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A Tisza sok szempontból jól tanulmányozott folyó. A múlt században 
— a szabályozási munkák során és azt követően is — részletes vízmérnöki 
adatgyűjtés folyt, így a Tisza tevékenységét is elsősorban vízmérnöki szemmel 
vizsgálták.

A Tiszára vonatkozó hazai szakirodalom áttekintése nyomán úgy látjuk, 
hogy a folyóvízi üledékképződés törvényszerűségeinek alkalmazása és értel
mezése, azaz az adatoknak és megfigyeléseknek a folyóvízi üledékképződés 
mechanizmusát figyelembe vevő földtani szempontú feldolgozása, nem mindig 
történt meg. Az alábbiakban a Tisza 
jelenkori üledékképződésének példá
ján igyekszünk bemutatni az általános 
törvényszerűségek érvényesülését és a 
rendelkezésünkre álló részletes adat
sorok felhasználásával tovább vizs
gálni a folyóvízi üledékciklus területi 
dimenzionális sajátságait. Az 1. ábra 
mutatja be a Tiszának azt a szakaszát, 
amelyre vizsgálataink vonatkoznak.

A Tisza meanderöve és ártere

Kövessük végig azokat a folya
matokat, amelyek meghatározzák a 
jelenlegi folyóvízi üledékképződés fel
színi, látható szerkezeti jellegeit, vala
mint térbeli sajátságait és a kialakuló 
üledékciklus belső, vertikális felépíté
sét.

Jó segédeszköznek bizonyultak a 
Tisza vizsgálatához a légifényképek, amelyeket Strömpl Gr. már 1939-ben 
használt az Alföld tanulmányozásához, Galli L. —V itális G y . (1972) pedig 
segítségükkel néhány példán már a földtani értelmezést is bemutatta. A Tisza- 
dob — Tiszacsege közötti folyószakasz néhány jellegzetességét a légifényképek 
felhasználásával O d o r  L. (1974) írta le.

A fényképek értékelésével meghatározható a folyóvízi üledékképződési 8

1. ábra. A  Tisza meandérövének vizsgált 
szakasza

Fig. 1. The examined stretch o f  the 
Tisza meander beit

8 MÁFI évi jelentés 1975.
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jellegzetességek (övzátonysorok, morotvák) területi elterjedése. A fényképi 
értékelés földtani értelmezéséhez felhasználtuk a hozzáférhető földtani, geo
morfológiai és vízmérnöki adatokat (térképek, szelvények, fúrások — MÁFI 
Síkvidéki Osztály, VÍZITERV). A 2. ábra Tiszaderzs mellől mutat be egy rész
letet. Az ábra É-i része a medercsúsztatás, övzátonvépítés és mederlevágódás 
szembetűnő példáját mutatja. A folyókanyar közel 2 km-t csúszott lefelé, míg 
az átvágódás bekövetkezett. A kanyarulat belsejében lerakodott üledékeit a 
lefelé csúszáskor folyamatosan újra feldolgozta és hátrahagyta, az adott sza
kaszon tehát kétszeres átdolgozást végzett. Ugyanezen az ábrán az elhagyott 
medrek (morotvák) két fajtáját is láthatjuk. A közel E —D-i irányú alakulat 
,,összeszűkült morotva” (Ch o l n o k y  J. 1907), míg a többi teljes szélességében 1

2. ábra. A  tiszai meanderöv részlete Tiszaderzstől É-ra, 
a szabályozások előtti Tiszával

1. Az övzátonyok lefutása, 2. feltöltött morotvák, 3. az eltérő korú 
övzátonysorok érintkezési határa, 4. a meanderöv határa

Fig. 2. Part o f  the Tisza meander beit north o f  Tisza
derzs, showing the course o f  Tisza before river regulations
1. Stretching of the point hars, 2. former ox-bowlakes filled up, 3. con- 
tact line between point bars of different age, 4. boundary of the 

meander beit
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3. ábra. A  Tisza meanderöve (légifényképek segítségével lehatárolva) és holocén ártere 
a tiszafüredi 100 000-es térképlap területén

