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Munkám során a Pannon-medence meanderez� folyóit elemeztem, természetes, 

szabályozás el�tti állapotukban, amihez a Második Katonai Felmérés térképeit használtam. 

Az általam digitalizált folyóknak kiszámoltam a kanyarfejlettségeit, különböz� 

ablakméretekkel, az eredményeket pedig folyódinamikai és neotektonikai vizsgálatokhoz 

használtam fel.  

 

 

Folyódinamikai vizsgálatok 

A munka alapját Timár (2003) munkája adta, amiben létrehoz egy pszeudo3D-s 

grafikont. Ezen kombinálja a mederkitölt�-vízhozam – mederlejtés – alaktípus grafikont 

(Leopold és Wolman, 1957; Ackers és Charlton, 1971; Miall, 1977) Schumm és Khan (1972) 

modell-kádakra felállított esés – kanyarfejlettség összefüggésével.  

Timár (2003) grafikonja azt sugallja, ez minden vízhozamra igaz lehet. Mivel az általam 

vizsgált folyók változatos vízhozamúak és esés�ek, így igyekeztem a lehet� legtöbb ponttal 

kitölteni a grafikont, és eredményül létrehozni egy absztrakt felületet, ami a Pannon-medence 

folyóinak viselkedését reprezentálja. Az elérhet� adatrendszerek a legtöbb esetben átlagos 

vízhozamot tartalmaztak, így els� lépésként ezeket mederkitölt� vízhozammá számítottam át. 

Az erre létrehozott képletek többsége (Williams, 1978) a folyó keresztmetszetét és egyéb 

geometriai paramétereit veszi figyelembe, amelyekkel jelenleg nem rendelkezem. Mivel olyan 

képletet nem találtam, ami csak az átlagosból mederkitölt� vízhozamot generál, kerestem egy 

olyan adatrendszert (van den Berg, 1995), amiben mind az átlagos, mind a mederkitölt� 

vízhozam fel volt tüntetve, és az ott szerepl� adatpárokra (logaritmikus skálán) egyenest 

illesztettem. Ennek a képletét használtam a mederkitölt� vízhozamok létrehozására. A pontok 

illeszkedése nem volt tökéletes, hiszen természetes folyókról van szó, ahol rengeteg tényez� 

befolyásolja a paramétereket, viszont a trend, amit az illesztett egyenes is mutatott, jól látszott 

rajtuk.  

Módosítást igényeltek az esés-értékek is. Azokat a felméréseket, ahonnan az adatokat 

kigy�jtöttem, már a szabályozások után végezték, így a csökkent folyóhossz miatti 

megnövekedett esés-értékeket tartalmazták. A korrekciót azonban gyakran 

folyószakaszonként is el lehetett végezni. Azokon a helyeken, ahol rendelkezésre álltak 

városnevek, folyamkilométerekkel (Viczián, 1905), a koordináták alapján visszakereshet� 

volt két pont között a szabályozatlan távolság is, így kiszámolhatóvá vált a szabályozás el�tti 

esés. Ahol ilyen adatok nem álltak rendelkezésre, ott a szabályozások leírásait használtam a 

korrekcióhoz.  
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A kapott pontokra többféle interpolációs eljárást is kipróbáltam, hogy létrehozzam a 

felületet. Mivel azonban a folyók viselkedését a vizsgáltakon kívül további paraméterek, 

els�sorban a hordalék jellemz�k is befolyásolhatják, ezért végül egy burkológörbét 

illesztettem a pontokra, lokális polinom-illesztéssel.  

Végezetül, mintegy ellen�rzésként megnéztem, hogy azok a folyószakaszok, amelyek a 

szervezetlenül meanderez�/vándorló kategóriába esnek, milyen alaktípussal szerepelnek a 

Felmérés térképein. Az említett szakaszok alakja, a várakozásnak megfelel�en, átmenetet 

képzett a meanderez� és a fonatos típus között. 

