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1. ELİZMÉNYEK, CÉLKIT ŐZÉS 
 
 A folyó, az általa kialakított változatos formakincs megismerése az embert, a kutatót régóta 
foglalkoztatja, hiszen olyan összetett rendszerrel áll szemben, amely egyszerre kaotikus és 
harmonikus, egyszerre sajátja a véletlen, és a ritmus. A véletlenszerőséget a két alapelem, a víz 
és a hordalék állandó keveredése, örvénylése képviseli, míg a harmóniát és a ritmust a káoszból 
születı formák adják. 
 A fluviális rendszer folyamatainak, formáinak és azok kölcsönhatásainak teljes megértését 
tovább nehezítik a fennálló idıbeli és térbeli korlátok, hiszen nem léphetünk ugyanabba a 
folyóba kétszer, illetve egyszerre csak egy helyen tudunk belegázolni a vízbe. Így akármilyen 
sőrő is a térbeli és idıbeli felbontás, az állandóan változó rendszer fejlıdésébıl mindig csak egy 
momentumot vagyunk képesek kiragadni. Ez, ha lehet még inkább igaz a homokos, gyorsan 
változó medrő, viszonylag nagy vízhozamú folyókra, mint amilyen például a Maros is 
magyarországi, alföldi szakaszán. 
 Mégis, a geomorfológiai szempontú kutatások általános és legfıbb célja hogy a 
vízfolyások, illetve vízfolyásrendszerek különbözı méretarányú elemeinek változásait vizsgálják 
különbözı idıbeli felbontásban. Ezáltal nemcsak a múlt eseményeit lehet rekonstruálni és a 
szedimentológiai, földtani vagy a paleoklimatológiai kutatás szolgálatába állítani, de a jövıbeni 
változásokra is lehet következtetni, ha mást nem legalább azok tendenciájára, immár 
árvízvédelmi, folyószabályozási, ökológiai, esetleg gazdasági célzattal. 
 Jelen értekezés céljaival összhangban, az alábbi áttekintésben a folyók alaki paramétereire, 
medermintázatára, az ezeket befolyásoló környezeti, hidrológiai és morfológiai tényezıkre 
koncentrálok. Mivel a vizsgált magyarországi szakaszon a Maros medre igen összetett, és 
intenzív morfológiai folyamatok helyszíne, ezért a mintázatok tárgyalását követıen azokat a 
kutatásokat tekintem át, amelyek a változó, fonatos medrő vízfolyások mederformáit tárgyalják. 
Mindezt csökkenı méretarány mellett, azaz a kisebb formák felıl a nagyobbak felé haladva 
teszem, természetesen úgy, hogy azokat a formacsoportokat, méret-tartományokat melyeket 
kutatásaim érintenek részletesebben elemzem. A célkitőzések ismertetése elıtt, az irodalmi 
áttekintés zárásaként, a fluviális rendszerek morfológiai egyensúlyának és stabilitásának 
kérdéskörét tárgyalom, mivel dolgozatom végén a vizsgált folyószakaszon bekövetkezı 
változásokat ez alapján értékelem.  
 
 
1.1. A MEDER MINTÁZATA  
 
 A folyamat és forma kettıse elválaszthatatlan párosként jelenik meg a legtöbb 
geomorfológiai indíttatású kutatásban. Ez nem véletlen, hiszen e két alapvetı elem állandó 
kölcsönhatásban áll egymással. Ebben a kapcsolatban a folyamatnak meghatározó szerepe van. 
A különbözı földfelszíni folyamatok jellegzetes formakincseket hoznak létre, melyek térbeli és 
idıbeli stabilitása (összességében dinamikája) tükrözi a folyamat intenzitását. A kapcsolat jellege 
mindazonáltal kétirányú, mivel kialakulása után maga a forma visszahat az ıt kialakító 
folyamatra, s módosíthatja annak energiáját, ezáltal a késıbb kialakuló formák morfológiai 
paramétereit. 
 A folyamatok megismerése, értelmezése, esetleg számszerősítése önmagában igen nehéz 
feladat, s legtöbbször a formák változásának tükrében vihetı véghez. A folyamatok többsége 
tulajdonképpen a formák fejlıdésében nyilvánul meg, így amint elkezdjük a formák dinamikáját 
vizsgálni, automatikusan elkezdjük a folyamatot is feltárni. 
 A folyók egyik legösszetettebb formai eleme a medermintázat, más szerzıknél rajzolat 
(Gábris et al. 2001), vagy alaktípus (Timár 2003, 2005). Segítségével meghatározhatjuk és 
értékelhetjük a vízfolyás fejlıdését meghatározó tényezıket. Alapjában véve a mintázatot az 
egyenes és kanyargós szakaszok paraméterei, illetve a fı és mellékágak elágazásainak száma és 
jellege építi fel. Végsı soron ezen alapvetı formai elemek határozzák meg a felülnézetbıl 
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megfigyelhetı rajzolatot, amely utal a vízfolyások vízgyőjtıjén, árterén és medrében zajló 
folyamatokra, valamint a vízgyőjtı éghajlati és földtani hátterére. Ilyen szempontból bármilyen 
fluviális célzatú, komplex kutatásnak utalnia kell a medermintázatra, ezáltal az azt meghatározó 
hidrológiai, környezeti és morfológiai paraméterekre. 
 
 
1.1.1. Szakaszjelleg és medermintázat 
 
 Erózió és akkumuláció fogalmán tágabb értelemben a Föld felszínén mőködı exogén 
folyamatok domborzatalakító tevékenységét értjük (Pécsi 1980). Ilyen értelemben a fluviális 
erózió és akkumuláció a folyóvízi felszínalakító tevékenység két fı folyamatának tekinthetı. A 
vízfolyások szakaszjellege Cholnoky (1925) alapján pedig arra utal, hogy a fenti két folyamat 
közül egy adott folyószakaszon melyik a jellemzı, azaz a vízfolyásnak van-e elegendı 
munkavégzı-képessége az általa termelt hordalék tovaszállítására, vagy nincs. Ez alapján 
különíthetünk el felsıszakasz- (erózió – bevágódás), középszakasz- (egyensúly – kanyargás) 
vagy alsószakasz-jellegő (akkumuláció – feltöltés) folyószakaszokat egy vízfolyáson belül.  
 A beosztást már Kádár (1954) is 
jelentıs kritikával illette, hiszen 1) az erózió 
és az akkumuláció egyensúlya a legritkább 
esetben fordul elı a természetben, a 
kanyarulatfejlesztı vízfolyások mégis jelentıs 
számban vannak jelen, illetve 2) a folyóvíz 
energiája ritmikusan ingadozik a mederben 
áramló víz és a meder falának súrlódása miatt, 
ami sebességbeli egyenetlenségeket idéz elı. 
Ezek alapján Kádár (1954) a felsıszakasz- és 
alsószakasz-jelleg mellett az egyensúlyi 
állapot körül ingadozó szakaszjelleg 
bevezetését javasolta, amely attól függıen, 
hogy épp az erózió vagy az akkumuláció 
dominál kanyarogva bevágódó, vagy 
kanyarogva feltöltıdı szakaszjelleget takar 
(1.1. ábra). Mindezeken túl érdemes azt is 
megjegyezni, hogy hegységi, bevágódó 
vízfolyásokban is különbözı eróziós állapottal 
rendelkezı szakaszok (üstök, gázlók) 
különíthetık el, azaz az erózió vagy az 
akkumuláció kizárólagosságáról sem térben, 
de idıben nem beszélhetünk. 
 További problémának érezhetjük, a 
szakaszjellegek közötti határvonal meghúzá-
sát, azaz a vízfolyás meddig felsıszakasz-
jellegő, és honnantól válik középszakasz-
jellegővé. A problémára Galli (1963) kínált 
elvi megoldást, miszerint a középszakasz-jelleg alsó határa az a pont ahol a nagyvíz még erodál, 
felsı határa pedig ahol a kis víz már akkumulál. Ezt a megközelítést azonban a gyakorlatba igen 
nehéz lenne átültetni. 
 Az erózió és az akkumuláció egyensúlyának kérdésköre az angolszász szakirodalomban az 
ún. rezsim elméletben jelent meg (Blench 1952, 1970, Bray 1982, Bridge 2003). Ennek 
keretében a tervezık azt igyekeztek meghatározni, hogy adott vízhozam, esés és mederanyag 
mellett milyen meder paraméterek (szélesség, mélység, alak) szükségesek ahhoz, hogy a 
vízfolyás medrében az erózió és az akkumuláció folyamata közel egyensúlyban legyen. Az egyes 

1.1. ábra: A folyók munkaképessége és 
szakasz-jellege Kádár (1954) alapján. 
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vízfolyásokra tapasztalati úton megadott értékek azonban nem általánosíthatóak, még az adott 
vízfolyáson belül is csak egy-egy keresztszelvényre vonatkoznak. A rezsim elmélethez 
illeszkednek a magyar folyószabályozási alapelvek is (Csoma 1973, Laczay 1982), azzal a 
különbséggel, hogy ezek szerint a meglévı keresztszelvények statisztikai elemzésével kell az 
egyensúlyi szelvényeket kiszerkeszteni, és megfeleltetni a folyószakaszon tapasztalt vízhozam és 
esés értékeknek. 
 Az eddigiek alapján leszőrhetı, hogy a szakaszjelleg alapján történı beosztás folyamat 
centrikus, azaz a bevágódás és a feltöltıdés szempontjából osztályozza a vízfolyásokat. Az 
erózió és az akkumuláció együttesét azonban áttételesen, a forma irányából is megközelíthetjük. 
Erre kínált lehetıséget Pécsi (1980), amikor a vízfolyások eróziós állapotát az általuk kialakított 
völgyszelvények alapján adta meg. Három medertípust különített el: 1) dominálóan bevágódó, 2) 
változó eróziós állapotú és 3) völgy nélküli feltöltı vagy egyensúlyi (1.2. ábra). Utóbbi csoport 
összetett volta mutatja, hogy rendszerében a feltöltı és egyensúlyi medreket nem lehet 
elkülöníteni. Ugyanakkor Pécsi (1980) formai alapú osztályozása az eróziós viszonyokon túl utal 
más tényezıkre is (pl. kızetminıség), amelyek nemcsak a formát, de magának az eróziónak és 
az akkumulációnak a folyamatát is befolyásolják (1.2. ábra). 

 Egyértelmően forma központú a folyók medermintázat alapú osztályozása. Ez a rendszer 
az 1950-es évektıl kezdıdıen bontakozott ki Lepold és Wolman (1957) munkássága nyomán. A 
meder mintázatának elemzése elsısorban a völgy nélküli, alluviális vízfolyások tipizálására 
szolgál. A folyó felülnézeti képe nemcsak az erózió vagy akkumuláció dominanciájára utalhat, 
hanem azokra a hidrogeográfiai, hidrológiai és természeti tényezıkre, illetve változókra is, 
amelyek befolyásolják mind a formát, mind pedig az azt kialakító folyamatokat. Más 
megközelítésbıl a formán keresztül értelmezzük a folyamatot és az azt meghatározó tényezıket. 
Az elkövetkezı pontokban e forma központú osztályozás elveit kívánom bemutatni, majd késıbb 
a Maros vizsgált szakasza esetében alkalmazni. 

 
1.2. ábra: Völgykeresztmetszetek osztályozása mérnöki szempontokat figyelembe véve Pécsi 
(1980) alapján. 
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 A szakaszjelleg és medermintázat alapú besorolásokról annyit szeretnék még megjegyezni, 
hogy a két megközelítés nem zárja ki egymást, vannak mintázatok amelyek elsısorban 
feltöltıdésre, mások pedig egyértelmően erózióra utalnak. Szem elıtt kell azonban tartani, hogy 
az egyik folyamat, a másik forma szempontú rendszerezés, és hogy a természet bonyolultságából 
adódóan a szakaszjelleg (eróziós állapot) nem mindig ugyanazt a mintázatot eredményezi, illetve 
egy-egy medermintázat típus nem utal egyértelmően a szakaszjellegre. Másképp fogalmazva 
különbözı eróziós folyamatok mellett is létrejöhetnek ugyanazok a mintázatok, így egy 
szigetekkel, zátonyokkal jellemezhetı elágazó mintázat is lehet egyensúlyi állapotban az erózió 
és akkumuláció szempontjából, s így minısülhet középszakasz-jellegőnek. 
 
 
1.1.2. A meder mintázatát meghatározó változók 
 
 A folyó felülnézeti képe, illetve medrének morfológiája számos tényezıtıl függ. Ezek 
szoros kapcsolatban állnak a folyó vízgyőjtıjének mindenkori éghajlati, geológiai domborzati és 
növényzeti viszonyaival, ennek következtében értékük sohasem állandó, hanem folyamatosan 
változó. A fluviális rendszer végeredményben e tényezıkhöz igazodva alakítja ki sajátos 
morfológiáját. A változók mibenlétérıl, illetve az egyes változók fontosságáról megoszlanak a 
vélemények. Az ezekkel foglalkozó tanulmányok általában független és függı típusokba sorolják 
ıket. A két csoport között lényegi különbség, hogy elıbbieket nem, utóbbiakat viszont képes a 
vízfolyás morfológiájának változtatásával befolyásolni. (Schumm és Lichty 1965). 
 A fluviális rendszert irányító tényezık kapcsán Leopold et al. (1964) és Rosgen (1994) 
nyolc változót emelt ki: 1) meder szélesség, 2) mélység, 3) vízsebesség, 4) vízhozam, 5) 
mederesés, 6) a mederformák érdessége, 7) hordalékhozam, 8) a hordalék szemcsemérete. Ezek 
a változók Fergusson (1987) szerint önmagukban is meghatározóak lehetnek, ám egyik sem zárja 
ki a másik hatásait, így végeredményben a változók különbözı kombinációi adják meg a meder 
mintázatát. Véleménye szerint a legáltalánosabban elfogadott változók: 1) a vízfolyás 
munkavégzı-képessége, 2) a part állékonysága, 3) a vízfolyás hordalék-szállítási kompetenciája1 
és 4) hordalék-szállítási kapacitása2, 5) a másodlagos áramlások, illetve ide sorolható és szerinte 
ki is kell emelni a mederkeresztmetszetet leíró 6) szélesség/mélység arányt is. Számtalan, a 
változók között felállított empirikus egyenletre hivatkozva Schumm (1985) amellett foglalt 
állást, hogy a meder morfológiai paramétereinek (függı változó) nagyságrendjét a vízhozam 
(független változó), míg a mintázat és a keresztmetszet alakját (függı változó) a hordalék 
mennyisége és minısége (független változó) határozza meg. A vízhozam, és az ezzel szoros 
összefüggésben álló munkavégzı-képesség, valamint a hordalék szerepét más kutatók is 
kiemelik (Knighton 1998, Bridge 2003). A legtöbben öt független változót tartanak fontosnak a 
medermintázat kialakításában (West 1978, Richards 1982, Morisawa 1985, Schumm 1985, 
Knighton 1987, 1998, Znamenskaya 2001):  
  1) esés; 
  2) vízhozam; 
  3) hordalék mennyiség; 
  4) hordalék minıség; 
  5) part anyaga.  
 Ezeket azonban még ki kell egészíteni a vegetáció (Thorne 1997, Rowntree és Dollar 1999, 
Simon és Collison 2002, Murray és Paola 2003) és az emberi beavatkozások (Dollar 2002, 
Downs és Gregory 2004) hatásaival. 
 A medermintázatot megadó morfológiai változókat tulajdonképpen a fenti független 
változók határozzák meg. A morfológiai változókra azonban már a vízfolyás is hatással van, 
azok alakításával tudja a vízgyőjtın bekövetkezı változásokat befogadni, egyensúlyi 

                                                 
1 hordalék-szállítási kompetencia: az a szemcseméret, amelyet a vízfolyás adott vízhozam mellett meg tud mozdízani. 
h hordalék-szállítási kapacitás: az a hordalékmennyiség, amelyet a vízfolyás adott vízhozam mellett szállítani képes. 
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folyamataiba integrálni. A morfológiai vagy függı változók három dimenzióban jellemzik a 
vízfolyás formáját: keresztmetszet, hosszmetszet és felülnézet. 
 A változókat Thorne (1997) alapján értelmezhetjük és csoportosíthatjuk a legérthetıbben 
(1.3. ábra). Eszerint a fluviális rendszer legmagasabb hierarchia szintő, irányító változói a 
vízhozam és az hordalékhozam. Ezek állandó kölcsönhatásban állnak a vízfolyás fizikai 
értelemben vett határait jellemzı változókkal, úgymint a völgyesés (topográfia), meder- és 
partanyag, valamint az ártéri vegetáció. A fenti változók összessége adja tulajdonképpen a 
független változók csoportját. Mindezeknél alacsonyabb hierarchia szinten helyezkednek el a 
morfológiai (keresztmetszet, hosszmetszet, mintázat), azaz irányított változók (1.3. ábra). 
Végeredményben tehát ezeket a tényezıket tekinthetjük a legfontosabbaknak az alluviális folyók 
képének és medermintázatának meghatározásában. Természetesen ugyanazon vízfolyás mentén 
eltérı értékeket vesznek fel a változók, ezért a medermintázatok értékelésekor olyan 
folyószakaszokat kell kiválasztani és elkülöníteni, ahol a meder alakját meghatározó paraméterek 
azonosságot mutatnak (Bridge 2003). 
 

 
1.3. ábra: A független és a morfológia változók rendszere Thorne (1997) szerint. 
 
 
1.1.3. A medermintázat típusai 
 
 A medermintázat típusok meghatározása és osztályozása legtöbbször a fent említett 
változók alapján történik, az egyes fı típusok között ezek mentén próbál a legtöbb kutató 
számszerősíthetı határvonalat húzni. Bár a változókat külön-külön jól le lehet írni, a természet és 
a folyamatok összetettsége miatt nehéz annak értékelése, hogy melyikük a domináns a formák 
kialakulásában, azaz melyiküket kell leginkább figyelembe venni a tipizálás során. Lane és 
Richards (1997) szerint az egyes paraméterek rangsorolása csak akkor lehetséges, ha 
rekonstruáljuk ıket a morfológiai változás idıpontjára, vagy pedig a változást in situ vizsgáljuk.  
 Mindazonáltal a mintázatok osztályozása a vízügyi tervezés szempontjából igen fontos 
feladat, hiszen általánosan elfogadott osztályozás mellett a vízügyi problémák értékelése 
egyszerőbbé válik a korábbi, illetve más területen, de hasonló medermintázatú vízfolyásokon 
véghezvitt beavatkozások tükrében (Dollar 2000). Ugyanakkor az általánosítás nehéz, mert még 
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ha hasonlóan is viselkednek fluviális rendszerek, tulajdonképpen minden folyó minden 
szakaszának minden formája egyedi felépítéssel bír, és az ıt kialakító folyamatok, illetve 
változók kombinációja is teljességgel egyedi (Lane és Richards 1997). Ezért is hangsúlyozták 
többen az osztályozáskor a kontinuitás elvét (Lepold és Wolman 1957, Leopold et al. 1964, 
Schumm 1985, Lóczy 2001), azaz hogy a különbözı mintázat típusok között térben és idıben is 
folyamatos az átmenet. 
 Leopold és Wolman (1957) már klasszikusnak számító tanulmányában a 
medermintázatokat a vízhozam és a meder esésviszonyai által meghatározott határértékek 
alapján három fı típusba sorolta:  
  1) egyenes; 
  2) meanderezı; 
  3) fonatos. 
Xu (2004) szerint minden utánuk következı osztályozási kísérlet tulajdonképpen a Leopold és 
Wolman-féle tipizálás finomítása. Schumm (1977, 1985) a vízfolyások alaki megjelenését és az 
általuk szállított hordalék mennyiségét és minıségét egybe vetve öt fı típust különített el:  
  1) lebegtetett hordalék dominanciájú egyenes; 
  2) vegyes hordalék jellemezte egyenes; 
  3a) lebegtetett hordalék dominanciájú meanderezı; 
  3b) vegyes hordalék jellemezte meanderezı; 
  4) meanderezı és fonatos közötti átmenet; 
  5) fenék hordalék dominanciájú fonatos. 
Ugyanakkor lényegében ismét 
csak három fı típusról van szó, 
illetve az azok közötti átmenetek-
rıl (1.4. ábra). 
 A fenékhordalék mennyisé-
gének és szemcseméretének 
szerepét a medermintázat ki-
alakításában számos további 
kutató kiemelte (pl.: Carson 
1984a, 1984b, Dade 2000, Orfeo 
és Stevaux 2002). Dade (2000) 
egyenesen azt állította, hogy a 
hordalék szemcsemérete a kulcs-
tényezı a különbözı fluviális 
mintázatok kialakulásában. Carson 
(1984b) a szállított fenékhordalék 
mennyiségét hozta kapcsolatba a 
partok erodálhatóságával, egy kö-
vetkezı változót bevezetve ezáltal 
az osztályozásba. A szerzı 
meanderezı, kisvízi mederben 
meanderezı (meandertahl), vándorló (wandering) és fonatos mintázatokat állapított meg. A 
vándorló típust, mint a fonatos és meanderezı jelleg közötti átmeneti mintázatot több más szerzı 
is említette és elkülönítette (Church 1983, Fergusson és Werrity 1983, Timár 2003). A 
különbözı vízhozamok jelentıségét hangsúlyozandó Bartholdy és Billi (2002) javasolták a 
pseudomeanderezı (Carson meandertahl típusával mutat morfológiailag egyezést) mintázat típus 
elkülönítését. Az ilyen megjelenéső vízfolyásokon nagy frekvenciájú kis árvizeket és kis 
frekvenciájú nagy árvizeket lehet megfigyelni, elıbbiek a meanderezı, utóbbiak a fonatos 
mederformák kialakításában vesznek részt. 
 Alaki (planimetriai) paraméterek figyelembe vételével is többen osztályozták a 
medermintázatokat. Rust (1978) a kanyargás és a meder elágazásának ténye alapján különített el 

 
1.4. ábra: Medermintázat típusok Schumm (1985) 
rendszerében. 
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típusokat. A három klasszikus 
osztály mellé beemelte az 
anasztomizáló mintázatot is, mint 
elágazó, fejlett kanyarulatokkal 
rendelkezı típust (1.5. ábra).  
 Ennél összetettebb, és a 
külföldi mérnök szakirodalomban 
széles körben idézett Brice et al. 
(1978) csoportosítása (in Schumm 
1985), amely három morfológiai 
tényezı: 1) a kanyargás, 2) a 
fonatosság és 3) az elágazás 
mértéke és jellege alapján 
osztályozza a medreket (1.6. 
ábra). A szerzı szinuszitás alatt a 
magyar szakirodalomban a 
kanyarulatfejlettséghez hasonló 
mutatót ért (lásd részletesebben a 
3.6. fejezetben). A fonatosság 
mértéke a zátonyokkal szigetekkel 
tarkított mederhossz és a teljes 
mederhossz hányadosát, az 
elágazás mértéke pedig az elágazá-
sokkal jellemezhetı mederhossz és 
a teljes mederhossz hányadosát 
jelenti. A paraméterek értékei 
alapján 11, míg jellegük alapján 16 
típust különített el. Rosgen (1994) 
ugyancsak kvantitatív és kvalitatív 
kritériumokat használt osztályo-
zásakor, és mintegy 41 mintázat-
típust határolt el. Kellerhals et al. 
(1976) kanadai folyók vizsgálata 
során még ennél is több, 72 
megjelenési formát írt le. Ezek az 
osztályozási törekvések is jelzik, 
hogy esetenként igen körülményes 
a vízfolyások mintázatának 
tipizálása, hiszen a természet által 
létrehozott számtalan formát nem 
lehet mindig a némiképp 
absztrahált típusokba besorolni. A 
legtöbb folyó tulajdonképpen az 
alapmintáztok (egyenes, meande-
rezı, fonatos, anasztomizáló) 
közötti átmenetet képvisel. Nem is 
lehet ez másképp, hiszen a 
mintázatokat kialakító változók 
értékei is folyamatosan változnak, mind térben, mind idıben.  
 A formákat szem elıtt tartva, a mederben, illetve az ártéren zajló fluviális folyamatok 
alapján is elkülöníthetık a vízfolyások. Példa erre az orosz vízügyi szakirodalomban elterjedt 

 
1.5. ábra: A medermintázatok osztályozása a 
kanyarulatfejlettség és az elágazás mértéke alapján (Rust 
1978). 
 

 
1.6. ábra: A medermintázatok elkülönítése morfológiai 
paraméterek alapján, Brice et al. (1978) (in Schumm 1985). 
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osztályozás (Alabyan és Chalov 1998, Chalov 2001, Kondratev 2001), mely hét jellemzı 
folyamat alapján tipizálja a vízfolyásokat: 
  1) keresztzátony-képzıdés, vándorlás; 
  2) váltakozó oldalzátonyok képzıdése és vándorlása; 
  3) korlátozott meanderezés; 
  4) szabad meanderezés; 
  5) érett kanyarulat képzıdését gátló folyamatos lefőzıdés; 
  1a) mederben történı elágazás; 
  5a) ártéren történı elágazás. 
Ez az osztályozás azonban nem veszi figyelembe, hogy a fent említett folyamatok más-más 
morfológiai szintekhez kapcsolódnak (meder, ártér), így összehasonlíthatóságuk kétséges. Ennek 
feloldására Alabyan és Chalov (1998) 3 strukturális szinten: azaz a völgytalp, a meder és a 
zátonyok szintjén osztályozta a vízfolyásokat, igaz, immár elsısorban a klasszikus alakrajzi 
szempontok alapján. Osztályozásukban a három fı megjelenési forma: egyenes, meanderezı és 
elágazó mind a három morfológiai szinten elkülöníthetı (1.7. ábra). Ezzel rávilágítottak arra a 
sokszor figyelmen kívül hagyott tényre, hogy különbözı vízszintek és méretarányok mellett 
eltérı morfológiai, alakrajzi képet mutathatnak a természetes vízfolyások (Bridge 2003). Nem 
mindegy ugyanis, hogy egy elágazó vízfolyás esetén a teljes elágazó szakaszt, vagy annak 
csupán egy bizonyos mederágát tanulmányozzuk, és más következtetésre juthatunk, ha növelve a 
méretarányt egy-egy mederformából következtetünk a meder mintázatára. Ilyen szempontból az 
egységes méretarány és terminológia sok félreértés elkerülését eredményezheti.  
 

 
1.7. ábra: Medermintázatok osztályozása több méretaránynál Alabyan és Chalov (1998) alapján. 
 
 Még jobban elvonatkoztatott a formáktól Downs (1995), amikor 10 folyamatot különített el 
aszerint, hogy a meder tágul, szőkül vagy éppenséggel laterálisan mozdul el. Hozzá kell azonban 
tenni, hogy a hazai szakaszjelleg szerinti beosztáshoz hasonló osztályozás nem mérlegeli a 
mederben magában lejátszódó folyamatokat, és elsısorban a partvonal változásaira koncentrál, a 
mögöttes okokra nem utal. Thorne (1997) szerint a folyamat alapú értékelés talán valamivel 
jobban megfelel a vízügyi tervezés igényeinek, mint a morfológiai-hidrogeográfiai alapon 
történı osztályozás, ugyanakkor a háttérben irányító okokra nem utal, azokat az utóbbi, forma 
központú értékelés tárja fel inkább az irányító paraméterek figyelembe vételével. 
 Jelen értekezés során a Rust (1978) által megadott négy alaptípusra hivatkozom a Maros 
medermintázatának elemzésekor. Mivel azonban a természetben a legritkábban fordul elı a négy 
típus valamelyikét vegytisztán reprezentáló vízfolyás, ezért azzal a nevezéktani kiegészítéssel 
élek, hogy a mintázatokat a hozzájuk legközelebb álló alapmintázat alapján egyenes jellegő, 
meanderezı jellegő, fonatos jellegő, illetve anasztomizáló jellegő mintázat elnevezéssel illetem. 
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1.1.4. A medermintázat elırejelzése 
 
 A morfológiai és hidrológiai kutatások során a tervezést és a szabályozási munkálatokat 
megkönnyítendı természetszerőleg merült fel az az igény, hogy a medermintázatokat le lehessen 
írni az egyébként mérhetı független és irányított változók segítségével. Ezáltal tulajdonképpen 
elıre jelezhetı, hogy az adott vízhozam, esés, hordalékminıség és egyéb paraméterek alapján 
milyen morfológiai elemekkel kell, illetve kellene egy vízfolyás esetében számolnunk. 
Amennyiben a változók alapján a jelzett mintázat nem felel meg a folyón aktuálisan megfigyelhetı 
morfológiának, akkor instabil állapotot tételezhetünk fel, amely a jelzett mintázat irányába fog a 
késıbbiekben a legvalószínőbben elmozdulni. Az, hogy mely hidrológiai, hidrogeográfiai és 
morfológiai tényezık befolyásolják a medermintázatot az elızı pontok alapján nyilvánvalónak 
tőnik, viszont az, hogy ezek közül melyeket kell kiemelni korántsem egyértelmő (Howard 1996). 
Így a medermintázatokat a különbözı kutatók különbözı változók mentén határolják le.  
 A kutatások során legtöbbször a fonatos vízfolyások elkülönítése került elıtérbe, ugyanis 
általában az ilyen mintázatot mutató folyók munkavégzı-képessége bizonyul a legnagyobbnak, 
ami a meder gyors változásában, zátonyképzıdésben és a part fokozott rombolásában nyilvánul 
meg. Szabályozásuk, valamint vízügyi rendezésük ezért sok esetben igen összetett feladat. Jelen 
értekezés szempontjából is fontos a mintázatok közötti átmenet vizsgálata, illetve a határok 
megadása, ugyanis a kutatási területen térben is idıben is elıfordul a mintázatok közötti váltás. 
 
 
1.1.4.1. A medermintázat elırejelzése a vízhozam és az esés alapján 
 
 Az alakrajzok tapasztalati úton történı elkülönítésekor máig megkerülhetetlen hivatkozási 
pont Leopold és Wolman (1957) írása. Az ebben közölt, természetes vízfolyások és kisminta 
kísérletek adatain alapuló, meanderezı és fonatos mintázatú vízfolyásokat elkülönítı grafikon 
(1.8. ábra), illetve egyenlet (1-1) amely a vízszint esését [svz] és a mederkitöltı vízhozamot [Qmk] 
állítja kapcsolatba széles körben alkalmazott, ám sok esetben vitatott összefüggés. 
 
svz = 0,0125 Qmk-0,44                  (1-1) 
 
 Mind a felhasznált adatsorok összehasonlíthatóságát (elsısorban a mederkitöltı vízhozamok 
megállapítása kérdéses), mind az esésre és vízhozamra szorítkozó magyarázatot megkérdıjelezik 
(Bridge 2003, Simpson és Smith 2001). Mindemellett Leopold – Wolman az elkülönítéshez fel-
használt vízfolyások mederanyagát figyelmen kívül hagyta, így a megállapított határérték a 
fonatosodáshoz kisebb esést és 
vízhozamot igénylı homokos 
medrő vízfolyások esetében 
magasnak, míg az ennél magasabb 
értékeket feltételezı kavicsos 
medrőeknél alacsonynak adódik 
(Bledsoe és Watson 2001). 
Azáltal, hogy egyenletük segít-
ségével feltőnıen jól meg tudták 
különböztetni a fonatos és 
meanderezı mintázatokat, az esés 
és a vízhozam függvénye el-
fogadott eszközzé vált a két alak-
típus elırejelzésében. Ugyanakkor 
a különbözı éghajlati zónákból 
származó adatok más és más 
kitevıket, illetve konstansokat 

 
1.8. ábra: A fonatos és meanderezı mintázatok elkülönítése 
vízhozam–esés grafikonon (Leopold és Wolman 1957). 
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eredményeztek a képletben. A vízhozammal és eséssel kapcsolatos további tapasztalati 
képletekrıl többek között Thorne (1997), Knighton (1998) és Bridge (2003) nyújt részletes 
összefoglalót. 
 Mindenesetre az bizonyítást nyert, hogy azonos esésnél nagyobb vízhozam, azonos 
vízhozamnál pedig nagyobb esésre van szükség a fonatos medermintázat kialakulásához. Ezt 
Schumm és Khan (1972) kísérletei is igazolták, amikor is azonos szemcseméret-tartomány mellett 
igyekeztek különbözı esés és vízhozam paraméterekkel fonatos, illetve meanderezı vízfolyásokat 
létrehozni laboratóriumi körül-
mények között. Arra is rámutattak, 
hogy az egyenes és meanderezı 
mintázatok között is meghúzható 
egy határvonal. Az 1.9. ábrán 
látható, hogy az esés növekedésé-
vel miként nı folyamatosan a 
kanyarulatok fejlettsége majd egy 
bizonyos esést elérve szinte 
ugrásszerően lecsökken a fonatos 
mintázat kialakulásával. Ez alapján 
megállapítható, hogy a meandere-
zı és fonatos mintázatok között 
markánsabb különbség van az 
esés tekintetében, mint az egyenes és meanderezı mintázatok között.  
 Homokos medrő vízfolyások esés–vízhozam összefüggéseinek vizsgálata kapcsán 
Schumm (1977) és Fergusson (1987) is kiemeli, hogy a legtöbb esetben a Lane (1957) által 
felállított, 36 természetes és 9 laboratóriumi vízfolyás adatain alapuló, empirikus összefüggések 
bizonyultak a legjobbnak az egyenes és meanderezı (1-2), valamint a meanderezı és fonatos (1-
3) mintázatok elkülönítésekor. 
 
 svz = 0,0007 Qmk

-0,25                (1-2) 
 
 svz = 0,0041 Qmk

-0,25                (1-3) 
 
 Az esés–vízhozam összefüggésekkel kapcsolatban a vélemények abban is megoszlanak, 
hogy a vízszint vagy a völgy esését, illetve hogy milyen, széles körben alkalmazható vízhozam 
értéket kell alkalmazni a számításokhoz. Nyilvánvaló, hogy a vízszint esése nem lehet teljesen 
független változó, hiszen azt több, a folyó által meghatározott tényezı (meander lefőzıdés, 
kiszélesedést követı feltöltıdés) is befolyásolja (Hooke 1995). Ezért Bridge (2003) a völgy 
esését, illetve az általános felszíni lejtést javasolta az összehasonlításokhoz. Ugyanakkor 
Fergusson (1987) rámutatott arra, hogy amennyiben a felszíni lejtést alkalmazzuk, jelentısen 
csökken, illetve elmosódik a különbség a menaderezı és fonatos medermintázatok között mind 
Lane (1957), mind Leopold és Wolman (1957) szélesség–vízhozam diagramjain.  
 Hasonlóan összetett probléma az alkalmazandó vízhozam kérdése, hiszen azt az értéket 
kell kiválasztani, amely a legnagyobb szereppel bír a mederformálásban, és mindemellett jól 
összevethetı más vízfolyások hasonló adataival. Leopold és Wolman (1957) a mederkitöltı 
vízhozamot jelölte meg, azaz azt a vízhozamot, amikor a folyó még medrében marad, nem lép ki 
árterére. Ilyenkor a legintenzívebb a mederformálódás, ami annak a következménye, hogy ekkor 
a legnagyobb az egységnyi felületre jutó nyíróerı, hiszen amint a folyó elönti árterét egyrészt a 
felület ugrásszerően megnı (Van den Berg 1995), másrészt a sebesség még a fımederben is 
csökken valamelyest. A mederkitöltı vízhozam során tapasztalt nyíróerı maximum elsısorban a 
jól beágyazott, meanderezı vízfolyások esetében kiugró. Kiszélesedı, fonatos folyók esetében a 
vízhozam növekedésével a mederfelület is gyorsan nı, például amikor víz alá kerülnek a 
zátonyok, így esetükben akár az egységnyi felületre jutó nyíróerı csökkenése is bekövetkezhet a 

 
1.9. ábra: A szinuszitás és az esés összefüggése Schum és 
Khan (1972) kísérleteiben. 
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mederkitöltı vízállás elérésekor (Petit és Pauquet 1997). A mederkitöltı vízhozam 
meghatározása mindamellett körülményes, ráadásul értéke helyrıl helyre változik még azonos 
mintázat esetén is, nem is beszélve az esetleges vertikális változások (bevágódás, feltöltıdés) 
módosító szerepérıl.  
 Ezek miatt kézenfekvıbbnek tőnik statisztikai úton meghatározni immár nem a 
mederkitöltı, hanem a mederformáló vízhozamot (domináns vagy effektív vízhozam). Egyes 
kutatók ebbıl a szempontból az átlagos árvízi vízhozamot tartják mederformálónak (pl. 
Osterkamp 1978). Mások a 1,5 évente visszatérı árvizek szerepét hangsúlyozzák (pl.: Rosgen 
1994). Elıbbi felfogás a viszonylag kiegyenlített vízjárású folyók esetében adhat reprezentatív 
vízhozam értéket, míg utóbbi fıleg az ingadozó vízjárású folyók mederformáló vízhozamait 
írja le jól. Az egy bizonyos nagyságú vizek visszatérési gyakoriságának vizsgálata szintén 
elterjedt a domináns, mederformáló vízhozam meghatározásakor (Dalrymple 1960, Petit és 
Pauquet 1997, Davie 2003). Mindezek mellett számos kutató a különbözı vízhozamok kapcsán 
szállított hordalék mennyisége alapján számítja a mederformáló vízhozamot (Schmidt és Rubin 
1995, Alabyan és Chalov 1998). A meghatározáshoz a különbözı vízhozam osztályok 
gyakoriságának és a szállított hordalék mennyiségének szorzatából adódó sorozat modális 
értékét veszik. Ez hasonlít a Csoma (1973) által ismertetett, Magyarországon alkalmazott 
eljáráshoz (lásd 3.2. fejezet). Mivel alluviális folyók esetében a hordalékszállítás zömét a 
lebegtetett hordalék teszi ki, ezért sokszor annak hozamát alkalmazzák a számítások során 
(Csoma 1973, Andrews 1980, Ashmore és Day 1988). Ugyanakkor Lane és Richards (1997) 
megjegyzi, hogy azért is nehéz mederformáló vagy domináns vízhozamról beszélni, mert 
egészen különbözı vízhozamoknál is felléphet ugyanakkora mederformálás, lévén 
kutatásukban a vízhozam és a szállított hordalék mennyisége között nem találtak szoros 
összefüggést. 
 A fentiekbıl kitőnik, hogy eltérı vélemények alakultak ki a vízfolyások medrét leginkább 
befolyásoló vízhozamok nagyságáról, de az minden bizonnyal állítható, hogy a legnagyobb 
mederformálást azoktól a nagy-, illetve árvizektıl várják a kutatók, amelyeknek viszonylag 
gyakori a visszatérése és a legnagyobb hordalékhozammal bírnak. 
 
 
1.1.4.2. A medermintázat elırejelzése a vízfolyások energiaállapota alapján 
 
 A mintázatok elırejelzésének másik, igen elterjedt módja a vízfolyások energiájának 
meghatározásán alapszik. Az energiát több változó is befolyásolja, ilyenek például a vízhozam, 
az esés, a medermorfológia, a hordalék jellemzıi, illetve az érdesség (Simon és Darby 1997, 
Graf és Altinakar 1998). Meghatározásának legegyszerőbb módja a folyóvíz összes 
munkavégzı-képességének [Ω], vagy fajlagos munkavégzı-képességének [ω] számítása a 
vízhozam [Q], az esés [svz], a gravitációs gyorsulás [g], a víz sőrősége [ρ] és a meder 
szélességének [w] segítségével (1-4, 1-5). A fajlagos munkavégzı-képesség megadja, hogy a 
folyóvíz potenciális energiájából mennyi jut a meder egységnyi felületére.  
 
 Ω = Qsgρ                   (1-4) 
 
 ω = Qsgρ/w                  (1-5) 
 
Hasonló mutató a nyíróerı [τ] (1-6), 
 
 τ = sgρdátl                   (1-6) 
 
ahol [dátl] a vizsgált keresztszelvény átlagos mélysége. 
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A két mutató között az átlagos folyási sebesség [vátl] segítségével lehet összefüggést létesíteni az 
(1-7) egyenlet alapján. 
 
 ω = τvátl                   (1-7) 
 
Minél nagyobb az egységnyi mederfelületre jutó munkavégzı-képesség, illetve a nyíró erı, annál 
valószínőbb, hogy a vízfolyás elágazó, azon belül is fonatos típusú lesz. Ennek oka a part 
fokozott erodálásában keresendı, ami kiszélesedéshez, középzátonyok kialakulásához vezet, 
amint azt Xu (1997) kimutatta a Jangce egyik mellékfolyóján.  
 Alabyan és Chalov (1998) a teljes munkavégzı-képesség nagysága alapján csoportosította 
a vízfolyásokat a mintázat, illetve a kialakuló zátonyok szempontjából (1.1. táblázat). 
Véleményük szerint a határvonal 
meanderezı és elágazó vízfolyások 
között 400 W/m-nél húzható meg, 
míg a középzátonyok 1000 W/m 
felett válnak dominánssá. 
 Gyakoribb azonban, hogy a 
fajlagos munkavégzı-képesség (ω) 
segítségével vonnak határvonalat a 
medermintázatok között. Carson 
(1984a) és Fergusson (1987) 
szerint az átmenet meanderezı és fonatos mintázat között ω = 30–50 W/m2 körül jelentkezik. 
Nanson és Croke (1992) a meanderezı vízfolyások fajlagos munkavégzı-képességét 10–60 
W/m2-re, míg a fonatos vízfolyásokét 50–300 W/m2-re tette. Egyenes mintázatú vízfolyások 
esetében amennyiben azok stabil, állandó mederrel rendelkeznek az érték 10 W/m2 alatti, míg 
nagy energia szintő, kavicsos medrő vízfolyások esetében 300–600 W/m2 fajlagos munkavégzı-
képességgel számolhatunk. Látható, hogy a különbözı medermintázat típusok alsó és felsı 
határaira vonatkozóan eltérı értékeket javasolnak a különbözı szerzık. Ez részben azt a tényt is 
tükrözi, hogy a határértékek egyértelmő növekedést mutatnak a hordalék szemcseméretének 
növekedésével, így a különbözı vízfolyásokon végzett vizsgálatok különbözı eredményekre 
vezethetnek (Van den Berg 1995). 
 
 
1.1.4.3. A medermintázat elırejelzése a hordalék mennyisége és minısége alapján 
 
 Az esés és a vízhozam mellett a folyóvíz által szállított hordalék és a part anyaga is 
befolyásolja a meder alakját, így egyes kutatók e független (határfelületi) változók alapján 
igyekeztek a vízfolyások mintázatát jellemezni. Mint azt már a medermintázatok osztályozásánál 
láttuk, a hordaléknak a meder morfológiájára gyakorolt hatásával részletesebben Schumm (1969, 
1977, 1985) foglalkozott, s elkülönített lebegtetett, illetve fenék hordalék dominanciájú 
vízfolyásokat. Meghatározása szerint egy vízfolyás lebegtetett hordalék dominanciájú 
amennyiben a fenék hordalék aránya az összes hordalékhoz képest kisebb, mint 3 %, illetve 
fenék hordalék dominanciájú amennyiben ez az arány 11 %-nál nagyobb. Felfogása szerint az 
eltérı hordalék dominanciájú vízfolyások eltérı mintázatot mutatnak. Bridge (2003) és 
Fergusson (1987) is kritikával illette Schumm határértékeit, mivel adatokkal nemigen 
támasztotta alá azokat, illetve számtalan olyan vízfolyás létezik, amelyek lebegtetett hordalék 
dominanciájuk ellenére is fonatosak. Ezt erısítette meg Xu (1997) is, amikor lebegtetett hordalék 
szempontjából hipertelített vízfolyások fonatosodásáról számolt be. Mindezek alapján úgy tőnik, 
a mintázatok közötti különbséget nem lehet csupán a lebegtetett hordalék és a fenék hordalék 
arányával magyarázni. 

1.1. táblázat: Különbözı medermintázatok és 
zátonytípusok kialakulása a teljes munkavézı-képesség 
(Ω) függvényében (Alabyan és Chalov 1998). 
Ω (W/m) Mintázat Zátonyok típusa 
<100 Meanderezı Váltakozó oldalzátonyok 
100-300 Meanderezı Közép és oldal zátonyok 
300-400 Meanderezı Középzátonyok 
400-1500 Elágazó és Meanderezı Középzátonyok 
>1500 Elágazó Középzátonyok 
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 Ugyanakkor mégis szüksé-
gesnek tőnik a fenékhordalék 
értékelése a medermintázatok 
elkülönítésekor, hiszen ez a 
független változó jelentısen 
befolyásolhatja a vízfolyás ener-
giáját. Ebben a tekintetben Van 
den Berg (1995) széles körben 
elfogadott egyenlete és grafikonja 
elégíti ki leginkább az ilyen 
irányú elvárásokat (1.10. ábra). 
Ezekben a szerzı a fajlagos 
munkavégzı-képességet (ω) és a 
mederanyag közepes szemcse-
átmérıjét (D50) hozta össze-
függésbe. A munkavégzı-
képesség számításához az átlagos 
árvízi vízhozamot, és a völgy 
esést alkalmazta. Mivel nagy 
vízkor és árvízkor a folyó várhatóan minden a medrében található szemcseméret tartományt 
megmozgat (különösen igaz ez homokos medrő vízfolyásokra), ezért lehet a vízfolyás hordalék 
szállítási kompetenciáját a fenék hordalék átmérıjének középértékével, azaz a D50 értékkel 
jellemezni. Egyenlete (1-8) így jól ötvözi több fontosnak tartott független változó hatását is, ezért 
célszerőnek látszik alkalmazása a medermintázatok hidrológiai alapú elkülönítésekor. 
 
 ω=900 D50

0,42                  (1-8) 
 
 
1.1.4.4. A medermintázat elırejelzése morfológiai változók bevonásával 
 
 A medermintázat-típusok között a függı, vagy irányított változók felhasználásával is 
igyekeztek határvonalat húzni egyes kutatók. Robertson-Rintoul és Richards (1993) a 
vízfolyások teljes szinuszitás értékét [ΣP] (lásd 3.6. fejezet) hozta összefüggésbe független 
változókkal, úgy mint a vízhozammal [Q] (bár erre a szerzık nem utalnak, értelmezésem szerint 
azt a vízhozamot kell alkalmaznunk, amely mellett a teljes szinuszitás értékét meghatározzuk, ez 
pedig szintén függ a morfológiától), völgy eséssel [svg], és egy reprezentatív szemcseátmérıvel 
[D84]. Így állapítottak meg viszonylag kevés adat alapján határértéket meanderezı és fonatos 
mintázatok között kavicsos (1-9) és homokos (1-10) medrő vízfolyások esetében. 
 
 ΣP=1+5,52(Qsvg)

0,40 D84
-0,14                (1-9) 

 
 ΣP=1+2,64(Qsvg)

0,38 D84
-0,44              (1-10) 

 
 Parker (1976) a szélességet [w], a mélységet [d], az esést [s] és a Froude számot [Fr] 
(Fr=v/gd0,5) tekintette fontosnak a medermintázat meghatározásában. A Froude szám 
alkalmazása a lehatároláshoz a szerzı azon tapasztalati megfigyelésén alapul, hogy a vízfolyások 
hordalékszállító képességét nem elsısorban a vízhozam és a vízsebesség, hanem a különbözı 
folyástípusok (áramló, rohanó) befolyásolják (Parker 1976). Az általa, elméleti úton 
meghatározott egyenlet (1-11) azonban Bridge (2003) szerint nem egyezik túl jól a természetes 
vízfolyásokon tapasztalt értékekkel. 
 
 s/Fr≈d/w                 (1-11)

 
1.10. ábra: A fonatos és nem elágazó mintázatokat 
elkülönítı határvonal a fajlagos munkavégzı-képesség és 
a mederanyag minısége alapján (Van den Berg 1995). 
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 A morfológiai szempontú elemzések közül ki kell még emelni Xu (2004) viszonylag nagy 
adatbázison alapuló grafikonjait, melyekkel a mederkitöltı vízhozamot és a különbözı 
morfometriai paramétereket hozta összefüggésbe. Úgy találta, hogy a klasszikus esés–vízhozam 
függvényhez képest a mélység–vízhozam, illetve szélesség–vízhozam függvények kisebb 
hibával különítik el az általa vizsgált vízfolyások medermintázatát. Érdekes módon a legkisebb 
hibával a mélység alapján tudta elıre jelezni az alaktípust. Van den Berg (1995) koncepciójával 
ellentétben Xu (2004) azt hangsúlyozza, hogy a mintázat elırejelzésekor éppen azokat a 
morfológiai változókat kell vizsgálni, amelyek a medermintázattal szorosan összefüggenek. Meg 
kell azonban jegyeznem, hogy a munkavégzı-képesség és a mederanyag medián 
szemcseméretének összevetése Xu (2004) esetében is jó eredményre vezetett a mintázatok 
elkülönítésekor. 
 
 
1.2. FONATOS JELLEGŐ VÍZFOLYÁSOK ÉS MEDERFORMÁIK  
 
 A Maros esetében fokozott zátony- és szigetképzıdési folyamatokkal kell számolnunk, 
ezért fontosnak tartom a fonatos medermintázatnak, és a vele kapcsolatba hozható mederformák 
részletesebb bemutatását. A fonatos medermintázat alapvetı jellemzıit elıször Leopold és 
Wolman (1957) határozta meg. Igaz, számos kérdést nyitva hagytak, amelyek elsısorban a 
fonatosság kialakulására és stabilitására vonatkoznak. A mintegy ötven éve tartó megismerési 
folyamat során a nemzetközi kutatások, csak napjainkra tisztázták ezeket a kérdéseket (Bristow 
és Best 1993, Van den Berg 1995, Bridge 2003 stb.). Bristow és Best (1993) és Bridge (2003) 
szerint a fonatos vízfolyások mederdinamikáját még most is viszonylag kevés kutatás vizsgálja. 
Ennek talán egyik legfontosabb oka, hogy a fonatos medrekben kialakuló formák 
tanulmányozása terepi körülmények között nem egyszerő, mivel a meder sok esetben nehezen 
hajózható, mindemellett az ingadozó vízhozamok állandóan változó környezetet teremtenek. 
 Magyarországi folyóink csak elvétve mutatnak fonatos mintázatot, ezért a hazai 
szakirodalomban csak a közelmúltban jelentek meg egyértelmően fonatos vízfolyásokkal 
foglalkozó publikációk, melyek egyrészt paleohidrológiai kutatások (Gábris 1995, Gábris et al. 
2001, Timár et al. 2005), másrészt a mintázatok általános jellemzése révén (Timár 2003, 2005) 
tárgyalják ezt a típust. A hazai elızményekhez lehet még sorolni Csoma (1973) és Stelczer 
(1985) tanulmányait is, amelyek elsısorban folyószabályozási szempontból a változó medrő 
vízfolyásokon felmerülı nehézségeket említik. Esetükben a „változó medrő” kifejezés részben 
utal a fonatos medrő vízfolyásokra is. 
 
 
1.2.1. A független változók alakulása fonatos vízfolyásokon 
 
 Fonatos jellegő mintázatot vesznek fel azok a folyók, amelyek viszonylag nagy eséssel és 
vízhozammal rendelkeznek (lásd 1.8. és 1.9. ábra). Erre az összefüggésre már a kezdetekkor is 
többen rámutattak a természetes vízfolyások vizsgálatakor (Leopold et al. 1964, Schumm 1969 
stb.) és kisminta kísérletek (Schumm és Khan 1972, Ashmore 1982 stb.) során. Sokáig tartotta 
magát az a nézet, hogy a fonatos jellegő mintázat kialakulásához elengedhetetlenül szükséges a 
vízhozamok nagymértékő ingadozása, amely a hordalékszállítási kapacitás hirtelen változását 
eredményezi (Schumm 1977). A legtöbb természetben található fonatos vízfolyás esetében 
ténylegesen megfigyelhetı a fenti fluktuáció, amelyet szubglaciális területeken a napi és 
évszakos ingadozást követı olvadás, szemiarid területeken pedig az évszakosan változó 
csapadékmennyiség vezérel (Bridge 2003) (1.11. és 1.12. ábra). Ugyanakkor többen is 
bizonyították (Fergusson 1987, Ashmore 1991, Bridge 1993 ), hogy állandó vízhozam mellett is 
kialakulhat elágazó, zátonyokkal tagolt meder. Ez nem zárja ki továbbra sem az ingadozó 
vízhozamok jelentıségét, viszont arra enged következtetni, hogy más változók szerepe is 
kiemelkedıen fontos e medermintázat típus kialakulásakor. 
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 A legkézenfekvıbb további 
magyarázatatot a fonatos mintázat 
kialakulásában a hordalék meny-
nyiségi és minıségi változói 
szolgáltatják (Schumm 1985). A 
hordalékhozam a vízhozammal 
összefüggésben változik, igaz az 
éppen aktuális árhullám során a 
vízhozam csúcsa a hordalékhozam 
csúcsát általában megelızi. Ennek 
oka, hogy tehetetlenségébıl 
adódóan a hordalék bizonyos 
idıeltéréssel reagál az ıt meg-
mozgató víz energiájára (Parker 
1975). A szállított hordalék 
mennyisége azonban nemcsak a 
vízhozam nagyságától függ, 
hanem attól is mekkora a 
vízgyőjtırıl lemosott, illetve a 
meder felvízi szakaszairól kimo-
sott hordalék mennyisége. Ez 
pedig a kızetfelépítés, a talaj-
takaró, az éghajlati tényezık és a 
vegetáció függvénye. Így sokszor 
egy bizonyos vízhozam érték 
felett a hordalék mennyisége nem 
növekszik, illetve nem tud 
növekedni az utánpótlás véges 
volta miatt. A nagy hordalék-
hozammal rendelkezı folyók haj-
lamosabbak fonatos jellegő mintá-
zatot felvenni, hiszen esetükben 
könnyebben teljesülhet a vízhozam 
hordalék-szállítási kapacitásának és 
kompetenciájának kritikus szint alá 
csökkenése, amely hordalék-
lerakáshoz, zátonyképzıdéshez ve-
zethet (West 1978, Morisawa 1985, 
Schumm 1985). Egyes kutatók a 
vízfolyásokban gyakran megfigyel-
hetı hordalék pulzusokat tekintik a 
fonatos mintázatba történı áttérés 
egyik kulcs elemé-nek (Xu 1997, 
Wathen és Hoey 1998). A fonatos 
jellegő vízfolyások medrét azonban nem feltétlenül jellemzi feltöltıdés, a hordaléklerakás 
szempontjából igen gyakran egyensúlyi állapotban is lehetnek (Nicholas 2000, Bridge 2003). 
 A hordalék minıségének is döntı szerepe lehet a fonatosodásban. Leggyakrabban ugyanis 
kavicsos és homokos medrő vízfolyásokon jelentkezik ez a mintázat (1.13. ábra). Utóbbiak 
esetében jóval szélesebb vízhozam és esés tartományban, azaz kisebb energiaszint mellett is 
dinamikus változások következhetnek be (Fergusson 1986). Így tulajdonképpen a fenékhordalék 
szemcseméretének csökkenésével alacsonyabb esés és/vagy vízhozam mellett is kialakulhatnak 
fonatos vízfolyások (Bridge 1993). 

 
1.11. ábra: Az újzélandi Rakaia folyó hegység-elıteri 
szakasza. A fonatosodás hátterében a bıséges hordalék-
utánpótlás és a fluktuáló vízhozam áll (forrás: 
http://resweb.llu.edu/rford/courses). 
 

 
1.12. ábra: Az ausztráliai Cooper Creek szemiarid 
éghajlaton kialakított fonatos, árvízi medre (forrás: 
http://www.uow.edu.au/science/eesc/staff/gnanson). 
 



 16 

 
1.13. ábra: fonatos medermintázat kavicsos és homokos medrő vízfolyásokon. 
 
 Az elágazás egyik legfontosabb tényezıjévé léphet elı a vízfolyás partjának anyaga. Minél 
kisebb ugyanis kohéziója, annál kisebb energiára van szükség megbontásához, ezáltal a meder 
kiszélesedéséhez. Ennek következtében a vízfolyás fajlagos munkavégzı-képessége lecsökken, 
ami ismét zátonyképzıdéshez és elágazáshoz vezet (Schumm 1977, Bridge 2003). Laza 
anyagból felépülı ártéren a nagy energiával rendelkezı fonatos vízfolyás folyamatosan 
változtatja futását, könnyen alakít ki újabb mellékágakat, hagy el régebbieket. A hordalék hossz-
szelvény menti finomodásával azonban egyre nı az agyagos frakció részaránya a partot fedı 
friss üledékekben is, ami a partanyag nagyobb kohézióját eredményezi, ez pedig visszafogja a 
partrombolást (Nanson és Croke 1992, Huang és Nanson 1998). 
 A part stabilitásának másik döntı tényezıje a vegetáció, amely sőrőségétıl és jellegétıl 
függıen többszörösére tudja növelni a part ellenálló képességét (Abernethy és Rutherfurd 1998, 
Simon és Collison 2002, Murray és Paola 2003). A part anyaga és a vegetáció sőrősége sok 
esetben egymással párhuzamosan változik, hiszen elıbbi alapvetı tényezı abban, hogy milyen 
típusú és sőrőségő vegetáció képes megtelepedni. Nagy általánosságban tehát az jellemzı, hogy 
a fonatos jellegő vízfolyások hordaléka durva, a part anyagának kicsi a kohéziója, a vegetáció 
kontrolláló képessége pedig alacsony. 
 
 
1.2.2. Az anasztomizáló és fonatos mintázatok morfológiai és hidrológiai elkülönítése 
 
 A medreket alakrajzi 
szempontból két nagy csoportra 
lehet osztani, elágazó és nem 
elágazó mintázatokra. Elıbbi 
csoportba tartoznak az anasztomi-
záló és a fonatos jellegő víz-
folyások, melyeket sokáig egy 
típusként kezeltek (pl. Leopold és 
Wolman 1957). Késıbb azonban 
Rust (1978) már elkülönítette 
ıket, fıként a kanyargásra való 
hajlam alapján. Az anasztomizáló 
folyókat magas, míg a fonatosakat 
alacsony kanyarulatfejlettség 
jellemzi (lásd 1.5. ábra). Az 
elágazást okozó mederformák 
eredetében és morfológiájában is 
különbözik a két medermintázat (1.14. ábra). A fonatos jellegő vízfolyásokat középzátonyok és 
az abból kialakuló szigetek, az anasztomizáló mintázatot pedig elsısorban az ártérbıl kimetszett 
szigetek jellemzik (Nanson és Knighton 1996, Knighton 1998, Makaske et al. 2002). Schumm 

 
1.14. ábra: A Saskatchewan folyó anasztomizáló medre 
fattyú ágakkal és ártérbıl kimetszett szigetekkel (forrás: 
http://www.geo.uu.nl/fg/palaeogeography/results/avulsions). 
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(1978) a szigetek méretét tanulmányozva úgy találta, hogy az anasztomizáló vízfolyások 
esetében a szigetek legnagyobb szélessége legalább háromszorosa az ıket körülölelı mederágak 
összes szélességének. 
 Természetesen a két mintázat típus nemcsak morfológiai alapon, de a hidrológiai változók 
jellemzı értékei alapján is elkülönül (Sinha 2004). Ezt szemlélteti Knighton és Nanson (1993) 
tanulmánya, melyben három tényezı: a munkavégzı-képesség, a part erodálhatósága és a hordalék 
utánpótlás figyelembevételével különítették el a mintázat típusokat. Ezt alapul véve az 
anasztomizáló vízfolyásokat ala-
csony munkavégzı-képességgel, 
nehezen erodálható parttal, és 
közepes vagy magas hordalék-
hozammal jellemezhetjük (1.2. 
táblázat).  
 Ezzel szemben a fonatos 
jellegő vízfolyásoknál a két elsı 
tényezı tekintetében ellentétes értékeket határoztak a szerzık. Így kitőnik, hogy a munkavégzı-
képesség és a part anyaga különbözteti meg leginkább a két típust, azaz anasztomizáló mintázat 
esetén alacsonyabb esés, kisebb vízhozam, és nagyobb kohéziójú, agyagosabb partanyag 
jellemzı (Knighton és Nanson 1993). A magas hordalék utánpótlás tekintetében kétségtelenül 
hasonlít egymásra a két típus, viszont míg elıbbinél a lebegtetett, addig utóbbinál a 
fenékhordalék dominál (Makaske et al. 2002, Bridge 2003, Tabata és Hickin 2003).  
 A két mintázattípust mindemellett Alabyan és Chalov (1998) eltérı strukturális szintre is 
helyezte (lásd 1.7. ábra). Eszerint az anasztomizásálás a völgytalpon, míg a fonatosodás 
magában a mederben történik. Így a két típus tulajdonképpen eltérı méretarányú morfológiai 
elem, ennek következtében az anasztomizáló vízfolyások mellékágai önmagukban mutathatnak 
meanderezı vagy akár fonatos jelleget is (Knighton 1998, Makaske et al. 2002). 
 