1. A Tisza jelenkori meanderöve (a mederfáciesű üledékekkel), az övzátonysorok vázlatos elrendeződésével 
(belső ártér), 2. az ártéri szint felett fekvő tiszai meanderövrész. 3. a Tisza meanderövön kívüli holocén ártere, 
a szabályozás előtti (1835—1840) nagy víz-adatok alapján (külső ártér), 1. a meanderövet harántoló földtani 

szelvény (6. ábra) nyomvonala, 5. az Aranyosi-kanyarban (Ak) mélyült VÍZITEllV-fúrások helye
Fig. 3. Meander beit o f  the Tisza river (outlined here upon aerial photo interpretation) 

and the H olocene flood piain in the quadrangle Tiszafüred 1:100,000
1. The present-day meander beit of the Tisza (with ehannel deposits) showing in a sketchy form the arrange- 
ment of the point bars. (Inner flood piain.) 2. Part of the Tisza meander beit lying above flood level, 3. Tisza’s 
Holocene flood piain situating ontside the meander beit, aceording to data of high floodwater levels from 
before river control (1835-1840). (Outer flood piain.) 1. Line of section (Fig. 6) set np across the meander beit, 

5. sites of drilling by VIZITÉ KV at the Aranyos Bend (Ak)

megmaradt elhagyott folyómeder. Összeszűkült morotva keletkezik, ha az át- 
vágódás lassan fejlődik ki, a régi mederben még sokáig mozog a víz, és a dom
ború-parti építő tevékenység folytatódik. Teljes szélességében megmarad a me
der, ha az átvágódott kanyarulat már nem élő vízfolyás, ilyenkor finomszemű 
tavi képződményekkel töltődik fel a morotva. Az ábra jól szemléltet bizonyos 
fényképi jellegzetességeket. Ezek követésével lehatárolható egy terület — a 
folyó meanderöve —, amelyet az oldalazó erózióval helyét változtató folyó 
medre bejárt.

8*
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4. ábra. A  Tisza meanderöve Tiszadobtól Martfűig
1. Л Tisza jelenkori meanderöve, 2. az ártéri szint felett fekvő idősebb tiszai meanderövrész, 3. a Tisza medré

nek helyzete 1806-ban, 4. a Tisza jelenlegi medre 1
F ig . 4. Part o f  the Tisza meander beit extending from  Tiszadob to  Martfű

1. The present-day meander beit of the Tisza, 2. older meander beit now situated above the flood piain level, 
3. Position of the Tisza in 1806, 4. the present-day riverbed of the Tisza



A Tisza meanderöve és üledékciklusai 117

А 3. ábrán a tiszafüredi 1:100 000 méretarányú térképlap területén mu
tatjuk be a Tisza meanderövét, az övzátonysorokkal jelezve mederfáciesű 
üledékeinek elterjedését. Itt a meanderövnek egy újabb morfológiai sajátságát 
is megfigyelhetjük. A régebbi üledékekbe a folyó többnyire kanyarulatainál 
vágódik be, ezért a meanderöv határa gyakran karéjos lefutású, s a szegélyen 
az elhagyott és finomszemű üledékekkel feltöltődött holt medrek találhatók. 
Tiszafüred környékén egy kb. 50 km2 nagyságú területen a meanderövön belül 
meghatároztuk az elhagyott medrekkel, ill. az övzátonysorokkal jellemezhető 
képződmények felszínének arányát. A terület 20%-át a morotvák, 80%-át pe
dig a kifejlődött üledékciklusú, övzátonyos egységek alkotják. Ez a meanderöv 
felépítésének inhomogenitását jelzi. Az ábrán a meanderövön belül elkülöní
tettük az ártéri szint felett fekvő korai tiszai meanderövrészt (Kunmadarastól 
DK-re) és ugyancsak a Tisza-szabályozás előtti nagyvíz-adatok felhasználásá
val a belső és külső árteret. (Belső ártér: árvízszint alatti meanderöv; külső 
ártér: árvizekkel elöntött meanderövön kívüli területek.) A Tisza finomszemű 
üledékeit tehát nemcsak a meanderövben, hanem a külső ártérben is megta
láljuk.

