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I. Bevezetés 

 

A Duna hosszát tekintve – a Volga mögött – csak a második helyezett Európában, 

mégis a világ egyik „legnemzetközibb” folyama. A Duna és mellékfolyói jelenleg 20 ország 

területéről gyűjtik össze a vizeket, amely világviszonylatban is egyedülállónak számít. Ezen 

államok társadalmi-gazdasági viszonyainak kialakításában és történelmében ez a vízhálózat 

mindig nagyon fontos szerepet játszott. A Duna köldökzsinórként kötötte és köti össze ma is 

az itt élő népeket, és folyamatos kapcsolatot biztosított közöttük még azokban az időkben is, 

amikor a kétpólusú világrend határa ezen a vidéken húzódott. Éppen a 20. század második 

felében itt kialakult éles politikai határvonal miatt volt nagy jelentősége a teljes vízgyűjtőre 

kiterjedő, határokon átívelő hidrológiai együttműködéseknek, melyek egyikének révén 

készülhetett el az értekezés. A Duna-vízgyűjtőbeli országok hidrológiai együttműködése 

immár több mint harminc éves múltra tekint vissza, és azóta biztosít kereteket a Dunával és 

vízgyűjtőjével kapcsolatos nemzetközi hidrológiai kutatásokhoz. 

Az együttműködésben résztvevő kutatók 1986-ra összeállították a Duna Monográfiát, 

amely a Duna vízrendszeréről rendelkezésre álló ismereteket foglalja össze. A Monográfia 

elkészülte óta eltelt több mint húsz év alatt azonban a tudományok fejlődésével új kutatási 

módszerek jöttek létre, amelyeknek a Duna-vízgyűjtőre vonatkozó eredményei a 

Monográfiához folyamatosan csatlakozó kiegészítő kötetekben jelennek meg. 

Nagyrészt a fenti együttműködés kereteiben készített értekezésemben a hazai és 

nemzetközi hidrológiai kutatásokban egyre nagyobb teret kapó újabb fajta vízjárás tipizálási 

és stabilitás meghatározási módszereket használtam fel a Duna teljes vízgyűjtőterületére 

kiterjedő vizsgálatban, melynek eredményeként átfogó képet lehet alkotni a Duna-vízgyűjtő 

vízjárási jellegzetességeiről. 

 

 

II. Célkitűzés 

 

Doktori értekezésem elkészítésének elsődleges célja a Duna és mellékfolyói 

vízjárásának egységes módszerekkel való tanulmányozása. A fő feladat a vízjárás tipizálása és 

stabilitásának vizsgálata a teljes vízgyűjtőre vonatkozóan. Az eredmények a fent említett 

Duna Monográfia egy kiegészítő kötetében is bemutatásra kerülnek. Értekezésem 

elkészítésének alapvető célkitűzései a következők: 
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1. A Duna-vízgyűjtő földrajzi és hidrológiai viszonyainak összefoglaló bemutatása 

magyar nyelven 

2. A vízjárás tipizálási és stabilitás vizsgálati módszerek minél teljesebb mértékű 

összegyűjtése 

3. A Duna és mellékvizei vízjárásának egységes módszerekkel való tanulmányozása 

és bemutatása 

4. A vízjárástípusok meghatározása és azok területi törvényszerűségeinek bemutatása 

a Duna vízgyűjtőterületén 

5. A vízjárás stabilitásának meghatározása a Dunán és mellékfolyóin 

6. A vízjárás stabilitásának vízfolyás menti változásai a Dunán és a Tiszán 

7. A vízjárás stabilitás időbeli változásainak bemutatása a Dunán és mellékfolyóin 

8. A havi lefolyás éven belüli megoszlásában esetlegesen előforduló időbeli 

változások – mint az éghajlat változására utaló jelek – feltárása a Dunán és a 

Tiszán 

 

III. Vizsgálati módszerek 

 

Amikor egy vízfolyás vízjárását tanulmányozzuk, a lehető legrészletesebben meg kell 

ismerni a vízgyűjtőterületét, annak domborzati, klimatikus, hidrográfiai viszonyait, az emberi 

hatásokat. A vízjárás tipizálása – a vízfolyások valamilyen vízjárási szempont, többnyire 

valamely hidrológiai jellemző éven belüli változása szerinti csoportosítása – meglehetősen 

hosszú múltra tekint vissza. Így munkámhoz szükséges volt a Duna vízgyűjtőjével foglalkozó 

hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése és feldolgozása, illetve a világban eddig 

alkalmazott tipizálási módszerek összegyűjtése. Ezen ismeretek megfelelő alapot biztosítottak 

a saját vízjárás tipizálási és stabilitási kutatás elvégzéséhez. 

