
4. A Dunántúl keleti részének talajviszonyai.

(Jelentés az 1912-ik évi országos átnézetes talaj felvételekről.) 

TlMKÓ íMEÉ-tŐl.

Az 1912. évi országos felvételek keretében a m. kir. Földtani 
Intézet igazgatóságának 1910. évi december hó 8-án kelt határozata értel
mében a Dunántúl átnézetes talajtérképezése vétetett fel programúiba. 
E munkából a nekem eső rész felölelte a Dunai Magyar Középhegycso
portnak túladunai hegyrögeiből a Pilis-, Gerecse- és Vértes-hegységeket, 
a Velencei hegységet, a fejérmegyei, esztergomi, Vértes-aljai és tolnai 
dombos vidéket, a Fejérmegyei Alföldet, végül a Duna és Dráva völgyi 

; síkságot Pest-, Esztergom-, Komárom-, Fejér-, Veszprém-, Tolna- és 
Bárány a-vár megy ékben.

Területem morfológiai kialakulását tekintve, háromféle formát 
mutat, ú. m.: hegységit, dombságit és folyóvölgyi síkságit. A hegységi 
formát a Magyar Középhegység túladunai hegyrögeiben találjuk föl, me
lyek a Balaton délnyugati szélétől kezdve, északkeleti irányban egész 
Budapestig terjednek.

A hegyvonulat ezen északkelet-délnyugati csapásirányában sora
koznak egymás mellé az egyes hegycsoportok, melyek tektonikailag szá
mos közös jelleg által függnek össze egymással. Az egyes hegyrészeket 

^völgyek választják el egymástól, melyek széles fensíkokra tagolódnak 
így s melyeket azután számos diszlokáció egyes magaslatokra különít el.

A túladunai Magyar Középhegység főtagjai közül a Vértes hegy
ség a Bakony folytatásaként a mór-székesfehérvári síkságtól kezdve 
északkeleti irányban, azaz a Bakony csapásirányának megfelelően egész 
a bicskei és tatai völgyekig húzódik, hol is az egyes hegyvonulatok 
nagyobb hegytömeget alkotnak. Ennek a nyugati része a Gerecse hegy
csoport, keleti pedig a Felsőhegy, mely utóbbi csoport az Esztergom és 
Buda vidéki hegyeket is magában foglalja. A hegység hossz- és haránt- 
irányú völgyektől rögökre tagolt. A völgyektől megszaggatott rög- 
gerincek fensík jellegű tetői rendszerint lapos, sík területek (peneplén-ek), 

.melyeknek felületét azonban főleg az északkeleti részeken az erózió már
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erősen kikezdte. Kisebb hegyhátak, szűkebb kiterjedésű mélyedmények 
a fensíkok tájképi formáit így az erózió és denudáció hatásai folytán 
megváltoztatták.

Tájképi szép formáit e hegység részben tektonikai szerkezetének,, 
továbbá alapváza mészkő- és dolomitból való felépítésének köszöni. Me
redek sziklaformák, teknők, szurdokok, szabálytalan hasadékok, kopár 
lejtők, végül ezekkel ellentétben erdő borította tetők s lankás hegyoldalak 
mindmegannyi sok szépséget kölcsönöznek e hegyvidéknek.

Vízben, mint a mészkőhegységek általában, szegény e vidék. A 
hegyhátak mély szakadozottsága, dolinaszerű mély felületi kivájások, 
barlangok, mind arra engednek következtetni, hogy itt a víz erodáló hatá
sának egykor tekintélyesnek kellett lenni. A kisebb patakok most is a 
tektonikai völgyek irányát követik. A vízválasztó a hegyvonulat magas
latainak tetején halad.

A hegység dolomit- és mészkő repedésein a mélybe kerülő vizek 
mint hévforrások főleg Tatán, kis mennyiségben Gallán jutnak a fel
színre.

A Vértest kelet felőli külső peremén a Meleghegy kristályos röge 
zárja be.

A Vértes, Gerecse és Esztergom buda-pilisi hegységet hullámos 
előhegység övezi, melyet Esztergomi és Vértesalji Dombvidék néven is
merünk. Ezek kelet, nyugat felé ellapulva, síkságba mennek át, délen 
pedig a Fejérmegyei-síkságon túl a Tolnai-dombvidékhez csatlakoznak. E  
dombság felépítése már sokkal egyszerűbb. Kialakulási formája lankás 
lejtőjű dombsorozat, melyet a pontusi (pannóniai) agyag és homokos 
üledékre aeolikus hatásokból eredő lösz és futóhomok alakítottak ki. Mély 
bevágású patakvölgyek, lösz-szakadékok tagolják e dombságot, mely 
hazánk legtipusosabb ősi steppe reliktuma.