A 4. ábrán bemutatjuk a Tisza meanderövének Tiszadobtól Martfűig tartó 
szakaszát, feltüntetve a szabályozás előtti (1806. évi) meder helyzetét és a 
Tisza jelenlegi medrét. Feltűnő, hogy a Tisza — meanderöve karéjos szegélyé
nek tanúsága szerint — a meanderövet főleg bal parti irányban (DK-re) tá
gítja, s helyenként zsákszerű kiöblösödéssel a meanderöv tengelyétől messze 
eltávolodik. A meanderöv szélessége 2—13 km között változik, átlagosan 6,5 km 
széles. A meder-fáciesű üledékekből álló meanderövön belül helyenként az 
idősebb képződményekből álló „szigetek’ ', „félszigetek” figyelhetők meg. Egy 
ilyen „szigeten” települ pl. Tiszapüspöki község. A Tisza menti települések el
helyezkedése jól mutatja az árvízmentes területeket, többségük közvetlenül 
a meanderöv peremén található.

A Tisza üledékciklusának vastagsága, annak változékonysága 
és a kőzettani összetétel

A meder vándorlást, kanyarulatelcsúszást tanulmányozva nyomon követ
hető a folyóvízi üledékciklus kialakulásának folyamata. Az 5a. ábra Tiszaör- 
vénvnél (ma: Tiszafüred) mutatja be a folyó medrének négy különböző idő
pontbeli helyzetét, az 5b. ábra két időpontban bemért keresztszelvényét. Az áb
rákon láthatjuk, hogy a meder vándorláskor a folyó az idősebb üledékeket med
rének mindenkori mélységéig átdolgozza, s az épülő partrészt saját üledékeiből 
hozza létre. Az irodalomból ismeretes, hogy a folyóvíz energiaviszonyainak 
megfelelően hogyan épül fel az alul durva és felfelé finomodó szemcsenagyságú 
sorozat, atipikus folyóvízi üledékciklus (I. R. L. Allen 1965, G. S. Visher 1965). 
A tiszafüredi térképlapon a Kiskörei Vízlépcső előmunkálatai révén a VlZI- 
TERV számos fúrásának adataival és szelvényeivel rendelkezünk. Ezek lehe
tővé teszik, hogy a meanderöv keresztmetszetében (nyomvonalát lásd a 3. áb
rán )-.a tényleges viszonyokat is szemügyre vegyük.

A 6. ábra mutatja az idősebb, finomszemű üledékekbe vágódó Tisza- 
ciklus szelvényét és vastagsági viszonyait. A ciklus üledékeinek szemcsenagy- 
ság-összetételét (8. ábra) a meanderövben lemélyült számos sekély fúrás anya
gán tanulmányozhattuk (MAFI Síkvidéki Osztály Szolnoki Laboratóriumának
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5a. ábra. A  Tisza medrének vándorlása Tisza- 
örvénynél (ma: Tiszafüred) 1840— 1965 között. 
(A Tisza Tiszabecstől Szegedig, Bp. 1934. nyo
mán)
1. A meder 1840 körül, 2. a meder 1890 körül, 3. a meder 
1930 körül, 4. a meder 1965-ben (helyzetét légifénykép 
alapján határoztuk meg), 5. szakadó partok, 6. gát, 
7. a mederszelvény és száma
Fig. 5a. W andering o f  the Tisza river at Tisza- 
örvény (полу: Tiszafüred) between 1840 and 
1965. (After the book  “ A  Tisza Tiszabecstől 
Szegedig”  i.e. “ The Tisza from  Tiszabecs to 
Szeged” , Budapest, 1934)
1. The riverbed around 1840, 2. the riverbed around 1890, 
3. the riverbed around 1930, 4. the riverbed in 1965 (aceor- 
ding to aerial photos), 5. riverbank failures, 6. flood- 
eontrol dike, 7. riverbed profile with index
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ob. ábra. A  Tisza medrének vándorlása Tiszaörvénynél 1840— 1965 között. A  mederszel
vény helyzete 1890-ben és 1930-ban (133. sz. szelvény). (Jelmagyarázatot 1. 5a. ábránál) 
Fig. ob. W andering o f the Tisza river at Tiszaörvény between 1840 and 1965. Situation 
o f  the riverbed profile in 1890 and 1930, respectively (section No. 133). (Fór explanations,

see Fig. 5a)

