
Opponensi velemeny Dr. Kiss Timea: 
,Fiuvialis folyamatok antropogen hatasra megvaltozo dinamikaja: egyensuly es erze

kenyseg vizsgalata folyovizi kornyezetben" 
cimfi MTA doktori ertekezeserol 

A Karpat-medence alfoldi tertiletein az ember - a termeszeti adottsagokat figyelembe 

veve - eloszor a foly6hatakon telepedett le, majd az arteri teri.ileteket is hasznositani kezdte. 

Az itt elok megtanultak egytitt elni a foly6 szeszelyeivel, kihasznaltak a taj adottsagait. A viz 
az ember szamara azonban aldas es atok egyarant, ugyanis az elet nelki.ile lehetetlen, de szen

vedi.ink, ha tul keves, vagy tul sok van belole. Az ut6bbi masfel evtizedben tapasztalt kornye

zeti esemenyek (arvizek, szennyezodesek, stb.) miatt a vizekkel, vizgazdalkodassal kapcsola
tos tevekenyseg az erdeklodes kozeppontjaba kertilt, a vizek jelentosege felertekelodott. 

Hazankban az elmult masfel evszazadban nagyon jelentos vizszabalyozasi munkak 

folytak. A vizfolyasokat ert kozvetett es kozvetlen antropogen hatasok a foly6k hidrol6giai es 
morfol6giai jellemzoit megvaltoztattak, amely kisebb-nagyobb teri.iletre kiterjedo kornyezeti 

konfliktusokat eredmenyezett. A tarsadalom szempontjab61 nagyon fontos a termotertilet, a 

teleptilesek es a ki.ilOnfele letesitmenyek vedelme, de az emberi beavatkozasok hatasara meg

jeleno szelsosegek (arvizek, kisvizek)- amelyek a medencejelleg es a klimavaltozas hatasara 

felerosodnek- jelentos kornyezeti karokat eredmenyeznek. 

A hazai foly6kon tapasztalhat6 morfol6giai, hordalekszallitasi, stb. valtozasok, illetve 

azok hatasainak vizsgalata tudomanyos es tarsadalmi szempontb61 egyarant nagyon fontos es 

idoszerii. Az ut6bbi evekben egyre tObb olyan tanulmany latott napvilagot, amely a foly6ink 
vizjarasaval, arvizeivel, vizgazdalkodasaval foglalkozott. Orvendetes, hogy a megjelent ta
nulmanyok kozott tobb olyan is olvashat6, amely a Szegedi Tudomanyegyetem Termeszeti 

Foldrajzi es Geoinformatikai Tanszekenek kutatasi eredmenyeit tartalmazza. Kiss Timea ira

nyitasaval tobb hazai foly6n dolgoz6 fiatal kutat6kjelentos eredmenyeket ertek el. 

A most benyujtott MT A doktori ertekezes egyreszt a disszertans sajat, masreszt 
a kutatotarsaival kozosen vegzett e temahoz kapcsol6d6 eddigi eredmenyeket osszegzi. A 
temat nagyon aktualisnak, az eredmenyek ertekeleset fontosnak tartom. 

A 116 oldal terjedelmii dolgozat, a 16 oldalon felsorolt 425 hivatkozast tartalmaz6 
irodalomjegyzek es a 30 oldalas melleklet egyi.ittese alkotja a biralatra benyujtott disszertaci-
6t. A disszertans a dolgozatat 6 fejezetre tagolta. 

A bevezeto fejezetben a kutatasi tema indoklasa es a celkitiizesek kifejtese mellett 
harom temakorben het kerdeskort ki.ilonftett el , amelyek a disszertaci6 fetepfteset elore jelzik. 

Az irodalmi elozmenyeket targyal6 20 oldalas masodik fejezetben a geomorfo16giai 
rendszerek egyensulyaval es erzekenysegevel kapcsolatos fogalmakat targyalja. Az irodalmi 
attekintesben eloszor az egyensuly es erzekenyseg meghatarozasait vette sorba, majd arr61 
olvashatunk, hogy a foly6vfzi kornyezetben milyen vizsgalati lehetosegek ad6dnak. A maso
dik alfejezetben az antropogen zavar6 hatasokat es a rajuk adott hidro-morfol6giai valaszokat 
fejti ki 10 alfejezetben. Ki kell emelni, hogy az ut6bbi fel evszazad e temaval foglalkoz6 an
go! es magyar szakirodalmat attanulmanyozta, ismertette es ertekelte. A geomorfol6giai rend-

1 



szereket erzekenysegiik alapjan tipizalta. Kitert a meretarany ter- es idobeli eltereseire. Ertel
mezte a geomorfol6giai rendszerek belso es kiilso kUszobertekeit, illetve az atmeneti ertekek 
problemait. Sorra vette a rendszerekre hat6 zavar6 hatasokat es a rendszereknek arra adott 
valaszait. A direkt es indirekt antropogen zavar6 hatasokat es a rajuk adott hidro-morfol6giai 
valaszokat kiilf61di es hazai peldakon mutatta be. 

