
C) Agrogeologiaife lvételek .

1. Jelentés az 1912. év nyarán, a Dunántúl északnyugati részén 
végzett átnézetes agrogeologiai munkálatokról.

H oRUSITZKY  H E Y R IK -tŐ l.

A magyar kir. földtani intézet Igazgatósága az 1912. év április lió 
30-án, 303. szám alatt a dunántúli terület átnézetes agrogeologiai felvé
telét és térképezését rendelte el. Ebből nekem, a kidolgozott tervezet ér
telmében, a dunántúli terület északnyugati része jutott, amely felveendő 
terület határai a következők: É és ÉK-en a Duna; K-en a Komárom-Kis- 
béri vasút; D-en Kisbér-Pápa-Czelldömölki vasút; DKy-on Kisczelltől— 
Fertőszentmiklóson és Sopronon át Ébenfurtig vezető vasúti irány; E- 
Ny-on az ország határa Ébenfurttól Dévényig. A körülírt határok szerint 
a felvett terület Moson és Győr vármegyéket egészen, Komárom vár
megye nyugati részét, A^eszprém vármegye északi részét, Â as vármegye 
északkeleti csücskét és Sopron vármegye keleti felét foglalja magában.



2 1 0 HORUSITZKY H EN R IK (2 )

természetes határt pontosan betartani. Sokszor kénytelen voltam a kollé
gáim szomszéd területeire is kirándulni, hogy egyes fő talajtípusok tovább 
terjedéséről meggyőződjek. Ezen kisebb szomszédos területekkel (ame
lyek felvétele már tulajdonképeni feladatom nem volt) együtt körülbelül 
6700 km2-nyi területet térképeztem, amely munka alkalmával vasúton 
6400 km-t, és kocsin és gyalog 1750 kilométert tettem meg. A munka
napokról megemlékezni is szükségesnek tartom. Tekintettel az elmúlt 
esős nyárra, a mikor sokszor fél napig, sőt csak egy-két óráig dolgozhat
tam, aránylag véve csak kevés napon végezhettem a külső munkát. Ha 
az ilyen megzavart napokból, csak a tényleges munkaidőt, azaz fél, illetve 
negyed napokat számítunk, akkor a négy hónapi felvételi időmből csak 
körülbelül 60 teljes munkanapom maradt a fent jelzett terület átnézetes 
felvételére.

Ezeket a számokat nem csak az igazgatóság kívánságára közlöm, 
hanem szükségesnek tartom őket azért is megemlíteni, hogy mindenki 
tisztában legyen azzal, mily részletes lehet az illető térkép, vagy mily 
kevésbbé pontos. Világos dolog, hogy egy felveendő terület pontossága 
függ a terület nagyságától, s mennyire egyszerű vagy komplikált az illető 
rész, továbbá hány napot töltött kint a geológus, mennyire járhatta be a 
területet, s mennyi pénze állott rendelkezésére. Ezeket az adatokat mind 
öszevéve, csak akkor kaphatunk tiszta képet a térképre vonatkozólag.

Minthogy a terület ki volt szabva, s egésznek a felvétele kötelessé
gem volt, kevés kisebb folt kivételével, azt elkészítettem. Természetes, 
hogy a térkép összeállításánál a meglévő adatokat is fölhasználtam. így 
mindenekelőtt segítséget nyújtottak nekem a meglévő 1:144000 méretű 
geológiai térképek, és T e l e g d i  R oth L ajo s főbányatanácsos úr Kismar
ton környékéről részletes geológiai térképe; továbbá T r e it z  P e t e k  fő- 
geologus úr Magyaróvár környékének talajtérképe, L if f a  A u r é l  dr. osz
tály geológus úr Ujszőny—Mócsa környékén végzett munkálatai, és 
L ászló  G ábor  dr. osztálygeologus úr a Hanság környékéről szóló mun
kája.

Hédervár környékén T imkó I m re osztálygeologus úr az 1904. évben, 
Hegyeshalom s 'Boldogasszony környékén pedig L ászló  G ábor  dr. úr 
az 1903—1905. években dolgozott. Erről a vidékről azonban az agrogeolo- 
giai térkép összeállítva még nem lévén, itt csakis az évi jelentéseikre és 
szíves szóbeli közléseikre hivatkozhatom.

