
A kis- és középvízhozamok változása a Maros alsó szakaszán

1. A vízjárás és lefolyás általános jellemzői

A vízfolyások két legalapvetőbb statisztikai jellemzője a vízállás és a vízhozam. Ezekkel

az értékekkel jellemezhetjük a folyók vízszállításának változását. A vízállás és vízhozam

adatok segítségével alakíthatunk ki képet egy folyó vízjárás és lefolyási viszonyairól.

1. ábra: A Maros folyó vízgyűjtője és domborzata (forrás: Maros atlasz)

A Maros folyó vízjárása igen szélsőséges. Általánosan magas tavaszi, és alacsony őszi

vízállások jellemzik a folyót. A tél és a nyár vízállásai a szomszéd évszakok közötti átmenetet

képezik. A vízállások évi maximuma áprilisra esik, a minimum pedig szeptember október

környékén jelentkezik. A folyó vízjátéka, méretéhez képest nagy, az alsó szakaszon a vízszint

több mint 7 méteres tartományban változik, az előfordult legnagyobb vízhozam pedig a

legkisebb vízhozam több mint a száztízszerese.

1. táblázat: A havi sokéves átlagos, minimális és maximális vízállások értékei 1901-2014

között a Maros makói szelvényében (cm)

Hónap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Min.: -105 -92 -91 -62 -66 -84 -96 -106 -113 -111 -99 -104

Átl.: 36 46 94 149 131 94 57 15 -6 -10 3 14

Max.: 452 399 534 576 620 540 625 410 432 466 394 473



Vízállás jellemzők a Maros makói szelvényben:

 eddig előfordult legkisebb vízállás (LKV): -113 cm (2012. szeptember 16.)

 sokévi átlagos vízállás (KÖV): 52 cm

 eddig előfordult legnagyobb vízállás (LNV): 625 cm (1975. július 10.)

1. ábra: Napi vízállás értékek alakulása egy nagyvízi (1970) és egy kisvízi évben (1953)

Hosszú kisvizes időszakok és heves, gyors levonulású árhullámok egyaránt előfordulnak a

folyón, akár egy éven belül is (lásd 2000).



2. ábra: A vízállás értékek alakulása 2000-ben

A vízjárási jellegzetességek alakításában domináns szerepet játszanak a mellékfolyók,

melyek, a Küküllők és az Aranyos kivételével, rövid és nagy esésű völgyekből hozzák

vizüket, a csapadék lehullását követően szinte késleltetés nélkül. Az áradáshoz hasonlóan az

apadás is igen gyorsan végbemegy. A heves vízjárás, a felső szakaszoknál ugyan

mérsékeltebben, de az alsó, magyarországi szakaszon is egészen a torkolatig érezhető.

Makónál a tetőzés az árhullám ideérkezését követő 3-4 napon belül bekövetkezhet a

legnagyobb árhullámok esetében is.

A Maros alsó szakaszát esetünkben Aradtól a torkolatig értelmezzük, ami gyakorlatilag a

folyó síkvidéki, kisebb energiájú szakasza. Az alsó folyószakasz vízjárását a Tisza, mint

befogadó is alakítja. Kisvízi időszakban ez csak a Maros torkolati szakaszának néhány

kilométerére vonatkozik, és jellemzően a Szerbiában működő törökbecsei duzzasztó

vízszinttartása miatt következik be. Árvizek idején a két folyó kölcsönösen hat egymásra,

árhullámaik érkezési ütemétől függően a vízszint duzzasztásával, vagy éppen süllyesztésével.

A Maroson ez a hatás Makóig, a nagy tiszai árvizek esetében még ennél feljebb is érvényesül.

A Maros vízgyűjtő csapadékjárására a júniusi maximumok a jellemzőek. Ezt

összehasonlítva a havi középvízhozamokkal látható, hogy a lefolyás havi átlag érétke a

tavaszi hóolvadással egyidejűleg jelentkező esők esetében a legnagyobb, míg a júniusi-júliusi

csapadékmaximumoknak csak másodlagos jelentőségük van.



3. ábra: Havi közepes vízhozamok sokévi átlaga a Maros aradi szelvényében 1951-2014

között

A Maros folyó alsó szakaszának vize, hosszú időszakot figyelembe véve szinte teljes

egészében a romániai szakaszról származik ezért a felszíni lefolyás vizsgálatához romániai

állomás adatait használhatjuk fel. Az aradi szelvény vízhozam idősora elég hosszú hidrológiai

célú vizsgálatokhoz és Arad alatt már nincs számottevő antropogén beavatkozás, ami

befolyásolhatná a vízjárást vagy jelentősen csökkentené a vízkészletet, így reprezentatív a

Maros alsó szakaszára.

