
SÜMEGHY JÓZSEF:

ÉSZAKPANNONFÖLD TALAJAINAK FÖLDTANI 
SZÁRMAZÁSA

Ebben az értekezésemben Északpannonföldnek, jelesen: a Dunán
túlnak és a Kis-Alföld É-i, dunabalparti részének, talajtani vonatkozás
iján számbavehető földtani képződményeivel foglalkozom. Ezen a — 
geológiai származás és kőzettani összetétel tekintetében —  roppant 

.változatos területen ősmasszívum, alpi redők, perm-mezóos rögök, 
harm ad- és negyedkori medencetöltelékek, jelenkori folyóvízi horda
lékok. hullóporos takaró és vulkánikus tömegek mozaikja alakult ki. 
Ez a mozaik azonban rendszerbe foglalható, m ert abból az Alp-Kár
pátok övezete, a Nyugatmagyaronszági-medénce , a Dunántúli Közép 
hegység, a dunántúl-északalföldi pannoniai magas tábla, a  B ara
nyai-szigethegységek, valamint a Dráva-árok természetes földtani egy
ségei elkülöníthetők.

Pannonföld mai geológiai egységeinek kialakulása régi idősza
kokra visszanyúló földtörténeti események hosszú folyamata, de alap
jában véve ősi kép maradványa. Északpannónia vázlatosan rekon
struálható, ősi vonásait az Alpokkal szoros hegyszerkezeti kapcsolat
ban álló Magyar-masszívum nyugati variszcidái szolgáltatták. A Ma
gyar-masszívum nyugati része u. i. — hegyszerkezeti vázának lénye
ges megváltoztatása nélkül — az ókorban a Keleti-Alpok középső és 
déli része felé haladó rendszer tagja volt. A két terület közti ókori 
kapcsolat azonban később m indjobban és jobban meglazult. Ez a 
változás nagyrészt a mezozoikumban következett be olyanfomián. 
hogy a mai dinári- és alp-kárpáti-övezetek elágazásának szögle
téből szétfutó, eredetileg nagyjában ÉÉK-i csapásirányú, ősi varisz- 
kuszi pászták a mezozoikus hegykópző fázisokban D-felé vándorol
tak1. A pászták vándorlása a délebbre húzódó tengervályúkat és szi- 
getsorozatokat is fokozatosan dél felé szorította s mindinkább a 
Dinaridák csapásirányába terelte. A még az ókorban feldarabolódott 
Magyar-masszívum variszkuszi pásztái, a mezozoikumban m ár erősen

1 L. Lóczy jun .: Die Rolle dér paláozoischen und mezozoischen Orogenbewe- 
gungen in  Aufbau des innerkarpatischen  Beckensystems. Festschrift Prof. Dr. Ste
fan Bomöev zu seinen 70. Geburstag Sofia 1940. p. 397—470.
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összepréselt tengervályúk és szárazulatok s az oldalnyomással, gyűrő
déssel szemben m indjobban és merevebben ellenálló tagok. A paszták 
fokozatos összepréselődésévei együttjárt a redőződés intenzitásának 
csökkenése, s  amire végeredményben a krétavéigi közbenső tömb k i
alakult, az a lp—kárpát—-dinári orogén azt m ár csak kerülgethette, de 
beléje alig hatolhatott. Az Alpok és a Magyar-masszívum közti kap
csolat véglegesebb meglazulása tulajdonképpen azzal állott elő, hogy 
amíg a Carnioliai-hegyrendszer geogenetikai vonásai a Keleti-Alpok
ban újraéledhettek, addig ez a másszívumtmá összenyomódott magyar 
közbenső tömegben m ár nem történhetett meg. A Magyar-masszívum 
területén, az Alpokéhoz képest, m ár a középkori gyűrődések is veszi- 

. tettek intenzitásukból. A Dunántúli-Középhegység típusosán alpi jel
legű, középkori rétegsora csak összetöredezett, pikkelyeződött, de in 
tenzív redőzésekben m ár nem vett részt. Az újkori gyűrődések mér
téke azután m ár végkép alábbhagyott s a Keleti-Alpokból kiinduló in
tenzív gyűrődés a m agyar közbenső tömegbe beleütközve, két orogén 
törzsre szétbomolva folytatta lefutását a  Kárpátok és a Dinaridák 
hegyláncaiban.