 
1.2.3. A meder különbözı mérető formái. 
 
 Ritkán találkozunk olyan természetes vízfolyással melynek sima, kiegyenlített lenne a 
medre. Ilyen szempontból a legváltozatosabb képet talán a fonatos folyók mutatják. A 
mederformák kialakulását Colombini (2004) elméleti és gyakorlati kutatások alapján a víz 
áramlásában periodikusan jelentkezı ingadozásnak tudta be, amely az akkumuláció és erózió 
helyrıl-helyre és idırıl idıre történı váltakozásához vezet. Ez az instabil és dinamikusan változó 
rendszer határozza meg azután a mederformák méretét, alakját és elhelyezkedését (Kennedy 1969, 
Parker 1975, Huang és Nanson 2002). A kialakuló formák visszahatnak a vízfolyás hidrológiai 
paramétereire, és befolyásolják a vízszint lokális esését, sebességét, a mederben tárolt hordalék 
mennyiségét (e három tényezı által a folyó energiáját), valamint a mederben uralkodó áramlási 
viszonyokat (Nicholas 2000, Richardson és Thorne 2001, Repetto et al. 2002). Ezen 
kölcsönhatások határozzák meg a víz és a formákba rendezıdı hordalék viszonyát a mederben. 
 A különbözı mederformákat magasságuk, hosszuk (méretük), alaprajzuk (alakjuk) és 
vándorlási sebességük (dinamikájuk) alapján lehet definiálni és összehasonlítani (Wilbers és Ten 
Brinke 2003). Ezek közül a méret alapú osztályozás a legelterjedtebb. Ilyen szempontból Bridge 
(1993, 2003) mikro-, mezo- és makroformákat különített el. 1) Mikroformának a homokfodrokat 
tekintette, melyek méretét a víz és a meder határfelületi jellemzıi, mint például a szemcseméret, a 
sebesség, vagy a viszkozitás határoznak meg. 2) A mezoformák, azaz dőnék mérete a vízfolyás 
mélységével áll arányban, míg 3) a makroformának számító zátonyok magassága a vízfolyás 
mélységével, hossza pedig a vízfolyás szélességével esik azonos nagyságrendi tartományba. 
Ezeken túl Church és Jones (1982) definiálta a megaforma mérettartományt is, ami alatt a vízfolyás 
medrében kialakuló akkumulációs zónákat értették. Ezek több zátony együttesébıl tevıdnek össze, 
és viszonylag szabályosan váltakoznak a közéjük ékelıdı eróziós–transzportációs zónákkal. 

1.2. táblázat: Az anasztomizáló jellegő medermintázat 
jellemzıi Knighton és Nanson (1993) alapján. 
 anasztomizáló fonatos meanderezı 
munkavégzı-képesség A* M K 
part erodálhatósága A M A 
hordalékhozam K/M K/M A/K 

*A: alacsony; K: közepes; M: magas 
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 A méret alapján Knighton (1998) is osztályozta a mederformákat. A kis méret-
tartományban (1 cm – 100 m) a kavicsos és homokos vízfolyások esetében különbözı forma-
csoportokat határozott meg, így elıbbieknél (1/1) kavics hullámokat, (1/2) bordákat és (1/3) 
lépcsıket, utóbbiaknál pedig (2/1) homok-fodrokat, (2/2) dőnéket, (2/3) homok takarókat és 
(2/4) antidőnéket. A nagy mérettartományba (10–1000 m) Bridgehez (1993, 2003) hasonlóan ı 
is a zátonyokat sorolta. 
 Számos kutató keresett összefüggést a formák mérete, és a hidrológiai változók között. 
Ezen vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a mederformák mérete elsısorban a vízfolyás 
által a mederre kifejtett energiától, és a meder anyagától függ (McLean 1990, Prent és Hickin 
2001, Wilbers és Ten Brinke 2003). A kutatások során a méret jól korrelált a vízsebességgel 
(Carling et al. 2000), a vízhozamot és esést is magában foglaló munkavégzı-képességgel (Prent 
és Hickin 2001), de a kritikus nyíróerıvel is (Wilbers és Ten Brinke 2003).  
 Elsısorban homokos medrő vízfolyások esetében, ahol szélesebb energia tartományban 
játszódik le a mederformálás, a Froude-szám [Fr] alapján is jól elkülönülı formakincsekrıl vagy 
mederállapotokról beszélhetünk 
(Knighton 1998). Így alacsonyabb 
vízhozamoknál, kisebb sebességnél 
(szubkritikus, áramló állapot Fr<1) 
a homokfodor–dőne (1.15. ábra), 
míg nagyobb energia szinten 
(szuperkritikus, rohanó állapot 
Fr>1) az antidőne–homoktakaró 
forma együttes (1.16. ábra) a 
jellemzı (Knighton 1998). Egyes 
tanulmányok szerint a szubkritikus 
és szuperkritikus mederállapot 
közötti átmenet már Fr=0,55 
értéknél (Karim 1995, Prent és 
Hickin 2001), illetve a 
mederkitöltınél jóval alacsonyabb 
vízhozamnál (Lewin és Brewer 
2001) is végbemehet. A különbözı energiaszinten kialakuló forma együttesek a súrlódás által 
befolyásolják a vízfolyás energiaviszonyait. A dőnék növelik leginkább a mederformákból adódó 
súrlódási faktort, míg az antidőnék ellenállása a legkisebb (Prent és Hickin 2001), így a 
legjelentısebb súrlódási ellenállás a szubkritikus állapotba való átmenet idején, tehát a vízhozam 
és a sebesség csökkenésekor jelentkezik. 
 

 
1.16. ábra: Sekély vízben, nagy sebességnél, szuperkritikus állapotban kialakuló antidőnék, 
melyek a folyásiránnyal (fekete nyíl) ellentétes irányba vándorolnak (a szerzı felvételei). 
 
 A különbözı mérető formák kombinálódhatnak is, egyik a másikat felülírhatja, vagy 
települhet rá. Nikora et al. (1997) a nagyobb formák képzıdését a kisebbek egymásra 
településeként értelmezte, azaz a homokfodrokban, dőnékben szállított hordalék vezet végül a 
zátonyok vándorlásához (1.17. ábra). Szubkritikus körülmények között többek szerint is a 

 
1.15. ábra: A meder mikroformái. Szubkritikus állpotban 
kialakuló homokfodrok (a szerzı felvétele). 
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mezoforma mérettartományba 
tartozó dőnék továbbítják a 
legnagyobb hordalékmennyiséget 
(Gabel 1993, Bridge 2003). Mivel 
azonban a hordalékszemek, 
ezáltal a homokfodrok és dőnék is 
csak egy bizonyos kritikus 
sebesség felett kezdik meg 
mozgásukat, ezért a fenék-
hordalék legtöbbször hullámok-
ban, pulzálva vándorol a meder 
alján. A hordalékmozgás ezen 
tulajdonságát sokan kimutatták 
mind terepi (Gabel 1993, Wathen 
és Hoey 1998, Carling et al. 2000, 
Cudden és Hoey 2003, Amos et al. 
2004), mind laboratóriumi 
(Ashmore 1991, Repetto et al. 
2002) körülmények között. 
 A fentiekbıl kitőnik, hogy 
több szempontból is meghatározó szerepe van a dőnéknek a vízfolyás hordalék és energia 
viszonyainak meghatározásában. A továbbiakban azonban a jelen értekezés vizsgálati 
mérettartományba tartozó zátonyok, szigetek és akkumulációs zónák, azaz makro- és megaformák 
kialakulásának és morfológiájának részletesebb áttekintése következik, hiszen a meder képét, 
mintázatát végsı soron ezek határozzák meg. 
 
 
1.2.4. Zátonyképzıdés fonatos vízfolyásokban 
 
 Zátonyok többféleképpen is létrejöhetnek, ám talán a legfontosabb mechanizmusok 
képzıdésük során 1) a vízfolyás hordalékszállítási kapacitásának hirtelen csökkenése (Ashmore 
1982, 1991, Carson 1984b, Bridge és Gabel 1992), 2) a spirális szerkezető áramlási cellák 
jelenléte (Colombini et al. 1987, Whiting and Dietrich 1993, Katolikov és Kopaliani 2001), 
illetve 3) a vízáramlás bifurkációja és konfluenciája (Ashmore 1982, 1991, Fergusson et al. 
1992, Whiting 1997, Richardson és Thorne 2001). Ezek hátterében számtalan ok állhat, 
amelyeket elsısorban fonatos vízfolyások esetében tanulmányoztak. Mivel a fonatos mintázatú 
vízfolyásokon oldal és középzátonyok jelentkeznek elsısorban, a továbbiakban ezek 
kialakulásának néhány módját szeretném bemutatni, amelyeket részletesebben tárgyal, 
esetenként vitat a fluviális geomorfológia szakirodalma:  
 1) Váltakozás az erózió által kimélyített övezetek és a tovaszállított hordalék lerakódási 
övezetei között (Church és Jones 1982, Richards 1982). Azaz a vízfolyás hol elveszti, hol 
visszanyeri energiáját a szállított hordalék mennyiségétıl függıen. A zátonyképzıdés (oldal és 
közép) ebben az esetben ott történik, ahol az erózió által megnövelt hordalékmennyiséget 
kénytelen a vízfolyás lerakni, visszanyerve ezáltal transzportációra, esetleg erózióra való 
képességét. Ashmore (1982) az eróziót elsısorban a különbözı áramlások konfluencia 
zónájához, a zátonyok frontjain és oldalain lefutó áramlásokhoz köti. 
 2) Ashworth et al. (2000) zátonyképzıdést figyelt meg intenzív parterózió által érintett 
folyószakaszok alatti vizeken, a part anyagából származó hordaléktöbblet hatására. 
 3) Megfigyelései alapján Xu (1997) szintén a partok fokozott erózióját jelölte meg fı 
okként, ı azonban a folyó kiszélesedését találta a középzátonyok létrejöttének hátterében. 
Hasonló következtetést vont le Kale (2002) a Gangesz és a Brahmaputra vizsgálatakor. 

 
1.17. ábra: a mederformák vándorlásának két típusa 
(Nikora et al. 1997). (A) a kisebb formák (homokfodrok, 
dőnék) ez egyes homokszemek mozgása által 
vándorolnak. (B) a nagyobb formák (zátonyok) pedig a 
luv oldalukon elırehaladó kisebb formák révén. Mindkét 
esetben a hordalék a luv oldalról a lee-re történı 
áthalmozódása megy végbe. 
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 4) Ugyanakkor Leopold és Wolman (1957) értelmezésében a folyamat fordítva játszódik 
le, azaz elıször a meder közepén a fı sodrási zónában képzıdik a vízfolyás kompetenciáját 
meghaladó hordalék szemekbıl akadályszerő lerakódás, vagy zátony mag. Ez további 
akkumulációt indukál, középzátony alakul ki, ami egyúttal a partok eróziójához vezet. Ez az 
elképzelés évtizedekig tartotta magát, mint általánosan elfogadott elsıdleges folyamat a 
középzátonyok, ezzel együtt a fonatos jellegő medermintázat kialakulásában (Richardson és 
Thorne 2001). Mindamellett Rundle (1985) azzal a kritikával illette ezt az elképzelést, hogy a 
képzıdı akadály körül felgyorsul a vízfolyás, azaz csökken a további akkumuláció lehetısége. 
 5) Áramlástani vizsgálatok alapján Richardson és Thorne (2001) megállapította, hogy a 
vízáramlás instabil jellegébıl adódóan a bifurkáció a középzátony-képzıdést megelızıen (mind 
térben, mind idıben) is megfigyelhetı a vízfolyásban. A szétváló áramlási cellák a 
keresztmetszet mentén megfigyelhetı megosztott sebességmezı alapján rajzolódnak ki (1.18. 
ábra). Ennek fényében a hordalék lerakás nem kiváltó, hanem válaszfolyamatként értelmezhetı a 
bifurkáció szempontjából. 
 

 
1.18. ábra: A sebességmezı megoszlása a fonatos Brahmaputra ugyanazon szelvényében 
Richardson és Thorne (2001) vizsgálatai alapján. (A) Már az elsı felmérés idején (május) 
megfigyelhetı a sodorvonal kettéválása (625 és 1050 m-nél). (B) Az utolsó felmérés idejére 
(szeptember) a sebességmezı teljes mértékben megoszlik (bifurkáció), mindeközben 500 m-nél 
középzátony alakult ki.  
 
 6) Bizonyos esetekben növényi uszadékokhoz is köthetı zátonyképzıdés (Fetherston et al. 
1995, Gurnel et al. 2000, Gurnel et al. 2001). Az elsısorban hegylábfelszíneken futó fonatos 
folyókon tett megfigyelések alapján a megfeneklı uszadékfák, illetve a belılük sarjadzó ágak is 
elıidézhetik az hordalék zászló-szerő lerakódásait, amit azután a vegetáció stabilizál, így késıbb 
a zátony tovább növekedhet, majd akár szigetté is alakulhat. 
 7) Fonatos középzátonyok létrejöhetnek oldalzátonyokból is, ennek folyamatát kisminta 
kísérletek segítségével többen is modellezték (Schum és Khan 1972, Ashmore 1982). A 
kísérletek során a fonatos mintázat létrejöttéhez megfelelı vízhozam és esés mellett vizsgálták 
meg mi történik az egyenes, zátonymentes mederben. Elsı lépésben diagonális fronttal 
rendelkezı váltakozó oldalzátonyok alakultak ki, amelyek a sodorvonal kanyargásával 
párhuzamosan formálódtak. Ezt követıen egyes oldalzátonyok mindkét oldalán megfigyelhetıvé 
vált a lebukó víz eróziója, amely fokozatosan elszakította a formákat a parttól, így mederközepi, 
nyelv alakú zátonyok jöttek létre (1.19. ábra). A kialakuló zátonyok és a köztük lévı, különféle 
eredető mélyedések több sorban helyezkedhetnek el a fonatos mintázat további fejlıdése során 
(Ashmore 1991). A mélyedéseket összekötı sodorvonal kezdetben mintegy meanderezik, 
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a több sorban elhelyezkedı 
formák kialakulásakor pedig 
ritmikusan szétválik illetve újból 
egyesül (Fergusson 1993, 
Asworth et al. 2000). 
 8) Természetes vízfolyások 
esetében fontos tényezı lehet a 
zátonyképzıdésben a vízhozam 
hirtelen változása (Rundle 1985), 
ugyanis ez a folyóvíz energiáját, 
ezáltal eróziós vagy akkumulációs 
folyamatait nagyban befolyásolja, 
mindamellett a fenti tényezık 
közül ez mutathatja a legnagyobb 
változékonyságot. Általánosan 
elfogadott, hogy csökkenı 
vízhozam mellett az energiáját 
elvesztı vízfolyás hordalékának 
lerakására kényszerül (Schumm 
1977, Knighton 1998). Így a 
zátonyképzıdést legtöbbször 
süllyedı vízszintekhez köthetjük. 
A zátony fejlıdését további 
akkumulációs és eróziós folyama-
tok összetett sorozata jellemzi, 
amely a forma vándorlásához 
vezet. Minél összetettebb zátonykomplexumok alakulnak ki, a forma stabilitása annál nagyobb, 
ami által fölemésztıdésük csak mederszőkülethez érve várható (Asworth et al. 2000, Repetto et 
al. 2002). 
 
 
 
1.2.5. Zátonyok osztályozása 
 
 A zátonyformák tanulmányozása és osztályozása több okból is nehézségbe ütközik. 1) A 
felszín fölé kerülı formák alapján sokszor igen nehéz az eredeti felszín alatti formákat 
beazonosítani, hiszen elıbbieket az utólagos erózió jelentısen átalakíthatta. 2) Az elsıdleges 
felhalmozódási formák, és az átdolgozott maradványformák elkülönítése sem egyszerő, az 
említett két típus sokszor összetett formaként jelenik meg. 3) A különbözı vízállásoknál eltérı 
mérető egységek kerülhetnek felszínre, amelyeket ráadásul a formát létrehozó nagyvíz, és formát 
átíró közép és kisvizek együttese hagy maga után. 4) Végül az eredeti formák változatlan vízállás 
mellett is megnyúlhatnak, elcsavarodhatnak (Fergusson 1983). 
 A zátonyképzıdés tekintetében a legösszetettebb képet a fonatos vízfolyások mutatják, de 
nem feledkezhetünk meg az egyenes vízfolyások váltakozó oldalzátonyairól, valamint a 
meanderekhez kötıdı övzátonyokról, vagy az esetenként meanderezı folyókban is kialakuló 
középzátonyokról sem (Hooke 1985). A zátonyokat osztályozhatjuk formájuk, de helyzetük, 
anyaguk és a kapcsolódó medermintázat alapján is. Osztályozási kísérlet a zátonyok tekintetében 
több szerzıtıl is ismeretes, de a kialakító folyamatok, valamint a kialakuló formák sokszínősége 
igen változatos és korántsem egységes nevezéktant eredményezett. 
 Az alapvetı zátonyformákat elıször Krigström (1962) írta le kavicsos medrő 
vízfolyásokból. Az ı osztályozását alapul véve Church és Jones (1982) öt alapvetı zátony típust 
különített el a zátonyok vízfelszín feletti formája alapján (1.20. ábra):  

 
1.19. ábra: középzátonyok kialakulásának modellje 
Ashmore (1982) kísérletei alapján. 
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  1) longitudinális- vagy hosszanti-zátony, 
  2) transzverzális- vagy keresztzátony, 
  3) középzátony, 
  4) diagonális- vagy rézsútos-zátony, 
  5) laterális- vagy övzátony. 
A hosszanti-, kereszt- és középzátonyok a kitáguló mederszakaszokat jellemzik, folyásiránynak 
lefelé növekednek, illetve magasodnak. A hosszanti zátonyoknak nincs kifejlett frontja, míg a 
kereszt-zátonyok általában nyelv alakú, íves fronttal rendelkeznek. A középzátonyok kategóriája 
a más szerzıknél fonatos zátonyként definiált formát takarja. Az övzátonyok csak az egyik 
parthoz, míg a diagonális zátonyok a frontjukkal a vízfolyást rézsútosan keresztezve mindkét 
parthoz kapcsolódnak. Church és Jones (1982) szerint a partba olvadó formák stabilabbak, így az 
osztályozásban alkalmazott sorrendet, tulajdonképpen stabilitási sorrendként is értelmezhetjük. 
Látható, hogy csoportosításuk az alakzatokon túl a formák mederkeresztmetszet menti helyzetén, 
illetve a zátonyfrontok fısodorral bezárt szögén alapul. 
 

 
1.20. ábra: a kavicsos medrő vízfolyások alapvetı zátonyformái Church és Jones (1982) szerint. 
A rajzokon jól kivehetık a zátonyok fıbb formai elemei. 
 
 A magyar szakirodalomban elsısorban a szedimentológia irányából történtek kísérletek a 
zátonyok osztályozására. Balogh (1991) ugyancsak öt zátonytípust különített el és jellemzett 
röviden:  
1) nyelv alakú zátonyok – homokos medrő vízfolyásokra jellemzıek, homlokuk a hordalék víz 
alatti rézsőszögének megfelelı;  
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2) fonatos zátonyok – folyóágak közti szigetek lerakódásai, romboid vagy deltoid alakúak;  
3) barkán-szerő zátonyok – fıleg kavicsos medrő vízfolyásokban 
4) rézsútos zátonyok – meder tengelyére ferdén elhelyezkedı háromszöglető alakzatok;  
5) oldalzátonyok – viszonylag egyenes vízfolyás partjaihoz váltakozva kapcsolódó formák.  
Ez esetben inkább egy laza, átfogó elvet nem tartalmazó felsorolással állunk szemben, hiszen 
keverednek a különbözı mederanyagok formái és a zátonyok meghatározása, jellemzése is 
esetleges. Ilyen szempontból Church és Jones (1982) alaki osztályozása sokkal egységesebb 
képet ad a különbözı formákról.  
 Számos nevezéktani bizonytalanság adódik azonban abból, hogy a különbözı kutatók 
eltérı alaki jelzıkkel illetik a már említett zátony típusokat. Így találkozhatunk a 
keresztzátonynak megfelelı sarló (Church és Jones 1982), patkó (Rundle 1985) elnevezésekkel, 
vagy a hosszanti zátonnyal fejlıdésbeli rokonságot mutató orsó alakú zátony megjelöléssel 
(Ashmore 1991). Sok esetben különbözı genetikájú zátonyok is ugyanazt a nevet kapják az 
eltérı tanulmányokban. Így például a transzverzális zátony elnevezést váltakozó oldalzátonyokra 
és középzátonyokra is alkalmazzák (Smith 1974, 1978, Church és Jones 1982), vagy a 
meanderezı vízfolyásokra jellemzı övzátonyt is oldal zátonyként említik (Bridge 1993).  
 A homokos medrő fonatos vízfolyások esetében Ashmore (1982) a nyelv alakú 
középzátonyokat tekintette alapformának, és minden további zátonyformát ebbıl az alapból 
eredeztetett. Germanowski és Schumm (1983) szintén két típust, nyelv alakú fronttal rendelkezı 
longitudinális zátonyt, és ebbıl kialakuló fonatos zátonyt határozott meg. Ezeknél a 
besorolásoknál a nyelv alakú forma a felszín alatti zátonyokra, míg a különféle fonatos formák a 
felszínre kerülı, mindeközben egymásra futó, átalakuló zátonyokra utalnak. 
 

 
1.21. ábra: Az összetett zátonyformák kialakulásának folyamata egységformákból, kisminta 
kísérlek alapján (Bridge 1993, 2003). 
 
 Nem maguk a zátonyok, hanem az ıket felépítı formák alapján osztályozott Bridge (1993, 
2003), aki egységformákat (zátony uszály, zátony fej, másodlagos zátony fej) (1.21. ábra) és 
összetett formákat (övzátony, fonatos zátony) különített el. Emellett azt vette még figyelembe a 
zátonyok rendszerezésekor, hogy az egyes formák milyen medermintázatoknál jellemzıek. 
Ekképp a legalapvetıbb formának az egyenes vízfolyásokon legelsıként megjelenı váltakozó 
oldalzátonyokat tekintett, amelyeken már felismerhetıek az említett egység- vagy alapformák. 
Az oldalzátonyok továbbfejlıdésébıl írta le az immár összetett formákat, amelyek viszont 
továbbra sem nélkülözhetik az alapformák (uszályok, nyelvek) jelenlétét, mivel végsı soron 
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azok egymásra tolódásából jönnek létre. Osztályozása tehát elsısorban fejlıdés centrikus, így 
utal az egyes formák genetikájára is. Ugyanakkor az alaki tényezıket kevésbé veszi figyelembe, 
nem tesz különbséget felszín alatti és felszín feletti formák között. Emellett feltételezi az 
egységformák elkülönítését, ami terepi körülmények között nem mindig egyszerő.  
 Mindezeken túl még ismeretes a szabad és kötött formákba történı besorolás is (Wathen és 
Hoey 1998, Tubino et al. 1999, Repetto et al. 2002). Elıbbiek gyorsan mozgó egység formák, 
melyek szabadon formálódó mederhordalékban jönnek létre, míg utóbbiak lassabban mozgó 
összetett formák, melyek kialakulásában a meder kiszélesedése vagy a kanyarulat-képzıdés mint 
kényszerítı tényezı játszik közre. 
 
 
1.2.6. Szigetek képzıdése és osztályozása 
 
 A mederben kialakuló makroformák közé tartoznak a szigetek is. A fluviális szigetek 
osztályozásával és szigetképzıdés folyamatával több tanulmány is foglalkozik. Ki kell emelni 
Osterkamp (1998) és Gurnell et al. (2000, 2001) kutatásait, akik részletesen foglalkoztak a 
mederben zajló szigetképzıdés és fejlıdés folyamatával. Osterkamp (1998) definícióját 
használva szigetnek tekinthetjük azokat a formákat, melyeket minden oldalról a vízfolyás medre 
határol, felszínük a középvíz szintje fölé magasodik, és elég hosszú ideig maradnak stabilak 
ahhoz, hogy rajtuk állandó vegetáció tudjon megtelepedni. 
 Keletkezésük és fejlıdésük összetett bio-geomorfológiai folyamat, hiszen a folyórendszer 
hidrológiai paraméterei mellett a növényzet stabilizáló szerepe nélkül nem jöhetnének létre. Az 
utóbbi évek fluviális geomorfológiai kutatásaiban egyre inkább felismerik, hogy az üledék – 
növényzet – morfológia interakciója több szempontból is közelebb vihet a fluviális folyamatok 
és formák közötti kapcsolat megismeréséhez és megértéséhez (Dollar 2002). Az eddigi kutatások 
szerint a szigetek magjai legtöbbször a mederben végbemenı, magas energia szintő morfológiai 
folyamatok, árvizek, hirtelen lefőzıdések révén jönnek létre, amikor viszonylag nagy 
mennyiségő hordalék áthalmozása megy végbe rövid idı alatt (Osterkamp 1998, Piégay és 
Gurnell 1997, Gurnell et al. 2001). A szigetek kialakulása tehát idırıl idıre bekövetkezı nagy 
magnitúdójú események meglétét feltételezi, ugyanakkor a zátonyoknál lényegesen stabilabb 
formák, hiszen az éves visszatéréső nagyvizek és árvizek általában nem számolják fel ıket. A 
szigetekben felhalmozott üledék, valamint a rajtuk megtelepedı növényzet utalhat a közeli 
geomorfológiai múlt eseményeire, az üledék-felhalmozódás idejére, hosszára és intenzitására 
(Osterkamp 1998). Fluviális 
környezetben szigetek többféle 
módon alakulhatnak ki, amelyek 
közül a síksági folyószakaszokon 
az alábbiak jellemzıek: 
 1) Szabadon meanderezı 
folyók esetében az ártér térszínei 
szigetszerővé válhatnak övzátonyok 
közötti mélyedések (sarló laposok) 
fattyúággá válásával, vagy 
kanyarulatok lefőzıdésével 
(Goudie 1994) (1.22. ábra).  
 2) Fıleg fonatos folyókon a 
nagyobb zátonyformák kialakulását 
követı néhány évben, ha nem 
következnek be nagyobb árvizek, 
megtelepedhet a növényzet, ami 
stabilizálja a zátonyokat, és áramlás 
lassító hatásával mind horizontális, 

 
1.22. ábra: Meanderek lefőzıdésével kialakuló szigetek az 
alaszkai Williams folyón (forrás: http://www.geo.uu.nl/fg/ 
palaeogeography). 
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mind vertikális növekedésükhöz 
hozzájárul a továbbiakban (Fet-
herston et al. 1995, McCarthy et al. 
1998, Chalov 2001). 
 3) Mederben lévı uszadék, 
törmelék mögötti felhalmozódás-
ból keletkezı homok- vagy 
kavicspadok az elıbbi ponthoz 
hasonló módon történı tovább-
fejlıdésével (Hupp 1999, Gurnell 
et al. 2000, 2001) (1.23. ábra). 
 Így végeredményben 
jellegüket tekintve két típusra 
oszthatjuk a fluviális eredető 
szigeteket. Egyrészt ártérbıl 
kimetszett, nagy mérető, 
dominálóan lebegtetett üledékbıl 
felépülı szigetekre, másrészt a meder közepén létrejövı, kisebb, dominálóan görgetett 
hordalékból kialakuló formákra. Elıbbiek a meanderezı, és az anasztomizáló jelleget jelzik, míg 
utóbbiak elsısorban a fonatos jellegő vízfolyásokon alakulnak ki (lásd 1.2.2. fejezet). A 
tanulmányok mindegyike megegyezik abban, hogy az utóbbi típusú, laza üledékbıl álló szigetek 
rendszerint rövid életőek, hiszen a 1) sodorvonal áttevıdésével a szigetek egyik oldalán lévı ág 
eltömıdhet, így a szigetek hozzásimulnak a parthoz; 2) nagyobb árvizekkor intenzíven 
pusztulhat folyásiránnyal szembeni végük és oldalaik; 3) a formák körüli üledék-
felhalmozódással a szigetek folyamatosan nınek, majd egybeolvadnak (Gurnell et al. 2000, 
2001). A különbözı módokon kialakult szigetek jelentıs mértékben hozzájárulnak a természetes 
vízfolyások képéhez és mintázatához. Jelenlétük általában az emberi hatás alacsony voltát jelzi 
(Downs és Gregory 2004). 
 
 
1.2.7. Medertágulatok képzıdése és szerepe a fonatos vízfolyások morfológiájában 
 
 A vízfolyások hossz-szelvénye mentén szinte minden morfológiai paraméter ritmikusan 
ingadozik (Richards 1982, Bridge 2003). Ez csakúgy igaz a meder esésére, mint mélységére, vagy 
szélességére. Ezen paraméterek 
ingadozása meanderezı vízfolyások 
esetében párhuzamba állítható a 
kanyarulati tetıpontok és az 
inflexiós pontok váltakozásával 
(Csoma 1973, Bridge és Jarvis 
1982, Whiting és Dietrich 1993, 
Timár 2003), tehát a gázlók és 
üstök jelenléte, valamint a 
kanyargás mechanizmusa között 
szoros összefüggés létesíthetı 
(Richards 1982, Knighton 1998, 
Lóczy 2001). 
 Fonatos, elágazó vízfolyások 
esetében is megfigyelhetı a gázló 
és üst szakaszok elkülönülése (1.24. 
ábra). Létrejöttük egyrészt a partok 
eltérı erodálhatóságával (Xu 1997) 

 
1.23. ábra: A legmagasabb zátonyfelszínek és uszadékok 
stabilizációjával kialakuló mederközepi szigetek a 
olaszországi Tagliamento folyón (forrás: http:// 
www.vzsb.de/images/tagliamentobild1.jpg). 
 

 
1.24. ábra: Összeszőkülı, majd kitáguló meder a fonatos 
mintázatú, alaszkai Tanana vízfolyáson (forrás: http:// 
www.biologydaily.com/biology/).  
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1.25. ábra: Medertágulatok sora a Saskatchewan folyó 
egy fonatos szakaszán. Megfigyelhetı az egyenes 
szakaszokon jelentısen ingadozó szélesség (forrás: 
http://gsc.nrcan.gc.ca/cogmaps/prov/). 
 

másrészt az esés különbségek hatására ingadozó nyíró erıvel és hordalékszállítási kapacitással 
magyarázható (Wilkinson et al. 2004). Mindezek hatására a meder bizonyos szakaszokon 
kiszélesedik, és sekéllyé válik. A kialakuló gázlókat egyrészt intenzív zátony- és szigetképzıdés, 
másrészt a folyó átlagszélességét jelentısen meghaladó szélesség jellemzi (Wathen és Hoey 1998). 
Elıbbi tulajdonságuk alapján Church és Jones (1982) a gázlókat a fonatos mintázatú vízfolyások 
akkumulációs zónáinak tekintette, és a megaforma mérettartományba sorolta (lásd 1.2.3. fejezet). 
Utóbbi tulajdonságuk alapján javaslom a medertágulat elnevezés használatát, mely által 
megkülönböztethetjük e formákat a 
meanderezı vízfolyások gázlóitól 
(1.25. ábra). 
 A medertágulatokban zajló 
folyamatokat eddig leginkább 
laboratóriumi kísérletek során 
vizsgálták. (Ashmore 1982, 
Repetto et al. 2002). Szerepüket a 
zátonyformálódásban Repetto et 
al. (2002) szabályosan váltakozó 
szélességő modellkád segítségével 
vizsgálta. Kísérleteik alapján a 
zátonyképzıdés mindig a széles 
szakaszokon kezdıdött meg, míg 
a hordalékmozgás sebességének 
tekintetében a szők szakaszok part 
menti részei, és a tág szakaszok 
mederközepi részei tőntek ki. A 
zátonyok vándorlása a meder-
szőkületekhez érve jelentısen 
lelassult, illetve megállt, a formák felemésztıdtek. A tág szakaszokat középzátonyok, a szők 
szakaszokat pedig oldalzátonyok jellemezték. Mások arra is rámutattak, hogy medertágulatokban 
a növekedı vízhozammal párhuzamosan a fenékhordalék szállítás maximumának helye könnyen 
megváltozhat (Asworth et al. 2000, Nicholas 2000). A vízhozammal növekvı hordalékhozam 
azután akár a medertágulatban kialakult egyes mellékágak eltömıdéséhez is vezethet (Chalov 
2001), ez gyakorlatilag a fı sodorvonal ide-oda csapódását jelenti. 
 A medertágulatok fontosságára a természetes vízfolyások morfológiai folyamataiban 
többen is utaltak (pl.: Morisawa 1980, Chalov 2001). Eddig mégis csak kevés esetben mérték fel, 
illetve értékelték ezeket a morfológiai egységeket. Kivételt képeznek azok a kutatások, amelyek 
egy-egy extrém esemény hatására meginduló hordalék hullám folyásirányban történı lassú 
mozgását vizsgálják (Xu 1997, Wathen és Hoey 1998), ugyanis ilyenkor a meder tágulati 
szakaszai tárolják idılegesen a többlet hordalékot. A medertágulatok kutatása kapcsán meg kell 
még említeni Bridge et al. (1986), Bridge és Gable (1992), valamint Asworth et al. (2000) 
méréseit, melyek során hosszú távú és részletes vizsgálatok segítségével tanulmányozták 
egyrészt egy sziget, másrészt egy középzátony hatását a hordalékszállítás és a sebesség 
eloszlásában. Azonban az általuk vizsgált medertágulatok fejlıdésére, valamint a folyó 
akkumulációs viszonyainak meghatározásában betöltött szerepére csak érintılegesen utaltak. 
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1.3. EGYENSÚLY ÉS STABILITÁS MORFOLÓGIAI RENDSZEREKBEN  
 
 A geomorfológiai kutatások során, különösen, ha azok antropogén hatás alatt álló 
folyamatokat vizsgálnak, elengedhetetlen a vizsgált morfológiai rendszer egyensúlyának, illetve 
stabilitásának értékelése. Ez azért fontos, mert az egyensúly jellege, a stabilitás mértéke, utal a 
jövıbeni változások lehetséges irányára és magnitúdójára. 
 Az egyensúly kérdéskörével több tudományág is foglalkozott és foglalkozik. Thorn és 
Welford (1994) szerint a geomorfológiának ezekhez kapcsolódva kell definiálnia a maga 
egyensúly koncepcióját, melyet a „dinamikus egyensúly” (dynamic equlibrium) széles körben 
alkalmazott, sokféleképpen értelmezett szóösszetételével azonosíthatunk. Értekezésükbıl az 
egyensúly dinamikai és a termodinamikai szempontú megközelítését szeretném kiemelni. 
Dinamikai szempontból egy test egyensúlyban van ha áll (statikus egyensúly), vagy ha 
egyenletes sebességgel mozog (dinamikus egyensúly), azaz nem gyorsul és a rá ható erık 
eredıje zérus. Mindemellett az egyensúlyi állapotot aszerint is lehet értelmezni, hogy a vizsgált 
test a rá ható erıre semleges, pozitív, vagy negatív visszacsatolással válaszol-e. Ezt szemlélteti 
az 1.26. ábra, mely kapcsán a negatív visszacsatolások alapvetı fontosságát kell kiemelni a 
stabilitás szempontjából. 
 

 
1.26. ábra: Egyensúlyi állapotban lévı testek eltérı energialejtıkön Thorn és Welford (1994) 
alapján. A test elmozdítása esetén (A) esetben nincs visszacsatolás (egyenletes sebesség) (B) 
esetben pozitív visszacsatolás (gyorsulás), (C) esetben negatív visszacsatolás (oszcillálás, 
lassulás) lép fel, míg (D) esetben kis erıhatás esetén negatív, nagy erıhatás esetén pozitív 
visszacsatolás jelentkezik, ami újabb egyensúlyi állapot eléréséhez vezet. Utóbbi típust lehet 
leginkább a morfológiai rendszerekkel azonosítani. 
 
Mivel a dinamika elsısorban test-test kölcsönhatásokkal foglalkozik, ezért a rendszereket 
vizsgáló termodinamika egyensúly megközelítése további támpontot adhat a morfológiai, 
egyensúly értelmezéséhez (Thorn és Welford 1994). Termodinamikai szempontból egy rendszer 
egyensúlyi állapotának az elemek valószínőség számítással meghatározható leggyakoribb, 
legnagyobb entrópiával rendelkezı állapotát tekinthetjük. Nyílt rendszerek esetében, melyeken 
az anyag és az energia szabadon áramlik keresztül (a morfológiai rendszerek többsége ilyen), az 
entrópia csökkenhet, és több „leggyakoribb állapot” is kialakulhat, melyek között energetikai 
határvonalak húzhatók. A nyílt rendszer tehát sosincs igazából termodinamikai egyensúlyban, és 
amint a benne zajló változások egy trendet jelenítenek meg, egyensúly zavarról lehet beszélni. 
Ugyanakkor, ha a rendszeren áthaladó anyag és energia közel állandó, kialakul az ún. „állandó 
állapot” (steady state) egy másik olyan fogalom, amelyet a geomorfológiai szakirodalom 
elıszeretettel alkalmaz. Thorn és Welford (1994) azt is kiemeli, hogy a geomorfológia bár 
törekszik az energiák meghatározására, mérni az anyagáramlást tudja, így a rendszer energiájára 
és annak változására legtöbbször csak következtet. 
 A geomorfológiai rendszerek, azon belül is a fluviális rendszerek egyensúlyi állapotára 
vonatkozó alapvetı megállapítások a XX. század közepén láttak napvilágot, elsısorban Mackin 
(1948), Leopold és Wolman (1957), Leopold és Langbein (1962), valamint Langbein és Leopold 
(1964) munkái nyomán. İk a dinamikus egyensúlyi állapotot hosszú ideig fenntartható 
szakaszjellegként, illetve állandó állapotként értelmezték, azaz a dinamikus egyensúlyt és az 
állandó állapotot szinonimaként kezelték. Itt kell megemlíteni a Blench (1970) által a rezsim 
elmélethez (lásd 1.1.1 fejezet) kapcsolódóan megfogalmazott dinamikus egyensúly fogalmat is. 
Eszerint a dinamikus egyensúlyban lévı rendszer morfológiai paraméterei egy átlagérték körül 
ingadoznak, miközben maga az átlagérték is változik az idıvel. Ez a definíció azután széles 
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körben elfogadottá vált a geomorfológiai szakirodalomban (Kennedy 1985), ugyanakkor 
érezhetı, hogy ellentmondásban van az egyensúly termodinamikai megközelítésével. 
 Ezzel szemben Ahnert (1987) azt hangsúlyozta, hogy a dinamikus egyensúly önszabályozó 
és negatív visszacsatolások sorával tartja fent magát. Értelmezésében a dinamikus egyensúly a 
folyamatok kiegyenlítettségére és az anyagáramlás egyenletességére, míg az állandó állapot a 
formák konstans jellegére utal, azaz a két fogalom nem egy és ugyanaz (Ahnert 1987), bár ha 
belegondolunk, egymást kiegészítik. 
 A kérdéskör matematikai jellegő megközelítését alkalmazta Gregory és Walling (1973) 
majd késıbb Howard (1982), akik szerint a dinamikus egyensúlyi állapot nem más, mint egy 
bizonyos ideig változatlan értékő, függvényszerő kapcsolat egy geomorfológiai rendszer 
kimeneti és bemeneti változói között, ahol a bemeneti és kimeneti változók a már korábban 
említett független és morfológiai változóknak (lásd 1.1.2. fejezet) felelnek meg. Howard (1982) 
arra is felhívja a figyelmet, hogy a függvényszerő kapcsolat nem feltétlenül az egész rendszerre 
vonatkozik, az alrendszerek önmagukban is mutathatnak egyensúlyt, miközben a fı rendszer 
nincs egyensúlyban. A fentiekhez hasonló Richards (1982) megközelítése is, igaz ı a bemeneti 
és kimeneti paraméterek változatlanságát feltételezi, és az így kialakult helyzetet állandó 
állapotnak nevezi. Könnyő belátni, hogy a két modell érvényessége az idı függvénye, azaz 
rövidebb ideig felléphet a Richards-féle állandó állapot, de hosszabb távon természetes 
rendszerekben a Howard-féle egyensúly a valószínőbb.  
 Itt kell kiemelni Schumm és Lichty (1965) munkáját, akik a morfológiai egyensúly 
vizsgálatakor egy újabb dimenzió, az idı szerepét hangsúlyozták. Elméletük alapján, ha 
különbözı vizsgálati idıtartamot alkalmazunk, az egyes morfológiai folyamatok más-más 
jelleget öltenek. Véleményük szerint három vizsgálati idıtartamot lehet elkülöníteni: 1) állandó 
idı: a vizsgált forma vagy folyamat állandó állapotban van, 2) fokozatos idı: a vizsgált forma 
vagy folyamat fokozatosan változik, dinamikus egyensúlyban van, illetve 3) ciklikus idı: a 
vizsgált forma vagy folyamat ciklikusan változik (Schumm és Lichty 1965). Talán nem meglepı, 
hogy ezúttal is a dinamikus egyensúly és az állandó állapot egy újabb meghatározása rajzolódik 
ki elıttünk. 
 Az idı vizsgálata a morfológiai rendszer külsı behatásokra adott válaszának értékelésében is 
fontos. Ezt Graf (1977) a „reakció 
sebesség” elmélet alkalmazásával 
szemlélteti, melyet a 1.27. ábra 
mutat be. Eszerint a külsı 
behatásokat elıször a rendszer 
befogadja, utána pedig a kimeneti 
változók megváltoztatásával a 
relaxációs idı során (erre az 
idıszakra vonatkozik a „reakció 
sebesség”) válaszol és egy új átlag 
állapotot alakít ki (Graf 1977). 
Amennyiben a relaxációs, vagy 
válaszadási idı hosszabb, mint a 
zavaró hatás visszatérési ideje, 
akkor a rendszer instabilitása fennmarad, az intenzív morfológiai változások kockázata nı (Downs 
és Gregory 1993). 
 Fluviális rendszerek esetében Werritty és Leys (2001) a válaszadás jellege alapján 
csoportosította az egyensúlyi állapotokat (1.28. ábra), és két típust különített el. Az egyik egy 
alacsonyabb, robosztusnak nevezett energiaszintő állapot, amelyben a rendszer kis mértékő 
módosulással is képes befogadni az ıt érı hatásokat és megırzi eredeti morfológiáját. A másik 
pedig egy megemelkedett energiaszintő, érzékeny állapot, amelynél a külsı behatásokra adott 
válasz jelentıs és tartós formai változásokat eredményez, mint például fokozott parteróziót, 
aggradációt, vagy medermintázat típusok közötti átmenetet (Downs és Gregory 2004). Látható, 

 
1.27. ábra: A morfológiai rendszer válasza külsı 
behatásra, Graf (1977) alapján. A pontozott vonal a 
vizsgált morfológiai változó aktuális, a folyamatos vonal 
pedig átlagos értékét jelöli. 
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hogy ez a megközelítés 
visszavezet a dinamikai az 
egyensúlyi állapot dinamikai 
szempontú megközelí-téséhez. 
Werritty és Leys (2001) a 
különbözı állapotok közötti 
átmenetet küszöbértékek hirtelen 
átlépésével modellezi. A kü-
szöbértékek bevezetése fluviális 
morfológiai szakirodalomba 
Schumm (1977) kutatásaihoz 
köthetı (Bridge 2003). 
Véleménye szerint a morfológiai változások többségét hirtelen eseményekhez lehet kötni, amikor 
a rendszerre ható energiák átlépik azt a pontot (küszöbértéket) ami felett vagy alatt a rendszer 
korábbi önmagához képest instabillá válik. Ennek tükrében Brundsen (2001) egy geomorfológiai 
rendszer érzékenységén azt az ellenálló képességet érti, amely elég egyensúlyának 
fenntartásához. Ha ezt összevetjük a korábban említett stabilitással, akkor látható, hogy a két 
fogalom igen köze áll egymáshoz, azaz újból visszatértünk az egyensúlyi állapot dinamikai 
megközelítéshez, a negatív visszacsatolások útján. A küszöbértékek átlépése történhet 
rendszeren belüli (mofológiai változók) vagy azon kívüli (független változók) paraméterek 
változásából eredıen (Lewin és Brewer 2001), végsı soron az egyes paraméterek 
érzékenységérıl, vagy stabilitásáról is beszélhetünk. A behatást követıen a rendszer újabb 
egyensúlyban állapodik meg, amelynek stabilitása a körülményektıl függıen a korábbinál kisebb 
vagy nagyobb mértékő lesz. 
 Az, hogy a különbözı állapotok közötti átmenetet fokozatosnak, vagy pedig ugrásszerőnek 
érzékeljük, ismét részben a vizsgálati idı függvénye. Könnyő belátni, hogy ha Graf görbéje 
esetében az észlelési idıintervallumot növeljük, akkor a relaxációs periódus egy szinten túl 
lépcsıvé, ugrásszerő változássá válik. A küszöbértékek megállapításának problémáját fluviális 
környezetben tovább árnyalja, hogy a fluviális rendszerek igen összetettek, egy folyó több 
szakaszból áll, a szakaszokon belül kanyarok vagy medertágulatok, azokon belül mederformák 
találhatóak. A különbözı elemek stabilitása idıben és térben is más és más. Míg egyes 
helyzetekben csak bizonyos alrendszerek mozdulnak ki egyensúlyi helyzetükbıl, addig több 
alrendszer együttes instabilitásával, nagyobb behatás esetén egy magasabb hierarchia szinten lévı 
elem is kibillenhet egyensúlyi állapotából (Kern 1998).  
 A morfológiai vizsgálat térbeli kiterjedése szintén mérvadó (Shumm és Lichty 1965, Graf 
1977, Schumm 1977). A nagy méretaránynál tapasztalt kaotikus rendszerek a méretarány 
csökkentésével mintázatot vehetnek fel, s míg mondjuk a meder egy formája ciklikus 
változásokat mutat, addig a vízgyőjtı állandó, stabil állapotban van (Schumm 1977). 
Mindemellett Thorn és Welford (1994) arra is felhívja a figyelmet, hogy rendszer határainak 
kiterjesztésével, egyre több változó bevonásával a morfológiai együttes tehetetlensége, ezáltal 
stabilitása is növekszik.  
 A fenti áttekintésbıl összességében azt kell kiemelni, hogy bár a geomorfológia 
rendszereket vizsgál, e rendszerek egyensúlyának értelmezésekor kézenfekvıbb a dinamika 
szempontjait követni. Ilyen értelemben „állandó állapotról” beszélhetünk, ha a vizsgált 
morfológiai paraméter átlagát tekintve nem változik, „dinamikus egyensúlyról” ha a változás 
egyenletes trendet követ, és „egyensúly zavarról”, ha a változás gyorsuló jellegő. Utóbbi a 
kimeneti változók minıségi változását idézi elı. Mivel az egyensúly és stabilitás érzékelése mind 
a térbeli, mind az idıbeli skálák változtatásával más és más, ezért indokolt a morfológiai 
kutatások során eltérı idıintervallumokban és méretaránynál is elvégezni a vizsgálatokat, így 
különbözı strukturális szinteken is értékelhetıvé válik a morfológiai egyensúly, illetve stabilitás. 
Végezetül a vizsgált morfológiai rendszeren átáramló anyag mozgásának vizsgálatával, 
utalhatunk a morfológiai folyamatok energiaviszonyaira. 

 
1.28. ábra: Robosztus és érzékeny egyensúlyi állapotok 
Werritty és Leys (2001) értelmezésében. 
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1.4. CÉLKIT ŐZÉS 
 
 A fonatos jellegő vízfolyások morfológiai elemeinek és morfológiai egyensúly 
kérdéskörének áttekintése során nyilvánvalóvá vált, hogy a fluviális rendszerek összetettsége és 
szervezettsége kiemelkedı. A folyamatok és hatótényezık sokasága kapcsolódik össze miközben 
egyedi formák alakulnak ki a mederben pillanatról pillanatra. Mégis a nagyszámú morfológiai 
elem bizonyos szintő rendezettséget, mintázatot mutat. A jelen értekezésnek mindazonáltal 
térbeli és idıbeli korlátok miatt sem lehetett célja a fent említett rendezettség teljes körő 
felmérése, a morfológiai folyamatok és formák minden részletre kiterjedı elemzése. 
 Dolgozatom ezért két fı kérdésre keresi a választ, illetve a válaszokat. Elıször is, hogy a 
Maros folyó vizsgált szakaszának jelenlegi mederfelépítését milyen formák és folyamatok 
határozzák meg? Másodszor pedig, hogy ezek dinamikája miként változott a XIX. századi 
szabályozások óta? Mindezek fényében ugyanis értékelhetıvé válik a folyószakasz morfológiai 
stabilitása és egyensúlyi állapota, ami pedig utal a jövıbeni morfológiai fejlıdés jellegére. 
Mindamellett a morfológia megismerése során fontos céllá vált a meder különbözı mérető 
formáinak rendszerezése, a lehetıségeknek megfelelıen (idıbeli és térbeli felbontás) a formák 
fejlıdési folyamatainak általánosítása, valamint a morfológiai elemek közötti kapcsolatok 
feltárása (1.29. ábra). A meder dinamikájának vizsgálata során elsısorban a különbözı formákba 
rendezıdı anyag mozgására, vándorlására koncentráltam, amely esetenként utalt a vizsgált 
morfológiára ható energiákra is. 
 A kutatás során az összetett fluviális rendszer megismerése, és az összetett kérdések 
megválaszolása csakis egy olyan elemzés által válhatott valóra, amely több méretarányban, több 
idısíkon és több módszerrel tárja fel a változásokat (1.29. ábra). Az összefüggések így 
érthetıbbé, a következtetések pedig megalapozottabbá váltak. 

 
1.29. ábra: A dolgozatban vizsgált fluviális morfológiai rendszer sematikus váza, a különbözı 
morfológiai elemek (formák és változók) és a külsı változók kapcsolatai. 
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2. KUTATÁSI TERÜLET – A MAROS VÍZGY ŐJTİJE ÉS HIDROGEOGRÁFIÁJA 
 
  A Maros a Tisza legnagyobb mellékfolyója, illetve a Kárpát-medence negyedik 
legjelentısebb vízfolyása, amely az Erdélyi-medence vizeit győjti össze és vezeti az Alföld 
irányába. Bár a folyó jelenleg Magyarországra esı szakasza csak töredéke (6 %-a) a teljes 
hossznak, mégis igen változatos és dinamikus morfológiai folyamatok színtere.  
  A folyó történelmi és társadalmi jelentısége vitathatatlan, nagyon sokáig közvetlen 
kereskedelmi és kulturális kapocs volt Erdély és az Alföld között. Mindamellett hirtelen és 
romboló áradásai, intenzív kanyarulatfejlıdése miatt a települések és a termıföld védelme 
érdekében szükségessé vált átfogó szabályozása, amelyet a XIX. század közepétıl fokozatosan, a 
kor legkorszerőbb szabályozási alapelveinek megfelelıen el is kezdtek, s csak a történelem 
viharai miatt nem fejeztek be. A mederrendezés által ugyanakkor megindult a települések és az 
ember elszakadása a folyótól, a vízi életmód háttérbe szorult, ezáltal a Marosról, a medrében 
zajló folyamatokról is egyre felszínesebbé váltak ismereteink. 
  A kutatás a Maros magyarországi szakaszának mederdinamikáját tárja fel. Azonban a 
mederben zajló morfológiai folyamatok értelmezéséhez, a változások irányának megadásához 
elengedhetetlenül szükséges a folyó vízgyőjtıjének, és hidrogeográfiájának megismerése, 
valamint a folyószabályozási munkálatok áttekintése. 
 
 
2.1. A MAROS VÍZGYŐJTİJÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE  
 
  A Maros vízgyőjtıterülete hozzávetıleg 30.000 km2. A vízgyőjtı pontos kiterjedésére 
különbözı értékeket ad meg a szakirodalom (2.1. táblázat), ennek egyik oka, hogy a román és 
magyar adatok 195 km2-es eltérést mutatnak (Laczay 1975a). A magyarországi szakasz 
mindössze egy 1185 km2 nagyságú alföldi terület felszíni vizeit győjti össze, azaz a vízgyőjtı 
mintegy 96 %-a román területre esik (Boga és Nováky 1986). A folyó hosszának tekintetében is 
különbözıek az álláspontok (2.1. táblázat), a közelmúltban napvilágot látott adatok szerint a 
Maros hosszát a forrástól Szegedig 749 és 769 km közöttire adják meg. A torkolati, teljes 
egészében Magyarországhoz tartozó szakasz hossza 28,3 km, további 20,9 km pedig közös 
határt alkot Romániával (összesen 49,2 km) (Boga és Nováky 1986). A magyarországi hosszt 
Török (1977) és Andó (1993, 2002) 51 km-nek veszi, míg a Vízrajzi Atlasz (1975) adatai 
alapján 49,5 km adódik. A 2000-bıl származó légifotókon tett saját méréseim alapján pedig 
49,65 km. Elmondható, hogy a rövid magyarországi szakasz hidrológiáját befolyásoló 
tényezıket a határon túli vízgyőjtı határozza meg, ami a felmérést és adatgyőjtést sok esetben 
megnehezíti. 
 
2.1. táblázat: A Maros vízgyőjtıjének területére, és a folyó hosszára vonatkozó adatok. 

forrástól torkolatig Magyar és közös magyar-román forrás 
vízgyőjtı (km2) hossz (km) Vízgyőjtı* (km2) hossz (km) 

Vízügyi Közlemények (1903) 29777 754   
Márton (1914) 29777 683   
Vízrajzi Atlasz (1975) 30137 749  49,5 
román adat (Vízrajzi Atl.-ból)) 29942    
Török (1977) 30137 769  51 
Boga és Nováky (1986) 30332 763 1185 49,2 
Andó (2002) 30332 766  51 

*csak az országon belüli területekre vonatkozik 
 
  Domborzatát tekintve a vízgyőjtı három jellegzetes részre tagolódik: az Erdélyi-
medencére, a medencét határoló hegyvidékekre, illetve a vízgyőjtı alsó részét képviselı síksági 
szakaszra (Laczay 1975a). A terület mintegy 25 %-a hegyvidék, 55 %-a fennsík és dombvidék, 
és 20 %-a folyóvölgy és ártéri síkság (Török 1977). A vízgyőjtı alaki szempontból két jól 
elkülönülı részre osztható. Egy felsı, négyszög alakú, megközelítıleg 250x100 km-es egységre,
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amely az Erdélyi-medence 
területét fedi le, illetve Dévától 
egy alsó, 200 km hosszú K-Ny 
tengelyő sávra, amelynek 
szélessége csupán 20–40 km 
(Laczay 1975a). A vízgyőjtı 
alakja összességében elnyúlt képet 
mutat (2.1. ábra), így a 
hegységekbıl lerohanó vizek a 
folyó hosszú völgyében az alvízi 
szakaszokra érve bizonyos fokig 
kiegyenlítıdnek (Boga és Nováky 
1986). A folyó erdélyi vízgyőjtıje 
az alföldivel szemben igen sőrő 
vízhálózattal rendelkezik. A 
Maros vízrendszere a mellék-
folyók saját rendszerét és állandó 
vízfolyásait is figyelembe véve 
430 vízfolyásból áll (Laczay 
1975a), melyeknek nyilvántartott 
összes hossza 11 189 km (Andó 
1993, 2002). 
  A folyó vízgyőjtıjének 
legmagasabb pontja a 2511 m tszf. 
magasságú Retyezát-hegycsúcs, 
míg legalacsonyabb pontja a 
torkolati szelvényben található 81 
m tszf. magasságban (Boga és 
Nováky 1986). A Maros a Hargita 
északi részén, Marosfınél (Izvorul 
Muresului) két forrásból, mintegy 
850, illetve 1350 m tszf. 
magasságban ered (2.2. ábra). A 
vízgyőjtı határait a 2.1. ábra 
szemlélteti. Boga és Nováky 
(1986) alapján a forrástól a 
torkolatig a folyó négy szakaszra 
osztható az esésviszonyok és a 
vízhálózat sőrősége alapján. A 
mintegy 110 km hosszú Felsı-
Maros a Gyergyói-medencét 
átszelve (2.3. ábra) a Görgényi-
havasok, a Hargita és a Gyergyói-
havasok között a Maroshéviz–
Déda-szorosig jut el (2.4. ábra). 
Esése nagy, a forrás és Disznajó 
között 369 cm/km (Török 1977), a 
vízfolyáshálózat sőrősége 1,2 
km/km2. A következı szakasz 
Dédától Gyulafehérvárig tart. Ez a 
Középsı-Maros, melynek hossza 
266 km, és az Erdélyi-Mezıség és

 
2.2. ábra: (A) Az ún. „turisztikai” forrás Marosfınél (850 
m), (B) és a tıle 4–5 km-re É-ra található „valódi” forrás 
(1350 m). A hosszbeli különbségek egyik oka talán innen 
adódik. 
 

 
2.3. ábra: A Felsı-Maros Maroshévízhez közel. A 
Gyergyói-medencét enyhe kanyarokkal szeli át (folyásirány 
balról jobbra). 
 

 
2.4. ábra: Kavicszátonyokkal tagolt meder a Maroshévíz–
Déda-szorosban (folyásirány balról jobbra). 
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2.1. ábra: A Maros vízgyûjtõje és vízrendszere több alaptérkép összegzése alapján. A számmal ellátott négyzetek a közölt fotók készítési helyeit jelölik.
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a Görgényi-havasok elıhegyei 
között (2.5. ábra), majd pedig az 
Erdélyi-Mezıség és a Küküllı-
hátság között tör elıre (2.6. ábra), 
esetenként 15 km-nél is szélesebb 
völgyében, melyet elsısorban 
üledékes kızetek építenek fel. A 
Középsı-Marosba torkollik két 
legnagyobb mellékfolyója, az 
Aranyos és a Küküllı. A folyó esése 
ezen a szakaszon 50 cm/km, míg a 
vízhálózat sőrősége 1 km/km2 alá 
csökken. Gyulafehérvár és Lippa 
között, mintegy 225 km hosszan 
húzódik az Alsó-Maros a Sziget-
hegység és a Déli-Kárpátok között 
található tektonikai vonal mentén 
(2.7. és 2.8. ábra). A folyó Zámnál 
az Erdélyi-érchegység és a 
Ruszka-havas közötti szőkületbe 
ér, s viszonylag szők völgyben 
halad Lippáig, ahol kilép a 
síkságra. Esése itt 30 cm/km-re 
csökken, a vízhálózat sőrősége, 
pedig csak helyenként éri el az 1 
km/km2 értéket. Az Alföldi-Maros 
Lippától a torkolatig terjed 162 km 
hosszan (2.9. és 2.10. ábra). Esése 
már csak 20–10 cm/km, a 
vízfolyáshálózat sőrősége elhanya-
golható az elızıekhez képest, itt 
már jelentısebben csak a Száraz-
éri rendszer táplálja a folyót (Boga 
és Nováky 1986). A folyó 
esésviszonyait a 2.11. ábra mutatja 
be. Andó (2002) az Alföldi-Marost 
négy egyenlıtlen eséső szakaszra 
osztja: Lippa – Zsigmondháza 
között (39,8 km) 28 cm/km; 
Zsigmondháza – Pécska között 
(23,6 km) 44 cm/km; Pécska – 
Csanád között (52,6 km) 28 
cm/km; Csanád – Tápé között 
(37,5 km) 13 cm/km. Mindezeken 
belül a gázló és üst szakaszok 
váltakozásával párhuzamosan 
alakuló fenékesés igen változatos 
képet mutat (Laczay 1975a).  
  A Maros vízgyőjtıjének, 
illetve futásvonalának kialakulása 
hosszú földtörténeti fejlıdés 
eredménye. A Kárpátok mai íve a

 
2.5. ábra: A Középsı-Maros Marosoroszfalunál, 
Disznajóhoz közel. A maroshévíz–dédai-szorosból kiérve 
nagy hordalékhozamának és esésének köszönhetıen 
fonatos mintázatot vesz fel (folyásirány a kép elıtere felé). 
 

 
2.6. ábra: A folyó medre Marosugránál. Az Erdélyi-
Mezıség területén beágyazott meder és meanderezı 
mintázat jellemzı. Ez részben a lebegtetett hordalék nagy 
mennyiségének tudható be (folyásirány a kép elıtere felıl). 
 

 
2.7. ábra: Az Alsó-Maros Gyulafehérvár alatti, 
meanderezı mintázatot mutató szakasza (folyásirány 
balról jobbra). 
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harmadidıszak végére alakult ki 
(Mike 1975, 1991). Ezt követıen 
az Erdélyi-medence különbözı 
egységeinek eltérı kiemelkedése, 
az egyes rögök önálló mozgása 
befolyásolta a vízrendszer képét 
(Mike 1975, 1991). A Bihar 
összetöredezésével, tagjainak 
kiemelkedésével párhuzamosan 
flis-övezet alakult ki, miközben az 
Erdélyi-medence peremein inten-
zív vulkáni tevékenyég volt 
jellemzı (Mike 1975, 1991). 
Mindezt a medencében lévı 
beltenger visszahúzódása követte, 
aminek végeredményeként a Zámi-
szoros kiemelkedésével megszőnt 
az Erdélyi-beltenger kapcsolata az 
Alföldi-beltengerrel, majd a Zámi-
szoros folyóvölggyé alakulásával a 
pliocén végén megindult a lefolyás 
az Alföld irányába (Mike 1975, 
1991). 
  Az értekezés szempontjából 
legfontosabb alföldi szakasz 
fejlıdésére a pliocén közepétıl 
vannak adatok, hiszen azt 
megelızıen még a Pannon-tó 
alföldi maradványa borította a 
területet (Borsy 1990). Az İs-
Maros hordalékkúpja a középsı 
pliocéntıl kezdett kialakulni a 
Hegyes-Drócsáról és a Maguráról 
lefutó vizek által szállított igen 
durva hordalékból (Mike 1975, 
1991, Borsy 1990). Ezeket a 
vizeket az ún. Temesi-Maros 
győjtötte össze a hordalékkúp DK-
i peremén, s a mai Béga-völgy 
mentén továbbította az Alföld felé. 
A másik ısfolyó, az Alföldi-Maros 
Lippa felıl Aradon keresztül, 
Somogyi (1961) szerint Battonya, 
Mike (1975, 1991) szerint Szegvár 
táján torkollott az İs-Tiszába.  
  A negyedidıszakban az 
Alföldi-Maros futásirányának 
fejlıdésére nagy hatással volt az 
Alföld egyenetlen süllyedése, 
amely a Makó–Szeged vonal 
mentén volt a legintenzívebb, ahol 
500–700 m vastag negyedidıszaki

 
2.8. ábra: A folyó Foltnál. Helyenként ismét elıfordulnak 
fonatos jellegő, zátonyokkal és szigetekkel tagolt 
szakaszok (folyásirány balról jobbra). 

