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Bevezetés 

A folyók medermintázata, a különböző mintázatok paraméterei, kialakulási feltételei 
régóta igen széles körben tárgyalt elemei a fluviális szakirodalomnak mind morfológiai mind 
mérnöki szempontból. Számos írás foglalkozik a főként fonatos jelegű vízfolyásokra jellemző 
zátonyképződéssel is. 

Jelen tanulmány fő célja a fenti témákhoz kapcsolódó fontosabb írások áttekintése, 
természetesen a teljesség igénye nélkül. Mindemellett, az irodalmi háttér és korábbi 
kutatásaink alapján elsősorban az alábbi kérdésekre keressük a választ vizsgálati területünkön, 
a Maros síksági szakaszán: 

1) Milyen medermintázat jellegek ismerhetőek fel a vizsgált folyószakaszon? 
2) A hidrológiai változók milyen medermintázatot feltételeznek? 
3) Milyen tényezőktől függ elsősorban a zátonyképződés a vizsgálati területen? 
4) A korábbi felmérések során felismert zátonyformák miként osztályozhatóak?  
A felismert törvényszerűségek hozzásegítenek a folyó dinamikájának jobb megértéséhez, 

stabilitásának későbbi értékeléséhez. Mivel a zátonyképződést és a medermintázat fejlődést 
elsősorban kavicsos medrű vízfolyások esetében vizsgálták és vizsgálják, ezért fontos 
adalékkal szolgálhatnak a Maros homokos medrében megfigyelt folyamatok. Az eredmények 
később egy esetleges vízügyi beavatkozásnál is felhasználhatóak mint alapadatok. 

 
 

Vizsgálati terület 
A Maros a Tisza legnagyobb mellékfolyója, hossza 749 km, vízgyűjtőterülete 

hozzávetőleg 30 000 km2 (a Tisza vízgyűjtőjének közel 20 %-a). A Marosnak hazánk 
területére csupán 28,3 km-nyi hossza esik teljes szélességében, míg további 22 km, 
Apátfalvától Nagylakig, a magyar-román határt alkotja. 

A Maros alföldi futásvonalának kialakulása hosszú földtörténeti fejlődés eredménye. 
Lefolyásának iránya a holocénben is gyakorta változott, amit jól tükröz összetett, legyező 
alakú hordalékkúpja, valamint a már inaktív medrek sokasága. Folyásirányát végül a 
szabályozások stabilizálták (Mike 1993). A magyarországi, azelőtt főként meanderekkel 
jellemezhető magyar szakasz 20%-a egyenesnek, további 25%-a álkanyarnak minősül a 
szabályozások eredményeként, azaz az 50 km-es hossz csaknem fele nem éri el a valódi 
kanyarokra vonatkozó feltételek alsó határát, tehát a medermintázat szignifikánsan 
megváltozott a beavatkozások hatására. 

A vizsgálat ezúttal a Nagylak és Apátfalva között húzódó 20 km-es folyószakaszra 
koncentrál (1. ábra), amely ideális terepe a medermintázat változásainak és a homokos 
mederben végbemenő zátonyképződés okainak feltárására. Egyrészt mert jelentős 
szabályozási munkálatok történtek a vizsgált szakaszon a XIX. század közepén, másrészt mert 
a kiszemelt egységben ezeket a folyamatokat közel természetes körülmények között 
figyelhetjük meg, hiszen határfolyói státuszából következően mintegy 90 éve vízügyi 
beavatkozás alig történt rajta. 

                                                 
1 Sipos György, PhD hallgató, SZTE, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék.  e-mail: 
gyuri@earth.geo.u-szeged.hu 
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1. ábra: A vizsgálati terület elhelyezkedése. 

 
 

Medermintázat 
Mivel egy folyó morfológiai megjelenése alapvetően befolyásolja, hogy milyen jellegű 

szabályozási beavatkozásokat kell rajta végrehajtani az emberi hasznosítás (árvízvédelem, hajózás, 
vízkivétel stb.) elősegítéséhez, ezért a geomorfológia és a mérnöki irodalom is előszeretettel 
foglalkozott, foglalkozik a folyók medermintázatával, illetve az azt befolyásoló paraméterekkel. 

Egy folyó medermintázata legtöbb esetben utal a rá jellemző energiaviszonyokra, azaz az 
esésére, vízjárására, az általa szállított hordalék mennyiségére és minőségére, illetve a part 
anyagára. Ez az öt fő, illetve független változó (Knighton 1987, 1998, West 1978, Schumm 
1985, Richards 1982) határozza meg a vegetáció, valamint az ember hatásaival kiegészülve, 
hogy a folyó milyen mintázatot vesz fel. 

Leopold – Wolman (1957) a medermintázatokat a vízhozam és a mederlejtés viszonyai 
által meghatározott küszöbértékek alapján három fő típusba sorolta: egyenes, meanderező és 
fonatos. Ennek értelmében a vízhozam és a lejtés egy bizonyos értéke fölött a természetes 
vízfolyások fonatossá válnak. Sokáig az ő osztályozásukat tartották mérvadónak, azonban 
nyilvánvalóvá vált, hogy három osztály nem elegendő a nagy változatosságot mutató 
vízfolyások mintázatának csoportosításához.  