A közbenső tömegben helyetfoglaló, ÉK-, K- és DK-nek megnyúlt 
pászták legnagyobb része a Föld újkorában lesüllyedt s helyet adott 
m edencerendszerünknek. A nagyszabású újkori süllyedési folyamat 
az északpanponföldi, régi alapból csak roncsokat hagyott hátra a mai 
felszínen: az Alpok K-i nyúlványait, a Dunántúli Középhegységet, a 
Baranyai szigethegységeket s még néhány egészen kicsi rögöt. Ami a 
fentm aradt pászták és rögök közét kitölti, mind kisebh,-nagyobb m ér
tékben lesüllyedt, vékonyabb-vastagabb, idősebb vagy fiatalabb, új
kori üledékekkel befedett ősi felszín.

Ha erről az ősi felszínről képzeletben letakarítjuk a medencetöl
teléket, akkor a Magyar-masszívum pannonföldi pásztói is jobban 
előtűnnek. Közülük első a  Keleti-Alpok kristályos tömegének ókori, 
nagy mértékben átalakult, kicsiny rögökből felépült sorozata, amelyik 
a Gráci-öblöt a Nyugatmagyarországi-medencétől elkülöníti. De 
ugyanennek a  pasztának tagjai lehetnek a Nyugatmagyarországi-me- 
deiice nyugati részéből legújabban megismert, lesüllyedt, gránit és 
kristályospala magvú, ÉÉK-i csapással a Nyugati-Kárpátok maghegy
ségei feló tartó hegységek is. Második pászta a Dunántúli-Középhegy
ségé, harm adik a Dunántúli-Középhegység s a Mecsek-hegység közén 
húzódó, ugyancsak kristályospala és gránitból felépített ú. n. dunán- 
túl-északföldi pannóniai magas tábla rögeié, a negyedik pedig a 
Baranyai szigethegységeké. A Dunántúli-Középhegységnek és a B ara
nyai szigethegységeknek főleg középkori, a többi pasztának pedig ú j
kori rétegsor a takarója. Az első kettő a Magyar-masszívum mezozóos 
részgeoszinklinálisainak, tengervályúinak, a másik két pászta pedig 
szigetsorozatainak maradványa.

Az újkori süllyedések elsősorban a szigetsorozatokat érték. Mind
kettő jóform án egészében, míg a részgeoszinklinálisok csak egyes 
részleteikben zökkentek le. Süllyedésük paroxizmusa a pannóniai idő 
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szakra tehető. Nagyobb területen, nagyobb mélységre, egységesebb 
mendeoealakot kiformálva, Pannoniföld nyugati részén süllyedtek le 
a szóbanforgó paszták. Ez a «Nyugatmagyarországi-medence» terü
lete, amely az Alpok magyarországi kristályos hegyvonulatai, az 
Északnyugati-Kárpátok belső maghegységei, az Ipoly— Garam-melléki 

, eruptívumok, a Dunántúli-Középhegységek, azután a Macely-Ivanscsica 
hegyvonulatai közt alakult ki. Délkelet felé szomszédos a Bakony- 
Mecsek köze és a Dráva-vonal mély árkaival. Mai ismereteink szerint 
jóval mélyebb, mint az Alföld medencéje. Alakja olyan szabálytalan 
négyszög, api elvnek az Alpokra támaszkodó oldala ÉÉK—DDNy-i, a 
dunántúli-középhegységi pedig ÉK—DNy-i irányban halad s ezért 
É-i oldala hosszabb, m int a D-i.' A Nyugatmagyarországi-medence, 
amelynek csak É-i része a Kis-Alföld, vagy Győri-medence, a harm ad
kor végén nagy részében még száraz volt. Ezt a szárazulatot építették 
föl a medence ÉNy-i részében az Alp-Kárpátok övének pásztája, 
ÉK-i részében a Dunántúli-Középhegység ÉNy-i széle, göcseji részé
ben ugyanennek a hegységnek DNy-i folytatása, D-i részében pedig 
a dunántúl-északalföldi pannóniai tábla göcseji és muraközi hegyvo
nulatai.