 

 
2.9. ábra: Az Alföldi-Maros Ópálosnál. A folyó aktívan 
formálja medrét, amit kavics zátonyok, és szakadozó 
partfala bizonyít (folyásirány a kép elıtere felé). 

 

 
2.10. ábra: A folyó kiszélesedett medre Pécskánál, 
kavicsos homokpadokkal és kisebb szigetekkel, háttérben 
a kisvízi meder (folyásirány balról jobbra). 
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üledék halmozódott fel (Borsy 1989). A glaciálisokban az erıteljes aprózódás szolgáltatta 
törmelék, és a száraz klíma miatt kialakult kis vízhozamok hatására a völgyek feltöltıdése, széles 
völgysíkok képzıdése volt jellemzı. Ugyanakkor az interglaciálisokban a mállás elıtérbe 
kerülésével finomabb és kevesebb üledék keletkezett, valamint a Maros vízhozama is megnıtt, 
így ekkor a folyó csaknem egész hosszában bevágódott (Mike 1975, 1991). Mindazonáltal a 
hordalékkúpon a negyedidıszakban mindvégig a folyóvízi felszínformálás volt jellemzı (Borsy 
1989, 1990), melynek során a Körös-vidék eltérı mértékő süllyedésével összhangban váltogatta 
futásirányát az immár egyesült İs-Maros alacsony fekvéső, de kiterjedt hordalékkúpján (Mike 
1975, 1991). A riss glaciálisban a fıág egyre délebbre vándorolt és a Maros-Temes közére is 
eljutott. A délre fordulást Mike (1975, 1991) egy Kétegyháza-Battonya környékén végbemenı 
kiemelkedéssel magyarázza. A würm elején hordalékkúpjának csúcsán bevágódott a folyó 
(Borsy 1989), míg lejjebb továbbra is gyakran változtatta medrét. Legyezı alakú 
hordalékkúpjának tengelyét Borsy (1989) szerint a felsı-pleniglaciálisban hagyta el végleg, 
innentıl kezdeve a Maros hol a Száraz-ér mentén, hol pedig az Aranka íve mentén töltögette 
hordalékkúpját. 
  A holocén kori Marost erdélyi szakaszán bevágódás illetve teraszképzıdés jellemezte. 
Vízszintes mederváltozásai azonban jelentéktelenek ezen a szakaszon, a folyó jól beágyazódott 
(Mike 1975, 1991). Az alföldi szakaszon azonban a mederváltások még gyakoriak maradtak, erre 
mind Pécsi (1969), mind Borsy (1990) utalnak. Végleges vonalát egyrészt Magyarcsanád és 
Nagylak környékének kiemelkedésével (Mike 1975, 1991), másrészt pedig a Tisza Szeged és 
Szentes közötti szakaszának enyhe bevágódásával vette fel (Borsy 1990). Elıbbi folyamat hatására 
hagyta el végleg a Száraz-eret (Gazdag 1964), míg utóbbi a meder állandósulásához vezetett. Igaz, 
a folyónak még a holocén végén is lefolyása volt az Aranka felé, így azt a Maros egyik 
mellékágának tekintették a szabályozások idején (Márton 1914, Gazdag 1964). 
 

 
2.11. ábra: A Maros vázlatos hossz-szelvénye a vízmércék „0” pontjai alapján (Török 1977). 
 
 
2.2. SZABÁLYOZÁSI MUNKÁLATOK A MAROS SÍKSÁGI SZAKASZÁN  
 
  A XVIII. sz. elején az Alföld többi folyójához hasonlóan a Maros is igen kiterjedt, 
folyóágak sokaságával átszıtt láp és mocsárvilágot táplált, amelyet évrıl évre árvizeivel borított 
el (Tóth 1993, 2000, Somogyi 2000, Ihrig 1973). Az alföldi területek elvadultsága fokozódott a 
török hódoltság és az azt követı bizonytalan évek alatt, hiszen a korábban mővelt földeket 
hátrahagyták, és a települések nagy része elpusztult (Tóth 1993, Somogyi 2000). Ilyen
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körülmények között természetesen a hajózás és a vizek gazdasági használata sem fejlıdött a kor 
technikai színvonalának megfelelı ütemben (Laczay 1975b). 
  A török kivonulása után mintegy 100 évvel tapasztalhatunk változásokat a vízjárta, 
mocsaras területeken, így az 1700-as évek közepére indult meg újra az élet a folyó mentén (Tóth 
1993, 2000, Andó 2002). A népességet ebben az idıszakban a mocsaras táj hasznosításának 
megfelelı haszonvételi módok (állattartás, fakitermelés, halászat, pákászat) tartották el, 
amelyeket kiegészített az Erdélybıl történı só és faanyag szállítása. Mindamellett, idıvel 
elengedhetetlenné vált a mezıgazdasági mővelés beindítása is, mely a növekvı vízi 
áruszállítással egyetemben maga után vonta a vízrendezési munkálatok elkezdésének igényét.  
 

 
2.12. ábra: Az I. katonai felmérés (1784)  Apátfalva környékét ábrázoló szelvénye (Colonne: 20, 
Sectio: 30) 
 
  A vízrendezést, valamint a 
folyó felmérését szolgálták a XVIII. 
sz. második felétıl egyre nagyobb 
számban megjelenı térképi 
munkák. A sort az I. katonai 
felmérés 1:28000 méretarányú 
térképlapjai (1784) (2.12. ábra), 
valamint Vertics József (1796) az 
országos folyó felmérés keretében 
felvett 1:14400 méretarányú 
térképei nyitják (2.13. ábra). A 
katonai felmérés szelvényei alapján 
elsısorban a folyó tágabb 
környezeti képét, míg Vertics 
térképei alapján közvetlen 
környezetét, sodorvonalát, valamint 
a zátonyok, szigetek, vízimalmok 
elhelyezkedését tanulmányozhat-
juk. Ezek jól tükrözik a Maros

 
2.13. ábra: A Maros Magyarcsanád és Apátfalva környéki 
szakszának Vertics József (1796) által készített vízrajzi 
térképe (a térkép D-i tájolású, folyásirány a térkép felsı 
széle felé). 
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síksági szakaszának szabályozások elıtti képét, melyet Lippa és Apátfalva között, szerteágazó 
erekkel, morotvákkal, mocsarakkal tagolt, összetett vízrendszer jellemzett, míg a mederet 
nagymérető szigetek jellemezték. Apátfalva alatt a meanderezés vált elsıdlegessé (Laczay 1975b), 
viszont Kiszombor és Klárafalva között ismét egy szélesebb, kevésbé kanyargós szakasz 
következett, amelyet a deszki és tápéi torkolati szakaszt meghatározó erıteljes kanyarulat-
képzıdés zárt le (Laczay 1975b). Jellemzı volt még, hogy a Maros árvizei, mind a jobb, mind a 
bal parton megcsapolódtak a Száraz-ér, illetve az Aranka rendszerén keresztül (Márton 1914).  
  Az aktuálissá váló szabályozásokat megelızıen számos további uradalmi térkép, községeket 
ábrázoló térkép, illetve hosszabb-rövidebb folyószakaszokat bemutató hajózási és szabályozási 
térkép készült el. Utóbbiak már feltüntetik a folyó általában rövidebb, településekhez közeli 
szakaszaira jellemzı keresztszelvényeket és terepviszonyokat, jól megalapozva ezzel a célirányos 
beavatkozásokat. Ilyenek mővek voltak például Huszár Mátyás, Ludwig Oetinger vagy Franz 
Rauchmüller helyszínrajz jellegő, nagy méretarányú térképei. Átfogó, a folyó korabeli, közel 
természetes kanyarulati viszonyainak elemzéséhez alkalmazható térképek, illetve térképsorozatok 
készültek Giba Antal (1827) és Szathmáry Sámuel (1829) kezei nyomán. Giba Antal a Szeged és 
Makó között húzódó folyószakaszt ábrázoló térképén a tervezett átvágások mellett, ha vázlatosan 
is, de a folyó jellegzetes keresztszelvényeit is ábrázolja (2.14. ábra). Szathmáry Sámuel, kilenc 
lapból álló térképsorozatát pedig abból szempontból is ki kell emelni, hogy nagy méretarány 
mellett (1:7200) igen nagy kiterjedéső szakaszt – Perjámostól a torkolatig – mutat be, a folyót 
tagoló zátonyok és szigetek feltüntetésével. A Maros alföldi szakaszán tervezett szabályozási 
elképzeléseket (átmetszéseket és töltésépítéseket) a kir. Maros-szabályozó Bizottság által az 1830-
as évek elején jóváhagyott kis méretarányú térképek rögzítették, melyek alapján aztán meg is 
kezdıdtek a munkálatok a XIX. század közepe felé (2.15. ábra). Általánosságban elmondható, 
hogy a több évtizedig tartó térképezésnek köszönhetıen a Maros talán az egyik legjobban felmért 
alföldi folyó volt a beavatkozásokat megelızıen (Tóth 1992). 
 

 
2.14. ábra: A Maros Makó alatti szakaszának Giba Antal (1827) által készített szabályozási 
térképe (részlet). 
 

 
2.15. ábra: A Németcsanád és a torkolat közötti Maros-szakasz szabályozási terve (Franz 
Rauchmüller és Ludwig Zelenka 1834) (részlet). 
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  A folyó síksági szakaszának szabályozásával kapcsolatos kezdeti munkálatokat elsısorban 
a töltésezés, illetve a kiágazó erek elgátolása, azaz az árvizek szétterülésének megakadályozása 
jelentette (Török 1977). A XVIII. századi kisebb volumenő, helyi jellegő szabályozási törekvései 
után tulajdonképpen 1850-es évektıl kezdıdött meg a Maros síksági szakaszán az átfogó 
töltésépítés, elıször a bal parti Felsı Torontáli Ármentesítı Társulat (1858), majd a jobb parti, az 
ország legnagyobb társulatának számító, Körös-Tisza-Maros Ármentesítı és Belvízszabályozó 
Társulat (1885) megalakulásával (Török 1977). Míg elıbbi egyéb érdekek miatt a töltések 
vonalazását nem a legkedvezıbben végezte, addig utóbbi már jól átgondolt mőszaki 
meggondolások figyelembevételével látott neki a töltésépítésnek, illetve nagyvízi 
szabályozásnak (Török 1977). A töltéseket azóta többször is magasították, de míg magasságuk 
fokozatosan nıtt, addig futásuk mit sem változott, és máig tükrözi a Maroson végbement 
szabályozás jellegzetességét, azaz, hogy az árvízi szabályozás általában megelızte a kis- és 
középvízi szabályozást. Ennek következménye az lett, hogy a töltésezés igen sok esetben követi 
a hajdani, átvágások elıtti meanderek futását (Ihrig 1973). 
  A középvízi, azaz a meder rendezésére irányuló szabályozási munkálatok megkezdése is a 
XVIII. sz. közepére-végére tehetı, igaz ez esetben is fıleg helyi jellegő beavatkozásokról, 
legtöbbször egy-egy kanyarulat átmetszésérıl volt szó (pl.: 1754-ben a makói kanyarulat). 
Ugyanakkor a XIX. sz. elején a további munkát a vármegyék és birtokosok sorozatos 
érdekellentétei késleltették, valamint a szegediek folyamatos ellenállása, akik a meggyorsuló 
lefolyás okozta árvizektıl féltették városukat (Tóth 1993). Mindezek ellenére, ha vontatottan is, 
de a rendszeresen érkezı, Makó városát többször is elpusztító árvizek (1821, 1838) hatására 
továbbhaladt a középvízi meder szabályozása. Ennek keretében 1847-ig öt, 1854–56 között 
huszonnégy, 1862–65 között kettı, 1871–72 között ismét kettı átvágás készült el (Laczay 
1975b). A Maros Lippa és torkolat közötti szakaszán eszközölt mintegy 33 átmetszés a korábbi 
260 km hosszú szakaszt 172 km-re rövidítette (Laczay 1975b, Török 1977). Az átvágások hatása 
legtöbbször kedvezı volt: a közvetlen árvízi veszély elhárult a Maros menti városok, elsısorban 
Arad és Makó esetében, valamint a helyenként megduplázódott esés következtében a meder 
beágyazódott, és 1 m körüli vízszintsüllyedések következtek be (Laczay 1975b). Ugyanakkor a 
megnövekedett energiájú folyó partjait tovább rombolta, szaggatta, a nagy mennyiségben 
szállított hordalék pedig továbbra is zátonyok, illetve szigetek kialakulásához vezetett, ami 
megnehezítette a hajózást (Gillyén 1912b, Tóth 2002). A középvízi szabályozások 
eredményeként az azelıtt fıként meanderekkel jellemezhetı mai magyarországi szakasz 20%-a 
egyenesnek, további 25%-a álkanyarnak minısül (Laczay 1975b), azaz a teljes hossz csaknem 
fele nem éri el a valódi kanyarokra vonatkozó feltételek alsó határát (lásd 3.6. fejezet). 
  A kisvízi szabályozást, tehát a meder, illetve a partok stabilizálását, ezáltal a települések 
további védelmét, valamint a folyó hajózhatóvá tételét az 1870-es években kezdték meg. 
Megindításában nem kis szerepe volt annak, hogy a Maros ekkor jelentıs hajózási útvonalnak 
számított. A közlekedés méreteire jellemzı, hogy Szegedre kétszer annyi hajó érkezett a 
Marosról, mint a Tiszáról, és a szállított áru mennyisége is kétszer akkora volt, minek 
köszönhetıen még a gızhajózást is tervbe vették a folyón (Tóth 2002). A meder kisvízi 
rendezését 1865-ben elıször a Konop–Arad közötti szakaszon kezdték meg Girardon francia 
mérnök folyószabályozási elméletének szem elıtt tartásával, miszerint a folyón váltakozva jobb 
és bal kanyarok kialakítását kell eszközölni úgy ahogy azt a folyó egységes szakaszain maga is 
kialakítaná (Bogdánfy 1906 ,Török 1977). A szabályozáskor konopi terméskövet használtak a 
homorú oldalak párhuzammőveihez, valamint puhább anyagot, általában rızsét a domború oldal 
messze benyúló sarkantyúihoz. Olyan szakaszokon, ahol a folyó kiszélesedett és elzátonyosodott 
a kisvízi medret úgy alakították ki, hogy elıbb rızsébıl vezetımővet alakítottak ki (2.16. ábra), 
majd amennyiben a megszabott irányt a folyó elfogadta, és a vezetımő mögötti mederrész 
feliszapolódott a rızsét kıvel váltották ki (Török 1977). A kisvízi medret inflexiókban 40 m-re, 
kanyarulati tetıpontokban 70 m-re szőkítették (Laczay 1975b), ügyelve a változó szélességek 
kialakítására (Bogdánfy 1906). A konop-aradi szakaszon véghezvitt, sikeresnek mondható 
munkálatok, és az alvizeken tapasztalható hajózási nehézségek arra ösztönözték az intézı 
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köröket, hogy a Makó és a 
torkolat közötti szakaszokon is 
megkezdjék a kisvízi szabályozást 
(Bogdánfy 1906). Ezen a 
szakaszon is a fent leírtakhoz 
hasonló módon jártak el, azzal a 
módosítással, hogy helyben 
található kıanyag hiányában 
leginkább rızsét használtak, és a 
párhuzam mőveket nem +3 m-ig, 
hanem csak a 0 vízszintig 
(Bogdánfy 1906), esetenként +0,6 
m-ig burkolták (Török 1977). 
Mindezek után tervbe vették, 
hogy a hajózási igényeknek 
megfelelıen Arad alatt is elvégzik 
a szabályozást (Gillyén 1912a, 
1912b). Ezt meg is kezdték 1912-
ben (Török 1977), azonban a 
kivitelezésébe már közbeszólt az 
I. világháború. A trianoni döntés 
értelmében Magyarországhoz 
mindössze 50 km-nyi szakasz 
került, amely a torkolattól 
Nagylakig terjedt. 
  A háborút követıen a 
szabályozási tevékenység a makói 
híd és az országhatár közötti, 
néhány km hosszú, néhol akár 350 
m szélességet is elérı túlszélesedett 
szakaszra koncentrálódott (2.17. és 
2.18. ábra). Itt azonban túl nagy 
íveket alakítottak ki, amelyekben a 
folyó kisvízkor meanderezni 
kényszerült, és a belsı íveket 
elkezdte erodálni. A hibát végül a 
domború oldali sarkantyúk 
fejlesztésével küszöbölték ki 
(Török 1977). Nagyobb munkála-
tok csak a II. világháború utáni 
idıszakban kezdıdtek a magyar-
országi szakaszon. A fıként az 
1950-es és 1960-as években zajló 
beavatkozások során ismét a Makó 
és a torkolat közötti szakaszt 
rendezték. Ezúttal az ideiglenesnek 
szánt partbiztosításokat állandósí-
tották, illetve az átvágásokat 
követıen éretté vált kanyarulatokat 
védték be, hogy megelızzék 
túlfejlıdésüket. A burkoláshoz a 
rızsét és a terméskövet ismét

 
2.16. ábra: Egy hajdani rızse vezetımő maradványai a 
meder közepén -70 – -80 cm-es vízállásnál, az apátfalvi 
szakaszon. A folyó ezt az irányt nem fogadta el 
(folyásirány a kép elıtere felé). 

 

 
2.17. ábra: Kıszorással megerısített partszakasz a Makó 
feletti szakaszon (folyásirány jobbról balra). 
 
 

 
2.18. ábra: Rendezetlen, meredek partszakasz a magyar-
román határszakaszon (folyásirány jobbról balra). 
 



 40 

vegyesen használták fel, a partbiztosításokat 1:2 rézsővel +2,5 m magasságig építették ki. Az 
ATIKÖVIZIG nyilvántartása alapján (Keller 2004) a magyar–román közös szakasz alatti 
mintegy 28 km-es folyószakaszon a torkolatig a jobb és a bal parton összesen 18,3 
kilométernyi partbiztosítás épült, amely 16,2 km hosszan szabályozza közvetlenül a medret. 
Így ez a szakasz 58 %-ban tekinthetı szabályozottnak, amennyiben a partvédımővekkel 
ellátott szakaszok hosszát a torkolat és a határ közötti folyószakasz hosszával vetjük össze 
(Laczay 1975b, Andó 2002). A fenti szerzık szerint ezek a beavatkozások helyi jellegőnek 
minısülnek, összefüggı mederrendezésrıl máig sem beszélhetünk. A szabályozási 
beavatkozások helyi jellege még nyilvánvalóbb a Makó feletti szakaszokon, ahol a folyó 
további 21 km-es hosszára mindössze 2,7 km-nyi szabályozott folyószakasz jut. Errıl a 
területrıl elmondható, hogy az elsı világháború óta gyakorlatilag szabályozatlan, magára 
hagyott, s éppen ezért a korábbi, fıként középvízi szabályozási munkálatok (átmetszések) 
eredményezte szemiantropogén folyamatok felerısödve érvényesülnek rajta. Az esetleges 
szabályozási törekvéseket az a Romániával kötött 1956-os államközi megállapodás is 
megakadályozta, mely kikötötte, hogy a folyó sodorvonalának, azaz a mindenkori államhatárnak 
az akkori mederben kell maradnia, annak érdekében, hogy egyik fél se juthasson területi 
hátrányba a másikkal szemben (Török 1977). A jelenlegi határszakasz két, hozzávetıleg 9–10 
km hosszú egységre tagolható. A felsı szakaszon nem történtek átvágások, ezért ez az egység 
négy nagy, egyenként 2–3 km hosszú kanyarulatból épül föl. A Maros szélessége a 
tetıpontokban helyenként a 150 m-t is eléri. Az alatta elhelyezkedı szakaszon (39–29 fkm) a 
folyó az átmetszések következtében álkanyarokkal összekötött, kvázi egyenes, szélessége 
elérheti a 300 m-t, amit a folyó parti- és középzátonyok, szigetek kialakításával ellensúlyoz.  
  A Maros általános szabályozási terve 1977-ben készült el. Ennek keretében részletesen 
felmérték a folyó magyarországi szakaszának kanyarulati viszonyait, meghatározták a 
mederformáló vízhozamot és annak megfelelıen a kívánatos vonalazást és kanyarulati 
paramétereket (Török 1977). A tanulmány megállapítja, hogy a magyar szakasz szabályozási 
mővei általában beilleszthetık egy általános szabályozási tervbe, ugyanakkor a közös román-
magyar szakasz szabályozatlannak minısül, az ott elvétve megtalálható mővek pedig jelentıs 
javításra szorulnak (Török 1977). A tanulmányterv megvalósítása azonban nem kezdıdött el, és 
a közeljövıben nem is várható vízügyi beavatkozás a Maroson, elsısorban gazdasági okokból 
(Keller 2004).  
 
 
2.3. A MAROS HIDROGEOGRÁFIÁJA  
 
  A Maros vízjárásának és mederformálásának szempontjából fontos áttekintenünk a 
vízgyőjtı éghajlati adottságait, kiemelve a hımérséklet- és csapadékviszonyokat, amelyek 
döntıen befolyásolják az elıbbi folyamatokat. A Maros vízgyőjtıjén a nyugati szelek 
szolgáltatják a legtöbb csapadékot (Csoma 1975), bár a kelet-európai és mediterrán légtömegek 
hatásai is fontosak (Andó 1993, 2002). A Maros és mellékfolyói 70–80 %-ban csapadékból 
táplálkoznak (Andó, 1993, 2002). A vízgyőjtın a nyári csapadék sokkal dominánsabb, mint a 
Tisza más részvízgyőjtıin, a nyári nedves idıszak május és augusztus közé tehetı (Csoma, 
1975). Emellett igen hosszú száraz idıszak tapasztalható szeptembertıl áprilisig. Az árhullámok 
ugyanakkor nem mutatnak szoros kapcsolatot a csapadékeloszlásban tapasztalható ingadozással 
(Andó 1993, 2002). Ennek oka, hogy a legnagyobb árhullámokat a téli idıszakban hó 
formájában összegyőlt csapadék olvadása okozza. A csapadék területi eloszlása igen változatos a 
vízgyőjtın, a Maros forrásának környékén 600 mm körüli, lejjebb a Görgényi-havasok nyugati 
lejtıin mennyisége ugrásszerően növekszik (helyenként akár 1500 mm-re), majd a zárt erdélyi 
medencét elérve ismét 600 mm-re csökken. Újabb emelkedés figyelhetı meg a Retyezát és a 
Kudzsiri-havasok vidékén, ahol a magasabb területeken a csapadék mennyisége az évi 1000 mm-
t is elérheti. Lippától nyugatra a csapadék egyenletesen csökken (Csoma 1975, Andó 2002). Az 
évi középhımérséklet a Maros vízgyőjtıjén 4–11°C között ingadozik, az évi középhımérsékleti
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adatok nagy területi változatosságot mutatnak, amelyet elsısorban a domborzati viszonyok 
határoznak meg. Általánosságban elmondható, hogy az Aranyos forrás vidéke a leghidegebb, 
illetve a Maros mentén K-Ny-i irányban haladva az évi középhımérséklet folyamatosan 
növekszik: Gyergyóban 4–6 °C, az Erdélyi-medencében 8–9 °C, az Arad-Nagyvárad vonaltól 
Ny-ra 10 °C fölött, a Nagylak-Tápé vonalától DNy-ra 11 °C fölött (Csoma 1975, Andó 2002).  
  A Maros heves vízjárású folyó, melynek oka egyrészt az, hogy a hegyvidéki vízgyőjtı 
terület egy része kopár, másrészt pedig az, hogy mellékfolyói rövidek és nagy esésőek, így az 
egyes csapadékesemények okozta árhullámok hirtelen vízszintemelkedést eredményeznek a 
fıfolyó esetében is (Török, 1977). A Marosnak Andó (1993, 2002) szerint évenként két jelentıs 
áradása van, egy tavaszi olvadáshoz köthetı árhullám, és a nyár eleji csapadék által okozott 
zöldár. Ezzel szemben Boga és Nováky (1986) a havi középvízhozamok éven belüli 
változásának elemzésével rámutatott arra, hogy a Maros alföldi szakaszán a vízszállítás 
maximuma általában áprilisra esik, ekkor vonul le az éves vízmennyiség mintegy 15 %-a. Mások 
szerint is a lefolyás maximumát a tavaszi hóolvadással együtt jelentkezı esık határozzák meg, a 
júniusi csapadékmaximumoknak csak másodlagos szerepe van (Csoma 1975). A legkisebb 
vízállások kora ısszel jelentkeznek, a vízszállítás ekkor igen alacsony, általában októberben éri 
el minimumát, amikor az éves mennyiség 4,5 %-a folyik le (Boga és Nováky 1986). Mőszaki-
hidrológiai elemzésükben Boga és Nováky (1986) arra a következtetésre jutott, hogy a Maros 
kiegyenlítettebb vízjárású folyó, mint a Tisza más, nagyobb vízgyőjtıjő mellékvízfolyásai, 
hiszen a legkisebb és a legnagyobb havi vízszállítás aránya a makói szelvényben 1:3,3, míg a 
Szamosnál ez az arány 1:3,7, a Bodrognál 1:6,3, a Fekete-Körösnél pedig 1:6,2. Véleményem 
szerint azonban a havi KÖV-ek vizsgálata nagy vízszintingadozásokat takar el, hiszen az 
árhullámok néhány nap alatt is kialakulhatnak (Andó, 2002). Török (1977) is rámutatott a Maros 
vízjárásának hevességére, immár az egyes vízszintek tartósságának napokban mérhetı 
hosszúságának megadásával. A Maros 25–50 %, 50–75 % és 75 % feletti vízállásainak napi 
gyakoriságát vetette össze a Tisza hasonló adataival. Kimutatta, hogy 50–75 % közötti vízállás 
tartóssága a Tiszán három-négyszerese a marosi értékeknek, míg 75 % feletti vízállás esetében 
nyolc-kilencszerese (2.2. táblázat).  
 
2.2. táblázat: A Maros makói és a Tisza szegedi vízállásainak tartósságáról az 1931–1940 és az 
1961–1970 közötti idıszakokban (Török 1977). 
vízmérce idıszak 25–50 % közötti 

vízállás tartósága 
50–75 % közötti 
vízállás tartósága 

75 % feletti vízállás 
tartósága 

1931–1940 100 21 2 Makó 
1961–1970 96 25 3 
1931–1940 239 95 16 Szeged 
1961–1970 126 80 27 

 
  A vízügyi adatsorokat elemezve a folyó közepes vízállása az utóbbi 100 évre számítva 57 
cm, míg a vízállássor 10 cm-es osztályköző gyakorisági diagramját tekintve a vízállás 
leggyakrabban -10 és 0 cm között tartózkodik. A 100 évre számított átlagértékek természetesen 
nagy különbségeket takarnak el. A maximális vízállást és vízhozamot a makói vízmércénél 
1970-ben (Hmax = 624 cm, Qmax = 2420 m3/s) mérték, míg az eddigi minimális vízállás és 
vízhozam 2003- ban (Hmin = -104 cm, Qmin 31 m3/s) jelentkezett. A maximális és a minimális 
vízhozam aránya 1:71, míg az átlagos KV és NV aránya 1:25. Az évi átlagos különbség az NV 
és KV értékek között 100 év adatai alapján 389 cm, míg a leggyakrabban 420 és 440 cm közé 
esik az éves vízszintingadozás. A folyó vízjárásának hevességét sokkal inkább jelzi, hogy 493 
árhullám adatai alapján átlagosan 10 nap alatt éri el a folyó a csúcs vízhozamot, és az árvizek 
lecsengése is hozzávetıleg ilyen gyorsan történik. 
  A földtani háttérnek köszönhetıen a Maros igen nagy mennyiségő lebegtetett és görgetett 
hordalékot szállít, így alföldi vízfolyásaink között az egyik leghordalékosabbnak számít (Csoma 
1975, Török 1977, Andó 2002). A lebegtetett és a görgetett hordalék mennyiségi mutatóit 
Bogárdi (1955, 1971) vizsgálta részletesebben az 1950-es évek elején a folyó 3,22 fkm-nél
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létesített deszki szelvényében. Igyekezett összefüggéseket keresni az egyes vízhozam értékek, a 
vízsebesség és a hordalékszállítás között, ezáltal meghatározva az adott szelvényre vonatkozó 
éves hordalékhozamokat. Mérései alapján az 1931–1940 közötti idıszakra (10 év átlagában) a 
Maros vizének lebegtetett hordalék töménysége 500 g/m3, átlagos lebegtetett hordaléksúlya 265 
kg/s, míg átlagos görgetett hordaléksúlya 0,9 kg/s-nak adódott. Ezek alapján az évenkénti átlagos 
lebegtetett hordalék szállítás 8.300.000 t, az évenkénti átlagos görgetett hordalékszállítás pedig 
28.060 t. Megállapítja, hogy a lebegtetett hordalék szállítása a vízhozammal mutat összefüggést, 
ugyanakkor a görgetett hordalék és a vízhozam kapcsolatára a nagy szórás jellemzı, és ez 
esetben sokkal szorosabb viszony ismerhetı fel a mindenkori középsebességgel. Ennek alapján a 
Maros lebegtetett hordalék szállítását a  
 
Gl = 0,003 Q2,44                           (2-1) 
 
míg görgetett hordalék szállítását a  
 
Gg = 2,75 vk2,44                           (2-2) 
 
képlet írja le, ahol [Gl] az idıegység alatt szállított lebegtetett hordaléksúly (kg/s), [Q] a 
vízhozam, [Gg] az idıegység alatt szállított görgetett hordaléksúly (kg/s), míg [vk] a szelvényen 
átfolyó víz középsebessége (Bogárdi 1955, 1971). Természetesen egy-egy vízhozam, illetve 
középsebesség értéknek nem lehet egyértelmően megfeleltetni bizonyos hordalékmennyiségeket, 
hiszen a mért értékek mutatnak némi szórást melyet valószínőleg a mérések idején elıforduló 
különbözı hidrológiai helyzetek indokolnak. Érdekes, hogy a lebegtetett hordalék és a vízhozam 
esetében a Tiszán azonos képlet adódott, azaz a vízhozam növekedésével közel azonos módon 
változik a két folyó lebegtetett hordalék töménysége. A görgetett hordalékra és a 
középsebességre felállított összefüggés pedig a Dunai eredményekkel mutat hasonlóságot. A 
Maroson tapasztalt évi átlagos hordalékszállítás a Tisza tápéi, illetve a Duna nagymarosi 
értékeihez mérhetı, bizonyítva hogy a Maros igen hordalékos folyó, hiszen az említett 
vízfolyások ugyanazt a mennyiségő hordalékot többszörös vízhozam mellett szállítják. Igaz, a 
VITUKI késıbbi méréseiben kisebb értékeket ad meg a lebegtetett hordalék töménységére 
vonatkozóan, ám az ı számításaik szerint is a 300–900 g/m3 hordaléktöménység jellemzı a 300–
1400 m3/s vízhozam-tartományban (Csoma 1975). Görgetett hordalékra vonatkozó román adat 
nem áll rendelkezésre, lebegtetett hordalék esetében a forrásvidéken 100-500 g/m3, a kristályos 
kızetekbıl álló hegységek elıterében 300 g/m3 körüli, míg az Erdélyi medencében 500-1000 
g/m3 a hordaléktöménység (Csoma 1975). Látható tehát, hogy az Erdélyi-medence földtani 
felépítésének, azaz a könnyen erodálódó pannon agyagoknak nagy szerepe van a Maros nagy 
hordalék hozamaiban. 
  A lebegtetett hordalék szemcseösszetételére vonatkozóan elmondható, hogy a szemcsék 
többsége a Miháltz-féle skálán a kızetliszt és a finom homok tartományába esik, átlagos 
szemcseátmérıje Bogárdi (1955) deszki mérései szerint 0,05 mm, míg a VITUKI szerint 0,041 
mm (Csoma 1975). A makói vízmércénél az átlagos szemcseátmérı az ATIKÖVIZIG 60 mérése 
alapján 0,051 mm. A görgetett hordalék a torkolatnál és Deszknél középszemő homok, melynek 
közepes szemcseátmérıje 0,2–0,3 mm (Pákozdi et al. 1949, Bogárdi 1955), a 20–25 fkm közötti 
szakaszon közép illetve durva szemő homok 0,4–0,6 mm-es átlagos szemcseátmérıvel (Csoma 
1975, Török 1977). A folyó határszakaszán saját méréseink alapján a hordalék közepes 
szemcseátmérıje 0,31 és 0,66 mm között ingadozik, átlagosan 0,44 mm, tehát ezen a szakaszon a 
görgetett hordalék jelentısen nem durvul. 
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2.4. VIZSGÁLATI TERÜLET , MINTA TERÜLETEK  
 
  A meder morfológiájával és dinamikájával kapcsolatos vizsgálataimat a Maros 
magyarországi szakaszán végeztem. Magyarországi szakasz alatt a Nagylaktól a torkolatig 
terjedı, a közös magyar-román határszakaszt is magába foglaló folyószakaszt értem. Ezt az 
egységet további két, jellegében és dinamikájában is elkülönülı részre bontom, és ezeket az 
eredmények ismertetése során többször is összehasonlítom. A felsı, tulajdonképpen a 
határszakaszt lefedı egységre a szabályozatlan, míg az alsóra a szabályozott elnevezést 
alkalmazom a dolgozat további részében. Helyenként, rövidebb mederszakaszok 
beazonosításakor a folyó mentén fekvı települések neveit használom (2.19. ábra). 
  Részletes vizsgálatok: mederszelvényezések, morfológiai és dendro-geomorfológiai 
felmérések a magyarországi szakaszon kiválasztott 6 mintaterület esetében történtek. Ezek a 
folyó 43,9; 37,9; 35,5; 32,8; 21,2; 19,3 folyamkilométereinél helyezkednek el. A szabályozatlan 
szakaszon 4, míg a szabályozotton 2 található közülük, számozásuk folyásirányban történt. 
Kiválasztásukkor azt tartottam szem elıtt, hogy a folyó eltérı megjelenéső és mintázatú 
szakaszait reprezentálják (2.19. ábra) 
  Mindezek mellett a makói vízmércénél rögzített, és az ATIKÖVIZIG által rendszeresen 
felmért keresztszelvény morfológiai változásait is elemeztem. A keresztszelvény a Makói híd 
felett, a folyó 24,56 folyamkilométerénél található (2.19. ábra) 
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3. MÓDSZEREK 
 
  A kutatás során a mederformák dinamikájának felmérésére több módszert is alkalmaztam. 
A különbözı mérettartományba tartozó morfológiai elemek vizsgálatához azonban sokszor 
hasonló eljárásokat, adatgyőjtési módokat használtam, hiszen például a zátonyok fejlıdését csakúgy 
keresztszelvényekkel vizsgáltam, mint a medertágulatok morfológiai felépítését és funkcióit. 
  Ebben a fejezetben a fıbb adatgyőjtési módszereket mutatom be: a felhasznált légifotók 
paramétereit, a keresztszelvények felvételének módját, illetve a geomorfológiai és dendro-
geomorfológiai vizsgálatok menetét. Mivel a fenti adatcsoportokból az egyes morfológiai 
szinteken nem mindig ugyanazokat az elemeket használtam fel, ezért az eredmények 
ismertetésekor esetenként szükség lesz a felhasznált adatok pontos megjelölésére, illetve a 
feldolgozásbeli különbségek ismertetésére. 
 
 
3.1. GEOINFORMATIKAI ANALÍZIS  
 
  A vizsgálatokhoz igyekeztem a lehetı legtöbb idıpontból származó térképi, illetve 
távérzékelései adatokat felhasználni. A létrehozott adatbázist azután egy egységes térinformatikai 
rendszerbe integráltam, amelyben immár lehetıség nyílt a változások meghatározására. 
  A legkorábbi térképi ábrázolás, amelyet bevontam az elemzésbe 1829-bıl származik, a 
legkorábbi légifotó pedig 1950-bıl (3.1. és 3.2. táblázat). Az összes felhasznált térképsorozat 
tekintetében teljes a lefedettség Maros magyarországi szakaszán, ugyanakkor egyes légifotó-
sorozatok kapcsán csak részleges. Összességében 12 idıpontban sikerült a magyarországi 
szakaszt felmérni (3.1. táblázat). 
 
3.1. táblázat: A felhasznált térképsorozatok eredete és pontossága 

Térképsorozat 
eredet készítési idı méretarány relatív pontosság (m) 
Szathmáry Sámuel 1829 1:7200 147,5 
II katonai térképezés 1864–1865 1:14400 21,7 
III. katonai térképezés 1924–1925 1:75000 47,9 
Katonai térképezés* 1969 1:10000 2,1 
Katonai térképezés 1982 1:10000 0 

* Az 1969-es térképsorozatból a Maros 
Makó alatti szakaszát ábrázoló 
szelvények hiányoznak. 
 
  A térképeket és légifotókat 
ERDAS Imagine 8.4. szoftverrel 
geokorrigáltam, EOV koordináta 
rendszerbe. Referencia térképnek, 
a már EOV-ben készült 1982-es 
1:10.000 méretarányú térképet 
választottam. Ehhez a sorozathoz 
korrigáltam a légifotókat, a II. és 
III. katonai térképezés szelvényeit, 
illetve az 1829-es térképsorozatot. 
Az illesztıpontokat úgy próbáltam megválasztani, hogy azok minél közelebb legyenek a 
mederhez, illetve a hullámtérhez, így növelve a vizsgálat szempontjából fontos területek 
pontosságát. A további térképek esetében a korrekciót a térképkeretek sarokponti koordinátáinak, 
illetve két hálóponti koordinátáinak az átszámításával, VETÜLET nevő program segítségével 
végeztem el. 
  Régebbi légifotók (pl. 1953) esetében pontosabb korrekciót lehetett elérni – több 
illesztıpontot lehetett beazonosítani – ha azok esetében a jól korrigálható 2000-es légifotó-

3.2. táblázat: a felhasznált légifotó-sorozatok készítési ideje 
és pontossága 

Légifotó-sorozat   
készítési idı RMS hiba átlagos pontosság (m) 
1950* 0,812 7,8 
1953 0,538 6,4 
1964** 0,367 2,4 
1973 0,465 4,3 
1981 0,413 3,3 
1991*** 0,450 4,2 
2000 0,342 2,2 

* Az 1950-es sorozat csak az apátfalva környéki szakaszt ábrázolja. 
* Az 1964-es sorozat képei a 36 fkm-ig érhetıek el (felette fényt kaptak). 
*** Az 1991-es légifotó-sorozat képei a 46 fkm-ig érhetıek el. 
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sorozatot alkalmaztam referencia állományként. Az RMS1 hibát ilyen esetben a 2000-es 
légifotókhoz képest, míg a pontosság mértékét2 (Kovács 2006) az 1982-es térképekhez képest 
adtam meg (3.1. és 3.2. táblázat). Az RMS hiba esetében törekedtem az érték 0,5 alatt tartására, 
ami (Kovács 2006) szerint megfelelı pontosságot biztosít a további mérésekhez. Megfelelı 
számú illesztıpont hiányában a Maros szabályozások elıtti állapotát ábrázoló 1829-es térképet 
csak jelentıs pontatlansággal tudtam geokorrigálni, ezért azt a továbbiakban abszolút 
távolságmérésekhez nem, csak relatív, arányokat tartalmazó mutatók meghatározásához 
alkalmaztam. A II. és III. katonai térképezés szelvényeit ennél jobban lehetett korrigálni, de az 
utóbbiról nyert adatok fenntartással kezelendık (3.1. táblázat). 
  A továbbiakban, a geokorrigált térképek és légifotók alapján vektoros állományokat 
hoztam létre ArcView GIS 3.2 szoftver segítségével, majd ezeket egymásra fedettem. A szigetek 
mozgására, a partvonal változására vonatkozó méréseket az így elıkészített fedvényeken lehetett 
elvégezni. A digitalizálás során a csupasz, homokos felszínő formákat zátonynak, míg a 
vegetációval borított formákat szigetnek tekintettem. A part és a szigetek futásának megadását a 
vegetáció jelenléte egyes légifotó-sorozatokon nehezítette, ugyanakkor a fák között sőrőn 
felvillanó partvonal jól mutatta a meddig nyúlnak a fák a víz fölé, miáltal ez a hiba vizuálisan 
korrigálhatóvá vált. Annak ellenére, hogy a felvételek kis- és középvízkor készültek, a térképek 
pedig a középvízi medret ábrázolták, a különbözı vízállások csak kis mértékben befolyásolták a 
szigetek képi méretét és a part helyzetét, mivel azok oldalai igen meredekek, a feltárt 
elmozdulások pedig legtöbbször jóval a hibahatár felettiek. 
 
 
3.2. A VISZONYÍTÁSI VÍZSZINT MEGHATÁROZÁSA  
 
  A vizsgálat során szükség volt egy olyan vízszint meghatározására, amelyhez a képest a 
különbözı keresztszelvényekben mért mélység értékeket megadjuk. Kézenfekvınek tőnt egy olyan 
viszonyítási szint kiválasztása, amely egyrészt elfedi a mederben található zátonyformákat, 
másrészt köthetı hozzá a jelentısebb mederátalakulások megindulása. Ezeknek a feltételeknek 
teljes mértékben eleget tesz a mederformáló, vagy domináns vízhozam, illetve a neki megfeleltetett 
vízszint. Hozzá kell tenni a mederformáló vízszint nem lehet állandó – ugyanahhoz a vízhozamhoz 
eltérı hidrológiai helyzetekben más-más vízszintek tartoznak –, ezért célszerőbbnek tőnne egy 
vízhozam vagy vízszint sáv megadása. E helyütt mégis egy konkrét vízszint kijelölésére 
törekszem, hiszen a keresztszelvényekbıl kiolvasott adatok csak így hasonlíthatóak össze. 
  A mederformáló vízhozam, illetve az ahhoz tartozó vízszint meghatározására számos 
eljárás elfogadott a szakirodalomban. A különbözı módszerek nem adnak azonos eredményt. A 
Maros mederformáló vízhozamának meghatározását Török (1977) a VITUKI módszerét (Csoma 
1973) követve végezte el. Kiszámította azt mind a Maros energiaviszonyai, mind pedig 
lebegtetett hordalék viszonyai alapján. Mindkét számítási mód esetében elıször egy 50 cm-es 
osztásközzel rendelkezı gyakorisági hisztogrammot határoztak meg, melynek értékeit az elsı 
esetben az adott vízállás tartományra jellemzı átlagos energiamennyiséggel, a második esetben 
pedig a lebegtetett hordalékmennyiséggel szorozták meg. Az így kapott értékekre kötél poligon 
módszerével súlyvonalakat szerkesztettek, melyek metszéspontja megadta azt a vízszintet, amely 
az idık során a legtöbb energiát, illetve lebegtetett hordalékot szolgáltatta (Csoma 1973). 
Eredményül 248 cm-t kaptak (Török 1977). 
  A külföldi szakirodalomban elterjedt 1,5 és 2 éves visszatéréső árvizek vízszintjének 
kiszámítása a Davie (2003) által részletesen ismertetett módszer alapján végeztem el. A 
számítások elvégzéséhez szükség van az egységnyi hidrológiai év kezdetének meghatározásához, 

                                                 
1 RMS (Root Mean Square): a transzformációs függvény inverzével visszatranszformált koordináták és az eredeti 
koordináták közötti eltérés. 
2 pontosság: a geokorrekciót követıen a referencia állomány és a korrigált állomány pontjai közötti átlagos 
eltolódás, amelyet 10 tetszılegesen kiválasztott pont alapján adtam meg. Az összehasonlítandó pontokat a meder 
közelében kerestem. 
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az éves legnagyobb vizet (NV) ugyanis ebben a rendszerben egzaktabb megadni. Ezt az 
ismertetett módszerrel ellentétben (Davie 2003) az adatsokaság nagysága miatt (több mint 100 
év vízállássora) a naptári év egyes napjaira számított 105 éves átlagokból megszerkesztett 
vízállás grafikon segítségével határoztam meg (3.1. ábra). 
  A grafikon a legkisebb 
értékeket október elején mutatja, 
ezért kézenfekvınek tőnt október 
1-ét választani az átlagos hidroló-
giai év kezdeteként3. Az így 
megadott éves legnagyobbb vizek 
(NV) emelkedı rangsorba 
rendezését követıen a Weibull, 
vagy opcionálisan a Gringorten 
formula segítségével a visszaté-
rési idık megadhatók. A számítá-
sok során mindkét formula közel 
azonos eredményt szolgáltatott a 
1,5 éves és a 2 éves visszatéréső 
árvizekre, így azok 295, illetve 
342 cm magasságúnak adódtak. 
  Mindazonáltal az energia viszonyok és a hordalékszállítás alapján megállapított 
mederformáló, vagy domináns vízszint jóval alatta marad mind a 1,5, mind a 2 éves visszatéréső 
árvíz szintjének, sıt terepi megfigyeléseink alapján is úgy találtuk, hogy a zátonyok 
áthelyezıdése, a sodorvonalak áttevıdése kisebb vízszinteknél is megindulhat, ezért 
szükségesnek látom kérdés más irányból történı megközelítését. Ha elfogadjuk, hogy a vízállás 
grafikon tulajdonképpen árhullámok sorozatából tevıdik össze, a vízfolyás medrét pedig végsı 
soron az árhullámok eróziós és akkumulációs tevékenysége alakítja, akkor azt is be kell látnunk 
hogy a meder sok év átlagában a leggyakoribb árhullám munkájához idomul. Ilyen értelemben 
nem a hidrológiai év legnagyobb árhullámát vesszük alapul, hanem az adott hidrológiai éven 
belül elkülöníthetı összes árhullám vízszintjét. A meghatározás során különálló árhullámnak 
tekintettem minden olyan vízszint-emelkedést, amelynek felszálló és leszálló ága is metszi az 
adott hidrológiai évre számított KÖV értékét. Az így meghatározott árhullámok 50 cm-es 
osztályköző gyakoriságát vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy 200 és 250 cm közötti árhullámok 
fordulnak elı a leggyakrabban, tehát a Török (1977) által meghatározott érték ennek a sávnak a 
felsı határára esik. Amennyiben az osztályközt 20 cm-re finomítjuk (3.2. ábra), akkor kitőnik, 
hogy a 220 és 240 cm között tetızı árhullámok a leggyakoribbak a Maroson, így ezek szerepét 
mindenképp ki kell emelni. A mederképzı vízállás szintjét mindezek alapján a 230 cm-ben 
javaslom megállapítani, a továbbiakban ezt a viszonyítási szintet fogom alkalmazni. 

 
3.2. ábra: Az árhullámok magasságának gyakorisági diagramja. 
                                                 
3 A dolgozat további részében, a morfológia változások értékelése és a további számítások során az itt meghatározott 
hidrológiai évet veszem alapul. Mivel egy-egy hidrológiai év két naptári évbe is belenyúlik, ezért az egyes 
hidrológiai évek megjelöléséhez mindkét naptári évet felhasználom. Így például az 1937 október 1-jétıl 1938 
október 1-jéig tartó idıszakot 1937–1938-as hidrológiai évnek nevezem. 

 
3.1. ábra: A hidrológiai év lehatárolása 105 év adatsora 
alapján, napokra számított átlagértékek segítségével. 
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3.3. MEDERSZELVÉNYEZÉS  
 
  A felhasznált keresztszelvény adatok két forrásból származnak. Egyrészt az ATIKÖVIZIG 
által a makói szelvényben felvett hosszú távú vízhozammérési, illetve az általunk több 
idıpontban felmért nagy számú keresztszelvények adatai. 
  A makói szelvény a folyó 24,55 fkm-nél húzódik a makói vízmércénél kifeszített drótkötél 
mentén, folyásirányban mintegy 200 m-re felfelé a makói közúti és vasúti hídtól. A hidak pillérei 
ebbıl kifolyólag jelentısen nem éreztetik hatásukat a meder formálódásában, ezért a szelvény 
változásait a elsısorban a mindenkori hidrológiai viszonyok határozzák meg. Az adatok 
összehasonlíthatóságát könnyíti, hogy a szelvény rézsőjét a makói oldalon (jobb part) betonozás, 
a kiszombori oldalon (bal part) kırakat védi, így a part állandónak tekinthetı, a szelvény 
morfológiai változásai a mederanyag akkumulációjában illetve eróziójában fejezıdnek ki. A 
felméréseket az ATIKÖVIZIG a rendelkezésünkre bocsátott, 1988-tól 2004-ig terjedı adatsor 
alapján havi, egyes hidrológiai helyzetekben (árvizek, extrém kisvizek) akár napi 
rendszerességgel végezte. Az összesen 418 keresztszelvény mélység adatait 2 méterenként, 1 
cm-es pontossággal vették fel, esetenként vízhozamot és hordalékhozamot is mértek. 
  A részletesebb térbeli elemzés érdekében a kijelölt mintaterületeken saját 
mederszelvényezést is végeztünk. A keresztszelvényeket a folyó határszakaszán, illetve a Makó 
alatti szakaszon jelöltük ki. A szelvények közötti távolság a folyó átlagos szélességének 
megfelelıen (Milne 1982) hozzávetıleg 100 m volt, egyes szakaszokon ennél sőrőbben 
szelvényeztünk. A két part közötti merıleges szelvényeken túl a térképezés és az átlagmélység 
számítás pontosítása végett átlós mederszelvényeket is felmértünk. A méréseket motorcsónak 
oldalára erısített, közvetlenül a vízfelszín alatt tartott Garmin típusú halradar, a sekélyebb 
részeken, pedig mérıléc segítségével végeztük. A mélységadatokat hozzávetıleg 2 méterenként 
vettük fel, a mőszer pontossága 10 cm-es. Az elsı méréssorozat alkalmával a szelvények 
szélességét Sokkia Total Station segítségével mértük meg, miután a szelvények egy-egy 
végpontját TOPCON típusú GPS-sel 1 méteres pontossággal fixáltuk, a szelvényhez 
legközelebbi fát, vagy tereptárgyat megjelöltük. A késıbbiekben az így kialakított szelvényekhez 
tértünk vissza az újabb felmérések kapcsán (3.3. ábra). 
 

 
3.3. ábra: A mintaterületeken létesített merıleges fıszelvények elhelyezkedése. 
 
  A felvételezések két mintaterület esetében öt idıpontban történtek, míg a többi négy 
területen négy, illetve három idıpontban, ugyanakkor a különbözı mintaterületeket mindig azonos 
idıszakban mértük fel (3.3. táblázat). Az elsı, kisvizes méréseket a 2002–2003-as hidrológiai 
évben végeztük (3.4. ábra). A szelvényezéskor a vízállás -80 – -90 cm körül alakult. Az ezt 
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megelızı idıszakban a 2000-es árvizet követıen alig emelkedett a vízállás 200 cm fölé, így a 
vizsgálati idıpontra, egy a kis és középvizek által átformált medret mérhettünk fel. A következı 
felmérési idıszakban, immár a 2003–2004-es hidrológiai évben a 100 évre számított középvíznél 
(57 cm) 10–20 cm-rel magasabb vízállásnál került sor a felvételezésekre. Ekkor két kisebb (Hmax = 
216 cm, illetve Hmax = 297 cm) és egy nagyobb (Hmax = 440 cm), a hullámtérre is kilépı, rövid 
ideig tetızı árhullám hatására kialakuló mederállapotot tudtunk térképezni (3.4. ábra). A nagyobb 
vízhozamokat hozó tavaszi, kora nyári idıszakot ismét kisvizek követték a hidrológiai év utolsó 
harmadában, alkalmat teremtve egy az elızı évihez hasonló felmérés elvégzésére -40 – -50 cm-es 
vízállás mellett (3.4. ábra). A 2004–2005-ös ciklusban immár azt tőztük ki célul, hogy minél 
magasabb, az árvízi szinthez közeli vízállásoknál vizsgáljuk a medret. Ezt a mederformáló 
vízszinthez közeli 190 cm-es vízállásnál végeztük el, egy a téli kis és középvizes idıszakot hirtelen 
lezáró árhullám (Hmax = 431 cm) leszálló ágában (3.4. ábra). Végül az ötödik idıpontban a 2004–
2005-ös hidrológiai év három hullámban érkezı tavaszi, viszonylag hosszan elhúzódó áradásait 
(Hmax = 460 cm) követıen szelvényeztünk a folyón. ezáltal sikerült az árhullámokat követı 
idıszakok mederállapotáról is két egymást követı évben tájékozódnunk (3.3 táblázat és 3.4. ábra). 
 
3.3. táblázat: A mintaterületek felmérésének idıpontjai. 

mintaterület 
hidrológiai helyzet idıpont vízállás (cm) 

I. II. III. IV. V. VI. 
2003. 08. 12. -88    x   
2003. 09. 24. -90 x      ıszi kisvizes idıszak 
2003. 10. 14. -70     x x 
2004. 05. 16. 61 x x x x   

árhullám leszálló ága 
2004. 05. 22. 78     x x 
2004. 09. 28. -49 x   x   
2004. 10. 05. -24  x x    ıszi kisvizes idıszak 
2004. 10. 08. -40     x x 

két árhullám, között 2005. 04. 09. 190 x x x x   
árhullám leszálló ága 2005. 06. 19. 96 x x x x   

 

 
3.4. ábra: Vízállásgörbe a vizsgálat által érintett három hidrológiai évben, és a felmérések idıpontjai. 
 
 
3.4. DENDROGEOMORFOLÓGIAI FELMÉRÉS  
 
  A fák életkorára vonatkozó vizsgálatokat egyrészt a IV. mintaterület két szigetén, másrészt 
a VI. mintaterület belsı ívén, az ott található oldalzátonyon végeztünk. Az akkumulációs 
idıszakok meghatározásához a módszer alkalmazhatóságát az indokolja, hogy a nyaras, főzes 
vegetáció a középvíznél magasabbra emelkedı, a szigetekhez, illetve a parthoz kapcsolódó 
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zátonyokat már a képzıdésüket követı elsı vegetációs periódusban elfoglalja (Gurnell et al. 
2001). A szigeteken egy-egy hossz-szelvény és a rá merılegesen, egymástól 15 m távolságra 
felvett keresztszelvények mentén egyenletes lefedettséget szem elıtt tartva minden fát 
megmintáztunk. A sokkal nagyobb kiterjedéső övzátony esetében a hosszanti szelvényt 25–30 
méterenként kereszteztük, és a jól kirajzolódó, homogén korú vegetációval borított morfológiai 
szinteken csak egy-egy reprezentatív egyedet mintáztunk meg. A méréshez kézi fafúrót 
alkalmaztunk, amelynek segítségével a fákat 1 m magasságban fúrtuk meg. A fúrómagokat 
sztereomikroszkóp alatt értékeltük. Mivel a fákat 1 méteres magasságban fúrtuk meg, 
értékeléskor megtelepedésük idıpontjaként 2 évvel korábbi adatot vettünk figyelembe 
(Kollmann et al. 1999). 
 
 
3.5. GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉPEZÉS  
 
  Geomorfológiai felméréseket az apátfalvi zátony- és szigetrendszeren (IV. mintaterület) 
három idıpontban (2001, 2003, 2004) végeztünk. A felmérések során a területre 25x25 méteres 
rácstávolságú hálót fektetve térképeztük fel az itt megtalálható formákat, határoztuk meg 
alakjukat, méretüket és anyagukat. A felvételezés 1:1000-es méretarányban készült. Emellett 
lejtıszög és relatív magasság méréseket is végeztünk. 
 
 
3.6. A MAROS MEDERMINTÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ FELHASZNÁLT MUTATÓK  
 
  A természetes vízfolyások 
medrét jellemzı geometriai felépítés 
végtelen sokféle lehet, legyen szó 
akár a vízfolyás keresztszelvényei-
rıl, vagy akár a felülnézetbıl 
megfigyelt mintázatról. Azonban a 
morfológiai mutatók között 
bizonyos fokú összefüggés áll fenn, 
így például a meanderezı 
vízfolyások azonos szélesség mellett 
a legtöbbször mélyebbek, mint 
fonatos társaik. Az alábbiakban 
azokat az a morfometriai változókat 
ismertetem röviden, amelyeket a 
mintázat értékelése szempontjából 
választottam a Maros morfológiá-
jának jellemzésekor. 
  Az egyik legelterjedtebb 
paraméter a kanyargó és egyenes 
vízfolyások elkülönítésére szolgáló 
szinuszitás [S] (Leopold és Wolman 
1957, Schumm 1963, Richard 
1982), futásfejlettség (Szabó 1992) 
vagy kanyarfejlettség (Tímár 
2003a). Értékét a kutatók különféle 
módokon adják meg, de alapvetıen 
a mederhosszt és a völgyhosszt 
használják fel számításához (3.5. 
ábra és 3.3. táblázat). 

 
3.5. ábra: A folyószakaszok szinuszitásának, futás-
fejlettségének kiszámításához használt paraméterek. A 
vonalak dimenzió nélküli hossza és a különbözı szerzık 
által alkalmazott képleteket alapján a 3.3. táblázat 
tartalmazza az ábrázolt folyószakasz szinuszitás értékeit. 
 
 
3.3. táblázat: A 3.3. ábra adatai alapján megadott szinuszitás 
(S) értékek. 
elnevezés (szerzı) képlet érték (3.3. ábra) 
szinuszitás (Leopold és Wolman 
1957, Rust 1978) 

j/t 2,43 

szinuszitás (Schumm 1985) 
kanyarfejlettség (Timár 2003) 

i/t 2,16 

futásfejlettség (Szabó 1993) (i-t)/t 1,16 
szinuszitás (Friend és Sinha 1993) i/c 1,84 
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  Szabó (1992) a mederhossz és a völgyhossz különbségét osztva a völgyhosszal adta meg a 
futásfejlettséget. Ennél valamivel könnyebben értelmezhetı a Leopold és Wolman (1957) és 
Rust (1978) által is alkalmazott számítás, amikor is a sodorvonal hosszát osztották a völgy 
hosszával. Ugyanakkor Schumm (1963, 1985) a meder középvonalával számolt, hiszen az 
könnyebben meghatározható és mérhetı. További problémát jelenthet, ha a vízfolyás elágazó. Ez 
esetben két megoldás kínálkozik: amennyiben fonatos jellegő a folyó, akkor a két part által 
közrezárt középvonal hosszát a legcélravezetıbb mederhossznak tekinteni, az esetben viszont, ha 
anasztomizáló jellegő a folyó a fı ág középvonalának hosszával érdemes számolni. Alluviális 
vízfolyások esetében a völgyhossz tulajdonképpen a vizsgált szakasz két végpontja közötti 
légvonaltávval adható meg (Schumm 1985, Timár 2003a). Ugyanakkor síksági szakaszán is 
különbözı általános futásirányokat vehet fel a folyó, ami miatt a légvonaltávval számított 
szinuszitás érték nagyobb eredményt adhat, mint azt a kanyarulatok valódi fejlettsége indokolná. 
Ezért ha a mederhossz/völgyhossz hányadost tekintjük továbbra is mérvadónak, akkor Friend és 
Sinha (1993) módszerét követve a meander öv középvonalának hosszát kell alkalmaznunk 
légvonaltáv helyett. Dolgozatomban ez utóbbi módon fogok eljárni a szinuszitás számításakor. 
  Ha nem egy teljes szakasz, 
hanem egy-egy kanyarulat 
fejlettségét szeretnénk megállapí-
tani, akkor jól alkalmazható 
Csoma (1973) és Laczay (1982) 
osztályozása. Ebben a kanyarula-
tok fejlettségét az inflexiós 
pontokat összekötı sodorvonal 
(opcionálisan a középvonal) ív-
hosszának [i], és a két pont közötti 
húr [h] hosszának hányadosával 
adja meg (3.6. ábra és 3.4. 
táblázat). Használhatóságát az is 
elısegíti, hogy más mutatókkal 
ellentétben (pl.: kanyarulati sugár) 
dimenzió nélküli, így méret-
aránytól és geokorrekciótól függet-
lenül is alkalmazható volt. 
  A mederhossz és völgyhossz 
hányadosát Richards (1982) 
elágazó, fonatos vízfolyások 
jellemzésére is használta. Az 
indexet teljes szinuszitásnak 
nevezte [ΣP], mivel meghatáro-
zásakor az elágazó meder ágainak 
összes hosszát alkalmazta az 
elıbbi képletekben használt 
mederhossz helyett. Ennek a 
mérıszámnak a szigorú értelem-
ben vett szinuszitáshoz már nem 
sok köze van, a vízfolyások 
elágazási vagy fonatosodási mutatói közé sorolhatjuk (Bridge 1993, 2003). Az elágazás 
mértékének megadására szolgáló mutatók egyébiránt két csoportra oszthatók. Egyrészt a már 
említett, teljes szinuszitáson alapuló indexek (Richards 1982, Friend és Sinha 1993, Robertson-
Rintoul és Richards 1993), másrészt, pedig a keresztmetszet mentén megfigyelhetı mederágak, 
illetve zátonyok, szigetek számán alapuló indexek (Howard et al. 1970, Parker 1976, Rust 1978, 
Ashmore 1991). Meg kell még említeni az elıbbi felfogásoktól eltérı, Brice (1964) által 

 
3.6. ábra: A kanyarulatok fejlettségét meghatározó 
ívhossz és húrhossz (Csoma 1973, Laczay 1982). Az 
ívhossz megadható a két inflexiós pont közötti sodorvonal, 
vagy a középvonal hosszával is. Természetesen a két érték 
eltérı, de összehasonlító elemzések esetén bármelyik jól 
alkalmazható. 
 
