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ELŐSZŐ

Éppen két évtizede, 1990-ben, megjelent egy sajátos műfajú könyv, ami külleme alapján a legkisebb
feltűnést sem keltette a könyvpiacon: B5-ös formátum, két kötetben 1000 oldalt meghaladó terjedelem,
zöld papírkötés, a térképek pedig inkább csak egyszerű vonalas grafikáknak voltak nevezhetők. Szó
val semmi különös... és mégis: a Magyarország kistájainak katasztere címet viselő könyv - mert erről van
szó - rövid időn belül szakmai bestseller lett, amit mi sem mutat jobban, mint hogy a szakmában szo
katlanul magas példányszámban (2000 db) megjelent mű hamar elfogyott, s már az elmúlt évtized vé
gén sem lehetett hozzájutni. Ugyanakkor az iránta való igény folyamatos volt.
Joggal merülhet fel a kérdés: vajon mi a siker titka? A válaszban több tényezőt szükséges említeni.
A könyv egy addig ismeretlen műfajt teremtett a honi geográfiában, így egy ilyen jellegű összeállí
tás mindenképpen az újdonság erejével hatott. Amikor a kataszter készült - az 1980-as évek második
felében - , még meglehetősen híján voltunk az egész országot átfogó, de kisebb területi egységeket tár
gyaló munkáknak. A „kistáj" - ahogy a szakmai zsargon azóta is nevezi - egyértelműen bebizonyította
az ilyen jellegű kiadványok létjogosultságát.
A „kataszter" egyúttal kifejezett egy korigényt is, nevezetesen azt, hogy az ország nemcsak me
gyékre és tervezési-gazdasági körzetekre bonthatóan mutatható be, hanem nagy szükség van az ezek
nél kisebb területi egységekre fókuszáló megközelítésre is. Ami pedig különösen fontos: a „kistáj"
összeállítására szövetkezett kutatócsoportot szakterületük legjobbjai alkották, akik egyben szív
ügyüknek is tekintették a kiadványt - mindenki igyekezett a legjobbat kihozni magából, s ennek ered
ményeként valóban nívós szakmai alapmű született.
Nem mellékes az sem, hogy a könyv meglehetősen széles olvasói és felhasználói réteg igényeit
tudta kielégíteni: egyetemi és főiskolai hallgatók tömege használta diplomamunkája elkészítéséhez,
de kistérségi tervek megalapozásához is jól fel lehetett használni, nem is beszélve arról a meglehető
sen széles olvasói rétegről, amelyet egyszerűen a kíváncsiság és a tudásvágy motivált a könyv lapoz
gatásakor.
Ez a sokirányú igény és érdeklődés indította arra a könyvet megjelentető MTA Földrajztudományi
Kutatóintézetet, hogy az újabb kutatások alapján, kibővítve, módszertanilag és tartalmilag korszerű
sítve, új változatban jelentesse meg a művet.
Az magától értetődő volt, hogy a kistájkataszter első kiadását sikerre vivő csapat legyen az új team
magja. Jóllehet azóta eltelt két évtized, az eredeti gárda nagyobb része még ma is „hadra fogható", így
ők végezték az annak idején általuk írt fejezetek aktualizálását. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy
az anyag összeállításában a munkát szervező MTA Földrajztudományi Kutatóintézet kutatói mellett
az Országos Meteorológiai Szolgálat (éghajlat), a Szegedi Tudományegyetem (területhasznosítás) és
az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (talajtan) munkatársai is részt vettek. Sajátos szerep ju
tott az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének, ahol egy 54 (!) fős kutatócsoportot összefogva
alkották meg a növényzettel foglalkozó részeket.
Az új kiadásnál mindenképpen figyelembe kellett venni, hogy a mű egy korábbi vizsgálat megújí
tása. Ennek megfelelően a kistájakat ismertető tudományterületenkénti tematikus egységek (terület
hasznosítás, domborzat, földtan, éghajlat, vizek, növényzet, talajok, közlekedés, településhálózat, né
pesség, táji adottságok és értékek) különböző mértékben tartalmaznak új eredményeket. Ebből a
szempontból három típus különíthető el:
1. Aktualizált tematikus egységek. Néhány esetben csak kisebb mértékben kellett hozzányúlni az erede
ti anyaghoz, mivel mondanivalója és adatai ma is érvényesek. Ide tartozik többek között a dom
borzat, ahol két évtized alatt általában nem történnek említést érdemlő változások. Hasonló a hely
zet a földtannal is, ahol elsősorban az újabb kutatási eredményeket építettük be. Az első kiadással
ellentétben kisebb jelentőséget tulajdonítottunk az ásványi nyersanyagok műrevaló készletadatai
közlésének. A vizek esetében is elsősorban az adatokat frissítettük.
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2. Jelentősen átdolgozott tematikus egységek. Több esetben nem volt elegendő az újabb adatok átveze
tése, hanem alapvetően át kellett írni az anyagot. Ide tartozott a területhasználat, ahol az eredeti
„kézihajtányos", EOTR-térképeken végzett méricskélés helyett a CORINE Land Cover adatait
használtuk. Az éghajlat esetében az első kiadásnál használt 1951-1980 közötti időszakra vonatkozó
adatok helyett az 1961-1990 közötti periódusra történt a minősítés. A talajok kategória is jelentős
átdolgozáson esett át, például a földminőségi viszonyszámok már a D-e-Meter rendszer alapján
kerültek meghatározásra. A növényzet esetében lényegében csak a cím marad t meg, a tartalom tel
jesen új. A sajátos táji adottságok részből is jószerével a cím egy része maradt meg csupán (táji
adottságok és értékek), mivel a tartalom teljesen új lett.
3. Új tematikus egységek. Szükségszerűen eredeti anyagokat tartalmaznak, nincs összehasonlítási lehe
tőség az első kiadással. Itt először azt kellett eldönteni, hogy a társadalmi-gazdasági szférát bemu
tató egységek azonos terjedelműek legyenek-e a természeti viszonyokról írottakkal. Csábító volt a
gondolat, hogy így cselekedjünk, végül azonban ettől el kellett tekintenünk, mert ez a megoldás oly
mértékben növelte volna meg a könyv terjedelmét, amit nem vállalhattunk. így kompromisszumos
megoldásként három új egységgel egészült ki a mű: közlekedés, településhálózat, népesség.
A kistáj kataszter 1990-es kiadása az akkori felfogást tükrözve erősen természeti földrajzi jellegű volt,
a társadalomföldrajz lényegében hiányzott belőle. Az új kiadás ezen változtatott, az új leíró egysége
ket pedig szükségszerűen olyanok írták meg, akik az első változatban még nem kaptak szerepet. Új
kutatókat kellett bevonni olyan esetekben is, amikor az eredeti szerző felhagyott szakmája művelésé
vel. így a mostani kistájkataszter közel 70 kutató közös munkájának az eredménye.
A munkálatok újrakezdése természetesen felvetette a kutatás és a kiadás finanszírozásának kérdé
sét is. Végül, szerencsés módon, mindkét célra megkaptuk az Országos Tudományos Kutatási Alap
programok (OTKA) nagyvonalú támogatását. Ugyancsak szerencsésnek nevezhető, hogy az MTA
Földrajztudományi Kutatóintézetében az elmúlt években kiépült a nagyobb lélegzetű munkák meg
jelentetésének személyi és technikai háttere, így a terjedelmes kézirat technikai összeállítását maga a
felelős kiadó intézet végezhette. Végül, de nem utolsósorban, mindenképpen említést érdemel, hogy
a sajátos műfajú könyvet szerettük volna nem szokványos formában megjelentetni, s ehhez vettük
igénybe a Pro Die Kiadó szakmai segítségét.
A Magyarország kistájainak katasztere második, teljesen átdolgozott és kibővített kiadásán sokan, so
kat dolgoztak. E sorok írásakor még csak reméljük, hogy nem feleselegesen. Ehhez „mindössze" az
kell, hogy az olvasók és a felhasználók legalább olyan tetszéssel és elismeréssel fogadják művünket,
mint ahogy tették azt az előző kiadáskor.
Szentendre, 2010. április 5.