A mintaterUieteket ismerteto harmadik fejezetben mertektart6an ismertette a negy va
lasztott foly6 (Tisza, Maros, Hemad, Drava) fobb hidrol6giai jellemzoit, a foly6kon vegzett 
szabalyozasokat es terkepeken illusztralva a kutatasi mintateriileteket, illetve foly6szakaszo
kat. A vizsgalt foly6szakaszok reszletes (27 oldalas) bemutatasa, ertekelese a mellekletben 
talalhat6. 

A mindossze 4 oldal terjedelmu negyedik fejezet a kutatasi m6dszereket tartalmazza. 
A disszertaci6ban csak vazlatos leirast tabilunk az alkalmazott m6dszerekrol. A korabban 
megjelent tanulmanyaikban az egyes m6dszerek leirasa reszletesebben megtalalhat6. Sajnos a 
vizUgyi adatok nagyon hianyosak es altalaban rovid idointervallumra vonatkoznak. Erre a 
jelolt is utalt. A kiilonbozo szamitasoknal hasznat matematikai kepletek, ft.iggvenyek hivatko
zasai korrektek. A hullamter-feltoltodes es befolyaso\6 tenyezoinek vizsgalatanal a\kalmazott 
m6dszerek eredmenyeiben, a meresi es mintaveteli helyek, terkepek es legifelvetelek kiva
lasztasa miatt, pontatlansagok is ad6dnak. Ide sorolhat6k a hasznalt terkepszelvenyek, illetve 
a meretaranyb61 ad6d6 pontatlansagok. A vizsgalatokkal kapcsolatban nehany kerdes is fe\
merUlt: Palinol6giai elemzessel hogyan hatarozta meg a viszonylag rovid ideig tart6 feltolto
dest? Mire hasznalta a szervesanyag- es nehezfemtartalom vizsgalatoknak az eredmenyeit? 
Mertek a mintak egy reszenek magneses tulajdonsagait. Ezek eredmenyeibol milyen kovet~ 

kezteteseket vont le? 

Az 54 oldal terjedelmu otodik fejezet a kutatasi eredmenyeket tartalmazza. Az ered
menyeket ket reszben targyalta. Eloszor a vizsgalt negy foly6 hidrol6giai jellegzetessegeit 
hasonlftotta ossze, majd az egyes antropogen hatasok altai kivaltott morfo\6giai valtozasokat 
jellemezte. (A foly6k hidrol6giai jellemzoinek reszletes lefrasa a mellekletben talalhat6.) A 
hidrol6giai jellemzok targyalasanal a negy foly6 vfzjarasat es eseset hasonlftotta ossze az el
mult 110 ev adatainak felhasznalasaval. A fajlagos munkavegzo kepesseg szamitasahoz sziik
seges adatok nagyon hianyosak, ezert ilyen jellegu szamitasokat csak a Tiszara vegzett a Sze
gednel mert ertekek felhasznalasaval. 

Az eredmenyek masodik reszeben negy alfejezetben targyalja az emberi hatasokat es a 
ra adott valaszokat. Eloszor bemutatta a fluvialis folyamatokat befolyasol6 tenyezoket, majd 
az antropogen hatasra adott valaszt egy-egy esettanulmanyban ismertette. Vegiil osszehasonlf
totta a mintateriiletek eredmenyeit. 