A Vértesalji, Fejér- és Esztergommegyei Dombság vizei azokon 
a völgyeken futnak le, melyek a hegység tektonikai völgyeinek folyta
tásába esnek, tehát északnyugat és délkelet felé.

A Tolnai-Dombvidéken ezek az irányok megváltoznak, mert a Sár
víz és Kapós völgyei itt már észak-déli, a többi völgyek ugyanilyen, vagy~ 
KNy-i irányt vesznek.

Az említett dombságokhoz szorosan csatlakoznak, még mélyebb' 
térszínt jelezve, a Fejérmegyei-síkság és a Duna-, Dráva-menti nagy ár
területek.

Felvételi területem geológiai viszonyait az a gazdag irodalom tár
gyalja, mely e vidékről régibb időktől a mai napig napvilágot látott. Ezt 
az irodalmat összegyűjtve Tvegek HENRiK-nek a magyar királyi Föld
tani Intézet Évkönyvének XVII. köt. 1. fíiz.-ben megjelenő, „A Vértes



( 3) FEL V É T E L I JELEN TÉS. 261

hegység földtani viszonyai44 című értékes munkája összefoglalóan ismer
teti. A geológiai ismertetést mellőzve, csak annyiban bocsátkozom ennek 
taglalásába, amennyiben a terület talajbeli kialakulását érinti az.

Területem morfológiai kialakulásából bizonyos mértékben talaj- 
viszonyainak eloszlására is lehet következtetni.

így a hegyvidék, dombság és síksági elkülönülések nagy vonások
ban egyszersmind más-más talajformáció kialakulását is jelzik. A térszín 
elkülönülése azonban nem az egyetlen és nem is főfaktora a talajbéli ki
alakulásnak. A talaj-kialakulást a vegetáció szabja meg, a vegetáció 
képét pedig a kiima adja meg.

Nézzük már most a klimatikus tényezők hatása alatt kialakult 
talajtípusokat egyenként.

Már magában az évi csapadékmennyiség eloszlásában is területem 
nagyjából három részre különül el. A hegység 700—800 mm közötti csa
padékával szemben a dombság 600—700 mm, a síkság pedig 500—600 
mm-es évi csapadék-eloszlást mutat. A csapadék évi eloszlása azonban 
csak nagy vonásokban adja meg területem nedves vagy száraz vidékeinek 
elkülönülését. Számos más klimatikus tényező, mint a hőmérsék, levegő 
páratartalma, szelek stb. együttvéve adják meg ennek a vidéknek olyan 
klimatikus karakterét, melynek hű kifejezője a talaj. A vegetáció ugyanis 
itt csak a nagy térszíni különbségeknél irányadó, lévén ez a vidék az ország 
egyik legvirágzóbb mezőgazdasági kulturteríilete. így a Vértes, Gerecse 
és Pilis erdőborította laposabb tetői (peneplén) talajkialakulásukat te
kintve egy egész sajátságos tipust mutatnak, az ú. n. karbonátos humusz 
talajok tipusát (rendzina), mely különböző klima-zónák alatt főleg me
szes-dolomitos hegységek talajtakarója szokott lenni. Petrografiai minő
ségére fekete vagy sötét színű agyagtalaj ez, mely felső A  szintjében 
porszerű, a B szintben pedig már kőtörmelékes agyag. A C szint 
már az alapkőzet. Humusztartalma az A szintnek 2—5%. Nedvesebb 
vidékeken gyakori rajta a savanyúhumusz-képződés, lejtőkön erősen ki
száradva porszerűvé bomlik széjjel.

A dombos vidék uralkodó zonális tipusa a gesztenyebarna színű 
(csernoszjom) mezőségi talaj. Petrografiai minőségét tekintve vályogtalaj 
ez, melynek A szintje szemcsés szövetű, helyenkint rögös. A B szint 
sötétebb és agyagosabb s több meszet tartalmaz finom eloszlásban. A C 
szint agyaglösz, homokos lösz, löszös homok vagy homok, benne igen 
gyakran pusztai rágcsálók üregeivel. A főtipust a síkabb felületű 
vagy gyengén hullámos löszterületen találjuk fel, hol is az A szint 
20—50 cm, a B 30—80 cm szokott lenni. Ilyen terület a Perbál, Herceg- 
halom, Bia, Sóskút-Százhalombattai patakvölgytől nyugatra eső, gyen
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gén hullámos terület a Yaáli-völgy mindkét oldalán, egész a Sárvíz völ
gyéig s a Duna alluviális síkjáig.