Dövényi Zoltán
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BEV EZETÉS

A kistájkataszter második kiadása több szempontból is szervesen összefonódik az 1990-es változattal.
Érdemben nem változtattunk a 6 nagytáj, a 33 középtáj és a 230 kistáj hierarchikus rendszerén. A fel
dolgozás központi kategóriája természetesen a kistáj, ennek megfelelően a nagy- és a középtájakról
nem közlünk leírást. A kistájak eredeti határait általában nem változtattuk meg, csak a feltétlenül
szükséges, minimális korrekciókat végeztük el.
A kistájak feldolgozása az első kiadáshoz képest kisebb-nagyobb mértékben eltért, ezért az új feldolgozási és megközelítési szempontokat, a tematikus egységeket egyenként ismertetjük.
T erülethasznosítás

Az 1990-ben közreadott kistájkataszterben a területhasznosítás százalékos arányai a különböző idő
pontokban (1975-84) készült 1:25 000-es térképek alapján születtek. Ennek a reambulációjához csak
ezen a logikán alapuló módszert lehetett használni.
A gond kettős volt: elméleti és gyakorlati. Az elméleti ok a határral kapcsolatos. Az új, most közre
adott munkában az olvasó társadalom-földrajzi adatokkal is találkozik. Ezek településsoros adatokon
nyugszanak, amelyek meglehetősen jó minőségben állnak rendelkezésre, például 2000-ből is. Ebben a
megközelítésben a településhatáros adatok alapján kaphatunk területhasznosítási információkat.
A gond az volt, hogy a közigazgatási határok és a kistájhatárok a legritkább esetben esnek egybe, így
ezt a megközelítést el kellett vetni.
A gyakorlati gond financiális volt: egy 2000-es vagy későbbi digitális állomány beszerzése és feldol
gozása egy nagyobb projekt anyagi kereteit is meghaladta volna, így olyan megoldásokat kellett talál
nunk, melyek révén viszonylag rövid idő alatt hatékonyan megvalósíthatóvá válik a kistáji terület
hasznosítási térképezése és közben a hibák folyamatos ellenőrzése.
így - a korábbi adatfeldolgozástól eltérően - adatbázisként nem térképi anyagokat, hanem a CORINE
Land Cover 50 000-es (CLC 50) méretarányú adatait használtuk (azzal együtt, hogy ez kézzel, szub
jektív megítélések alapján készített, de Európában szabványokkal segített adatbázis). A másik nagy
hátrány, hogy a CORINE a felszínborításról ad információt, azaz a kategóriáit konvertálni kellett (gyak
ran több megszorítást is elfogadva). Ezek a térképek az 1998 és 1999 nyarán készült SPOT4 Xi+M űr
felvételeket minősítették.
A kistájak határai pdf formátumban álltak rendelkezésre, melyet image formátumba való konver
tálás után EOV rendszerbe korrigáltunk, az 1:50 000-es méretarányú Digitális Térképi Adatbázis alap
ján. Megfelelő eredményt a több mint 240 illesztőpontot használó korrigálás adott. Itt azonban meg
kell jegyezni, hogy az alaptérkép nagy méretaránya nehezen egyeztethető a kis méretarányú referenciaíérképpel, ami a nagy méretarányon történő generalizálásra vezethető vissza. A korrigálás a jelleg
zetes töréspontok alapján készült. A már EOV rendszerben lévő térképen a tájhatárokat a rendjüknek
megfelelően digitalizáltuk, majd ezeket poligon állományokká konvertáltuk. így rendelkezésre állt
vektoros formában a kistájak vonalas és poligonos térképe is, természetesen leíró adatokkal (vonalas
térkép esetén a határ rendje, poligon esetén a kistáj kódja és neve képviselte ezeket) kiegészítve. A minél
nagyobb pontosság érdekében az országhatárt nem a korrigált térképről, hanem a Digitális Térképi
Adatbázisról digitalizáltuk. Az így kapott kistáji területek nagyrészt egyezést mutattak a korábbi ka
taszterben lévő adatokkal, azonban 38 kistájnál (a 230-ból) 20%-nál nagyobb volt a területi eltérés.
Ezeket megvizsgáltuk, feldolgozási hibát nem találtunk, ezért a területi eltéréseket elfogadtuk. Az el
térések a korábbi, 1990-es adatsor hibáit valószínűsítik.
A korábbi kataszterben használt területhasználati kategóriák és a CLC 50-es adatbázis által hasz
nált kategóriák összevetése egyes esetekben (pl. a 2.4.2.2.2 jelű Tanyák besorolása a kataszterben
használt kategóriákba) problémát jelentett. A részletes CLC 50 leírások alapján optimális konvertá
lást igyekeztünk elvégezni. Ezek alapján a CORINE adatbázist és a poligon típusú kistájhatárokat
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elmetszettük, majd a területek újraszámításával és összegzésével kinyerhető állapotba kerültek a kis
tájakhoz tartozó területhasználati értékek.
A feldolgozás során további problémát jelentettek a Digitális Térképi Adatbázis és a CORINE adat
bázis nem egyező országhatárai. Ez legfőképp az Ipoly és a Dráva meandereinél okozott gondot. Az
ilyen területeken vannak olyan kis területű foltok, amelyek vagy az egyik, vagy a másik térképen nem
szerepelnek. Ez a hiba azonban a kis területi százalékos részesedés miatt elfogadható. A kapott ered
ményeket, a konverziót, a korábbi eredményekkel való összevetést biztosító adatokat táblázatokba
foglaltuk, és így közöljük.
D omborzat