Az arvizvedelmi tOitesek geomorfol6giai hatasainak tanulmanyozasanal az arterek 
vertikalis es horizontalis felt6\todeset a Tisza es a Maros menten mertek. A rovid- es 
hosszutavu adatokb61 reszterUletenkent meghataroztak a felt6ltodes merteket es Utemet. A 
mereseredmenyek alapjan megallapitotta, hogy a Maroson 2-3-szor intenzivebb a felt6ltodes, 
mint a Tiszan. ezt a ket foly6 eltero hidrol6giai es morfol6giai viszonyaival magyarazta. Ki
mutatta, hogy a teriilethasznalat valtozasa jelentos hatassal van a felt6ltodesre. Mertek a Ko
zep- es Also-Tiszan, valamint a Maroson az egyes arvizekhez tartoz6 akkumulaci6 merteket 
is. Az akkumulaci6t befolyasol6 tenyezoket hat alfejezetben fejtette ki. A longitudinalis valto
zasok(a) elemzeset a mintateriiletrol szerkesztett domborzatmodell felhasznalasaval vegeztek. 
A foly6szakaszokon tapasztalt eltero felt6ltodesekre magyarazatot adott es az eredmenyeket 
osszevetette a nemzetkozi szakirodalmi adatokkal. A lateral is valtozasokna!(b) a hullamter 
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szelessege es az akkumulaci6 merteke kozotti osszefliggest tanulmanyoztak. Megallapitotta, 
hogy a lerakott hordalek teljes terfogata egyenesen, mig a feltoltodes merteke forditottan ara
nyos az arter szelessegevel. A medermorfol6gia hatasanak(c) vizsgalati eredmenyei arra utal
nak, hogy a kanyarulatok fejlettsege es a partbiztositasok is befolyasoljak az akkumulaci6t. A 
hullamter morfol6giaja(d) is alapvetoen befolyasolja a lerak6d6 hordalek mennyiseget. A 
foly6hatak es a hullamter melyebb reszei iiledekcsapdaknak tekinthetok. A hullamter noveny
zetetol( e) fligg a terti let erdessege. A jelolt velemenye szerint az erdesseg novekedesevel lehet 
magyarazni az 1970-es evek 6ta gyorsul6 akkumulaci6t a Tiszan. Az utols6 hat6 tenyezokent 
a hullamter feltoltodesenek idobeliseget(t) pollenanalitikai m6dszerekkel vizsgalta. Megalla
pitotta, hogy a szabalyozasok utan keletkez6 fiatal morotvak gyorsabban t6lt6dtek, majd a 
feltOltodes liteme merseklodott. 

Az antropogen hatasok masodik fontos fejezete a kanyarulat-atvagasok temakorevel 
foglalkozik. Eloszor a kiegyenesitett medrek jellegzetes geomorfol6giai folyamatait targyalja. 
Szakirodalmi adatok alapjan megadta a vizsgalt foly6kon a kanyarulat-atmetszesek fobb jel
lernzoit. E munkalatok hatasara bekovetkezo folyamatokat a Tisza, a Maros es a Drava men
ten tanulmanyoztak, de a vizsgalatok mindegyike nem terjedt ki a valasztott mintaterliletekre. 

A kanyarulatok atvagasanak hatasat az Also-Tisza 25 km-es szakaszanak morfometriai 
elemzese alapjan ertekelte. Meghatarozta a mederparameterek m6dosulasat a harom kanyaru
lat atvagasa utan. A mereseket a klilonbozo idopontokban keszillt felmeresi terkepeken vegez
te. 

A medermintazat es a szigetek jellegenek valtozasat a Maroson tanulmanyozta. Megal
lapitotta, hogy a Maroson a Tiszat6l eltero valtozasok tapasztalhat6k. Ez egyreszt a t6bb ka
nyarulat atvagasaval, a foly6 esesevel es hordalekhozamaval magyarazhat6. A Marost negy 
szakaszra (Nagylak-Magyarcsanad, Magyarcsanad-Mak6, Mak6-Kiarafalva, Klarafalva
torkolat) tagolta, ahol a kanyarg6ssag es a mederszelesseg jellegzetesen valtozott 1829-2000 
kozott. Reszletesen jellemezte az egyes szakaszokat. 