A Nyugatmagyarországi-medence legmélyebb pontjait — nagyjá
ban a Dunaszerdahely— Győr—Celldömölk— Vasvár—Körmend—
öriszentpéter és Muraszombaton áthaladó vonalban jelölhetjük ki2. 
Ez a mélyvonal valahol a Bacher- és Macely-hegységek közéről indul- 
ki s a Vág-völgyében végződik. D-i kiindulási pontjától Győrig ÉÉK-i, 
innen tovább, É-i irányban halad. Győr környékén és a  Lendva fo
lyó mentén 4000 m-nél mélyebb részei is feltételezhetők. A medence 
mólyvonalától Ny-ra, a  mélyvonallal azonos csapásirányú, kristályos- 
pala és gránitmagvú paleozóos hegységek húzódnak, attól K-re pedig 
mezozóos táblarögök fekszenek a medencetöltelék alatt. Űgylátszik, a 
medence mélyvonala egyúttal választóvonal is az alp-kárpáti kristá
lyos vonulat és a Dunántúli-Középhegység közt s határvonaluk ko
rábban kialakult fővetődési övnek is feltételezhető, amely felé irá
nyulva, a  pászták lépcsőzetes lezökfcenése is megtörténhetett.

A Nyugatmagyarországi-medence DK-i oldala két kapun át nyi
tott s K-felé két mély árokkal folytatódik3. Egyik a nagykanizsa— 
bize—nagyperkátai, a másik pedig a drávai árok. Az első a Dunántúli- 
Középhegység D és DK felé lezökkent táblás rögeit választja el a 
Mecsek-hegységnek ugyancsak ezen mélyvonal felé lesüllyedt rögei
től, a m ásik pedig a Baranyai szigethegységekéit a horvátszlavonor- 
szági röghegységekétől különíti el. Az ú. n. dunántúl-északalföldi m a
gastábla rögei csak az előbb említett árkokban kerültek le nagyobb, 
helyenként 4000 m éter körüli mélységre, 'míg másutt, aránylag igen 
kismértékű süllyedést szenvedtek.

3 Vajk R.: Adatok, a D unántúl tektonikájához a geofizikai m érések alapján. 
(Földtani Közlöny LXXIII. 1943.)

3 Vajk R.: i. m. ,
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A Nyugatmagyarországi-medencét s a belőle kiágazó árkokat túl
nyomórészt pannóniai és ennél fiatalabb üledékek töltötték fel. A me
dence É-i peremvidékeiről ismert, idősebb harm adkon rétegek, úgy
látszik, a medence belsejéből hiányzanak, m ert eddig csak Göcsej s 
egyik-másik somogyi mélyárok rétegsorában m utattak  ki Pannóniái
nál idősebb, 'harmadkori képződményeket. Legnagyobb felületű, leg
vastagabb kifejlődésű a pannóniai emelet rétegösszlete, s nagyrészt 
ez tölti ki Északpannonföld medencéjét és m élyárkait is. Mellette a 
levantei em elet1 lerakódásai is elterjedtek, bár ezeknek eredetileg sem 
vastag rétegösszlete a  Nyugatmagvarországi-medence, meg a dunántűl- 
északalföldi pannóniai magastábla pannóniai üledékeinek feszínéről 
m ár nagyrészt lepusztult s belekerült a pannonföldi levantei-pleisztocén 
depressziókba. A 1 legnagyobb kiterjedésű ilyen levantei depresszió a 
Győri-medence, a Nyugatmagyárországi-medence északi részén, ahol 
a pannóniai felszín a levantikum ban többszáz m étert süllyedt. Déli 
pereme a göcseji pannóniai magas hát, amely azt a Dráva-árok levan
tei öbleitől elválasztja. Északi pereme ismeretlen, m ert ezt a Duna 
és a Vág pleisztocén hordalékösszlete elborítja.' Két részletét lehet meg
különböztetni: süllyedési középpontját, ú. n. <iistjét», valahol a Szi
getköz, Csalóköz tájékán s a pereméről kiinduló, üstje felé lejtősödé, 
széles szegélyét. Az üst, meg a  szegély levantei rétegsora is leg
nagyobbrészt abból a 100—200 m vastagságú, felsőpannóniai réteg- 
összletből került ki, amely a dunántúli bazaltkúpok' teteje és lábma
gassága közt is hiányzik s am it a folyóvizek hordtak bele a ' győri, 
levantei depresszióba, Ez a rétegösszlet a depresszió ' széles szegélyén 
vékony, az üstben többszáz méter vastagságú. A szegély rétegsorában 
alul agyagos homok és homok, felül kavicsos homok, homok és kavics, 
az üstben pedig homokos agyag, agyagos hom ok,/hom ok és kavicsos 
homok ülepedett le. A göcseji pannon magas hát D-i lábánál, a nagy- 
kanizsa—bizei- s a Dráva-árok dunántúli részében kialakult levantei 
képződmények m ár kisebb elterjedésűek. '