Brice et al. (1978, in Schumm 1985)) három morfológiai tényező: 1) szinuoszitás, 2) 
fonatosság és 2) anasztomizálás mértéke alapján igyekezett csoportosítani a vízfolyásokat (2. 
ábra). A szinuoszitás vagy kanyargósság (vízfolyás hossza / völgyhossz) 1 és 3 közötti értéket 
vesz fel általában. A két szélső értéket a tökéletesen egyenes és a lefűződő meanderekkel 
jelemezhető mintázatok testesítik meg. A fonatosság fokát az alapján határozták meg, hogy a 
vízfolyás hosszának hány százalékán jellemzőek a sodorvonalat megosztó zátonyok vagy 
szigetek. Az anasztomizáló és fonatos vízfolyások között az a különbség, hogy az előbbiekben 
található szigetek szélessége legalább háromszorosa a mederágak szélességének közepes 
vízhozamnál (Brice et al. 1978). Ekképp az anasztomizálás mértékét is meg lehet határozni az 
alapján, hogy a vizsgált mederszakasz hány százalékára jellemzőek a fent említett méretű 
szigetek. Rendszerezésük számtalan típust eredményezett, ami egyrészről jól jellemezte a 
természetes vízfolyások változatosságát, más részről igen bonyolulttá tette az osztályozást.  
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2. ábra: Medermintázat típusok Brice et al. (1978) szerint (in Shumm 1985). 
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Logikusabb, és a mintázatokat meghatározó tényezőkre is utaló Schumm (1985) 
beosztása (3. ábra). Ez elsősorban a vízfolyások által szállított üledék minőségére alapozza a 
mintázatok elkülönítését, hiszen nyilvánvaló hogy az üledékminőség más tényezőkkel 
(vízhozam, sebesség, energia) párhuzamosan, azokhoz igazodva változik. Eszerint lebegtetet 
üledék dominanciája mellett egyenes, míg a meder hordalék túlsúlya esetén fonatos 
mintázatot várhatunk. Bár öt alapvető vízfolyás típust különít el morfológiailag, lényegében 
továbbra is csak három fő típusról van szó, illetve az azok közötti átmenetekről. Mindemellett 
az osztályozásban nem szerepel az anasztomizáló medermintázat. 

3. ábra: Folyómedrek osztályozása mintázat és hordalék jelleg szempontjából  
Schumm (1985) alapján. 

 
 

Bridge (2003) megközelítése szerint tulajdonképpen a morfológiai osztályozás 
visszavezethető arra a kérdésre, hogy a vizsgált mederszakasz egy ágból áll-e vagy több 
mellékágból, illetve hogy mekkora a szinuoszitása az egyes ágaknak. Mindemellett rámutat 
arra, hogy a medermintázat részben vízállás függő is, hiszen az a vízfolyás amely nagy víznél 
közel egyenes mintázatot mutat és alacsony a szinuoszitása, az kis víznél a kisvízi mederben 
akár meanderezhet is. Ez természetesen a vízhozam mint független változó fontos szerepére 
utal. Bridge (2003) a szedimentológia szempontjait is szem előtt tartva az anasztomizáló 
medermintázatot is az alapvető megjelenési formák közé sorolja. A  fonatos és anasztomizáló 
vízfolyások közötti alapvető különbségként azt jelöli meg, hogy előbbi forma esetében 
zátonyok és szigetek, míg az utóbbi esetében korábbi ártéri felszínek kényszerítik elágazásra a  
vízfolyást, ugyanakkor hozzá kell tenni az anasztomizáló folyó mellékágai önmagukban 
lehetnek fonatosak is. 
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Látható, hogy a főbb mintázatok tekintetében napjainkra kialakult egy általános 
álláspont, amely négy alapvető medermintázatot különít el: egyenes, meanderező, fonatos és 
anasztomizáló. Természetesen a fő típusok mellett számos átmeneti és altípust különítettek 
el különböző kutatók (pl. Schumm 1985, Rosgen 1994, Alabyan – Chalov 1998). 
Ugyanakkor annak számszerű jellemzése, hogy a már említett független változóknak illetve 
más tényezőknek (szélesség, mélység, nyíró erő, szemcseeloszlás, vegetáció borítottság) 
milyen határértéket kell elérniük ahhoz, hogy egyik vagy másik medermintázat létrejöjjön, 
már kicsit összetettebb kérdéskör. Az előbb már említett Leopold – Wolman-féle vízhozam 
és mederlejtés közötti függvényből számított határérték volt egy ideig általánosan elfogadott 
a meanderező és fonatos vízfolyások közötti átmenet leírására. Későbbi kutatások azonban 
bizonyították, hogy ezt a függvényt korántsem lehet egyértelműen minden vízfolyásra 
alkalmazni, s az átmenet ennél sokkal összetettebb folyamat (Carson 1984a, Bledsoe – 
Watson 2000, Lewin – Brewer 2001).  Carson (1984b, c) rámutat arra, hogy azért sem 
könnyű határértéket alkotni, mert a vizsgált paraméterek jelentős ingadozásnak vannak 
kitéve a mederhordalék és a part anyagának minőségétől függően. Schumm (1985) szintén a 
szemcseméretben látja az egyik legfontosabb tényezőt. Fergusson (1987) a mederkitöltő 
vízhozamnál mért szélesség/mélység arány 50 körüli értékénél húzza meg a határt. Berg 
(1995) több más összefüggés közül a mederkitöltő vízhozam egységnyi mederfelületre ható 
energiája és a mederhordalék átlagos szemcsemérete közötti függvényt találta a 
legalkalmasabbnak a határérték megadására. Bridge (2003) mindeközben a mederkitöltő 
vízhozam megállapításának nehézségére hívja fel a figyelmet, illetve arra, hogy kisebb 
vízhozamok is felelősek lehetnek a mederformálásban, ezért az egy-két éven belül 
visszatérő Hmax illetve az átlagos Hmax vízhozamát javasolja figyelembe venni. Mindemellett 
Lane – Richards (1997) megjegyzi, hogy azért is nehéz mederformáló vagy domináns 
vízhozamról beszélni, mert egészen különböző vízhozamoknál is felléphet ugyanakkora 
mederformálás, lévén vízhozam és a szállított hordalék mennyisége között nem találtak 
összefüggést. Érdekes még Parker (1976) függvénye, amely a lejtés/Froude szám, valamint 
a mélység/szélesség arány segítségével állapít meg határvonalat immár nem csak a 
meanderező és fonatos, hanem a meanderező és egyenes medermintázatok között is. A 
különböző függvények által történő medermintázat elhatárolás azonban a probléma 
leegyszerűsítéséhez vezet Lewin – Brewer (2001) szerint, akik a mederformák méretét, 
ellenálló képességét is bevonják a meghatározó paraméterek közé. Bledsoe – Watson (2000) 
valószínűség-számítással próbálta modellezni az átmenetet meanderező és fonatos 
vízfolyások tekintetében, ami szerintük elsősorban a fellépő felesleges munkavégző 
képességnek tudható be, ez persze nem sokkal visz közelebb a megoldáshoz, hiszen végső 
soron a munkavégző képesség is vízhozam, lejtés, üledék stb. függő. Mindemellett a 
vegetáció stabilizáló képességéről, mint hasonlóképp fontos faktorról sem szabad 
megfeledkeznünk (Rowntree – Dollar 2002, Simon – Collison 2002, Murray – Paola 2003). 
Magyarán az átmenet kérdésében nincs egységes vélemény, hiszen a megállapított értékek 
sokszor attól is függnek mely konkrét folyók adatait használták fel az egyes határértékek 
megállapításakor (Lewin – Brewer 2001). Így azonban nyilvánvalónak tűnik, hogy a 
küszöbértékek a helyi adottságoktól függően igen változatos képet mutathatnak, illetve igen 
összetett folyamatok befolyásolják őket.  