3.4. táblázat: A kanyarulatok fejlettségi típusa Csoma 
(1973) és Laczay (1982) rendszerében 

i/h érték kanyarulat típusa 
< 1,1 fejletlen kanyar 

1,1–1,4 fejlett kanyar 
1,4–3,5 érett kanyar 
> 3,5 túlérett kanyar 

szomszédos inflexiós pontok a 
víztükör felett láthatók 
egymásból 

álkanyar 

szomszédos kanyarulatok ívei a 
mederszélesség kétszeresénél 
kisebb távolságban vannak 

átszakadó kanyar 
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kidolgozott mutatót, amely a vízfelszín felett megfigyelhetı zátonyok összes hosszának 
kétszeresét és a mederhossz arányát tekinti mérıszámnak. A felszínen látható zátonyok mérete 
azonban erısen függ a vízállástól, ami megkérdıjelezi az index általános alkalmazhatóságát. 
Probléma merülhet fel a teljes szinuszitás használatakor is, ugyanis hasonló értékeket 
szolgáltathat egy kevesebb, de hosszabb mederágakból álló vízfolyás, mint egy több de rövidebb 
ágakból álló. Végeredményben a legjobb megoldást a keresztmetszetek mentén található 
sodorvonal megosztó objektumok (zátonyok, szigetek) számának megadása kínálja, feltéve, ha 
rendelkezésünkre állnak a meghatározáshoz szükséges keresztszelvények. 
  A felülnézeti mutatók mellett a meder keresztmetszetének paraméterei is jól használhatóak 
a meder morfológiájának jellemzésekor, ugyanis a keresztmetszet mérete és alakja utal a 
vízhozam nagyságára, a meder akkumulációs vagy eróziós állapotára valamint a határfelületi 
változókra (pl. a part anyagára). A hazai szakirodalomban igen elterjedt a hidraulikus sugár [R] 
használata, amelyet a nedvesített kerület és a szelvényterület hányadosaként lehet megadni 
(Csoma 1973, Stelczer 1985). Ugyanakkor Csoma (1973) megjegyzi, hogy szélesebb 
vízfolyásoknál, amennyiben a szélesség több mint hússzorosa az átlagmélységnek, azaz w/dátl > 
20 a hidraulikus sugarat helyettesíteni lehet dátl értékével. Tapasztalataim alapján a Maros 
mederformáló vízállása mellett (230 cm) a szőkebb, szabályozott keresztszelvények szélessége is 
hozzávetıleg 25–30-szorosa az áltag mélységnek, és ha a mederkitöltı vízállást tekintjük a 
szelvények többsége továbbra is 20-nál magasabb értéket mutat. Azaz vizsgálataim során a 
hidraulikus sugár kiszámítása nem volt indokolt, annál is inkább, mert a rendelkezésre álló 
adatokból dátl-ot könnyen lehetett számítani. 
  A keresztszelvény alakját ugyanakkor egy másik mutatóval, a w/dátl aránnyal (Richards 
1982, Knighton 1998, Bridge 2003) jól és könnyen jellemezhetjük. Amennyiben a 
keresztmetszet horizontálisan elnyúlt azaz a meder kiszélesedı, a w/dátl arány viszonylag nagy 
értéket ad, míg a beágyazott meder kis w/dátl értékekkel bír. Ennek alapján a fonatos, kiszélesedı 
vízfolyásokat magasabb w/dátl arány jellemzi, ami más megközelítésbıl azt is jelenti, hogy 
bizonyos w/dátl érték felett a folyók elágazásra hajlamosak. Az elágazó és az el nem ágazó 
vízfolyások közötti átmenetet Fredsoe (1978) az arány 50 körüli értékére, míg Rosgen (1994) 40 
körüli értékére teszi. A Maros felmért keresztszelvényei esetében a w/dátl arányt a mederformáló 
vízszintre vonatkoztatott szélesség, illetve mélység értékek alapján adtam meg. 
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4. EREDMÉNYEK 
 
  A vizsgálatok során fı alapelvem az volt, hogy a morfológiai változásokat, azok 
dinamikáját több mérettartományban, dimenzióban és idıtávlatban is megvizsgáljam (4.1. 
táblázat). Az eredmények bemutatásakor a kutatási terület nagyságát folyamatosan tágítom, 
kezdve a makói keresztszelvény kétdimenziós vizsgálatától a zátonyok, szigetek, medertágulatok 
és a medermintázat háromdimenziós elemzéséig. E rendszerben a morfológiai változók 
(keresztszelvények, medermintázat) és maguk a formák (zátonyok, szigetek, medertágulatok) 
kölcsönös kapcsolatban állnak (lásd 1.29. ábra). A vizsgálat során a keresztszelvények képviselik 
a nagy, a keresztszelvények sorozatából kirajzolódó zátonyok, valamint a szigetek 
(makroformák) a közepes, míg a mindezen egységeket magukba foglaló medertágulatok 
(megaformák) és a magyarországi folyószakasz a kis méretarányt. 
  Az egyes mérettartományokon belül a különbözı módszerek segítségével változtatom 
azután a negyedik dimenziót, vagyis a vizsgálati idı hosszát. A mederformák esetében a 
részletesebben elemezhetı jelenlegi állapot felıl az általánosabb változásokat mutató hosszabb 
távú elemzések felé haladok. A makói keresztszelvény és a medermintázat értékelése esetében az 
adatok jellege miatt ellentétes irányú megközelítést alkalmaztam. A vizsgálat által felölelt több 
mint 170 évet három idıtávlatba soroltam, s a rendelkezésre álló adatok függvényében rövid, 
közép és hosszú távon vizsgáltam a morfológiai változásokat (4.1. táblázat). A rövid távú 
elemzések egy-egy hidrológiai esemény vagy helyzet idejét ölelik fel (1 nap – 1 hidrológiai év), 
a középtávú vizsgálatok az elmúlt 20–50 évre vonatkoznak, míg a hosszú távú elemzések a 
szabályozások elıtti idıktıl követik nyomon a változásokat. A különbözı idıszakok morfológiai 
fejlıdését eltérı módszerekkel lehetett kutatni, ebbıl kifolyólag az idıbeli felbontás is változó. 
 
4.1. táblázat: a vizsgált formák és morfológiai változók, a vizsgálatok méretaránya, valamint 
térbeli és idıbeli kiterjedése. 

idıszak 
mérettartomány 

morfológiai elem/forma és 
dimenziója hosszú távú középtávú rövid távú 

nagy keresztszelvény, 2D - S S 
zátonyok, 3D - S T közepes 
szigetek, 3D S S S 
medertágulatok 3D - S T 

kicsi 
folyószakasz 3D S S T 

*S és T egyrészt a vizsgálat tényét jelöli, másrészt utal annak jellegére is, azaz S: síkbeli, T: térbeli. 
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4.1. A MAKÓI KERESZTSZELVÉNY VÁLTOZÁSAI  
 
  A Maros változó medrő vízfolyás, ezért a mederformálódás vizsgálatához a 
keresztszelvényeket minél több helyen és minél többször kell felmérni. A vizsgált morfológiai 
rendszerben a legrészletesebb elemzéseket a makói keresztszelvényen lehetett elvégezni. Az 
ATIKÖVIZIG-t ıl származó adatok idıbeli felbontása kiemelkedı. Saját méréseink idıbeli 
gyakorisága ugyanis nem tesz lehetıvé hosszabb távú, részletes elemzést. Annak ellenére, hogy a 
makói szelvény a folyó szabályozott szakaszán helyezkedik el, lehetıséget ad a Maros 
keresztszelvényeit érı általános jellegő változások meghatározására. 
  A makói szelvény középtávú értékelésének középpontjában a meder beágyazódásának, és a 
csökkenı vízszintek szerepének kérdése áll. Mindemellett, az árvizek és egyes kisvízi helyzetek 
kapcsán igen sőrőn felmért szelvény arra is lehetıséget ad, hogy megvizsgáljuk a különbözı 
hidrológiai helyzetek hatását a Maros homokos medrére. A szabályozatlan szakasz 
keresztszelvényeinek elemzése majd csak az itt levont következtetések fényében történik, immár 
nagyobb morfológiai elemek, zátonyok és medertágulatok változásain keresztül. 
 
 
4.1.1. A makói szelvény változása az elmúlt két évtizedben 
 
  A makói szelvényben 
elvégzett összes mérések adatait a 
230 cm-es mederformáló 
vízszinthez viszonyítva elemeztem. 
A 418 szelvény alapján az egyes 
mérési pontokra átlag mélységet 
határoztam meg, így kaptam meg a 
makói átlagszelvényt, amely 
tükrözi az egyenes, viszonylag 
szők szakasz sajátosságait (4.1. 
ábra). A szelvény szélessége 102 
m, átlagmélysége 3,97 m 
(mederformáló vízállásnál). A jobb 
parttól 14 m-re található az átlag 
szelvény legmélyebb pontja, ami 
a sodorvonal jobb parthoz történı simulását mutatja. Ugyanakkor a bal partnál is megfigyelhetı 
egy mélyebb rész, amely szelvény közepe táján kirajzolódó háttal együtt gyakori középzátony- 
képzıdést jelez. A meder aljának morfológiája a különbözı mérési idıpontokban jelentısen 
eltérhet egy-egy hidrológiai éven belül is, a 4.1.2. fejezetben az ehhez kapcsolódó 
jellegzetességeket fogom bemutatni. 
  A különbözı idıpontokban számított átlagmélységek sora alapján vizsgálható a 
mederfenék átlagos szintjének változása (4.2.A ábra). Az adatokat több megközelítésbıl is 
elemezhetjük. Amennyiben lineáris regressziós egyenest illesztünk az adatsorra, az átlagmélység 
növekedése mutatható ki. Ez más szóval a mederszelvény mélyülését jelentené, melynek értéke a 
kezdı és befejezı dátum között 19 cm, ami mintegy 1,1 cm/év körüli átlagos kimélyülést 
feltételezne. Ugyanakkor az adatsorra polinomiális regressziós trendvonalat fektetve már koránt 
sem ilyen egyértelmő a helyzet, hiszen szépen kirajzolódik a mélységértékek ciklikus 
váltakozása, azaz az 1980-as évek végén sekélyebbnek tőnik a meder mint az 1990-es években, 
ugyanakkor a közelmúltban ismét kisebb átlagmélységeket mérhetünk. Az átlagmélység grafikon 
lefutását ugyanakkor befolyásolhatja az is, hogy a keresztszelvények milyen hidrológiai 
helyzeteknél (árvíz, nagyvíz, középvíz vagy kisvíz) voltak felmérve, ugyanis mint látni fogjuk ez 
alapvetıen meghatározza a meder mélységviszonyait. Ezért célszerő morfológiailag 
feltételezhetıen stabilabb idıszakok, azaz kisvizes periódusok keresztszelvényeit kiválasztani. 

 
4.1. ábra: A makói átlagszelvény 418 keresztszelvény 
mélység adatai alapján. 
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Az így megszerkesztett 84 elembıl álló adatsorra is igaz, hogy a lineáris regresszió mélyülést 
mutat (0,4 cm/év), ugyanakkor ezúttal az 1990-es években tapasztalható adathiány teszi 
kérdésessé az interpretációt (4.2.B ábra). Mindezek alapján megállapítható, hogy morfológiai 
úton nem lehet egyértelmően kimutatni a meder mélységváltozásának trendjét. Ehhez hosszabb 
adatsor, illetve rendszeres kisvizes mérésekre lenne szükség. Az azonban bizonyos, hogy a 
változások kis mértékőek és oszcilláló jelleget mutatnak. 
 

 
4.2. ábra: A makói szelvény átlagmélységeinek idırendi sora (A) az összes szelvény, illetve (B) 
a kisvizes szelvények tekintetében. 
 
  Ha az elmúlt évszázad évi 
legkisebb vízállásait (KV) tekint-
jük, amelyek szintén utalhatnak a 
meder kimélyülésére vagy feltöl-
tıdésére (Csoma 1973, Rakonczai 
2000), akkor megállapítható, hogy 
a KV-k szintje az 1970-es évekig 
folyamatosan növekszik, utána 
viszont drasztikusan csökkenni 
kezd (4.3. ábra). Míg az 1950-es 
és 1960-as években a KV 10 éves 
átlaga -20, illetve -31 cm, addig az 
1980-as és 1990-es években -76, 
illetve -69 cm. Ez alapján mintegy 
50 cm-es vízszint csökkenés kö-
vetkezett be az elmúlt 20–30 évben. 
  Maga a teljes vízállássor lehetıséget nyújt az átlagos vízszintsüllyedés meghatározására, 
ennek módját Csoma (1973) ismerteti. A módszer, amellyel a mederváltozás vízállásra gyakorolt 
hatásának évi átlagos értékét lehet megadni, azon a feltételezésen alapul, hogy a vízállás adatok 
középérték körüli ingadozása állandó, így a meder bevágódása vagy feltöltıdése esetén a 
középérték eltolódik. Amennyiben ezt elfogadjuk, úgy tulajdonképpen a középértékek változását 
kell meghatároznunk az (4-1) képlet alapján: 
 
a = 2 (Ml-Mk)/(k+l)                         (4-1) 
 
ahol [a] a mederváltozás vízállásra gyakorolt hatásának évi átlagos értéke (cm/év), Mk a k elemő, 
idırendi sorrendben elsı minta középértéke (cm), Ml az l elemő, idırendben második minta 
középértéke (cm). Elsı mintának a rendelkezésre álló vízállássor elsı felét, tehát az 1901–1902 
hidrológiai évétıl az 1952–1953 hidrológiai évéig terjedı idıszakot, míg második mintának az 
1953–1954 hidrológiai évtıl a 2003–2004 hidrológiai évig terjedı idıszakot választottam. A 
napi adatok felhasználásával elvégzett számítások a = 0,13 cm/év-et adnak, azaz a 

 
4.3. ábra: Az évi legkisebb vizek (KV) alakulása 1901 óta 
a makói vízmérce adatai alapján. 
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mederváltozások átlagosan ilyen ütemben befolyásolták a vízállás értékeket. Ha azonban a 
vizsgált mintának a viszonylag magas középvizeket produkáló 1960–1970-es éveket, valamint az 
ezt követı kisvizes 1980–1990-es éveket vesszük akkor a = -2,7 cm/év értéket kapunk, ami 1970 
és 1990, tehát a két idıszak felezı dátuma között összesen 54 cm-es vízszintsüllyedést jelent. Ez 
igen jól illeszkedik a KV-k alapján megadott értékhez, ugyanakkor rámutat a módszer egyik 
gyengéjére, azaz, hogy a középérték meghatározására kijelölt idıintervallumok kiválasztása 
nagyban befolyásolja az eredményt. Csoma (1973) szerint a középvizek eltolódása a 
mederváltozással arányos, azonban be kell látnunk, hogy a vízállásokból származtatott eredmény 
nemcsak morfológiai változásokat kell takarjon, hanem klimatikus, esetleg antropogén 
tényezıket is. Az esetleges bevágódás tényét azért sem lehet megerısíteni általa, mert részletes 
vízhozam adatok hiányában1 nem megállapítható, hogy azonos hidrológiai helyzetek között 
jelentkezı vízhozamokhoz ténylegesen alacsonyabb vízállások tartoznak-e az idı múlásával. A 
fenti úton meghatározott érték így tulajdonképpen csak a vízszintsüllyedés mértékét, és nem 
kiváltó okait adja meg. 
 
 
4.1.2. Különbözı hidrológiai helyzetek hatása a keresztszelvény morfológiájára 
 
  A különbözı idıpontokban felvett szelvények morfológiai összehasonlításakor azok 
átlagmélységét [dátl], maximális mélységét [dmax] és érdességét [r] vizsgáltam. Érdesség alatt a 
mederfenék formai változatosságát értem, megadásához az egymást követı pontok 
mélységértékeinek [d] különbségét alkalmaztam a (4-2) képlet alapján. 
 
r = Σ |di – di+1|                           (4-2) 
 
Ez az érdesség mutató nem áll kapcsolatban a fenékhordalék szemcseösszetételével kapcsolatban 
álló érdességgel, amelyet a hazai szakirodalom hidraulikai simaságnak nevez (Starosolszky 
1970, Fehér et al. 1986), pusztán morfológiai szempontból értékeli a medret, és ilyen értelemben 
a mélységgel arányos „forma érdességgel” (Nikora et al. 1998, Millar 1999, Bridge 2003) mutat 
elvi rokonságot, de nem azonosságot. 
  Egy-egy hidrológiai éven belül is természetesen igen eltérı képet kapunk a meder 
állapotáról a vizsgált mutatók alapján, ugyanis a meder morfológiai felépítése szoros 
összefüggést mutat az éppen aktuális vízhozam és vízállás értékekkel. Ilyen szempontból 
érdemes elkülönítenünk azokat a hidrológiai helyzeteket, amelyek mederformálását meg akarjuk 
vizsgálni, illetve össze akarjuk vetni. Az alábbiakban a nagy és árvizek felszálló és leszálló 
ágainak, valamint a kisvizeknek a hatását tárom fel a rendelkezésre álló mederszelvények 
segítségével. 
  A felmérések által lefedett közel 20 éves idıszak alatt 11 jelentısebb árhullám vonult le a 
Maroson. Az összes árvízi szelvény adatai alapján a meder átlagos mélysége 4,02 m, maximális 
mélysége 5,19 m, míg a keresztszelvény érdessége 5,60 m. Ezeknek a morfológiai tényezıknek 
egy árhullámon belüli alakulását két áradás példáján kívánom bemutatni. Az egyik az 1995–
1996-os naptári évek fordulóján 424 cm-rel tetızı árhullám, amely ideális abból a szempontból, 
hogy egy csúcsa van; a tetızı vízállás a mederkitöltı szintet (lásd 4.5.5. fejezet) nem, vagy csak 
alig haladta meg; viszonylag hosszú kisvizes idıszakot követıen hirtelen alakult ki; és 
levonulása is gyors volt. A második részletesen elemzett árhullám 2000 tavaszán vonult le a 
Maroson. A vízállás ekkor magasabb szintet, 506 cm-t ért el, ugyanakkor az árhullám 
hosszabban elnyúlt, és a vízállás grafikon több csúcsot is mutatott. A 2000-es árhullám 
megismerése azért is fontos, mert a mintaterületeken a részletes medermorfológiai vizsgálatok 
ennek levonulását követıen kezdıdtek meg. 

                                                 
1 A tényleges vízhozamot ugyanis csak a mederszelvényezések idején mérik (akkor sem mindig), legtöbbször 
azonban a rendelkezésre álló vízállás–vízhozam görbék alapján számítják. 

n 
 

i=0 
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  Az 1995–1996-os hidrológiai évben a megszokottól eltérıen a tél folyamán alakult ki a 
legnagyobb árhullám. Az áradás 1995 december 25-én kezdıdött -47 cm-es szintrıl, a tetızés 
1996. január 5-én következett be, s február 6-ára a vízállás ismét a vízmérce nulla pontja alá 
ereszkedett (4.4.H ábra). Az árhullámot megelızı négy, októberi illetve novemberi 
szelvényezés alapján a meder átlagmélysége 4,02 m, maximális mélysége 4,97 m, érdessége 
pedig 3,90 m volt. Az áradás elsı négy napjában a vízszint majd 4 m-t emelkedett, s a 
következı szelvényezés idıpontjára (december 29.) a mederkitöltı vízállást is elérte. Ekkorra a 
maximális mélység is jelentısen megnıtt (dmax = 5,97 m), s jól kirajzolódott egy fı sodrási 
vonal a szelvény jobb oldalán(4.4.B ábra). December 30-án, az árhullám felszálló ágában a 
meder érdesség mutatója elérte maximumát, s az árhullámot megelızı értéknek több mint 
háromszorosára nıtt (4.4.I ábra). A keresztszelvényt ekkor számtalan méteres nagyságú 
kiemelkedés jellemezte. Mivel a Froude-szám értéke 0,18, azaz a szubkritikus állapot határain 
belül volt, ezeket a formákat az áradó víz hatására kialakuló dőnék sorozataként értelmezhetjük 
(4.4.C ábra). Állandó fısodorvonalat ekkor nem lehetett kijelölni a szelvényben. A víz átlag 
sebessége (vátl = 1,36 m/s) alatta maradt az áradás során észlelt legnagyobb átlag sebességnek, 
a maximális sebesség pedig még valamelyest vissza is esett az elızı napi értékhez képest. 
Ennek hátterében az állhatott, hogy a folyó ekkor érte el a mederanyag felszaggatásához 
szükséges energiát, és a hirtelen megnövekedı hordalékszállítás foghatta vissza víz sebességét. 
A következı napokban a meder átlagmélysége, maximális mélysége és érdessége a szállított 
hordalék mennyiségétıl függıen erısen ingadozott (4.4.I ábra). Ugyanakkor a szelvényeken az 
is látszik, hogy a fısodorvonal fokozatosan kettévált, és a meder közepén az elızıeknél 
nagyobb, mintegy 2 m magasságú, 80–90 m széles forma jött létre (4.4.D ábra). Ezt 
középzátonyként értelmezhetjük, és kialakulását a dőnék egymásra tolódásával 
magyarázhatjuk (Nikora et al. 1997). Késıbb, a vízhozam és a vízszint tetızésekor, mikor az 
átlag- és a maximális sebesség már csökkenni kezdett (Németh 1954, Vágás 1984), a zátony 
közepét elmosta a víz (január 5.). A legmagasabb felszín ekkor a szelvény bal oldalán 
helyezkedett el (4.4.E ábra). Morfológiai szempontból az árhullám ezen stádiumát a zátonyok 
formájában történı folyamatos hordalékszállítás szakaszának tekinthetjük. Január 6-án a 
vízszint már csökkenni kezdett, az árhullám leszálló ágba érkezett (4.4. H. ábra). Jellemzı, 
hogy az elkövetkezı két napban az átlag és maximális mélység, valamint az érdesség hirtelen 
lecsökken (4.4.I ábra). Ez a morfológiát tekintve a szelvény két szélén található sodorvonal 
eltömıdésében, a meder kiegyenlítıdésében fejezıdött ki (4.4.F ábra). Az áradást követıen 
felvett szelvények értékeit átlagolva azt tapasztaljuk, hogy az áradást megelızı állapothoz 
képest az átlag mélység 0,12 m-rel, a maximális mélység 0,06 m-rel csökkent, amely a 
mederformáló vízszint alapján megadott elvi keresztszelvényben 3 %-os, azaz 13 m2-es 
keresztmetszet csökkenést idézett elı. Mindeközben az érdesség a korábbi érték 2/3-ára esett 
vissza, tehát a morfológiai paraméterek az árhullám hatására bekövetkezı kiegyenlítıdést és 
feltöltıdést támasztják alá (4.4.G ábra). 
  A fent felvázolt folyamat az árvízi hurokgörbe futásában is tükrözıdik (4.4.A ábra). Az 
árhullám során tapasztalt vízhozamok és a hozzájuk tartozó vízállások alapján megállapítható, 
hogy hasonló vízhozamokhoz az árhullám kezdetén alacsonyabb vízállások rendelhetıek, mint 
az árhullám végén. A felszálló ágban elıforduló alacsonyabb vízállásokat egyrészt jól ismert 
hidrológiai okokkal, azaz az ekkor tapasztalható nagyobb vízfelszín eséssel és nagyobb 
sebességgel (Bogdánfy 1906, Németh 1954, Vágás 1984), másrészt morfológiai okokkal, az 
elızıekkel szoros összefüggésben jelentkezı mederszaggatással, kimélyüléssel magyarázhatjuk 
(Károlyi 1960, Graf és Altinakar 1998). Ezzel szemben a leszálló ágban bekövetkezı magasabb 
vízállások hátterében a csökkenı sebesség és a kiegyenlítıdı, esetenként feltöltıdı meder áll. A 
görbe alapján az is megfigyelhetı, hogy a felszálló ágban december 30-ától (ekkor mutatta az 
érdesség a maximumát) a görbe futása egyenetlenné válik, ami elsısorban morfológiai 
változásokkal, intenzív dőne- és zátonyképzıdéssel és vándorlással magyarázható. 
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4.4. ábra: Morfológiai változások az 1995–1996-os hidrológiai év árhulláma idején a makói 
szelvényben. (A) A vizsgált idıszakban (1995.10.10. – 1996.03.05.) felmért 17 darab szelvény, 
illetve a vízhozam mérések adatai alapján szerkesztett hurokgörbe. (BCDEFG) Fontosabb 
morfológiai változásokat mutató szelvények. (H) A vizsgálati idıszak vízállásgörbéje. (I) Az 
átlag, a maximális mélység és az érdesség alakulása. 



 57 

  Az 1999–2000-es hidrológiai évben jelentkezı tavaszi árvíz levonulása összetettebb képet 
mutat. A víz több ütemben érte el maximális magasságát, és a fı árhullámot megelızte egy 
kisebb, de igen gyorsan bekövetkezı tetızés (március 16. – Hmax = 385 cm), mely után hirtelen 
visszaesett a vízszint (4.5.H ábra). Ez az elıárhullám méretében és lefutásában nagyon hasonlít 
az elıbb bemutatott 1995–1996-os áradáshoz. A mélység és érdesség értékek ezúttal is 
megugrottak: az átlagmélység 10 cm-rel, a maximális mélység 65 cm-rel nıtt, az érdesség, pedig 
közel négyszeresére emelkedett (4.5.I ábra). A korábban a jobb parthoz közeli sodorvonal 
mindeközben felszámolódott. Ezt követıen a vízszint esésével az elıbbiekben felvázolt 
folyamatoknak megfelelıen a mutatók hirtelen csökkenésnek indultak, és a meder közepén ismét 
kialakult egy középzátony (március 19.) (4.5.C ábra). Sajnos a nagyobb árhullám megérkezéséig 
nem készültek szelvények, így a következı idıpontban (április 7.) már azt látjuk, hogy a vízszint 
emelkedésével a zátony közepét a folyó kierodálta, az érdesség ismét ugrásszerően megnıtt 
(4.5.I ábra). Másnap (április 8) az erózió még hangsúlyosabbá vált, egy harmadik sodrási vonal 
alakult ki (4.5.E ábra). Az érdesség elérte az ehhez az árhullámhoz tartozó maximumát (r = 7,4 
m), amely viszont alatta marad a korábbi árhullám hasonló értékének (r = 8,2 m). Érdemes még 
megfigyelni, hogy az átlag mélység adatok alapján az április 7-tıl 17-ig terjedı idıszakban az 
árhullám felszálló ága idején 20–30, de akár 50 cm-rel is magasabban található a medertalp 
átlagos szintje, azaz a második árhullám a korábban felszaggatott medret nem szaggatta tovább, 
hanem dőnék és zátonyok formájában folytatta a valószínőleg nagy volumenő hordalékszállítást 
(4.5.I ábra). Ennek hátterében a második árhullám szelídebb felfutása, valamint a korábbiakban 
mozgásba lendített bıséges hordalék utánpótlás állhat. Az érdesség ebben a periódusban a meder 
alján mozgatott dőnék méretétıl függıen ingadozott, majd a leszálló ágban hirtelen lecsökkent. 
Az április 23-i és 27-i felmérés alapján a meder alja kisimult, amely az átlag mélységek alacsony 
szinten maradásával együtt a sodorvonalak eltömıdését jelentette (4.5.F és 4.5.G ábra). Végül 
május közepére egy alacsony, hozzávetıleg 1 m magas oldalzátony alakult ki, és a sodorvonal 
visszatért a jobb part közelébe. Az árhullámot közvetlenül megelızı és követı mérések alapján a 
makói szelvényben 16 cm-rel csökkent a maximális mélység és 27 cm-rel az átlagmélység, 
amely 7 %-os, tehát 30 m2-es szelvényterület csökkenést feltételez. 
  Az 1999–2000-es tavaszi áradás során csak hat esetben történt vízhozam mérés a 
szelvényben. Az ezekbıl megrajzolható árvízi hurokgörbe nem mutatja ki a tetızéskor 
feltételezhetı intenzív zátonyformálódási periódust, azonban jól reprezentálja a felszálló és a 
leszálló ág különbségét a mederformálás szempontjából (4.5.A ábra). Az 1999–2000-es görbe az 
elızınél jobban szétnyílik, ami részben annak köszönhetı, hogy ezúttal, mint láttuk még 
nagyobb volt a szelvényben az akkumuláció, így az azonos vízhozamhoz tartozó vízszintek közti 
különbség is növekedett. 
  Az áradások elején tehát a mederanyag fölszaggatása, a maximális és átlagmélységek 
hirtelen megnövekedése, azaz az erózió volt jellemzı. A felszálló ágban kialakuló formák 
mennyiségét és méretét a vizsgált árhullámok alapján feltételezhetıen az áradás intenzitása és a 
relatív vízszintemelkedés befolyásolta leginkább. A hasonló ütemben emelkedı 1995–1996-os 
áradás (41 cm/nap) jóval nagyobb dőnéket hozott létre, mint a 1999–2000-es elıárhullám (47 
cm/nap), ami annak köszönhetı, hogy elıbbi esetében 447 cm-es, míg utóbbi esetében 331 cm-
es volt a vízszintemelkedés az árhullám elıtti állapothoz képest. Az 1999–2000-es fı árhullám 
bár magasabb szinten tetızött szinte alig növelte a meder érdességét, hiszen esetében a 
vízszintemelkedés üteme jóval lassabb volt (21 cm/nap). Mindazonáltal az áradások végére a 
csökkenı sebesség és energia hatására jelentıs mennyiségő hordalék rakódik le a mederben, 
csökkentve annak mind a mélység, mind az érdesség értékeit. Az hogy ez milyen mértékő, az az 
árhullám nagyságával, illetve a vízszintcsökkenés sebességével állhat kapcsolatban, hiszen a 
magasabban tetızı (Hmax = 499 cm), és lassabb ütemben lecsengı (9 cm/nap) 1999–2000-es 
árhullám számottevıen jobban feltöltötte a medret, mint a korábbi alacsonyabb (Hmax = 438 cm) 
és gyorsabb vízszintesést (14 cm/nap) mutató árhullám. 
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4.5. ábra: Morfológiai változások az 1999–2000-es hidrológiai év árhulláma idején a makói 
szelvényben. (A) A vizsgált idıszakban (2000.02.08. – 2000.07.11) felmért 31 darab szelvény, 
illetve a vízhozam mérések adatai alapján szerkesztett hurokgörbe. (BCDEFG) Fontosabb 
morfológiai változásokat mutató szelvények. (H) A vizsgálati idıszak vízállásgörbéje. (I)  Az 
átlag, a maximális mélység és az érdesség alakulása. 
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  Az átlagos hidrológiai év alapján a tartós kisvizes idıszakok jellemzıen szeptembertıl 
februárig jelentkeznek, így a makói felmérések közül az erre az idıszakra esı, „0” vízállás alatti 
vízszintek idején felvett szelvényeket elemeztem, azaz 9 kisvizes periódus 84 szelvényét. Az 
összes kisvizes szelvény adataiból számolt átlagok alapján „0” vízállás alatt a meder átlagos 
mélysége a mederformáló vízszintre megadva 3,98 m, maximális mélysége 4,98 m, míg 
érdessége 2,72 m. Az átlagmélység esetében így mindössze 4 cm a különbség az árvizek javára, 
a maximális mélység esetében pedig 21 cm. Mindeközben az árvízi szelvények átlagos érdessége 
közel kétszerese a kisvizes szelvények átlagának. 
  A kisvizes szelvénysorozatok egyikében sem figyelhetı meg igazán jelentıs változás egy-
egy perióduson belül a különbözı mélység adatokban. Egyedüli általánosan jellemzı trendként 
az érdesség értékek, ha nem is jelentıs, de kimutatható csökkenése említhetı. A kisvizes 
idıszakok kezdete és vége között az érdesség tekintetében átlagosan 1,04 m-es különbség 
tapasztalható. A kisvizes periódusok vizsgálata mégis fontos, mert tartósságuknál fogva, még ha 
nem is oly drasztikusan, de számottevıen átalakíthatják a medret, annak morfológiáját. Amit 
azonban az átlag és maximális mélység adatok alig, és az érdesség adatok is csak közelítıleg 
jellemeznek, az a szelvényben található zátonyok, illetve a sodorvonal elmozdulása, melyet csak 
a szelvények sorozatának végigtekintésével lehet felvázolni. 
  Ezen folyamatokra mutatnak példát az 1991–1992-es és 1992–1993-as hidrológiai évek 
kisvizes periódusának mederszelvényei. A vizsgált idıszakot megelızıen is alacsony vízállások 
voltak jellemzıek, ugyanis ennek a hidrológiai évnek a nagyvizes idıszakában a vízszint alig 
emelkedett 100 cm fölé és az ezt megelızı hidrológiai évben sem volt 250 cm-nél magasabb. 
Kiindulásként ismét egy viszonylag kiegyenlített mélységértékekkel rendelkezı szelvényt 
választottam (május 26.) (4.6.B ábra). A sodorvonal ekkor még a jobb parthoz közel 
helyezkedett el, azonban egy hónappal késıbb a KÖV-hez közeli vízállások mellett áttevıdött a 
szelvény közepére, miközben az érdesség majd 2,0 m-t emelkedett (4.6.I ábra). Ezt követıen 
mintegy 3 hónapon keresztül igen alacsony vízállások voltak jellemzıek. Július 14-ére a 
szelvény jobb oldalán a meder legmélyebb pontjához képest 2 m-rel magasabb pozitív forma 
alakult ki (4.6.C ábra). Ez a forma két héttel késıbb (július 28.) már kifejlett oldalzátonynak 
tekinthetı, melynek szélessége eddigre elérte a 30 m-t (4.6.D ábra). A sodorvonal ekkor a meder 
közepén húzódott viszont erózió nem jelentkezett, a maximális mélység 4,6 m körüli a teljes 
idıszak során. A zátony felszíne kezdetben viszonylag érdes, majd a szeptemberi nagyon 
alacsony vízállások idejére teljesen kisimul. A szeptember eleji (szeptember 2.) szelvényeken jól 
megfigyelhetı a forma lágyan emelkedı luv és hirtelen leszakadó lee oldala, melynek 
meredeksége a mélység adatok alapján 20–22° (4.6.E ábra). Szeptember 29-ére a zátonyfront 
lejtése 5–9°-ra módosult, ugyanakkor az átbukási vonal mintegy 4 m-rel a meder közepe felé 
tolódott (4.6.F ábra). Mindeközben -70 és -90 cm közötti vízállások voltak jellemzıek. Ennek 
fényében a szelvény morfológiai változásának hátterében valószínőleg a fenti oldalzátony 
folyásirányban történı elmozdulása állt, ugyanis a keskenyebb, de meredekebb lee oldalú forma 
egy oldalzátony fejének, míg a késıbbi szélesebb, de lankásabb frontfelülető forma egy 
oldalzátony uszályának metszetét tükrözhette. Az elıremozdulást alátámasztja az is, hogy a 
szelvények által kirajzolódó zátonyfelszín legmagasabb pontja 0,21 m-rel került mélyebbre 
szeptember eleje és vége között. A formán az október 27-i állapot szerint 27 cm-es vízállásnál 
eróziós nyomok alakultak ki (4.6.G ábra), illetve frontja elmosódott. A szelvény érdessége ekkor 
mutatta a maximumot (r = 5,51 m). Novemberben magasabb vízállások hatására a forma 
jelentısen ellaposodott, ami egyszerre jelentheti a folyásirányban történı elmozdulást, illetve a 
folyószakasz egészére vonatkoztatható mederkiegyenlítıdést. Egy szelvény alapján azonban 
nehéz lenne megállapítani, hogy melyik folyamat volt a domináns. 
  A fentiek alapján kitőnik, hogy a kisvizes idıszakok során is kell mederformálódással 
számolnunk, még ha az átlag és maximális mélységértékekben, valamint az érdességben nem is 
következnek be drasztikus és hirtelen változások. A meder legintenzívebb formálódása ekkor a 
sodorvonalban várható. Mindemellett a zátonyok is folyamatosan fejlıdnek, felszínükön a 
hordalékszállítás folyamatos, így frontjuk ha nem is gyorsan, de elırenyomul a mederben. 
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4.6. ábra: Morfológiai változások az 1991–1992-es és az 1992–1993-as hidrológiai évek 
kisvizes periódusa során a makói szelvényben. (A) A vizsgált idıszakban (1992.03.24. – 
1993.04.20.) felmért 23 darab szelvény. (BCDEFG) Fontosabb morfológiai változásokat mutató 
szelvények. (H) A vizsgálati idıszak vízállásgörbéje. (i) Az átlag, a maximális mélység és az 
érdesség alakulása. 
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4.1.3. Részösszegzés 
 
  A rendelkezésre álló felmérések alapján nem lehet általános tendenciát kimutatni a makói 
szelvény átlagmélység-változása tekintetében. A vízállásadatok elemzése mindazonáltal 54 cm-
es átlagos vízszintsüllyedést mutat a vizsgált idıszakra. Mindezek alapján elmondható, hogy a 
makói szelvényben a vízszintsüllyedést nem lehet egyértelmően a meder kimélyülésével 
magyarázni, annak hátterében sokkal inkább a vízgyőjtın végbemenı egyéb, például klimatikus 
változásokat feltételezhetünk. 
  A vizsgált idıszakban az árvízi és a kisvízi szelvények morfológiai paramétereit 
összevetve az érdesség esetében jelentkezik a legnagyobb, átlagosan 2-szeres eltérés. A többi 
paraméter kapcsán a szabályozott makói szelvényben nem figyelhetık meg jelentıs 
különbségek. Egy-egy hidrológiai éven belül azonban jelentıs morfológiai változások mennek 
végbe a mederben. 
  A nagyvizek és árvizek felszálló ágának kezdetén az üledék felszaggatása, az átlagmélység 
növekedése a domináns folyamat, melyet a dőnék, késıbb a zátonyok képzıdése, valamint az 
érdesség visszaesése követ. A tetızés idején jelentıs mértékő hordalékszállítás megy végbe, a 
szelvényen keresztül vándorló zátonyok formájában. Az árhullámok leszálló ágában a 
sodorvonal, illetve sodorvonalak eltömıdése következik be, ami az átlagmélység csökkenését, 
azaz a mederfenék akkumulációját eredményezi az áradás végére. Egy-egy árhullám során a 
maximális érdesség, illetve a mederben kialakuló formák mérete elsısorban a vízszint 
emelkedésének ütemétıl, illetve a relatív vízszintemelkedéstıl függ, míg a leszálló ágban való 
feltöltıdés a tetızés magasságával, és a vízszint esésének ütemével áll összefüggésben. 
  Kisvizek idején bár nincs jelentıs mederformálás, a hordalék mozgása, ezáltal a zátonyok 
vándorlása, a sodorvonal áttevıdése folyamatos. A mederben megfigyelhetı formák érdessége 
csökken, felszínük kiegyenlítıdik, s bár egy-egy kisebb vízszintemelkedés eróziót válthat ki, a 
szelvény fı formái megmaradnak. Összességében ki kell emelni, hogy a nagy- és árvizek a 
felelısek a mederben bekövetkezı változások túlnyomó többségéért, a kisvizek szerepe a meder 
formáinak elegyengetésében, a hordalék lassú áthalmozásában fontos. Mivel azonban ezen 
idıszakok teszik ki a hidrológiai év jelentıs részét, a mederformálásban és a hordalékszállításban 
betöltött szerepüket nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
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4.2. ZÁTONYFORMÁK KIALAKULÁSA ÉS FEJL İDÉSE 
 
  A méretarány alapján a következı vizsgálandó formacsoportot a zátonyok alkotják. A 
Maros esetében a makói keresztszelvény változásai alapján intenzív mederformálódást 
feltételezhetünk, amelyet ebben a fejezetben kevesebb idıpontban ugyan, de térben is 
megvizsgálok az általam felvett keresztszelvények segítségével. 
  Ebben a fejezetben elkülönítem a folyón felismerhetı különbözı zátonytípusokat, illetve 
meghatározom azokat az osztályozási elveket, amelyek alapján a homokos medrő síksági 
folyószakaszok zátonyait tipizálni lehet. Ezt követıen részletes bemutatásra kerül a folyószakasz 
mintaterületeinek mederforma-fejlıdése az utóbbi évekre vonatkozóan. A fejlıdéssel 
kapcsolatban elsısorban a különbözı vízállások, vízhozamok, és a morfológiai környezet hatásait 
vizsgálom. A részletes megismerést követıen a különbözı zátonytípusok paramétereinek közelítı 
számszerősítésére is lehetıség nyílik. Végezetül meghatározom, hogy a hasonló vízállásoknál 
készített légifotók alapján a felszínre kerülı zátonytestek milyen alakzatokat öltenek, ezeket 
miként lehet rendszerezni és az egyes típusok milyen folyamatokat tükröznek.  
 
 
4.2.1. A vízfelszín alatti zátonyok fı típusai 
 
  A vízfelszín alatti zátonyokat és azok típusait a keresztszelvények segítségével 
megszerkesztett mederrajzok alapján vizsgáltam. Elıször a partvonalat és a szigetek körvonalát 
digitalizáltam geokorrigált légifotókról Arc View 3.2 programban. A térinformatikai szoftver 
segítségével a szelvények GPS-szel bemért végpontjait is pontosan el tudtam helyezni a 
rajzokon. Az így kapott állomány exportálása után immár grafikai programban illesztettem be a 
Microsoft Excel-ben megszerkesztett 10-szeres függıleges torzítású mederszelvényeket. A 
mélység adatokat 230 cm-es mederformáló vízszintre vonatkoztattam. A grafikus módon történı 
kiértékelés megkönnyítésére a szelvényeken bejelöltem a „0” vízszintet, illetve még három 
segédvonalat a +50, a -50 és a -100 cm-es vízállás magasságában. Az így beillesztett 
szelvényeken jól nyomon lehetett követni egy-egy forma emelkedését folyásirányban. A formák 
határát azon két szelvény között vontam meg, ahol ez az emelkedés megszőnt és kimélyülés 
következett. A formák körvonalát a keresztszelvények és a segédvonalak metszéspontjai alapján 
rajzoltam meg, tulajdonképpen magassági segédvonalakat szerkesztve ezáltal négy szintben. A 
lehatárolásban a diagonális szelvények is nagy segítséggel voltak, hiszen sok esetben ezek 
mutatták meg a zátony frontjának elhelyezkedését. A grafikai kiértékelés létjogosultságát terepi 
tapasztalataink, többszöri geomorfológiai felméréseink, illetve domborzatmodellek 
szerkesztésére tett eredménytelen kísérleteink adták (Kothencz 2005). Utóbbiak oka, hogy a 
szelvények közötti „adatmentes” területekre a különbözı programok irreális formákat 
interpoláltak. 
  Az ily módon megrajzolt zátonyokat elsısorban morfológiai jegyeik alapján osztályoztam, 
hiszen szedimentológiai jellegő vizsgálatokat nem végeztünk. Elıször az elkülönített fı 
zátonytípusok egy-egy jellegzetes képviselıjét mutatom be, az osztályozási elveket csak ezután 
részletezem. 
  Az I. számú, kanyarulati helyzető mintaterületen a 2. felmérés idıpontjában két alapvetı 
típus jellegzetes képviselıje is megjelent (lásd 4.8/2. ábra). A kanyarulat belsı ívén, a sziget jobb 
oldalához kapcsolódva rajzolódott ki két egymásra tolódó, azonos felépítéső zátony. 
Megjelenésben mindkettıjük hasonlított a szakirodalomban övzátonyként számon tartott 
formához (pl.: Alexander és Nunnaly 1972, Nagy et al. 2001), mivel 1) a formák és a part között 
nem volt surrantó. Ugyanakkor a formákat a meanderekre jellemzı övzátonyoktól 
megkülönböztette az, hogy 2) a zátonytestek magassága jellemzıen a part irányban és 
folyásirányban is növekedett 3) alvízi végük a szelvények alapján nem csúcsos elvégzıdéső volt. 
Ez alapján átmeneti típust képviseltek öv- és oldalzátonyok között, ezért parthoz simuló 
oldalzátonynak tekintettem ıket (4.5. ábra). A parthoz simuló oldalzátonyok legtöbbször a 
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kanyarulatok belsı ívén helyezkednek el (esetenként egyenes szakaszokon is találtunk ilyen 
zátonyokat), így kialakulásuk morfológiai szempontból kötött, azaz általában ugyanazokon a 
helyeken jönnek létre, és méretük, valamint formájuk is szinte állandó. 
 

 
4.5. ábra: Egy parthoz simuló oldalzátony elvi képe a 4.8/2. ábra 4. zátonya alapján. 
 
  A másik zátonytípus képviselıjét az I. mintaterület külsı ívén figyeltem meg, szintén a 
parthoz kapcsolódva (lásd 4.8/2. ábra). Morfológiai szempontból azonban egyértelmően elkülönült 
az elızı típustól. Esetében 1) a kapcsolat a parttal már nem volt olyan szoros, és folyásirányban 
mélyülı surrantó jellemezte a part és a zátony érintkezési zónáját, 2) a forma felszíne 
folyásirányban folyamatosan emelkedett és 3) kevésbé volt elnyúlva, feje szélesebb volt. 
Ugyanakkor 4) a surrantó nem húzódott végig a zátony mentén így a zátonytest nem osztotta meg a 
sodorvonalat. Ezt a típust még oldalzátonynak tekintettem, és parttól elszakadó oldalzátony névvel 
illettem (4.6. ábra). A felmérések alapján ezek hossz-szelvény menti helyzete nem helyhez kötött 
és a külsı ív bármely (szők vagy tág) szakaszán szabadon kialakulhatnak. Terepi megfigyeléseink 
alapján létrejöttük esetenként partomlások, csuszamlások áramlás módosító hatására is 
megkezdıdhet, de legtöbbször a nagyvízi mederben meanderezı közép és kisvizek hozzák létre 
ıket. Méretük, még ha azonos helyen is alakulnak ki, igen változó lehet. 
 

 
4.6. ábra: egy parttól elszakadó oldalzátony elvi képe a 4.8/2. ábra 3. zátonya alapján, 
másodlagos formával kiegészítve. 
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  Klasszikus értelemben vett középzátonyokat is azonosítottam a folyó medrében. Jó példát 
mutattak erre a III. mintaterület felsı, illetve alsó részén kialakuló formák, melyek a 4. 
felvételezés idején jelentek meg legszebben (4.10/4. ábra). A keresztszelvények alapján a típus 
legfıbb jellemzıi a következık voltak: 1) teljes hosszában megosztotta a fı sodorvonalat, s bár 
az egyik ág domináns szereppel bírt, a másik oldalon sem alakult ki közvetlen kapcsolat a part és 
a zátonytest között. 2) Ez a típus volt a legzömökebb. 3) A zátonytest felszínének folyásirányban 
történı emelkedése is általában ezeknél a zátonyoknál adódott a legjelentısebbnek. 4). 
szimmetrikus nyelvek ritkán fordultak elı, a középzátonyok teste és feje általában oldal irányban 
is emelkedett, amely a parttól partig átívelı áramlások szerepére utalt (4.7. ábra). Képzıdésüket 
olyan szakaszokon figyeltem meg, ahol meder hasznos szélessége hirtelen megnıtt. Ezt a III. 
mintaterület felsı részén a partok széttartása, míg alsó részén a szigetek szőkítı hatásának 
megszőnése idézte elı. Ezáltal a középzátonyok kialakulási helye is meghatározott a hossz-
szelvény mentén, viszont a kitágult szakaszokon belül elıfordulási helyük gyakran változhat, így 
félig kötött zátonyformáknak tekinthetjük ıket. 
 

 
4.7. ábra: Egy középzátony elvi képe a 4.10/4. ábra 1. zátonya alapján. 
 
  A vizsgált mintaterületek közül a IV. esetében alakult ki a legösszetettebb 
zátonyrendszer, ahol a fent említett típusok mindegyike megjelent. Ugyanakkor a rendszer 
összetettsége miatt igen gyakoriak voltak a fı formákhoz kötıdı kisebb, másodlagos formák is 
(4.6. ábra). Esetükben két csoportot különítettem el. Az elsıhöz tartoztak azok, amelyek az 
elsıdleges zátonyok közötti mederágakban, illetve az elsıdleges zátonyok felszínén jöttek létre 
(lásd 4.11. ábra). Az ilyen másodlagos formák kialakulása elsısorban a csökkenı 
vízszintekhez köthetı, amikor a fı, vagy elsıdleges zátonyformák fej része már elıbukkan a 
víz alól, míg a víz alatt maradó uszályokon, illetve a köztük húzódó mederágakban a gyengülı, 
de továbbra is folyamatos hordalékmozgás új, kisebb mérető zátonyokat hoz létre. Ezek 
tengelye a módosult áramlási irányok miatt sokszor eltérı irányba mutat, mint az elsıdleges 
formáké. A másodlagos zátonyok következı csoportját az áramlási holtterekben létrejövı 
zászlószerő formák adták, amelyek legtöbbször a szigetek alvízi csúcsához voltak köthetıek. 
Terepi tapasztalataink alapján viszont egyéb mederakadályok, legtöbbször megfeneklı 
fatörzsek mögött is kialakulnak ilyen formák. A másodlagos zátonyok két csoportja között 
lényegi különbség, hogy az elsı csoport kialakulása nem helyhez kötött, míg a második 
csoport tagjainak helyzete jól definiált. Így elıbbieket szabad, utóbbiakat pedig kötött 
zátonyformáknak tekinthetjük. 
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  A Maroson megfigyelt mederformák alapján a homokos, változó medrő vízfolyások 
zátonyformáit tehát több szempontból is osztályozhatjuk. A tipizálás egyik fı szempontja a 
zátonyok mederkeresztmetszet mentén elfoglalt helyzete. Ez alapján elkülöníthetünk 1) parthoz 
simuló oldalzátonyt, 2) parttól elszakadó oldalzátonyt és 3) középzátonyt. A zátonyok egy 
következı, a keresztirányú helyzettel általában összefüggı tulajdonsága az, hogy hossz-szelvény 
menti elhelyezkedésük milyen mértékben meghatározott. Azon formák, amelyek kialakulása a 
hossz-szelvény mentén jól definiált a 1) kötött, azok, amelyek ugyanabban a morfológiai 
környezetben, de bárhol kialakulhatnak a 2) félig kötött, míg azok, amelyek kialakulása a 
morfológiai környezettıl is független, a 3) szabad zátonyok kategóriájába tartoznak. Mindezeken 
túl a zátonyokat hierarchia szintekbe is besorolhatjuk. 1) Elsıdleges zátonyoknak tekinthetıek a 
meder fı formái, míg 2) másodlagos formák az ezekhez kapcsolódó, a vízszint esésével 
kialakuló, vagy áramlási holtterekben megjelenı kisebb mérető formák. 
 
 
4.2.2. Zátonyfejlıdés a mintaterületeken  
 
  A zátonytípusok meghatározását követıen a különbözı vízhozamok és a morfológiai 
környezet hatásait vizsgáltam meg a zátonyfejlıdés szempontjából. A meder 
zátonymorfológiájának változását a mintaterületek mederszelvényei alapján, folyásirányban 
elemzem. A vizsgálatok során a különbözı idıpontokban és a különbözı mintaterületeken 
összesen 242 zátonyt sikerült elkülöníteni. Ezek közül 170 formát lehetett nagy biztonsággal 
körülhatárolni. Ezek segítségével sikerült a két oldalzátony típus és a középzátonyok átlagos 
formai paramétereit megadni. A kötöttség szerinti osztályozást meghagytam minıségi 
jellegőnek, hiszen szervesen kapcsolódik a zátonyok keresztszelvény menti helyzetéhez. A 
hierarchia szint szerinti morfometriai elkülönítésre ugyanakkor nem nyílt mód, ugyanis a 
másodlagos formák paraméterei nagyon hasonlítottak az elsıdleges formák értékeihez. 
  A zátonyfejlıdést elsısorban a formák változó morfológiája és elhelyezkedése alapján 
értékeltem. A morfometriai különbségeket négy mutató, a zátonyok hosszúság/szélesség [l/k] 
aránya (ahol l: a zátony köré írható legkisebb kör átmérıje a forma hosszanti tengelyében, illetve 
k: az l átmérıre merıleges legnagyobb szélesség), a zátonyok területi mutatója [l*k], a 
zátonyfelszíneket elfedı minimális vízszint [fmin], illetve amennyiben lehetıség volt megadására, 
a zátonytestek emelkedése [z] alapján határoztam meg. Utóbbi alatt a folyásirányban történı 
emelkedést értettem, így meghatározására elsısorban akkor nyílt mód, ha a forma több 
merıleges keresztszelvényt is érintett. 
 
 
4.2.2.1. Zátonyfejlıdés az I. mintaterületen 
 
  1. idıpont (-90 cm): az elsı kisvizes felméréskor a mintaterület felsı szakaszán egy igen 
nagy mérető (l*k = 18.200) középzátony helyezkedett el (2. zátony), melynek emelkedése 
hosszanti irányban hozzávetıleg 33 cm/100 m volt (4.2. táblázat). A terület további részein 
leginkább parttól elszakadó oldalzátonyok voltak jellemzıek (3., 4., 7. és 9. zátony), amelyek jól 
fejlett surrantókkal rendelkeztek (4.8/1. ábra). A mederszelvények többségében két vállszerő 
szintet lehetett elkülöníteni. A felsı a korábbi, magasabb vízállások idején létrehozott 
formakincset, míg az alsó az ezt átalakító, erodáló kisvizek hatására kialakuló másodlagos 
zátonygenerációt jelöli. A két szint között 1–1,5 m különbség alakult ki (lásd 1–2. zátony, vagy 6–
7. zátony). A formák felszíne néhány kivételével, jóval a „0” vízállás szintje alatt helyezkedett el 
(4.2. táblázat). A zátonyok l/k értéke a sziget által leszőkített mederszakaszon nagyobb volt (l/k = 
3,8), mint a sziget feletti széles szelvényekben. Az itt elhelyezkedı zátony együttes (1–2 zátony) 
l/k értéke 2,2-nek adódott. 
  2. idıpont (61 cm): az árhullámok hatására teljesen átalakuló mederben a kanyarulat külsı 
ívén egy parttól elszakadó zátony jelent meg (lásd 4.6. ábra.). A mintaterület felsı részén ismét 
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kéttagú zátonycsoport alakult ki (1–2. 
zátony), ezeket azonban a fısodor jobbról 
kerülte (4.8/2. ábra). A kettıs zátony az elızı 
állapothoz képest elnyúltabb volt (l/k = 3,6) és 
enyhébb emelkedést mutatott (z = 15 cm/100 
m). Ugyanakkor felszíne mintegy 60 cm-rel 
volt magasabban mint az elızı idıpontban 
megfigyelt zátonycsoporté. A magasodás igaz 
a további formákra is, több közülük a „0” 
vízszint fölé nyúlt. Mindemellett a 
felismerhetı zátonyok száma és l/k értéke 
csökkent, a zátonyok átlagos területi mutatója 
megduplázódott (4.2. táblázat). A korábban 
jellemzı vállakkal együtt a másodlagos 
formák szinte eltőntek. 
  3. idıpont (-49 cm): a mindenkori 
KÖV-nél alig magasabb vízállások (Hmax = 
86 cm) következtében is jelentıs változások 
jelentkeztek a formák elhelyezkedésében 
(4.8/3. ábra). A terület felsı, kiszélesedı 
részét uraló zátonyok hordaléka a sziget által 
leszőkítet szakaszra benyomulva több 
méteres feltöltıdést idézett elı (F szelvény). 
Az így kialakuló elszakadó oldalzátony (3. 
zátony) mintegy 100 m-rel tolódott lejjebb, 
ami a két felmérés között eltelt 135 nap 
alapján 0,7–0,8 m/nap elırenyomulást 
feltételez. Mindeközben a fı mederág külsı 
ívén elhelyezkedı elszakadó oldal zátony (5. 
zátony) közel 300 m-t vándorolt elıre (2,2–
2,3 m/nap). Felszíne ugyanakkor 1m-rel 
mélyebbre került igaz még így is 1,5 m-es 
feltöltıdést képviselt a külsı ív korábbi 
mélységadataihoz képest (4.8/2. ábra). 
Hasonló mértékő elmozdulást mutatott a 
belsı ív kötött pozícióban lévı oldalzátonya 
is. Az egy évvel korábbi kisvizes 
felméréshez viszonyítva a formák l/k értéke 
igen alacsonynak bizonyult (4.2. táblázat). 
Jelentıs különbség még, hogy a rövidebb 
középvizes formálódásnak köszönhetıen fmin 
értéke ezúttal „mindössze” -62 cm-re esett 
vissza, valamint a formákon kialakuló vállak 
sem jelentkeztek olyan markánsan. 
Mindemellett a formák átlagos mérete 
számottevıen visszaesett a leszálló ági 
méréshez viszonyítva. 
  4. idıpont (190 cm): az áradások ismét 
gyökeresen új mederfelépítést alakítottak ki. 
Ezúttal a mintaterületet hatalmas 
oldalzátonyok uralták, amelyek a kanyarulat 
belsı ívére rendezıdtek (4.8/4. ábra). A sziget 

4.2. táblázat: Az I. mintaterület zátony-
formáinak morfológiai paraméterei.* 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z  
(cm/100m) 

1) 2003. 09. 24.; -90 cm 
1 pso** 2,7 18200 -140 33 
2 kz** 2,9 21900 -30 70 
3 peo** 4,0 3400 -60 - 
4 peo 4,4 10500 -105 25 
5 kz 2,7 3000 -180 - 
6 pso 3,4 12300 -50 - 
7 peo 3,1 11700 -110 - 
8 pso 9,3 1900 -50 - 
9 peo 1,9 3100 -150 - 
10 peo 3,6 17100 -150 4 
11 pso 3,7 3100 -110 - 
12 kz 2,1 3900 -150 - 

átlag 3,3 12225 -109 33 
2) 2004. 05. 16.; 61 cm 
1 peo 2,4 42400 10 27 
2 kz 1,6 25200 20 31 
3 peo 3,1 23200 0 34 
4 pso 3,8 25100 0 44 
5 pso 2,8 8300 -60 - 
6 pso 10,2 7800 -30 - 
7 pso 4,8 2900 -10 - 
8 - 4,5 900 -90 - 
9 peo 3,3 3700 -70 - 

átlag 2,7 24840 -6 34 
3) 2004. 09. 28.; -49 cm 
1 pso 2,3 5400 -50 - 
2 peo 2,2 40800 0 24 
3 peo 3,7 6600 -40 22 
4 peo 1,9 4800 -120 - 
5 peo 2,2 18000 -80 13 
6 pso 3,8 20200 -80 31 
7 peo 3,3 1000 -80 - 
8 pso 4,9 1300 -80 - 
9 - 2,3 3900 -90 - 
10 peo 1,6 16700 -70 - 

átlag 2,7 15967 -62 22 
4) 2005. 04. 09.; 190 cm 
1 peo 2,2 7900 40 - 
2 peo 2,5 81100 110 75 
3 peo 2,2 31500 -55 - 
4 peo 4,0 43500 0 13 
5 pso 3,3 5300 -55 4 
6 pso 5,9 4500 5 - 
7 - 1,1 4000 30 - 
8 peo 2,6 16000 -30 - 

átlag 2,6 27043 6 31 
* szürkével jelölve a jól lehatárolható formák, az átlag 
értékek ezekre vonatkoznak 
** pso: parthoz simuló oldalzátony 
     peo: parttól elszakadó oldalzátony 
     kz: középzátony  
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feletti széles tágulati és a sziget által 
leszőkített szakaszon is kialakult egy-egy 
350–400 m-es forma (2. és 4. zátony). Elıbbi 
az elszakadó, utóbbi a parthoz simuló 
oldalzátony típust képviselte. Az egyikük 
emelkedésével (z = 74 cm/100 m), a másik 
elnyúltságával (l/k = 4,0) tőnt ki. Jelentıs 
változás még, hogy a formák majd 
mindegyike „0” vízszint fölé tört, illetve 
átlagos l*k értékük ismét megduplázódott, és 
ebben az idıpontban érte el a legnagyobb 
értéket (4.2. táblázat). 
  5. idıpont (96 cm): bár további 
árhullámok jelentkeztek a folyón a fı zátonyképzıdési helyek nem változtak, így felismerhetı 
maradt egy-egy forma utóda. A sziget feletti szakasz oldalzátonya jelentıs, 200 m-es 
elmozdulást mutatott (ennek üteme 71 nappal számolva 2,8–2,9 m/nap), és mindkét mederágba 
benyomult (4.8/5. ábra). Erre az idıpontra a formák jelentısen megnyúltak, valamelyest 
ellaposodtak, valamint méreteik is csökkentek a vízszint esésével párhuzamosan (4.2. táblázat). 
 