L óczy L ajos dr. úr, intézetünk igazgatója is több dologra szíves 
volt figyelmemet felhívni, amikor nyár folyamán becses látogatásával 
megtisztelt. Kedves kötelességemnek tartom e helyütt is igazgató úr 
szíves útbaigazításáért és megtisztelő látogatásáért igaz köszönetemet 
nyilvánítani. |  j
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Ezeket előrebocsátva, lássuk most már, egészen röviden, dióhéjban 
■összefoglalva, hogy a szóban forgó területen mily főtalajtipusok fordul
nak elő.

*
A dunántúli terület északnyugati, a körülírt részén az összes talaj

típusokat négy nagy csoportba foglalhatjuk össze.
I. nagy csoportba a kőtörmelékes talajokat helyezem, amelyek me

szet rendesen nem tartalmaznak. Ide tartozó talaj féleségek többnyire kö- 
töttebbek is.

II. nagy csoportba világos, vereses-barna szinű vagy szürkés tala
jokat sorolom, amelyek szintén meszet nem tartalmaznak, hanem inkább 
többé-kevésbbé vasasak. Jellemzi őket továbbá az alsó talajban előfor
duló vasas réteg. Ezek az erdei zonális talajok.

III. nagy csoportba több-kevésbbé meszes, barnás talaj féleségek 
"tartoznak. Ide soroló talajnemek a mezőségi zóna képviselői.

IV. nagy csoportba pedig azon talajokat veszem, amelyek a völ
gyekben, áradmányos területeken és laposokban fordulnak elő. Ezek ren
desen humuszosak vagy világos laza természetűek.

E négy nagy csoporton belül azután a következő 18 főtalajtipust 
állapítottam meg. I. * 3

I. CSOPORT.

Az első csoportba tartozó talajokat az alapkőzet szerint osztályoz
tam; amennyire azonban azok némileg hasonlók, az ilyeneket — tekin
gettél az átnézetes felvételre — a szortírozásnál Összefoglaltam s a tér
képen egy színnel festettem be. De hogy a különböző alapkőzet a tér
képen mégis ki legyen tüntetve, azokat koruk és minőségük szerint be
tűkkel jeleztem.

1. főtalajtipus: a csillámpala és gneisz-kőtörmelékes világos agyag 
(cs, gn). A termőtalaj vékonyabb rétegű, hol kövesebb, másutt csak el- 
.szórtan van benne a kőtörmelék s aszerint kötöttebb is vagy lazább. 
Meszet nem tartalmaz. A Lajta hegységben előforduló kristályos pala és 
gneisz területek leginkább erdővel vannak beültetve. Csak kisebb részü
kön van legelő vagy szőllő.

#  2. Kvarc kőtörmelékes világos homokos agyag. (Sq). A devon (?)
korú kvarcit kőzetet csak vékonyabb termőréteg takarja, amely tápanya
gokban szegénynek mondható. Mész nincs a talajban. A Lajta hegységben 
csak kisebb területeken fordul elő.

3. Mészkő vagy dolomit kőtörmelékes agyag (Sm, Tm). Alapkő
zete palaeozoos vagy mezozoos korú mészkő, illetve dolomit. A termő-

14*
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réteg alig 20—40 cm vastag. A talaj leiszapolliató része meszet nem tar
talmaz, a mész itt csak murvás szemcsékben vagy kőtörmelékben van 
jelen. Ezen kötöttebb talajféleség a Lajta hegységben és Nemesvölgynél 
csak kisebb foltokon fordul elő.

4. Neogén korú mészkő kőtörmelékes fekete agyag (Mm, Sm, Pm). 
Alapkőzete mediterrán, szarmata vagy pontusi korú mészkő, amely he
lyenként homokkőpadokkal és konglomeráttal váltakozva fordul elő. Ahol 
konglomerátos mészkő a termőréteg fekvőjét képezi, ott a felső talaj ka
vicsos. Egyébként fekete, lazább természetű agyag a takarója. A mész: 
ezen talaj finom részében sincsen, de azért a növényzet a talajban levő 
mészkőtörmelékből eleget von ki. A neogén mészkő területeket leginkább 
erdők borítják, de azért szántóföld és legelő is van rajta.