6. ábra. Vázlatos földtani szelvény a meanderövön keresztül (a V ÍZ 1T E R V  fúrási adatai
nak és szelvényeinek felhasználásával)

1. Az 1835—1840. évi nagyvíz szintje, 2. a Tisza folyóvízi ciklusa (A), 3. kavicsos homok, homok, 4. kőzetliszt, 
5. agyag, 6. szerves anyagban gazdag üledék és tőzeg, 7. a fúrás talpa

Fig. 6. Sketchy geologieal section set up transversely across the nieander beit. (W ith the 
use o f  the V IZ  I T ER V ’s drilling data and profiles)

1. Iligh floodwater level between 1835 and 1840, 2. fluviatile sedimentary cycle (A) of the Tisza river. 3. sand 
with gravel and sands, 4. silt, 5. clay, 6. Sediments rieh in organic materials and peat, 7. bottom of well
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adatai). A szemcseösszetétel felfelé finomodó jellege mindenütt kimutatható. 
A folyó keresztszelvényeinek tanúsága szerint az épülő part, s így a felfelé fi
nomodó szemcsenagyságú (homok -*-aleurit—- agyag) üledéksorozat néhány év, 
egy-két évtized alatt a meanderöv átlagos szintjéig magasodik. Ez egyrészt 
azt jelenti, hogy a folyóvízi ciklus kialakulása földtanilag egyidejű, másrészt, 
hogy az ártéri üledékek jelentősége a tiszai ciklus kialakításában alárendelt.

Az adott folyó üledékciklusának maximális vastagságát az árvízi meder
mélység határozza meg. Az árvíz szintje adja meg azt a magasságot, ameddig 
a folyó belső, ill. külső árterén folyóvízi üledékfelhalmozódás történhet. A folyó 
hossz-szelvényében azonban a medermélység jelentős változása tapasztalható. 
A meder egy adott pontjában mért árvízi medermélység tehát nem határoz
hatja meg a ciklus vastagságot. A meder vándorlással a folyókanyarok sarlószerű 
mozgással haladnak előre, s a folyókanyarulatok közötti sekély gázlószakaszok 
is továbbcsúsznak. Ha figyelemmel kísérjük a meder egy meghatározott pont
jának csúszását, azt tapasztaljuk, hogy egyenes vagy az egyeneshez közelálló 
ívelt utat tesz meg, s nyomvonala leggyakrabban az általános folyási iránnyal 
hegyesszöget zár be. Ebből következik, hogy a ciklusvastagság statisztikus 
érték. A Tisza hossz-szelvényében a Sajó-torkolattól Szolnokig terjedő sza
kaszra megvizsgáltuk ezért a medermélység-eloszlásokat, figyelembe véve a 
szabályozás előtti nagy víz-értékeket, valamint a szabályozás nyomán be
állott változásokat.

Ez az adatsor két szempontból tekinthető csökkent értékűnek. Egyrészt a szabá
lyozáskor a nagy, kimélyült kanyarokat átvágták, ezek adata hiányzik a diagramból. 
Másrészt a mérést közepes vízállásnál végezték, áradáskor pedig a folyó medre kimélyül.