Az északpannonföldi pannon-levantei rétegösszletet befedő pleisz
tocén-képződmények talajtani szempontból m ár jelentősebb ténye
zők. Képződésüknél is, épúgy, mint a levantikumban, adva vol
tak nagyobb iiledékgyüjtő medencék, a nyugatmagyarországi és a 
szomszédos Alföldé, azután mélyárkok, töbrök, ezek peremi részei s 
a feléjük irányuló lejtők. Nemcsak vastagabb, de kőzettani összetéte
lében, minőségében is más az üledékgyüjtő üstök, mély árkok medence- 
tölteléke, m int a peremeké vagy a  lejtőké s felosztásuk, megkülön
böztetésük is eszerint történhet. A medenceperemeken és lejtőkön 
a durvább üledékek: kavics és homok, az üledékgyüjtő üstökben, 
árkokban pedig: apró kavics, homok, iszapos-agyagos homok, vagy 
homokos agyag az elterjedtebb pleisztocén-képződmény. Külön elbí
rálás illeti meg a hullóporos kőzeteknek: a löszöknek és a vörös 
agyagoknak eredetileg «hegyen-völgyön * elterjedt takaróját.

Legrégibb pannonföldi pleisztocén üledékek a kavicsok. Nyitra, 
Komárom, Moson, Győr és Vas vármegyében, valamint Pozsony,
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Sopron és Zala vármegye jelentős részében a felszínen, avagy néhány 
méter vastag takaró alatt m ajdnem  m indenütt jelentkező kavicsok 
azonban egyes helyeken még a pannon végén, illetve a levantikum- 
ban ülepedtek le. Pannonvégi kavicsokat ism erünk a Göcseji-hátrói. 
Ezeket a kavicsokat az ősi Rába ide még akkor rakta le, amikor 
a levantei-pleisztocén süllyedések a pannonvégi felszínt még nem 
bolygatták meg. A levantei-pleisztocén süllyedések folytán előállott 
Győri-medence üstje, illetve az efelé irányuló lejtő a folyóhálózatot 
is gyökeresen átalakította. A Duna és a Vág hordaléka, keskeny sze
gélyén végighaladva, rövidesen eltűnt a Győri-üstben. Dél felől azon
ban, az üst felé, hosszan megnyúlt lejtő irányult, amelyre a folyók 
hordalékuknak, kavicsuknak egy részét m ár leejthették. Ennek a 
lejtőnek a közepében a Nyugatmagyarországi-medence — levantei- 
pleisztocén süllyedéssel újraéledt — mélyvonala húzódik a Rába kör
mendi kapujától egészen az üstig. A mély vonal jobboldalán, ívével 
párhuzamosan, a Göcseji-hát Zala—Rába közti, lezökkent lemeze tart 
egészen a Marcal—Rába-könyökig, míg baloldalán, á győri üst felé, 
a m élyárok mentén előbbinél kissé lejjebb zökkent, körmend—szom
bathely—kapuvári lemezek alakullak ki. Ezentúl az ősi Rába 
a jobboldali lemezen folyt végig s hagyta hátra kavicsos üledé
keit, állandóan a mélyvonal felé tartva, hogy végül is azt elfog
lalja. Az Alpok folyóinak lefutási irányát, Feistritztől az Ikváig. 
a balparti lemezek csapásiránya szabta meg s így valamennyi 
EK-felé elkanyarodó íveléssel alakította ki kavicstakaróját. A győri
üst előtt egyesült jobb- és balparti kavicstakaró 90— 100 m 
vastag (lásd a mihályi mélyfúrás szelvényét), míg az üstben már 
többszáz méterre becsülhető. A mosoni fúrás a mai felszíntől 214 m 
mélységig kavicsos rétegeken át haladt s ezek valószínűleg pleiszto- 
cénnál idősebbek nem lehetnek. A győri-üst fellé irányuló levantei- 
pleisztocén folyók kavicsos hordaléka végül is a medencerészt a 
pándorfi fennsík, illetve a bana-bábolnai meza magasságáig töltötte 
fel. Az üst a pleisztocén végén és az óholocénban továbbsüllyedt, 
míg két partján a pándorfi, illetve a bana-bábolnai kavicsmezők 
függve m aradtak. A Kerka és a Lénd'va folyók mentén, a Muraköz
ben, a Bakony ÉNy-i lejtőjén, a Kapós, a Séd és a Sió mentén lera
kodott levantei-pleisztocén kavicsos üledékek is mindl levantei-pleisz- 
tocén fiókmedencék és mélyárkok süllyedésével együttjáró képződ
mények.