5. Barna bazalt nyirok (bt). Előfordul Egyházaskeszőn és Nemes- 
magasin. A terület szántóföld. A vékony termőrétege murvás, könnyebb 
természetű, barna agyag, amely sósavval kezelve, nem pezseg.

II. CSOPORT.

A második csoportba a tulajdonképeni erdőségi zonális talajok tar
toznak. Ezeket már nem az alapkőzet szerint osztályoztam. Bár meny- 
nyire-annyira az alapkőzetre szintén tekintettel voltam, az idetartozó ta
lajokat leginkább struktúrájuk és a kötöttségi minőségük szerint csopor
tosítottam. Fő vonásuk, hogy meszet nem tartalmaznak, világos vereses- 
barnás szintiek vagy szürkések és hogy az altalajukban vasas réteg fordul 
elő. Ezek többé-kevésbbé vasasak is. Az altalajukat s azok korát és minő
ségét betűkkel jeleztem. Ide a következő főtalajtipusok tartoznak:

6. A világos szürkés vagy vereses, barnás színű homokos agyag, 
elszórtan kaviccsal (PK, DIv). Sósavval kezelve, ezen talaj nem pezseg. 
Hol több, hol kevesebb kavicsot találunk a felső talajban. Alsó talaja 
azonban mindenütt vasokkeres homokos kavics, amelyet részint pliocén- 
nak, részint pleisztocénnak veszek. Ezen kavicsos kúpok és terraszok na
gyobb területeken fordulnak elő. Bár szántóföldek is vannak rajta, sokkal 
inkább erdőnek felelnek meg. Legelőnek is megjárja eme fcalajrész.

1 .Világos, vereses szinti agyag (Pa, Ph, Pk). Ennek alsó talaja 
pannóniai agyag* vagy homok, amely két kőzet azonban leggyakrabban 
váltakozva fordul elő. Kisebb területeken a felső talaj alatt közvetlenül 
kavicsréteg is található, ahol természetesen a felső talajban a kavics el
szórtan látható. A termőréteg meszet nem tartalmaz. A mész itt leginkább 
a szántás alja alatt vékonyabb rétegben van összegyűjtve, amely mész- 
réteg alatt csak a helyálló kőzetek következnek. Nálunk ezen talaj csak 
erdős domboldalakon húzódik, amelyeken jelenleg is még gyakori az erdő..
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8. Világos, szürke, vagy vereses színű vályog (Mii, Sh, Ph, Pk, 
Dl). Ezen talaj a dombok lejtőin és egyes hullámos területeken terjed. 
Altalaja miocén vag}  ̂ pliocén korú finom homok, elvétve homokos kavics 
és leggyakrabban lösz. Sósavra nem reagál. A mész itt is leginkább a 
szántás aljában van, de sokszor itt, valamint az altalajban is hiányzik.

9. Világos, vereses színű homokos talaj (Dk). A  Bakony hegység
től északnyugati irányban egészen Rába völgyéig húzódik ezen talaj
nem, amely lazább, majd kissé kötöttebb homokféleséghez tartozik. Egy
koron ez mind erdőterület lehetett, most azonban már túlnyomó része 
szántóföld. Szőlő jól díszük rajta. Mész még az alsó talajban is kevés van.

III. CSOPORT.

A harmadik csoportba tartozó talajok általános jellegük, hogy 
barnás szinűek, leginkább meszesek és szárazabbak. Ezeket sem a geo
lógiai származásuk szerint osztályoztam, hanem őket szintén a fizikai 
tulajdonságuk és szerkezetük szerint csoportosítottam. Hogy azonban az 
altalaj is a térképen ki legyen tüntetve, — amit évek hosszú sora óta 
hangsúlyoztam, hogy az altalaj megismerésére is a gazdának okvetlen 
szüksége van — az altalaj kijelölésére, koruk és minőségük szerint, betű
ket hsználtam. Ebbe a nagy csoportba a következő főtalajtipusokat 
sorolom.

10. A barna agyag (Pa, Ph, PIv). Ez a területünkön meglehetősen 
elterjedt talajnem. Altalajként leginkább kavicsos agyag szerepel, miért 
is a felső talajban elszórtan szintén kavicsot lehet találni. Kevesebb 
helyütt csak homok vagy csak agyag fordul elő. A barna agyag kissé 
kötöttebb talajféleséghez tartozik, amit a mészhiánynak lehet tulajdoní
tani, mert az a szénsavas mészhez szegénynek mondható, bár helyenként 
a talaj, sósavval kezelve, kissé pezseg. Csorna környékén és ettől délre 
nagyobb komplexusban húzódó barna agyagon, kevés kisebb terület ki
vételével. szántóföldek vannak.