Mivel már Leopold – Wolman (1957) is említi, hogy a medermintázatok között 
kontinuum van, tehát a folyamatos az átmenet egyenes, meanderező, fonatos és 
anasztomizáló mintázatok között – nem csak térben de akár időben is – ezért kutatásaink 
tapasztalatait is figyelembe véve az alábbiakban fonatos „jellegű”, anasztomizáló „jellegű” 
szóhasználattal élünk a medermintázatok meghatározásakor, 
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A Maros medermintázata és annak változásai  
Szathmáry Sámuel 1829-ben készített térképe alapján a Maros vizsgált szakasza a 

szabályozások előtt lefűződő meanderekkel, erekkel, szigetekkel tagolt vízrendszert alkotott 
(4. ábra). Apátfalva alatt elsősorban a meanderek határozták meg a folyó mintázatát, a 
szigetképződés a felsőbb szakaszokhoz viszonyítva jelentéktelen volt, a zátonyképződésről 
csak írásos említéseink vannak (Márton 1914, Blazovich 1993), melyek szerint az jelentős. Az 
Apátfalva és Nagylak között látható szigetek főleg a kanyarulatok belső ívén elhelyezkedő, 
magasabb övzátony felszínekből kialakuló igen nagy méretű képződmények voltak, és nem 
pedig a jelenlegi állapotra jellemző kisebb mederközepi szigetek. Ez utóbbiak a 
szabályozásokat megelőzően a Nagylak feletti, perjámosi szakaszon válnak csak dominánssá, 
ahol a kanyarulatok mérete és íve is kisebb volt, mint a síksági szakasz alsóbb szakaszain. 

4. ábra: Maros képe a vizsgált szakaszon 1829-ben a szabályozások előtt. 

 
 

Megállapítható, hogy a vizsgált szakasz helyenként anasztomizáló jellegű, máshol 
meanderező jellegű az 1820-as években, hiszen miközben jól fejlett meanderek határozzák 
meg a folyó futását, addig a mederben található szigetek közül többnek a szélessége eléri és 
meg is haladja a meder szélességének háromszorosát, ami Brice et al. (1978, in Schumm1985) 
szerint az anasztomizáló folyók alapvető jellemzője.  

Gyökeres változásokat idéztek elő a medermintázatban az XIX. század közepén és végén 
zajló szabályozási munkálatok, melyek során a Maros alsó, vizsgált szakaszát csaknem 
teljesen kiegyenesítették. A megváltozott hidrológiai viszonyok előrevetítették, hogy az 
egyenes mederben immár az apátfalvi szakaszon is mederközepi szigetek fognak kialakulni, 
amit még az is segített, hogy a vizsgálati terület 1920-tól magyar-román határszakasszá válva 
„magára maradt”, s természetes úton fejlődött tovább (Somogyi 2000). Tehát végső soron a 
folyamat és a forma kapcsolatrendszerében ezúttal a megszokottól eltérően a forma, jelen 
esetben a medermintázat megváltoztatása vonta maga után az üledék felhalmozási és 
mederalakítási folyamatok módosulását ezen a szakaszon. 
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Jelenleg a vizsgált 20 km-es folyószakaszt légifotók és térképek alapján a mintázat 
szempontjából két egységre lehet bontani: 1) a nagylaki kanyarulatok által uralt felső, 
meanderező jellegű egységre, valamint 2) az Apátfalva felett elhelyezkedő, alsó, 
kiegyenesített, helyenként fonatos jellegű egységre (1. ábra). Utóbbi esetében a fonatos 
jelleget öltő, úgynevezett medertágulatok a szabályozásokat követően folyamatosan alakultak 
ki (Sipos 2003). 

Emellett az irodalmi áttekintésben említett módokon, hidraulikus alapokon is 
meghatározható a Maros mintázatának jellege. A Leopold – Wolman féle osztályozás kapcsán 
a mederkitöltő vízhozamot (Qmk) és a mederesést kell meghatározni (sm). Előbbi 
megállapítása azért nehéz, mert térben is időben is változik az a vízmagasság, illetve 
vízhozam amely a medret kitölti. Korábban elkészített domborzatmodell alapján (Oroszi 
2003) átlagoltuk a mederkitöltő magasságokat és 300 cm-es 0 vízszint feletti magasságban 
állapítottuk meg azt a vizsgálati területen. Az ATIVIZIG elmúlt 18 évre vonatkozó mérési 
soraiból kikerestük az ehhez közeli, felszálló ágban mért vízszinteket, és a hozzájuk tartozó 
vízhozamokat átlagoltuk (1. táblázat).  