 

 

Eredményeim igazolják, hogy az esés változása és a kanyarfejlettség között 

korábban sejtett, illetve kis vízhozamokra laboratóriumi körülmények között 

bizonyított összefüggés valóban fennáll, így egy újabb bizonyítékot kaptam 

arra, hogy a kanyarfejlettség-számítások használhatók a vertikális felszín-

mozgások létének igazolására. 

 

 

Neotektonikai vizsgálatok 

A létrehozott felülettel részben igazoltam azt is, hogy az esés megváltozása hat a folyó 

alakjára. Ezt az állítást többen is vizsgálták már el�ttem, modell-kádakon és természetes 

folyókon is. A neotektonikai vizsgálatokhoz használt módszeremben az az újdonság, hogy 

kanyarfejlettség-számításkor mozgó ablakkal és több ablakmérettel számoltam. Az általában 

10 különböz� ablakmérettel kiszámolt értékeket ezután egy spektrum-szer� ábrán is 

megjelenítettem, így még látványosabbá váltak az értékek változásai. Természetesen annak 

megítélése, hogy melyik változás szignifikáns eléggé, nagyban függött a színskálától és a 

feldolgozó személyt�l is. Az elért maximum kanyarfejlettségek folyónként változhattak, így 

nem lehetett konkrét értékeket megadni a kis, közepes és nagy kanyarfejlettség-tartományok 

határainak. 

Egy osztályozási módszer bevezetésével próbáltam objektívebbé tenni az értelmezést. A 

több ablakmérettel kiszámolt kanyarfejlettségeket többcsatornás képként értelmeztem, és 

ezekre végeztem el egy irányítatlan osztályozást. Végeredményül a pontokat 5 osztályba 

soroltam. Az osztályok számát önkényesen választottam meg, bár ennek logikus okai is 

voltak: az 5 osztály kell�en sok ahhoz, hogy ne csak a kiugró változások különüljenek el, 

ugyanakkor ez a szám még kezelhet�. Várakozásom szerint az osztályozott eredmények 
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kapcsolatban állnak a kanyarfejlettségekkel: nagyobb kanyarfejlettségek azonos osztályba 

kerülnek. Ez általában így is történt, de egyéb tényez�k is befolyásolták az osztályozást, 

például az értékek ablakméretenkénti változása. 

Következ� lépésként megvizsgáltam, hogy ismert aktív vet�kre hogyan m�ködik a 

módszer. Ezt nem csak a Pannon-medence folyóira végeztem el: bemutattam a Pó, Menderes, 

Missouri és Mississippi mentén végzett számításaimat is. A Pannon-medencében a 

neotektonikai térképen (Horváth et al., 2006) szerepl� vet�ket vettem alapul, több esetben 

szeizmikus szelvényeken is megnéztem a vet� jelenlétét.  

 

 

A vizsgált 29 folyó közül 21 keresztezett olyan vet�t, ami a neotektonikai 

térképen is ábrázolva volt: 38 metszéspontban összesen 28 vet� neotektonikus 

aktivitását igazolta a kanyarfejlettség változás. Az osztályozás eredménye-

ként 11 folyó 23 metszéspontban összesen 16 vet� neotektonikus aktivitását 

igazolta. Ezeknek a valódi geológiai értelmezését az esettanulmányokban 

adom meg. 

 

 

A két módszer közötti eltérést az okozza, hogy sok esetben a vet� pont az utolsó 25 km-

es szakaszán metszette a folyót, ahova a módszer korlátaiból adódóan nem kaptam 

osztályozási eredményeket. 

Tovább vizsgálva a folyók menti kanyarfejlettségek változását, az tapasztalható, hogy 

az el�bb említett vet�k mentén található változásokon kívül is el�fordulnak jelent�s 

kanyarfejlettség-változások. Ennek több oka is lehet, hiszen nemcsak vet� okozhat vertikális 

elmozdulást, és nemcsak a vertikális elmozdulás okozhat kanyarfejlettség változást. 