11. Fekete agyag (Pa, PK). Az előbbi fötalajtipus egyik alosztá
lyának vehető az itt említett fekete agyag. Altalaja hasonló pontusi 
agyag vagy kavicsos agyag, miért is a felső talaj is kissé kavicsos. A 
többi tulajdonságokban is az előbbivel egyezik, csakhogy színre nézve 
jóval sötétebb. A fekete szine következtében a mocsárföldekhez kellene 
emez talajt sorozni, de mert e két talajnem a hő iránti magatartása egy
mástól teljesen elütő, azért eme fekete agyagot inkább szárazabb termé
szetű barna agyaghoz veszem.

12. Barna vályog (Mh ,Pa, Ph, PK, DK, Dh, Dhl, Dl). A típusos 
barna vályog leginkább a löszön és homokos löszön fordul elő; de mert
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a barna vályog altalaja sokszor pleisztocén homok, vagy kavics, másutt 
ismét pliocén vagy miocén rétegek, magától értetődik, hogy a barna 
vályog, mint egyik elterjedt főtalajtipus, sem mindenütt egyforma, ha
nem a kötöttsége változó, hol lazább, hol kötöttebb. Sőt helyenként elszór
tan kevés kavics is fordul elő. Megegyezik azonban abban, hogy lazább 
természetű, barnás szinű és mindenütt többé-kevésbbé meszes.

A barna vályog a leghálásabb talajnemeknek egyike.
13. Világos és barnás homokos talaj (Mh, Ph, DK, Dh). Amint a 

cím mutatja, olyan talajok tartoznak ide, amelyek homokosak. Ezek 
lehetnek kötöttebbek, lazábbak; sőt a futóhomok is ide sorolandó. A 9. 
pont alatt említett homokos talajoktól abban különbözik, hogy míg amaz 
talajtípus meszet nem tartalmaz s világos vereses szinű, emez rendesen 
meszes és barnás. Lazább homok és futóhomok színe természetesen csak 
világos sárgás. Ide vettem továbbá a mocsaras és lágy területeken kima
gasló homokbuckákat, amelyek termő talaja fekete homokból áll.

Altalaja leginkább pleisztocén homok vagy kavicsos homok, rit
kábban pliocén vagy miocén homok.

IY. CSOPORT.

A negyedik csoportba veszem azon talaj féleségeket, amelyek völ
gyekben, áradmányos területeken, vizesebb laposokban és mélyedésekben 
fordulnak elő. Tehát a származásukra vonatkozólag leginkább az alluviá- 
lis vagyis holocén korú képződmények tartoznak ide. Ezek csoportosí
tásánál az illető talaj származására, kötöttségére és színére voltam tekin
tettel. A tőzeges és sós talajokat is ide sorozni gondolom.

14. Sós talajok. A sós talajok területünkön vagy szénsavas nátront 
vagy magnézium szulfátot tartalmaznak. Leginkább mélyedésekben vagy 
völgyekben fordulnak elő, ahol a sók nyáron kivirágzanak. Altalaja plio
cén vagy pleisztocén korú rétegek. A felső talajt pedig vagy a víz vagy 
a szél hordta össze.

15. Tőzeges talaj. Ide tartozik a Hanság lápterület legmélyebb része, 
ahol félig elkorhadt növényi alkatrészek folytán lazább, porhanyós talaj- 
féleség fordul elő. Alsó talaja tőzeg, majd homokos agyag, ami alatt ho
mokos kavics települ.

16. A lápterületek fekete agyagja az előbbivel hasonló viszonyok 
között fordul elő. Hidegebb mocsárföldek egyik talajnemét képezi. Ala
csonyabb fekvő területeket borít, amelyeken a talajvíz meglehetősen 
magasan áll, sőt sokszor a víz eme területeket el is borítja. A hidro- 
grafiai viszonyok szabják meg tehát emez fekete agyag mikénti felhasz
nálását. Rétnek általában jó terület; jelenleg azonban még sok helyütt
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föl is szántják őket. Alsó talaja tőzeges iszap vagy homok, mi alatt ho
mokos agyag és homokos kavics fordul elő.