A kategória jellegéből következően itt érdemi változtatásokra nem volt szükség, mivel a felszín két év
tized alatt csak komoly természeti katasztrófák következtében változhat meg számottevő mértékben,
ilyen pedig hazánkban szerencsére nem volt. Ábrázolástechnikai szempontból azonban fontos vál
tozás, hogy domborzatábrázolással vizualizálni tudtuk a dombsági, főleg a hegyvidéki területeket.
Említésre méltó változás az is, hogy a kistájak legmagasabb pontjait igyekeztünk nevesíteni.
F öldtan

Itt részben más szemlélettel közelítettünk a témához. Az első kiadásban súlyponti kérdés volt a hasz
nosítható ásványi nyersanyagok készletadatainak közlése. Ettől a jelen változatban eltekintettünk, s
csak a valóban jelentős és érdeklődésre számot tartó nyersanyagokról közlünk információt. Ugyan
csak eltekintettünk a potenciális szeizmicitás ismertetésétől, s a földrengésveszélyről csak ott tettünk
említést, ahol ez valóban probléma, vagy az lehet.
Az első kiadás kapcsán felmerült az a kritika, hogy a földtani leírás túlságosan a felszíni és a fel
szín közeli képződményekre koncentrál, s elhanyagolja az alaphegység, illetve a medencealjzat geo
lógiai viszonyait. Ebben a kiadásban ezt a hiányosságot igyekeztünk kiküszöbölni, s lehetőség szerint
közlünk információt a mélyföldtani és a mélyszerkezeti viszonyokról is.
É ghajlat

Az éghajlati jellemzés az elemek többségénél az 1961-1990 közötti időszak méréseire támaszkodik.
Egyes esetekben (pl. adathiány miatt) régebbi vagy 1990 utáni adatokat is felhasználtunk (pl. a 24 órás
csapadékmaximum kiválasztásánál az 1951-2006 közötti időszakra támaszkodtunk).
Az egyes meteorológiai elemek mérési helyeinek száma eltérő. Míg napfénytartam- és szélsebes
ségmérés Magyarország területén csak 40-60 helyen van, addig a csapadékmérő állomások száma
meghaladja a 800-at. Több kistájunkban (Tornai-dombság, Vitányi-rögök, Szendrői-rögvidék, FelsőŐrség) semmiféle meteorológiai mérés nem folyik.
Az elemek többségénél azonban nagy megbízhatósággal elvégezhető a horizontális interpoláció,
sőt a magasság szerinti változás ismeretében a vertikális extrapoláció is, így gyakorlatilag minden kis
táj területére, minden éghajlati elemre vonatkozóan számszerű értékeket adtunk meg. Ahol a kistáj
(pl. Balaton-felvidék és kismedencéi, Bakonyi kismedencék) további alkistájakra van bontva, nem ad
tunk külön-külön számszerű jellemzést, hiszen nincs ilyen sűrű állomáshálózatunk.
Az alábbiakban - ahol magyarázatra szorul - az egyes kistájak éghajlati leírásánál található sorrend
ben ismertetjük az egyes elemek meghatározásának módját, és fejtjük ki részletesebben a fogalmakat.
■ A terület helye Magyarország éghajlati rendszerében: Péczely György éghajlati körzetesítését - te
rületi típusbeosztását - használtuk fel, amely az adott térség csapadék- és hőellátottságából indul
ki. A körzetesítés módszerének leírása megtalálható Péczely György: Éghajlattan (Tankönyvkiadó,
1979) című könyvében.
11 Évi, nyári, téli napfénytartam: a környező állomások adataiból interpoláció útján állítottuk elő az
évi, a nyári (jún., júl., aug.) és a téli (dec., jan., febr.) óraösszegeket. Az 500 m fölötti hegyeknél ma
gassági korrekciót is alkalmaztunk.
■ A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga: vegetációs időszaknak az ápr. 1. és szept. 30. kö
zötti időszakot vettük.

12

■ A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok száma, tavaszi és őszi határnapja: tavaszi, ill. őszi
határnapnak azt a dátumot vettük, amikor a napi középhőmérséklet - sokévi átlagban - átlépi a
10 °C-os küszöböt.
■ A fagymentes időszak hossza, tavaszi és őszi határnapja: az 1961-1990-es időszak minden évében
rendelkezésre állt az utolsó tavaszi, ill. az első őszi fagy dátuma. Ezek időbeli középértékeit (átla
gos dátumot) határoztuk meg. A fagymentes napok száma egyenlő e két középérték közötti idő
szak hosszával. Finomabb mikroklimatológiai felbontásra (pl. fagyzugok) természetesen nem
kerülhetett sor.
■ Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga: a 30 év mindegyikében mért leg
magasabb, ill. legalacsonyabb hőmérsékletek átlaga.
* A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga: 30 évi adatsorból származó átlagos évi, ill. vegetációs
időszaki (ápr.-szept.) csapadékösszeg.
■ 24 órás csapadékmaximum: a területen lévő csapadékmérő állomások valamelyikén az 1951-2006
közötti időszakban mért 24 órás csapadékmaximum.
■ A hótakarós napok átlagos száma: azoknak a napoknak az átlagos évi száma, amikor legalább 1 cm
vastagságú összefüggő hótakaró borítja a talajt.
■ Az átlagos maximális hóvastagság: az 1961-1990 közötti 30 tél maximális hóvastagságaiból számí
tott átlag.
■ Ariditási index: az egyes kistájak szárazsági mértékszámául a Péczely György által használt egy
szerűsített ariditási index szolgált. Értéke 0,85 alatt nedves; 0,85-1,00 között mérsékelten nedves;
1,00-1,15 között mérsékelten száraz; 1,15 fölött száraz jellegre utal.
■ Szélviszonyok: ezeket az értékeket csak igen nagy bizonytalansággal tudtuk az egyes kistájakra meg
határozni, hiszen pl. a középhegységek változatos domborzata a talaj közelében rendkívüli mérték
ben meg tudja változtatni a szélviszonyokat. Szélenergia-hasznosításra csak ott utaltunk, ahol az év
jelentős részében nagy valószínűséggel lehet számítani 3 m/s szélsebességet meghaladó szélre.
■ A helyi éghajlat és a területhasznosítás kapcsolatai: csak a legjellemzőbb hasznosítási lehetőségek
re utaltunk. Változatos domborzatú, elaprózott területek eltérő lejtésirányú területeinek jellemzé
sére nem térhettünk ki.
V izek