A Duna-vízgyűjtő vízjárástípusainak és a vízjárás stabilitásának meghatározásánál a 

NOVÁKY B. által kidolgozott módszert alkalmaztam. Ez az eljárás a viszonylag újszerűnek 

számító matematikai statisztikai módszereket használja és tudományos előzményeivel együtt 

hazánkban, illetve kontinensünk számos régiójában dolgoztak már vele. A kutatás adatbázisát 

a Duna és mellékfolyóinak hidrológiai mérőállomásain észlelt havi közepes vízhozam értékek 

jelentik, melyeket a dunai országok illetékes szakértőitől gyűjtöttem össze. A fent említett 

módszernek a korábbiakhoz viszonyítva újabb és bővebb adatbázison való alkalmazásával 

lehetővé vált az azonos vízjárási tulajdonságokkal rendelkező vízfolyások, folyószakaszok 
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beazonosítása, tehát a vízjárás tipizálása, illetve egy hidrológiai esemény adott éven belüli 

előfordulásának a sokévi átlaghoz viszonyított eltérése, tehát a vízjárás stabilitásának 

meghatározása is. A kapott eredmények időbeli és térbeli viselkedését egyszerű statisztikai 

vizsgálatokkal tártam fel, a különbözőségek okait pedig az értekezésben bemutatott földrajzi 

jellemzők segítségével kerestem. 

 

IV. Eredmények 

 

Vizsgálataim eredményei, illetve tudományos megállapításai az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

 

1. A Duna-menti országok hidrológiai együttműködésének keretében 1986-ban jelent 

meg a Duna Monográfia, amely a folyóval kapcsolatos legnagyobb, jelenleg 

rendelkezésre álló egységes nemzetközi tudástár. Eredetileg német és orosz nyelven 

került kiadásra, csak később készült el az angol és francia nyelvekkel kiegészített 

négynyelvű változata. Az eredeti mű kiadása óta a rendelkezésre álló tudományos 

módszerek fejlődése miatt folyamatosan jelennek meg a Monográfia angol, vagy 

német nyelvű kiegészítő kötetei. Mivel ezen kiadványoknak magyar változata nem áll 

rendelkezésre, elkészítettem a Duna vízgyűjtőjének magyar nyelvű összefoglaló 

természetföldrajzi leírását. A disszertációm első részében található leírás elsődleges 

forrása a Duna Monográfia és annak pótkötetei voltak, de felhasználtam a hasonló 

témájú, a Duna vízrendszerét is érintő egyéb kiadványokat, tankönyveket is. Minden 

esetben igyekeztem a rendelkezésre álló legújabb tudományos eredményeket 

bemutatni (pl.: a Duna-vízgyűjtő egyszerűsített vízföldtani térképének elkészítése), 

illetve kiegészíteni (pl.: részvízgyűjtők csapadékátlagának vizsgálata). 

 

2. Értekezésemben összeállítottam a hazai és nemzetközi tudományos körökben elterjedt 

vízjárás tipizálási és stabilitás vizsgálati módszerek lehetőség szerinti legteljesebb 

gyűjteményét. A magyar szakirodalomban már korábban is ismertetett módszerek, a 

nemzetközi körökben a maga idején nagy hatást kiváltó orosz iskola (VOJEJKOV, A. 

A., LVOVICS, M. I.), vagy a ma is sokszor alkalmazott PARDÉ-féle tipizálási rendszer 

mellett hazánkban elsőként mutatok be több, magyar nyelven eddig még nem 

közreadott eljárást, így GRIMM, F. tipizálási módszerét is. Disszertációmban áttekintem 
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a stabilitás vizsgálati eljárásokat, részletesen ismertetem az általam is alkalmazott 

NOVÁKY-féle vízjárás tipizálási és stabilitás vizsgálati módszert.  