A marosvásárhelyi vízügyi igazgatóság által kiadott aradi vízhozam adatokat 1951 és 2014

között állnak rendelkezésünkre. Az időszakra jellemző főbb statisztikai mutatók a

következők:

 eddig előfordult legkisebb vízhozam (LKQ): 15 m3/s (1953. dec. 21.)

 sokéves átlagos vízhozam (KÖQ): 181 m3/s

 eddig előfordult legnagyobb vízhozam (LNQ): 2270 m3/s (1975. júl. 08.)

2. Vízhozam jellemzők változása

A Maros vízjárását, a lefolyás alakulását az éghajlati és domborzati viszonyok mellett

számos egyéb tényező is befolyásolja. Az 1970-es évek végén nagyszámú tározó épült

Romániában a Maros mellékvízfolyásain melyek képesek megváltoztatni a folyó vízjárását. A

több mint 30 létesítmény összetett hatása az egyes árhullámok levonulására és az



összegyülekezésre nem ismert. Az eddig elvégzett vizsgálatok során az éves lefolyásra

gyakorolt átlagos hatást határozták meg. Hatásuk jellemzően a kisvízi időszakokban

mutatkozik, például a sokéves évi legkisebb vízhozamok mintegy 15 %-kal emelkedtek.

4. ábra: Az évi minimális vízhozamok a Maros aradi szelvényében

Aradnál évente lefolyó átlagos vízmennyiség 5708 millió m3. A Maros vízgyűjtőjén

létesült tározók segítségével ennek 5,3%-a betározható, kisvízi években akár a 9,5 %-a is

(Konecsny 2010). A Maros felső szakaszán végzett beavatkozások (tározó építések) a vízjárás

hevességét mérsékelhetik, hosszabb távon azonban a vízkészletek használatát tekintve

jelentős a kockázat.



5. ábra: A Maros vízgyűjtőn létesült tározók és alapadataik (forrás: Versegi L.)

A vízhozamok értékelésénél figyelembe kell venni tehát, hogy jelenleg a lefolyás nagyfokú

antropogén befolyás alatt áll. Az aradi szelvény feletti vízlépcsők, tározók, vízkivételek a 20.

század második fele óta nagyban befolyásolják a hozamokat. Ezért az adatsort érdemes két

részre bontva is vizsgálni. Kínálkozik a lehetőség, hogy az adatsor megközelítőleges

közepénél, 1980-nál legyenek a vízhozamok kettéosztva, de az adatsor elvágási pontjának

megválasztásánál sokkal lényegesebb és kifejezőbb szempontokat is figyelembe veszünk.

Egyrészt a Maros vízgyűjtő területén, a vízjárást befolyásoló nagy víztározók döntő

részének üzembe helyezése nagyjából 1980 előtt zárult le. Továbbá az ipari és mezőgazdasági

vízhasználat is nagyjából erre az időszakra érte el a csúcsértékeit. Nőtt tehát a vízkivétel és ez

által a szennyvíz bevezetés mértéke is. Így elmondható hogy körülbelül ettől az időponttól

változott jelentősen a vízjárás antropogén befolyásoltságának mértéke is (Konecsny 2010).

Másrészt az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatások szerint a hőmérsékletnövekedés

körülbelül 1980-s évektől vált jelentőssé (Bartholy et al., 2011). A meg növekedett párolgás,

és a szélsőségek erősödése pedig pont a kis és középvízi vízjárásra lesz legnagyobb hatással.

Ilyen megfontolásból a további kis- és középvízhozamokra vonatkozó statisztikai

vizsgálatokat két részre bontva végezzük el, az 1950-1980 közötti és az 1981-2014 közötti

időszakra. Az 1950-1980-ig tartó időszakban a vízhozamok természeteshez közelinek

tekinthetők, és csak kis mértékben voltak befolyásolva emberi beavatkozások által. Az 1981-



2014-ig tartó időszakban viszont, amikor a lefolyás éven belüli, sőt sokévi átrendeződése

következett be, a befolyásoltság mértéke jelentőssé vált. A vízhozam idősorok

szétválasztásával nagyobb esélyünk van kimutatni a kis- és középvízhozamok jellemzőinek

változását, és ezzel együtt értékelni az antropogén beavatkozások (tározók, vízkivételek) és

természetes változások (éghajlatváltozás) hatását a folyó vízmennyiségére.