A mondanivaló aktualizálása itt jelentette a legnagyobb problémát, mivel az 1980-as évek második
feléhez képest a vizekkel kapcsolatos adatok sokkal nehezebben elérhetők. Talán elég annyit meg
említeni, hogy az 1980-as évek második felében már a kutatók rendelkezésére állt az 1985-ös vízgaz
dálkodási keretterv. Jelenleg ilyen jellegű anyag nincs, legalábbis számunkra elérhető formában. Az
adatforrások apadása azonban más téren is megfigyehető, elég például a a Vízrajzi Évkönyv egyre las
sabb megjelenésére utalni.
Az adatproblémák mellett azt is figyelembe kellett venni, hogy időközben történtek változások
például hidrogeológiai kérdésekben is, így olyan fontos fogalmak, mint talajvíz, artézi víz, rétegvíz,
hévíz esetében. A talajvíz elnevezés például tudományosan nem egyértelmű fogalom, helyette jobb
lenne a felszín közeli víz fogalom használata. Ugyanakkor viszont az előbbi már teljesen átment a
köztudatba, mindenki ezt ismeri és használja. Ezért a bizonytalanság érzékeltetését úgy oldottuk meg,
hogy a talajvíz kifejezést idézőjelbe tettük.
Hasonlóképpen fogalmi bizonytalanságok miatt ez alkalommal mellőztük a fajlagos lefolyás érté
keinek, valamint a „talajvíz" és a rétegvíz fajlagos mennyiségének közlését. Ezt annál is inkább könnyű
szívvel tettük, mert ezeket az adatokat, az igazán „vájt fülű" szakembereket leszámítva, az olvasók
aligha tudnák értelmezni.
Módszertani szempontból fontos megjegyezni, hogy az egyes vízfolyásokról táblázatos formában
közölt adatok statisztikai módszerekkel tömörített sokéves átlagértékek, tehát nem jelentik a valaha
mért legszélsőségesebb értékeket, például az ezredforduló árvizeit. A nagyobb vízfolyásokra vonat
kozóan az újabb adatokat a VITUKI Vízjárási Osztálya bocsátotta rendelkezésünkre, a kisebb vízfo
lyások esetében pedig meg kellett elégednünk a már említett keretterv adataival.
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Az előző kiadáshoz képest generálisan megváltozott térképállomány lehetővé tette a szövegben
említett vízfolyások és állóvizek egy részének térképi ábrázolását. A méretarány miatt a teljes körű be
mutatásra nem törekedhettünk. A vízrajzi nevek esetében elsősorban a topográfiai térképek és a köz
kézen forgó atlaszok névanyagát használtuk, ami esetenként eltérhet a más adatbázisokban található
nevektől.
Környezeti szempontból fontosnak tartjuk a települések szennyvízkezelési helyzetét, ezért kistáji
szinten közöljük a közcsatornával ellátott lakások arányát a legfrissebb, 2008-as adatok alapján.
N övényzet

Az egyes kistájak növényzeti értékelését széles botanikusi szakembergárda készítette. A szöveg meg
írásában nagymértékben alapoztunk az elmúlt évek intenzív terepmunkájára (flóra- és vegetációtérképezés). Az egyes tájak jellemzését helyi szakemberek készítették. Bemutattuk a növényvilágot
meghatározó tájléptékű tényezőket (abiotikus, növényföldrajzi, tájtörténeti stb.), a táj mai mintázatát
(átalakítottság, fragmentáltság, parlagok, gazdálkodás stb.), a növényzet jellemző típusait (domináns,
ritka, pannon stb.), állapotukat és dinamikájukat, a potenciális és a mai növényzet közötti különbsé
geket, a fontosabb természetvédelmi problémákat. Jellemeztük a táj növényföldrajzi képét, a jellemző
fajkompozíciókat, a flóra változásának múltbeli és várható jövőbeli tendenciáit, a helyi flóra egyedi
ségét, országos fontosságát, az endemikus és/vagy az országban csak itt élő fajokat. Táblázatszerűén
összegeztük az egyes vegetációtípusok gyakoriságát (a MÉTA adatbázis alapján), a kistáj összfajszámát, a védett fajok számát és az agresszív inváziós özönfajok elterjedtségét.
Á ttekintő

táblázat az egyes vegetációtípusok gyakoriságához élőhely- kategóriák szerint

Á-NÉR 2007
Hínárnövényzet
A1
Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár
A23 Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár
A3a Áramlóvízi, (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas hínár
A4
Békaliliomos és más lápi hínár
A5
Szikes, víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos hínár
Nádasok és mocsarak
B la Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
B lb Nádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok
B2
Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet
B3
Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak
B4
Lápi zsombékosok
B5
Nem zsombékoló magassásrétek
B6
Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak
Forrásgyepek és tőzegmohás lápok
C l Forrásgyepek
C23 Tőzegmohás átmeneti lápok és tőzegmohalápok
Nedves gyepek és magaskórósok
D l Láprétek (Caricion davallianae)
D2 Kékperjés rétek
D34 Mocsárrétek
D5 Patakparti és lápi magaskórósok
D6 Ártéri és mocsári magaskórósok
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Domb- és hegyvidéki gyepek
El
Franciaperjés rétek
E2
Veres csenkeszes hegyi rétek
E34 Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek
E5
Csarabosok
Szikesek
F ia Ürmöspuszták
F lb Cickórós puszták
F2
Szikes rétek
F3
Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyepek
F4
Üde mézpázsitos szikfokok
F5
Padkás szikesek és a szikes tavak iszap- és vaksziknövényzete
Nyílt szárazgyepek
G1
Nyílt homokpusztagyepek
G2
Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
G3
Nyílt szilikátsziklagyepek
Zárt
Hl
H2
H3a
H4
H5a
H5b
Nem
11
12
14