Killon alfejezetet szant a Tisza, a Maros es a Drava kanyarulat-atvagasokra adott vala
szainak osszehasonlitasara. Mindegyik foly6n a kanyarulatok atvagasanak a celja az eses no
velese, - aminek a hatasara melyill a meder es haj6zhat6va valik -, illetve az arvizek levonula
sanak a gyorsitasa volt. Nehany helyen az atvagasok a telepiilesek vedelmet is szo lgaltak. A 
jeiOit ramutatott arra, hogy a foly6k morfol6giai es hidrol6giai valaszai azert klilonboznek a 
vizsgalt foly6kon, mert a kesobbi antropogen beavatkozasok (pl. kisvizi szabalyozas, sarkan
tyuk, volgyzar6gatak, stb.) a termeszetes folyamatok lejatsz6dasat megakadalyoztak. A valto
zasok vizsgalatanal a medrek esese meghatarozhat6, de a vizallasok es a hordalekhozam ada
tok hianyoznak. Az arterfejlodes tanulmanyozasara csak a Maros hullamterer61 rendelkeztek 
adatokkal. A szigetek szamanak, es meretenek valtozasat a rendelkezesre all6 terkepekrol 
lehetett meghatarozni. A harom fol y6 fejlodeset harom stadiumra osztotta. Az elsa mindegyik 
vizsgalt foly6mll a termeszetes mederfejlodes volt, majd ezt kovette az intenziv mederszaba
lyozas, amelynel mar jelentos elteresek voltak, es ebb61 ad6d6an a harrnadik szakasz, a ka
nyarulat-atvagasokra adott foly6vizi valaszok is nagyon elteroek. 

Az antropogen beavatkozasok harmadik fejezete a partbiztositasok es sarkantyllk ge
omorfol6giai hatasaival foglalkozik. A partbiztositasokhoz es a sarkantyukhoz kothet6 jelleg
zetes geomorfol6giai folyamatok targyalasanal egyreszt a temaval foglalkoz6 nemzetkozi es a 
hazai szakirodalomra hivatkozik, majd ismertette a negy foly6nak azokat a szakaszait, ahol 
ilyen vedmiivek talalhat6k, illetve azok milyen hatasokat eredmenyeznek. Reszletesen vizs
g{tlta a horizontalis es vertikalis mederparameterek m6dosulasat a Tisza 25 km-es szakaszan. 
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A Maros felso- es also szakasza eltero a partbiztositasu. Megallapitotta, hogy az also 
kisvizi mederrendezessel erintett szakaszon a meder szelessege egysegesebbe valik, a partero
zio helyett az akkumulacio dominal. 

A Drava vizsgalt szakaszan, ahol sarkantyukat es partbiztositast epitettek szinten a 
meder sziiktilese a jellemzo. 

A Tisza, a Maros es a Drava vizsgalt szakaszain osszehasonlitotta a kisvizi szabalyo
zas hatasait. Megallapitotta, hogy a folyokon tapasztalhato elteresek egyreszt a szabalyozott
sag merteketol, illetve az eltero esestol es a hordalekszallitasi kUI6nbsegekb61 adodnak. A 
kanyarulat atvagasokhoz kepest a kisvfzi szabalyozast drasztikusabb beavatkozasnak tartja. A 
kisvfzi szabalyozasok kiepfteset a fentebb mar emlftett harom fejlodesi stadium utan a negye
diknek sorolja. 

Az antropogen beavatkozasok negyedik fejezete a volgyzarogatak es duzzasztok ge
omorfologiai hatasait targyalja. Volgyzarogatak a Hemadon es a Dravan epiiltek, duzzasztok 
a Tisza hazai szakaszan talalhatok. A jelolt a Hemad es a Drava valasztott hazai szakaszain 
vizsgalta a duzzasztogatak geomorfologiai hatasait. A duzzasztas hatasara a folyon megval
toznak a viz- es hordalekmennyisegi adatok, amelynek eredmenyekent a tarozo alatti szaka
szon modosul a meder szelessege es melysege. A medermorfologia igazodik a folyo megval
tozott hidrologiai felteteleihez. Allitasait a hazai es nemzetkozi szakirodalmi adatokkal is iga
zolta. A kutatasi eredmenyeiket az elmult evekben megjelent tanulmanyokban ismertettek. 
Geodeziai felmereseik eredmenyeivel es a kiilonbozo idopontban keszUlt fel vetelek kierteke
lesevel mutattak ki a Hemad kanyarulatainak a modosulasat. Az eredmenyek ertekeleset ko- . 
vetoen negy fejlodesi stadiumot kiil6nboztettek meg. 

A Dravan a szigetfejlodes dinamikajanak es a meder mintazatanak valtozasat tanulma
nyoztak. Megallapitottak, hogy a szigetek dinamikusan valtoznak. A legnagyobb mertekii 
valtozasok a horvat eromiivek iizembe lepese utan t6rtentek. Az eromiivek hatasara jelentosen 
modosult a folyo vizjarasa es hordalekszallftasa. A Bares alatti szakaszon a meder morfolo
giajat jelentosen atalakitottak a partbiztositasok, a sarkantyuk es a mederkanyarulatok atvaga
sai. A vizsgalataik alapjan a Dravan ket fejlodesi fazist ki.ilonboztettek meg. A 19. szazadban 
a folyot kozel termeszetes allapot jellemezte, majd a 20 szazadban az emberi beavatkozas 
hatasara a folyo morfometriai jellemzoi jelentosen megvaltoztak. A fejezet vegen a ket fo lyon 
tapasztalt morfologiai valtozasokat hasonlftotta ossze. 