 
4.2.2.2. Zátonyfejlıdés a II. mintaterületen  
 
  2. idıpont (61 cm): a mintaterületen az elsı mérés sorozatot a 2003–2004-es hidrológiai év 
árvizes idıszakát követıen végeztük. Ekkor 9 zátonyformát lehettet elkülöníteni, amelyek közül 
mindössze néhány ért el az I. mintaterület zátonyaihoz hasonló méretet és magasságot (4.9/2. ábra, 
4.3. táblázat). Az átlagos l/k érték azonban 
hasonlónak adódott (l/kátl = 3,1). A II. 
mintaterületet ebben az idıpontban a jobb és a 
bal parthoz váltakozva csatlakozó elszakadó 
oldalzátonyok jellemezték, ugyanakkor 
figyelemre méltó a sziget felsı végénél 
feltorlódó 230 cm/100 m-es emelkedést mutató 
középzátony. 
  3. idıpont (-24 cm): a közép és kisvizek 
ezen a mintaterületen is jelentıs változásokat 
eredményeztek, amelyek több esetben is a 
zátonyok vándorlásában nyilvánultak meg. A 
korábbi idıpont 2. és 3. zátonya (4.9/2. és 9/3. 
ábra) szinte teljesen eltőnt, a jobb oldali 
mederágban egy a korábbinál jelentısen 
magasabb, parttól elszakadó forma alakult ki 
(4. zátony), ami a 2. és 3. zátonyok 
hordalékának közel 200 m-es elıretolódását 
feltételezi (1,4–1,5 m/nap). A bal oldali 
mederágban szintén folyamatosan 
mozoghattak a formák (4.9/3. ábra). A 
kisvizes idıszak során jellemzıen mélyült az 
elszakadó oldalzátonyok surrantója, így a 
minden bizonnyal szabadon mozgó 1. zátony, 
illetve a kötött 4. zátony szinte már 
mederközepi pozícióba került, egymásra 
tolódott (4.9/3. ábra). Valószínőleg ezzel 

4.2. táblázat folytatása 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z  
(cm/100m) 

5) 2005. 06. 19.; 96 cm 
1 pso 2,5 87600 -5 21 
2 kz 2,9 4100 -5 - 
3 peo 3,3 30500 -5 23 
4 pso 2,9 4700 -15 - 
5 pso 6,0 5400 -45 - 
6 pso 6,1 3600 -5 - 
7 pso 3,9 2800 -5 - 
8 peo 3,4 11800 -65 54 

átlag 3,5 24017 -23 33 

 

 
4.3. táblázat: A II. mintaterület zátony-
formáinak morfológiai paraméterei (típusok jele 
a 4.2. táblázat szerint). 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z  
(cm/100m) 

2) 2004. 05. 16.; 61 cm 
1 peo 2,7 2200 -150 - 
2 peo 2,4 26600 10 58 
3 kz 1,5 6700 10 237 
4 kz 1,9 1700 -110 - 
5 pso 6,1 6200 -110 - 
6 peo 3,7 6600 -90 27 
7 peo 6,5 1500 -50 - 
8 pso 5,0 1800 -40 - 
9 peo 2,3 21900 -30 57 

átlag 3,1 11700 -60 95 
3) 2004. 10. 05.; -24 cm 
1 peo 2,1 14600 -20 - 
2 pso 5,2 3500 -45 - 
3 kz 2,6 3100 -105 - 
4 peo 3,4 13900 5 - 
5 kz 1,8 7100 -85 - 
6 pso 7,6 1900 -20 - 
7 kz 4,7 900 -60 - 
8 - 4,7 2600 -60  
9 peo 2,9 16600 -40 58 

átlag 2,6 11060 -49 - 
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magyarázható, hogy az átlagos fmin értéke (-49 
cm) valamelyest emelkedett, valamint a 
zátonyok l/k értéke jelentısen csökkent a 
leszálló ágban megfigyelt állapothoz képest 
(4.3. táblázat). 
  4. idıpont (190 cm): a 2004–2005-ös 
hidrológiai év áradásai kiegyenlítettebbé tették 
a szelvényeket, így kevesebb formát lehetett 
azonosítani. Ezek közül mindössze egy volt 
középzátony, amely újból a sziget felsı 
végénél jelent meg (2. zátony), hasonlóan a 2. 
idıpontban megfigyelt formához (4.9/2. és 9/4. 
ábra). Emelkedése is hasonló, hozzávetıleg 
251 cm/100 m-es volt. A formák mérete 
egyértelmően nıtt, l/k értékük azonban 
továbbra sem változott jelentısen (4.3. 
táblázat). A zátonyok magasabbak lettek, és a 
sziget feletti szakaszon igen nagy emelkedést 
mutattak (4.9/4. ábra). 
  5. idıpont (96 cm): az árhullámok 
lecsengésével, rövid idı alatt újból átalakult a 
meder felépítése. Parthoz simuló zátonyok 
alakultak ki (1. és 8. zátony), míg a korábbi formák esetében folyásirányban történı eltolódás 
következett be (4.9/4. és 9/5. ábra). A felsı, szélesebb szakaszon megfigyelt elszakadó 
oldalzátony a szigetre rátolódva mintegy 50 m-t (0,7–0,8 m/nap) haladt elıre. A 4. idıpontban 3. 
és 4. zátonyként azonosított formák egymásra csúsztak, és egy elnyúltabb (l/k =3,9) jóval 
magasabbra törı (fmin = -4 cm) elszakadó oldalzátonyban egyesültek (5. idıpont 3. zátony), azaz 
a 4. idıpont 3. zátonyának anyaga közel 100 m-rel (1,4 m/nap) került lejjebb (4.9/4. és 4.9/5. 
ábra). Általánosságban a formák megnyúlása (l/kátl = 3,9), ellaposodása (fmin = -31 cm) és a 
parthoz simuló oldalzátonyok dominanciája jellemezte a medret ebben az idıpontban (4.3. 
táblázat).  
 
 
4.2.2.3. Zátonyfejlıdés a III. mintaterületen  
 
  2. idıpont (61 cm): az árhullámokat követı felmérés során a meder képét egymást követı 
középzátonyok sora határozta meg. A legnagyobb formák hossza elérte a 250 m-t, a zátonyok 
átlagos területi mutatója pedig kiugróan magas volt (4.4. táblázat). A középzátonyok a szigetekkel 
közösen a mintaterület egészén két ágra 
bontották a sodorvonalat, a terület felsı részén 
a jobb oldali, alsó részén a bal oldali mederág 
tőnt dominánsnak (4.10/2. ábra). 
Megállapítható, hogy az egymásra, illetve a 
szigetekre torlódó középzátonyok felszíne 
nyúlt a legmagasabbra (1., 2. és 5. zátony) (4.4. 
táblázat). A formák átlagos l/k értéke (2,1) 
valamivel alacsonyabb, mint a felsıbb 
mintaterületeken hasonló vízállásnál 
meghatározott értékek, ami valószínőleg ismét 
a középzátonyok dominanciájának köszönhetı. 
  3. idıpont (-24 cm): a kisvizek hatására 
a zátonyok több formára tagolódtak, illetve 

4.3. táblázat folytatása 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z  
(cm/100m) 

4) 2005. 04. 09.; 190 cm 
1 peo 2,7 45000 140 103 
2 kz 1,4 11800 65 251 
3 pso 4,0 1500 -10 - 
4 peo 2,3 6900 -70 - 
5 pso 3,2 16200 -60 - 
6 pso 20,2 3600 80 - 
7 peo 2,9 18100 -20 25 

átlag 2,8 16583 8 126 
5) 2005. 06. 19.; 96 cm 
1 pso 4,9 6000 -85 - 
2 pso 2,8 29900 25 100 
3 pso 3,9 15300 -5 25 
4 pso 1,6 9100 -35 - 
5 peo 8,7 2700 25 - 
6 - 8,5 7700 -85 - 
7 peo 1,8 10600 -25 77 
8 pso 9,4 1300 -115 - 

átlag 3,9 13240 -31 68 

 

 
4.4. táblázat: A III. mintaterület zátony-
formáinak morfológiai paraméterei paraméterei 
(típusok jele a 4.2. táblázat szerint).  
szám típus l/k l*k fmin 

(cm) 
z  

(cm/100m) 2) 2004. 05. 16.; 61 cm 
1 kz 2,0 27300 -30 53 
2 kz 1,6 27700 20 28 
3 pso 2,1 11900 -60 12 
4 kz 2,9 5100 20 - 
5 kz 1,9 17500 0 - 
6 pso 2,3 9100 -50 38 
7 peo 3,0 1200 -190 - 

átlag 2,1 16433 -17 33 
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másodlagos formák jelentek meg (4.10/3. 
ábra, 4.4. táblázat) melynek hátterében a 
mintaterület felsı részén a sodorvonal jobbról 
balra tevıdése állhatott (A szelvény). Ezáltal 
nıtt a középzátonyok száma, de egyidejőleg az 
átlagos l/k érték is (2,6). Ezúttal is 
megfigyelhetı a formák folyásirányban történı 
mozgása, bár a zátonyok széttagolódása 
némileg nehezíti az interpretációt (4.10/3. 
ábra). Az azért megfigyelhetı, hogy a 
másodlagos 4. zátony a jobb oldali mederágba 
nyomult (0,2–0,3 m/nap), a 2. idıpont 3. 
zátonyának anyaga szinte teljesen eltőnt, míg a 
másodlagos 10. zátony az elıtte lévı formára 
tolódott (0,4–0,5 m/nap). A formák átlagos 
területi mutatója (l*k = 11.029), illetve 
felszínének magassága (-75 cm) csakúgy, mint 
a fentebbi mintaterületeken a kisvizes idıszak 
során jelentısen csökkent. 
  4. idıpont (190 cm): a korábbi 
zátonyképzıdési helyek állandósulása mellett, 
a 4. idıpontban a terület felsı szakaszán ismét 
két nagyobb, hozzávetıleg 300 m hosszú 
zátonyforma alakult ki (4.10/4. ábra). 
Másodlagos formák nem jellemezték a 
medret. A zátonyok átlagos területi mutatója 
jelentısen nıtt, a formák az árhullámok 
hatására zömökebbek lettek (l/kátl = 1,9). 
Egyes zátonyok emelkedése igen nagy értéket 
ért el (4. és 5. zátony) és a formák átlagosan 
90 cm-rel magasodtak a kisvízi állapothoz 
viszonyítva (4.4. táblázat).  
  5. idıpont (96 cm): az utolsó felmérés 
idején is megmaradt a középzátonyok 
dominanciája, a zátonyképzıdés helye a 
szigetek fölött továbbra sem változott, így az itt kialakuló mindenkori középzátony kötött 
formaként értékelhetı. Konkrét elmozdulást, átalakulást az „E” és „F” szelvényeknél lehetett 
megfigyelni, de az oldalzátonyok által jellemzett mederszakaszokhoz viszonyítva ez sem 
jelentıs. A vízhozam csökkenésével a formák kis mértékő megnyúlása, átlagos területi 
mutatójának és átlagos magasságának csökkenése következett be (4.4. táblázat, 4.10/5. ábra). 
 
4.2.2.4. Zátonyfejlıdés a IV. mintaterületen  
 
  1. idıpont (–88 cm): egységnyi hosszon 
ezen a mintaterületen figyeltük meg a legtöbb 
zátonyformát. A terület változatosságában 
természetesen nagy szerepe volt az itt 
található 6 szigetnek. A középzátonyok és 
elszakadó oldalzátonyok egyaránt nagy 
számban jelentek meg, egyikük dominanciája 
sem volt jellemzı ebben az idıpontban (4.5. 
táblázat). A középzátonyok III. mintaterülethez 

4.4. táblázat folytatása 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z  
(cm/100m) 

3) 2004. 10. 05.; -24 cm 
1 peo 2,0 11100 -85 - 
2 kz 1,3 9400 -95 - 
3 peo 3,8 3300 -105 - 
4 kz 2,0 11800 15 84 
5 pso 1,7 12400 -75 21 
6 pso 4,1 5100 -35 60 
7 kz 2,2 12600 -65 - 
8 pso 5,4 1800 -135 - 
9 peo 2,5 13400 -95 41 
10 peo 2,2 14100 -85 67 
11 pso 2,2 10600 -65 - 

átlag 2,6 11029 -75 53 
4) 2005. 04. 09.; 190 cm 
1 kz 2,3 31700 20 21 
2 kz 1,3 32800 90 43 
3 kz 1,6 13000 40 - 
4 kz 1,9 12200 110 203 
5 kz 2,2 8200 60 153 
6 kz 2,2 15300 -10 - 
7 pso 3,8 2100 -70 - 
8 peo 5,1 4000 -130 - 

átlag 1,9 18867 52 105 
5) 2005. 06. 19.; 96 cm 
1 kz 1,9 30800 -25 35 
2 kz 1,4 23700 46 43 
3 pso 3,3 16800 -25 13 
4 kz 2,8 1600 25 - 
5 kz 1,6 14900 35 - 
6 kz 1,5 15700 -5 - 
7 peo 4,3 3000 -75 - 
8 pso 4,3 7100 -25 99 

átlag 2,4 15800 4 48 

 

4.5. táblázat: A IV. mintaterület zátony-
formáinak morfológiai paraméterei paraméterei 
(típusok jele a 4.2. táblázat szerint). 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z  
(cm/100m) 

1) 2003. 08. 12.; -88 cm 
1 kz 1,7 21600 -140 - 
2 kz 1,7 19900 -40 136 
3 peo 2,2 5700 -50 118 
4 kz 2,7 5400 -140 9 
5 pso 4,0 3500 -140 - 
6 - 2,0 2200 -110 - 
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hasonlóan a felsıbb szakaszon (1. 2. és 4. 
zátony), míg az oldalzátonyok elsısorban a 
keskenyebb mellékágakban (5. 7. 9. és 13. 
zátony) jelentkeztek (4.11/1. ábra) Mivel a 
medret ezen a területen tagolják leginkább a 
szigetek, ezért a korábbi mintaterületekhez 
képest igen kis mérető formák alakultak ki 
(l*k átl = 6009). Mindamellett a zátonyok 
átlagos l/k értéke (3,2) nem mutat jelentıs 
eltérést. A középzátonyok az átlag értéknél 
zömökebbek (l/k = 2,5), míg az oldalzátonyok 
elnyúltabbak (l/k = 3,9) voltak. A felmérés 
idején a zátonyok felszíne igen alacsonyan 
helyezkedett el (fmin = -75 cm). A fenti 
értékek nagyon közel állnak az I. 
mintaterületen ugyanebben a mérés 
sorozatban kapott adathoz, még úgy is, hogy 
egészen eltérı mérető formákról van szó. 
  2. idıpont (61 cm): a 2004-es nagyvizek 
levonulását követıen a meder szinte teljesen 
átrendezıdött a zátonyok száma csökkent, 
miközben a parthoz simuló típus részaránya 
jelentısen nıtt (4.5. táblázat). A formák 
átlagos mérete kis mértékben változott (l*k = 
6.955). Bár a szelvények kiegyenlítettebbek 
lettek a mintaterület így is nagy 
változatosságot mutatott (4.11/2. ábra). Az 
átlagos l/k érték emelkedett (3,1), a zátonyok 
felszíne hozzávetıleg 30 cm-rel került 
magasabbra (fmin = -45 cm), felszínük 
meredeksége azonban alig változott. 
  3. idıpont (-49 cm): a korábbi kisvizes 
felvételezéshez képest is tagoltabb formakincs 
alakult ki a zátonyok feldarabolódása által. A fı 
zátonyképzıdési helyek a mintaterület felsı 
részén megváltoztak, a sodorvonal áttevıdött a 
meder közepére a többnyire elszakadó 
oldalzátonyok szinte sorban követték egymást 
(1., 3., 5., és 6. zátony). A zátonyok több azelıtt 
kimélyült mederszakaszt is eltömtek (9., 10., és 
13. zátony) illetve folyásirányban elmozdultak 
(16. és 18. zátony) (4.11/3. ábra). Ennek üteme 
az alsóbb, szőkebb szakaszon intenzívebbnek 
(0,8 m/nap) nap, de a szigetek között is 
jelentısnek (0,4–0,5 m/nap) mutatkozott. A 
körülhatárolható formák átlagos területi 
mutatója továbbra sem változott, ugyanakkor 
zömökebbé váltak, felszínük alacsonyodott, 
emelkedésük csökkent (4.5. táblázat). 
  4. idıpont (190 cm): a magasabb 
árhullámok hatására ismét alapjaiban 
rendezıdött át a meder képe, a zátonyok száma 

4.5. táblázat folytatása 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z  
(cm/100m) 

1) 2003. 08. 12.; -88 cm 
7 pso 2,6 6100 -20 - 
8 kz 3,0 3000 -90 86 
9 peo 4,7 4800 -70 26 
10 - 2,7 300 -40 - 
11 peo 3,5 1100 -20 - 
12 peo 6,3 2700 -50 - 
13 peo 3,7 3700 -30 - 
14 peo 3,7 5100 -150 - 
15 peo 2,7 3600 -40 - 
16 peo 2,2 6100 -140 - 
17 peo 1,5 6300 -150 - 

átlag 3,2 6009 -75 75 
2) 2004. 05. 16.; 61 cm 
1 kz 2,1 6500 -70 - 
2 kz 1,1 4100 -60 - 
3 kz 2,1 16600 20 121 
4 peo 2,1 26300 10 44 
5 pso 3,7 4700 10 - 
6 kz 1,5 6400 -100 - 
7 pso 4,5 3100 -50 - 
8 - 4,3 930 -70 - 
9 peo 3,2 1900 -30 119 
10 peo 3,7 3200 10 - 
11 peo 4,0 3400 -120 40 
12 pso 3,0 3900 -100 - 
13 - 3,6 1600 20 - 
14 pso 4,7 2900 -80 - 

átlag 3,1 6955 -45 81 
3) 2004. 09. 28.; -48 cm 
1 peo 1,9 9500 -100 - 
2 peo 2,7 12600 -70 0 
3 pso 2,0 5300 -90 - 
4 kz 1,9 4000 -80 0 
5 kz 1,9 4500 -30 - 
6 peo 1,5 12300 -10 50 
7 pso 3,4 1700 -20 - 
8 pso 2,8 2900 -70 - 
9 peo 1,8 22800 -50 15 
10 peo 1,6 3100 -60 - 
11 pso 3,6 2600 -20 21 
12 kz 2,7 4300 0 - 
13 peo 3,3 3000 -60 16 
14 pso 4,4 1800 -20 - 
15 pso 6,1 1500 -50 - 
16 kz 3,4 3400 -130 - 
17 - 2,6 2600 -50 - 
18 peo 2,7 5300 -90 - 

átlag 2,7 6333 -53 20 
4) 2005. 04. 09.; 190 cm 
1 peo 3,1 5200 10 - 
2 pso 2,8 13700 30 41 
3 kz 1,9 18700 120 38 
4 pso 2,3 29900 10 0 
5 kz 1,4 12900 140 - 
6 peo 2,2 3100 -140 - 
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jelentısen visszaesett, a másodlagos formák 
eltőntek (4.11/4. ábra). A felsı, legszélesebb 
szelvények kiegyenlítıdtek, markáns formák 
nem rajzolódtak ki ezen a szakaszon (1. és 2. 
zátony). Sokkal inkább meghatározták a meder 
képét a szigetek között kialakult 
középzátonyok (3. és 5. zátony), melyek 
felszíne több mint 1 m-rel nyúlt a „0” vízszint 
fölé, és 2–2,5 m-rel magasabbra, mint a 
mintaterület alsó felén megfigyelt kis mérető 
formáké (4.11/4. ábra, 4.5. táblázat). A 
zátonyok átlagos l/k értéke alig változott (2,6), 
ugyanakkor átlagos területi mutatójuk 
valamelyest nıtt (l*k átl = 9500). 
  5. idıpont (96 cm): a meder korábbi 
formái több részre tagolódtak, de az elızı 
felvételezéskor azonosított zátonyok közül így 
is több felismerhetı, a módosulások jól 
kirajzolódnak (4.11/4. és 11/5. ábra). Így 
például a 2. zátony balra, az 5. zátony jobbra 
tolódott, míg a szigetek között kialakuló 
középzátony (7. zátony) valamint a tıle 
folyásirányban található oldalzátony (10. 
zátony) elırenyomult (0,6–0,7 m/nap). A 
vízhozam csökkenésével a formák felszíne 
alacsonyabbra került (4.5. táblázat). A 
feldarabolódás ellenére átlagos méretük csak 
kis mértékben csökkent, nyúltságuk nem 
változott (4.5. táblázat). Ez feltételezhetıen a 
terület morfológiáját meghatározó 
szigetrendszernek köszönhetı, amelyben a 
sodorvonalak többszöri szétválása majd 
egyesülése nem teszi lehetıvé nagyobb, vagy 
elnyúltabb formák kialakulását. 
 
 
4.2.2.5. Zátonyfejlıdés az V. mintaterületen  
 
  1-3. idıpont (-70 cm; 78 cm; -40 cm): a 
szabályozott szakaszon elhelyezkedı 
mintaterület esetében szintén változatos volt a 
zátonyformálódás. Az elsı, nem teljes, kisvizes 
felméréskor az átlagos zátonyméret nagyon 
alacsony volt (l*kátl = 4557). Ennek oka, hogy 
a mintaterület alsó, szőkülethez közeli 
szakaszán a formák egymásra tolódtak (4.12/1. 
ábra). A középvizes második mérés sorozat 
idején a bal illetve jobb parttól váltakozva 
elszakadó, mederközepi pozícióba kerülı 
zátonyok határozták meg a meder képét 
(4.12/2. ábra). Általuk a sodorvonal 
kanyarogva vonult végig a mintaterületen. A 

4.5. táblázat folytatása 
4) 2005. 04. 09.; 190 cm 
7 kz 4,1 4100 30 30 
8 peo 2,9 2300 -100 - 
9 peo 2,7 900 -90 - 
10 - 2,8 1600 160 - 
11 kz 3,1 3700 -80 - 
12 peo 2,9 1400 -70 - 

átlag 2,6 9500 26 27 
5) 2005. 06. 19.; 96 cm 
1 peo 2,3 13100 -35 - 
2 kz 1,6 20700 35 34 
3 peo 2,7 1900 -65 - 
4 pso 2,4 9200 -25 - 
5 kz 2,2 14700 45 9 
6 pso 4,0 1300 15 - 
7 kz 1,5 17100 25 16 
8 peo 2,6 1600 -115 - 
9 kz 2,6 620 -35 - 
10 pso 2,8 5200 -5 74 
11 peo 4,4 2700 -15 - 
12 pso 2,7 2000 -5 - 
13 peo 2,4 4000 -25 - 
14 kz 2,1 2900 -165 - 
15 peo 2,9 2000 -105 - 

átlag 2,6 9090 -15 33 

 

4.6.. táblázat: Az V. mintaterület zátony-
formáinak morfológiai paraméterei paraméterei 
(típusok jele a 4.2. táblázat szerint). 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z 
(cm/100m) 

1) 2003. 10. 14.; -70 cm 
1 kz 2,5 12900 -100 - 
2 peo 2,0 1700 -120 - 
3 peo 2,3 11200 -90 30 
4 peo 4,5 770 -140 - 
5 pso 7,5 1100 -120 69 
6 kz 1,8 4100 -50 - 

átlag 2,9 4557 -117 30 
2) 2004. 05. 22.; 78 cm 

1 kz 2,6 14500 20 19 
2 - 3,3 800 10 - 
3 pso 11,7 900 20 - 
4 kz 1,4 7200 -70 123 
5 peo 3,0 3000 -110 - 
6 kz 3,3 2200 -110 - 
7 peo 2,9 5900 -120 - 
8 peo 2,4 6200 -100 44 
9 peo 1,7 7800 0 57 
10 kz 1,5 6500 -70 - 
11 kz 1,7 3400 -130 - 
12 peo 2,0 6100 -140 - 

átlag 2,3 6300 -77 61 
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szőkületi szelvénynél ebben a hidrológiai 
helyzetben még nem alakult ki zátonytorlódás, 
viszont másodlagos formák szép számban 
jelentkeztek. Kismértékő megnyúlás és a 
területi mutató növekedése is megfigyelhetı 
(4.6. táblázat). A 3. felméréskor a zátonyok 
ismét összetorlódtak a mintaterület alsó végén, 
kis mérető, tagolt formák keletkeztek. Feljebb 
két hatalmas oldalzátony (1. és 3. zátony) és az 
azokhoz kapcsolódó formák határozták meg a 
meder képét (4.12/3. ábra). Az 1. zátony a 
korábban tapasztalt folyamatokkal ellentétben 
a formák kis- és, középvizes összemosódásával 
jött létre. Mindkét zátony együttes esetében számottevı (0,6–0,8 m/nap) elmozdulás következett 
be, így feltételezhetı, hogy ezek a formák szabadon mozognak, és igen gyors ütemben szállítják a 
hordalékot a szőkület felé. Ki kell emelni, hogy a mintaterületen mindhárom idıpontban igen 
alacsony volt az átlagos fmin értéke (4.6. táblázat). Az l/k értékek sorát vizsgálva kitőnik, hogy 
általában elnyúltabb formák jellemzik a területek, ami a kifejlett szigetek hiányával magyarázható. 
 
 
4.2.2.6. Zátonyfejlıdés a VI. mintaterületen  
 
  1-3. idıpont (-70 cm; 78 cm; -40 cm): a 
szabályozott szakasz egy kitágult 
kanyarulatában található területen az elsı 
felmérés idején a középzátonyok voltak a 
legnagyobb számban. A zátonyok a 
mintaterület felsı egyenesebb szakaszán 
váltakozva, míg a mintaterület alsó részén a 
kanyarulat belsı ívéhez rendezıdtek, illetve a 
szőkülethez érve egymásra tolódtak (4.13/1. 
ábra). A középzátonyok elnyúltabbak voltak, 
mint a felsıbb szakaszokon található társaik 
(4.7. táblázat), ami valószínőleg arra utalt, 
hogy ezek a formák parttól elszakadó 
oldalzátonyokból alakultak ki. A következı 
idıpontra a terület legalsó szelvényében a 
sodorvonal áttevıdött, de a meder tagoltsága 
feljebb valamelyest csökkent (4.13/2. ábra). A 
nagyvízi akkumulációt fmin emelkedése és 
parthoz simuló oldalzátonyok kialakulása 
jelezte. Az átlagos l/k érték számottevıen 
nıtt, viszont az átlagos területi mutató szinte 
állandó maradt (4.7. táblázat). Az újabb 
kisvizes felméréskor a sodorvonal áttevıdését 
már a zátonyok emelkedési iránya is jelezte 
(4.13/3. ábra). Az egyenesebb szakaszon az 
elızı mintaterülethez hasonlóan a formák 
összeolvadása ment végbe, amely nagy mérető 
váltakozó oldalzátonyokat eredményezett, a 
formák átlagos l/k értéke egyúttal csökkent 
(4.7. táblázat). A zátonyok felszínének 

4.6. táblázat folytatása 
3) 2004. 05. 22.; -40 cm 

1 pso 4,3 35700 -90 4 
2 peo 4,0 6300 -220 - 
3 kz 3,4 9000 -100 18 
4 kz 2,5 4600 -100 - 
5 kz 2,4 2500 -70 - 
6 pso 1,4 4200 -110 - 
7 kz 1,4 1800 -110 - 
8 peo 2,5 700 -200 - 
9 peo 2,7 6900 -110 - 

átlag 2,8 8875 -114 11 

 
 

4.7. táblázat: Az VI. mintaterület zátony-
formáinak morfológiai paraméterei paraméterei 
(típusok jele a 4.2. táblázat szerint). 

szám típus l/k l*k 
fmin 
(cm) 

z  
(cm/100m) 

1) 2003. 10. 14.; -70 cm 
1 pso 3,7 7300 -110 - 
2 peo 3,2 8400 -70 58 
3 kz 2,4 4900 -150 - 
4 kz 2,5 6900 -90 - 
5 kz 2,2 1300 -120 - 
6 kz 2,2 9300 -110 13 
7 pso 2,0 13800 -140 - 
8 peo 2,3 5600 -20 40 
9 kz 2,3 2100 -130 - 

átlag 2,4 6538 -104 37 
2) 2004. 05. 22.; 78 cm 
1 pso 4,3 15900 -90 - 
2 kz 2,3 4300 -140 - 
3 kz 3,0 9700 -60 0 
4 pso 2,3 2500 -90 - 
5 kz 1,2 4000 -100 - 
6 pso 3,5 12000 -100 0 
7 pso 5,7 3600 -50 - 

átlag 2,5 6500 -98 0 
3) 2004. 10. 08.; -40 cm 
1 pso 3,0 17700 -50 - 
2 peo 2,2 25600 10 83 
3 kz 1,9 2500 10 - 
4 peo 2,1 19300 -110 - 
5 kz 2,2 8100 -130 - 
6 kz 2,0 5900 -110 17 

átlag 2,3 14640 -54 83 
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magassága ezúttal is a vízhozamnak megfelelıen változott. A mintaterületen a 2. és 3. idıpont 
között is szinte teljesen átalakult a meder felépítése, így a formák vándorlásának felmérésére 
nem nyílt mód egy esetben sem. Ez azt jelentheti, hogy a mintaterületen a morfológiai 
felépítésbıl fakadóan igen intenzív lehet a zátonyok mozgása. 
 
 
4.2.3. Az egyes idıpontokhoz köthetı általános változások 
 
  A mintaterületek áttekintése során látható volt, hogy esetenként igen eltérı változások 
következtek be a vizsgált mederszakaszokon az egyes vizsgálati idıpontokban. Ugyanakkor az is 
érzékelhetı, hogy vannak olyan folyamatok is, amelyek általánosnak mondhatóak. A 4.8. táblázat 
a mintaterületeken megfigyelt változásokat tekinti át és foglalja össze. Az összegzés alapján 
kiemelhetıek azok a folyamatok, amelyek az egész vizsgált folyószakaszra általánosítatóak (4.8. 
táblázat). Az ettıl eltérı jelenségeket, folyamatokat a mintaterületek eltérı felépítése, illetve 
helyzete indokolhatja.  
  Az adatok és a táblázat alapján kitőnik, hogy a morfológiai paraméterek tekintetében még 
azonos hidrológiai helyzetek sem mindig produkálják ugyanazokat az átlagos értékeket. Így 
például a mintaterületeken tapasztalt l/k mutatók a két kisvizes mérés során igen eltérıek voltak 
(elıször kiugróan magas, másodszor viszonylag alacsony). Mindez a leszálló ági adatokra is igaz 
(elıször alacsony, illetve mérsékelten növekvı, másodszor kiugró), ami arra utal, hogy nem 
elsısorban a hidrológiai viszonyok határozzák meg a mederben tapasztalható átlagos alaki 
paramétereket, az sokkal inkább függ a különbözı zátonytípusok megoszlásától. Bár vannak olyan 
hidrológiai helyzetek, amikor egyes típusok kialakulása valószínőbb (4.9. táblázat), a zátonyok 
típusát a morfológiai környezet, 
azaz a mintaterületek jellege 
(kanyarulat, vagy egyenes sza-
kasz), szélesség viszonyok, illetve 
a szigetek száma és 
elhelyezkedése fogja leginkább 
meghatározni. 
  A morfológiai paraméterek 
közül a méret és a zátonyfelszínek 
magassága mutatja a legszorosabb 
összefüggést a vízhozammal. 
Kisvízkor a zátonyok mérete csökken, felszínük mélyebbre kerül, elmosódik, míg az árhullámokat 
követıen jelentısen megnagyobbodnak, és magasabbra törnek. Mindazonáltal bizonyos 
morfológiai környezetben, például az összetett IV. mintaterületen nincs lehetıség nagy mérető 
zátonyok kialakulására, így a méretbeli eltérések az egyes idıpontokban igen kis mértékőek. 
  A különbözı hidrológiai helyzetek között nem csak a zátonyok morfológiai mérıszámai 
alapján lehet azonban különbséget tenni. Így például megfigyelhetı volt, hogy nagyvíz idején, 
illetve azt követıen a felsı, szabályozatlan szakaszon kevesebb elsıdleges forma alakult ki, mint 
kisvízkor. A formák elmozdulásának üteme is összefüggést mutatott a vízhozammal, ugyanakkor 
ez a mutató is jelentısen függ a morfológiai környezettıl, ugyanis például a szigetek által 
kevésbé tagolt szakaszokon számottevıen gyorsabb elmozdulások adódtak, mint a szigetek által 
leginkább tagolt mintaterületeken. 
 
 
4.2.4. A fı zátonytípusok átlagos formai paraméterei 
 
  A megbízhatóan körülhatárolható 170 zátony adatai alapján egyértelmően kitőnt, hogy a 
felszín alatti zátonyok fı típusai eltérı átlagos morfológiai paraméterekkel rendelkeznek. Az 
eltérés a legtöbb esetben hidrológiai viszonyoktól függetlenül is megfigyelhetı (4.10. táblázat). 

 

4.9. táblázat: A zátonytípusok megoszlása a különbözı 
vizsgálati idıpontokban. Kisvíz idején az elszakadó 
oldalzátonyok, leszálló ágban a parthoz simuló zátonyok 
aránya növekszik. A középzátonyok aránya alig változik. 
idıpont pso peo kz 
1. (kisvíz) 17% 52% 30% 
2. (leszálló ág) 31% 31% 38% 
3. (kisvíz) 23% 48% 29% 
4. (nagyvíz) 22% 48% 30% 
5. (leszálló ág) 46% 21% 33% 

 



4.8. táblázat: A mintaterületeken bekövetkezı zátonymorfológiai változások áttekintése, az általánosabb jellegő folyamtok kiemelésével. 
 I. mintaterület II. mintaterület III. mintaterület IV. mintaterület V. mintaterület VI. mintaterület 

1
. 

(k
is

ví
z)

 - másodlagos formák 
- l/k nagyon magas 
- felszín nagyon alacsony 
 

  - közép zátonyok és 
elszakadó zátonyok 
- l/k nagyon magas 
- méret nagyon kicsi 
- felszín nagyon alacsony 

- méret kiugróan kicsi 
- felszín nagyon alacsony 

- középzátonyok 
- l/k nagyon magas 
- méret nagyon kicsi 
- felszín nagyon alacsony 
 

2
. 

le
sz

ál
ló

 á
g

 - teljes átrendezıdés 
- szelvénykiegyenlítıdés 
- formák száma csökken 
- nincs másodlagos forma  
- l/k jelentısen csökken 
- méret duplázódik 
- felszín jelentısen magasodik 

- váltakozó oldalzátonyok 
- l/k magas 
 

- középzátonyok 
- l/k alacsony 
- méret kiugróan nagy 
 

- teljes átrendezıdés 
- szelvénykiegyenlítıdés 
- formák száma csökken 
- l/k kissé csökken 
- felszín kissé magasodik 
- méret alig változik 

- váltakozó oldalzátonyok 
- másodlagos formák 
- l/k kissé nı 
- méret nı 
- felszín kissé magasodik  

- teljes átrendezıdés 
- parthoz simuló 
oldalzátonyok 
- formák száma csökken 
- l/k kissé nı 
- méret alig változik 
- felszín alig magasodik 

3
. 

ki
sv

íz
 

- elszakadó oldalzátonyok 
- elmozdulás (0,7–0,8 
m/nap, 2,2–2,3 m/nap) 
- l/k nem változik 
- méret jelentısen csökken 
- felszín jelentısen 
alacsonyodik 
 

- elszakadó oldalzátonyok 
- surrantók mélyülnek 
- formák középre tolódnak 
- elmozdulás (1,4–1,5 
m/nap) 
- l/k jelentısen csökken 
- felszín kissé magasodik 

- formák száma nı 
- másodlagos formák 
- elmozdulás (0,2–0,3 
m/nap, 0,4–0,5 m/nap) 
- l/k jelentısen nı 
- méret jelentısen csökken 
- felszín  jelentısen 
alacsonyodik 

- formák száma nı 
- elszakadó oldalzátonyok 
- elmozdulás (0,4–0,5 
m/nap, 0,8 m/nap) 
- l/k csökken  
- méret nem változik 
- felszín kissé alacsonyodik 

- formák összeolvadása 
- elmozdulás (0,7–0,8 
m/nap) 
- l/k nı 
- méret nı 
- felszín alacsonyodik 

- formák összeolvadása 
- elszakadó oldalzátonyok 
- l/k kissé csökken 
- méret nı 
- felszín jelentısen 
magasodik 

4
. 

n
a

gy
ví

z 

- elszakadó oldalzátonyok 
- l/k nem változik 
- méret duplázódik 
- felszín jelentısen 
magasodik 

- teljes átrendezıdés 
- szelvénykiegyenlítıdés 
- formák száma csökken 
- oldalzátonyok 
- l/k nem változik  
- méret jelentısen nı 
- felszín magasodik 
 

- teljes átrendezıdés 
- formák száma csökken 
- nincs másodlagos forma 
- l/k jelentısen csökken 
- méret jelentısen nı 
- felszín jelentısen 
magasodik 

- szelvénykiegyenlítıdés 
- formák száma csökken 
- l/k nem változik 
- méret jelentısen nı 

  

5
. 

(l
es

zá
lló

 á
g

) - parthoz simuló 
oldalzátonyok  
- elmozdulás (2,8–2,9 
m/nap) 
- l/k kiugró 
- felszín alacsonyodik 
- méret kissé csökken 

- parthoz simuló 
oldalzátonyok 
- elmozdulás (0,7–0,8 
m/nap, 1,4 m/nap) 
- l/k jelentısen nı 
- felszín alacsonyodik 

- középzátonyok 
- l/k kissé nı 
- méret csökken 
- felszín alacsonyodik 

- parthoz simuló 
oldalzátonyok 
- formák száma nı 
- elmozdulás (0,6–0,7 
m/nap)  
- l/k nem változik 
- méret alig nı 
- felszín alacsonyodik 
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4.10. táblázat: A három fı vízfelszín alatti zátonytípus átlagos morfológiai paraméterei a 
különbözı vizsgálati idıpontokban*, és az összesített adatok. 

parthoz simuló oldalzátony parttól elszakadó oldalzátony középzátony 
idıpont 

l/k l*k  fmin z  l/k l*k  fmin z  l/k l*k  fmin z  
1. (kisvíz) 2,9 8825 -86 - 3,1 6958 -106 43 2,4 10186 -80 57 
2. (leszálló ág) 3,6 8140 -38 24 2,7 16240 -63 55 1,9 14133 -28 77 
3. (kisvíz) 3,7 11800 -50 19 2,6 15833 -66 32 2,5 6911 -60 5 
4. (nagyvíz) 3,1 13320 -12 15 2,7 23146 -18 54 1,7 17663 81 118 
5. (leszálló ág) 3,9 17109 -22 - 2,6 14000 -31 52 1,7 17563 -1 28 
átlag 3,6 12273 -42 19 2,7 15245 -57 45 2,0 13293 -18 72 

* piros: legmagasabb, narancs: középsı, sárga: legalacsonyabb érték az adott paraméter tekintetében 
 
  Majdnem minden esetben a surrantóval nem rendelkezı parthoz simuló oldalzátonyok 
mutatták a legelnyúltabb formát. A parttól elszakadó oldalzátonyok, fıleg a fejüknél, lényegesen 
szélesebbek voltak, ezért l/k értékük számottevıen alacsonyabb volt. A legkisebb l/k értékkel 
rendelkezı formák minden idıpontban a középzátonyok voltak, melynek oka, hogy ezek sok 
esetben egymásnak vagy a szigeteknek ütköztek. A parthoz simuló és elszakadó oldalzátonyok 
esetében úgy tőnik az l/k érték alig függ a vízhozamtól, hiszen azonos hidrológiai helyzetekben 
jelentıs eltérések mutatkoztak. Egyedül a középzátonyok esetében vonhatjuk le azt a 
következtetést, hogy kisvízkor a formák megnyúlása, míg nagyvízkor, illetve leszálló ágban 
pedig az l/k érték csökkenése jellemzı. 
  Az összesített adatok alapján a fı zátonytípusok közül az elszakadó oldalzátonyok 
rendelkeztek a legnagyobb l*k értékkel, azonban a különbözı idıpontokban igen eltérı volt az 
egyes típusok sorrendje. Így az átlagértékek nagy eltéréseket takarnak. Ennek oka, hogy 
mintaterületeken a morfológiai környezettıl függıen igen eltérı mérető formák alakulhatnak ki. 
A zátonyok területi mutatója tehát nem tőnik alkalmasnak a morfológiai típusok elkülönítésére. 
  Más a helyzet a zátonyfelszínek magassága kapcsán. Ez esetben a fı típusok sorrendje 
szinte azonos bármely hidrológiai helyzetet is nézzük. A meder legmagasabb zátonyformáinak a 
középzátonyok bizonyultak, alattuk helyezkedtek el a parthoz simuló oldalzátonyok, míg a 
legalacsonyabb felszínnel a parttól elszakadó oldalzátonyok rendelkeztek. Mint azt az elızı 
pontban említettem, a zátonytestek magassága és a vízhozam között kapcsolat mutatható ki. Ez a 
kapcsolat az egyes típusokat külön-külön vizsgálva is felismerhetı, azaz minél nagyobb a 
vízhozam, annál magasabbra futnak fel a meder zátonyformái. 
  A zátonytestek emelkedésének változását a kevesebb rendelkezésre álló adat miatt az 
egyes mintaterületekre lebontva nem tárgyaltam. Az összesített adatok alapján azonban 
megállapítható, hogy az esetek többségében a középzátonyok felszíne emelkedik folyásirányban 
a legdinamikusabban, az elszakadó oldalzátonyok emelkedése mérsékeltebb, míg a legkisebb 
értéket a parthoz simuló oldalzátonyok mutatták. Az emelkedés tekintetében sem lehet közvetlen 
hidrológiai kontrollt kimutatni, mert hasonló vízállások mellett is jelentıs eltérés jelentkezhet 
ugyanazon zátonytípus esetében is.  
 
 
4.2.5. Részösszegzés 
 
  A mintaterületeken kialakult zátonyok több szempont: a meder keresztszelvényei mentén 
elfoglalt helyzet (parthoz simuló, parttól elszakadó, mederközepi) hierarchia szint (elsıdleges, 
másodlagos) és szabadsági fok (kötött, félig kötött, szabad) alapján is rendszerezhetık. Az 
oldalzátonyok két csoportba sorolása jól elkülöníthetı morfológiai jegyek (helyzet, surrantó) 
alapján történt, újszerő megközelítést eredményezve a felszín alatti zátonyformák 
osztályozásában. A rendszerezés további szempontjai összhangban állnak az irodalmi 
elızményekkel. 
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  A több idıpontban is felmért mintaterületek igen összetett zátonyfejlıdési folyamatokat 
tükröznek. A zátonyok formálódásában általános és lokális folyamatok is közrejátszanak. 
Elıbbieket a hidrológiai helyzet, utóbbiakat a morfológiai környezet határozza meg. 
  A különbözı vízállások, illetve vízhozamok hatása több megközelítésbıl is mérvadó. A 
meder egy-egy jelentısebb árhullámot követıen teljesen átalakul, a zátonyképzıdési helyek 
megváltozhatnak. A különbözı vízhozamok ezután közvetlenül befolyásolják a formák 
magasságát. Hasonlóan fontos a szerepük az átlagos zátonyméret és a zátonyok számának 
meghatározásában is, mindemellett a zátonyok elmozdulási sebességében is felismerhetı a 
hatásuk. Az egyes hidrológiai helyzetekben a közép és oldalzátonyok aránya közel állandónak 
tőnik. Az oldalzátonyokon belül a parthoz simuló típus árhullámok idején, a parttól elszakadó 
típus a surrantók kialakulásával párhuzamosan kisvizek idején válik dominánssá. 
  A zátonyok átlagos alaki paraméterei (l/k, z) mindezek ellenére nem mutatnak szoros 
összefüggést a különbözı vízhozamokkal, hiszen ezeket jelentısen befolyásolják a 
mintaterületek szélesség viszonyai, valamint a vegetációval borított szigetek száma és helyzete. 
A szigetek feletti széles szakaszokon elsısorban középzátonyok képzıdnek, míg a szigetek által 
leszőkített szakaszon az oldalzátonyok lesznek dominánsak. A szőkületi szelvények felett, illetve 
a szigetek felvízi végénél a zátonyok egymásra tolódása, feltorlódása jellemzı, ami jelentısen 
csökkentheti l/k értéküket, ugyanakkor növelheti meredekségüket. Ahol csak egy sziget, vagy 
egy sem helyezkedik el a mederben, ott igen nagy mérető zátonyok is kialakulhatnak. 
Ugyanakkor a több sziget által tagolt szakaszokon, ahol a formák mérete számottevıen kisebb, a 
zátonyok száma, illetve sőrősége érhet el kiugró értéket. 
  A szabályozatlan és szabályozott szakasz mintaterületeit összevetve kitőnik, hogy utóbbiak 
esetében a formák alacsonyabbak és emelkedésük is kisebb mértékő. Ugyanakkor a szabályozott 
szakaszon kialakuló zátonyok morfológiai paraméterei stabilabbak, a különbözı vízállásoktól és 
vízhozamoktól kevésbé függenek. Mindazonáltal ezeken a szakaszon igen jelentıs mértékő lehet 
a zátonyok vándorlási sebessége akár kisebb vízállások idején is. 
  A helyzet alapján elkülönített fı zátonytípusok átlagos morfometriai paraméterei alapján 
elmondható, hogy bármilyen hidrológiai körülmények között az l/k érték a partoz simuló 
oldalzátonyok esetében a legnagyobb, ıket a parttól elszakadó oldalzátonyok, majd a 
középzátonyok követik. Hasonlóan jól elkülönülnek az egyes típusok a zátonyok magasságára 
utaló fmin tekintetében is (középzátony – parthoz simuló oldalzátony – parttól elszakadó 
oldalzátony), igaz kisvizek esetén ezek az értékek közelítenek egymáshoz. Kevésbé 
általánosíthatóak az eltérések a zátonyok területét és emelkedését tekintve. Ezen paraméterek 
esetében csak az összesített adatok alapján rajzolódnak ki összefüggések, a különbözı 
idıpontokban egészen eltérı sorrendek is kialakulhatnak az egyes típusok között. 
 
 
4.2.6. A felszínre került zátonytestek morfológiája 
 
  Bár a vízhozam csökkenésével párhuzamosan a zátonyok felszínének magassága is 
csökken (a formák ellaposodnak), egy bizonyos vízszint alatt a korábban teljes egészében vízzel 
fedett formák egy része a felszínre kerülhet. Nagyobb vízfolyások esetében ezek formák 
vizsgálhatóak a legkönnyebben, és leggyorsabban. A felszínre került zátonyok mindazonáltal a 
kisvizek hatására jelentıs átalakulásokon mennek keresztül, így utalnak a mederben kisvízkor 
jellemzı akkumulációs és eróziós viszonyokra. Vizsgálatuk további adatokat szolgáltathat a 
meder rövid távú fejlıdéséhez. 
  A felszín feletti formák tanulmányozásához az 1964-ben (-6 cm), 1991-ben (-2 cm) és 
2000-ben (-6 cm) készült légifotókat alkalmaztam, ugyanis a többi idıpontban a zátonyokat 
eltakarta a víz. A felhasználható légifotó-sorozatok közül mindössze a 2000-es fedte le a teljes 
magyarországi folyószakaszt, a másik két sorozat között csak néhány km-es átfedés volt, ezért 
idıbeli összehasonlításokra nem nyílt mód. A zátonyokat elsısorban helyzetük és alakjuk 
szempontjából értékeltem, az elsıdleges és másodlagos formákat a felülnézeti képek alapján nem 
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lehetett elkülöníteni. Hasonló okokból a több elsıdleges vagy másodlagos formából felépülı 
zátonyokat is szükségszerően egy egységnek tekintettem, ugyanakkor egyes esetekben azért jól 
kirajzolódott az összetett alakzat. 
  A geokorrigált légifotókon a mederben megfigyelhetı csupasz homokfelszínek területét, 
illetve hosszúság/szélesség arányát [l/k] határoztam meg (lásd 4.2.2.). A vízfelszín feletti 
zátonyok formai elemzésekor sem a keskeny, teljesen szárazzá váló mellékágak medreit, sem a 
szigetek alsó csúcsánál kialakuló homokzászlókat – melyek morfológiai szempontból sokkal 
inkább a szigetek részét képezik – nem tekintettem különálló zátonyformának. 
 
 
4.2.6.1. A vízfelszín feletti zátonyok fı típusai a mederbeli helyzet alapján, és a típusok 
morfometriai paraméterei 
 
  A vízfelszín alatti formákhoz hasonlóan a légifotókon megfigyelhetı homokfelszínek 
esetében is elıször kvalitatív, majd azt követıen kvantitatív módon különítettem el a különbözı 
típusokat. A zátonyok mederbeli helyzetét tekintve 3 fı típust tudtam meghatározni: 1) az 
egyenes szakaszokon a partokhoz kapcsolódó viszonylag széles oldalzátonyokat, 2) a vízfelszínt 
több ágra bontó középzátonyokat, illetve új elemként 3) a szabályozott szakasz kanyarulatainak 
belsı ívén felbukkanó, hosszan elnyúló, sarló alakú övzátonyokat. Az övzátonyok külön 
csoportba foglalása azért volt indokolt, mert hossz-szelvény menti elhelyezkedésük, és alaki 
paramétereik is jelentısen eltértek a korábban meghatározott zátonytípusoktól. 
  Az oldalzátonyok esetében a vízfelszín alatti formákhoz hasonló elkülönítés nem volt 
lehetséges, ugyanis valószínősíthetı, hogy számos parttól elszakadó oldalzátony esetében a 
surrantó alja is szárazra kerül kisvizek idején, ezáltal ezek a zátonyok felülnézetbıl parthoz simuló 
jelleget öltenek. Emellett terepi tapasztalataink azt mutatják, hogy a felszínen középzátonynak 
mutatkozó formák sem mindig a felszín alatti középzátonyok utódai, ugyanis elıfordulhat, hogy 
parttól elszakadó oldalzátonyok szárazra kerülı fej része is több ágra bontja a vízfelszínt. 
Mindazonáltal elmondható, hogy bármely vízfelszín alatti formából is eredeztethetıek a vízfelszín 
felettiek, végeredményben ugyanazok az eróziós és akkumulációs folyamatok hatnak rájuk a 
késıbbiekben, így további fejlıdésük azonos tendenciákat követ. 
  Az egyes típusok morfometriai eltéréseit a legteljesebb, 2000-es légifotó-sorozat alapján 
határoztam meg (4.11. táblázat). Számbeli és területi adataik tekintetében is az oldalzátonyok 
mutatták a legmagasabb értékeket, hiszen az összes zátonyszám 48 %-át, az összes zátonyfelület 
63 %-át adták. Mérlegelni kell azonban azt a tényt, hogy a légifotók segítségével a két 
oldalzátony típus nem különíthetı el, így ez esetben azok együttes adatairól van szó. Ilyen 
értelemben a középzátonyok részaránya is jelentıs volt (zátonyok 36 %-a, összes zátonyfelület 
29 %-a), fıleg ha figyelembe vesszük, hogy még a szabályozott szakaszon majdnem akkora 
számban jelentkeztek, mint az oldalzátonyok (4.11. táblázat). Övzátonyok csak a szabályozott 
szakaszon fordultak elı. Ennek hátterében az áll, hogy elsısorban itt találhatóak olyan fejlettségő 
kanyarulatok, ahol ez a zátonytípus kialakulhat. Az összes terület mellett az átlagos terület 
tekintetében is az oldalzátonyok álltak az élen (0,68 ha). Ennek egyik oka, hogy a viszgálatok 
alapján ezek tőntek a legösszetettebb formáknak a kutatott folyószakaszon. A mederbeli helyzet 
alapján elkülönített típusok hosszúság/szélesség arányai is számottevıen eltértek. Az l/k érték a 
kanyarulatok belsı ívéhez kapcsolódó hosszan elnyúló övzátonyok esetében volt a legnagyobb, 
ezután az oldalzátonyok, végül a középzátonyok következtek. Megállapítható az is, hogy minél 
távolabb bukkant fel egy forma parttól, annál kompaktabb, zömökebb volt, ami összefügghet a 
vízfelszín alatti formáknál megfigyelt hasonló tendenciával. 
  A zátonyok átlagos területe a szabályozatlan szakaszon számottevıen nagyobb. 
Mindemellett 2000-ben a szabályozott szakaszon (28 km) az összes felszíni zátonyterület 
mintegy 1/3-a volt található, viszont a jóval rövidebb szabályozatlan szakaszon (22 km) a 
zátonyfelületek 2/3-át figyelhettük meg. Ezek az adatok is utalnak a szabályozatlan szakaszon 
végbemenı intenzív zátonyképzıdési folyamatokra.  
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4.11. táblázat: A felszíni zátonyok helyzeti típusainak morfometriai adatai a teljes, a 
szabályozott és a szabályozatlan szakaszra vonatkozóan. 

2000 szám összes terület (ha) átlagos terület (ha) l/k 
övzátony 8 2,28 0,28 8,3 
oldalzátony 24 16,41 0,68 4,7 teljes szakasz 
középzátony 18 7,45 0,41 2,4 
övzátony 8 2,28 0,28 8,3 
oldalzátony 9 5,49 0,61 4,4 

szabályozott 
szakasz  
(0 – 28 fkm) középzátony 7 1,47 0,21 2,1 

övzátony - - - - 
oldalzátony 15 10,92 0,73 4,9 

szabályozatlan 
szakasz 
(28 – 50 fkm) középzátony 11 5,98 0,54 2,6 

 
 
4.2.6.2. A felszínre kerülı oldal- és középzátonyok alaki típusai 
 
  A felszínre kerülı zátonytestek igen nagy változatosságot mutatnak. Ez alól csak a 
kanyarulatok belsı ívén elhelyezkedı övzátonyok jelentenek kivételt, melyek hosszan elnyúló, 
keskeny, íves alakja bármilyen hidrológiai helyzetben azonos. Az oldal és középzátonyok 
változatosságának oka, hogy a 
nyelv alakú zátonyfejek felszínre 
kerülésével alapvetıen megváltoz-
nak az áramlási irányok a vízfelszín 
feletti formák környezetében, ami 
erózióhoz, illetve további, 
másodlagos formák létrejöttéhez 
vezethet. A felszínre került oldal és 
mederközepi zátonyok alaki 
szempontból nagy hasonlóságot 
mutatnak, attól eltekintve, hogy az 
oldalzátonyok helyzetükbıl kiin-
dulva általában aszimmetrikusan 
veszik fel a középzátonyok kapcsán 
megfigyelt alakzatokat. A hasonló-
ság arra utal, hogy az utólagos 
folyamatok hasonló módon 
befolyásolják mindkét fı típus 
fejlıdését. A felszínre került oldal- 
és középzátonyok alaki tipizálá-
sakor mindhárom kisvizes idıpont-
ban készült légifotó-sorozatot 
(1964, 1991, 2000) figyelembe 
vettem, ezek alapján a zátonyokat 
az alábbi kategóriákba soroltam: 
  Domború ívő zátonyok: 
jellemzı, hogy a zátony alvízi 
vége teljes domború ívet tükröz, 
azaz leginkább ez az alak hasonlít 
a nyelv alakú formához (4.15. 
ábra). Az oldalzátonyok esetében 
ez az egyik leggyakoribb alakzat 
(30 %), de a középzátonyok 
esetében sem ritka (13 %). A két 
fı típus között azonban lényegi  

 

4.14. ábra: A felszín feletti zátonyok alaki típusainak 
sorrendje a típusok átlagos területe alapján (A) az összes 
zátony, (B) az oldalzátonyok, illetve (C) a középzátonyok 
figyelembe vételével. dv: domború ívő, hv: homorú ívő, 
pv: páros ívő, csv: csonka ívő, r: romboid alakú, h: 
háromszög alakú, o: orsó alakú zátony 
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4.15. ábra: Domború ívő zátonyok a meder közepén és a parthoz kapcsolódva. Középzátonyok 
esetében kis méretőek, hiszen közvetlenül a felszínre kerülés után jellemzı ez az alakzat. 
 
különbség, hogy míg az oldalzátonyok esetében az ilyen alakú formák átlagos területe a 
legnagyobbak közé tartozik, addig a középzátonyoknál ezek adódtak a legkisebbeknek (4.14. 
ábra). Ennek egyik legfontosabb oka, hogy több ilyen típusú oldalzátony esetében is feltőnı, 
hogy összetett formáról van szó, míg a középzátonyoknál ezek a kis formák csakis egy felszín 
alatti forma utódjai lehetnek (4.15. ábra). A másik ok az lehet, hogy a meder közepén felbukkanó 
zátony-nyelvek osztják meg leginkább a sodorvonalat, így a vízszint csökkenésével és területük 
növekedésével párhuzamosan a megváltozott áramlási viszonyok hatására gyorsan átalakulnak. 
Hasonló, domború ívő formákat Church és Jones (1982) a keresztzátonyok és a rézsútos 
zátonyok (lásd 1.20. ábra), Bridge (2003) a középzátonyok esetében (lásd 1.21. ábra jobb oldali 
oszlop) írt le, valamint Balogh (1991) is utal erre a típusra nyelv alakú zátony formájában (lásd 
1.2.5. fejezet). 
  Homorú ívő zátonyok: elkülönítésüket az indokolja, hogy alvízi végük homorú, az elızı 
alaki típussal ellentétes íveltséget mutat (4.16. ábra). Elsısorban középzátonyokra jellemzı, azok 
között az egyik leggyakoribb alakzat (27 %), oldalzátonyok között viszont alig fordul elı (7 %). 
 

 
4.16. ábra: Homorú ívő zátonyok. Elsısorban a meder közepén jelentkeznek, összetettek. 
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Mindkét csoport esetében viszonylag kis területőek az ilyen alakú zátonyok. Ugyanakkor a 
középzátonyok esetében a domború ívő zátonyoknál jelentısen nagyobbak. Szélesség/hosszúság 
arányukat tekintve a legzömökebb formák közé tartoznak (4.14. ábra). Homorú ívvel rendelkezı 
zátonytípust Balogh (1991) is elkülönített, illetve Kádár (1969) is megfigyelt kísérletei során. 
Mindketten barkán alakú zátonyként említik a formát. Kádár (1969) szerint létrejöttük az eolikus 
úton kialakuló barkánokhoz hasonlóan kemény talapzathoz, és mérsékelt hordalék-utánpótláshoz 
köthetı. Ezzel szemben a Maroson megfigyelt homorú ívő zátonyok (4.16. ábra) kialakulását 
inkább Bridge (1993, 2003) modellje alapján kell értelmeznünk (lásd 1.21. ábra jobb oldali 
oszlop, 3. kép). Eszerint ez az alaki típus akkor jön létre, amikor a felszínre kerülı zátonyfej 
mellett két irányban eláramló víz másodlagos nyelveket hoz létre, amelyek további vízszintesést 
követve homorú íveltséget adnak a teljes, immár összetett forma frontjának. A másodlagosan 
kialakult nyelvek keltette áramlási holttérben azután további, zászlószerő felhalmozódások is 
képzıdhetnek (lásd 1.21. ábra). Ilyen értelemben elmondható, hogy a homorú ívő zátonyok a 
felszínre kerülı középzátonyok fejlıdésének egy második fázisát képviseli, amit átlagterületük 
nagyobb volta is alátámaszt. 
  Páros ívő zátonyok: lényegi 
különbség az elızı típusokkal 
szemben, hogy ennél az alakzatnál 
két elkülönülı ív is felismerhetı, 
amelyek egymással szembe-
fordulva helyezkednek el (4.17. 
ábra). Területük tekintetében meg-
állapítható, hogy ezek is inkább a 
kisebb, közepes mérető formák 
közé tartoznak (4.14. ábra). 
Mindemellett l/k értékük sem 
tőnik ki a többi alakzat értékei 
közül. A páros ívő típus nem 
bizonyult gyakorinak sem az 
oldal, sem a középzátonyok között 
(6, illetve 5 %), ami azt 
tükrözheti, hogy kialakulása 
speciális feltételekhez köthetı. 
Bár ezeket a feltételeket egyik 
korábbi szerzı sem tárgyalja, a 
képek alapján viszonylag egyszerő modellt lehet felállítani (4.17. ábra). Ez alapján a páros ívek 
az egymás mellett mozgó, egymásra torlódó felszín alatti zátony-nyelvek egyidejő felszínre 
kerülésével keletkeznek. Ebben a tekintetben jelenlétük biztos jele annak, hogy a mederben több 
sorban is mozognak a zátonyformák. 
  Csonka ívő zátonyok: ezen típus jellegzetessége, hogy a nyelv alakú zátonyfej íve nem 
teljes, egyik oldala le van metszve, ez az oldal pedig a folyásiránnyal párhuzamos (4.18. ábra). 
Csak a középzátonyok esetében fordult elı ez a típus, de ezek között sem volt túl gyakori (5 %). 
 

 
4.18. ábra: Csonka ívő zátonyok. Átmenetet mutatnak az erózió által átalakított alakok felé. 

 
4.17. ábra: Párosívő zátonyok a meder közepén és szélén. 
Kialakulásuk egymás mellé kerülı zátony nyelvekbıl, 
összetett formák. 
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Ezen alakzatok átlagterülete sem volt jelentıs, ugyanakkor l/k értékük magasnak bizonyult (4.14. 
ábra). Mivel egyik oldaluk egyenes, és ezáltal szélességük is kisebb mint az elızı formáké, 
képzıdésükben egy új folyamatnak, az eróziónak is jelentıs szerepet tulajdoníthatunk. Ezáltal ez 
az alakzat átmenetet képez a következı, erózió által átírt típusok felé.  
  Romboid alakú zátonyok: szintén csak középzátonyok esetében fordult elı ez az alak. Az 
ilyen alakú zátony oldalai szinte egyenesek voltak, alvízi végük pedig csúcsos volt, így 
összességében rombusz alakot öltöttek (4.19. ábra). Ez volt az egyik leggyakoribb középzátony 
alakzat (30 %), mindemellett átlagos mérete is hatalmas az elıbbi típusokéhoz képest (4.14. 
ábra), így a középzátonyok összterületének mintegy 53 %-át ennek az alaki típusnak a tagjai 
adták. A középzátonyok között l/k értékük viszonylag magas, azaz elnyúltabb alakot vesznek fel, 
mint a domború, illetve homorú ívekkel jellemezhetı vízfelszín feletti zátonyok (4.14. ábra). A 
romboid alakú zátonyokkal kapcsolatban általános az a nézet, hogy a fonatos vízfolyások talán 
legjellegzetesebb formái (pl.: Rundle 1985, Balogh 1991, Bridge 1993, 2003). Ez a típus 
megfelel Church és Jones (1982) ún. középzátonyának is (lásd 1.19. ábra), amely ábrájukon a 
keresztzátonnyal mutat rokonságot. Képzıdésüket Bridge (1993, 2003) alapján zátony-nyelvek 
és uszályok egymásra torlódásából, és másodlagos homokzászlók képzıdése útján, akkumulációs 
folyamatokkal is magyarázhatjuk (lásd 1.21. ábra 2. oszlop 3. kép). Ugyanakkor egyenes 
oldalaikat szemlélve, és terepi tapasztalatink alapján is igen fontos lehet a kisvízi erózió szerepe. 
A vízszint csökkenésével ugyanis a vízfelszín fölé kerülı zátonyfelszínek többször is 
megbontják a sodorvonalat, és az egymás környezetében található formák oldalának ütközı 
áramlások csúcsosra erodálják a korábban íves felszíneket (4.19. ábra), így a felszín feletti 
középzátonyok fejlıdésének egy következı fázisát képviselik. 
 