száraz, félszáraz gyepek
Zárt sziklagyepek, fajgazdag Bromus pannonicus gyepek
Felnyíló mészkedvelő lejtő és törmelékgyepek
Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten
Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek
Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák)
Homoki sztyeprétek
ruderális pionír növényzet
Üde természetes pionír növényzet (zátony, homokpad)
Löszfalak és szakadópartok növényzete
Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet

Egyéb fátlan élőhelyek
OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
OB Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok
OC Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok
0 1 5 Lágyszárú magaskórós özönfajok állományai
Cserjések és szegélyek
Jla
Fűzlápok, lápcserjések
J3
Folyómenti bokorfüzesek
P2a Üde cserjések
P2b Galagonyás-kökényes-borókás cserjések
M6 Sztyepcserjések
M7 Sziklai cserjések
M8 Száraz-félszár az erdő- és cserjésszegélyek
LápJlb
J2
J4

és ligeterdők
Nyírlápok, nyíres tőzegmohalápok
Eger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők
Fűz-nyár ártéri erdők
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J5
J6

Égerligetek
Keményfás ártéri erdők

Üde
KI a
K2
K5
K7a
K7b

lomboserdők
Gyertyános-kocsányos tölgyesek
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
Bükkösök
Mészkerülő bükkösök
Mészkerülő gyertyános-tölgyesek

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok
Ll
Mész- és melegkedvelő tölgyesek
Ml Molyhos tölgyes bokorerdők
L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek
L2b Cseres-kocsányos tölgyesek
L4a Zárt mészkerülő tölgyesek
L4b Nyílt mészkerülő tölgyesek
L2x Hegylábi és dombvidéki elegyes lösztölgyesek
L5 Alföldi zárt kocsányos tölgyesek
M2 Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek
M3 Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki tölgyesek
M4 Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyesek
M5 Homoki borókás-nyárasok
Sziklás erdők
LY1 Szurdokerdők
LY2 Törmeléklejtő-erdők
LY3 Bükkös sziklaerdők
LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők
Fenyőelegyes erdők
N13 Mészkerülő lombelegyes fenyvesek
N2 Mészkedvelő erdeifenyvesek
Egyéb erdők és fás élőhelyek
RÁ Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem záródott
„fasorok"
RB Puhafás pionír és jellegtelen erdők
RC Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők
RD Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények
P45 Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek
P7 Ősi fajtájú, gyepes vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök

TALAJOK
A talajok kistájakra jellemző típusait és területi megoszlását a MÉM Földügyi és Térképészeti Hivatal 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképei alapján állítottuk össze. A térképen a talajfoltok kódszámai tartalmazzák a talajfoltokra vonatkozó talajtani információkat (Várallyay Gy,
1985). A kistájak talajtakaróját és talajtípusait a talajfoltok szemcseösszetétele, kémhatása, mészállapota, vízgazdálkodása, szervesanyag-tartalma és termőréteg-vastagsága összesítésével jellemeztük.
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A kistáj talajtakarójának táji jellemzéséhez Stefanovits Pál Magyarország tájainak talajviszonyai című
jegyzetét használtuk (Stefanovits R, 1993). A jegyzet a forrása a kistáj egy-egy talajtípusán sikerrel termeszthető növények felsorolásának is.
A talajok termőföldi minőségét a D-e-Meter rendszer viszonyszámaival adjuk meg (Gaál Z., Máté
F., Tóth G., 2003). A földminősítési rendszer országos parcellaszintű földhasználati adatbázisok, mintaterületi domborzat-, talaj- és növénytermesztési adatok, valamint az Országos Trágyázási Tartamkísérleti Hálózat adatbázisai statisztikai feldolgozásával készült. A földminősítés termőképességet
mutató viszonyszáma a termesztett növény igényeit is figyelembe veszi.
A kistájak talajtani képének esetleges egyhangúságát egy-egy jellegzetesség kiemelése színesíti.
A különböző talajtípusok, -altípusok beosztását az alábbi táblázat szemlélteti.
Kódszám
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

A talaj típusa, altípusa
köves és földes kopárok
futóhomokok
humuszos homoktalajok
rendzina talajok
erubáz talajok, nyiroktalajok
savanyú, nem podzolos barna
erdőtalajok
agyagbemosódásos barna erdőtalajok
pszeudoglejes barna erdőtalajok
barnaföldek (Ramann-féle barna
erdőtalajok)
kovárványos barna erdőtalajok
csernozjom barna erdőtalajok
csernozjom jellegű homoktalajok
mészlepedékes csernozjomok
alföldi mészlepedékes csernozjomok
mélyben sós alföldi mészlepedékes
csernozjomok

Kódszám
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A talaj típusa, altípusa
réti csernozjomok
mélyben sós réti csernozjomok
mélyben szolonyeces réti
csernozjomok
terasz csernozjomok
szoloncsákok
szoloncsák-szolonyecek
réti szolonyecek
sztyepesedő réti szolonyecek
szolonyeces réti talajok
réti talajok
réti öntés talajok
lapos réti talajok
síkláp talajok
lecsapolt és lelkesített síkláp
talajok
mocsári erdők talajai
fiatal, nyers öntés talajok

A talajok 9 vízgazdálkodási kategóriája:
1. igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok;
2. nagy víznyelésű és vízvezető képességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén víztartó talajok;,
3. jő víznyelésű és vízvezető képességű, jó vízraktározó képességű, jó víztartó talajok;
4. közepes víznyelésű és vízvezető képességű, nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talajok;
5. közepes víznyelésű, gyenge vízvezető képességű, nagy vízraktározó képességű, erősen víztartó
talajok;
6. gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető képességű, erősen víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok;
7. igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen, szélsőséges vízgazdálkodású talajok;
8. jó víznyelésű és vízvezető képességű, igen nagy vízraktározó és víztartó képességű talajok;
9. sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok.