17. Öntés területek talajai. Az öntés területek talajai között az ural
kodó világos vályog, amely többnyire eléggé meszes. Helyenként emez 
öntés vályog homokosabb, sőt kavicsos is. Folyók mentén fordul elő, 
a folyók kiöntései alkalmával, a magával hozott anyag leülepedéséből 
származván, a talaj is a szerint változik, hogy az illető árvíz milyen 
anyagot hoz magával és rak le. Ez jelenleg képződik, miért is az illető 
talaj világos színű, azaz nem nagyon humuszos. A felső talaj alatt 
öntés iszap, homok vagy kavics rétegek fordulnak elő. Területünkön lige
tek, rétek és legelők vannak rajta, de szántóföldnek, sőt jó kertiföldnek 
is megfelel.

18. A völgyi talajok. A keskenyebb völgyekben előforduló talajo
kat, tekintettel az átnézetes felvételre, okvetlenül össze kell foglalni. 
Minőségük természetesen a környékbeli dombok és hegyek kőzeteitől függ, 
de nagyjából mégis csak megegyeznek és főleg humuszos, homokos agya
got alkotnak, amely helyenként kavicsos vagy kőtörmelékes. Területem 
keleti részén előforduló völgyi talajok meszesek. Rába völgyében lévő 
humuszos, homokos agyagok azonban meszet nem tartalmaznak. Az alsó 
talajban homok, kavics vagy agyag fordul elő, de leggyakrabban ezek 
váltakoznak.

Egyes talajnemek részletesebb ismertetése természetesen csak akkor 
közölhető, ha az egész ország főtalajtipusait megismerjük, és azoknak 
részletes chémiai és fizikai elemzése rendelkezésünkre fognak állani.

A betűjelzés magyarázata.

csillámpala,
gneisz,
devon (?) kvarcit,
devon (?) mészkő és dolomit,
triász-mészkő és dolomit,
bazalttufa,
mediterrán-mészkő (alárendelten homokkő és konglomerát),
szarmata-mészkő (alárendelten homokkő és konglomerát),
pannoniai mészkő
mediterrán homokos rétegek,
szarmata homokos rétegek,
pliocén agyag rétegek,
pliocén homok rétegek,
pliocén kavics rétegek,
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Dk — pleisztocén kavics rétegek,
Dh — pleisztocén homok rétegek,
Dl =  pleisztocén lösz rétegek,

Dhl =  pleisztocén homokos lösz.
*  *

&

A jelentésem folytatásában ugyanerről a területről szándékom 
szólani, még pedig az igazgatóság rendeletére a talajokat a klimazónák 
szerint csoportosítani. Míg megelőzőleg a talajokat főleg agrogeológiai 
szempontból osztályoztam, most ezeknek több csoportját egybevetve, még 
átnézetesebben, genetikai szempontból foglalom őket össze.

A talajok kialakulását állítólag csupán csak a kiima, azaz a kiimá
nak megfelelő ősi növényzet szabja meg. Ismeretes dolog, hogy a kiima 
a domborzati és geográfiái viszonyokhoz alkalmazkodik, amelyekkel ismét 
a geológiai és petrografiai viszonyok állanak szoros összefüggésben. Ha 
tehát ezen igazságok megdönthetetlenek, akkor a különböző talaj zónák 
első sorban a domborzati viszonyok szerint változnak. S úgy is van, 
a hegységek, a dombos vidék, hullámos területek, síkságok s majd az 
árterületek más és más uralkodó talajtípusokat adnak, ha őket genetikai 
szempontból tekintjük. Az egyes talajok kialakulás-okainak a felderítése 
a tudományban nagy haladást jelent. A talajok kialakulásainak az ered
ményeit eddig is minden agrogeológus megfigyelte, azokra tekintettel 
volt, s aszerint kartírozott. Az összes munkáimban hangsúlyoztam, hogy 
a talaj mész-, vas- és humusz-mennyiségének a vizsgálata a legfontosabb, 
s evvel kapcsolatosan a talaj színe sem kevésbbé fontos. Éppen úgy 
mindenkor a termő réteg alsó talajára illetve alapkőzetére is nagy súlyt 
fektettem. Ezen megfigyelések tehát — amelyek a talajzónák osztályozá
sánál főszerepet játszanak, ú. m. a talaj kilúgzási állapota, a talaj színe 
és az alsó talaj minősége, különösen pedig az erdei talajoknál az alsó talaj
ban többé-kevésbbé vasas vagy erősebben meszes réteg előfordulása, egy
szóval a talajszelvények lényege, ezek mind megtörténtek, a tények hűen 
leírattak, a térképeken megrögzítettek; de igaz, hogy ezeknek az igazi 
magyarázatát megadni nem tudtuk. Orosz tudósoké az érdem, hogy ők 
az egyes talajok kialakulásának az okait a tudományos világ számára 
felderítették. Változott tehát a talajtani tudomány annyiban, hogy jelenleg 
már nemcsak a tényeket konstatáljuk, hanem az egyes kialakult talajok 
jellegeit megmagyarázni is tudjuk.