A disszertacio 6. fejezete (Osszegzes) az antropogen zavaro hatasokra adott valasz
adas es a vizsgalt folyoszakaszok erzekenysegenek ertekelesevel foglalkozik. Figyelembe 
veve az elsa fejezetben felsorolt celkituzeseit egyreszt osszehasonlitotta a vizsgalt folyosza
kaszok kiilonbozo memoki beavatkozasokra adott valaszait, leirta azok erzekenyseget, tovab
ba vazolta a varhato jovobeli fejlodesi iranyaikat, masreszt a kutatasi eredmenyek felhaszna
lasaval a dolgozat masodik fejezeteben talalhato elmeleti megallapftasokat, fogalmakat il
Iusztralta. 

A disszertacio vegen 4 melleklet talalhato, amelyben a harom tablazatot kovetoen a 
mintateriiletek hidrologiajat ismerteti nagyon reszletesen 34 abraval 27 oldalon. 

A dolgozat stilusa vilagos, ertheto. Gepelesi hibak (elgepeles, vesszohiba) csak elvetve 
fordulnak el6, viszont az osszetett szavak (hordalekszallitas, energiaaramlas, formaegyiittes, 
kozepvizhozam, mederfelvetel, parte!, stb.) kot6jellel irasa zavaro. 

Az ertekezes 75 abrat es 13 tablazatot tartalmaz. Az abrak szep kiviteluek, de nehany 
(5.1.1., 5.1.2., 5.2.4, 4., 23.) merete nagyon kicsi, ezert a jelmagyarazat alig olvashato. Az 
5.1.4., 5.2. 12., 6.1. es 6.7. abrarol lemaradt a mertekegyseg, vagy az evek feltiintetese. Az 
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irodalomjegyzekben nehany olyan irodalom e!Ofordul, amelyre nem tahiltam hivatkozast a 
szovegben, viszont van nehany olyan hivatkozas a szovegben, amely az irodalomjegyzekb61 
kimaradt. Ezeket a disszertaci6ban jeleztem. 

A doktori ertekezes tezisftizete tartalmazza a jelolt celkiti.izeseit, a mintaterliletek be
mutatasat, az alkalmazott m6dszereket. Az eredmenyeket 6 pontba foglalta ossze temakoron
kent. Az egyes temakorok reszeredmenyeit alpontokba rendezve ismertette. A disszertacio 
eredmenyeit osszefoglalo teziseket elfogadom. Ki kell azt is emelni, hogy az eredmenyeket 
szamos hazai es nemzetkoz i konferencian ismertettek. A temahoz kapcsol6d6 tanulmanyok 
szama 47, amelyek tobbsege angol nyelvu. 

Kiss Timeanak I 998 6ta 151 publikaci6ja jelent meg, amelyek koztil az MTMT adat
bazis szerint 133 tudomanyos kozlemeny, amelyekre 262 ftiggetlen hivatkozast kapott. Tobb 
konferenciat szervezett geomorfol6gia temakorben. Az ertekezes fluvialis temakoren tul je
lent6s eredmenyeket ert el a geomorfo16gia mas tertiletein is. Tobb palyazat temavezet6jekent 
aktivan iranyitotta a kutatasokat es kapcsolatokat alakitott ki a klil6nboz6 tudomanytertiletek 
kutat6ival. Ki kell emelni kival6 szervez6 kepesseget. Hallgat6kat vont be a kutatasokba, tObb 
altala vezetett doktorandusz mar sikeresen megvedte PhD dolgozatat. 

Kiss Timea eddigi kutatasai, a tanulmanyokban megjelent publikacioi, valamint 
a benyujtott doktori ertekezes fentebb bemutatott eredmenyei alapjan a nyilvanos vita 
kitiizeset es az eredmenyes vedes utan az MT A doktori cim odaiteleset tamogatom. 

Debrecen, 2015. augusztus 29. 

~~ 
egyetemi tanar 

az MT A doktora 
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