A talaj-vízgazdálkodási kategóriák jellemzői:
(2) Fizikai talajféleség

(1)
Kategória
kódszám
1
2
3
4
5
6*
J * *

gsf-st-st-
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VKSZ

Jele
H
Hv
V
Av
A

Ka
< 25
25-35
35-42
42-50
>50

hyi
< 1,0
1,0-2,0
2,0-3,5
3,5-5,0
> 5,0

-

-

-

HV

DV

mm/10 cm-es réteg
5-10
< 15
<5
10-15
5-10
15-25
15-22
10-20
25-35
20-27
12-17
35-42
10-15
27-35
42-50
-

-

-

—
~
—
>50
> 35
tőzeg,
kotu
Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok
-

IR

K

mm/óra
>500
150-500
100-150
70-100
50-70
10-50
< 10

cm/ nap
> 1000
100-1000
10-100
1-10
0,1-1,0
0,01-0,1
<0,01

—

—

* Enyhe szikesedés vagy pszeudoglejképződés miatt kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok.
** Erős szikesedés miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok.
*** Láptalajok.
VKgZ = szántóföldi vízkapacitás; HV = holtvíztartalom; DV = hasznosítható vízkészlet; IR = vízbeszivárgási sebesség;
K = hidraulikus vízvezető képesség; KA = Arany-féle kötöttség; hyT= higroszkóposság; H = homok; Hv = homokos vá
lyog; V = vályog; Av = agyagos vályog; A = agyag.

A földminőségi viszonyszámok számítását az eljárás főbb gazdasági növényenként, illetve növénycsoportonként a genetikai talajféleséghez - mint a talajtulajdonságok évjáratos és szezonális dinami
káját is kifejező jellemzőhöz - kötve végzi. A számítás alapja a talajok vízgazdálkodási tulajdonságai
kiegészítve a tápanyag-ellátottságot és tápanyag-dinamikát befolyásoló talajtényezők értékelésével.
A legfontosabb számításba vett tényezők: talajképző kőzet, fizikai féleség, humuszos réteg vastagsá
ga, humusztartalom, kémhatás, karbonátosság, talajvízviszonyok.
A bonitáció során számításba jöhető tényezőket, illetve azok együttesét a termésképzésben betöl
tött súlyuk, fontosságuk szerint veszi figyelembe az eljárás.
Az egyes termőhelyek talajfoltjai minőségének számítása során első lépésben (a különböző talaj
tulajdonságok alapján) meghatározzuk, hogy az adott termőhely milyen vízgazdálkodási kategóriájú.
Az adott vízgazdálkodási kategóriákra, talajvízmélységi és domborzati viszonyokra, meteorológiai
körzetre növényenként meghatározzuk a produktivitást jellemző viszonyszámokat, melyek az orszá
gos átlagos produkciós értékekhez viszonyítva adják meg az adott termőhelyre jellemző relatív pro
dukciós (földminőségi) értéket. A jellemző értékeket két (alacsony és optimális) trágyázási intenzitási
szinten kalkuláljuk.
A földminőségi pontértékek tehát különböző trágyázási (művelési intenzitási) szinteken jellemzik
a produkciós viszonyokat. A D-e-Meter rendszer két viszonyszámot állapít meg: egy „extenzív" vi
szonyszámot az alacsony trágyadózisokra és egy „intenzív" viszonyszámot a termésképzés maximu
mához szükséges optimális tápanyag-ellátottság kialakításához szükséges trágyadózisokra. (Ezek a
trágyadózisok természetesen talajonként eltérőek lehetnek.)
Az „extenzív" D-e-Meter pontok az összes magyarországi termőhelyet tekintve 1-100 közötti
pontskálán helyezkednek el, ahol 1 a legterméketlenebb termőhely relatív produktivitási indexe, míg
100 a legproduktívabbé. Az „intenzív" D-e-Meter pontok 100 pontot meghaladóak is lehetnek, jellem
zően (a mai agrotechnikai színvonal mellett) akár a 150 pontot is elérhetik.
Kistájaink szempontjából fontos momentum, hogy az egyes területek minősítése az ott érvényesü
lő klimatikus hatásokat is figyelembe veszi.
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Az általános produkciós minőség a különböző növények szerinti minőségi viszonyszámok alapján
kerül kiszámításra, oly módon, hogy a növények produkciós indexe az adott növény országos vetésterületben elfoglalt aránya szerint kerül súlyozásra.
A különböző talajtípusokba sorolt területek lejtőviszonyaira vonatkozó becsléseket a Vízügyi
Tervező Vállalat 1962-ben kiadott Magyarország hegy- és dombvidéki területeinek lejtőkategória térképe
(1:100 000) lejtőkategória-kontúrjai és az agrotopográfiai térképek talajtípuskontúrjai összemetszésének planimetrálásával adtuk meg.
A lejtőkategória táblázatokban külön tüntettük fel azon erdőterületek talajtípusok szerinti megosz
lását, amelyekre nem határoztuk meg a lejtőkategóriát.
A kistájak talajtani leírása a térképek léptékében megbízható, a területi arányokra tett becslések
azonban csupán tájékoztató jellegűek. A kistájak talajtípusainak, illetve további talajtulajdonságainak
területi megoszlására vonatkozó adatok az MTA TAKI Környezetinformatikai Osztályánál érhetők el.
Köszönettel tartozunk néhai dr. Szűcs Lászlónak, valamint dr. Máté Ferenc professzor emeritusnak
és dr. Várallyay Györgynek, az MTA rendes tagjának az értékes, segítőkész javaslatokért és az útmu
tatásért.
K özlekedés