A levantei-pleisztocén kavicstakarókat felépítő folyók a pleiszto
cén végén, kavics helyett, sok helyen m ár durva homokokat is szál
lítottak. A Vág— Nyitra, a Nyitra—Zsitva s a Zsitva—‘Garam kö
zén, az Általér völgyében, a Duna jobbpartján, Győr és Komárom 
közt, a Cuha és a Tapolca patak közt, a Principális-csatorna D:i 
végénél, a Kisbalaton s Nagyberektől D-re a Dráváig húzódó sávban, 
azután a Sárvíz— Duna közt kisebb-nagyobb foltokban lerakodott 
durva homokok mind a pleisztocén-végi, az Alföld felszínközeli réteg
sorából is ismert, ú. n. folyami kék homoknak felelnek meg. A lösz-
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vörösagyagos takaró alatt azonban ezek Északpannonföld egyéb he
lyein is megtalálhatók hol tisztább, hol pedig iszapos, agyagos, szeny- 
nyezett összetételben. Elterjedésük azonban a kavicstakarók fedő
jében az óholocén eróziós periódusig, jóval általánosabb volt,,mint ma.

Ahol a kék homokok nagyobb tömegben rakódtak le, ott futó
hom okbuckákat fújt össze belőlük a szél. A Vág—Nyitra közén, 
Győr és Komárom közt, a Vérteshegység ÉNy-i oldalán, Bakony- 
szentlászló környékén, a Nagyberek és Lábod község közt, a Sárvíz— 
Duna közén, azután Barcs és Siklós közt, részben vékony hullóporos 
réteggel elfedve ismeretesek nagyobi) területekről futőhomokok.

Az eddig felsorolt képződményeknek általános takarója a hulló
poros kőzetek rétege, amit részben lösz, részben pedig vörösagyag 
épített föl. Ez a réteg eredetileg sokkal épebb volt, m int ma s jó for
m án mindent betakart. Bár nagyobb tömegben és vastagságban m ár 
csak foltokban található, elterjedése még ma is általánosnak m ond
ható, m ert tulajdonképpen csak a nagyobb folyók völgyeiből és 
árterületeiről hiányzik. Pannonföldi geológiai térképeink a hulló
poros kőzetek rétegét úgy a kavicstakarók, mint a pannóniai képződ
mények felszínéről hiányosan tüntették fel, holott a lösz, illetve a 
vörösagyag ezeken is majdnem mindent elfed. Ha térképezésüknél 
vékonyabb rétegüket is tekintetbe vették volna, a Pannonföldről idő
sebb képződményeket alig lehetett volna ábrázolni. A valóság az. 
hogy jóform án sehol sem hiányzanak még ma sem, m ert pl. a lösszé 
vált hullópor még a futóhomokbuckák hom okjával is összekevere
dett. illetve szálban álló rétegének hordalékanyaga ott van a folyók 
lerakódásaiban is, m int másodlagos, mésztartalmat szolgáltató, vagy 
fokozó anyag. De ott van valamelyik hullóporos kőzet a pannonföldi 
hegyekben is, helyenként a pannóniai rétegek felszínén is, meg a 
kavicstakarón is, vékonyabb-vastagabb rétegben, vagy legalább is 
egyéb felszíni üledékanyaggal összekeveredve, összeszántva.