3. Eredmények

A két részidőszak havi közepes vízhozamainak sokéves átlagát összehasonlítva

megfigyelhető a lefolyás éven belüli átrendeződése, nőtt a legkisebb vízszállítású időszakban

lefolyó közepes vízhozam, míg a késő tavaszi nyári időszak vízhozamai jelentősen

csökkentek. (lsd.: 6. ábra)

2. táblázat: Havi sokéves átlagos, minimális és maximális vízhozamok értékei a teljes és

a két részidőszakban a Maros aradi szelvényében (m3/s)

Hónap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Min.: 68 81 118 208 187 149 106 78 67 67 73 71

Átl.: 128 161 235 339 303 252 186 131 104 102 106 126

Max.:

1951-

2014
249 309 452 551 505 447 363 239 179 175 172 236

Min.: 63 77 119 206 208 169 111 82 66 65 69 73

Átl.: 121 183 223 340 331 285 208 137 99 102 105 124

Max.:

1951-

1980
251 363 427 537 555 495 424 255 162 180 182 226

Min.: 73 85 117 210 169 131 101 74 68 69 77 68

Átl.: 134 142 247 339 277 222 167 125 109 102 108 128

Max.:

1981-

2014
247 262 474 563 461 404 309 225 194 171 163 244



6. ábra: Havi közepes vízhozamok sokévi átlaga az 1951-1980 és az 1981-2014-es

időszakban a maros aradi szelvényében

A vízhozam tartósságokat kiszámolva megkapathatjuk, hogy mekkora vízhozamot milyen

valószínűséggel várhatunk egy adott időszakban. A következőkben a Maros aradi

szelvényében átfolyó vízhozamok 50-100%-os meghaladási valószínűségi értékeit vizsgáltuk

havonta, mindkét részidőszakban, ami a kis- és közép vízhozamoknak felel meg.

Kisvízhozamról a Maros alsó szakaszán 100 m3/s alatt beszélhetünk, középvízhozamok pedig

100-300 m3/s között alakulnak. A vízhozam tartósságokból kiderül, hogy míg márciustól

júniusig 50 m3/s –nél is nagyobb vízhozam várható biztosan (100%-os valószínűséggel),

addig az év többi részén mindössze feleannyi.

A dolgozat kifejezetten a kis és középvízi hozamokra koncentrál mivel a Maros folyón az

elmúlt 10 évben gyakorlatilag ebben a tartományban változott lefolyás, és hosszabb időszakot

nézve is a kisebb vízhozamok a dominánsak a folyón. Emellett az utóbbi időszak antropogén

befolyásoltsága és az éghajlatváltozás is a kis-és középvízi lefolyásra van a legnagyobb

hatással.



1. táblázat: Vízhozam tartósságok havonta a teljes és a két részidőszakban, a Maros aradi

szelvényében

vízhozam (m3/s)meghaladási

valószínűség

(%)
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

100 15 20 50 85 85 65 40 25 25 25 30 20

90 45 50 90 140 140 100 70 50 40 39 40 43

80 57 65 113 170 168 130 90 60 50 48 50 55

70 70 90 140 210 200 155 105 75 60 55 63 70

60 80 105 165 253 230 175 125 90 70 68 72 80

50

1951-

2014

95 123 195 295 258 195 145 105 85 80 84 95

100 15 20 55 75 110 65 35 25 25 20 25 15

90 38 48 93 140 160 115 75 48 35 37 40 38

80 55 60 110 170 193 143 95 60 48 43 48 55

70 65 85 133 205 220 165 115 75 57 50 68 70

60 75 105 165 255 250 183 137 95 70 60 70 80

50

1951-

1980

90 130 193 300 285 210 160 115 85 70 78 95

100 25 30 50 90 80 65 50 35 25 25 30 25

90 48 55 85 140 128 100 70 52 45 40 43 45

80 60 73 115 173 153 120 85 60 55 52 50 60

70 73 90 145 210 178 145 102 73 65 60 67 72

60 85 105 168 250 210 165 115 85 73 75 80 80

50

1981-

2014

100 120 195 290 238 185 133 100 85 90 90 93

A tartósságokat ábrázolva grafikusan is vizsgálhatjuk a lefolyás változását, éven belüli