A Vértesaljai, Esztergom vidéki és Tolnai Dombvidék löszterületei
nek nagy része a nagy térszíni egyenlőtlenség következtében nem ad 
összefüggően egyöntetű talajtakarót. Ahol a löszdombok síkabb felületű 
hátat formálnak, ott típusos mezőségi gesztenyebarna vályogtalajt talá
lunk; a meredekebb lejtőkön, továbbá a számtalan csúszott (suvadásos) 
területen azonban a felső talajtakaró egyenletes kiképződése gátoltatván, 
a rendes zonális típust nem is kapjuk meg, hanem annak egy átmeneti- 
féleségét. A Velencei- illetőleg Meleg-hegységben, továbbá a Tolnai Dom
bosvidék déli felében, nemkülönben a Vértes-, Gerecse- és Pilisi-hegység
hez közvetlenül csatlakozó előhegység harmadkori üledékein és löszterü
letein az ú. n. barna erdei talaj az uralkodó. E talajtípus a mező- 
ségitől már petrografiai minőségében is eltérést mutat, ép úgy, mint 
szelvényének struktúrájában és chémiai összetételében. Míg ugyanis a 
mezőségi típusú gesztenyebarna talajunk szemcsés szövetű vályog volt, 
ez rögös szerkezetű agyagos vályog vagy agyag. B szintje diószerű szer
kezetű, a chloridok és a szulfátok ki vannak mosva belőle s a talaj színe 
barna, sárga vagy vörös. Humuszban is jóval szegényebbek a mezőségi 
gesztenyebarna színű talajoknál.

Átmeneti altipusokként szerepelnek a degradált mezőségi talaj és 
a gyengén podzolos talajok, melyek az erdő vegetációval való borítottság 
szerint alakultak ki. Ugyanis ahol összefüggő zárt erdővegetáció van vagy 
volt hosszú ideig, a talajszelvényben a gyengén kilúgozott, podzolos szint 
föllelhető ép úgy, mint a vasfokos szint is. Innen magyarázható a Tolnai 
Dombvidék, a Koppányság rigolozott szöllőtalajainak tarkasága ép úgy, 
mint az Esztergomi és Vértesaljai Dombságon a szántóföldeken is. A 
barna, szürkéssárga és vörös színekből előálló tarkasága a talajnak a 
degradáció, illetve a kilúgozás arányának megfelelő.

Intrazonális talajformációt jelez a barna erdei és a mezőségi talaj- 
zónákon belül a futóhomok.

Nagyobb futóhomok-területek övezik a Pilist Vörös vár-Csév, Esz- 
tergom-Szentgyörgymező vidékén; a Vértes nyugati dombosvidékét Na
szály, Szomód, Tata, Bánhida, Gállá, Környe, Kecskéd, Oroszlány, An- 
dód és Mór bezárta területen; a Sárvíz völgyének egész hosszában, hol is 
az egyesült Sió-Kapos völgyétől kezdődőleg, továbbá a Duna mentén 
Czecze, Paks, Tolna, Fadd, Nagydorog környékére nagy kiterjedést vesz.

E homok helyenkint már régtől fogva meg van kötve s ott a mező
ségi talajtípusok sajátságait veszi fel. így Fejér és Tolna diluviális ho
mokjai és a Vértes nyugati dombosvidékét borítók már mezőségi jellegűek.

Alárendelten kisebb területeket borít a patakvölgyekben és folyó
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öntés-területeken belül a réti agyag és a tőzeg. így a Sárvíz mellékén és 
a Vaáli víz mentén, a Sió-Kapos mentén, a Velencei-tó környékén, a 
Duna és Dráva alluviális síkságán.

Az utóbbi folyók széles alluviumában, a régibb (ó-alluviális) lerakó
dásokat szürke (fakó) -talajok jelzik, melyek a rajta díszlő erdők (galeria- 
erdő) kilúgzása következtében fakultak meg. A fiatal öntés-iszaptalajok 
szintén világos színűek s úgy a Dráva, mint a Duna alluviumában me
szesek.

Az itt geográfiái elterjedésük szerint ismertetett talajtípusok és 
féleségek elemzése folyamatban van.