A hullóporos kőzetnek, a lösznek és a  vörösagyagnak a Pannon- 
földön is több változata ismeretes.. A lösznek: valódi, homokos és a l
földi; a vörösagyagnak pedig: vörhenyes-barna, barna, világosbarna 
és barnásszürke (fakó) változata a legelterjedtebb. Valódi lösz a sík 
ságok peremvidékein, a síkságok' kiemelkedőbb szigetein, a D unán
túli Középhegység és a Dráva közén; az alföldi lösz a síkságok bel
sejében, a homokos lösz pedig a folyami, a futó- és az öntéshomokos 
területek szomszédságában nagyobb elterjedésű. A vörhenyesbarna s 
barna agyag a közép-,és a szigethegységek lejtőin, a világosbarna 
agyag a dombvidékeken, a fakóagyag pedig a magyarországi Alpok 
hegyoldalain alakult ki.

Északpannonföld holocén képződményei: a partidüne homokok, 
öntésföldek, rétiagyagok, a tőzegek és a kotúk. A duna- és a dráva- 
menti morotvák öntéshomokjából helyenkint partidünéket alakított 
ki a szél. Ezek a düneho'mokok több helyen, így Győr és Komárom
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közt, azután Barcs és Siklós közt is helyenként a löszrétegre is reá
futottak. Az öntésföldek közül az ú. n. folyóvíziek az elterjedtebbek. 
Homokkal és hullóporos liszttel kevert, kavicsos fajtájuk Észak- 
pannonföldön igen gyakori. Rétiagyagok a Csallóközben, a Rába— 
Rábca közén, a  Marcal mentén, a Sárvíz völgyében, azután a Dráva 
és a Duna mentén ülepedtek le nagyobb foltokban. Tőzeget és kotút 
a  Hanságban, a fehérvármegyei Sárréten, a Kisbalatonban, a Tapol
cai-öbölben, a Nagyberekben, a Dráva, a Sárvíz és a Marcal, menti 
laposokban találunk.

Északpannonföld felszíni képződményei közül a  főbb talajtípu
sok anyakőzeteit a löszök, a vörösagyagok, a folyami és futóhomokok, 
az öntésföldek, a tőzegek és a hegységek szálban álló kőzeteinek 
málladék-porladék anyagai szolgáltatják. Közülük a hullóporos kőze
teké a legáltalánosabb s természetszerűleg rétegfelszínükön, illetve 
ezek anyagából fejlődtek ki a legelterjedtebb talajtípusok is. A lösz
nek valódi, homokos és alföldi fajtáin, illetve fajtáiból a mezőségi 
talaj; a vörösagyagnak barna, vörhenyesbarna, világosbarna és szür
késbarna fajtáin pedig az erdei-talajok alakultak ki. A valódi lösz: a 
fekete és sötétbarna mezőségi-; az alföldi lösz: a gesztenyebarna 
mezőségi-; a homokos lösz: a homokos gesztenyebarna mezőségi- 
talajoknak; a világosbarna agyag: a degradált (áldegradált) mezőségi; 
a barna agyag: barna erdei-; a faköagyag pedig: a szürkéi erdei- 
talajok jellemzőbb anyakőzete. A fekete és sötétbarna mezőségi-talajo- 
kat általában a Kis-Alföld É-i részében, a  Mátyusföldön, a  gesztenye
barna mezőségi talajokat a  Duna kisalföldi törmlelékkúpjától D-re 
húzódó síksági részen, azután a Mezőföldön, a homokos, barna 
mezőségi-talajokat a Kis-Alföld, a Mezőföld, Somogy és Baranya 
homokoslösz területein, degradált mezőségi-talajokat a Kis-Alföld D-i 
részén, a  somogy-, tolna-, baranyai dombhátakon, barna erdei-talajo
kat a Dunántúli-Középhegység két oldalán, azután Göcsejben, szürke 
erdei-talajokat pedig az Alpok nyúlványain, elődombjain találhatunk 
nagyobb területeden.