 
4.19. ábra: Romboid alakú zátonyok másodlagos formákkal kiegészülve. Az utólagos erózió 
szerepe és hossza jelentıs. 
 
  Háromszög alakú zátonyok: ez az alak mind az oldal-, mind a középzátonyok esetében 
megfigyelhetı volt, képzıdése ismét eróziót feltételez (4.20. ábra). Leginkább oldalzátonyokra 
volt jellemzı, melyek 21 %-a mutatott ilyen alakot. Középzátonyok esetében jóval mérsékeltebb 
a jelentıségük (5 %). Területük alapján a nagymérető zátonyok közé tartoznak. Az ilyen alakú 
oldalzátonyok elnyúltabb formát mutatnak, mint a hasonló típusú középzátonyok (4.14. ábra). 
Képzıdésüket elméletben a romboidok kialakulásához hasonlónak tartom, bár konkrét 
megfigyelés nem áll rendelkezésemre. Valószínőleg itt is az áramlási irányok megváltozása áll a 
kialakulás hátterében, így tulajdonképpen a romboid rokonformájának tekinthetı ez a típus, csak 
esetében a part felezi a formát. Valamelyest különbözik a háromszög alakú középzátonyok 
kialakulása. Ilyen formákkal Ashmore (1981) is találkozott kisminta kísérletei során (lásd 1.19. 
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ábra) a középzátonyok fej részének felszínre kerülésekor. Kialakulásuk szintén erózióhoz 
köthetı, azonban annak egy kezdeti fázisához, amikor még csak a zátonyfelszín felvízi vége 
erodálódik egyenesre (4.20. ábra). A Maros esetében megfigyelt kis számú ilyen alakzat is arra 
utal, hogy ez egy átmeneti megjelenési forma a középzátonyok esetében. 
 

 
4.20. ábra: Háromszög alakú zátonyok. Általában a partokhoz kapcsolódva jelennek meg, igen 
nagy mérettel rendelkeznek. 

 
  Orsó alakú zátonyok: hosszú, elnyúlt alakú típus (4.21. ábra), mely az oldalzátonyokra és a 
középzátonyokra is jellemzı volt (35, illetve 15%). Méretüket tekintve a legkisebbek közé 
tartoztak, l/k értékük ugyanakkor kiugróan magas volt (4.14. ábra). Mivel az oldalzátonyok 
esetében ez a típus nagyon szorosan kapcsolódott a parthoz (4.21. ábra), ezért a parthoz simuló 
felszín alatti típus képzıdményeinek tartom ıket. Egyértelmő eróziót így nem jelöltek. A meder 
közepén kialakuló orsókat megjelenésük tekintetében Church és Jones (1981) hosszanti zátony 
típusához lehet hasonlítani. Ezt a típust említi Leopold és Wolman (1957), Smith (1974) és 
Ashmore (1982) is. Kialakulása több módon is lehetséges: Church és Jones (1981) hasonló 
formájú felszín alatti formákból eredezteti ıket, Bridge (1993, 2003) modelljében a felszínre 
kerülı oldalzátony fejek öltenek hasonló alakot (lásd 1.21. ábra 1. oszlop 1. kép) Leopold és 
Wolman (1957), valamint Smith (1974) viszont felhívja a figyelmet az utólagos erózió 
jelentıségére is. A felszín alatti formák felmérése és a terepi megfigyelések alapján úgy vélem, a 
Maroson megfigyelt orsó alakú középzátonyok az aszimmetrikus, meder közepe felé magasodó 
felszín alatti zátonyfejekbıl eredeztethetık, melyeket felszínre kerülésük után legtöbbször 
jelentısen átalakított az erózió. Ilyen tekintetben az orsó alakú középzátonyok többsége 
maradványformának tekinthetı, ezért sem oly jelentıs a méretük. 

 

 
4.21. ábra: Orsó alakú zátonyok a meder közepén és a parthoz kapcsolódva. Az alakzat egyes 
esetekben akkumulációs eredetőnek tekinthetı, máskor jelentıs utólagos eróziót jelöl. 
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  Általánosságban megállapítható, hogy az általam elkülönített alapvetı alaki típusok 
kialakulásában három domináns folyamat, a felszín alatti akkumuláció, az utólagos akkumuláció, 
vagy akkréció, illetve az utólagos erózió játszik közre (4.12. táblázat). Bizonyos alaki típusok 
több módon is kialakulhatnak (romboid és orsó alakú zátonyok), de vannak típusok, amelyek 
egyértelmően jelzik egyik vagy másik folyamat elsıdlegességét. Így például a domború ívő és 
páros ívő zátonyok közvetlenül a felszín alatt akkumulálódó formákból eredeztethetıek, a 
homorú ívő zátonyok kialakulásához elengedhetetlen a másodlagos akkumuláció, míg a 
háromszög alakú zátonyokat már jelentékenyen átalakította a megosztott sodorvonalak utólagos 
eróziója. 
 
4.12. táblázat: az oldal- és középzátonyok alaki típusai és az ıket kialakító domináns folyamatok. 

folyamat 
felszín alatti akkumuláció utólagos akkumuláció utólagos erózió alak 

oldalzátony középzátony oldalzátony középzátony oldalzátony középzátony 
domború ívő  X X - - - - 
homorú ívő  - - X X - - 
páros ívő  X X - - - - 
csonka ívő  - - - - - X 
romboid alakú  - - - X - X 
háromszög alakú  - - - - X X 
orsó alakú  X X - - - X 

 
  A fenti alaki típusokból hipotézis szintjén a felszínre került zátonyformák fejlıdési sora is 
felvázolható. Eszerint a vízszint, illetve a 
vízhozam csökkenésével legelıször a 
domború ívő és páros ívő zátonyok, illetve 
egyes orsó alakú zátonyok jelennek meg. 
Ezek utólagos átalakulásával azután 
megjelennek a homorú ívő és csonka ívő 
alakzatok. Végül további vízszint-csökkenés 
és területnövekedést követıen a kisvízi erózió 
hatására létrejönnek a romboid, háromszög és 
az eróziós orsó alakú zátonyok. Ez a folyamat 
több generációban is végbemehet – újabb, 
alacsonyabb felszínő zátonyok is a felszínre 
kerülhetnek – így legtöbbször mindegyik 
típus jelen van a mederben. Tovább 
árnyalhatja a kérdést, hogy az alaki típusok 
közötti átmenetnek szükségszerően 
folyamatosnak kell lennie, és így általában 
több alaki típus jellemzıi is felismerhetıek 
egy-egy zátonyon egy idıben. Ilyen esetekben 
mindig a fejlıdési sorban hátrébb szereplı, 
tehát jelentısebben átalakult alakzat alapján 
javaslom besorolni a zátonyokat (4.22. ábra). 
Mindenesetre az alaki típusok megoszlásából, 
illetve annak idıbeli és térbeli változásából 
valószínőleg következtetni lehet a kisvízi 
mederformálás mértékére és jellegzetességeire. 
Ilyen jellegő vizsgálatot a rendelkezésre álló 
adatok alapján azonban nem volt lehetıségem 
elvégezni. 
 
 

 
4.22. ábra: Colorado folyó, felszínre került 
domború íves parthoz simuló oldalzátony, 
melyet az utólagos erózió háromszög alakúvá 
alakított. Ezért ez utóbbi felszín feletti 
osztályba sorolandó (http://www.physci.mc. 
maricopa.edu/Geology). 
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4.2.7. Részösszegzés 
 
  A felszínre került zátonyfelületek csoportosíthatóak elhelyezkedésük és alakjuk 
szempontjából is. Elhelyezkedésük alapján öv-, oldal- és középzátonyok különíthetık el. A 
felszíni oldalzátonyok a felszín alatti parthoz simuló és parttól elszakadó zátonyokból, míg a 
középzátonyok nagyrészt a felszín alatti középzátonyokból, esetenként a felszín alatti elszakadó 
oldalzátonyokból eredeztethetıek. Az övzátonyok a kanyarulatok belsı ívén keletkezı hosszan 
elnyúló, íves formák, amelyek csak a vizsgált folyószakasz alsó szabályozott részén jellemzıek.  
  A felszíni zátonyformák tekintetében az oldalzátonyok, mind számukat, mind területüket 
tekintve kitőntek a 2000-es felmérés kapcsán, ugyanakkor a középzátonyok is meghatározó 
szereppel rendelkeztek, hiszen ezek adták a zátonyfelület mintegy harmadát. A felszín alatti 
formáknál megfigyelt törvényszerőségnek megfelelıen a felszín feletti formák esetében is a 
középzátonyok voltak a legzömökebbek (l/k = 2,4), l/k értékük hasonló volt felszín alatti 
társaikéhoz. Az oldalzátonyok valamivel elnyúltabb alakot mutattak (l/k = 4,7), mint a felszín 
alatti típusok, míg a leghosszabbaknak az övzátonyok bizonyultak (l/k = 8,3). A zátonyok hossz-
szelvény menti eloszlásáról elmondható, hogy mind a zátonyok számát, mind területét tekintve a 
rövidebb, de szabályozatlan folyószakasz mutat nagyobb értékeket, azaz a zátonyképzıdés itt 
lényegesen intenzívebb, mint a szabályozott szakaszon. 
  A felszínre került oldal- és középzátonyokat alaki szempontból hét csoportba lehet sorolni: 
1) domború ívő zátonyok, 2) homorú ívő zátonyok, 3) páros ívő zátonyok, 4) csonka ívő 
zátonyok, 5) romboid alakú zátonyok, 6) háromszög alakú zátonyok és 7) orsó alakú zátonyok. A 
különbözı típusok kialakulása eltérı, létrejöttükben különbözı folyamatok dominálnak, úgy 
mint a felszín alatti elsıdleges akkumuláció, az utólagos akkumuláció és az utólagos erózió. Az 
alaki típusok formai paraméterei is mutatnak eltérést. Középzátonyok esetében az íves, egyszerő 
formák a legkisebbek, az erózió által átalakított romboidok pedig legnagyobbak. Ennek oka, 
hogy csökkenı vízszint hatására az utólagos erózió ellenére is növekszik a formák területe, 
amihez még az utólagos akkumuláció is hozzájárulhat. Oldalzátonyok esetében a domború ívő 
alakzatok tőntek ki a terület tekintetében, melynek oka, hogy ezek általában összetettek voltak. 
Mindkét helyzeti típus esetében az orsó alakú zátonyok voltak a legelnyúltabbak, átlagos l/k 
értékük azonban nem érte el az övzátonyok átlagos l/k értékét.  
  A felszín feletti oldal- és középzátonyok alaki típusaira vonatkozó, általam felvázolt 
osztályozási sémába jól illeszkednek a szakirodalomban meghatározott különféle zátonyformák. 
Így véleményem szerint ez a rendszer általában is alkalmas lehet a változó medrő vízfolyások 
felszín feletti zátonyainak alaki tipizálására. Végül arra alapozva, hogy a forma tükrözi az ıt 
kialakító folyamatot, a fenti séma alkalmas lehet a kisvízi mederformálás térbeli és idıbeli 
jellegzetességeinek térképezésére is. 
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4.3. SZIGETEK KÉPZ İDÉSE ÉS FEJLİDÉSE 
 
  A közepes méretarányú formák csoportjába tartoznak a mederben kialakuló szigetek is. 
Átlagos méreteiket tekintve a zátonyokhoz hasonlíthatóak, ám minıségi különbség a két 
morfológiai egység között, hogy a szigeteket vegetáció stabilizálja, ezért a változások esetükben 
lényegesen lassabbak.  
  Folyóvízi környezetben kialakult szigetek a szabályozások elıtt bıségesen megtalálhatóak 
voltak folyóinkon. A nagy múltra visszatekintı szabályozások során ezek a képzıdmények 
nagyrészt eltőntek, így morfológiai szempontból szegényebbé váltak vízfolyásaink.  
  A következı fejezet célja annak felmérése, hogy a XIX. századi szabályozások által 
jelentısen átalakított magyarországi Maros szakaszon, milyen szigetképzıdési és fejlıdési 
folyamatok érvényesültek az elmúlt mintegy 170 évben. Különös figyelmet fordítottam a 
közelmúlt változásaira, amelyeket részletesebben is meg lehet vizsgálni a rendelkezésre álló 
nagy számú adatforrás térinformatikai rendszerbe történı rendezésével. Az elemzés elsısorban 
légifotó és térképsorozatokra támaszkodik, ugyanakkor nagyon fontos részét képezi egyes 
szigetek dendro-geomorfológiai vizsgálata. 
 
 
4.3.1. A szigetek kialakulása 
 
  Míg a Maros esetében a szabályozások elıtt, és közvetlenül azok után a kanyarulatok 
természetes és mesterséges lefőzıdésével kialakuló ártéri szigetek voltak szám szerinti és 
területbeli többségben, addig a múlt század elején a meder közepén létrejövı kisebb szigetek 
váltak dominánssá, melyek egyes szakaszokon azóta is meghatározzák a meder képét. A 
mederközepi szigetek kialakulásának folyamatatát a IV. mintaterületrıl 2001-ben, 2003-ban és 
2004-ben készített geomorfológiai térképek alapján vizsgáltam (4.23. ábra). 
  A 2001-es térképen megfigyelhetı, hogy az összetett szigetrendszerben az 1999–2000-es 
hidrológiai év árvize során a IV/1 és IV/2 sziget közötti mederágban igen nagy mérető parttól 
elszakadó oldalzátonyok és mederközepi zátonyok jöttek létre. Méréseink alapján ezek fmin 
értéke 100–150 cm között volt, tehát a mederformáló vizek még igen, a középvizek viszont már 
nem tudták a formákat kialakulásuk után elfedni (4.24. és 4.25.A ábra). Az 1999–2000-es 
árhullámot követıen az év további részében a vízállások igen alacsonyak voltak így a kimagasló 
zátonyfejek stabilizációja még ebben az évben megindulhatott. A következı hidrológiai év 
szintén kisvizekkel kezdıdött, és a tavaszi árhullámok sem hoztak magas vízszinteket, így ebben 
az évben hosszabb-rövidebb megszakítások mellett, mindössze 18 napot tartózkodott a vízállás 
150 cm fölött, további 27 napot pedig 100 cm fölött (4.24. ábra). Ennek következtében 2001-es 
felmérésünk idején már kifejlett, derékig érı nyár és főzfa sarjak borították a zátony 
legmagasabb felszíneit (4.25.A ábra). 
  A következı két évben az elızıekhez hasonló vízjárás jellemezte a folyót, és a vízállás 
csak elvétve haladta meg a 150 cm-es szintet (4.24. ábra). Késıbbi, 2002-es terepbejárásaink 
során azt tapasztaltuk, hogy a vegetáció által nem stabilizált zátonyfelszínek jelentısen 
alacsonyabbak lettek, míg a növényzet által borítottak magassága alig változott. Hasonló 
vízállások mellett markáns morfológiai változások jelentkeztek 2003-ra, hiszen a sodorvonal 
áttevıdött a IV/1 és IV/2 szigetek közé, elmosta az addig ott elhelyezkedı zátonyokat (4.23. 
ábra). Az erre az idıpontra már embermagasságúvá vált fás szárú vegetáció által kolonizált 
zátonyfej azonban megırzıdött, feltehetıen annak köszönhetıen, hogy a sőrő növényzet 
jelentısen lelassította a felszínt esetleg elfedı vizek sebességét (4.25.B ábra). A képzıdményt 
ebben az állapotában még csak szigetmagnak tekintettem, ugyanis bár környezetében már 
számottevı akkumulációt indukált, megmaradása kérdéses volt az oldal irányból támadó 
sodorvonal és a stabilizált felszín kis mérete miatt. 
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4.23. ábra: Az IV. mintaterület zátony- és szigetrendszerének morfológiája térképe három kisvizes idõpontban.
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4.24. ábra: A Maros vízállás görbéje (1999–2004), és a geomorfológiai térképezések idıpontjai. 
 
  A mintaterületen a 2003–2004-es hidrológiai év tavaszán jelentkezı, ezúttal jelentısebb 
áradásnak köszönhetıen (Hmax = 440 cm) ismét számottevı változások történtek. A 
zátonyfelületek újból a IV/1 és immár IV/3 sziget közötti mederágban kerültek felszínre (4.23. 
ábra). A korábban megfigyelt szigetmagot ezúttal már kialakult szigetnek lehetett tekinteni 
(4.25.C ábra), hiszen egy jelentısebb árvíz kapcsán is bizonyította életképességét és felvette a 
szigetekre jellemzı orsó alakú formát (4.23. ábra). A forma stabilizációja véglegesnek 
tekinthetı, amihez az is hozzájárulhatott, hogy a növényzet miatt meglassuló vízbıl az iszap és 
agyag frakció is elkezdett kiülepedni, ami tovább növelte a szigettest kohézióját. 
  A IV. mintaterületen megfigyelt szigetképzıdés minden bizonnyal jól tükrözi a 
mederközepi szigetek kialakulásának általános folyamatát, amely közvetlenül köthetı a 
zátonyképzıdési folyamatokhoz, mivel a szigetek általában a legmagasabb zátonyfelszínek 
növényzet általi stabilizációjával jönnek létre. A megkötésben elsıdleges szerepe van a nyár- és 
 

 
4.25. ábra: Egy sziget kialakulásának folyamata: (A) zátonyfejeken megtelepedı sarjak, (B) 
ember magasságú főz- és nyárfák, (C) végleges stabilizáció. 
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főzfa sarjadékoknak, amelyek már a zátony felszínre kerülését követı elsı vegetációs 
periódusban megkezdik a betelepülést. Amennyiben a hidrológiai körülmények kedvezıek, azaz 
hosszabb kis- és középvizes idıszak követi a megtelepedést, szigetmagok alakulnak ki. A fák 
megerısödése, a további akkumuláció immár különálló sziget kialakulását eredményezheti, 
melynek egyik legnyilvánvalóbb jele, hogy a forma a jelentısebb árvizeknek is ellenáll. 
Mindezek alapján kedvezı esetben mindössze 4–5 év szükséges egy új sziget kialakulásához. 
 
 
4.3.2. A szigetek morfológiai fejlıdése 
 
  A Maroson megfigyelhetı szigetek a mindenkori eróziós és akkumulációs viszonyoknak 
megfelelıen folyamatosan változnak, új szigetek jönnek míg a régebbiek eltőnnek. Egy sziget 
fejlıdésének legkifejezıbb mutatói az éves területnövekedés, illetve területvesztés, valamint a 
folyásirányban mért elmozdulás. Az elmozdulás a szigetek felvízi végének eróziójából (hátrálás) 
és alvízi akkumulációjából (elırenyomulás) adódik. Mivel azonban a két folyamat mértéke 
ritkán egyezik, ezért az elmozdulást a sziget „formaközéppontjának” (a forma középvonalának 
felezıpontja) eltolódásának értékével fejezhetjük ki a legegyszerőbben. A fenti mutatókat a 
zátonyok szempontjából is vizsgált mintaterületek szigetei esetében határoztam meg, ezzel 
lehetıség nyílt az eltérı feltételek között fejlıdı szigetek, illetve mintaterületek dinamikájának 
jellemzésére. Mivel a jelenleg megfigyelhetı szigetek magjai jórészt az 1950-1960-as években 
keletkeztek, és a nagy méretarányú adatforrások is ettıl az idıponttól állnak rendelkezésre, ezért a 
szigetek részletes területi változásait és elmozdulását az utóbbi 50 évre vonatkozóan vizsgáltam. 
  I. mintaterület: viszonylag stabil formának tekinthetı az I. mintaterület kanyarulati helyzető, 
mintegy 800 m hosszúságú szigete, 
amely a vizsgálati idıszakban 
elsısorban területi növekedésével 
tőnt ki (4.26. ábra). A 
területgyarapodás a legintenzívebb 
1953 és 1973 között volt (1440 
m2/év). Jelentıs növekedés 
mutatható ki az 1991 és 2000 
közötti idıszakban is, amikor az 
éves növekmény több mint 700 
m2-nek adódott (4.13. táblázat). 
Mivel a szigetre ráfutó elszakadó 
oldalzátonyok és középzátonyok 
(lásd 4.8. ábra) stabilizációja révén 
a forma minden idıszakban 
folyásnak felfelé is növekedett, ezért a szó szoros értelmében vett folyásirányban történı 
elmozdulásról nem beszélhetünk. ennek megfelelıen A forma középpontja is alig mozdult el az 
utóbbi 50 évben (15 m) és azt is folyásiránnyal ellentétesen tette (4.13. táblázat). A sziget 
folyamatos növekedése, és középpontjának szinte állandó helyzete a forma nagyfokú morfológiai 
stabilitására utal. 
 
4.13. táblázat: Az I. mintaterület szigetének területváltozása és elmozdulása* 1953 és 2000 között. 

idıpont terület (ha) idıszak területvált. (%) alvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

felvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

középpont 
elmozd. (m/év) 

1953 3,463 - - - - - 
1973 6,337 1953-1973 54 1,6 -4,3 -1,5 
1981 6,886 1973-1981 9 5,9 -1,1 2,6 
1991 7,148 1981-1991 4 2,6 -2,1 0,9 
2000 8,582 1991-2000 13 0,3 -4,0 -1,7 

* a pozitív értékek folyásirányban történı, a negatív értékek folyásiránnyal ellentétes elmozdulást jelentenek 

 
4.26. ábra: Az I. mintaterület szigetének fejlıdése 1953 és 
2000 között. 
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  II. mintaterület: az itt 
található sziget bár méreteit 
tekintve messze elmarad az elızı 
szigettıl, mégis a vizsgálati terület 
nagyobb szigetei közé tartozik. 
Mivel az 1953-as felvételen még 
igen kis kiterjedéső volt, feltehetıen 
nem sokkal a felvétel készítése elıtt 
alakulhatott ki. Fejlıdésének 
kezdeti szakaszában jelentısen 
növekedett területe, 1953 és 1973 
között mintegy 2,5-szörösére. 
Területi gyarapodása az utóbbi 25 
évben szinte jelentéktelen (1–2 %), 
a sziget területi szempontból 
statikussá vált (4.27. ábra és 4.14. 
táblázat). A korábbi területnöve-
kedés többnyire folyásirányban 
történt, a tágulati szelvénybıl 
érkezı zátonyok a sziget parthoz 
közeli helyzete miatt nem tapadtak 
a sziget felsı végéhez (lásd 4.2.2.2. 
fejezet). Az utolsó három idıpontban megfigyelhetı területi állandóság sem jelentett azonban a teljes 
változatlanságot, ugyanis a sziget mindeközben megnyúlt és elkeskenyedett. Ez alapján az 
oldalirányú erózió jelentısebbnek mutatkozik, mint a sodrással szembeni szigetvég eróziója, ami 
végül a sziget lassú felemésztıdéséhez vezethet. Mindezek alapján megállapítható, hogy bár a II. 
mintaterület szigete a kialakulását követı idıszakban igen dinamikusan változott, területének 
növekedésével párhuzamosan a változások abszolút és relatív mértéke is csökkent, és egy 
stabilabb állapot alakult ki. 
 
4.14. táblázat: A II. mintaterület szigetének területváltozása és elmozdulása* 1953 és 2000 között. 

idıpont terület (ha) idıszak területvált. (%) alvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

felvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

középpont 
elmozd. (m/év) 

1953 0,248 - - - - - 
1973 0,857 1953-1973 245 7,5 0,5 3,8 
1981 1,077 1973-1981 26 2,6 0,4 1,3 
1991 1,101 1981-1991 2 2,1 -1,2 0,7 
2000 1,117 1991-2000 1 1,8 2,1 1,9 

* a pozitív értékek folyásirányban történı, a negatív értékek folyásiránnyal ellentétes elmozdulást jelentenek 
 
  III. mintaterület: itt összetettebb folyamatok figyelhetıek meg, mint az elıbbi területeken, 
hiszen 3 sziget formálódása követhetı nyomon. 1953-ban még nem alakultak ki a mostani 
formák, ekkor folyásirányban lefelé helyezkedett el egy sziget, amely azután 1964-re a partba 
olvadt, és megszőnt létezni. Erre az idıpontra jött létre a mostani 3 sziget közül 2-nek a 
kezdeménye, illetve egy harmadik szigetmag, ami azonban 1973-ra teljesen elmosódott. A 
jelenleg is megfigyelhetı harmadik sziget (III/1) csak ezután alakult ki.  
  Bár a növekedés ezen szigetek esetében is általános, területük számottevıen kisebb, mint 
az I. és II. mintaterületek szigeteié. A legintenzívebb területgyarapodást az 1991 és 2000 közötti 
idıszakban mutatták a formák, de egyik-másik ettıl eltérı idıszakokban is mutatott jelentıs 
növekedést. Figyelemre méltó a III/1 sziget területének 1981 és 1991 közötti 100 m2/év és 1991 
és 2000 közötti 290 m2/év ütemő növekedése, amely abszolút mértékben nem tőnik nagynak, ám 
a sziget területének 7,5-szörös gyarapodását eredményezte, így igen dinamikus folyamatként 
értékelhetı (4.28. ábra és 4.15. táblázat).  

 
4.27. ábra: A II. mintaterület szigetének fejlıdése 1953 és 
2000 között. 
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4.28. ábra: A III. mintaterület szigeteinek fejlıdése 1964 és 2000 között. 
 
 
  A szigetek alvízi akkumulációja folyamatos volt. Felsı végüket az eróziós folyamatok 
1991-ig pusztították jelentısebben, ezt követıen itt is akkumuláció figyelhetı meg, amelyet a 
szigetek mögött kialakuló középzátonyoknak, és a fennakadó uszadékfák megkötıdésének 
tudhatunk be. Az alsó végeken tapasztalható nagymérvő akkumulációnak köszönhetıen a 
szigetek középpontja jelenleg is folyásirányban mozdul el (4.15. táblázat). A legnagyobb 
elmozdulást a jobb parthoz közeli védett – akkumulációnak kedvezı – sziget mutatta (99 m). A 
szigetek paraméterei a vizsgálati idıszak során igen dinamikusan változtak, és ha abszolút 
mértékben e változások nem is kiugróak, a szigetek viszonylag kis méreteihez képest igen 
jelentısek. Ez alapján a III. mintaterület intenzív morfológiai változások színtere (4.28. ábra). 
 
 
4.15. táblázat: A III. mintaterület szigeteinek területváltozása és elmozdulása* 1964 és 2000 között. 

idıpont terület (ha) idıszak területvált. (%) alvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

felvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

középpont 
elmozd. (m/év) 

III/1 sziget 
1964 - 1953-1964 - - - - 
1973 0,038 1964-1973 - - - - 
1981 0,055 1973-1981 41 0,6 0,8 0,5 
1991 0,151 1981-1991 177 5,8 1,6 3,5 
2000 0,409 1991-2000 171 4,0 -1,3 1,3 

III/2 sziget 
1964 0,103 1953-1964 - - - - 
1973 0,102 1964-1973 0 2,4 1,8 2,1 
1981 0,146 1973-1981 43 0,5 -0,3 0,4 
1991 0,146 1981-1991 0 1,8 0,9 1,3 
2000 0,200 1991-2000 38 1,4 0,0 0,7 

III/3 sziget 
1964 0,067 1953-1964 - - - - 
1973 0,139 1964-1973 101 5,8 1,4 3,2 
1981 0,231 1973-1981 67 9,1 0,8 5,0 
1991 0,324 1981-1991 40 3,0 1,9 2,4 
2000 0,541 1991-2000 67 -0,7 -0,6 0,7 

* a pozitív értékek folyásirányban történı, a negatív értékek folyásiránnyal ellentétes elmozdulást jelentenek 
 
  IV. mintaterület: itt található a legösszetettebb szigetcsoport, amely jelenleg hat szigetet 
foglal magába (4.29. ábra). Ezek közül ötnek a magja szintén az 1950-es, 1960-as években 
alakult ki. Ezt követıen fejlıdésük igen változatos volt, területük növekedése nem mondható 
általánosnak, még az utóbbi 20–25 évben sem. 1964 és 1981 között 3 sziget (IV/1, IV/3, IV/6) 
esetében jelentıs területvesztés ment végbe, melynek oka a nagymértékő felvízi erózió, valamint 
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az ehhez képest mérsékelt alvízi akkumuláció (4.16. táblázat). A IV mintaterület esetében a 
meder közepéhez közelálló szigetek esetében egyértelmően e két tényezı vezetett a középpontok 
folyásirányban történı viszonylag gyors elmozdulásához, melynek maximális értéke 7 m/év volt 
(IV/5: 1991–2000). Ez az érték a teljes vizsgálati szakaszt tekintve is kiemelkedı. 
 

 
4.29. ábra: A IV. mintaterület szigeteinek fejlıdése 1953 és 2000 között. 
 
 

  A mintaterület fejlıdését az utóbbi 50 évben a IV/1 sziget változásai tükrözik a legjobban. 
Itt oszlik meg legelıször a sodorvonal, azaz a meder eróziós és akkumulációs folyamatai itt 
érvényesülnek a legintenzívebben (4.29. ábra). A IV/1 sziget esetében 1981-ig területcsökkenést 
és erıteljes felvízi eróziót tapasztaltam, míg 1981-tıl az akkumuláció lépett elıtérbe, amely már 
nem csak a sziget alvízi, de a felvízi végére is kiterjedt, ezáltal jelentıs területgyarapodást idézett 
elı (4.16. táblázat). 
  Az eddig vizsgált mintaterületek közül a IV. számú esetében figyelhetı meg a 
legváltozatosabb morfológiai fejlıdés, és itt tapasztalhatók a legdinamikusabb elmozdulási 
értékek. Mindennek hátterében a területen elhelyezkedı szigetrendszer összetettsége áll. A 
sodorvonal gyakran áttevıdik, így az egyes szigetek változó mértékő eróziónak és 
akkumulációnak vannak kitéve, így fejlıdésük szakaszossá válik (4.29. ábra). 

 
4.16. táblázat: A IV. mintaterület szigeteinek területváltozása és elmozdulása* 1953 és 2000 között. 

idıpont terület (ha) idıszak területvált. (%) alvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

felvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

középpont 
elmozd. (m/év) 

IV/1 sziget 
1953 - - - - - - 
1964 0,265 1953-1964 - - - - 
1973 0,224 1964-1973 -15 0,0 1,3 1,0 
1981 0,208 1973-1981 -7 0,8 1,3 0,8 
1991 0,406 1981-1991 95 4,6 0,0 2,3 
2000 0,606 1991-2000 49 1,1 -0,8 0,2 

IV/2 sziget** 
IV/3 sziget 

1953 - - - - - - 
1964 0,937 1953-1964 - - - - 
1981 0,614 1973-1981 -34 0,9 1,9 1,1 
1991 1,006 1981-1991 64 2,5 -2,6 0,4 
2000 1,222 1991-2000 21 0,8 -1,7 0,4 

* a pozitív értékek folyásirányban történı, a negatív értékek folyásiránnyal ellentétes elmozdulást jelentenek 
** a IV/2 sziget 2000 után keletkezett 
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4.16. táblázat folytatása 
idıpont terület (ha) idıszak területvált (%) alvízi végpont 

elmozd. (m/év) 
felvízi végpont 
elmozd. (m/év) 

középpont 
elmozd. (m/év) 

IV/4 sziget 
1953 0,028 - - - - - 
1964 0,125 1953-1964 343 2,3 -1,3 0,8 
1973 0,113 1964-1973 -9 0,8 0,4 0,8 
1981 0,139 1973-1981 22 0,8 1,0 0,9 
1991 0,138 1981-1991 0 0,0 0,5 0,3 
2000 0,129 1991-2000 -7 1,7 0,0 0,8 

IV/5 sziget 
1953 - - - - - - 
1964 0,203 1953-1964 - - - - 
1973 0,214 1964-1973 5 2,8 3,6 3,0 
1981 0,185 1973-1981 -14 -0,4 4,1 2,1 
1991 0,194 1981-1991 5 2,6 3,5 3,0 
2000 0,266 1991-2000 37 10,4 3,4 7,1 

IV/6 sziget 
1953 0,242 - - - - - 
1964 0,207 1953-1964 -15 4,3 6,1 5,4 
1973 0,058 1964-1973 -72 1,9 3,1 0,8 
1981 0,062 1973-1981 7 0,8 1,4 1,1 
1991 0,109 1981-1991 76 2,4 0,8 1,5 
2000 0,095 1991-2000 -13 1,9 1,9 1,6 

 
 
  V. és VI. mintaterületek: a szabályozott szakaszon található két mintaterület esetében is 
megfigyelhetı kisebb szigetek kialakulása, de ezek nem váltak kiterjedt szigetté az idık során. 
Az V. mintaterületen található sziget hosszú idı óta állandó, azonban csak két-három fa 
stabilizálja. Területe jelenleg felvízi erózió következtében csökkenıben van (0,050 ha), ennek 
megfelelıen középpontja valamelyest lefelé vándorolt, de ez az elmozdulás a sziget kis mérete 
ellenére sem volt jelentıs (1973 és 2000 között mindössze 3 m, amely a hibahatárhoz közeli 
eltérés). Valamivel lejjebb, a VI. mintaterületen szintén megfigyelhetı volt egy kisebb sziget 
(0,080 ha). Ez a 80-as évek végén stabilizálódott, de napjainkra már teljesen a bal partba olvadt 
(lásd 4.3.1. fejezet). Ebben az esetben sem tudott a szabályozatlan szakasz szigeteihez hasonló 
mérető sziget kialakulni. Ennek hátterében az a zátonyképzıdésnél megfigyelt tény állhat, 
miszerint a szabályozott szakasz mintaterületein a zátonyok korántsem törnek olyan magasra, 
mint a szabályozatlan szakaszon. Ezáltal kisebb és alacsonyabb felszínek kerülnek a víz színe 
fölé, így a növényzet térben és idıben is kevesebb lehetıséget kap a kisvízi kolonizációra, illetve 
megtelepedése esetén a következı árhullám során a kimosódás veszélye nagyobb. 
  A mintaterületeken tapasztalt szigetfejlıdési folyamatok alapján összefüggések mutathatók 
ki a szigetek mérete, illetve az általuk mutatott területváltozás és elmozdulás tekintetében. A 
területváltozások esetében a növekedést, míg az elmozdulások esetében a folyásirányban történı 
elmozdulást viszonyítottam a formák méretéhez, ugyanis az ellenkezı elıjelő változások száma 
nem volt elegendı az összefüggések felállításához. 
  Ha a különbözı idıpontokban rögzített szigetek méretét összevetjük a hozzájuk újonnan 
kapcsolódó felszínek területével, akkor kimutatható, hogy az abszolút területnövekedés 
szempontjából a nagy mérető, a relatív területnövekedés szempontjából pedig a kis és közepes 
mérető szigetek tőnnek ki. Szoros összefüggést ugyan nem lehet felállítani, mert mindkét esetben 
nagy szórást mutatnak az adatok, ami a vizsgált szigetek eltérı morfológiai környezetének 
tudható be (4.30.A ábra). Ha a folyásirányban történı formaközéppont elmozdulást hozzuk 
összefüggésbe a szigetek területével, akkor azt kapjuk, hogy a kisebb szigetek esetében 
jelentkeznek a legnagyobb mértékő elmozdulások, ugyanakkor a méretcsökkenés ez esetben is 
az adatok növekvı szórását vonja maga után (4.30.B ábra).  
  Összességében megállapítható, hogy a kisebb szigetek egyenetlenebb akkumulációt 
indukálnak, de ez esetenként igen jelentıs lehet a sziget méreteihez képest. Mindez igaz a 
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középponti elmozdulásra is, azaz a legdinamikusabban a kis mérető formák vándorolnak 
folyásirányban. Ezek alapján elmondható, hogy a területnövekedés végsı soron növeli a forma 
stabilitását, ami kisebb mértékő és egyenletes változások jelentkezésében nyilvánul meg, tehát a 
nagyobb forma egyenletesebb ütemő folyamatokat indukál. 
 

 
4.30. ábra: Összefüggés a szigetek területe és (A) növekedése, valamint (B) vándorlásának 
sebessége között.  
 
 
4.3.3. A szigetek fejlıdését meghatározó hidrológiai események 
 
  A térinformatika módszerével jól és viszonylag pontosan meghatározható a szigetek 
dinamikája az egyes vizsgálati idıpontok között. Azonban ez a módszer inkább csak tendenciák 
kimutatására alkalmas, segítségével nem határozható meg, hogy az egyes idıpontok közötti 
akkumuláció, vagy erózió mikor is történt pontosan. Ez azért lenne fontos, mert a 
geomorfológiai térképezések alapján feltételezhetı, hogy az egyes idıpontok közötti 
elırenyomulás, illetve hátrálás jelentıs hányada egy-egy jól lehatárolható periódushoz köthetı. 
Ezen periódusok meghatározásában segíthet a dendro-geomorfológia, mellyel elsısorban az 
akkumulációs idıszakokat tudjuk viszonylag pontosan meghatározni. A vizsgálat alapja az a már 
említett megfigyelés, hogy a felszínre került zátonyfelszíneken már kialakulásuk évében 
megtelepedhet a fás szárú vegetáció, illetve a zátonyfelszín stabilizálódhat ha a következı 
hidrológiai év alacsony vízállásokat hoz.  
  A szigetek további formálódása pedig az elızetes vizsgálatok és a geoinformatikai elemzés 
alapján minden bizonnyal egy-egy idıszak vízjárásbeli jellegzetességeire, a folyó 
energiaviszonyainak hosszabbtávú alakulására vezethetı vissza. Ezen energiaviszonyok 
jellemzésére alkottam meg a hidrológiai év alapú átlagos energiaszint mutatót [e] (4-3).  
 
e = Qátl * Qa / 1000                         (4-3) 
 
ahol Qátl a hidológiai év átlagos vízhozama, Qa pedig az adott évben elıforduló árhullámok 
átlagos vízhozama. A vízfolyás energiáját több paraméter is befolyásolja (lásd 1.1.4.2. fejezet), 
ezek közül azonban hosszú távú adatsor csak a vízállás, illetve az abból számítható vízhozam 
(Boga és Nováky 1986) esetében állt rendelkezésre. Kiindulásként az évi átlagos vízhozam 
értékekkel jellemezhetjük az energia viszonyokat, mivel azonban a legintenzívebb 
mederformálás az árhullámok idején jelentkezik (lásd 4.1.2. fejezet), fontos az ezekhez köthetı 
vízhozamok bevonása is. Ez az egyes hidrológiai években elkülönített áradások (lásd 3.2. 
fejezet) átlagos vízhozama alapján történt. Így végeredményben ezen két átlagérték szorzatával 
adtam meg az éves energiaszintet (4.31. ábra), amelyet azután összevetettem a szigetépülés 
dendro-geomorfológiai módszerekkel megadott idıpontjaival. 
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4.31. ábra: A Maros hidrológiai év alapú energiaszint mutatójának alakulása. 
 
  A felmérést több sziget esetében is elvégeztük, ehelyütt a IV/1 szigeten végzett vizsgálat 
eredményeit közlöm, amely a geoinformatikai elemzés alkalmával jól jellemezte a IV, 
legösszetettebb mintaterület szigeteinek általános fejlıdési tendenciáit. Az esetében tapasztalt 
intenzív változások alapján várható volt, hogy rajta a növényzet jól rögzítette az egyes 
szigetformáló idıszakok jellegzetességeit. 
  1) A sziget legidısebb fái a folyásiránnyal szembeni oldalon találhatóak. Koruk arra utal, 
hogy a sziget ezen része 1961 óta olyan szárazulat, amely a középvíz szintje fölé emelkedik. 
Ennek a felszínnek a megkötıdése nagy valószínőséggel az 1958–1961 közötti idıszakra tehetı 
(4.32. ábra). Ezekben az években a Maros közepes energiájú volt, éves energiaszintje a 100 éves 
átlaggal (eátl 1901–2005 = 118) megegyezı, illetve az alatti (e1958–1959 = 80, e1959–1960 = 118, e1960–1961 

= 88). Ez alátámasztja a korábbi megfigyelést, miszerint a kis- és középvizes idıszak kedvez az 
akkumulációs folyamatok felerısödésének és növényzet megtelepedésének, ezáltal a zátonyok 
megkötésének. A stabilizált zátonyfelszín azonban valószínőleg nem ekkor képzıdött, hanem ezt 
megelızıen, az 1957–1958-as hidrológiai évben, ekkor ugyanis az elızınél jóval nagyobb 
vízhozamok jellemezték a folyó vízjárását, ami magasabb zátonyfelszínek létrejöttéhez 
vezethetett (e1957–1958 = 183). Az 1958–1961 közötti idıszak elegendı volt arra is, hogy a sarjak 
megerısödjenek, túléljék az 1962-es árhullámot (közel két hónapig nagyvíz volt, Hmax = 392 
cm), és a zátonyt végleg stabilizálják, szigetté alakítsák (4.32. ábra). 
 

 
4.32. ábra: A IV. mintaterület 1. szigetének épülési periódusai a fák kora alapján. A felmérése 
2002-es állapotot rögzít. 
 
  2) Az egymást követı hidrológiai évek energiaszint mutatója 1964-et követıen 
növekedésnek indult (4.31. ábra), mígnem 1969–1970-ben az 1970-es nagy árvíz hatására elérte 
a múlt évszázadban tapasztalt maximumát (e1969–1970 = 352). A vegetációval borított sziget ezt az 
idıszakot is túlélte, sıt a sziget épülésének következı periódusa is ezekhez az eseményekhez 
köthetı. Ekkor a már meglevı szigetfelszínhez a megtelepedett fák mögötti lassúbb vízben épült 
az a keskeny uszály, amelynek a maradványai jelenleg is megfigyelhetık (4.32. ábra). A fenti két 
felszín nemcsak a legidısebb, de a legnagyobb magasságú is, hiszen ez az ıket elborító illetve 
létrehozó árvíz rekordmagasságot (Hmax = 624 cm) és hosszúságot (közel 5 hónap) ért el. E két 
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felszín megkötıdését az is nagyban elısegítette, hogy az 1971–1972-es hidrológiai év száz évet 
tekintve a hetedik legalacsonyabb energiájú év volt (e1971–1972 = 55), igen kis vizekkel és 
alacsony árhullámokkal. 
  3) Az 1974–1975-ös és 1981–1982-es nagy energiájú hidrológiai évek (e1974–1975 = 262, 
e1981–1982 = 178) és az ıket követı közepes energiájú idıszakok teremtették meg a feltételeit a 
következı szigetépülési periódusnak, amely során egy viszonylag széles sáv kapcsolódott a 
korábbi szigetmaghoz (4.32. ábra). Azonban ezekben az idıszakokban tapasztalt maximális 
vízszint „csupán” 520 cm magasságú volt, ezért ez a szegély közel fél méterrel alacsonyabb, 
mint az idısebb részek. 
  4) Ezt követıen a folyó energiaszintje évrıl évre csökkent, s bár volt két kiugró év (4.31. 
ábra), ezek csak kisebb árvizeket hoztak (1985 és 1988), amelyek nem növelték jelentısen a 
sziget felszínét. Az ekkor kialakuló kisebb és alacsonyabb felszínek ma is egy lépcsıvel 
különülnek el az idısebb részektıl (4.32. ábra) 
  5) Mivel 1988-tól kezdıdıen egészen 1997-ig a vízállások igen alacsonyak, és a folyó 
energia szint mutatója is ebben az idıszakban érte el minimumát (e1989–1990 = 27), a sziget 
alacsonyabb részeire is betelepedtek a füzek, amelyek jelenlétükkel, az áramlásokra gyakorolt 
módosító hatásukkal elısegítették az akkumulációs folyamatokat, így a sziget további 
növekedését (4.32. ábra). A dendrológiai vizsgálatok szerint a IV. mintaterületen megvizsgált 
szigetek balról jobbra is egyre fiatalodnak, azaz a sodorvonal legtöbbször déli partjukat erodálja 
míg a másik oldalt inkább az akkumuláció jellemzi. Ez oldalirányú eltolódást eredményez, ami 
hosszabb távon a szigetek partba, vagy egymásba olvadását vonhatja maga után. 
  Bár a dendro-geomorfológiai vizsgálat segítségével a szigetek felvízi eróziójára és annak 
pontos idejére nem következtethetünk, a geoinformatiakai elemzés nyújt némi támpontot ebben a 
tekintetben. Mint láttuk a IV/1 sziget esetében 1964 és 1981 között mérsékelt területcsökkenés 
volt jellemzı, míg ezt követıen nagymértékő növekedést tapasztaltunk. Ha áttekintjük a két 
idıszak hidrológiai éveinek energiaszint átlagát, akkor azt tapasztaljuk, hogy a korábbi periódus 
(eátl 1964–1980 = 155) majd kétszer akkora átlagos energiaszintet produkált, mint a késıbbi (eátl 1981–

1999 = 87). Ebbıl arra következtethetünk, hogy a nagy energiájú hidrológiai években a szigeteket 
fokozott erózió pusztítja, amely minden bizonnyal az árvizekhez köthetı. Kis energiájú 
idıszakokban a fokozott akkumuláció a jellemzı, ami akár a szigetek felvízi végeire is 
kiterjedhet (4.32. ábra). 
 
 
4.3.4. A szigetek számának és területének változása a szabályozásoktól napjainkig 
 
  A teljes vizsgálati szakaszra vonatkozó szigetfejlıdés vizsgálatához az elmúlt 170 év összes 
elérhetı és felhasználható térképi és képi adatforrását felhasználtam. Mivel ezek pontossága a 
méretaránybeli különbség és a geokorrekció sikeressége miatt eltérı (lásd 3.1. fejezet), a hosszú 
távú áttekintés során nem az 4.3.2. fejezethez hasonló részletes változáselemzést, sokkal inkább az 
általános sziget fejlıdési folyamatok feltárását tartottam szem elıtt. 
  A szabályozások elıtti, 1829-es kiinduló állapotban igen nagy kiterjedéső szigetek 
jellemezték a medret, mind a mederközepi, mind az ártéri típusból. Utóbbiak az Apátfalva 
környéki felsı szakasz fattyúágai által lehatárolt vegetációval borított felszínek. A mederközepi 
szigetek legtöbbje szintén a felsı szakaszon volt megfigyelhetı. Velük kapcsolatban 
megjegyzendı, hogy számuk viszonylag kevés volt, s közülük is a két legnagyobb átmenetet 
képzett az ártéri szigetek felé, ebbıl adódik az, hogy a mederközepi szigetek összes területe a 
mai állapotnál 30–40 %-kal nagyobb volt, míg az átlagos szigetterület mintegy ötszöröse volt a 
jelenlegi értéknek (4.17. táblázat). 
  Az 1840-es években megkezdıdı szabályozások hatására markáns változások következtek be, 
melyeket a II. katonai térképezés szelvényei mutatnak be (4.33. ábra). Az ártéri szigetek száma és 
területe megduplázódott a mesterséges átvágásoknak köszönhetıen. A mederközepi szigetek száma 
és területe ugyanakkor jelentısen visszaesett, ugyanis a Nagylak–Apátfalva között a korábbi
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szigetek egy része az átmetszett 
folyószakaszokra esett. A III. 
katonai felmérések 1924–1925-ös 
felújításának idejére a Maros 
magyarországi szakaszán a 
mesterséges módon létrejött ártéri 
szigetek java része az elgátolt 
medrek fokozatos feliszapolódásá-
val megszőnt. Ugyanakkor számos 
új mederközepi sziget jelent meg, 
melyek átlagos területe majd 
másfélszerese a jelenlegi átlag-
területnek. Kialakulásuk intenzív 
szigetképzıdésre utal ebben az 
idıszakban a vizsgálati terület 
felsı szakaszán, bár a formák 
száma és összterülete ebben az 
idıpontban még elmaradt a mai 
értékektıl (4.17. táblázat). 
  A légifotók segítségével elemezhetı idıszak kezdetére (1953) ismét jelentıs változások 
léptek fel. Az ártéri szigetek erre az idıpontra teljesen felszámolódtak, de a mederközepi szigetek 
területi mutatói is alatta maradtak minden korábbi és elkövetkezı értéknek, holott számuk 
ugyanannyi volt, mint a késıbbi idıpontokban. A beazonosított igen sok apró sziget és a nagy 
kiterjedéső csupasz zátonyfelszínek közül több is a késıbb kialakuló szigetek magját képezte. A 
szigetek térbeli eloszlását ebben az idıpontban az jellemezte, hogy a formák nagy része a vizsgált 
szakasz felsı, máig szabályozatlan felén helyezkedett el. Az itt lévı szigetek összterülete közel 
tízszerese a szabályozott szakaszon található szigetek összterületének (4.17. táblázat). 
 
4.17. táblázat: A Maros magyarországi szakaszán található szigetek összes és átlagos területe 
különbözı idıpontokban. 

mederközepi szigetek 
szabályozott 

szakasz 
szabályozatlan 

szakasz 
teljes szakasz 

ártéri szigetek adatforrás 

szám T (ha) szám T (ha) szám T (ha) Tátl. (ha) szám T (ha) 
1829 szab. térk. 1 8,428 7 31,122 8 39,550 4,944 4 294,378 
1865 II. kat. térk. 3 7,679 2 1,580 5 9,259 1,852 7 606,809 
1925 III. kat. térk. 3 1,874 12 19,738 15 21,612 1,441 1 24,418 
1953 légifotó 4 1,259 24 11,549 28 13,654 0,497 - - 
1964 légifotó 6 2,325 n.a.* n.a.* - - - - - 
1970 kat. térk. n.a.** n.a.** 22 21,166 - - - - - 
1973 víz. térk. 5 1,933 23 22,463 28 24,396 0,871 - - 
1981 légifotó 4 1,654 26 24,863 30 26,517 0,924 - - 
1982 kat. térk. 4 2,673 25 25,521 29 28,194 0,972 - - 
1991 légifotó 5 2,226 22*** 25,391*** 27 27,617 1,023 - - 
2000 légifotó 4 2,261 21 26,637 25 28,898 1,156 - - 

* Az 1964-es légifotó-sorozat képei a 36 fkm-ig érhetıek el (felette fényt kaptak). 
** Az 1970-es térképsorozatból a Maros Makó alatti szakaszát ábrázoló szelvények hiányoznak. 
*** Az 1991-es légifotó-sorozat képei a 46 fkm-ig érhetıek el (felette fényt kaptak). Mivel a 46–50 fkm szakaszon 
viszonylag stabil szigetek találhatóak, ezek területét a 2000-ben mért értékekkel helyettesítettem.  
 
  A továbbiakban a vizsgált folyószakaszon a mederközepi szigetek összes területének 
növekedése általánosnak mondható. 1964-re a szabályozott szakaszon található szigetek száma 
egy nagyobb sziget és három apró szigetmag kialakulásával 6-ra nıtt, az összterület 
megkétszerezıdött. Az 1970-es térképsorozat alapján pedig a vizsgálati terület felsı felén 
állapítható meg területduplázódás, ugyanakkor a szigetek száma itt jelentéktelen mértékben 

 
4.33. ábra: Természetes és mesterséges ártéri szigetek a 
Maros némemetcsanád–apátfalvi szakaszán a szabályozá-
sok idején (II. katonai térképezés, Colonne: 29, Sectio: 62) 
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változott (4.17. táblázat). A két idıpont közötti további jelentıs átrendezıdést az is alátámasztja, 
hogy az 1953 és 1970 közötti mintegy 17 év során 5 szigetmag és 4 sziget számolódott fel, és 
eltérı helyeken 9 új sziget képzıdött. 
  1973-tól kezdve új szigetek, illetve szigetmagok csak elvétve képzıdtek. Folyamatos 
területnövekedés mellett az erre az idıpontra kialakult formarendszer él tovább napjainkig. A 
mederközepi szigetek összterülete 1973 és 2000 között 16 %-kal nıtt, és ennél is jelentısebb a 
szigetek átlagterületének növekedése, amely a két idıpont között 33 %. Ezt a változást az 
egymáshoz közeli felszínek összeolvadása idézte elı, amely csökkentette a különálló szigetek 
számát, így szükségszerően növelte a szigetek átlagos területét (4.34. ábra). A folyamatban talán 
az egyetlen kivételt az 1981-es állapot képviselte, ekkor található ugyanis a legtöbb különálló 
sziget (összesen 30) a vizsgált folyószakaszon (4.17. táblázat). 
 

 
4.34. ábra: Példa a szigetek kialakulásának és összeolvadásának folyamatára az apátfalvi 
szakaszon (37 fkm). 
 
  A Maros magyarországi szakaszán a szigetfelszínek fejlıdésében több jellegzetes idıszak 
is elkülöníthetı. 1) A szabályozások elıtt viszonylag nagy mérető ártéri és mederközepi szigetek 
jellemezték a medret. 2) Ezek száma és területe az átmetszések hatására elıször csökkent, majd 
ismét növekedésnek indult, aminek hátterében feltehetıen a szők folyószakaszok fokozatos 
kiszélesedése, tehát a szabályozások hatására bekövetkezı közvetett morfológiai változások 
álltak. Az éves energiaszint mutató a XX. század elején néhány esetben ugyan kiugró, de 25 év 
átlagában (eátl 1900-1925 = 122) a rendelkezésre álló adatsor átlagához közeli értéket mutat. 3) Az 
1950-es évek elejére jelentıs formai átrendezıdés tapasztalható, ami új szigetmagok, és magasan 
elhelyezkedı kiterjedt zátonyfelszínek kialakulásában nyilvánult meg. Az 1950-es éveket 
megelızıen az 1940–1941-es és az 1941–1942-es hidrológiai évek tőnnek ki igen magas éves 
energiaszint mutatójukkal (e1940-1941 = 266, e1941–1942 = 337), amelyek a második, illetve harmadik 
helyen állnak az adatsorban, tehát ez az idıszak elıidézhette a korábbi szigetek erózióját, illetve 
új szigetmagok kialakulásához is vezethetett. Ugyanakkor a nagymérvő változásokhoz az is 
hozzájárulhatott, hogy a felvételek alapján a vegetáció ebben az idıszakban sokkal kisebb 
területeket borított, aminek elsısorban antropogén okai lehetnek. 4) Az elmúlt mintegy 50 évben 
ismét a szigetek területnövekedése tapasztalható. Ennek kedvezett, hogy alig történt szabályozási 
célzatú vízügyi beavatkozás, valamint 1942–1963 között alacsony, 1983–1996 között pedig 
kifejezetten alacsony volt a Maros átlagos energiaszint mutatója (eátl 1942-1963 = 108, eátl 1982-1995 = 
66). Ez elısegítette a vegetáció kolonizációs tevékenységét. Ki kell emelni még az 1969–1970-es 
hidrológiai évet, amely annak ellenére, hogy a maximális energiaszintet hozta (e1969–1970 = 352) 
csak kisebb mértékben változtatta meg a szigetek elrendezıdését és területi mutatóit. Ennek 
hátterében az a tény állhat, hogy az 1953-as állapottal összevetve a növényzet térnyerése mind a 
partokon, mind a szigeteken jelentıssé vált a folyó mentén erre az idıpontra (Oroszi, 2006). A 
vegetáció, mint stabilizációs tényezı fontosságát mindez még inkább alátámasztja. 
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4.3.5. Részösszegzés 
 
  A Maros magyarországi szigeteinek kialakulása összetett folyamat. A szigetmagok alapját 
a nagyobb árhullámok által kialakított zátonyfelszínek alkotják, a megkötést pedig nyár- és főzfa 
sarjadékok végzik. A szigetmagok végsı stabilizációjához elengedhetetlen, hogy a kolonizációt 
követıen kis és közepes vízállások domináljanak, így a késıbbi nagyobb árvizeknek is ellenálló 
képzıdmények, immár szigetek jönnek létre. A felszínre kerülı zátonyfej és a sziget kialakulása 
között hozzávetıleg 4–5 évnek kell eltelnie. 
  A mintaterületeken megfigyelt szigetmorfológiai változások alapján megállapítható, hogy 
a nagyobb szigetek relatív területnövekedése lassuló tendenciát mutat, formaközéppontjuk 
elmozdulása csökken, a szigetek így statikussá válnak. A kisebb szigetek ezzel szemben 
dinamikus változásokat mutatnak, területük gyorsabban növekszik (egy évtized alatt az eredeti 
terület 2–3-szorosára), középpontjuk jelentıs elmozdulást mutathat (értéke akár a 7 m/év értéket 
is elérheti). Ugyanakkor köztük is elıfordulnak statikusabb képzıdmények. A kisebb mérető 
szigetek egyenetlenebb fejlıdésének oka, hogy legtöbbször összetett szigetrendszerekben 
helyezkednek el, ahol a változó sodrási irányok következtében az eróziós és akkumulációs 
folyamatok térben és idıben is eltérı intenzitással hatnak rájuk. Mindazonáltal a kisebb szigetek 
területnövekedése morfológiai stabilitásuk fokozódásához vezet. 
  A szabályozott szakasz mintaterületein elhelyezkedı szigetek formálódását alapvetıen 
befolyásolja, hogy ezeken a területeken a zátonyok felszíne nem emelkedik fel olyan magasra, 
mint a szabályozatlan szakaszon. Így itt a terjedelmesebb szigetek kialakulásának sokkal kisebb 
a valószínősége.  
  A geoinformatikai vizsgálatok a változások két idıpont közötti ütemére, míg a dendro-
geomorfológiai vizsgálatok a fıbb változási periódusok idejének meghatározására vonatkozósan 
adtak pontosabb eredményeket. A dendro-geomorfológiai elemzés alapján a szigetek középtávú 
fejlıdésében elsıdleges szerepe van a nagyobb és kisebb energiájú hidrológiai évek 
váltakozásának. Elıbbiek hozzák létre a szigetekhez csatlakozó legmagasabb felszíneket, 
utóbbiak pedig a stabilizációt segítik elı. Erre mutatnak példát a IV/1 szigethez csatlakozó, 
1971-ben stabilizált felszínek. Hosszan elhúzódó mérsékelt energia szintő idıszak esetén az 
alacsonyabb felszíneken is megtelepszik a növényzet, és a szigetek kiterjedése még nagyobb 
ütemben növekedhet. Ez a folyamat játszódott le a IV/1 sziget nagymérető, 1988 és 1996 közötti 
idıszakra tehetı területnövekedésében. 
  A felvízi erózió mellett a folyó oldalazó eróziója is fontos lehet a szigetek fejlıdésében. 
Ellentétes oldali akkumuláció esetében oldal irányú elmozdulást, annak hiányában a formák 
elkeskenyedését eredményezheti. Elıbbi partba, vagy egymásba olvadáshoz, utóbbi teljes 
felszámolódáshoz vezet, tehát mindkét folyamat a formák számának csökkenését idézi elı. 
  A szabályozásokat megelızıen az ártéri szigetek voltak dominánsak, a mederközepi 
szigetek szerepe másodlagos volt. A szabályozások közvetlen hatásaként a szigetek számának és 
területének átmetszések miatt bekövetkezı csökkenése emelhetı ki. Közvetett 
következményként a XX. században kiszélesedés hatására jelentkezı intenzív mederközepi 
szigetképzıdést kell megemlíteni. 
  A szigetek számának és területének növekedése általános tendenciának tekinthetı a 
vizsgálati területen. Ez alól a nagy energiájú évek kapcsán bekövetkezı változások jelenthetnek 
kivételt, a felerısödı erózió ekkor ugyanis jelentıs átrendezıdést idézhet elı a mederben. A 
változások mértékét alapvetıen befolyásolja a vegetáció stabilizáló képessége. 
  Az elmúlt idıszakra vonatkozóan vizsgálataim azt mutatják, hogy a szigetek összes 
területe számottevıen növekedett, ami a kis és középvizekkel jellemezhetı 1990-es éveknek 
köszönhetı. A fás szárú növényzet térhódítása a szigetek összeolvadását, ezáltal az átlagterületek 
növekedést is maga után vonta, így a szigetek morfológiai stabilitása végsı soron növekedett. 
 
 



 95 

4.4. MEDERTÁGULATOK FELÉPÍTÉSE ÉS FEJLİDÉSE 
 
  A zátonyok, illetve a szigetek fejlıdését eltérı morfológiájú mintaterületeken végeztem. 
Egyesek kanyarulatokban, mások kiegyenesített szabályozatlan szakaszon, megint mások a 
szabályozott szakaszokon helyezkedtek el. Emellett a mintaterületeken található szigetek száma 
és nagysága is eltérı volt. Mindegyikıjükben közös azonban, hogy a folyó egy-egy 
medertágulatát foglalják magukba, ahol intenzív zátony- és szigetképzıdés zajlik. Ebben a 
fejezetben, átlépve immár a következı mérettartományba, ezen morfológiai egységek felépítését 
és fejlıdését vizsgálom. 
  A medertágulatok morfológiáját elsıként a bennük mozgó, illetve tárolt hordalék 
szempontjából értékelem a mintaterületeken felvett mederszelvények segítségével. Ez 
lehetıséget ad a medertágulatok általános felépítésének felvázolására, a különbözı hidrológiai 
helyzetektıl függı, rövid távú mégis ciklikus változások meghatározására. A felhalmozódó 
hordalék mennyisége egyben utal a tágulatokban „tárolt” hordalékmozgatáshoz szükséges 
energia mértékére is. Ezután a szigetek középtávú szerepét vizsgálom a sodorvonal 
megosztásában, amely szintén fontos tényezı a folyó energiájának szempontjából. Ennek során a 
legösszetettebb tágulatban vándorló, áthelyezıdı szigetek helyzetét vetem össze különbözı 
idıpontokban a geoinformatika segítségével, és felvázolom a mintaterület morfológiai fejlıdését, 
amely szintén ciklikus tendenciát mutat. A megfigyelt fejlıdési fázisok alapján a vizsgált 
folyószakasz további medertágulatai is csoportosíthatóak. Az egyes idıpontokban a 
medertágulatok általános állapota meghatározó lehet a meder mintázatának változásában is. 
 