A 984 adatból szerkesztett gyakorisági hisztogramot a 7. ábra mutatja. 
A medermélység 5 és 25 m között változik, átlaga 11 m. A szórás

| a  =  j /  (nV  П|)а, ~ . \ 00 = %j értéke 24%. A VÍZITERV-nek Kiskörétől
É-ra (3. ábrán: Ak) a meanderövben mélyített fúrásaiból (79 adat) megha
tároztuk a tényleges ciklus vastagsági értékeket. Az ábra ezeknek az adatok
nak is megadja az eloszlási hisztogramját, a szórás értéke 12%. A két átlag
érték között jelentéktelen az eltérés (11 m, ill. 11,3 m), ami jelzi, hogy a 
folyásmenti medermélység-értékek használhatók a ciklusvastagság statisztikus 
jellemzésére. A meanderövben a Tisza folyóvízi ciklusának vastagsági válto
zékonyságát tehát ezzel az eloszlással lehet megadni. Ha figyelembe vesszük 
a többszöri átrakodást, a meder vándorláskor a ciklusvastagság kialakítására 
a nagyobb medermélység-értékeknek egyre jelentősebb hatása van, ezért a 
ciklus átlagos vastagsága időben növekvő tendenciájú és a maximális árvízi 
medermélység felé közelít.

Érdekes eredményre jutunk, ha a folyó vizsgált hosszát részekre bontjuk 
és a medermélység értékeiből ezekre a szakaszokra képezünk átlagértékeket:

Vizsgált szakasz Átlagos medermélység (in) M inta darabszám
Sajó-torkolat—Ároktő 10 276
Á roktő — Tiszaderzs 10,6 264
Tiszaderzs—Szolnok 12 444

Az adatok azt jelzik, hogy a folyás mentén az átlagos ciklus vastagság 
növekszik.

A fúrási adatokból a ciklus települési helyzetét is vizsgáltuk. A 8. ábra 
mutatja be a ciklus talpának, a homokos üledékeknek és a ciklus felszínének
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В) Medermélység ill. ciklusvastagság
7. ábra. A  medermélység és a ciklusvastagság gyakorisági hisztogram ja

1. A Tisza Sajó-torkolat—Szolnok közötti medermélységének gyakorisági megoszlása, a szabályozás előtti 
állapotra vetítve, figyelembe véve az 1888. évi nagyvíz-értékeket és az addig beállott változásokat (meder- 
fenék-mélyülés, nagyvízérték-növekedés) (984 adat), 2. a Tisza üledékciklus-vastagságának gyakorisági meg

oszlása az Aranyosi-kanyarban (3. ábrán Ak) lemélyített fúrások alapján (79 adat), 3. átlagérték
Fig. 7. H istogram  or frequency distribution o f  data regarding riverbed deptli and thick-

ness o f  cycle
1. Frequency distribution of depths in the Tisza riverbed between the Sajó-mouth and Szolnok, as referred 
to conditions prevailing before flood eontrol, including high floodwater level in 1888 moreover riverbed- 
deepening and increase in the floodwater level rangé taken place up to that year (984 data), 2. frequency 
distribution of changes in the thickness of Tisza’s cycle of Sedimentation at the Aranyos Bend (on Fig. 3: Ak) 
aecording to 79 data by drilling, 3. mean value. — A. Frequency, B. river depth i.e. thickness of cycle

tengerszint feletti értékeiből szerkesztett gyakorisági hisztogramokat az átlag
értékekkel, valamint a szabályozás előtti kis- és nagyvíz-értékekkel. Az átlagos 
homokfelszín 0,5 m-rel esik a kisvíz-érték alá.

A ciklust felépítő homok és aleurit-f agyag vastagsági viszonyainak vál
tozását is nyomon kísérhettük (9. ábra). Az átlagértékekből a

homokvastagság , , 1 , ,, , _—:----;---------------- 2 2 —7-  hányados értéké 1,2.aleurit -f- agvagvastagsag
A meanderövön belül a többszöri átrakodás miatt ez az arány növekvő 

tendenciájú.
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9. ábra. A ciklus durva- és finom  - 
szemű üledékeinek vastagsági v i
szonyai az Aranyosi-kanyarban 
(3. ábrán Ak) mélyült fúrások 

alapján (79 adat)
Vastagsági gyakorisági diagramok:

a)  durvaszemű üledékek (kavicsos ho
mok, homok), b) finomszemű üledékek

(aleurit—agyag), c) átlagértékek
Fig. 9. Thickness o f  the eoarse- 
grained and fine-grained Sedi
ments embraced by the cycle, 
according to 79 data o f  drills 
sunk at the Aranyos Bend (on 