1. táblázat: Qmk (mederkitöltő), Qmf (mederformáló) és Qköv (középvizi) meghatározása 
átlagolással, illetve az átlagos vízsebességek 

A mérés ideje H (cm) Q (m3/s) v (m/s) 
 Qmk 

1988. 03. 31. 302 645 - 
1995. 12. 29. 320 726 - 
1997. 04. 24. 319 718 1,29 
1998. 06. 20. 285 630 1,24 
átlag 307 680 1,27 

 Qmf 
1987. 04. 14. 245 568 - 
1988. 03. 27. 245 563 - 
1998. 07. 14. 237 527 1,12 
átlag 242 553 1,12 

 Qköv 
1990. 03. 06. 48 218 0,91 
1994. 03. 22. 59 251 0,92 
1995. 05. 23. 55 241 0,87 
1998. 09. 22. 53 206 0,78 
átlag 54 229 0,87 

 
A meder esése irodalmi adatok alapján a vizsgált szakaszon hozzávetőleg 0,00026 m/m 

(Boga – Nováky 1986). A Maros ezen paraméterek tükrében a meanderező vízfolyások közé 
sorolódik (5. ábra). Az sm = 0,012 Qmk

-0,44 diszkriminátor egyenlet alapján megállapítható 
hogy azonos vízhozam mellett 0,00068 m/m lejtés (2,6 szoros), azonos lejtés esetén pedig 
5994 m3/s (8,8 szoros) vízhozam esetén érné el a Leopold – Wolman-féle határvonalat. 

Parker függvénye a Froude számot (Fr) az esést, és a meder geometriai paramétereit, azaz 
szélességét (w) és mélységét veszi figyelembe, így a meder geometriája döntő paraméterként 
lép fel. 

 
Fr = v/(g*d)0,5  
 

Ahol v: sebesség (az ATIVIZIG mérési soraiból átlagolva, lásd 1. táblázat), g: gravitációs 
gyorsulás, d: vízmélység. A Froude számot a Nagylak-Apátfalva szakaszról származó, 
általunk felvett (Sipos – Kiss 2004) 4 szelvényre számítottuk ki a mederkitöltő (680 m3/s), 
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mederformáló2 (553 m3/s) és középvízi (229 m3/s) vízhozamokra korrigált mélység adatok 
mellett (2. táblázat). A szelvényeket két szigetrendszerből választottuk ki, hasonló 
morfológiai helyzetből. Azaz az 1, 3 belépési szelvények a rendszerek felső, kiszélesedett 
részéről, míg a 2, 4 kilépési szelvények a rendszerek alsó, összeszűkülő részéről származnak. 
A kapott értékeket a 6. ábra mutatja. Kitűnik, hogy a folyó ismét a meanderező mintázatú 
vízfolyások közé sorolódik, még a kiszélesedett szelvények alapján is. 

2 táblázat. A kiválasztott mederszelvények geometriai paraméterei 

 w (m) dQmk (m) dQmf (m) dQköv (m) w/ dQmk w/ dQmf w/ dQköv 
1 239 4,22 3,59 1,76 56,6 66,6 135,8 
2 138 4,62 3,99 2,16 29,9 34,6 63,9 
3 261 4,03 3,4 1,57 64,8 76,8 166,2 
4 112 4,77 4,14 2,31 23,5 27,1 48,5 

 

5. ábra: A Maros medermintázata Leopold – Wolman (1957) rendszerében. 

 
 

                                                 
2 A mederformáló vízhozamot egyrészt az ATIVIZIG Marosra voantkozó általános szabályozási tervében 
számított vízállás érték (248 cm), illetve az apátfalvi medertágulatban tapasztalt morfológiai változások 
(mederformáló vízállás ≥ 220 cm) alapján 235 cm körüli vízállásban határoztuk meg, tehát a mederformáló víz a 
nem lép ki a mederből. 
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6. ábra: A Maros medermintázata Parker (1976) rendszerében (in Knighton 1998). 

 
 

A van der Berg-féle összefüggés a meder anyagára helyez nagy hangsúlyt, ezért érdemes 
erre függvényre is feltenni a Marost. A folyó egységnyi, potenciális energiáját (ω) van der 
Berg által meghatározott tapasztalati képlet alapján számítottuk, mely homokos medrű 
vízfolyásokra vonatkozik: 
 

ω = 2.1* sv*Qmk
0,5   (W/m2) 

 
ahol sv a folyóvölgy esését jelenti a meder esésével szemben, így határozva meg a 

potenciális energiát. Esetünkben sv 0,00041 m/m-nek adódott. A meder anyagának átlagos 
szemcseméretére vonatkozóan az ATIVIZIG által 1977-ben meghatározott 0,3-0,4 mm-es 
értéket vettük alapul (7. ábra). Látható, hogy ha a mederhordalékot mint paramétert 
hangsúlyozzuk, akkor a Maros sokkal közelebb kerül a meanderező – fonatos átmenethez, 
ami indokolja a helyenként igen intenzív zátony és szigetképződést. 

Ha a Fergusson-féle, szélesség (w) / mélység (d) = 50 határértéket tekintjük, akkor az 
előbbiekben vizsgált mederszelvényekre a 2. táblázatban feltüntetett értékeket kapjuk, azaz a 
folyó kiszélesedő részei egyértelműen a fonatos vízfolyásokra, más szakaszai pedig a 
meanderező jellegű vízfolyásokra jellemző geometriai paraméterekkel bírnak. 