 
4.4.1. A hordalékkal való feltöltöttség változása a medertágulatokban 
 
  A medertágulatok felépítését alapvetıen befolyásolja a bennük található fenékhordalék 
mennyisége, illetve annak változása. Ezt tulajdonképpen a zátonyok fejlıdése és vándorlása által 
adható meg, amely azonban igen összetett folyamat, és nem feltétlenül utal a sodorvonalak 
feltöltıdésébıl adódó hordaléktöbbletre. Ezért a medertágulatokban tárolt hordalék mennyiségét 
nem az egyes zátonyokon keresztül, hanem a mederszelvények átlagmélységeinek alapján 
vizsgálom. Egy medertágulat feltöltöttsége [F] alatt pedig az adott idıpontban felvett összes 
kereszt és rézsútos mederszelvény mélység adatainak átlagát értem. Ezzel a módszerrel pontosan 
nem adható meg, de legalább összehasonlítható, hogy a különbözı hidrológiai helyzetek esetén 
mennyi hordalék van jelen a medertágulatokban. 
 
4.18. táblázat: A mintaterületek feltöltöttség értéke (F) az egyes vizsgálati idıpontokban. 

F (m) 
idıpont (vízállás) 

I. mintater. II. mintater. III. mintater. IV. mintater. V. mintater. VI. mintater. 
2003 kisvíz (-80 – -90 cm) 3,47 - - 3,56 3,58 3,72 
2004 leszálló ág (60 – 70 cm) 3,23 3,07 3,12 3,33 3,63 3,63 
2004 kisvíz (-40 – -50 cm) 3,42 3,20 3,17 3,54 3,61 3,70 
2005 nagyvíz (190 cm) 2,51 2,59 2,58 3,09 - - 
2005 leszálló ág (96 cm) 3,04 2,82 2,79 3,13 - - 

 
  Az egyes medertágulatokra vonatkozó átlagértékek alapján elsıként az tőnik ki, hogy a 
különbözı idıpontokban eszközölt kisvizes mérések feltöltöttség értékei közel azonosak egy-egy 
tágulat esetében (4.18. táblázat). Ugyanakkor a leszálló ágakban és nagyvízkor mért értékek 
között jelentıs különbség mutatkozik. A különbözı hidrológiai helyzetekben meghatározott 
feltöltöttség értékek a kanyarulatban elhelyezkedı I. mintaterület esetében mutatják a 
legnagyobb ingadozást. Itt a kisvizes átlagmélység 27,1 %-kal, valamint 8,4 %-kal nagyobb, 
mint a nagyvízkor, illetve a leszálló ágban meghatározott átlagmélység. Elıbbi esetben majd 1 
m-es a különbség az átlagmélységek tekintetében, ami jelentıs eltérésekre utal az adott 
szakaszon tárolt fenékhordalék mennyiségében (4.19. táblázat). Folyásirányban haladva ezek a 
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különbségek valamelyest mérsék-
lıdnek. Az egyenes szakaszon 
található II. és III. mintaterületeken 
a 2004-es leszálló ágban 
meghatározott átlagértékek közel 
azonosak az ugyanebben az évben 
kisvízkor mért átlagokkal (4.18. 
táblázat). Mindazonáltal a 
következı hidrológiai év adatai 
ismét jelentıs akkumulációt 
mutatnak, azaz a II. mintaterület 
esetében a 2004-es kisvizes 
értékhez képest 15,6 és 8,1 %-kal volt alacsonyabb az átlagmélység nagyvízkor, illetve az árvíz 
leszálló ágában. A III. mintaterület esetében ezek a különbségek 18,6 és 12,0 %-nak adódtak. A 
szigetekkel leginkább tagolt IV. mintaterületen az eltérések még alacsonyabbak voltak: 13,0 %, 
valamint 9,0 % (4.18. táblázat). Összességében tehát a szabályozatlan szakasz mintaterületeit 
figyelembe véve a 2004–2005-ös hidrológiai évben a nagyvizes meder feltöltöttsége 60–70 cm-
rel, a leszálló ágban megfigyelt meder feltöltöttsége pedig 30–40 cm-rel volt nagyobb, mint az 
azt megelızı kisvizes idıszakban (4.18. táblázat). 
  A Makó alatti szabályozott szakaszon elhelyezkedı két medertágulat esetében csak a 
kisvizes és a leszálló ágban mért értékek összevetésére került sor. Az elızıekhez képest 
megállapítható, hogy ezeken a mintaterületeken a különbözı vizsgálati idıpontokban alig 
változott az átlagmélység (4.18. táblázat). Feltételezhetı, hogy a 2004–2005-ös hidrológiai év 
árhullámainak hatására ezeken a területeken is feltöltıdött valamelyest a meder, de ennek 
mértéke kisebb volt, mint a szabályozatlan szakaszon. Ez alapján az a következtetés vonható le, 
hogy ezeken a szakaszokon folyamatosabb a zátonyok formájában történı hordalékszállítás. 
 
 
4.4.2. A hordalék hossz-szelvény menti eloszlása a medertágulatokban 
 
  A mintaterületek összes szelvényei alapján számított F értékek jelentıs területi 
különbségeket fednek el egy-egy medertágulaton belül. Idırıl idıre, a vízhozamtól függıen 
változik a felhalmozódás helye, illetve ezzel párhuzamosan a kimosódás is mindig más 
szelvényeket érint. A folyásirányban felvett keresztszelvények átlagmélységeinek vizsgálata 
alapján így funkcionális morfológiai egységek különíthetık el. 
  Az I. mintaterületen a 
legkisebb átlagmélységeket minden 
idıpontban a tágulat felsı 
szelvényeiben tapasztaltam. Ezek 
közül is kiemelkedtek a nagyvízkor 
és az árhullámok leszálló ágaiban 
mért értékek. Így például a C 
szelvény esetében nagyvízkor a 
meder 1,3–1,6 m-rel, a leszálló 
ágakban 0,7–0,8 m-rel volt 
sekélyebb, mint a kisvízi 
felmérések idején (4.35. ábra). A 
nagyvízi akkumuláció mértéke 
folyásirányban csökkenı tendenciát 
mutatott, a legalsó szelvényeknél (J, 
K, L) már csak 0,4–0,5 m volt. 
Ugyanezen szelvények esetében 

4.19. táblázat: Az I. medertágulatban lévı hordalék 
mennyiségének becsült változásai* a vizsgálati idıszak 
során. 

Idıpont (vízállás) 
F (m) hordalék mennyiségének 

változása (m3) 
2003 kisvíz (-80 – 90 cm) 3,47 - 
2004 leszálló ág (60 – 70 cm) 3,23 56160 
2004 kisvíz (-40 – -50 cm) 3,42 –44460 
2005 nagyvíz (190 cm) 2,51 212940 
2005 leszálló ág (96 cm) 3,04 –124020 

* Kiszámításakor az egymást követı F értékek különbségeinek és a 
mintaterület vízfelszín területének (234000 m2) szorzatát vettem. 
 
 

 
4.35. ábra: A kanyarulati helyzető I. mintaterület 
szelvényeinek átlagmélység adatai különbözı hidrológiai 
helyzetekben. Jól definiált akkumulációs zóna. 
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azonban a leszálló ágban végzett mérések szinte azonos eredményt adtak, mint a kisvizes 
átlagmélységek. Mindezek alapján látható, hogy a mintaterület hosszanti metszete a különbözı 
hidrológiai helyzetekben igen eltérı volt (4.35. ábra). Kisvízkor az átlagmélységek sorozata alig 
mutatott ingadozást, a legmélyebb és legsekélyebb szelvények között mindössze 0,3 m, illetve 
0,5 m volt a különbség. Ezzel szemben nagyvízkor és az árhullámok leszálló ágaiban jelentıs, 1–
1,2 m volt az eltérés az egység felsı és alsó szakaszán felvett szelvények átlagmélységei között. 
Ezekben az idıpontokban tulajdonképpen egy „hordalék dugó” jött létre a mintaterület felsı 
részén. 
  A felsıbb szelvényekben 
tapasztalható intenzív nagyvízi 
akkumuláció a II. mintaterület 
esetében is megfigyelhetı volt 
(4.36. ábra). Szembetőnı ugyan-
akkor, hogy ebben a meder-
tágulatban a 2005-ben egymás után 
végzett mérések alkalmával a 
hordalék dugó folyásiránynak 
lefelé elmozdult és ellapososodott 
(4.36. ábra), ami annak a már 
tárgyalt megfigyelésnek lehetett a 
következménye, hogy a zátonyok 
szinte akadálytalanul vonulhatnak 
végig ezen a szakaszon. A 
következı, III. mintaterület 
esetében ezzel szemben szinte 
mindig ugyanazok a szelvények 
rendelkeztek a legkisebb átlag-
mélységgel, a hordalék fel-
halmozódás helye alig változott 
(4.37. ábra). Emellett a szigetek 
által leszőkített szakaszokon (D 
szelvény) legtöbbször 0,3–0,5 m-es 
kimélyülés jelentkezett, amely 
mintegy két részre osztotta a 
medertágulatban kialakuló akku-
mulációs zónát (4.37. ábra). Itt is 
megfigyelhetı volt, hogy szőkület-
ekben (J szelvény) az árhullámok 
hatására korántsem volt akkora 
feltöltıdés, mint a terület felsı, 
szélesebb szakaszán, sıt kimélyülés 
is elıfordult. Mindkét minta-
területre (II. és III.) jellemzı volt 
azonban, hogy a kisvizes idıszakban 
a szelvények átlagmélységeinek 
sora sokkal kiegyenlítettebb képet 
mutatott, mint nagyvízkor, vagy az árhullámok leszálló ágában (4.36. ábra, 4.37. ábra). Így a II. 
mintaterület esetében kisvízkor a legsekélyebb és legmélyebb átlagmélységek különbsége 0,4 m, a 
III. mintaterület esetében pedig 0,7 m volt. A leszálló ágban a különbség 0,7 m, illetve 1,0 m, 
míg nagyvízkor 1,2 és 1,8 m volt, azaz az akkumulációs zóna mindkét tágulatban 
hangsúlyosabbá vált az árhullámok hatására, míg kisvizes idıszakokban a felhalmozott hordalék 
mintegy kimosódott belılük (4.36. ábra, 4.37. ábra). 

 
4.36.  ábra: A II. mintaterület szelvényeinek átlagmélység 
adatai különbözı hidrológiai helyzetekben. A parthoz 
közeli sziget nem akadályozza a zátonyok vándorlását. 
 

 
4.37. ábra: A mederközepi szigetekkel jellemezhetı III. 
mintaterület szelvényeinek átlagmélység adatai különbözı 
hidrológiai helyzetekben.  
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  A IV. mintaterület esetében 
tőnt a legstabilabbnak az 
akkumuláció helye a különbözı 
mérési idıpontokban (4.38. ábra). 
Az árhullámok kapcsán a 
szigetrendszer feletti szelvények 
mutatták ezúttal is a legjelentısebb 
feltöltıdést (C szelvényben 2004–
2005-ben 1,8 m). A szigetek közötti 
szőkületek kimélyülést, illetve 
nagy- és árvízi eróziót eredményez-
tek, majd még szintén a szigetek 
között egy kisebb, de állandó 
akkumulációs zóna is kialakult 
(4.38. ábra). A hossz-szelvény 
menti átlagmélységekben itt 
fordultak elı a legnagyobb 
eltérések, ugyanis a 2004–2005-ös 
árhullámok idején 2,4 m-es 
különbség alakult az akkumulációs 
zóna és az eróziós zóna átlag-
mélysége között, ami az összetett 
szigetrendszer meglétével magya-
rázható. A kisvizes mélység 
különbségek ugyanakkor a III. 
mintaterülethez hasonlóan 0,7 és 0,8 
m körülinek adódtak. 
  A szabályozott szakasz 
medertágulatai ezúttal abban a 
tekintetben voltak eltérıek, hogy 
átlagmélységeik nem mutattak 
akkora hossz-szelvény menti inga-
dozást, mint amekkorát a felsıbb 
szakaszok mederközepi szigetekkel 
tagolt tágulataiban figyeltem meg 
(4.39. ábra, 4.40. ábra) Az V. 
mintaterületen kisvízkor az 
átlagmélységekben tapasztalt 
különbség mindössze 0,3 m, míg 
leszálló ágban 1,0 m volt. Ez 
tulajdonképpen megegyezett a 
partba simuló szigettel jellemezhetı 
II. mintaterület hasonló idıpontok-
ban mért értékeivel. Mindemellett 
szigetek hiányában az akkumulációs 
és eróziós zónák elhelyezkedése 
kevésbé volt jól definiált (4.39. 
ábra, 4.40. ábra). Így például a VI. 
mintaterület esetében kisvízkor a 
terület felsı részén alakult ki 
hordalék felhalmozódás, míg a 
2003–2004-es hidrológiai év árvizét

 
4.38. ábra: A legtagoltabb, IV. mintaterület szelvényeinek 
átlagmélység adatai különbözı hidrológiai helyzetekben.  
 

 
4.39. ábra: A szabályozott szakaszon elhelyezkedı V. 
mintaterület szelvényeinek átlagmélység adatai különbözı 
hidrológiai helyzetekben. 
 

 
4.40. XXX ábra: A VI. szabályozott szakaszon 
elhelyezkedı mintaterület szelvényeinek átlagmélység 
adatai különbözı hidrológiai helyzetekben. Akkumulációs 
zóna bárhol kialakulhat. 
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követıen, immár a mintaterület középsı és alsó felében helyezkedett el a hordalék zöme, 
jelentıs, 0,8 m-es felhalmozódást idézve elı a korábban kimélyült szelvényekben. 
  Ezek alapján elmondható, hogy a hordalék felhalmozódásának helye, vagy helyei a 
medertágulatokban található szigetek rendszerétıl és a szélesség viszonyoktól függ leginkább. 
Azokban a tágulatokban, amelyekben a szigetek a meder közepén helyezkednek el, az 
árhullámok idején, illetve azokat követıen a felsıbb szakaszokon alakul ki üledék 
felhalmozódás, hiszen a zátonyok formájában érkezı hordalék mintegy rátorlódik a szigetekre, 
mindamellett a meder szélessége is itt éri el maximumát. Ezért az ilyen felépítéső 
medertágulatok felsı szakaszát akkumulációs zónának tekinthetjük. A szigetek ezután 
szelvény szőkülést és kimélyülést idéznek elı, a hordalékszállítás gyorsul, transzportációs zóna 
alakul ki, míg a medertágulat záró szelvényében árhullámok idején az eróziós folyamatok 
válnak jellemzıvé. Egy jól fejlett tágulat esetében tehát három jól definiált funkcionális 
egységet különíthetünk el (4.41. ábra). 
  Ezzel szemben azokban a medertágulatokban, ahol nincs sziget, illetve ha van, akkor az a 
parthoz simul, az árhullámok idején bárhol kialakulhat az akkumulációs zóna. Az akkumulációt 
megtestesítı zátonyok késıbb azonban lehetıséget adhatnak szigetképzıdére, amely azután az 
akkumulációs zónát egyrészt folyásirányban felfelé helyezi, másrészt a továbbiakban 
kihangsúlyozza (4.41. ábra). E folyamat alapján azt várhatnánk, hogy a sziget feletti, legnagyobb 
hasznos szélességekkel rendelkezı szelvényekben kialakuló zátonyok stabilizálódása az 
akkumulációs zónát újból följebb és följebb tolja. Azonban a szigetek folyásirányban történı 
vándorlása ezzel ellentétesen hat (lásd 4.3.2. fejezet), így a tágulat legszélesebb szelvénye, 
ezáltal az akkumuláció helye alig változik. 
  Általánosságban tehát két medertágulat típus különíthetı el: 1) ahol a szigetek határozzák 
meg az akkumuláció helyzetét, illetve 2) ahol a szigetek még nem, vagy már nem befolyásolják a 
hordalékpulzusok lefutását. Az elsı csoportba tartozó tágulatokban általában több hordalék 
halmozódik fel az árhullámok során, melyet azután a kisebb vizek az alsóbb szelvényekbe 
mosnak át, bizonyos fokig kiegyenlítve ezzel az átlagmélység értékeket. Végsı soron ezek az 
egységek nagyobb hordaléktároló kapacitással rendelkeznek, amely egyben azt is jelenti, hogy 
morfológiai szempontból stabilabbak lesznek, mint a hordalék pulzusokat akadály nélkül 
átengedı tágulatok. Ennek oka, hogy a nagy mennyiségben tárolt hordalék nagyobb energia 
befektetésre kényszeríti a vízfolyást, és csökkenti erózió-képességét. 
 

 
4.41. ábra: A medertágulatok különbözı funkcionális zónáinak változása a szigetképzıdés 
során. 
 
 
4.4.3. A medertágulatok fejlıdése 
 
  A fentiek alapján a szigetek alapvetıen befolyásolják a medertágulatokban megfigyelhetı 
rövid távú folyamatokat. Mindazonáltal a part változásaival együttesen a tágulatok középtávú 
fejlıdését is meghatározzák, hiszen kialakulásukkal, helyzetük állandó változásával, területük 
növekedésével vagy csökkenésével párhuzamosan az elızıekben felvázolt akkumulációs és 
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eróziós viszonyok megváltozhatnak. Ez alapján a medertágulatok fejlıdésében több fázist is el 
lehet különíteni, amelyek térben és idıben is meghatározzák az itt zajló mederformálódást. A 
fejlıdési fázisok elkülönítése geoinformatikai módszerekkel történt. Légifotók segítségével 
vizsgáltam az elmúlt 50 év változásait a legösszetettebb, IV. mintaterület esetében (4.42. ábra): 
  1) Az 1950-es, kiinduló állapotban a Maros egy enyhe bal-kanyarulatot képezett a 
mintaterületen. Mederszélessége ezen a ponton nagy volt (275 m), míg a vizsgálati terület alatti 
és feletti szakaszon ennél jóval keskenyebb (140–148 m). Hogy ellensúlyozza ezt a 
megnövekedett mederszélességet, egy tucatnyi kisebb szigetet alakított ki még korábban, így a 
legtágabb szakaszon a hasznos meder leszőkült (az eredeti 80 %-ára, ami még így is 220 m). Ez 
az állapot azonban már egy öregedı medertágulat képét mutatta (4.42. ábra), hiszen a bal parton 
a szigetek már olyan közel szorultak egymáshoz, hogy a közöttük lévı mellékágakban az 
átfolyás már csak nagyon kis sebességő lehetett. Ebben az állapotban a hordalék pulzusok szinte 
akadálytalanul vándorolhattak végig a medertágulaton, és hasonlóan a korábban bemutatott II. 
mintaterülethez az akkumulációs zóna bárhol kialakulhatott. 
 

 
4.42. ábra: IV. mintaterület medertágulatának fejlıdése az elmúlt 50 évben. 
 
  2) A következı légifotó (1964) már egy újraéledı medertágulatot mutat. A korábban a bal 
parthoz közeli szigetek a partba olvadtak (4.42. ábra), a mederszélesség ugyanakkor jelentısen 
nıtt, a legnagyobb szélesség a 300 m-t is elérte. Ezáltal mederközepi zátonyok, illetve azokból új 
szigetmagok, végül szigetek jöttek létre. Ebben az idıszakban született meg az az öt sziget is, 
amely bár átalakult formában, de még ma is létezik és formálódik a medertágulatban. 
  3) A morfológiai változások ugyan mérsékeltebb ütemben zajlottak 1981-ig, azonban a 
medertágulat erre az idıpontra immár érett, a folyó energiáit leginkább felemésztı állapotba 
lépett (4.42. ábra). A sodorvonal többszöri megoszlása, illetve a szigetek helyzete akkumulációs 
zónákat jelölt ki a medertágulaton belül. A partvonal futása alig változott, a meglévı szigetek 
folyásirányban lefelé kezdtek el vándorolni. A szigetek területét megvizsgálva (lásd 4.3.2. 
fejezet) kitőnik, hogy ez a periódus a szigetek pusztulásának ideje volt, melynek oka hogy igen 
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nagy energiájú hidrológiai események elızték meg a felvételezést. Ennek ellenére a szigetek 
fenntartották a tágulat érett állapotát. A meder hasznos szélessége ebben az idıszakban a 
legszélesebb szakaszon 240 m, azaz a teljes szélesség 89 %-a. Ez kisebb, mint az 1964-es 
újraéledı állapotban, ugyanakkor nagyobb, mint az 1950-es öregedı állapotban tapasztalt érték. 
A szigetek által leginkább leszőkített szakaszon a hasznos szélesség a teljes szélesség 69 %-a. 
  4) Míg a bal part futása nem változott jelentısen, 1991-re a jobbpart felıl szőkülni kezdett 
a meder, ennek mértéke közel 20 m volt. A szigetek jelentısen növekedtek (4.42. ábra), így 
ebben az idıpontban a medertágulat legszélesebb keresztmetszetének (250 m) mintegy 20 %-át 
foglalták el, 200 m-re csökkentve a meder hasznos szélességét. Ugyanakkor a medertágulat alsó 
felén ez az érték már csak az eredeti 59 %-a volt. A medertágulat továbbra is érett morfológiai 
fázist mutatott, a szigetek többszörösen is megosztották a sodorvonalat, az akkumulációs zónákat 
jól meghatározták. 
  5) A 2000-es légifotó a fenti tendencia folytatódását jelzi. A szigetek ebben az állapotban a 
teljes szélesség 36 %-át tették ki a medertágulat legszélesebb szakaszán (4.42. ábra). 
Megfigyelhetı, hogy folyásirányban a hasznos szélesség az elızı, 1991-es állapothoz képest már 
nem csökkent tovább. Ennek hátterében az állhat, hogy a medertágulat elvégzıdésénél a szigetek 
egyre kisebb területre szorulnak, így közöttük a vízsebesség megnı, és megkezdıdik pusztulásuk 
nemcsak felsı végükön, de oldalaikon is. Ez azt is magában foglalja, hogy a mederszélességet 
csak egy bizonyos szintig csökkenthetik a szigetek, ezt követıen azonban megkezdıdik 
felemésztıdésük. Jelenlegi állapotában a medertágulat még érettnek tekinthetı, az akkumulációs 
zónák továbbra is jól definiáltak. Mindemellett a szigetek és a jobb part között csökken a 
távolság, és geomorfológiai térképezéseink során az I. és II. számú szigetek között új szigetmag 
kialakulását figyeltük meg, amely tovább mérsékli a jobb oldali mederág szerepét, így a 
sodorvonal legtöbbször a tágulat bal partja közelében fut. Mindezek a tágulat elöregedését, a 
szigetek partba olvadását, valamint néhány mostani sziget pusztulását vetítik elıre. 
  A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a IV. mintaterület az elmúlt ötven év alatt már 
egyszer elérte azt az állapotot, amikor szigeteinek többsége a partvonalba olvadt és a meder 
csomószerő tágulata egy idıre megszőnt. Azonban a meder közepén két szigetmag elég volt ahhoz, 
hogy a sodorvonal ismét megosztottá váljon, és a fonatos egység újjászülessen, kitáguljon és újabb 
szigetek képzıdjenek benne. Mivel eközben emberi beavatkozás nem érintette a területet, úgy 
tőnik, hogy a jelenlegi medertágulatban a mederformálódás jellege ciklikus, azaz a medertágulatok 
fejlıdésében jól beazonosítható, visszatérı állapotok figyelhetıek meg (4.42. ábra): 
1) Éledı típusú a medertágulat, mikor a hasznos szélesség értéke a legnagyobb, ilyenkor intenzív 

középzátony képzıdés jellemzı, amely szigetmagok kialakulásához vezet. 
2) Érett típusúvá válik egy medertágulat, ha állandósul a sodorvonal megosztottsága, a szigetek 

kijelölik az akkumulációs zónát, és a meder hasznos szélessége csökkenni kezd. 
3) Végül öregedı típusú lesz a medertágulat, mikor szigetei a partba olvadnak, a sodorvonal 

megosztottsága megszőnik, és hasznos szélessége a minimumhoz közelít. 
  Ezen állapotok folyamatos ismétlıdése, a szigetek csoportokba rendezıdése, hol a bal, hol 
a jobb partba történı csatlakozása, valamint folyásirányban történı elmozdulása és 
felemésztıdése dinamikus egyensúlyi állapotot tükröz. Ugyanakkor a legnagyobb víztömeget 
továbbító mederág jobbra, illetve balra tevıdése és a szigetek idınkénti partba olvadása alapján 
nem kizárt, hogy egy öregedı medertágulatban – ahol a hasznos szélesség jelentısen lecsökken – 
a balra vagy jobbra nagy ívben kerülı fı sodrás a szigetrendszer végsı fölszámolódásához, a 
sodrási ív mentén meginduló kanyarulat-fejlıdéshez vezethet. 
 
 
5.4.4. A medertágulatok állapota és annak változása a teljes vizsgálati szakaszon. 
 
  A medertágulatokat a vizsgált folyószakasz szélesség viszonyai alapján határoltam le. 
Ehhez elıször a középvonal mentén 100 méterenként meghatároztam a folyó szélességét. Az így 
kapott szélességdiagram jól mutatja a tágabb és szőkebb szakaszok váltakozását, amely jól 
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elkülöníthetı morfológiai egységeket jelöl ki (4.43. ábra). Ezek közül elsıként a meder azon 
szakaszait értékeltem medertágulatként, ahol a folyó szigetek kialakításával már elkezdte a 
kitágult szelvények hasznos mederszélességét szőkíteni. E szakaszok átlagszélességét vettem 
azután alapul azon egységek lehatárolására ahol a legvalószínőbb a további szigetek kialakulása. 
A szabályozott és a szabályozatlan szakaszon külön szélesség értékeket állapítottam meg, mert a 
két egység szélességviszonyai jelentısen eltérnek. A medertágulatokat 5 idıpont (1953, 1973, 
1981, 1991, 2000) légifotó- és térképsorozatain vizsgáltam. Mind az 5 idıpontban 20–22 
egységet sikerült beazonosítani.  
 

 
4.43. ábra: A vizsgált folyószakasz szélességdiagramja 1953-ban és 2000-ben, és az elkülönített 
medertágulatok legszélesebb szelvényei. 
 
  Ezt követıen a szigetek helyzete és a legszélesebb szelvényben jelentkezı hasznos meder 
szélesség alapján meghatároztam a beazonosított medertágulatok állapotát. Ez a IV. 
mintaterületen megfigyelt összefüggések alapján történt.. Bár az egyes idıpontokhoz köthetıen 
csak statikus állapotok mérhetıek így fel, semmint a tágulatokban lezajló dinamikus folyamatok, 
így fejlıdésük nem rekonstruálható pontosan. Változásaik alapján az egész szakaszra kivetíthetı 
morfológiai viszonyok jól jellemezhetıek. 
  A szabályozatlan szakaszon a tágulatok száma egy idıpont kivételével azonos volt, mégis 
igen összetett kép bontakozott ki a tágulatfejlıdés szempontjából, hiszen az elmúlt 50 év alatt 4 
tágulat szőnt meg, míg 3 új született, s a többiek esetében is jelentıs változások történtek (4.44. 
ábra). Elmondható, hogy a közvetlenül a nagylaki kanyarulatok tetıpontjai alatt elhelyezkedı két 
medertágulat (1. és 4.) fejlıdése viszonylag lassú volt az itt kialakult hatalmas szigetek nagyfokú 
morfológiai stabilitása miatt. Ezek a sodorvonalat mindvégig megosztották és a vizsgálati idıszak 
során szinte mindig érett állapotot kölcsönöztek a tágulatoknak. Az újabban megfigyelhetı jobbra, 
illetve balra történı eltolódás, és a hasznos mederszélesség csökkenése azonban esetükben is már 
öregedı fázisra, az egyik mellékág jövıbeni eltömıdésére utal (4.44. ábra). 
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4.45. ábra: A szabályozott szakaszon lehatárolt medertágulatok morfológiai változásai 1953 és 2000 között.
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  A nagylaki kanyarulatok tetıpontjaitól folyásirányban felfelé található tágulatok esetében 
(2., 3., 5. és 6.) dinamikusabb változások következtek be. Az itt lévı szigetek jóval kisebbek 
voltak és több esetben is elıfordult összeolvadásuk (4.44. ábra 2B, 5D). A legteljesebb ciklust az 
5. tágulat mutatta, ugyanis kezdeti éledı állapotát (5A) hamarosan érett állapot követte (5B), 
amely azután a szigetek összeolvadásával elıször öregedı állapotra (5D), majd immár 
napjainkra a szigetek teljes partba olvadásával ismét éledı állapotra váltott (4.44. ábra). Az 
utolsó felvételezés alapján ugyanis a tágulat nem számolódott fel, csak átmenetileg „sziget-
mentes” stádiumba került. Teljes tágulat felszámolódás az 1953-ban 6. tágulatként azonosított 
egység esetében volt megfigyelhetı, ahol a szélesség átlag alattinak bizonyult ahhoz, hogy újabb 
sziget képzıdjön a korábbi partba olvadását követıen. 
  Mindezek mellett a legmarkánsabb változások az apátfalvi, átmetszésekkel kiegyenesített 
szakaszon jelentkeztek, itt található az elızı fejezetben bemutatott IV. számú mintaterület is. 
Ezen a szakaszon több tágulat esetében is megfigyelhetı a teljes ciklus (8., 9. 11. és 13.), míg 
más tágulatok esetében a szigetfelület gyarapodása (10. és 12.), a szigetek egymásba olvadása 
(10.), végsı soron a hasznos mederszélesség csökkenése játszódott le (4.44. ábra). Mindemellett 
a szigetek áthelyezıdése is szinte folyamatos, ez alól csak a 14. tágulat a kivétel. Gyakori az új 
szigetek születése is, mint például a 7/8D és 12B medertágulatok esetében, ahol a szigetek 
kialakulását már jó elıre jelezte a tágulati átlagszélességnél szélesebb meder szakaszok megléte 
(4.44. ábra). Ez alapján a jövıben az apátfalvi szakaszon a 7. és 8., illetve a nagylaki szakaszon 
az 5. tágulat esetében kell nagy valószínőséggel szigetképzıdésre számítani. 
  Az alsó, szabályozott szakaszon az 1953-as kiinduló állapothoz képest a tágulatok száma 
jelentısen, 8-ról 4-re csökkent (4.45. ábra). Ez elsısorban az itt elhelyezett szabályozási 
mőtárgyaknak, sarkantyúknak, illetve kırakatoknak köszönhetı. Azokon a területeken, ahol a 
partokat nem védték be, ha korlátozott intenzitással is, de szigetképzıdés indulhatott meg, és a 
medertágulat fejlıdési ciklus különbözı stádiumai alakulhattak ki. Erre a folyamatra a legszebb 
példa a 19. tágulat fejlıdése (4.45. ábra). A folyó 14. folyamkilométerénél kialakuló tágulati 
egységben (19A) elıször egy kisebb sziget alakult ki, amely azután a sodorvonalat megosztva 
egy érett (19B) tágulatot eredményezett 1973-ra. A továbbra is egy szigetes egység ezután 
szőkülni kezdett és szélessége az átlagos tágulati szélesség alá csökkent (19C). Ez és a sziget 
balra tolódása (19D) a tágulat elöregedését vetíti elıre a jövıben. Hasonló módon szigetek 
alakultak ki a 16. és 17. tágulatokban, azonban ezek az érett állapotot csak rövidebb idıszakra 
érték el. 
  A vizsgálati idıpontokon végigtekintve a tágulatokról általánosságban elmondható, hogy 
legszélesebb szelvényeik által kijelölt helyzetük alig változott, és minden bizonnyal a szigetek 
kialakulása, illetve megléte még inkább rögzíti helyüket (lásd 4.4.2. fejezet). A medertágulatok 
egymástól való távolsága térben változó. A legsőrőbben a 35-40 fkm-ig húzódó szakaszon 
helyezkednek el, itt 2000-ben átlagosan 1 km volt a köztük lévı távolság, ez az 5 km-es 
folyószakasz átlagszélességének 5,3-szorosa, ami megfelel a szakirodalomban megadott érték 
tartománynak (5–6-szoros) (Richards 1982, Morisawa 1985, Knighton 1998). Mindazonáltal a 
szabályozatlan szakasz további részein a legszélesebb szelvények átlagos távolsága szintén 
2000-ben 1,4 km, ami az átlagszélesség 8,1-szerese. 
  A tágulatok összességének állapota utal a mederben mozgó hordalékpulzusok mintázatára, 
illetve arra, hogy a vízfolyás energiái milyen mértékben emésztıdnek fel a medertágulatokban 
azok morfológiai összetettségébıl adódóan. Az öregedı és megújuló tágulatok kedveznek a 
hordalék gyors továbbításának, az öregedı tágulatok esetében a hasznos szélesség csökkenésével 
az oldalazó erózióra való hajlam is felerısödhet, azaz e tágulatok morfológiája kevésbé fogja 
vissza a vízfolyás energiáit. Az érett tágulatok ezzel szemben csökkentik a vízfolyás 
energiaszintjét, és a szigetek mögött föltorlódó zátonyok által nagyfokú hordalék visszatartó 
képességgel is bírnak. Ezáltal a hordalék pulzusok mozgásának dinamikáját is befolyásolják, 
tulajdonképpen szelepként funkcionálnak. 
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  A különbözı vizsgálati 
idıpontokban eltérı volt az egyes 
fejlıdési típusok megoszlása. 
1953-ban a szabályozatlan 
szakaszon éledı tágulatból volt a 
legtöbb, s ha tekintjük az alsó, 
szabályozott szakasz tágulatait is, 
akkor még hangsúlyosabb e típus 
dominanciája (4.20. táblázat). 
Mindez jelentıs mederátalakulást, 
több esetben is új tágulatok 
létrejöttét tükrözi. Ezzel szemben 
1973-ban az érett tágulatok 
vannak túlsúlyban, a felsı szakaszon ezek adják a tágulatok 64 %-át. Az 1980-as, 1990-es 
években azonban jelentısen növekedett az öregedı fázisban lévı medertágulatok száma, amely 
elsısorban az érett egységek rovására történt (4.20. táblázat). Egy ebben az idıszakban 
bekövetkezı árvízi esemény valószínőleg több helyütt is a partok fokozott erózióját 
eredményezte volna, ám ezekben az évtizedekben a kisvizek játszották a fıszerepet. Napjainkban 
az érett tágulatok száma ugyanannyi, mint egy és két évtizeddel ezelıtt (ez persze nem azt 
jelenti, hogy ugyanazok a tágulatok vannak érett állapotban), ugyanakkor a felsı szakaszon az 
öregedı tágulatok száma csökkent, míg az éledı tágulatok száma nıtt. Feltőnı, hogy 1991-ben, 
illetve 2000-ben a viszonylag lassan változó alsó szakaszon elhelyezkedı medertágulatok 
legtöbbje öregedı stádiumba lépett, azaz ezen tágulatok részaránya a teljes magyarországi 
szakasz tekintetében továbbra is igen magas. Ez a mellékágak folyamatos eltömıdését tükrözi, 
ez pedig a fı ágak partfalának fokozott erózióját vonhatja maga után. Ilyen értelemben egy-egy 
árvízi esemény kapcsán a folyó morfológiai szempontból érzékenyebben reagálhat, medrének 
mintázata könnyebben változhat. 
 
 
5.4.5. Részösszegzés 
 
  A szigetek és a 100 méterenkénti szélességadatok alapján lehatárolt medertágulatokban 
összetett morfológia folyamatok jelentkeztek, amelyek a hordalék különbözı idıbeli és térbeli 
eloszlásában, valamint a szigetek helyzetének és számának változásaiban nyilvánultak meg. 
  Megállapítottam, hogy a mintaterületek esetében a kisvizes felmérések közel azonos 
átlagos feltöltöttség értéket eredményeztek, ugyanakkor az eltérı hidrológiai helyzetek mellett 
meghatározott értékek között jelentıs különbségek adódtak. Ezek a különbségek a legfelsı 
mintaterület esetében voltak a legnagyobbak, itt a nagyvízkor meghatározott általános átlag 
mélység 1 m-rel volt kisebb, mint a kisvizes érték. A szabályozatlan szakasz összes felmért 
medertágulatát figyelembe véve a 2004–2005-ös hidrológiai évben a nagyvizes meder 
feltöltöttsége 60–70 cm-rel, a leszálló ágban megfigyelt meder feltöltöttsége pedig 30–40 cm-rel 
volt nagyobb, mint az azt megelızı kisvizes idıszakban. A szabályozott szakaszon elhelyezkedı 
tágulatokban a feltöltöttség mértékében bekövetkezı változások jelentéktelenek voltak.  
  A hordalék tágulatokon belüli eloszlásáról elmondható, hogy nagyvízkor a legnagyobb 
átlagos feltöltıdést általában a tágulatok felsı szelvényeiben tapasztaltam. Ennek mértéke eltérı 
volt és a tágulatokban található szigetek elhelyezkedésétıl függött. A nagyvízkor és az árvizek 
leszálló ágában az akkumuláció mértéke folyásirányban csökkent, s a tágulatok alsó részén egyes 
esetekben még kimosódás is elıfordult. Ennek alapján egy jól fejlett tágulat esetében három jól 
definiált funkcionális morfológiai egység különíthetı el: egy felsı akkumulációs, egy középsı 
transzportációs, és egy alsó eróziós zóna. Ezen morfológiai egységek a szigetekkel leginkább 
tagolt IV. mintaterületen különülnek el legjobban, itt akár 2,4 m-es átlagmélységbeli különbség 
is kialakulhat az akkumulációs és eróziós zóna szelvényei között. Kevésbé tagolt tágulatokon (II. 

4.20. táblázat: A medertágulatok megoszlása a vizsgálati 
idıpontokban a három fejlıdési fázis tekintetében. 
idıpont szakasz éledı érett öregedı 

szabályozatlan szakasz 6 5 3 1953 
szabályozott szakasz 5 0 2 
szabályozatlan szakasz 2 9 3 1973 
szabályozott szakasz 2 2 1 
szabályozatlan szakasz 2 6 7 1981 
szabályozott szakasz 1 3 0 
szabályozatlan szakasz 2 6 6 1991 
szabályozott szakasz 0 1 3 
szabályozatlan szakasz 4 6 4 2000 
szabályozott szakasz 0 1 3 
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mintaterület) az akkumulációs zóna hordalék pulzus formájában végigvonulhat egy-egy árvíz 
során, illetve szigetek hiányában bárhol kialakulhat az akkumulációs, illetve az eróziós zóna, és 
akár a tágulat felsı részén is elıfordulhat erózió (VI. mintaterület). A nagyvízkor kialakuló nagy 
eltérésekkel ellentétben kisvízkor a szelvények átlagmélységeinek sora sokkal kiegyenlítettebb 
képet mutat, azaz ekkor a felsı részeken felhalmozódott hordalék mintegy kimosódik a 
rendszerbıl. 
  Az elızıek alapján két medertágulat típust különítettünk el: 1) ahol a szigetek határozzák 
meg az akkumuláció helyzetét, illetve 2) ahol a szigetek még nem vagy már nem befolyásolják a 
hordalék pulzusok lefutását. Elıbbiekben több hordalék halmozódik fel az árhullámok során, 
azaz ezek az egységek nagyobb hordaléktároló kapacitással rendelkeznek, így bennük a folyó 
nagyobb energiákat emészt fel, ezáltal morfológiai szempontból stabilabbak lesznek. 
  A szigetek egy tágulaton belüli relatív helyzete alapján jól beazonosítató, visszatérı 
állapotokat különítettünk el a medertágulatok fejlıdésében. A ciklikus fejlıdés fázisai a 
következık: éledı, érett, öregedı. Éledı tágulat esetében a meder kitágulását figyelhetjük meg, 
illetve szigetmagok kialakulását. Mikor a medertágulat éretté válik, nagyobb mérető sziget, vagy 
szigetek fejlıdnek ki a meder közepén, melyek több ágra bontják a sodorvonalat. Öregedı 
stádiumban megkezdıdik a szigetek pusztulása, illetve partok felé sodródása, ami a mellékágak 
feltöltıdését, a szigetek megszőnését, és a tágulat ideiglenes felszámolódását eredményezi.  
   A különbözı állapotban lévı medertágulatok, különbözı módon befolyásolják a folyó 
energiaviszonyait. Az öregedı és éledı tágulatokon a zátonyok formájában mozgó hordalék 
gyorsabban keresztülhalad, így ezek a folyó energia állapotát kevésbé befolyásolják. Ezzel 
szemben az érett tágulatokra jellemzı sodorvonal áttevıdések és a feltorlódó zátonyok nagyobb 
energiákat emésztenek fel. Az öregedı és megújuló típus esetében a partok rombolása kerülhet 
elıtérbe, míg az érett típusú medertágulatokban az energia inkább a mederformák fejlıdésére, 
vándorlására fordítódik. 
  A tágulatok állapota folyamatosan változik, ezért egy-egy idıpontban a különbözı típusok 
megoszlása más és más, ami utal a folyón várható morfológiai változások irányára és 
intenzitására. Jelenleg az éledı és öregedı tágulatok száma felülmúlja az érett tágulatokét, ami a 
kanyarulatok képzıdéséhez kedvezıbb állapotot jelent. 
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4.5. A MEDER MINTÁZATÁNAK VÁLTOZÁSA  
 
  A meder mintázata a korábban vizsgált morfológiai elemek együtteseként értelmezhetı, 
tehát része csakúgy a folyó mentén felvett keresztszelvény, mint a zátonyok, szigetek és 
medertágulatok rendszere. Az említett elemekhez hasonlóan magát a mintázatot is a hidrológiai 
tényezık sora határozza meg.  
  Ebben a fejezetben a folyó mintázatának változásait követem nyomon a szabályozások elıtti 
idıktıl kezdve. A korabeli és a jelenlegi mintázat dimenzió nélküli morfológiai mutatók 
segítségével válik összevethetıvé. A hosszabb távú kitekintést követıen az elmúlt 50 évre 
vonatkozóan részletesebben is elemzem a morfológiai folyamatokat a középvonal, a szinuszitás, és 
a kanyarulat-fejlettség változásain keresztül. A planimetriai elemzésen túl a rendelkezésre álló 
keresztszelvények adatait, valamint a folyó szélességviszonyainak alakulását is figyelembe vettem 
a medermintázat értékelésekor. Végezetül nemcsak a morfológiai mutatók, hanem folyón jelenleg 
tapasztalható hidrológiai paraméterek tükrében is megadom a folyó mintázatát. Így összevethetıvé 
válnak a morfológiai és hidrológiai adatok, ami megalapozottabbá teszi mind a jelenlegi, mind a 
várható mintázat jellegének megadását. 
 
 
4.5.1. A Maros medermintázata a szabályozások elıtt 
 
  A szabályozások elıtti Maros planimetriai jellemzıit két térképsorozat alapján tudtam 
megvizsgálni. A kiinduló állapotot az 1829-bıl származó Szathmáry-féle térkép (lásd 2.2. fejezet) 
szolgáltatta, ehhez hasonlítottam a II. katonai felmérés szelvényeit. Utóbbiak a szabályozások 
idején készültek, így a korábbi meder egyértelmően azonosítható volt rajtuk (ezt egy szaggatott 
vonal is segítette). A két térképsorozaton a mai 50 km-es hossznak megfelelı szakaszon a folyó 
szinuszitása 2,09-nek és 2,16-nak adódott. Mindazonáltal ezt a szakaszt a folyó futásiránya, 
szinuszitása, és a kanyarulatok fejlettsége alapján további négy részre lehetett felosztani (4.46. 
ábra). Ezek esetében a morfológiai mutatók mindkét idıpontban jelentısen eltértek (4.21. táblázat).  
 
4.21. táblázat: A magyarországi szakasz szabályozások elıtti egységeinek morfológiai mutatói. 
 1829 1865 
 S ΣP i/hátl S ΣP i/hátl p (m) 
1. szakasz 1,32 1,74 1,24 1,46 1,66 1,17 8537 
2. szakasz 2,23 2,76 1,68 2,17 2,91 1,70 32027 
3. szakasz 2,01 2,01 1,63 2,05 2,20 1,40 29048 
4. szakasz 2,58 2,58 1,68 2,71 2,71 1,65 26532 
teljes szakasz 2,09 2,31 1,64 2,16 2,48 1,57 96144 

 
  A legfelsı, nagylaki szakaszt enyhe, szigetekkel tagolt kanyarulatok jellemezték, a fıág 
szinuszitása itt volt a legalacsonyabb. A kapott értékek jóval 1,5 alattiak, így Leopold és 
Wolman (1957) rendszerében az egyenes vízfolyások mutatóinak felelnek meg. A folyószakaszt 
alkotó négy nagyobb kanyarulat átlagos i/h aránya a két idıpontban 1,24 és 1,17, tehát Csoma 
(1973) és Laczay (1982) osztályozása alapján a fejlett kanyarulatok alsó határához esnek közel 
(4.21. táblázat). A térképeken megfigyelhetı szigetek szélessége a meder szélességének alig 
kétszerese, ami pedig Schumm (1985) alapján a fonatos vízfolyások szigeteinek megfelelı érték. 
Mindezeket figyelembe véve az 1. szakasz a meanderezı és a fonatos mintázatok közötti 
átmenetet mutatott a szabályozásokat megelızıen. 
  A Magyarcsanádtól Makóig húzódó 2. szakaszt egyrészt jól fejlett, érett kanyarulatok, 
másrészt pedig a fı ágból leágazó, önmagukban is meanderezı mellékágak, fattyúágak 
jellemezték (4.46. ábra). A szinuszitás tekintetében ez a szakasz lényegesen nagyobb értékeket 
mutatott (2,23, illetve 2,17), emellett a teljes szinuszitás a mellékágaknak köszönhetıen itt érte el 
maximumát (4.21. táblázat). A növekvı szinuszitással párhuzamosan a kanyarulatok fejlettsége 
is nıtt, s ezen a szakaszon az átlagos i/h arány elérte az 1,7-et. Ennek megfelelıen 1829-ben 



1
1,17

2
1,21

3
1,29

4
1,30

5
1,21

6
1,39

7
1,53

8
2,03

9
1,71

10
1,06

11
1,91

12
1,58

13
1,2914

1,67

15
1,01

16
1,7717

1,00
18

1,46

19
4,67

20
1,02

21
1,10

22
1,48

23
3,38

24
1,90

25
1,37

26
1,50

27
1,10

28
1,01

29
1,29

30
1,26

31
1,09

32
1,52

33
1,49

34
1,44

35
1,36

36
1,81

37
1,13

38
1,77

39
4,69

40
2,00

41
3,06

42
4,16

43
2,8944

1,16

45
1,66

46
2,14

47
1,01

48
1,2349

1,76

50
1,01

51
1,71

52
2,19

53
1,56

54
1,15

55
2,22

56
2,02

57
1,65

58
2,03

59
1,0360

1,13

61
1,06

62
1,12

63
1,71

64
1,52

65
1,31

66
1,03

67
1,34

68
1,06

É

Jelmagyarázat

43

3,75 a kanyarulat i/h értéke

szakaszhatár

a kanyarulat száma

inflexiós pont

húr

meander öv

1
1,24

2
1,24

3/1
1,02

3/2
1,01

3/3
1,19

4
1,335

1,13

6
1,33

7
1,50

8
1,98

9
1,81

10
1,08

11
2,09

12
1,69

13
1,01

14
1,32

15
1,00

16
1,91

17
1,00

18
1,58

19
3,11

20
1,06

21
1,06

22
1,31

23
3,89

24
1,75

25
1,52

26
1,45

27
1,17

28
1,02

29
1,61

30
1,34

31
1,05

32
1,92

33
1,73

34
1,43

35
1,43

36
1,77

37
1,23

38
1,07

39
1,08

40
1,73

41
1,84

42
3,55

43
3,75

44
1,15

45
1,92

46
1,92

47
1,02

48
1,3449

2,22

50
1,00

51
2,12

52
2,23

53
1,54

54
1,27

55
2,47

56/1
1,71

56/2
1,00

56/3
1,2357

1,71

58
1,90

59
1,00

60
1,21

61
1,06

62
1,15

63
1,83

64
1,46

65
1,30

66
1,05

67
1,57

68
1,06

4.46. ábra: A szabályozások elõtti Maros kanyarulati viszonyai Szathmáry Sámuel (1829) térképsorozata és a II. katonai térképezés (1865) szelvényei alapján.

1829

1856

5 km0

1.szakasz

1.szakasz

2.szakasz

2.szakasz

3.szakasz

3.szakasz

4.szakasz

4.szakasz



 107 

kanyarulatok 52 %-a, míg 1865-ban 43 %-a minısült érettnek, emellett egy, illetve késıbb kettı 
túlfejlett kanyarulat (i/h > 3,5) is megfigyelhetı volt. Ezen a szakaszon is voltak szigetek, ezek 
szélessége azonban minden esetben hozzávetıleg 4,5-szöröse az ıket körülölelı mederágak 
összes szélességének, ami ártéri szigeteket jelöl (Schumm 1985). Az 1829-es, részletgazdagabb 
térképeken a fıágban, elsısorban az inflexiós pontok környékén, mederközepi zátonyok is 
megfigyelhetık. E morfológiai jegyek alapján a Maros ezen a szakaszán szintén átmeneti 
mintázatot mutatott, ám összességében anasztomizáló jellegőnek tekinthetı. Ugyanakkor az 
egyes mellékágak, illetve a fıág morfológiai szempontból szintén a meanderezı és fonatos 
mintázatok határán mozogtak. 
  Folyásirányban haladva a következı, Makótól Klárafalváig húzódó, 3. szakaszon a kanyargás 
került elıtérbe, de a szinuszitás (2,01 és 2,05) és a kanyarulat-fejlettség (1,63 és 1,40) szempontjából 
visszaesés volt tapasztalható (4.21. táblázat). Ez a szakasz bizonyos fokig hasonlít a legfelsı 
egységhez (4.46. ábra), ugyanakkor itt az érett kanyarulatok voltak túlsúlyban (47, illetve 53 %). 
  A negyedik, torkolati szakaszon a meanderek mintegy feltorlódtak, igen összetett, 
esetenként torzult futást kölcsönözve a folyónak (4.46. ábra). Bár a negyedik szakasz hossza 
mindössze 10 %-a a teljes hossznak, mégis itt azonosítottam be a kanyarulatok több mint 40 %-
át. Ennek megfelelıen a szinuszitás itt volt a legmagasabb, értéke majd kétszerese a legfelsı 
szakaszon mért adatoknak (4.21. táblázat). A teljes szinuszitás a torkolati szakaszon nem különül 
el, hiszen a mederben itt már nem fordultak elı sem szigetek, sem zátonyok. A kanyarulatok 
fejlettségét tekintve megállapítható, hogy az érett kanyarulatok részaránya továbbra is 50 % 
körüli, ugyanakkor i/h arányukat tekintve még a 2. szakasz kanyarulatainál is nagyobb értékeket 
mutattak (4.46. ábra). Mindez azt jelenti, hogy a 3. és 4. szakaszok mintázata egyértelmően 
meanderezı jellegő volt a szabályozásokat megelızıen. 
  Összességében mindkét térképsorozaton megfigyelhetı a medermintázat jellegének térbeli 
változása. A mintázat és a kanyarulat-fejlettségi viszonyok változásainak hátterében több 
tényezı is állhat. Elsısorban a terep különbözı fokú lejtésére gondolhatunk, de a meder és a part 
anyagának finomodása, vagy a Tisza visszaduzzasztó hatása is fontos tényezı lehet a 
kanyarulatok eltérı fejlettségének kialakulásakor. Ehhez kapcsolódva meg kell említeni azt a 
megfigyelést is, hogy az 1982-es 1:10.000 topográfiai térképek alapján készült 
domborzatmodelleken (Botlik 2005) a hullámtéren kívüli területeket vizsgálva Makónál jelölhetı 
ki a Maros szabályozások elıtti hordalékkúpjának határa, amely egybeesik a 2. és 3. szakasz 
határával is. Ezek szerint a fonatos jellegő átmeneti mintázatok a hordalékkúpi, míg a 
meanderezı jellegő mintázatok a hordalékkúp elıtti területekhez köthetıek. 
  A térbeli változás mellett a két térképsorozat alapján idıbeli változások is felismerhetık, 
amelyek a folyó természetes fejlıdésének sebességére utalnak. Bár az adatok pontossága nem túl 
jó, a dimenzió nélküli mutatók és az egyértelmő eltérések alapján az általános folyamatok 
felvázolhatók. Ezek szerint a két idıpont között vizsgált folyószakasz szinuszitása, azaz a 
fımeder hossza nıtt, míg a teljes szinuszitás és az átlagos kanyarulat-fejlettség csökkent. A 
szinuszitás növekedésének hátterében új kanyarulatok és szürflexiós szakaszok létrejötte állt. 
Ilyen volt például a 3. kanyarulat (1. szakasz), vagy pedig az 58. kanyarulat (4. szakasz) (4.46. 
ábra). A teljes szinuszitás csökkenését elsısorban a 2. szakaszon végbement változások okozták, 
itt ugyanis a második térképezéskor máshol kialakuló, rövidebb fattyúágak voltak 
megfigyelhetık. Ez lehet ugyan szubjektív térképezési különbség is, de a korábbi ágak 
eltömıdésére, és újak feléledésére is utalhat (4.46. ábra). 
  A kanyarulatok átlagos fejlettségének csökkenéséhez több tényezı járult hozzá. Egyrészt az 
újonnan kialakuló kanyarulatok szükségszerően alacsonyabb fejlettségőek, másrészt egy érett (14. 
kanyarulat: i/h1829 = 1,67) és egy túlfejlett (39. kanyarulat: i/h1829 = 4,69) kanyarulat is átszakadt a 
két térképezés között, harmadrészt egyes kanyarulatok esetében az inflexiós pontok 
áthelyezıdésével nıtt a húr hossza, ezáltal csökkent i/h értéke (pl. 21. kanyarulat) (4.46. ábra). A 
kanyarulatok i/h arányának változásait a 4.47. ábrán követhetjük nyomon, ahol a pozitív értékek a 
fejlettség növekedését illetve új kanyarok létrejöttét (a korábbi, „kanyarulat-mentes” állapotot i/h = 
0-nak tekintve), míg a negatív értékek lefőzıdéseket, és inflexiós pont áthelyezıdéseket jelölnek. 
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4.47. ábra: A kanyarulatok 1865-ös és 1829-es i/h értékének különbsége a vizsgált szakaszon. 
 
  A fenti elemzések azt mutatják, hogy a Maros vizsgált szakasza a szabályozásokat 
megelızıen aktívan formálódott, morfológiai paraméterei egy-egy új kanyarulat kialakulásával, 
vagy egy túlfejlett átszakadásával idırıl-idıre számottevıen megváltoztak. Látható, hogy a két 
térképezés között eltelt idıben mindegyik részegység esetében történtek jelentıs változások, a 
morfológiai mutatók értékei akár 8–10 %-kal is eltérhetnek, ami igen intenzív folyamatokra utal, 
fıleg az elmúlt 50 év változásainak tükrében. 
 
 
4.5.2. A medermintázat változása az elmúlt 50 évben 
 
  A Maros medrének planimetriai mutatóit 3 idıpont, 1953, 1973 és 2000 légifelvételei 
alapján vizsgáltam meg. Mivel elızetes eredményeim alapján igen kis mértékő változásokra 
számítottam, ezért igen nagy pontosságú mérésekre volt szükség az összehasonlításokhoz. Ennek 
érdekében a méréseket egységes elvek szerint hajtottam végre, ezzel is csökkentve a nem 
szisztematikus hibák nagyságát. A szinuszitás és kanyarulat-fejlettség meghatározásához 
szükséges középvonal megszer-
kesztéséhez a különbözı légifotó 
sorozatokon ugyanazon pontokban 
100 méterenként mértem le a 
meder szélességét, s a közép-
vonalat az így nyert szakaszok 
felezı pontjai közt húzott 
egyenesekbıl állítottam össze. A 
természetes állapot alapján meg-
húzott szakaszhatárokat, valamint 
a Török (1977) által megadott 
inflexiós pontokban szerkesztett, 
az 1973-as középvonalra 
merıleges szakaszokat rögzítve 
minden idıpontban ugyanazon 
keresztmetszetek között végeztem 
a méréseket (az inflexiós pontok a 
középvonal változásai miatt 
oldalirányban elmozdulhattak a 
merıleges szakaszok mentén). 
  A beavatkozások legkevésbé 
az 1. szakaszt érintették. Itt az 
elmúlt 50 év során megfigyelt 
szinuszitás értékek jól illeszkednek 
a szabályozások elıtti értékekhez 
(4.22. táblázat). A szakasz teljes 

 
4.22. táblázat: A medermintázatot meghatározó morfológiai 
mutatók (középvonal hossza, szinuszitás, teljes szinuszitás, 
kanyarulat-fejlettség) változása 1953-tól a Maros 
magyarországi szakaszán. 

p (m) 1953 1973 2000 
1. szakasz 9205 9292 9312 
2. szakasz 14364 14326 14340 
3. szakasz 16613 16716 16775 
4. szakasz 9132 9168 9212 
teljes szakasz 49314 49502 49639 

S 1953 1973 2000 
1. szakasz 1,3770 1,3900 1,3921 
2. szakasz 1,0213 1,0186 1,0196 
3. szakasz 1,1794 1,1867 1,1909 
4. szakasz 1,0862 1,0905 1,0957 
teljes szakasz 1,1404 1,1448 1,1478 

ΣP 1953 1973 2000 
1. szakasz 2,0539 2,0103 1,9317 
2. szakasz 1,5877 1,5289 1,4737 
3. szakasz 1,2544 1,3052 1,2966 
4. szakasz 1,0862 1,0905 1,0957 
teljes szakasz 1,4537 1,4452 1,4134 

i/hátl 1953 1973 2000 
1. szakasz 1,3187 1,3304 1,3245 
2. szakasz 1,0121 1,0091 1,0104 
3. szakasz 1,1345 1,1413 1,1449 
4. szakasz 1,0601 1,0633 1,0668 
teljes szakasz 1,0869 1,0897 1,0917 
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szinuszitása nıtt, miközben a szigetek számának és 
méretének megfelelıen ingadozott is, ugyanakkor minden 
idıpontban ezen a szakaszon érte el maximális értékét 
(4.22. táblázat). A kanyarulatok fejlettsége is nıtt, és a 
négy kanyarulat közül a legalsó immár érett stádiumba 
lépett (4.23. táblázat). Mindemellett a 2. és 4. kanyarultok 
tetıpontjai mintegy 190–200 m-t mozdultak el 1865-tıl 
1953-ig, míg 1953-tól 2000-ig további 50–60 m-t (4.48. 
ábra). Az elmozdulás részben a kanyarulatok érettebbé 
válásával, részben pedig folyás irányban történı 
elmozdulásával magyarázható. Végeredményben azonban 
a továbbra is intenzív zátony- és szigetképzıdési 
folyamatok mellett ez az egység megırizte a meanderezı 
és fonatos jellegek közötti átmeneti állapotát. 
 

 
4.48. ábra: A 4. kanyarulat tetıpontjának elmozdulása, a 
kanyarulat fejlıdése (háttérben 2000-es légifotó). 
 
  A Makóig terjedı 2. szakasz esetében az 
átmetszések hatására a középvonal hossza mintegy 56 %-
kal, 32 km-rıl 14 km-re csökkent (4.21. és 4.22. táblázat). 
A növekvı esés hatására a meder beágyazódott (lásd 2.2. 
fejezet), késıbb egyes szakaszokon jelentısen kitágult, és 
szigetekkel tagolt medertágulatok jöttek létre. A 
kiegyenesített meder változékonyságára utal, hogy az 
elmúlt idıszakban a meder középvonala itt mutatta a 
legnagyobb kilengéseket, s egyes esetekben 60–70 m-rel, 
de legtöbbször 30–40 m-rel is eltolódott az 1953 és 2000 
közötti idıszakban (4.49. ábra). Ennek megfelelıen a 
középvonal hossza is ingadozott, Ugyanakkor az i/hátl 
értékek a fejletlen kanyarulatok 1,1-es határértékétıl is 
messze elmaradnak (4.22. táblázat). Mindezek alapján a 
szabályozások óta eltelt idıszakban a második egység 
egyértelmően fonatos jelleget öltött. 
  A Makó és Klárafalva közötti, korábban meanderezı 
3. szakasz hossza, ezáltal szinuszitása is jelentısen 
visszaesett a szabályozások hatására (mintegy 43 %-kal). 
Ezt követıen a szinuszitás kismértékő növekedése 

4.23. táblázat: A kanyarulatok 
fejlettségének változása 1953- tól.* 

i/h kanyarulat
száma 1953 1973 2000 

1. szakasz 
1 1,11 1,10 1,09 
2 1,31 1,33 1,33 
3 1,29 1,29 1,29 
4 1,57 1,60 1,60 

2. szakasz 
5 1,00 1,00 1,00 
6 1,01 1,01 1,01 
7 1,02 1,02 1,02 
8 1,00 1,00 1,00 
9 1,01 1,00 1,01 
10 1,00 1,00 1,00 
11 1,00 1,00 1,00 
12 1,00 1,01 1,01 
13 1,01 1,00 1,00 
14 1,02 1,00 1,01 
15 1,05 1,03 1,03 
16 1,01 1,01 1,01 
17 1,00 1,00 1,00 
18 1,00 1,00 1,00 
19 1,02 1,02 1,03 
20 1,02 1,02 1,02 

3. szakasz 
21 1,00 1,00 1,00 
22 1,00 1,00 1,00 
23 1,00 1,00 1,00 
24 1,00 1,00 1,00 
25 1,03 1,03 1,03 
26 1,04 1,05 1,05 
27 1,03 1,04 1,04 
28 1,29 1,29 1,30 
29 1,42 1,50 1,48 
30 1,30 1,30 1,31 
31 1,36 1,38 1,37 
32 1,15 1,14 1,17 
33 1,11 1,12 1,13 

4. szakasz 
34 1,07 1,06 1,09 
35 1,01 1,02 1,02 
36 1,00 1,00 1,00 
37 1,00 1,00 1,00 
38 1,00 1,00 1,00 
39 1,00 1,00 1,00 
40 1,11 1,11 1,11 
41 1,17 1,18 1,21 
42 1,10 1,11 1,11 
43 1,06 1,07 1,06 
44 1,16 1,16 1,17 
45 1,07 1,08 1,09 
46 1,03 1,03 1,01 

*sárga: fejlett kanyarulat, narancs: érett 
kanyarulat 
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mutatható ki 1953 és 2000 között, 
azonban ennek hátterében ismét 
antropogén beavatkozások, még-
pedig a folyó egyes kanya-
rulatainak 1950-es éveket követı 
rendezése áll. Erre legjobb példa a 
29. kanyarulat (4.50. ábra), 
melynek i/h aránya 1953 és 1973 
között a domború oldal rendezése 
miatt 1,42-rıl 1,50-e nıtt. Igaz 
késıbb az 1980-as évektıl kezdve 
a domború ívhez helyenként 40–50 
m széles övzátony felszínek 
csatlakoztak (Blanka et al. 2006), 
ami az inflexiós pont oldalirányú 
eltolódását, a húr hosszának 
növekedését, végül az i/h arány 
csekély mértékő csökkenését 
(i/h2000 = 1,48) idézte elı. Az i/h 
arányok kismértékő növekedésé-
nek ellenére a 3. szakasz 
hosszának mintegy 45 %-a 
továbbra sem számít kanyarulatnak 
a morfológiai mutatók alapján. 
  A torkolati 4. szakasz kitőnik 
abban, hogy a legdrasztikusabban, 
mintegy 65 %-kal itt csökkent a 
meder hossza a szabályozások 
hatására. Jelenleg is ez a 
legszabályozottabb szakasza a 
folyónak, mivel szinte mindegyik 
újonnan kialakított kanyarulat külsı 
íve kırakatokkal van biztosítva. 
Mindezek ellenére a szakasz 
szinuszitása 1953 és 2000 között, – 
ha kis mértékben is – de 
folyamatosan nıtt (4.22. táblázat). 
A középvonal meghosszabbodásá-
hoz elsısorban a közvetlenül a 
torkolat fölött található 7 
kanyarulat esetében lejátszódó 
morfológiai folyamatok járultak 
hozzá. Ezekben ugyanis az 
övzátonyképzıdés egyre beljebb 
tolja a domború íveket (átlagosan 
30 m-rel), így a középvonal is 
közelebb kerül a stabilizált 
homorú parthoz (4.51. ábra). 
Mindezeknek megfelelıen a 
kanyarulatok fejlettsége is folyamatosan nıtt a vizsgálati idıszakban (4.23. táblázat). Ennek 
ellenére jelenleg a torkolati szakaszon mindössze 4 kanyarulat minısül fejlettnek, s ezek i/h 
értékei is igen közel esnek a fejlett kanyarulatok alsó határához (4.23. táblázat). A fentiekbıl 

 
4.49. ábra: A középvonal elmozdulása a kiegyenesített 2. 
szakaszon (háttérben 2000-es légifotó). 