átrendeződését. Az ábrán jelentős eltérések figyelhetők meg. Ahogy nőnek a vízhozamok

(ezáltal csökken a valószínűségük) úgy az év egyre nagyobb részében maradnak el az első

részidőszakhoz képest. Míg a 100%-os valószínűségű kisvízhozamok csak májusban, az 50%-

os középvízhozamok már áprilistól szeptemberig elmaradnak az előző időszakhoz képest. A

természeteshez közeli vízjárású részidőszakhoz viszonyítva többlet vízhozam pont fordított

logika szerint érkezik. Ahogy nő a vízhozamok valószínűsége (így csökken a nagyságuk) úgy



az év egyre nagyobb részében haladják meg az első részidőszak értékeit. Az 50%-os

valószínűségű vízhozamok mindössze szeptembertől januárig, a 100%-os vízhozamok,

majdnem egész évben, júniustól márciusig meghaladják az előző részidőszakot. A nagyobb

vízhozamok hosszabb vízhozam hiánya felülírja a kisebb vízhozamok hosszabb vízhozam

többletét ami, így egyszerűen magyarázza a felszíni lefolyás csökkenését. A tározók

építésének hatására tehát hiába lettek nagyobbak a legkisebb vízhozamok, átlagosan kevesebb

víz folyik le a mederben.

7. ábra: Vízhozam tartósságok a két részidőszakban, a Maros aradi szelvényében

4. Konklúzió

A Maros aradi vízhozam adatait 1951 és 2014 között vizsgálva feltárható a kis- és

középvízhozamok változása. Lényeges a vízhozamok éven belüli átrendeződése, de a

mennyiségi változás is kimutatható. A változásnak antropogén és természetes okai egyaránt

lehetnek. A két hatást nehéz egymástól elválasztani. Hiába ismert az éghajlatváltozással

prognosztizált kisvízi lefolyás csökkenés elmélete (Nováky 2010), a külföldön kiépült tározó

rendszerek és vízkivételek működéséről, üzemrendjéről keveset tudunk így számszerű

kimutatásra nincs lehetőség. Az antropogén és természetes hatás iránya az év folyamán

változik is. Télen az antropogén beavatkozások és a klímaváltozás is a kisvízhozamok

növekedését segítik elő. A betározott lefolyást a téli kisvizek idején leengedik a folyón, ehhez



párosul az éghajlatváltozással prognosztizált növekvő téli csapadék mennység, így növelve a

téli lefolyást. Nyáron a klímaváltozással várható csökkenő csapadékmennyiség és az

emelkedő hőmérsékletek által megnövekvő párolgás egyértelműen a lefolyás csökkenését

eredményezheti. A Maros vízgyűjtőjén megépült tározók ugyan nyáron is mérséklik a

kisvizes időszakok vízhiányát, de mint fentebb láthattuk csak a legkisebb vízhozamok idején.

A klímaváltozás erősödésével nyáron a természetes és az öntözővíz igény fokozódására is

számíthatunk, tehát további vízigények jelentkezhetnek az egyre kevesebb vízkészlettel

szemben. A külföldi tározók és vízhasználók üzemelőinek pedig nem érdekük ezt többlet

vízleengedéssel pótolni. Rosszabb esetben, ahogy nő a vízszükséglet úgy saját vízellátásuk

érdekében még több vizet fognak betározni, így még tovább csökkenhet a nyári lefolyás a

Maros alsó szakaszán. Eredményképpen pont akkor lehet számottevően kevesebb víz a

folyóban, amikor nagyobb szükség lenne rá.

Ezek alapján indokoltnak tűnik megoldást találni a Maros alsó szakaszának vízpótlására.

Elsősorban elengedhetetlenek a külföldi víztározók és vízkivételek üzemelőivel folytatott

egyeztetések és a minimálisan mederben hagyandó vízhozamok folyamatos és időszakos

felülvizsgálata. Ezenfelül a Maros hordalékkúp mélyebb fekvésű területein kisebb tározó

láncokat lehetne létre hozni, amikbe nagyvizek idején a Maros vizét lehetne betározni, és

felhasználni a vízhiányos időszakokban. Egy esetleges duzzasztó mű a Maroson alsó

szakaszán pedig akár egész évben olyan vízszintet tarthatna a mederben, ami mellett

könnyedén megoldható a víz kivezetése.
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