Fig. 3.: Ak)
Diagrams showing the frequency distribu- 
tion of thickness data: a) coarse-grained 
sediments (sand with gravel and sands),
b) fine-grained sediments (from silt to

clays), c) mean values

Néhány adat a Tisza üledékképző tevékenységéhez

Az előzők figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy a Tisza jelenkori 
mederfáciesű üledékei a meanderöv kb. 6,5 km-es átlagos szélességében és a 
ciklusvastagság 11 m-es átlagos mélységéig találhatók meg — szabálytalan, 
de jól körülhatárolható és statisztikusan leírható térbeli testként. A meander- 
vándorlás ,,nyomon kísérésével” nemcsak a ciklus kialakulását szemléltethet-

10. ábra. A  Tisza medrének vándorlása Tiszabecsnél 1840— 1930 között. (A Tisza Tisza- 
becstől Szegedig, Bp. 1934. nyom án)

1. A meder 1840 körül, 2. a meder 1890 körül, 3. a meder 1930 körül, 4. szakadó partok, 5. az 1840—1890 
között képződött üledékek, 6. az 1890—1930 között képződött üledékek

F ig . 10. Meandering o f  the Tisza river at Tiszabecs between 1840 and 1930
1. The riverbed around 1840, 2. the riverbed around 1890, 3. the riverbed towards 1930, 4. riverbank failures, 

5. sediments settled down from 1840 up to 1890, 6. sediments settled down from 1890 up to 1930
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jük, hanem — a részletes vízrajzi adatok jóvoltából — a 40—50, esetenként 
125 éves időközű helvszínrajzok alapján megkísérelhetjük a keletkezett üle
déktömeg becslését is. Ez a becslés természetesen csak közelítő értékű lehet, 
hiszen méréseinket a Tiszának csupán néhány km-es, szabályozott szakaszára 
végeztük el. A 10. ábrán Tiszabecsnél (Felső-Tisza) mutatjuk be a mérés elvét, 
elkülönítve az egymást követő időszakokban képződött üledékeket. Az Árok
tő —Tiszaderzs közötti szakaszon 35 km-es átlagos folyószakaszban az 1840 — 
1890. évek alatt a jobb és a bal parton összesen 0,0014 km2/folyókilométer/év 
felületű új üledék keletkezett. A Tiszabábolnánál 2,3 km-es szakaszon végzett 
mérések alapján az 1840 — 1965. évekre 4),41033 -km2/folyókilométer/év érték 
adódott. 0,002 km2/folyókilométer/év átlagos értékkel számolhatunk tehát. 
Ez azt jelenti, hogy pl. 1000 év alatt folyókilométerenként 2,00 km2 felületű 
új üledék keletkezik, ami 11 m-es átlagos ciklus vastagság esetén 1000 év alatt 
folyókilométerenként 0,022 km3-t ad. Ha figyelembe vesszük a 10. ábrát, lát
hatjuk, hogy ez az adat valóban csupán közelítő értékű lehet. A folyó saját 
üledékeit ugyanis többszörösen átrakja. Nincsenek azonban megbízható ada
taink — főleg a szabályozás előtti Tiszára vonatkozóan — az átlagos meder- 
csúsztatásra, ezért a valóságot jobban megközelítő értéket nem tudjuk meg
becsülni. Azt azonban, hogy a Tisza meanderövében mennyire fiatal képződ
ményeket találunk, szemléltetheti a következő levezetés. Ha a 0,002 km2/fo- 
lyókilométer/év értékből indulunk ki és a vizsgált szakaszon a Tisza szabályo
zás előtti hosszúságát (kb. 290 km) vesszük figyelembe, ezen a szakaszon 
0,58 km2 felületet adó üledékképződéssel számolhatunk egy év alatt. Ebből 
következik, hogy a folyó kb. 1500 év alatt képes a kb. 850 km2 felületű mean
derö vének egyszeri teljes átdolgozására !