 

3. A vízfolyások vízjárására vonatkozó korábbi vizsgálatok csupán egy-egy vízgyűjtőre, 

adott országra, esetleg kisebb régióra terjedtek ki. Jelen dolgozat egy nagy kiterjedésű 

térséget, vízgyűjtőt érint, amelynek egyes régióiban már voltak ugyan különböző 

részletezettségű vizsgálatok, de ez az első, a Duna teljes vízgyűjtőterületén egységes 

módszerrel készült vizsgálat.  

A kutatáshoz szükséges hosszú idejű havi középvízhozamok adatbázisát a Dunai 

országoknak az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programja (IHP) keretében folyó 

hidrológiai együttműködése részeként gyűjtöttem össze. A korábban kisebb területre 

már alkalmazott NOVÁKY-féle módszer alapján 206 hidrológiai mérőállomás adatainak 

felhasználásával tipizáltam a Duna és mellékfolyóinak vízjárását, és végeztem el 

egységes módszerrel a vízjárás stabilitás vizsgálatát is. 

 

4. A Duna vízgyűjtőterültén a vízjárástípusokat az értekezés módszertani fejezetében 

ismertetett NOVÁKY-féle módszer alapján, annak az általános törvényszerűségnek a 

figyelembe vételével csoportosítottam, mely szerint a legnagyobb havi lefolyás 

általában a tél vége és nyár eleje között, míg a legkisebb havi lefolyás a leggyakrabban 

a nyár vége és ősz vége közötti időszakban fordul elő. A 206 állomást a jellemző 

vízjárási tulajdonságaik alapján 8 főtípusba és 17 altípusba soroltam be, az 

eredményeket térképen is ábrázoltam. A vízfolyások felső szakaszain a vízjárás típusa 

az adott részvízgyűjtőhöz területileg van hozzárendelve, míg a nagyobb folyók (Duna, 

Száva, Tisza, Maros, Körös) alsóbb szakaszainál a vízjárási osztályok a vízfolyás adott 

szakaszaihoz társulnak, mivel itt már nem annyira az adott állomást körülvevő 

vízgyűjtő, hanem a betorkolló mellékfolyók hatásai alakítják a főfolyó vízjárását.  

A vízjárás tipizálásához választott hidrológiai események előfordulási ideje az éven 

belül meglehetősen széles tartományban változik. A két legfontosabb esemény, az első 

legnagyobb és az első legkisebb havi lefolyás éven belüli megjelenései jól tükrözik a 

globális éghajlati rendszernek a Duna vízgyűjtőjére vonatkozó szabályszerűségeit: a 

nagyvizek az év első felében, míg a kisvizek általában az év második részében 

fordulnak elő. Ezt az általános képet nagyon sok lokális tényező (pl.: klimatikus 

hatások, földtani viszonyok) módosítja, melyeknek köszönhetően a nagyvízi időszak 

előbb is jelentkezhet, illetve augusztusig is elhúzódhat, míg a kisvizes időszak akár 
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júliustól a következő év márciusáig is eltarthat Duna és mellékfolyóinak vízgyűjtőin. 

A kialakított vízjárástípusok területi elrendeződését elsősorban az adott térségben 

érvényesülő, a domborzati viszonyok által befolyásolt éghajlati tényezők határozzák 

meg.  Szembetűnő a mediterrán éghajlati elemek megjelenése a Száva felső 

vízgyűjtőjén, melyek itt a szomszédos területektől jelentősen eltérő vízjárási 

viszonyokat alakítanak ki, és hatásaik sok esetben a környező vízgyűjtőkön (pl.: Rába, 

Mura) is megjelennek. 

Az értekezésben elvégzett tipizálás eredményeit összehasonlítottam a korábbi 

vizsgálatokkal. Egy-egy terület vízfolyásai több vizsgálatban is megegyező 

vízjárástípusba kerültek (pl.: az Északi-Kárpátok déli részének, vagy az Észak-keleti-

Kárpátok alföldi előterének folyói, illetve a Szeret és mellékvizei), de előfordult, hogy 

egy vízgyűjtőn a korábbi típushatár helyett értekezésemben típusazonosság 

mutatkozott (pl.: a Rába esetében). Ezek mellett azonban ki kell emelni, hogy 

ugyanarra a területre vonatkozóan, alapvetően hasonló természetföldrajzi mutatók 

(havi középvízhozamok, klimatikus és domborzati tényezők) felhasználásával 

nyilvánvalóan egymáshoz valamennyire hasonlító eredményekre kell jutni. 