Ez természetesen azonban csak oly területekre vonatkozik, ahol 
a talaj még az eredeti állapotában megvan s ahol a rétegek vízszintesen 
települnek. Továbbá mivelhogy a természetben éles törvényt megszabni 
nem lehet, a változások, átalakulások állandóan történnek s földünk kiala
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kulásában nincsen ugrás, úgy az egyes talajzónákat sem lehet egymástól 
élesen különválasztani; számtalan átmenettel itt is találkozunk.

A régi mezőségeknek, valamint erdőségeknek igenis vannak külön 
típusos jellegzetes talajai, valamint a jelenlegi árterületek is az előbbiek
től határozottan más jelleggel biró talajokkal rendelkeznek. Ez azonban 
csak oly területekre vonatkozik, ahol a vidék sztratigrafiai viszonyai a 
talaj ekkénti kialakulását megengedik s ahol az altalajban laza kőzetek 
(agyag, márga, lösz, homok, kavics) előfordulnak. A kőnemű alapkőzettel 
biró felső talajok főleg abban megegyeznek, hogy azok mészben 
szegények.

Nem. érthetek azonban egyet a klimazónák szerinti talajosztályozás 
amaz alapelvével, hogy az egyes talajok elnevezésénél a talajok struktú
ráját, kötöttségét, illetve a fizikai tulajdonságait nem veszik tekintetbe. 
Ha csak némileg a gyakorlati szempontot is figyelembe vesszük, a talaj 
fizikai tulajdonságaira is okvetlenül kell tekintettel lennünk. Nagy súlyt 
fektet arra minden gazda, kőtörmelékes, illetve kavicsos talajjal van-e 
dolga, valamint kötöttebb vgy lazább nemű talajokat kell-e megmun
kálnia. Hogy mi minden függ ezekkel össze, arról már többször szóltam.

A homoktalajokat is legalább két nagy csoportban osztályozni 
szükségesnek tartom, még pedig vasas és humuszos, illetve meszes félékre, 
vagyis erdei és mezőségi homokokra. Nem ártana a futóhomokot is külön 
jelölni.

Nagy fontosságot tulajdonítok továbbá annak is, hogy az alsó talaj 
illetve az alapkőzet mindenkor kijelöltessék.

Ha már a talajokat a mikénti származásuk szerint osztályozzuk, 
azaz egyes területeknek klimatológiai viszonyaira való tekintettel az ős 
növényzet hatása alatt átalakult talajtípusokat együtt csoportosítjuk, 
ehhez nagyon kívánatos, hogy ezen főcsoportokon belül az agrogeologiai 
viszonyok is figyelembe vétessenek. Azért a térképeken színekkel kijelölt 
zonális talajok alcsoportjainak különböző struktúráját s kötöttségi minő
ségét sraffal, pontozással stb., valamint az alsó talajok, illetve alapkőzetek 
geológiai korukat és petrografiai minőségüket megfelelő betűkkel kije
lölni szükségesnek tartom.

Ezek után áttérek a felvett területemen előforduló zonális talaj
típusok rövid elsorolására.
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I. Nyers- vagy váztalajok.