A folyami és futóhomokok helyenkint oly nagy mértékben 
összekeveredtek a hullóporral, avagy rétegének hordalékával, hogy 
rajtuk, bennük épúgy kialakulhatott a homokos-mezőségi, degradált- 
mezőségi, avagy barna erdei-talajhoz közelálló talajféleség, mint az 
eredeti hullóporos anyakőzetekén.

Az öntésföldek közül a folyami eredetűek is, meg a mikrorelief- 
beliek is egyaránt elterjedtek. Kőzettani, kémiai összetételük, talajtani 
jellegzetességük nagyrészt ugyancsak a hullóporos kőzetek függvénye 
aszerint, hogy melyik hullóporos kőzetből került ki anyaguk nagy 
része. A tőzegek a különböző bázikus, savanyú tőzeges és lápos talaj
típusokat szolgáltatták. Ezeknek a kémiai jellemzői is főleg attól 
függenek, hogy anyakőzetüket melyik hullóporos kőzet nyújtja, 
illetve, melyikből került több vagy kevesebb másodlagos ásványi 
anyag növényzetüket tápláló anyakőzetükhöz. A hegységek szálban 
álló kőzeteinek mállási, porlási termékeiből kialakult, rendesen vé
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kony anyakőzetben majdnem mindig ott van az odakeveredett hulló
por is.

A hegységek szálban álló kőzeteiből eluviális módon képződött 
rétegének, m int talaj-anyakőzetnek elbírálásánál csak a régi tételt 
használhatjuk. Eszerint pl. a gránitok eluviális elmállása durvább 
szemű homokot, a kristályospaláké agyagot, a mészköveké, dolomi
toké homokos agyagot, agyagos homokot ad. Az általában vékony 
eluviális réteg finomabb szemű ásványi anyaga s a benne ülő durva 
törmelék, «mutató kövek* közt számbavéhető, szemnagvságbeli, á t
meneti mállásitermék azonban rendesen nincs. Ilyenformán, a pan
nonföldi hegységek eluviális talajféleségeit szolgáltató anyakőzetréteg 
finomabb szemű ásványi anyagának nagy része se lehet más, mint 
hullópor. Még a mészkő s dolomit «csupasz» felületén képződött 
rendzina ásványi anyagáról sem állítható határozottan, hogy hullópor
mentes, ha az pannonföldi.

Északpannonföld term őtalajainak típusok szerinti osztályozása 
igen nehéz feladat. Nehéz feladat azért, m ert talajtípusainak kialaku
lásából a földtani és az éghajlati, tehát a legfontosabb tényezők, geo
gráfiáikig szűk határok közé szorított térségben hatnak, amelyben a 
klímaövek —  a geológiai hatótényezőkkel együtt — bizonytalan 
határvonalú régiókban, illetve reliefekben jelentkeznek. Az éghajlati 
régiókban összeszorított, megfelelő talajtípusoknak, változatoknak, 
intra-, és azonális, tehát tisztább és fejletlenebb talajféleségeinek el
különítése, meghatározása, elfogadhatóbb formában, nem mindig és 
ném m indenütt lehetséges. A domborzat makro-, mező- és mikro- 
reliefes fokozatai ugyanis lépten-nyomon akadályozzák az éghajlat
tal és a természetes növényzettel megadott viszonyoknak egyébként 
megfelelő talajtípusok kialakulását. Északpannonföldön a talajtípusok 
csak durva vonásokban, helyenkint csak elmosódva igazodnak a 
természetes növényzethez és az uralkodó éghajlathoz, mert itt az 
orográfiai, hidrográfiai s geológiai viszonyok, de nem utolsó sorban 
az emberi kultúra is, az éghajlati övékkel megadható talajtípusok 
kialakulásában nagyobbmérvű változásokat okoztak. A talajképződés 
irányát itt csak megindíthatja, de nem szabhatja meg az uralkodó 
éghajlat és növényzet, mert a talajok továbbfejlődése már a geológiai 
tényezők szoros függvénye. Amíg az erősebben tagolt hegyvidék talaj
rétege állandóan és erősen pusztul, de a lankás dombvidéké m ár 
mérsékelten, addig a síkvidéké állandóan épül és felújul. Amíg a 
hegyvidék talajszelvénye rendesen hiányos, a dombvidéké a legépebb, 
a síkvidéké még nem kész. Északpannonföldön feltétlenül elfogad
ható szabály* hogy a talajképző folyamatok a legkevésbé bolygatott, 
sima felületű területeken érvényesülhetnek a legtökéletesebb módon, 
ahol a domborzati adottságok, a többi közül, döntő talajképző ténye
zővé ugranak elő.