Megállapítható tehát, hogy a folyó vizsgált, szabályozatlan szakasza bizonyos változók 
(vízhozam, esés) tekintetében inkább meanderező jellegű vízfolyásnak, míg más paraméterek 
(hordalék, szélesség, mélység) alapján átmeneti, illetőleg fonatos jellegű vízfolyásnak adódik. 
Ennek tükrében a vizsgált szakaszon korábban feltárt medermorfológiai folyamatok: 
szigetvándorlás, sodorvonal átcsapódások (Sipos 2003, Sipos – Kiss 2003, Kiss – Sipos 2003) 
az eredeti, meanderező mintázatba való visszatérés jeleként is értelmezhetőek, miközben a 
Maros nagy üledékhozamok miatt kénytelen helyenként (medertágulatokban) fonatos jelleget 
ölteni.
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7. ábra: A Maros medermintázata van der Berg (1995) rendszerében 

 
Zátonyképződés 

Ritkán találkozunk olyan természetes vízfolyással melynek sima, kiegyenlített lenne a 
medre. Az üledék minőségétől, medereséstől, vízhozamtól függően különféle mederformák 
jönnek létre, melyek kölcsönhatásban állnak egyrészt a vízszint lokális esésével (ezáltal a 
folyó energiájával), valamint a mederben uralkodó áramlási viszonyokkal. Ezért is fontos 
eleme a fluviális geomorfológiának a mederformák, zátonyok vizsgálata.  

A mederformák alatt természetesen nemcsak a zátonyokat értjük, ide tartoznak a 
homokfodrok, antidűnék, hordaléktakarók, szigetek is. Zátonynak nevezzük az olyan 
mederformát, melynek hossza a vízfolyás szélességével nagyságrendileg megegyezik, vagy 
annál nagyobb (Knighton 1998), magassága viszonyítható a vízfolyás mélységéhez (Bridge 
2003), és csak bizonyos vízállásoknál kerül felszínre (Knighton 1998). A zátonyképződés 
tekintetében a fonatos vízfolyások mutatják a legösszetettebb képet, de nem feledkezhetünk 
meg az egyenes vízfolyások váltakozó oldalzátonyairól (Schumm 1985, Richards 1982, 
Balogh 1991), valamint a meanderekhez kötődő övzátonyokról, vagy az esetenként kialakuló 
mederközepi zátonyokról sem (Hooke 1985).  

A zátonyok képződésének okát a kutatók elsősorban a víz energiájának helyenként 
előforduló hirtelen csökkenésében látják (Carson 1984a, Ashmore 1991, Bridge – Gabel 
1992, Knigthon 1998, Bridge 2003). Ennek több oka is lehet, amelyeket elsősorban fonatos 
vízfolyások esetében tanulmányoztak, mivel a fonatos medermintázatot főként a zátonyok 
áramlás megosztó hatása hozza létre. Lássunk néhány a zátonyképződés hátterében álló 
tényezőt, a teljesség igénye nélkül:  

1) Ritmikus váltakozás az erózió által kimélyített övezetek és a tovaszállított hordalék 
lerakódási övezetei között (riffle-pool rendszer) (Church – Jones 1982, Richards 1982). Azaz 
a vízfolyás hol elveszti, hol visszanyeri energiáját a szállított hordalék mennyiségétől 
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függően. A zátonyképződés ebben az esetben ott történik, ahol az erózió (pool) által 
megnövelt hordalékmennyiséget kénytelen hirtelen a vízfolyás lerakni (riffle), utána persze 
ismét visszanyeri erózióra való képességét (pool). A zátonyképződés ebben az esetben 
természetesen kölcsönhatásban áll a különböző zónákhoz kötődő esés viszonyokkal is.  

2) Jiongxin (1997) a Sárga folyón tett megfigyelései alapján a partok fokozott 
erózióját jelölte meg fő okként, ugyanis ekkor a folyó kiszélesedik, lecsökken energiája és 
ezáltal mederközepi zátonyok jönnek létre.  

3) Ugyanakkor a folyamat fordítva is lejátszódhat Leopold – Wolman (1957) szerint. 
Azaz először a meder közepén a fő sodrási zónában képződik a legnagyobb hordalék 
szemekből akadályszerű lerakódás (lag deposit), amely azután a további akkumulációt 
indukál, és ez vezet a partok eróziójához. Rundle (1985) némi kritikával illeti ezt az 
elképzelést, ugyanis szerinte a képződő akadály körül épphogy felgyorsul a vízfolyás, azaz 
csökken az akkumuláció lehetősége.  

4) Gurnel et al. (2001) és Kollmann et al. (1999) bizonyos esetekben ugyancsak 
akadályokhoz, növényi uszadékokhoz köti a zátony, illetve szigetképződést. Megfigyeléseik 
alapján a megfeneklő uszadékfák, illetve a belőlük sarjadzó ágak is előidézhetik az üledék 
zászló-szerű lerakódásait, amit azután a vegetáció stabilizál, így később a zátony tovább 
növekedhet, majd akár szigetté is alakulhat.  

5) Azonban talán az egyik legfontosabb tényező a zátonyképződésben a váltakozó 
vízhozam lehet (Rundle 1985), ugyanis a folyó energiáját, ezáltal eróziós vagy akkumulációs 
folyamatait nagyban befolyásolja, mindamellett az említett faktorok közül ez mutathatja a 
legnagyobb változékonyságot. Általánosan elfogadott, hogy csökkenő vízhozam mellett az 
energiáját elvesztő vízfolyás üledékének lerakására kényszerül (Schumm 1985, Knighton 
1998). Így a zátonyképződést süllyedő vízszintekhez is köthetjük. 

Mint látjuk a zátonyképződést főként ugyanazok a független változók befolyásolják mint 
a medermintázat kialakulását, tehát a két folyamat szoros összefüggésben áll, együtt kell őket 
vizsgálni. 