A kisebb kanyarfejlettség-változások többsége a mellékfolyók hatására megváltozott 

víz- és hordalékhozammal van összefüggésben. Nem közvetlen tektonikus eredet� vertikális 

felszínmozgásokat okozhat például a fiatal üledékek kompakciója, melynek következtében a 

felszínsüllyedés sebessége változhat. Eredményeimet Joó (1992) és Franyó (1992) ismételt 

szintezésekb�l létrehozott felszínmozgás térképeivel, valamint Horváth (1985) kvarter 

üledékvastagság térképével hasonlítottam össze.  
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Esettanulmányok 

Dolgozatom végén a kanyarfejlettség-változások és tektonika kapcsolatára több eset-

tanulmányt is bemutatok. A Körösök mentén érdemes megemlíteni a Berekböszörmény 

melletti szövedékes folyószakaszt, ahol a vet� hatására kanyarfejlettség helyett a folyó alak-

típusa változott meg. A sok, egymáshoz elég közeli folyó és vet� miatt a Körösök vidéke 

megfelel� terület volt arra, hogy egy látványos blokkmodellt készítsek, annak érzékeltetésére, 

melyik blokk merre mozdulhatott el, a folyók kanyarfejlettségeinek változásai alapján.  

A Latorcát azért érdemes kiemelni a folyók közül, mert egy teljesen ideális esetet mutat 

be. A kis kanyarfejlettségek a vet� hatására megn�nek, és az 1-2-es osztályokat 3-5-ös 

osztályok váltják fel. A változás elég hirtelen következik be, és egybeesik azzal a hellyel, ahol 

a neotektonikai térkép a vet�t jelzi. A Szamos ilyen szempontból pont a Latorca ellentéte, 

hiszen a változások nem mindenhol tektonikus eredet�ek. Zsibó környékén egy átöröklött 

völgy hatására keletkeztek a nagy kanyarfejlettségek, míg Szamosveresmarttól a torkolatig az 

üledékek vastagsága n� meg hirtelen. A vastagabb üledékek kompakciója nagyobb mérték� 

süllyedést okozhat, ezáltal növekszik a terület esése, s így a kanyarfejlettség is. A Kis-Szamos 

mentén olyan hely is található, ahol a neotektonikai térképet lehet pontosítani a folyó 

változásaival. A vet� körülbelül a folyótól 5 km-re van berajzolva, ami ekkora felbontásnál 

még a térkép hibahatárán belül van, emellett egy vet� felszíni metszéspontjának 

meghatározása is relatív nagy horizontális hibával terhelt. 

A Pannon-medencét elhagyva, a Pó és a Menderes mentén szintén található bevágódott 

szakasz, de nemcsak ez okoz jelent�s kanyarfejlettség-változást. A Pó mentén több vet� is 

található, ami metszi a folyót, és a kanyarfejlettség minden esetben változik. Látható még a 

hegyvidéki területekr�l a Pó-síkságra érkez� mellékfolyók hatására megnövekedett víz- és 

hordalékhozam következtében kialakult kanyarfejlettség-változás is. Ez megfigyelhet� a 

Menderesnél is.  

A Mississippi és Missouri folyók közül, annak ellenére, hogy mindkét folyóra készítet-

tem kanyarfejlettség-spektrumot, és végeztem az osztályozást, csak két rövid szakaszt vizsgál-

tam részletesebben, mindkett�t a Mississippi mentén, egymáshoz elég közel. Az els� szakasz 

az Adams (1980) munkájában is vizsgált terület volt (St. Louis és Cairo között), hogy az 

Adams és általam használt módszereket összehasonlíthassam. A másik terület a New Madrid 

szeizmikus zóna volt, ahol számos jelent�s földrengés is alátámasztja egy vet�rendszer létét. 

A folyó viselkedése itt is igazolja az aktív tektonika jelenlétét: ezen a szakaszon alakult ki a 

legnagyobb kanyarfejlettség, és az 5-ös osztály is ide esik. 
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