A munka során az első feladat a kistájak alapvető közlekedési sajátosságainak bemutatására alkalmas
közlekedési, illetve közlekedés-földrajzi mutatók összeállítása volt, ami feltételezte egy megfelelő tartal
mú adatbázis felépítését. Ez az adatbázis a következő fontosabb közlekedési mutatókat foglalja magában:
■ az adott kistájban futó közlekedési pályák (közutak, vasutak, hajózható víziutak) hossza, sűrűségi
és minőségi paraméterei (úthierarchia, kétvágányú vasutak, villamosított vasutak, keskeny nyom
közű vasutak);
■ a főutak (autópályák, autóutak, főutak) aránya a kistáj teljes közúthálózatában;
■ a villamosított vasutak aránya a kistájon belül vezető összes vasútvonalban;
■ a főút mellett fekvő települések aránya a kistáj teljes településállományában;
■ a kistájon belül elhelyezkedő közút- és vasúthálózati végpontok száma;
■ a vasútállomással rendelkező települések aránya az összes települést tekintve;
■ a jelentősebb folyami hidak, kikötők, kompátkelőhelyek száma és földrajzi helye (különös tekintet
tel a Dunára, a Tiszára és a Balatonra);
■ a nemzetközi és belföldi polgári, katonai, mezőgazdasági és sport repülőterek száma és elhelyezkedése;
■ a nemzetközi közúti és vasúti határátkelőhelyek száma és földrajzi helye.
A fenti adatbázis összeállítását követően kerülhetett sor kistájaink közlekedéshálózati szempontú tipi
zálására. Az egyes kistájtípusok (periferikus, félperiferikus, arteriális, csomóponti közlekedési hálóza
ti helyzetű kistájak) egyrészt az adott kistáj főutakkal (azaz autópályával, autóúttal, első- és másod
rendű főutakkal), illetve vasúti fő- és mellékvonalakkal, víziutakkal való ellátottságának, másrészt
ezen1közlekedési pályák által létrehozott hálózat(ok) formájának függvényében határozhatók meg.
A részletekbe menő közlekedés-földrajzi vizsgálatok bebizonyították, hogy az egyes nagytájakhoz
tartozó kistájak közlekedéshálózati típusa egyrészt az őket magában foglaló nagytáj felszíni és vízrajzi
viszonyainak, másrészt az adott kistáj településhálózati jellemzőinek függvénye. Következésképpen
tehát periferikus közlekedési hálózati helyzetű - azaz vasút és főút nélküli - kistájaink döntő hánya
da hegy- és dombvidéki területeken található. Ezzel szemben a másik végletet képviselő típushoz tar
tozó, azaz csomóponti közlekedési hálózati helyzetű kistájaink többségének területén megyeszékhely,
megyei jogú város vagy egyéb központi funkcióval rendelkező, jelentős lakosságszámú város fekszik.
Jelentős részben domborzati okokra vezethető vissza az a tény is, hogy számos kistájunk rendelke
zik nagyszámú közúthálózati végponttal. A vasúthálózati végpontokkal rendelkező kistájaink többsé
ge országhatár menti területen található.
Itt kell megemlíteni, hogy a kistájkataszter közlekedést taglaló részeinek tartalma szempontjából
viszonylag hosszú időtávnak tekinthető a kutatás összesen négyéves futamideje, mivel ebben az idő
szakban Magyarországon egyaránt sor került jelentős közlekedésihálózat-fejlesztésekre (pl. újabb
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autópályaszakaszok, Duna-hidak megépülése), de születtek jelentős horderejű visszafejlesztési tervek
is (pl. az alacsony személyforgalmú vasúti mellékvonalak felszámolásának terve). Végül, de nem utolsó
sorban a magyar államhatár jelentős hányadának schengeni határrá válása miatt szükség volt a köz
úti határátkelőhelyekkel kapcsolatos szövegrészek korrekciójára is.
Mindezek a fejlemények szükségessé tették a vizsgálati eredmények folyamatos módosítását és
korrekcióját, aminek eredményeként a kistájak közlekedési jellemzőit a 2010 eleji állapotnak megfele
lően tudjuk bemutatni.
T elepüléshálózat

Az elsődleges törekvés az ország differenciált településrendszerének néhány mutatón keresztüli érzé
keltetése volt, ezért kistájanként megadtuk a településsűrűséget, amit az országos átlaghoz (3,3 település/100 km2) viszonyítottunk. A településhálózati hierarchiát a városok, illetve a központi helyek szá
mának és arányának közlésével próbáltuk bemutatni. Ugyancsak fontos mutató a városlakók aránya,
amit szintén az országos értékhez (2001: 66,5%) viszonyítottunk. Lehetőség szerint utaltunk a centrum
vonzáskörzet viszonyok jellemzőire is. A faluhálózat sajátosságait a népességszám alapján képzett tí
pusok - a törpefalutól az óriásfaluig - révén mutattuk be, s a népességszám alapján megadtuk az adott
kistáj átlagos faluméretét is. Ahol a külterületi népesség aránya nagyobb volt az átlagosnál, ott erre
külön kitértünk. A város- és faluállomány a 2009. január 1-jei állapotnak megfelelően került bemutatásra.
N épesség

A nagyon összetett és bonyolult területek bemutatása több módszertani problémát is felvetett. Ezek
közé tartozott, hogy milyen adatbázisra támaszkodjon az értékelés. Végül elsősorban a 2001-es népszámlálás adatait használtuk. Ezek ugyan meglehetősen „szakállas" adatoknak tűnhetnek, de több
mutató - például etnikai és vallási megoszlás - esetében nincs is egyéb, más mutatók esetében pedig
még mindig ez a leginkább megbízható adatforrás. Itt talán elég a továbbszámított népességszámmal
kapcsolatos problémákra utalni.
Arra természetesen nem volt lehetőség, hogy a népességet a maga sokszínűségében kistáji szinten
bemutassuk, ezért szigorúan válogatnunk kellett a mutatók közül. Végül arra nyílt lehetőség, hogy átla
gosan 12-15 szempont szerint mutassuk be a kistájak népesedési sajátosságait. Megadtuk többek kö
zött a népsűrűséget és a népességszámot. Az utóbbihoz kapcsolódva közöltük a népességmaximum
évét, valamint az ehhez viszonyítva 2001-ig történt változás mértékét. Az utóbbi évtizedekre vonat
kozóan utaltunk a migráció és a természetes népmozgalom szerepére a népességszám alakulásában.
A népesség korszerkezetét két mutatóval ábrázoltuk: egyrészt a 65 év felettiek és a 15 év alattiak
népességbeli arányával, másrészt az ún. elöregedési index - a 60 év felettiek és a 15 év alattiak aránya
közötti viszony - alakulásával. A lakosság iskolázottsági szintjét a különböző végzettségűek arányá
val érzékeltettük, elsősorban az országos átlagokhoz viszonyítva. Ezek az adatok minden esetben a 7
évesnél idősebb korú népességre vonatkoznak.
A vallási összetételt a felekezeti arányok megadásával mutatjuk be, esetenként ezekhez háttérin
formációt fűzve. Az adatok a teljes népességre vonatkoznak, ezért közöljük a felekezeten kívüliek és
a népszámlálás során vallási kötődésükről nem nyilatkozók arányát is. Az utóbbiakat áz egyszerűség
kedvéért általában mint ismeretlen vallásúakat említjük.
Az etnikai összetétellel kapcsolatos problémák ismertek, ennek ellenére - tájékoztató jelleggel közöljük a 2001-es népszámlálás adatait, esetenként településszintű információval kiegészítve.
A munkaerő-piaci mutatók jórészt a 2001-es népszámlálás adatai. Itt az elsődleges cél a területi kü
lönbségek érzékeltetése volt, nem pedig a konkrét adatok „kőtáblába vésése". A munkanélküliség ese
tében 2007 nyarára vonatkozóan is közlünk adatokat, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisára
támaszkodva.
TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