Ezen nyers talajok, amelyek főleg a szőlő-kultura következtében 
ki nem fejlődhettek s rendes kialakulásukat a nagyon dombos területen 
egyéb természetes erők sem engedték, a következő domb vonulatokon 
fordulnak elő: Romáiul és Mártonszentgyörgy, Gric és Csanakhegy, vala
mint Nagydémi hegy és Szemerei szőlőhegy között. A három ÉNy—DK-i 
irányú dombvonulaton csak egyes kisebb helyeken van erdei zonális 
vereses szinű talaj és a völgyekben lemosott humuszos föld. Többnyire 
pannóniai agyag és homok vagy a lösz majdnem nyers állapotában képezi 
itt a termő talajt, amely lépésről-lépésre változik.

II. Fakó erdei talajok.

A fakó erdei talajok csakis a Lajta hegységben vannak meg. Felső 
talajok, a kőtörmelékes agyagok rendesen vékony rétegűek, mi alatt köz
vetlenül vagy kvarcit, kristályos pala vagy gneisz fordul elő.

III. Barna, illetve vöröses barna erdei talajok.

A klimazóna szerinti talajtípusok emez csoportja, mondhatni, hogy 
az egész kis magyar Alföldet északnyugatról, délről és délkeletről veszi 
körül és részint az Alpok és a Bakony nyúlványaira húzódik fel, részint 
a törmelékkúpokat takarja.

A mészköveken és dolomitokon ezen talajnem vékony kőtörmelékes 
agyag jellegű, a vasokkeres kavics törmelékkúpokon pedig vörösesbarnás 
színű, lazább természetű agyag jelleggel bir (elszórtan kaviccsal). Hasonló 
talajt területünk nyugati peremén kisebb foltokon a pliocénkorú egyéb 
rétegek fedőjében is találunk. Ugyanebbe a kőzetcsoportba egy lazább, 
vályog szerű talajnem is tartozik, hol lösz, hol tengeri lazább üledékes 
alsótalajjal.

A kőtörmelékes, agyagos és vályogos talajnemeken kívül egy homok 
talaj féleség is tartozik a vöröses barna szinű erdőségi zonális talaj fő- 
típusába, amely a Bakony északnyugati nyúlványain egészen a Rába 
folyóig lehúzódik. A Dunavölgy homokjai azonban már más jellegűek.

IV. Átalakult mezőségi talajok.

Ide tartozik a bazalt kúpok barna nyirok felső talaja és a Csornai 
síkság, valamint a Marcal folyó völgyében kissé kimagasló területek földje: 
a barna agyag, amely között fekete agyagfoltok is előfordulnak.

A barna agyag alsó talajai leginkább a pliocénkorú agyagos és 
kavicsos rétegek.
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V. Mezöségí világos barna színű talajok.

Területemen két típusról szólhatok, amelyek a mezőségi világos 
barna színű talajokhoz tartoznak. Az egyik a meszes vályog, amely talaj 
féleség a pándorfi fensíktól délkeletre, a Lajta és Duna közötti maga
sabb részén, valamint Győrtől keletre és délkeletre terjed; s a másik 
meszes homok, amely a völgyek homokbuckáin és Győr, Győrszentmárton 
s Komárom között fordul elő.

A vályog alsó talaja a lösz vagy homok, vagy helyenként homo
kos kavics; és a homokos felső talaj leginkább sárga homokrétegeket fed.

VI. Az árterületek talajai.

Az árterületek talajai közé sorozhatok: a tőzeges talajok, a fekete 
agyagok, a völgyek humuszos földjei és a legfiatalabb öntésterületek laza 
talaj féleségei.

A tőzeges talajok a Hanságon s kisebb foltokban a Marcal völgyé
ben fordulnak elő. Ezek környékén, valamint a Lajta és Marcal folyók 
árterületén a fekete agyag az uralkodó. Keskenyebb völgyekben levő 
talajok váltakoznak, leginkább azonban humuszos homokos agyag jelle
gűek. Az Ikva patak völgyében, valamint a Duna folyam nagy árterén 
pedig a legfiatalabb öntés földek fordulnak elő, amelyek laza természetűek 
s leginkább világos meszes vályognak felelnek meg.

VII. Sós talajok.

A sós talajok két féleségéről kell megemlékeznem, ú. m.: Bábolna 
s Kisbér környékén keserűsós talajok fordulnak elő és Fertő környékén 
pedig székes talajok az uralkodók.