K ö v e t k e z t e t é s e k :  A ciklus vastagság, valamint a települési hely
zet regionális változékonysága megnehezíti a folyóvízi ciklusok korrelálható
ságát, ezt a földtani kép kialakításánál figyelembe kell vennünk. E változé
konyságnak jelentős hatása van a meanderöv és általában a folyóvízi ciklusok 
vízáteresztő képességének megítélésére is, tekintve, hogy ezt a ciklusminimu
mok, ill. a homokfrakció vastagságának minimumai (ezek gyakorisága) hatá
rozzák meg. A meanderöv és a folyóvízi ciklusok anizotrop vízáteresztő képes
ségét ezen túlmenően az övzátonysor rendszerek elrendeződése és az elhagyott 
morotvákban a finomszemű üledékfeltöltődés hatására létrejött zárógátak is 
befolyásolják.
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SOMÉ GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ME ANDER 
BELT AND SEDIMENT AR Y  CYCLE OF THE TISZA RIVER

by
I. H o r váth— L. Odor

The laws of Sedimentation in a meandering stream are exemplified here 
by the Tisza river. The authors have intended to improve the understanding 
of fluviatile cyclic Sedimentation on the hasis of investigating its dimensions 
in generál and variations in thickness.

A zone of the Tisza's meander beit extending from Tiszadob to Martfű 
has been outlined upon the use of aerial photos, maps and also hydrographic 
and hydro-engineering data. Morphological and structural peculiarities visible 
on the meander beit surface show a svstem of point hars and ox-bow lakes 
confined within cuspate-shaped margins. Sub-zones formed earlier or later, 
respectively, moreover inner and outer Stretches of flood piain are likely 
distinguishable. The average width of the meander beit is 6.5 km. Sections Iáid 
across the Tisza valley show stages of channel development at different times 
together with somé actually drilledgeologicalsections. These have been intend
ed to illustrate the cycle’s development and, additionally, the synsedimen- 
tarv formation of rock sequences each getting successively finer-grained in 
upward direction (sand-^silt-^clay). In addition to the above, observations 
on the Variation of the thickness of the cycle resnlted from a wandering 
streambed of different depths were undertaken. The variability o f thickness 
can be represented by a given histogram enabling to determine an average 
thickness of 11 m with 24 per cent of spread, as calculated from variances. 
О ver the investigated section in plotting the histogram 984 data o f riverbed 
depth, measured in the thalweg from the higli floodwater level were used. 
In a smaller areal unit we have succeeded in evidencing the true thickness 
o f the cycle (upon 79 data by drilling) that turnéd out to be highlv coinciding 
with the value calculated (11 m i. e. 11.3 m, respectively). Thus we may state 
that Variation in the cycle’s thickness can be statistically described on the 
basis of the lengthwise distribution of measured river depth data. In continu- 
ation, the height above the sea level o f the cycle’s top and base levels as well 
as height of the top level of the arenaceous group underneath, have been dealt
with. Inside the cvcle of Sedimentation the thickness ratio .. s<in(|:— js cal-silt 4- clay
culatecl at 1.2. This ratio and also the average thickness tend to be larger 
parallel with the increasing number of redepositions. Calculations fór estimating 
the volume of the accumulating sediments (quantified as about 0.022 km3 per
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km of flow per 1000 years), have led to the conclusion that the Tisza river 
might be capable of reworking once in füll its meander beit Sediments over 
the length of about 1500 years.

Accordingly, changes in the thickness and position o f a cycle have to be 
taken intő acconnt fór a due interpretation of the character o f sediments, 
including the correlation of sedimentary rhythms at different localities. 
Knowledge o f this Variation would be playing an important part in judging 
on the conditions of water transmissibility of the lavers, since the frequency 
of the minimum of cycle, i.e. of the minimum ratio o f sand fraction, is crucial 
in the building up of a cycle.