A talajtípusok nehézkes osztályozhatósága, a kevés tiszta, de sok 
átmeneti, vegyeseredetfi, ál-degradált, vagy ennek látszó talajféleség 
mind az éghajlat és a geológiai talajképződési tényezők egymásra-
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hatásából származott. A talajövek belső, nagy változatossága a 
szomszédos övék határában, az ú. n. komplexövben kialakult talaj
típusok társulása, mind az említett két főtényező egym ásrahatásának 
következménye. Magyarország, így benne Északpannonföld is, Európa 
aridus és hum idus klímaövének határvonalára esik s ennélfogva 
mindkét klímaöv, illetve klímarégió talajtípusai megtalálhatók benne. 
Északpannonföld term őtalajainak képében a földfelületi helyzettel 
egyértelmű szoláris éghajlati hatás a szubtrópikus meleggel is kife
jezésre jut. A szubtrópikus meleg 45.° szélességi vonala a vasas, alu- 
míniumhidrátos lateritnek és vörös földnek É-i határa. Ez a vonal 
Mitrovicát metszi, tehát csak az ország déli részét érheti a szubtró
pikus églhajlat lehellete. Ez a határvonal a pliocénban azonban még 
messze felnyomult Északpannonföldre is és csak a pleisztocén óta 
húzódott vissza D felé, a Bécsi-kapun benyomuló, hidegebb és ned
vesebb légáramlatok hatására. Vele talajai is D-re vonultak s helyükbe 
nyomultak a mérsékelt öv szabályszerű barnaföldes, szürkeföldes 
talajféleségei. Reliktumai: a siklósi-hegységi bóluszok, a mecsekalji 
vörösföldek azonban még nem pusztultak el teljesen. De a keleteuró
pai klímahatás, úgylátszik, még ma is jobban érvényesül Észak- 
pannonföldön a talajtípusok kialakulásánál, m int a nyugateurópai, 
az atlantióceáni. A Keleti-Alpoknak a Magyar-medencére tekintő 
vége is inkább a Kárpátok kontinentális típusát viseli. A hegység 
É-i és ÉNy-i oldalán köves, fakó földet találunk hanga vegetációval, 
nyírrel, nyárral, erdei fenyővel, a D-i és DK-i oldalon ellenben barna 
erdei talajt lúcfenyővel, bükkel, szelíd gesztenyével. De Északpannon
föld egyéb részein is, a  pleisztocén végén keletkezett hullőporos kőze
tek vörös- és vörhenyesbam a agyagjai mellett ott találjuk a más ég
tájak felé forduló lejtők barna, barnásszürke és szürke fajtáit.

Északponnonföld éghajlatának változatossága, szélsőséges haj
lama, ugyancsak változatos domborzatának, vízrajzi viszonyainak, 
természetes növényzetének a klíma hatásait letompító, vagy ellenkező 
irányba terelő befolyása, végeredményben igen változatos talajfélesége
ket eredményezett, Ennek a  sokfajta északpannonföldi talaj féleség
nek a zöme azonban a H- és a Ca-talajnemek köré csoportosul, 
savanyú-vörösagyagos és bázikus-ílöszös anyakőzeteikhez kötve. 
Ezek a talajtípusok ^Italában itt is igazodnak a magaslati régiókhoz, 
de csak halványabb visszatükrözéssel, mert elütőbb magassági különb
ségek itt nincsenek. A talajváltozatokra, altípusokra, a helyi előfordu
lásokra az anyakőzet változatai s a helyi vízrajzi viszonyok hatnak 
módosítókig.