Említést kell még tenni a zátonyok, illetve mederformák osztályozásáról is, melynek 
kapcsán a kutatók általában elkülönítik a kavicsos és homokos medrű vízfolyásokat. Az 
alapvető zátonyformák lehatárolása nem egyszerű feladat, hiszen a vízszinttel párhuzamosan 
változó áramlási irányok igen összetett formákat hozhatnak létre, illetve a formák megítélése 
nagyban függ az aktuális vízállástól (Bridge 2003).  

Knighton (1998) szerint a homokos medrű vízfolyásokra fodrok, dűnék és antidűnék 
jellemzőek, míg a különböző zátony típusokat (övzátony, váltakozó oldalzátony, torkolati 
zátony, kereszt zátony, közép zátony) egyértelműen a kavicsos medrű vízfolyásokhoz sorolja. 
A homokos medrű vízfolyások medre mindenesetre azért változatosabb képet mutat más 
szerzők alapján (Hooke 1985, Bridge – Gabel 1992, Bridge 2003) és bennük is előfordulnak 
különféle zátonyformák. Kétségtelen azonban, hogy az alapvető zátonyformákat kavicsos 
medrű vízfolyásokból írták le először (Krigström 1962). Church – Jones (1982) Krigström 
osztályozását alapul véve 5 alapvető zátony típust ír le: 1) longitudinális vagy hosszanti; 2) 
transzverzális vagy kereszt; 3) mederközepi; 4) laterális vagy öv; 5) diagonális vagy rézsutos 
(8. ábra). Balogh (1991) ugyancsak 5 zátonytípust különít el: 1) nyelv alakú zátonyok – 
homkos medrű vízfolyásokra jellemzőek, homlokuk a hordalék víz alatti rézsűszögének 
megfelelő; 2) fonatos zátonyok – folyóágak közti szigetek lerakódásai(?), romboid vagy 
deltoid alakúak; 3) barkán szerű zátonyok (?); 4) rézsútos zátonyok – meder tengelyére ferdén 
elhelyezkedő háromszögletű alakzatok; 5) oldalzátonyok – viszonylag egyenes vízfolyás 
partjaihoz váltakozva kapcsolódó formák. Ezeken túl találkozhatunk még kifli (Church – 
Jones 1982), patkó (Rundle 1985), orsó alakú zátony (Ashmore 1991) elnevezésekkel, és más 
összetett formák neveivel. Azaz a nevezéktan koránt sem egységes, szinte szerzőről szerzőre 
változik, igaz a különböző nevek hasonló formákat takarnak. Bridge (2003) különböző 
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8. ábra: Alapvető zátonytípusok kavicsos medrű vízfolyásokban  
Church – Jones (1982) alapján. 

 
 
hierarchia szintre helyezi a formákat, így egyszerűsítve az osztályozást. Ekképp 
elkülöníthetünk egység zátonyokat (nagyjából a Church – Jones féle alapformákkal 
összhangban, a váltakozó oldalzátonnyal mint legkönnyebben kialakuló forma), illetve 
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összetett formákat, melyek az előbbiek egymásra tolódásából alakulnak ki (ide sorolja a 
fonatos zátonyokat illetve az övzátonyokat). Előbbieket szabad, gyorsan mozgó, utóbbiakat 
lassan mozgó, – amennyiben a vízfolyásban kiszélesedést illetve kanyarulatképződést idéznek 
elő – kényszerítő formákként is lehet értelmezni (Bridge 2003). 
 
 
Zátonyok a Maroson 

A 2001-ben és 2003-ban végzett kisvízi felmérések, melyek a szárazra került 
zátonyformák geomorfológiai térképezéséből, illetve mederszelvényezésből álltak (Sipos – 
Kiss 2004), rámutatnak arra, hogy a folyó vizsgált szakasza igen intenzív zátonyképződés és 
szigetképződés színtere. Az így megváltoztatott sodorvonalak futása akár hidrológiai 
ciklusokként is különböző mintázatot mutathat. 

Az apátfalvi zátonyrendszerben végzett morfológiai térképezések eredményei szerint 
arra, hogy a mederformálásban a 0 vízszinthez képesti 200-220 cm-es vizek már aktívan részt 
vesznek, hiszen a felmérések eredményeire, valamint az azokat megelőző vízállásadatokra (9. 
ábra) tekintve láthatjuk, hogy a két felmérés közti időben ezek a vizek voltak a 
legmagasabbak, mégis a medertágulat zátonyrendszere alapjaiban rendeződött át (10. ábra). 

9. ábra: A vízállás alakulása a makói vízmércénél (1998-2003). 

 
 

Azt is megállapíthatjuk, hogy a magas vízállások igen nagy formákat hozhatnak létre. Így 
történhetett a 2000-es és 2001-es árvizek folyamán is (10. ábra), amikor a szigetrendszerben 
3-4 m magas homlokú, 500 m hosszú zátonyok jöttek létre a kisvízi felmérés tanúbizonysága 
szerint (11. ábra). Ezek a méretes zátonyok mintegy eltömve a fő sodorvonalat 
megváltoztatták a medertágulat áramlási viszonyait, és a sodorvonalat átcsapódásra 
késztették. A folyamat ilyen szempontból hasonlít a hordalékkúp-képződés folyamatára. A 
különbség csak az, hogy a vizsgált medertágulat a mederszelvények alapján összességében 
mégsem töltődik fel (Sipos – Kiss 2004), ezek szerint az eltömődéssel párhuzamosan a 
korábbi zátonyokat kimossa a víz. A folyamat részletesebb megismeréséhez további 
mederszelvényezésekre van szükség különböző, akár árvízi vízállásoknál is. Jelenlegi 
ismereteink segítségével csak elvi modell állítható fel. Ez alapján áradáskor a mindenkori fő 
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10. ábra: Az apátfalvi sziget és- zátonyrendszer morfológiai képe 2001-ben és 2003-ban kisvízkor (a szigetek folyásirányban számozva) 
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11. ábra: Nagy méretű nyelv alakú zátonyok az apátfalvi szigetrendszerben 2001-ben. 