 

5. A vízjárás stabilitását a Duna vízgyűjtőterületén az értekezés módszertani fejezetében 

leírtaknak megfelelően, a NOVÁKY-féle módszer felhasználásával határoztam meg. A 

módszertani fejezetben szereplő egyenletek alapján minden állomásra a stabilitás 

kilenc mutatóját számítottam (az első, második és harmadik legnagyobb, illetve az 

első, második és harmadik legkisebb havi lefolyási eseményre és a belőlük képzett 

három összevont mutatóra), melyek közül az öt legfontosabbat térképen is ábrázoltam.  

Megállapítható, hogy a Duna-vízgyűjtőben a kisvízi események stabilitása a 

nagyvíziekhez viszonyítva nagyobb, illetve a magasabban fekvő, általában nyári 

nagyvizekkel jellemezhető – többnyire gleccserek táplálta – vízfolyások stabilitása a 

legnagyobb. A teljes vízgyűjtő legstabilabb vízjárású területei a Keleti-Alpok 

legmagasabb láncai között, általában az Inn vízgyűjtőjén helyezkednek el, amely 

valószínűleg a domborzat által stabilizált klimatikus viszonyoknak köszönhető. A 

Duna-vízgyűjtő leginstabilabb vízjárású térségei a Rába és – néhány hidrológiai 

eseménynél – a Mura vízgyűjtőjében fekszenek. Ez minden bizonnyal szintén 

klimatikus okokra vezethető vissza, mivel a terület az európai kontinens három 

meghatározó éghajlati típusának ütköző zónájában helyezkedik el, tehát az atlantikus, 
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a kontinentális és a mediterrán klíma hatásai itt együttesen érvényesülhetnek, adott év 

vízjárása az évben leginkább érvényesülő klíma hatását tükrözi. 

 

6. A vízjárás stabilitásának vízfolyás menti változásait a Duna és a Tisza egyes 

állomásainál az első legnagyobb és első legkisebb havi középvízhozam eseményekre 

vizsgáltam. Kimutattam, hogy Dunán a vízjárás stabilitásának változékonysága a 

folyón lefelé haladva egyre csökken. A felső szakaszon még látványos változásokat 

okoznak a beérkező mellékfolyók (pl.: a Hofkirchen és Achleiten állomások közötti 

szakaszon betorkolló Inn), míg az alsó szakaszon a mellékvizeknek a stabilitás 

módosító hatása már alig érzékelhető. A Tisza mentén a vizsgált hidrológiai 

események stabilitásának mértéke a folyón lefelé haladva többé-kevésbé fokozatosan 

csökkenő tendenciát mutat. A beérkező mellékfolyók hatásai a Dunához viszonyítva 

gyengébben, és inkább csak a kisvízi eseménynél jelentkeznek. A hidrológiai 

események stabilitási értékei a folyón lefelé haladva itt is közelítenek egymáshoz, de a 

Dunánál megfigyelhető szoros együtt haladás itt nem mutatkozik. 

 

7. A vízjárás stabilitásának időbeli változásait a NOVÁKY B.–SZALAY M. (2001) 

tanulmányában kidolgozott módszer felhasználásával, az első legnagyobb és első 

legkisebb havi középvízhozam eseményekre a Duna-vízyűjtő 100 éves, vagy annál 

hosszabb adatsorai segítségével vizsgáltam. 

Az első legnagyobb havi lefolyási eseménynél a kiválasztott mérőhelyeken a stabilitás 

időben meglehetősen változatosan alakul. A vizsgált dunai állomások három 

csoportba oszthatók: a legfelső, Hofkirchen állomás értékei a leginstabilabbak, a 

három középső adatsor, Achleiten, Kienstock és Pozsony nagyjából egymáshoz 

hasonló utat járnak be, míg a legalsó vizsgált állomás, Nagymaros adatai leginkább 

egy köztes állapotot mutatnak. A Tisza és néhány mellékfolyója adatsorai sok esetben 

eltérő képet mutatnak, de néhány hasonlóság is felfedezhető. A Tisza, a Zagyva és a 

Maros vízjárásának stabilitása a vizsgált időszak végére egymáshoz közelítő jellegű, 

míg a Sajó tőlük kicsit eltérően viselkedik. A Bajor-medence vizsgált vízfolyásai 

közül az Illeren folyamatosan csökken a stabilitás, míg a Regen az időszak közepéig 

növekvő, majd szintén csökkenő stabilitást mutat. 