 
4.50. ábra: A 3. szakaszon található érett, 29. kanyarulat 
fejlıdése (háttérben 1953-as légifotó). 
 

 
4.51. ábra: A középvonal eltolódása övzátonyképzıdés 
hatására a torkolati 4. szakaszon (40., 41. és 42. 
kanyarulat) (háttérben 2000-es légifotó). 
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látszik, hogy a 4. szakaszon történtek a legnyilvánvalóbb változások az eredeti mintázatba 
történı visszarendezıdés irányába, ezt azonban a szabályozási mővek megakadályozzák1. 
Mindenesetre a 3. és 4. szakaszok mintázatát az egyenes és a meanderezı jelleg közötti 
átmenettel lehetne leginkább jellemezni. 
  Összességében megállapítható, hogy a térbeli ritmust megbontó szabályozások hatására a 
meder futásfejlıdésének idıbeli üteme is jelentısen megváltozott. A mederalakulás folyamata a 
kezelt és kezeletlen szakaszokon is lelassult (4.52. ábra). Bár egyes szakaszokon kétségtelen jelei 
vannak az eredeti mintázatba való visszatérésnek, a közel 50 éves periódus során a középvonal 
hossza mindössze 325 m-rel, a szinuszitás 6 ‰-kel nıtt. A kanyarulatok átlagos fejletsége még 
az elızınél is mérsékeltebb 4,4 ‰-es növekedést mutatott, és a változás elsısorban a korábban 
meanderezı egységeken ment végbe. A teljes szinuszitás csökkenése azonban nyilvánvaló (2,9 
%), amely a szigetek számának csökkenésével áll szoros párhuzamban. 
 

 
4.52. ábra: A kanyarulatok 1953-as és 2000-es i/h értékének különbsége a vizsgált szakaszon. A 
4.47. ábrával összehasonlítva számottevıen kisebb változás. 
 
 
4.5.3. A meder mintázatának változása a keresztszelvények morfológiája alapján 
 
  Egy folyó medermintázatát nemcsak a planimetriai mérıszámok, de keresztszelvényeinek 
morfológiaia paraméterei is tükrözik. A Maros vizsgált szakaszáról a szabályozásokat megelızı 
idıkbıl csak viszonylag kevés, helyszínrajzokhoz mellékelt felvételezés állt rendelkezésemre. 
Ezek közül kettıt Makó környékén ismeretlen helyen 1831-ben Georg Schmidt, míg további 
tizet a Németcsanád és Apátfalva közötti szakaszon 1816-ban Huszár Mátyás mért fel (4.53. 
ábra). A szelvényeken a kis, közepes és nagy vízállások átlagos szintjeit jelöli a szerzı. Ezek 
közül a nagyvíz nívóját választottam a szelvény morfológiájára jellemzı w/d arány 
meghatározásához, ez ugyanis a rajzok alapján a mederkitöltı vízálláshoz esik közel2. 

 
4.53. ábra: A korabeli keresztszelvények elhelyezkedése Huszár Mátyás (1816) térképein. 

                                                 
1 A folyó helyenként már megkezdte a kırakatok alámosását és elbontását. Ilyen például a deszki szakaszon 
található bekagylósodás is, amelyet az 4.51. ábrán lehet látni. 
2 Elfogadva az állítást, miszerint a meder a leggyakoribb árhullámokhoz idomul, nem bevágódó vízfolyásoknál a 
mederkitöltı vízállásnak és a mederformáló vízállásnak közel kell esnie egymáshoz. 
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  Az összehasonlításhoz felméréseink közül olyan szelvényeket igyekeztem kiválasztani, 
amelyek hasonló morfológiai helyzetben találhatóak, és szélességük is közelít a korabeli 
szelvényekéhez (4.24. táblázat és 4.54. ábra). Mivel szabadon fejlıdı kanyarulat az érintett 2. és 
3. szakaszon jelenleg nem található, ezért a szelvényeket tágulat elıtti, tágulati, és tágulat utáni 
kategóriákba soroltam. Az 1831-es makói szelvények elhelyezkedése nem ismert, ezért az 
összehasonlításhoz a makói vízmérce szelvényét, illetve az V. és VI. mintaterület egy-egy 
hasonló szélességő és alakú szelvényét használtam. 
 
4.24. táblázat: Az 1816-os és 1831-es mederszelvények szélesség/mélység adatainak 
összehasonlítása hasonló szélességő és morfológiai helyzető 2004-es szelvények adataival. 

 1816 és 1831 2004 (saját felmérés)  
 szelvények w (m) w/d helyzet* szelvény(ek) w (m) w/d w/d2004–w/d1816 

Németcsanád (Huszár 1816)     
AB 119 33 B II/A 129 37 4 
CD 163 44 B III/A IV/A 151 164 45 51 1 7 
EF 199 58 B II/B III/B 181 185 60 61 2 3 
GH 205 53 T II/B 206 66 13 
JK 145 34 K II/I 134 35 1 

Apátfalva (Huszár 1816)     
AB 144 44 B IV/A 164 51 7 
CD 219 73 T IV/B 206 66 -6 
EF 112 27 K IV/P 114 30 3 
GH 138 32 K II/I  134 35 3 
JK 123 32 K II/J 129 35 3 

2.
 s

za
ka

sz 

LM 150 60 T - - - - 
Makó (Schmidt 1831)     

1 146 14  V/D 144 44 30 
2 181 20  VI/F 167 53 23 

3
. 

sz
ak

. 

    Makó 102 26 - 

* B: tágulat elıtti bemeneti szelvény; T: tágulati szelvény, K: tágulat utáni kimeneti szelvény. 
 

 
4.54. ábra: Szabályozások elıtti és jelenlegi szelvények a Maros apátfalvi szakaszán. 
 
  Az adatok összehasonlításából kitőnik, hogy a 2. szakasz esetében, a korabeli és a mostani 
szelvények w/d aránya nagyon hasonló, az eltérések viszonylag alacsonyak (4.24. táblázat). 
Természetesen a pontos összehasonlítási vízszint hiányában az adatok csak tájékoztató jellegőek, 
az azért látszik, hogy a szelvények hasonló morfológiát mutatnak mindkét idıpontban (4.54. 
ábra). Ezek szerint a szabályozásokat követıen a folyó ismét felvette a korábban jellemzı 
keresztmetszeteket, még akkor is, ha a meder planimetriája jelenleg eltérı. A folyó ezen 
szakaszán 1816-ban és 2004-ben is vegyesen fordultak elı olyan szelvények melyeknek w/d 
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értéke alatta maradt, illetve felülmúlta a fonatos és meanderezı medrek között húzott 50-es 
határértéket (Fredsoe 1978). Így a keresztszelvények alapján is átmeneti mintázatot mutat, illetve 
mutatott az Apátfalva környékén húzódó mederszakasz (4.24. táblázat). 
  Más a helyzet a Makó környéki szelvények esetében, melyek immár a 3. szakaszt jellemzik. 
Bár a szelvények összehasonlítása itt viszonylag esetleges, a különbségek figyelemre méltóak 
(4.24. táblázat) A 2004-es szelvények w/d értéke többszörösen meghaladja a szabályozások elıtti 
értékeket. Még a sokkal szőkebb makói szelvény is jóval sekélyebbnek bizonyult mint a régi 
szelvények. Ebbıl arra következtethetünk, hogy itt az elızıekkel ellentétben nem álltak vissza az 
eredeti keresztmetszeti paraméterek, hanem a korábbiaknál sekélyebbé vált a meder. 
 
 
4.5.4. A meder szélességviszonyainak változása 
 
  A középvonal hosszának és kanyargásának változása mellett egy másik felülnézeti 
paraméter is jól tükrözi a medermintázat fejlıdési irányát. Ez a vízfolyás szélessége. Mint láttuk 
a szélesebb szakaszok a Maros esetében egyértelmően tükrözik a fonatos jelleget. A 
mederszélességét a középvonal mentén 100 méterenként határoztam meg mindegyik adatforrás 
esetében ugyanazon pontokban. 
  A különbözı szakaszok 
átlagértékeit összevetve azt az 
általános következtetést vonhatjuk 
le, hogy a szabályozásokat 
követıen valóban kiszélesedett a 
meder (4.25. táblázat). Ennek 
mértéke eltérı volt, a 
legmarkánsabb változások a 
felsıbb szakaszokon mentek végbe. 
Feltőnı még az is, hogy a szélesedést követıen megindult a meder szőkülése (4.25. táblázat). Ez a 
Makó alatti szakaszokon egyértelmően a szabályozási munkálatok folytatásának, kırakatok és 
sarkantyúk építésének köszönhetı (a 4. szakaszon ezen beavatkozásokat követıen is kimutatható az 
átlagszélesség csökkenése). Mindamellett a szabályozatlan egységek is szőkülni kezdtek, melynek 
eredményeként az 1. szakaszon visszaállt a szabályozások elıtti állapotnak megfelelı 
átlagszélesség. A fenti folyamat ellenére a 2. szakaszon továbbra is határozottan szélesebb a folyó, 
mint a XIX. század közepén (4.25. táblázat). 
  Az elmúlt 50 év szélesség adatait a szabályozott és a szabályozatlan szakasz tekintetében is 
megvizsgálhatjuk. A két egység átlagai között jelentıs, 40 % körüli az eltérés mindhárom 
idıpontban. Az átlagszélesség változása alapján nyilvánvaló, hogy a szabályozatlan szakaszon 
jelentısebb mértékő a meder szőkülése, mint a szabályozott szakaszon (4.26. táblázat). Ha a 
kitágult szakaszokat különválasztjuk, akkor az is látszik, hogy a szőkülés ezek esetében volt a 
legmarkánsabb, értéke a felsı szakaszon majd 40 m (4.26. táblázat). Ez a folyamat akár a 
medertágulatok lassú felszámolódását maga után vonhatja. 
 
4.26. táblázat: Szélességviszonyok változása a Maros szabályozott és szabályozatlan szakaszán. 

 szabályozott (0–28 fkm) szabályozatlan (28–50 fkm) 
 1953 1973 2000 1953 1973 2000 

wmax (m) 231 219 211 333 304 316 
wmin (m) 53 70 54 66 111 95 
wátl (m) 124 120 108 189 180 165 
tágulati szakaszok wátl (m) 161 150 135 229 209 190 
nem tágulati szakaszok wátl (m) 118 115 101 171 166 147 

 
  A mederszélesség csökkenése nagyrészt az 1990-es években jelentkezı kisvizes 
idıszakban következett be. Ekkor ugyanis a tágabb szakaszokon, illetve kanyarulatokban 

4.25. táblázat: Az átlagszélesség változása a Maros 
különbözı szakaszain. 
wátl 1865 1953 1973 2000 
1. szakasz 163 184 183 163 
2. szakasz 137 169 158 149 
3. szakasz 122 139 134 121 
4. szakasz 95 103 98 86 
teljes szakasz 123 150 144 131 
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4.55. ábra: A VI. mintaterületen található övzátony növényzet általi stabilizációja.
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kialakuló oldal-, illetve övzátonyokat a növényzet stabilizálni tudta. Dendro-geomorfológiai 
módszerekkel mindez jól nyomon követhetı. Ilyen irányú teszt vizsgálatot a VI. mintaterületen 
végeztünk (4.55. ábra), ahol több periódust is el tudtunk különíteni a vegetáció térhódításában, 
azaz a part stabilizálódásában. 
  A tágulat enyhén ívelı bal partján a legmagasabb felszíneken az 1970-es, 1980-as évekbıl 
származó fák jelölték az eredeti part futásvonalát. Ehhez a vonalhoz alacsonyabb fekvéső, 
ugyanakkor 20–30 m szélességő, homogén korú fákkal borított felszínek csatlakoztak (4.55. 
ábra). A stabilizálódás fıként az 1991 és 1993, valamint a 2000 és 2001 közötti idıszakban 
zajlott le. Utóbbi periódus során a parthoz viszonylag közel elhelyezkedı, az 1990-es években 
keletkezı sziget mellékágát is sőrő fás vegetáció hódította meg. Bár felmérésünk idején, 2004-
ben a folyó megbontotta a legfiatalabb sarjakkal borított felszínek egy részét, a medret így is 
jelentısen, helyenként 50 m-rel is szőkítette a folyamat (4.55. ábra). Természetesen az ellentétes 
oldalon fellépı partrombolás valamelyest kompenzálta a szőkülést, de ennek mértéke a légifotók 
alapján 1981 és 2000 között mindössze 7–8 m volt. 
 
 
4.5.5. A folyó jelenlegi mintázatának meghatározása hidrológiai változók segítségével 
 
  Végezetül a medermintázat értékelése akkor válik teljessé, ha azt is megnézzük, hogy a 
független hidrológiai változók milyen mintázatra utalnak a folyó esetében. Ez azért is fontos, 
mert amennyiben eltérés van a várható és a tapasztalt medermintázatok között, a morfológiai 
jellegő változások valószínősége nagyobb. Az irodalmi áttekintésben bemutatott módszerek 
mindegyikét külön-külön is alkalmazzák a kutatók, azonban ehelyütt a pontosabb meghatározás 
végett több egyenlet és grafikon alapján is megadom a folyó esetében várható medermintázatot, 
illetve a felhasznált paraméterek azon értékeit, melyeknél – a többi paraméter állandósága 
mellett – a mintázatok közti átmenetet várhatnánk. 
  A mintázat meghatározását elsıként a klasszikus Leopold és Wolman-féle (1957) 
grafikon és egyenlet alapján végeztem el (lásd 1.8. ábra). A meghatáro-zásnál a szerzık által 
ajánlott mederkitöltı vízhozamot vettem alapul, amelyet a mederkitöltı vízállásnak 
megfelelıen adtam meg. A mederkitöltı vízszintet a makói szelvény feletti és alatti 5 fkm-es 
szakaszok partéleinek „0” vízszint feletti átlagos magassága (Török 1977) alapján számítottam 
ki (426 cm). Az ehhez az értékhez tartozó vízhozam Boga és Nováky (1986) a makói 
szelvényre vonatkozó vízállás vízhozam összefüggése szerint hozzávetıleg 800 m3/s. A folyó 
vízfelszínének átlagos esése ezen a szakaszon 26 cm/km (Boga és Nováky 1986). Mivel a 
makói szakaszon a folyó szinte egyenes, ezért ez az érték közelít az általános tereplejtés, tehát 
a völgy esés értékéhez. A fenti 
adatok alapján a Maros a grafikon 
alsó részére kerül, azaz a makói 
szakaszon a folyó a meanderezı 
mintázatnak megfelelı eséssel és 
vízhozammal rendelkezik (4.56. 
ábra), azonban látszik hogy az 
adott tartományban anasztomizáló 
vízfolyások is helyet kapnak. 
Ahhoz, hogy a Maros az egyenlet 
szerint a fonatos mintázatú folyók 
közé tartozzon, azonos esés mellett 
legalább 6646 m3/s vízhozammal 
(8,3-szoros), vagy azonos 
vízhozam mellett legalább 66 
cm/km (2,5-szeres) eséssel kellene 
rendelkeznie. 

 
4.56. ábra: A Maros a Leopold és Wolman-féle (1957) 
diagrammon. 
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  Elıbbi érték teljesülése nem 
várható a közeljövıben, ugyan-
akkor más szakaszokon lokálisan 
jelentkezhetnek olyan fenékesés 
értékek, melyek a vízfelszín esés 
befolyásolásával akár a határvonal 
közelébe is helyezhetik a folyót. 
Annál is inkább, mert Bledsoe és 
Watson (2001) szerint a Leopold 
és Wolman-féle (1957) határérték 
homokos medrő vízfolyások 
esetében túlbecsüli a 
fonatosodáshoz szükséges esés 
mértékét (lásd 1.1.4.1. fejezet). A 
4.27. táblázatban tüntettem fel az 
általam vizsgált medertágulatok 
belépési és kilépési szelvénye 
között számított fenékesést, 
valamint a tágulatok közötti 
szakaszok fenékesését. A 4.56. 
ábrán is jól látható, hogy az 
azonos morfológiai helyzetben 
lévı szelvények között számított 
fenékesés jól illeszkedik a Török 
(1977) adatai alapján szerkeszthetı 
felszíngörbe átlagos eséséhez (19,8 
cm/km). Az is kitőnik, hogy egy-
egy tágulaton belül a belépési és kilépési szelvények közötti fenékesés mértéke elérheti, illetve 
meg is haladja a kritikus értéket (4.27. táblázat és 4.57. ábra). Ezen túl még azt a következtetést is 
levonhatjuk, hogy árhullámok idején a vizsgált szakaszra vonatkozó átlagos fenékesés érték 
jelentısen megemelkedik (4.57. ábra), ami elsısorban a tágulatokon belüli különbségek 
növekedésének köszönhetı. 
  A Lane (1957) által megadott egyenletek (lásd 1.1.4.1. fejezet) is meanderezı mintázatot 
adnak a Marosra, sıt homokos medrő vízfolyásokra alkalmazott képlete alapján az elızınél is 
magasabb a kritikus esés (77 cm/km) vagy vízhozam (61836 m3/s) értéke. A szintén általa 
megadott, homokos medrő egyenes és meanderezı mintázatú vízfolyásokat elválasztó egyenlettel 
számolva a Maroson a jelenlegi paraméterek mellett (Qmf = 800 m3/s és svz = 26 cm/km) 13 cm/km 
esés, vagy 52 m3/s mederkitöltı vízhozam mellett alakulna ki egyenes medermintázat. 
  Végeredményben a mederkitöltı vízhozam és az átlagos mederesés értékek alapján a 
Maros a meanderezı vízfolyások paramétereit mutatja, kétségtelen azonban, hogy helyenként 
elıfordulhat olyan mértékő fenékesés, amely mellett a folyó energiái fonatosodást 
eredményezhetnek. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy ezek az esés értékek legtöbbször a 
mederben kialakuló zátonyok révén alakulnak ki, azaz ezekben az esetekben nem tekinthetık 
független változóknak, így átlagos, vagy általános értékeknek sem.  
  A vízfolyások teljes (Ω) és fajlagos (ω) munkavégzı-képességének megadásában szintén 
fontos paraméterek az esés és a vízhozam (további paramétereket lásd 1.1.4.2. fejezet). A 
következı számításoknál a mederképzı vízhozamot (390 m3/s) és a fent már megadott, 
mederképzı vízhozamhoz közeli állapotban (2005 nagyvíz, H = 190 cm) meghatározott 
mederesés értékeket alkalmaztam.  
  A 4.28. táblázat adataiból leszőrhetı, hogy a tágulati szakaszokon a teljes munkavégzı-
képesség tekintetében Alabyan és Chalov (1998) beosztását alapul véve (lásd 1.1.4.2. fejezet) még 
a makói szakaszon is elágazó, vagy legalábbis átmeneti mintázat jelezhetı elıre, de a tágulatokban

4.27. Táblázat: a mederfenék esése az apátfalvi szakaszon 
különbözı hidrológiai helyzetekben. 

fenékesés (cm/km) Szakasz (fkm) 
2004 

leszálló ág 
2004 
kisvíz 

2005 
nagyvíz 

2005 
leszálló ág 

44,612 - 43,215* 40,1 14,3 44,4 57,3 
43,215 - 38,315 18,4 18,0 16,4 15,8 
38,315 – 37548* 46,1 29,2 83,9 39,6 
37,548 - 35,890 4,5 46,1 -11,8 14,2 
35,890 - 35,049* 59,33** -15,6 159,2 34,3 
35,049 - 33,248 -11,5 19,6 -49,3 0,2 
33,248 - 32,362* 86,7 33,7 96,9 59,6 

* tágulati szakasz 
** kiemelve a kritikus esés közelébe esı értékek 

 

 
4.57. ábra: A fenékesés átlagos értékei hasonló morfológiájú 
szelvények között és a medertágulatokon belül. 
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messze az általuk megadott Ω = 1500 W/m2 határ feletti értékek tapasztalhatók. Ugyanakkor a 
fajlagos munkavégzı-képesség tekintetében még a legnagyobb értékek is a több szerzı (Carson 
1984a, Fergusson 1987, Nanson és Croke 1992) által megadott 30–50 W/m2-es határérték körül 
mozognak. Azaz ezeken a szakaszokon ha lokálisan is, de a folyó a meanderezı és a fonatos 
mintázat közötti átmenetet mutat. Makónál, illetve átlagos esésviszonyok mellett az apátfalvi 
szakaszon is a folyó a meanderezı mintázatú vízfolyások közé sorolódik. Mindezek alapján az 
Alabyan és Chalov (1998) osztályozásában szereplı értékeket túlzónak tartom, még akkor is ha 
Ω esetében elviekben csak független változókat vesznek figyelembe, míg ω kiszámításakor egy 
morfológiai változót, a szélességet is alkalmazni kell. 
 
4.28. táblázat: a teljes és fajlagos munkavégzı-képesség értékei különbözı szakaszokon, illetve 
a görgetett hordalék átlagos szemcseátmérıje. 
 s (m/m) w (m) Ω (W/m2) ω (W/m2) D50 (mm) 
44,612 - 43,215 0,000444 135 1696 12,56 0,41 
38,315 - 37548 0,000839 130 3207 24,67 0,36 
35,890 - 35,049 0,001592 119 6084 51,13 - 
33,248 - 32,362 0,000969 114 3702 32,47 0,50 
apátfalvi szakasz 0,000485 172* 1854 10,77 0,44 
makói szelvény 0,000260 106 994 9,37 0,41 
*átlagos szélesség a 44,7 – 32,3 fkm-es szakaszon. 
 
  Amennyiben a Maros 
Bogárdi (1955, 1971) által 
megállapított hordalék mutatóit 
tekintjük, akkor Schumm alapján 
egyértelmően lebegtetett hordalék 
dominanciájúnak (lebegtetett 
hordalék hozamának 0,3 %-a 
görgettett hordalék hozam), tehát 
stabil, meanderezı medrőnek 
adódik a folyó. Ahhoz, hogy 
legalább az átmeneti kategóriába 
essen a görgetett hordalék- 
hozamnak a jelenlegi lebegtetett 
hordalék mutatók mellett 10-
szeresnek kellene lennie.  
  Végezetül tekintsük a 
mederanyag közepes átmérıjét és a 
vízfolyás fajlagos munkavégzı-
képességét Van den Berg (1995) rendszerében (lásd 1-8 egyenlet). A meghatározáshoz a feljebb 
megadott ω értékeket, a medertágulatokban vett hordalékminták közepes szemcseátmérıjét, illetve a 
Makói szakaszon a Török (1977) által közölt hordalék adatokat alkalmaztam (4.28. táblázat). A 
mederesésben tapasztalható nagy különbségeknek megfelelıen nagy a szórása a diagramra 
felhelyezett pontoknak is. Látható, hogy míg az átlagértékek jóval a határvonal alatt maradnak, egy-
egy lokális érték ez esetben is megközelítette a két mintázattípus közt megvont vonalat (4.58. ábra). 
 
 
4.5.6. Részösszegzés 
 
  A vizsgált szakaszon a szabályozások elıtti Maros a meander öv futása és a kanyarulati 
paraméterek alapján négy szakaszra osztható. Ezek a szakaszok egyben eltérı medermintázatú 
egységeket is jelölnek. Folyásirányban lefelé haladva az 1. szakasz a meanderezı és fonatos 
jelleg közötti átmeneti, a 2. szakasz meanderezı és fonatos mellékágakkal rendelkezı 

 
4.58. ábra: A Maros a Berg-féle (1995) diagrammon a 
tapasztalt különbözı fenék esés értékek alapján. 
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anasztomizáló, a 3. és 4. szakasz pedig meanderezı jellegő mintázatot mutatott. Az elágazó 
jellegő mintázatok a hordalékkúpon, míg a meanderezı jellegő mintázatok a hordalékkúp elıtti 
területeken alakultak ki. A térbeli változások mellett az idıbeli fejlıdést is fel lehetett mérni. 
Ezek szerint a szabályozásokat megelızı két idıpont között az elkülönített mederszakaszok 
planimetriai mérıszámai akár 8–10 %-os eltérést is mutattak. Ennek hátterében a kanyarulatok 
folyamatos fejlıdése, lefőzıdése, egyes mellékágak feléledése, mások eltömıdése állt. 
Végeredményben a vizsgált Maros szakasz igen dinamikus változások színtere volt. 
  A szabályozásokat követıen az antropogén beavatkozások hatására az egyes szakaszokon 
megváltozott a mintázat jellege. Ez alól csak a legfelsı, 1. szakasz a kivétel, ahol továbbra is a 
meanderezı és fonatos jellegő mintázatok között mozgott a folyó. A 2. szakaszon egyértelmően 
a fonatos jelleg vált uralkodóvá, míg a 3. és 4. szakaszon egyenes, illetve meanderezı jelleget 
vett fel a Maros. 
  Az elmúlt mintegy 50 év során a legjelentısebb változás a teljes szinuszitás értékének 
csökkenése volt, amely a szigetek összeolvadásával, mellékágak felszámolódásával 
magyarázható. Az alsóbb szakaszokon a lehetıségekhez mérten a kanyarulatok i/h arányainak 
növekedése figyelhetı meg, amely a domború íveken megfigyelhetı övzátony-képzıdésnek a 
következménye. Ez azonban koránt sem jelenti az eredeti morfológiai paraméterek felvételét, 
hiszen a vizsgálati idıpontok között mindössze néhány ezrelékes változásokról van szó mind a 
szinuszitás, mind a kanyarulat-fejlettség tekintetében. 
  A keresztszelvények szabályozásokat megelızı, és jelenlegi formai paramétereit 
összehasonlítva kitőnt, hogy a Makó környéki 3. szakaszon napjainkban számottevıen sekélyebb 
a meder, mint amilyen a beavatkozások elıtt volt. Ez jelentıs fenékhordalék-hozamra, illetve a 
töltések közé szorított folyó hordalékkúpjának elırehaladására utalhat. A 2. szakaszon az 
általunk felvett keresztszelvények w/d aránya jól közelít a szabályozások elıtti értékekhez, így 
ebben a tekintetben a folyó az érintett szakaszon az eredetihez hasonló medermorfológiával 
rendelkezik, amely egyes keresztszelvények esetében a fonatos jelleg meglétét is alátámasztja 
mindkét idıszakban. 
  A szabályozásokat követıen számottevıen kiszélesedett a meder, azonban napjainkra már 
a szőkülés lépett elıtérbe. Kimutatható, hogy ennek mértéke a szabályozatlan szakaszon, azon 
belül is a tágulati egységekben a legjelentısebb. Ennek ellenére a leginkább kiszélesedett 2. 
szakasz átlagszélessége még mindig jelentısen nagyobb, mint a szabályozások elıtt. A szőkülés 
folyamata ismét a kisvizes idıszakok és a vegetáció stabilizációs tevékenységének jelentıségére 
utal. Ezekben az idıszakokban ugyanis a növényzetnek lehetısége nyílik az oldal- és övzátonyok 
stabilizációjára, melynek ütemét dendro-geomorfológiai módszerekkel lehetett felmérni és 
értékelni. 
  A makói szelvényben tapasztalható mederkitöltı vízhozam és átlagos vízfelszín esés 
alapján a folyó egyértelmően a meanderezı mintázatú vízfolyások közé tartozik. Ezt támasztja 
alá a folyó által a deszki szelvényben szállított lebegtetett hordalék és fenékhordalék 
mennyiségének aránya is. Mindazonáltal a nagylaki és apátfalvi szakaszokon elıfordulhatnak 
olyan fenékesés értékek, amelyek a fonatos jellegő mintázat kialakulásához szükséges 
munkavégzı-képességet eredményezhetnek. Az ilyen lokális jellegő esésnövekedést azonban 
nagyban befolyásolja a medermorfológia, amely így visszahat az ıt kialakító folyamatra. A 
hidrológiai változók összességében a szabályozások elıtti morfológiának felelnek meg, míg a 
mostani mintázat jellege valamelyest eltér, így stabilitása kérdéses. 
 
 
 



 118 

5. ÖSSZEGZÉS 
 
  A több morfológiai szinten és idıtávlatban elvégzett komplex elemzés segítségével sikerült 
a Maros medrének eltérı mérető formáinak dinamikáját és fejlıdését megismerni. Mindez 
lehetıvé teszi mind a formák, mind a morfológiai változók egyensúlyi állapotának és 
stabilitásának értékelését az antropogén beavatkozások tükrében. Ebben az alfejezetben korábbi 
eredményeim összefoglalásaként a feltárt folyamatok, illetve az érintett morfológiai alrendszerek 
egyensúlyát, illetve stabilitását kívánom értékelni. A különbözı térbeli skálán vizsgált elemek az 
eltérı idıtávlatokban természetesen más-más egyensúlyi állapotot jelenítenek meg. Az egyes 
morfológiai elemeket és a különbözı idıtávlatokat a 4.1. táblázat alapján veszem sorba. 
  A makói keresztszelvényben rövidtávon, egy-egy hidrológiai éven belül megfigyelhetı 
morfológiai változások a szelvény paramétereihez (átlagmélység, keresztmetszet területe) 
viszonyítva jelentısek lehetnek. Az eltérések a hidrológiai helyzettıl függenek, a 
keresztszelvény a vízhozam nagyságára egyértelmően érzékeny és valószínősíthetıen a 
hordalékhozam is jelentısen befolyásolja stabilitását. Egyensúlyi állapotát tekintve az egyes 
árhullámok felszálló ágai gyorsuló változásokat eredményeznek (átmeneti zavar), viszont 
leszálló ágban a morfológiai változók jelentıs oszcillálás mellett de visszaállnak az eredetihez 
közeli értékre (lásd 4.4.I és 4.5.I ábra). A kisvizek folyamatos hordalékszállítás mellett szintén 
fokozatos változásokat eredményeznek (lásd 4.6.I ábra). Fizikai dinamikai szempontból ebben az 
idıtávlatban stabil egyensúlyt mutat a keresztszelvény. Morfológiai szempontból a vizsgálat 
során rendelkezésre álló idıbeli felbontás mellett nem lehet állandó állapotokat elkülöníteni, a 
változásokat az árhullámok okozta zavarok kivételével dinamikus egyensúlyi folyamatokkal 
lehet a legjobban jellemezni. 
  Évtizedes kitekintésben a szelvény morfológiai (átlagmélység) változásai már állandó 
állapothoz közeliek, az értékek egy jól kirajzolódó átlag körül ingadoznak (lásd 4.2. ábra). 
Mindazonáltal ha nem is markáns de trendszerő, dinamikus egyensúlyra utaló változásokat 
vélhetünk fölfedezni az adatsorban, amelyek a szelvény kimélyülésének irányába mutatnak. 
Fizikai dinamikai szempontból továbbra is a stabil egyensúlyi állapot a jellemzı. 
  A keresztszelvények sorozatával felmért zátonyok esetében a rövid távú elemzés az 
elıbbiekhez hasonló folyamatokat tárt fel, azaz a különbözı energiájú hidrológiai helyzeteknek 
jelentıs befolyásuk van a zátonyok morfológiájára. A felmérések alapján megállapítható volt, 
hogy a zátonyok többsége kisvízkor sem állandó, kialakulásuk, vándorlásuk és felemésztıdésük 
folyamatos (lásd 4.8. táblázat). Stabilitásuk így szintén függ az éppen aktuális víz- és 
hordalékhozamtól. Ugyanakkor az egyes zátonyok, valamint a kialakuló zátonyrendszerek 
stabilitását morfológiai környezetük (szigetek, tágulatok, kanyarulatok) alapvetıen befolyásolja. 
A zátonyok morfológiai egyensúlyának hosszabb távú értékeléséhez az 5 vizsgálati idıpont – 
fıleg hogy azok eltérı vízállások mederállapotát tükrözik – nem elegendı. Egyirányú, dinamikus 
egyensúlyra utaló változásokat így nem lehet felvázolni. Mindenestre a makói keresztszelvény 
analógiája alapján feltételezhetı, hogy a zátonyok rendszere, még ha oly gyorsan változik is, 
fizikai dinamikai megközelítésbıl stabil egyensúlyi állapotban van, azaz egy jól meghúzható 
átlag körül ingadozik. 
  A szigetek formacsoportja esetében az egyensúly szempontjából már egy újabb, igen 
fontos változó is meghatározóvá válik. Ez nem más, mint a vegetáció. A szigetek esetében a 
változások már nem csak rövid távon, de térinformatikai és dendro-geomorfológiai módszerek 
bevezetésével közép és hosszú távon is értékelhetıvé váltak. Ennek alapján általában nem egy-
egy hidrológiai év, hanem a vízhozamok több éves sora határozza meg morfológiai fejlıdésüket, 
nevezetesen felvízi végük erózióját, illetve az oldalaikhoz és alvízi csúcsukhoz kapcsoló 
akkumulációt. A két folyamat egyensúlya, illetve eltérése határozza meg középtávon a szigetek 
területnövekedését és vándorlási sebességét (lásd 4.30. ábra). Amennyiben a terület növekedik a 
forma stabilitása tovább nı, változásra való hajlama csökken. A fenti folyamatok legtöbbször a 
mederben elfoglalt helyzettel és ehhez kapcsolódóan a zátonyok megtapadásának lehetıségével 
is összefüggésben állnak (lásd 4.3.2. fejezet). A szigetek helyzetének, méretének változása 
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fizikai dinamikai szempontból instabil folyamatokat is eredményezhet. Így például amikor a 
parthoz közel kerülnek a mellékág feltöltıdése felgyorsul, illetve ha elmozdulásuk során 
szőkületi keresztszelvényhez érnek, és megbomlik az erózió és akkumuláció egyensúlya, szintén 
gyorsuló folyamtok mellett, a sziget felemésztıdik. 
  A vizsgált mintaterületek 
szigetei esetében megfigyelhetı 
átlagos morfológiai változások 
idıbeli menetét tanulmányozva 
további összefüggéseket figyelhe-
tünk meg (5.1. ábra). Kitőnik, 
hogy a szigetek évi átlagos 
területváltozása a középtávú vizs-
gálat során mindvégig pozitív 
volt. 1953-tól 1973-ig az átlagos 
területnövekedés üteme jelentısen 
felgyorsult, ám az azóta eltelt 
idıben ingadozó jelleget mutatott. 
A gyorsulást ebben az idı-
távlatban egyensúlyzavarként is 
értékelhetnénk, mindazonáltal a trendszerő, ingadozó növekedés morfológiai szempontból ismét 
inkább dinamikus egyensúlyra utal. A másik mutató, amely a szigetek dinamikáját jellemzi, a 
vándorlásuk évi átlagos sebessége, amely a középtávú vizsgálat során az utóbbi 30 évben szinte 
állandó értéket vett fel. Érzékelhetı, hogy ez a mutató egy bizonyos területnagyságot elérve 
stabilizálódott, s a további növekedés hatására nem változott. Az 1953–1964 közötti idıszak 
magas értéke ezúttal is utalhatna zavarra, ám ennek bizonyítására hosszabb idısor adataira lenne 
szükség. 
  A hosszabb távú, nagyobb területet érintı kitekintés során a szigetek összterületében és 
számában bekövetkezı változásokat lehetett felmérni. Ezek idıbeli változásában a 
szabályozatlan szakaszon egyértelmő tendenciákat lehetett felismerni (5.2.A ábra, illetve lásd 
4.17. táblázat). A vizsgálati idıszak elején a nagymérvő beavatkozások hatására az ártéri jellegő 
szigetek teljesen eltőntek. Ezzel párhuzamosan, illetve ezt követıen kisebb mérető mederközepi 
szigetek alakultak ki, melyek területe szinte töretlen növekedésnek indult. Morfológiai 
szempontból a szabályozások elıtt nem ez utóbbi szigettípus volt jellemzı, ezért a 
területnövekedést nem lehet a korábbi tendenciákkal egyértelmően összehasonlítani. 
 

 
5.2. ábra: A szigetek területének és számának változása az elmúlt mintegy 170 évben (A) a 
szabályozatlan és (B) a szabályozott szakaszon. 
 
  Ugyanakkor a változások iránya ezúttal is egyensúlyi folyamatokat tükröz, az emberi 
behatásra adott válasz a Graf (1977) által felvázolt modellt követi, azaz a változás egyre kisebb 
ütemő és egy új állandó állapot felé közelít. Ez még úgy is igaz, hogy az 1950-es években 

 
5.1. ábra: A szigetek átlagos területváltozásának és 
középponti elmozdulásának éves üteme a vizsgálati 
idıpontok között. 



 120 

jelentıs zavar figyelhetı meg. A gyorsuló változásokat kiváltó kilengést pusztán hidrológiai 
okokkal nem lehet magyarázni, hátterében az is állhat, hogy ebben az idıszakban a légifotókon a 
vegetáció hiányát (újabb emberi hatás) lehetett megfigyelni. A szabályozott szakaszon, ahol 
számottevıen kevesebb sziget található, szintén megfigyelhetı a szigetek összterületének 
növekedése, de ez a folyamat korántsem olyan markáns, mint feljebb (5.2.B ábra). Ennek 
hátterében egyrészt a szabályozási mővek jelenléte, másrészt az áll, hogy ezen a szakaszon 
korábban sem volt jelentıs a szigetképzıdés. 
  Az összterület jövıbeni változására a szigetek számának alakulásából is következtethetünk. 
Eszerint a szigetek száma a szabályozásokat követıen növekvı tendenciát mutatott, viszont 
újabban csökkenésnek indult (5.2. ábra). Ennek hátterében a formák összeolvadása, majd pedig 
parthoz kapcsolódása áll. Ezt a folyamatokat alapul véve a szigetnek minısülı felszínek 
összterületének csökkenése várható a jövıben, így nagyobb kitekintésben huzamosabb ideig 
tartó állandó állapot nem alakulhat ki valószínőleg ezen a morfológiai szinten sem. 
  Az elızı morfológiai alrendszereket magukba foglaló medertágulatok esetében a rövid 
távú változások a mederben vándorló zátonyokhoz, a feltöltıdı és kimélyülı 
mederszelvényekhez kötıdnek. Elmondható, hogy a különbözı hidrológiai helyzetekhez 
kapcsolódóan egyes morfológiai jellemzık (átlagmélység, mélységeloszlás) jól követhetı 
ingadozást mutatnak, de ezekben a vizsgálat idıfelbontása alapján nem lehet tendenciát 
kimutatni. Ilyen értelemben a rövid távú egyensúly és stabilitás hasonlóan alakul, mint az elsı 
két morfológiai elemnél. 
  Más morfológiai mutatók alapján, melyeket középtávon is fel lehetett mérni (szélesség, 
szigetek száma és helyzete) szintén kimutathatók ingadozások, azonban ez esetben már 
tendenciákról is beszélhetünk (5.3. ábra). Középtávon az egyes tágulatokban zajló folyamatok 
ciklikus jellege, az idırıl idıre visszatérı állapotok, fizikai dinamikai szempontból egy stabil 
egyensúly képét mutatják, melyet a szigetek száma és helyzete határoz meg. Átlagosnak, egyben 
legstabilabbnak az érett állapot tekinthetı. Az öregedı és éledı tágulatokban gyorsabb 
változások mennek végbe, így ezek morfológiai szempontból érzékenyebbek. A tágulatok 
összességét tekintve, átlagos morfológiai mutatóik (maximális szélesség, a legszélesebb 
szelvényben a hasznos szélesség aránya) az 1990-es évek elejéig folyamatosan csökkentek, a 
legutolsó idıpontra viszont növekedésnek indultak (5.3. ábra). Az 5 idıpontot magába foglaló 
adatsorból egyensúlyra vonatkozó következtetést nehéz levonni, azonban egyelıre úgy tőnik, 
hogy a jelenleg tapasztalható növekedés ellenére hosszabb távon a maximális és hasznos 
szélesség csökkenése megy végbe, amely a tágulatok fokozatos felszámolódásához, a mostani 
morfológiai rendszer instabilitásához vezethet. 
 

 
5.3. ábra: A medertágulatok maximális szélességének, és az ehhez tartozó hasznos szélesség 
arányának közép távú változása (A) a szabályozatlan és (B) a szabályozott szakaszon. 
 
  Immár a teljes vizsgált folyószakaszra vonatkozó morfológiai folyamatokat elemezve 
megállapítható, hogy rövidtávon a mederfenék esésében, illetve a sodorvonal futásában jelentıs 
változások állhatnak be. Ez azonban továbbra is a mindenkori zátonyok elhelyezkedésének és 
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vándorlásának következménye, így 
rövidtávon a mederformáló víz-
szinthez tartozó meder mintá-
zatának stabilitása nem értékelhetı. 
A medermintázatra vonatkozó 
morfológiai paraméterek közép és 
hosszútávú vizsgálata rámutat arra, 
hogy az utóbbi 50 évben 
végbemenı változások igen kis 
mértékőek a szabályozások elıtti 
30–40 év változásaihoz viszonyítva 
(5.4. ábra). A szinuszitás és a 
kanyarulatok fejlettségének nagyon 
kis mértékő növekedése, valamint a 
teljes szinuszitás csökkenése (a 
szigeteknél tapasztalható folya-
matokkal összhangban) azonban 
folyamatosnak és egyirányúnak 
mutatkozott 1950 óta. Ily módon 
ezek a paraméterek morfológiai 
szempontból dinamikus egyensúlyt 
tükröznek. Fizikai dinamikai 
szempontból a kisebb mérető 
morfológiai elemek stabilitásából 
kifolyólag a teljes rendszert is stabil 
egyensúlyi állapotúnak tekint-
hetjük. Mindazonáltal van egy 
mutató, amely ugyan csak közvetve 
határozza meg a meder felülnézeti 
alakrajzát, de jelentıs változásokon 
ment keresztül. Ez nem más, mint a 
folyószakasz átlagos szélessége, amely középtávon jelentısen csökkent (5.5. ábra). Ez nem csak az 
utólagos szabályozási beavatkozásoknak (egyes kanyarulatok rendezése), hanem igen jelentıs 
mértékben a XIX. századi szabályozások hatására végbemenı szemiantropogén folyamatoknak 
is köszönhetı, ugyanis a szőkülés a korábban kiegyenesített, kitágult szakaszokon volt a 
legjelentısebb (lásd 4.5.4. alfejezet). A folyamat az 1980-as évek elejéig gyorsuló jellegő volt, 
azóta azonban lelassult. Hosszabb távú kitekintésnél feltőnı, hogy a jelenlegi szélesség-
viszonyok közelítenek a szabályozások elıtti állapothoz (5.5. ábra), még úgy is, hogy bizonyos 
szakaszokon igen eltérı mintázat jellemzi a folyót jelenleg. Ezt a megfigyelést a korabeli és 
jelenlegi keresztszelvények összevetése is igazolja, mely szerint a szabályozatlan szakaszon a 
hasonló morfológiai helyzetben lévı keresztszelvények paraméterei alig térnek el. A szőkülés 
ténye a medertágulatok jövıbeni szerepét és jelentıségét is meghatározhatja, mert bár az éledı 
tágulatok száma ismét növekszik, azonban ez számottevıen kisebb szélességeknél történik. A 
szőkülés mindazonáltal nem tekinthetı instabil folyamatnak, inkább negatív visszacsatolásnak, 
amely a rendszer eredeti egyensúlyi állapota felé való törekvést támasztja alá.  
  Összességében megállapítható, hogy a vizsgált fluviális rendszerben a dinamikus 
egyensúlyi folyamatok jellemzıek, azaz a morfológiai paraméterek ingadozó jelleget mutatnak, 
de egyúttal jól kirajzolódó tendenciák mentén változnak. Állandó állapotot a vizsgált 
idıtávlatokban nem lehetett kimutatni. Instabilitást, azaz gyorsuló egyirányú változást pedig csak 
rövidtávon, egy-egy hidrológiai eseményt kiragadva lehetett megfigyelni. Hosszabb 
kitekintésben azonban ezek is csak a rendszer természetes kilengéseiként értékelhetık, tartós 
morfológiai eltéréseket nem idéznek elı. 

 
5.4. ábra: A meder mintázatára jellemzı morfológiai 
mutatók (szinuszitás, teljes szinuszitás, kanyarulat 
fejlettség) változása a hosszú távú vizsgálati idıszakban. 

 

 
5.5. ábra: A meder átlagos szélességének változása a 
vizsgálati idıpontok értékei alapján. 
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  Ha a teljes rendszer stabilitását értékeljük, akkor megállapítható, hogy a XIX. századi 
átmetszésekre a folyószakasz jelentıs morfológiai válaszokat adott, új morfológiai elemek 
jelentek meg (ezek kialakulásának sebességére azonban a viszonylag rossz idıbeli felbontás 
miatt nincs megfelelı adat), tehát a rendszer érzékenyen reagált az antropogén hatásra (5.6. 
ábra). Ugyanakkor, ha az elmúlt 50 év adatait tekintjük, akkor kismértékben ugyan, de 
visszarendezıdés figyelhetı meg több morfológiai paraméter tekintetében is. Ilyen szempontból 
a rendszer hosszú távon robosztus módon reagál a beavatkozásokra (5.6. ábra).  
 

 
5.6. ábra: A vizsgált morfológiai rendszer, illetve az azt képviselı medermintázat változása a 
szabályozások hatására Werritty és Leys (2001) modelljében értelmezve. 
 
  Kérdés, hogy milyen hosszú ez az idıtáv? Egyes morfológiai elemek (például a szélesség) 
esetében már jelentıs válaszok következtek be, azonban mások, például a szinuszitás kapcsán 
csak kis mértékőek. Így végeredményben kanyarulat-képzıdésnek gyakorlatilag nincs nyoma a 
kiegyenesített szakaszokon. Ha a szinuszitás elmúlt 50 éves változásának éves ütemét vennénk 
alapul és továbbra is dinamikus egyensúlyi folyamatokat feltételezünk, akkor a robosztus válasz 
idıtartama több ezer év lenne. Mindez megnyugtatóan hangzik, fıleg ha arra gondolunk, hogy a 
visszarendezıdést a „karbantartott” szakaszokon partvédı mővek is akadályozzák. 
Mindazonáltal könnyő belátni, hogy az intenzívnek mondható szőkülés, és a medertágulatok 
hanyatlása ennél gyorsabb átalakulást is eredményezhet a kezeletlen szakaszokon.  
  Bár a hidrológiai paraméterek (vízfelszín esés, átlagos fenékesés, mederformáló vízhozam, 
munkavégzıképesség, hordalékminıség) mellett a Maros továbbra is a meanderezı mintázatú 
vízfolyásokra jellemzı értékeket mutatja, ugrásszerő változásra a recens folyamtok mellett nem 
kell számítani. A jelenlegi rendszer fizikai dinamikai szempontból stabil egyensúlyban van, a 
morfológiai változások tekintetében pedig érvényesül a kontinuum elve. A jelenlegi egyensúly 
fenntartásában a morfológiai alrendszerek közül a fonatos mintázatot mutató medertágulatok 
szerepét kell kiemelni. Feltételezhetıen az ezekben kialakuló sziget- és zátonyrendszerekben 
emésztıdik fel az a többletenergia, amely a kanyarulatok átvágásából, az esésnövekedésbıl 
származik. Mindennek hátterében a sodorvonalak többszöri megoszlása, a tágulatokban 
(elsısorban az érett állapotúakban) árhullámokat követıen tárolt fenékhordalék újbóli 
megmozgatása áll. Éppen ezért nemcsak ökológiai és tájképi, de morfológiai szempontból is 
kívánatos ezen egységek megırzése. 
  A jelenlegi rendszerre jellemzı egyensúlyi folyamatok fenntartásában az irányító változók 
közül a feltőnıen magas hordalékhozamot, és a vegetáció szerepét kell kihangsúlyozni. 
Mindkettı döntıen befolyásolja a formák és morfológiai elemek stabilitását, mind rövidebb, 
mind hosszabb távon. A folyamatos és intenzív hordalék utánpótlás biztosítja az alapot a formák 
kialakulásához, a növényzet pedig stabilizációs tevékenységével tőnik ki. Ez a két tényezı ily 
módon egészen eltérı energiaviszonyok között is képes a fluviális rendszer egyensúlyát 
megırizni. Mindez azt is jelenti, hogy a fenti változókba történı külsı beavatkozás (például a 
partok növényzetének felszámolása, víztározással járó „hordaléktározás”) jelentıs és érzékeny 
morfológiai válaszokat indukálna a Maros esetében. Éppen ezért a további kutatások során e két 
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paraméter hatásainak, illetve kölcsönhatásainak részletesebb feltárását tartom a legfontosabbnak. 
Ugyanakkor az ilyen irányú vizsgálatokat szükségszerően ki kell egészíteni a partok anyagának 
és fizikai jellemzıinek pontos felmérésével, amely várhatóan alátámasztaná a fent kiemelt 
változók fontosságát, mindazonáltal további adatokat és összefüggéseket szolgáltatna a Maros 
vizsgált rendszerének megértéséhez, a jövıbeni tendenciák megadásához. 
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SUMMARY 
 
INTRODUCTION 
  The study of River Maros can serve further understanding on channel dynamics, the 
relation of form and process in a send bedded semi-anthropogenic, close to natural environment. 
River Maros is the fourth largest water flow of the Carpathian basin with a length of 765 km and 
a discharge varying between 31 and 2420 m3/s. Channelisation works of the 19th century had 
significantly changed the pattern of the river. The artificial form induced the realm of new 
channel processes.  
  The research addressed two main questions: What forms and processes determine the 
present morphological setting of the studied reach? How do present dynamics reflect the 
response of the morphological system to the great scale human impact experienced 
approximately one and a half century ago? As a result of answering these questions the stability 
and equilibrium of the studied river reach can be evaluated, and the prospected morphological 
changes can be outlined. Besides, during the analysis of the different forms the need for 
classification at different spatial scales has also arose, which helped in determining general 
relationships and processes acting within the studied morphological system. 
 
APPROACH AND METHODS  

The aims could only be fulfilled with the help of a multiscale, multitemporal analysis, 
applying various methods. The research was performed mainly on macro scale and mega scale 
morphological features. Analyses were made at three separate time scales. Short term 
investigations focused on changes occurring due to one flood or low stage event. Mid term 
analyses assessed the effect of a series of events, usually in a several decade time span. The long 
term approach was concentrating on the comparison of pre-regulation and present forms and 
processes. 
  For the short term investigations firstly cross-sections were applied. Fairly high temporal 
resolution cross-section data were available for the Makó gauging station, dating back to the 
1988–2000 period. Approximately 120 cross-sections per survey were gauged by us during five 
measurement periods, recording the spatial effects of different discharges on bed processes. In 
addition morphoplogical mapping was also applied to increase the understanding of processes. 
  Mid term investigations involved GIS, dendro-geomorphology, and hydrological 
calculations. The mid term GIS data was mainly derived from aerial photographs and military 
surveys. Changes were evaluated on the basis of geo-corrected images and maps. Dendro-
geomorphology was applied for assessing sedimentation processes in terms of two vegetated 
islands and a point bar. Hydrological calculations primarily aimed at determining channel 
forming discharge, and energy levels of certain periods. 
  For long term analyses data from the period of regulation works were collected. These 
mainly include contemporary engineering maps, and military surveys. Some of the resources 
contained pre-regulation cross sections too. The maps were attached to the original GIS, however 
in some cases the analysis was limited due to failure in adequate geo-correction. These problems 
were overcome by the application of relative morphological values. 
 
RESULTS 
Cross-sectional changes at the Makó gauging station 
  Analyses were made at two temporal scales. Longer term, 20 year long, detailed analysis 
of mean depth did not resemble any unidirectional changes in morphological processes. I.e. no 
obvious signs of incision or aggradation were detected. However, morphological parameters 
(mean depth, maximum depth, form roughness) show great variations in any of the analysed 
hydrological situations. During the rising limbs of floods tearing up of the bed material, 
increasing form roughness, and depth values are apparent. Sediment is first transported in the 
form of dunes, then during peak flow mid channel bars develop. The falling limb can be 
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characterised by thalweg fill, decreasing form roughness and depth values. During a flood the 
maximum form roughness and the size of bed forms depend on the rate of water level increase 
and the relative peak height compared to the pre-flood level. The value of depth decrease in the 
falling limb is also in relation with the peak height, and in addition the rate of water level 
decrease. 
  Low water periods do not cause dramatic changes, however sediment transport, bar 
migration and thalweg shift are continuous. During low stages form roughness decreases further, 
and slight mean depth increase can be observed due to the redeposition of bed material. In all, 
low stages are responsible for the smoothing of the riverbed, and the slow but continuous 
outwash of sediments. 
 
Development of bar features 
  Underwater sand bars were assessed at different water levels, during a two year period. 
The investigated 6 study sites exhibited compound and highly variable bar morphology. General 
and local processes were both identified. Processes of the first type are mainly determined by the 
actual hydrological situation, while those of the second type are dependent on the morphological 
setting of the sites. Due to flood events bar systems completely change. Different discharges then 
have strong effect on the elevation, size, number and migration rate of bar forms. However, they 
do not directly determine morphological features such as elongation or bar surface slope. These 
are mainly influenced by the surrounding morphological environment (e.g.: location of islands, 
channel width). 
  The identified bar forms were classified based on their situation, degree of freedom and 
hierarchy. The main types, differentiated on the basis of their position relative to the banks 
(chute-less sidebars, chute sidebars, mid channel bars), have represented well separable 
morphological parameters. In any situation the most elongated forms are chute-less sidebars, 
they are followed by chute sidebars and finally by mid channel bars. In terms of surface 
elevation mid channel bars are the first, chute-less sidebars the second and chute sidebars the 
third. In numerous cases further morphological features are also in accordance with the main 
morphological types, but differences cannot be generalized for all situations. 
  Subsequent to the drop of water level, exposed sand bars appear, experiencing further 
changes. These determine their shape, and erosional state. The morphology of surfaces bars 
(shape, position, area, elongation) was evaluated in order to provide a form and process based 
classification.  Exposed bar surfaces were assessed primarily according to their shape (convex 
front, concave front, double-arc, semi-arc, rhomboid, triangular, and scroll shaped forms). The 
qualitatively distinguished classes reflect different stages of surface bar evolution driven by 
primary accumulation, secondary accumulation and lateral erosion.  
 
Development of vegetated islands 
  Investigations involved both the long and short term analysis of vegetated mid channel 
forms.  The initiation and further development of islands is a complex process, determined by 
hydrological, sedimentological and vegetational factors. Their formation is due to the 
colonisation of elevated bar surfaces, reaching well above the mean waterlevel. The success of 
stabilisation is highly affected by the oncoming hydrological situations. If no great floods occur, 
and low stages last long, Salix and Poplar species need 4–5 years to create an island resistant to 
larger floods too. According to dendro-geomorphological surveys and regime analysis, the 
further development of islands is greatly determined by the variation of low and high energy 
periods. The highest bar surfaces attached to the islands are formed during high energy years, 
and colonised during low energy years. However, if low energy years do not occur, the upstream 
erosion can overwhelm downstream accumulation, leading to the degradation of forms. 
Contrary, in the lack of high energy control, the vegetation may occupy side branches, leading 
first to the coalescence of islands and later to their amalgamation with the bank. 
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  Before the regulation works of the 19th century islands were formed dominantly by 
avulsion. The realm of smaller, braided features followed the cutting off of meanders and 
consequent bank erosion. If long term changes are considered, the continuous increase in total 
and average island territory has to be highlighted. The process was accelerated by the low water 
years of the 1980s and 1990s.  
 
Role and development of braided units 
  Braided units, representing the next spatial scale, were put under a short and a long term 
analysis. The effect of different hydrological situations on braid morphology is obvious. The 
total mean depth of study sites is primarily determined by discharge. Floods can result a several 
10 cm increase in the total mean depth data, suggesting intensive bedload pulses and aggradation 
during high discharge events. During low water periods the braid systems are emptied by lateral 
erosion of the meandering thalwegs. 
  The spatial distribution of sediment in braids was also assessed. The greatest accumulation 
during floods was observed mainly in upstream sections. Its value is determined by the 
morphological setting of the braid, i.e. the number and situation of islands. Based on the spatial 
variation in channel fill morphological zones (accumulation, transportation, erosion) were 
identified in the studied braids. In general two types of braids were separated, one which blocks 
bed load pulses, and another which let them pass through the system. The first is a lower energy, 
stable system, while the second is at a higher energy level, being more prominent to changes. 
  Based on the lateral migration of islands inside the braids, cyclical states in their evolution 
were recognised. These states are in due connection with the above mentioned morphological 
types. The three states are juvenile (island initiation), mature (well developed islands) and senile 
(amalgamation of islands into the banks). The first and the third are representing the higher 
energy morphological type, while the second is the stable form. Concerning the long term 
processes, the slight decline of braids were detected during a fifty year long period. Recently, the 
number of juvenile braids is increasing, meaning that less energy is consumed on the whole river 
reach. 
 
Changes of channel pattern 
  Prior to the regulations four morphologically separable sections characterised the studied 
reach. A (1) meandering–braided and an (2) anastomosing section were situated upstream, while 
a (3) low sinuosity and a (3) high sinuosity meandering downstream. The first two developed on 
the elevated alluvial fan surface, while the later ones developed right in front of the fan border. 
In a close to natural state morphological parameters (sinuosity, total sinuosity, bend curvature) 
had also shown a great temporal variance (8–10 % in 30–40 years). 
  Due to anthrpogenic interventions (several cut offs), the pattern of the study reach changed 
dramatically, braided units appeared on the previously anastomosing and low sinuosity 
meandering reaches. In the past 50 years morphological values showed insignificant changes 
compared to pre-regulation processes, however, these slight changes are unidirectional. The most 
important phenomena are the decrease of total sinuosity (in relation with island coalescence) and 
channel narrowing (in relation with braid degradation). 
  Meanwhile, average hydrological data plot the river in various functions to the meandering 
region. Similar results are achieved, if total and specific stream power, or the ratio of suspended 
and bed load are considered.  
 
EVALUATION OF MORPHOLOGICAL STABILITY 
  Assessing the most important morphological changes at different spatial and temporal 
scales, it was proved that from a morphological point of view, dynamic equilibrium processes 
dominate the studied morphological systems and subsystems. Values are usually oscillating, no 
accelerating change was detected. In this respect, from the point of view of physical 
interpretation (dynamics) the system is in a stable equilibrium, where negative feedback is a key 
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process. Instability can only be observed in short term morphological changes. Steady state was 
not identified on any of the spatial or temporal scales, the system is in a continuous change in 
terms of the averages, too. 
  Considering the regulations we can state that in the short term the river gave a sensitive 
answer, as new morphological units had appeared. However, based on the present processes a 
slight trend of restoration can be perceived, which can indicate a robust response on behalf of the 
system in the long run. Meanwhile, changes identified recently, do not threaten morphological 
stability. Any kind of river metamorphosis at the present equilibrium processes should take a 
comforting span of time from the aspect of management strategies. 
  According to our investigations, the most important independent variables in sustaining 
dynamic equilibrium processes on the lowland section of River Maros are the high volume of 
sediment load and vegetation. If morphology is considered, the role of widened, braided units 
has to be highlighted, since these are ultimately significant in regulating energy conditions in the 
riverbed. Changes in these factors could result accelerated morphological processes on the river 
reach. 
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