 
 

sodorvonal a zátonyképződés fő helyszíne, hiszen itt a legnagyobbak a görgetett hordalék 
hozamok. A vízhozam és a víz energiájának csökkenésével az akkumuláció felgyorsul a fő 
sodorvonalban, minek következtében a sodrás irányt vált, és kimossa a korábban feltöltött 
területeket. Logikus magyarázat lehetne még az is, hogy áradáskor a víz az egész 
medertágulatot úgymond „kitakarítja”, és a szigetek által kialakított áramlat módosulások 
következtében dől el, hogy melyik ágban következik be az akkumuláció. Ennek ellentmond 
2004-es megfigyelésünk, mely szerint a Maros ismét fő sodorvonalat váltott (morfológiai 
felmérés még nem készült) és felvette 2001-es futását, azaz 2001-ben, 2003-ban és 2004-ben 
a fősodorvonal ide-oda csapódott, mindeközben a szigetek helyzete alig változott, tehát 
ugyanazokkal az áramlási viszonyokkal kellene számolnunk egy „kitakarított” medertágulat 
esetében. Ez a tény az előbbi elképzelést támasztja alá. 

Mindenesetre az évről évre új helyen kialakuló zátonyok méreteiből, a bennük tárolt 
üledék mennyiségéből arra következtethetünk, hogy igen nagy mederhordalék hozamokkal 
számolhatunk a Maros esetében. Ezek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
marosi zátonyok kialakulásában a hirtelen vízhozam változások okozta energia különbségek, 
és az igen jelentős hordalékhozamok a legfontosabb változók. Természetesen ezt az 
elképzelést további mérésekkel kell alátámasztani. 

A vizsgálati területen előforduló zátonyformák igen nagy változatosságot mutatnak. A 
medertágulatok közötti szűkebb szakaszokon váltakozó oldal zátonyokat figyelhetünk meg 
kisvízkor (12. ábra). Ahol a meder kissé kiszélesedik meredek homlokú mederközepi 
zátonyok alakulnak ki, azonban ezek frontvonala általában asszimetrikus, és mindeközben 
rézsútos a folyásirányra, azaz valamelyest átmenetet mutatnak a diagonális zátonyok felé. 
Nyelv alakú kereszt zátonyok elsősorban a medertágulatokban kialakuló szigetrendszerek 
mellékágaiban alakulnak ki, eltömve azokat. Ezek érhetik el a legnagyobb magasságot (11. 
ábra). Összetett formák, azaz fonatos zátonyok leginkább a medertágulatokra jellemzőek, 
általában több nyelv alakú zátonyból, illetve a szigetekhez kapcsolódó oldal vagy parti 
zátonyok együtteséből tevődnek össze. A nagylaki kanyarulatokban övzátonyokat is 
találhatunk. Hosszanti, vagy longitudinális zátonyok, illetve szűkebb értelemben vett rézsútos 
zátonyok nem jellemzik a vizsgált folyószakaszt. 
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12. ábra: Bal parti oldal zátony a Tárnok-sziget fölött 2001-ben. 

 
 
 
Következtetések 

Morfológiai megjelenése alapján a Maros Nagylak és Apátfalva közötti szakasza fonatos 
és meanderező jellegű medermintázatok határán mozog. A szakirodalomból vett, hidrológiai 
változókra épülő függvények alapján viszont inkább meanderező medermintázatnak kellene 
jellemezni a vizsgált folyószakaszt. A vizsgált keresztszelvények geometriai paraméterei 
egyaránt utalnak meanderező, illetve fonatos jellegre.  

A folyó jelenlegi állapotában igen intenzív zátonyképződés jellemzi. A mederformáló 
vizek magasságát 200-230 cm-re tesszük, amely 3,5-4 m-es átlagos vízmélységet jelent. A 
zátonyképződés hátterében elsősorban a hirtelen változó vízhozamokat, és az igen magasnak 
tűnő mederhordalék hozamokat látjuk. Morfológiailag elkülöníthetünk egyszerű (egység) 
formákat (kereszt vagy nyelv alakú zátonyok, mederközepi rézsútos jellegű zátonyok, oldal 
vagy parti zátonyok) és összetett formákat (elsősorban fonatos zátonyokat). 
 
 
KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
A kutatást az OTKA F 037414 sz. pályázata támogatta. A hidrológiai adatokat a szegedi 
ATIKÖVIZIG bocsátotta rendelkezésünkre. 
 
 
IRODALOM 
Alabyan, A. M. – Chalov, R. S. (1998) Types of river channel patterns and their natural 

controls. – Earth Surface Processes and Landforms 23. pp. 467-474 
Ashmore, P. E. (1991) How do gravel-bed rivers braid? – Canadian Journal of Earth Sciences 

28. 326-341. 
Balogh, K. (1991) Szedimentológia I. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 131-187. 
Blazovich L. (1993) (szerk.) Makó Monográfiája 4. Makó pp. 102-110 
Bledsoe, B. P. – Watson, C. C. (2000) Logistic analysis of channel pattern thresholds: 

meandering, braiding, and incising. – Geomorphology 38. pp. 281-300. 
Boga, L. – Nováky, B. (1986) Magyarország vizeinek műszaki-hidrológiai jellemzése: 

Maros. Vízgazdálkodási Intézet, Budapest, p. 32. 
Bridge, J. S. (2003) Rivers and floodplains: forms, processes, and sedimentary record. 

Balckwell, Oxford, pp. 141-214. 

 16



Bridge, J. S. – Gabel, S. H. (1992) Flow and sediment dynamics in a low sinuosity, braided 
river: Calamus River, Nebraska Sandhills. – Sedimentology 39. pp. 125-142. 

Carson, M. A. (1984)a The meandering-braided river threshold: a reappraisal. – Journal of. 
Hydrology 73. pp. 315-334. 