Az első legkisebb havi lefolyási eseménynél az öt dunai állomás – a legfelső, 

Hofkirchen kivételével – meglehetősen egységes képet mutat. A négy állomás 

stabilitási értékei mindvégig a stabil zónában maradva nagyjából hasonlóan alakulnak. 
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Hofkirchen értékei mindvégig instabilabbak a többinél, de az időszak vége felé közelít 

a többi állomásokhoz. A Tisza és mellékvizei esetében ismét nagyon változatos a kép. 

A Tisza és a Maros többé-kevésbé itt is hasonlóan viselkedik, míg az ismét külön úton 

járó Sajóhoz most a Zagyva is csatlakozik. Az Iller stabilitása majdnem a teljes 

időszakban nagyobb, mint a Regené. Előbbi stabilitása az időszak elején növekvő 

tendenciát mutat, míg később fokozatosan csökken, utóbbinál pedig az időszak nagy 

részében egy fokozatos stabilizálódási folyamat figyelhető meg. 

A vízjárás stabilitásának időben történő jelentősebb változásai minden valószínűség 

szerint az emberi beavatkozásoknak (pl.: szabályozások, tározók építése) köszönhetők. 

 

8. A klímaváltozásnak a Duna-vízgyűjtőben várható hidrológiai hatásaival 

kapcsolatosan néhány hazai és nemzetközi tudományos kutatás eredményeit 

ismertetem az értekezésben. A hazánkat közvetlenül érintő kérdéseket a Magyar 

Tudományos Akadémia VAHAVA munkacsoportja tanulmányozta átfogóan, míg 

nemzetközi szinten az IPCC tevékenységét kell kiemelni. Az esetleges változások 

irányainak bemutatásához alapvetően ezeknek a munkáknak az eredményeit 

használtam fel.  

A globális klíma megváltozásából a Duna-vízgyűjtőn esetlegesen már érzékelhető 

folyamatokat a Duna és a Tisza egy-egy állomásának havi középvízhozam adatsorain 

mutatom be. A nagymarosi és vásárosnaményi 100 éves (1901-2000) adatsorokat 70-

30 arányban osztottam két részre, melynek eredményeként láthatóvá váltak a XX. 

század végének intenzívebb változásai. A Duna esetében a 30 éves időszakban a 70 

éveshez viszonyítva meglehetősen kis mértékű változások mutatkoztak, de a 

tendenciák alapján a nyári félév lefolyásában csökkenést, a téli félév lefolyásának 

pedig a növekedését lehetett kimutatni. A Tiszánál nem volt ennyire egyértelmű a 

helyzet, bár némi téli lefolyás növekedés itt is jelentkezett. Ennél látványosabb 

változások történtek a tavaszi lefolyásmaximum környezetében, mivel a csúcsot 

megelőző február-márciusi időszakból a lefolyt vízmennyiség egy része jórészt a 

június és július hónapokra kerül át. Ennek oka lehet a téli lefolyás növekedés (a télen 

lefolyt vízmennyiség hiányzik tavasszal), illetve a Felső-Tisza vidékére néhány modell 

által előrejelzett tavaszi, nyár eleji csapadékmennyiség növekedés is. 

Összességében megállapítható, hogy a Duna és a Tisza vizsgált szelvényeiben, a 

klímaváltozási forgatókönyvekkel összhangban, a téli félév lefolyásának enyhe 
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növekedése mutatkozik. A Tisza nyári lefolyás növekedése kevésbé illeszkedik az 

előrejelzésekhez, de létezik ezt a folyamatot előrejelző klímamodell is. 

 

 

Kutatásom során sikerült kitűzött céljaimat megvalósítani. Munkám eredményeként 

elkészült a Duna vízgyűjtőterületének egységes magyar nyelvű leírása, és a rendelkezésre álló 

legújabb módszerekkel a vízjárástípusoknak és a vízjárás stabilitásának a meghatározása is. 

Mivel az elvégzett vizsgálatok viszonylag könnyen megismételhetők, értekezésem 

eredményei a későbbiekben jó alapot képezhetnek egy, az éghajlat változásaival foglalkozó 

vizsgálathoz akkor, ha a különböző vízrajzi paraméterekből már elegendő hosszúságban 

állnak rendelkezésre a nagyobb léptékű klimatikus ingadozások megjelenítésére is alkalmas 

idősorok. 
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