Carson, M. A. (1984)b Observations on the Meandering-Braided River Transition, the 
Canterbury Plains, New Zealand: Part One. – New Zealand Geographer 40. pp. 12-17. 

Carson, M. A. (1984)c Observations on the Meandering-Braided River Transition, the 
Canterbury Plains, New Zealand: Part Two. – New Zealand Geographer 40. pp. 88-99. 

Church, M. – Jones, D. (1982) Channel bars in gravel bed rivers. – in Hey, R. D. – 
Bathurst, J. C. – Thorne, C. R. (szerk.): Gravel-bed rivers. John Wiley & Sons Ltd., pp. 
291-338. 

Fergusson, R. I. (1987) Hydraulic and sedimentary control of channel pattern. – in Richards 
K. S. (szerk.): River channels: environment and process. Blackwell, Oxford, pp. 129-158. 

Gurnell, A. M. – Petts, G. E. – Hannah, D. M. – Smith, B. P. G. – Edwards, P. G. –
Kollmann, J. – Ward, L. W. – Tockner, K. (2001) Riparian vegetation and island 
formation along the gravel-bed Fiume Tagliamento, Italy. – Earth Surface Processes and 
Landforms 26. pp. 31-62. 

Hooke, J. M. (1985) The significance of mid-channel bars in an active meandering river. –
Sedimentology 33. pp. 839-850. 

Jiongxin, X. (1997) Evolution of mid-channel bars in a braided river and complex response to 
reservoir construction: an example from the Middle Hanjiang River, China. – Earth 
Surface Processes and Landforms 22. pp. 953-965. 

Kiss, T. – Sipos, Gy. (2003) Investigation of channel dynamics on the lowland section of 
River Maros. – Acta Geographica Szeged 39. pp. 41-49. 

Knighton, A. D. (1987) River channel adjustment – the downstream dimension. – in 
Richards K. S. (szerk.): River channels: environment and process. Blackwell, Oxford, 
pp. 95-128 

Knighton, D. (1998) Fluvial Form and Processes, a new perspective. Arnold, London, 
pp.187-242 

Kollmann, J. – Viely, M. – Edwards, P. J. – Tockner, K. – Ward, L. W. (1999) 
Interactions between vegetation development and island formation in the Alpine river 
Tagliamneto. – Applied Vegetation Science 2. pp. 25-36. 

Krigström, A. (1962) Geomorphological studies of sandur plains and their braided rivers in 
Iceland. – Geografiska Annaler 44. pp. 328-346. 

Lane, S. N. – Richards K. S. (1997) Linking river channel form and process: time, space and 
causality revisited. – Earth Surface Process and Landforms 22. pp. 249-260. 

Leopold, L. B. – Wolman, M. G. (1957) River channel patterns: braided, meandering, and 
straight. – US Geol. Survey Prof. Paper 282. 

Lewin, J. – Brewer, P. A. (2001) Predicting channel patterns. – Geomorphology 40. pp. 329-
339. 

Márton, Gy. (1914) A Maros alföldi szakasza és fattyúmedrei. – Földrajzi Közlemények 52. 
pp. 282-301. 

Mike, K. (1991) Magyarország ősvízrajza és felszíni vizeinek története. Aqua Kiadó, 
Budapest, pp. 680-693. 

Murray, A. B. – Paola, C. (2003) Modelling the effect of vegetation on channel pattern in 
bedload rivers. – Earth Surface Process and Landforms 28. pp. 131-143 

Oroszi, Gy. V. (2003) Egy levágott Maros meander fejlődésének és feltöltődésének 
vizsgálata történelmi és palynologiai adatok alapján. – Diplomamunka, SZTE Természeti 
Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. 

Parker, G. (1976) On the cause and characteristic scales of meandering and braiding in 
rivers. – Journal of Fluid Mechanics 76. pp. 457-480 

Richards, K. (1982) Rivers, form and process in alluvial channels. Methuen, New York. 
Rosgen, D. L. (1994) A classification of natural rivers. – Catena 22. pp. 169-199. 
Rowntree, K. M. – Dollar, E. J. (2002) Vegetation controls on channel stability in the bell 

river, Eastern Cape, South Africa. – Earth Surface Processes and Landforms 27. pp. 687-
697. 

Rundle, A. S. (1985) Braid morphology and the formation of multiple channels: the Rakaia, 
New Zealand. Zeitschrift für Geomorphologie Supplement-Band 55. pp. 15-37. 

Schumm, S. A. (1985) Patterns of Alluvial Rivers. – Annual Review of Earth and Planetary 
Sciences 13. pp. 5-27. 

 17



Simon, A – Collison, A. J. (2002) Quantifying the mechanical and hydrologic effects of 
riparian vegetation on streambank stability. – Earth Surface Processes and Landforms 27. 
pp. 527-546. 

Sipos, Gy. (2003) A meder stabilitásának vizsgálata a Maros alföldi szakaszán. – XXVI 
Országos Diákköri Konferencia, Miskolc 

Sipos, Gy. – Kiss, T. (2003) Szigetképződés és fejlődés a Maros határszakaszán. – Vízügyi 
Közlemények (in press) 

Sipos, Gy. – Kiss, T. (2004) Meder és mederformák recens fejlődése a Maros magyarországi 
szakaszán. – Magyar Földrajzi Konferencia CD Kiadványa (in press) 

Somogyi, S. (szerk.) (2000) A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és 
ökológiai hatásai Magyarországon. MTA FKI, Budapest, p. 301. 

Szathmáry, S (1829) A Maros folyó Perjámos és a torkolat közötti szakszának szabályozási 
térképe. – (Magyar Országos Levéltár: S. 12 DIV. XI No. 101:2-5) 

West E. A. (1978) The Equilibrium of Natural Streams. University of East Anglia, Norwich, 
pp. 72-90. 

 18