A sajátos táji adottságok és értékek összeállítása során figyelembe vettük a szerkesztő azon szándékát,
miszerint nem a korábbi kiadásban szereplő információk kiegészítésére, pontosítására (aktualizálásá
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ra) kerül sor, hanem új, önálló egységet képező, idegenforgalmi orientáltságú adatbázisokat állítunk
össze. Ennek megfelelően megpróbáltunk egy, a kataszterben következetesen végigvihető tematikát
alkotni, aminek során abból indultunk ki, hogy a sajátos táji adottságok többsége a kistájak kultúrtáj
mivoltában rejlik. Olyan elemeit jelenítjük meg az egyes kistájaknak, amelyek a turizmus alapú fej
lesztéseknél idegenforgalmi vonzerőként is értelmezhetőek.
Szükségesnek tartjuk, hogy minden kistáj esetében kerüljön sor a terület idegenforgalmi pozicio
nálására, ami azt jelenti, hogy besoroljuk a 9 idegenforgalmi régióba, és területi megfelelés esetén a 9
kiemelt üdülőkörzet egyikébe is (a besorolás alapját a 4/2000 (II.2) GM rendelet melléklete és a KSH
területi számjelrendszere adja). Több kistáj esetén is előfordulhat, hogy a területe két régiót vagy üdülő
körzetet is érint. Jogszabályértékű adatbázisokról van szó, nem a szerző hibája tehát, ha például a Mosoni-síkhoz sorolt települések a Szigetköz üdülőkörzetben jelennek meg.
Mivel a sajátos táji adottságok tekintetében leginkább a kistájak természeti vonzerői tekinthetők a
kataszter következő kiadásáig érvényesnek, ezért az anyag összeállítása során ezekre kívántunk
hangsúlyt fektetni. Elsősorban a természetvédelem szempontjából kiemelkedő területekre (nemzeti
parkok, tájvédelmi körzetek, országos jelentőségű természetvédelmi területek, fontosabb helyi jelen
tőségű védett területek, értékek) kívántunk koncentrálni, valamint a rekreáció és a természetjárás
lehetőségeit igyekeztünk bemutatni az adott kistájban. Ugyancsak ismertetjük az elérhető gyógyvize
ket, gyógyfürdőket, valamint az arborétumokat és a nagyobb parkokat, valamint külön kategóriát
kaptak a barlangok és a különleges geológiai képződmények.
Az ember alkotta vonzerők közül a műemléképületek (kastélyok, kúriák, várak, jelentősebb köz
épületek, paloták), a fontosabb - és sok esetben ugyancsak műemlék - templomok, kápolnák, köztéri
szobrok mellett külön kategórát kaptak a temetők és a síremlékek, akárcsak a történelmi emlékhelyek,
a régészeti bemutató helyek és a múzeumok. Ezek mellett nem feledkeztünk meg a népi, néprajzi
látnivalók, a nevezetesebb közlekedési, ipari emlékművek és gyűjtemények, valamint a színházak be
mutatásáról sem.
Tekintettel arra, hogy az anyag összeállítása során jogszabályokat, közhiteles adatbázisokat, inter
netes forrásokat és útikönyveket egyaránt felhasználtunk, ezért sok esetben elkerülhetetlen volt a
szubjektív szelektálás.
A TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK PIKTOGRAMJAINAK MAGYARÁZATA
Arborétum, park
Barlang
Kilátó
Gyógyvíz, gyógyfürdő
Nemzeti park, tájvédelmi körzet, országos
jelentőségű természetvédelmi terület

I

Templom, kápolna, kolostor

íh

Kastély, kúria
Palota, középület, épületegyüttes

H
m
H

Temető
Köztéri szobor

Közlekedési, ipari nevezetesség, gyűjtemény

Rekreáció, természetjárás
Természeti ritkaság

Régészeti, történelmi bemutatóhely,
múzeum

Geológiai képződmény

Népi építészeti látnivaló

Vár

Színház
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T érképek

A kistájkataszter első kiadásában az egyik problémát a térképek szerény külleme és a kevés infor
máció jelentette. Ezen mindenképpen változtatni kellett, ezért a jelen kiadásban minden kistájról új
térkép készült.
A Magyarország kistájait bemutató részletes térképek domborzati alapját nagyméretarányú topográ
fiai térképek szintvonalai alapján generált digitális domborzatmodell képezi. Ennek segítségével pon
tosítani lehetett Magyarország természeti tájainak Pécsi Márton és Somogyi Sándor tanulmánya
(1967) nyomán készült kistájbeosztását, illetve annak Keresztesi Zoltán, Marosi Sándor és Mezősi Gábor
által 1989-ben továbbfejlesztett változatát.
A kistájak bemutatásához részletes, az adott kistájat ábrázoló színes térképeket készítettünk. Mé
retarányuk általában 1:250 000-es, de a tájak nagysága és a rendelkezésre álló oldalméret függvényé
ben ettől mindkét irányban eltérhet, ezért minden térképen van aránymérték.
A részletes kistájtérképek az alábbiakat tartalmazzák:
■ a tájhatárokat és a kistájak számát;
■ a települések jelét és nevét nagysági kategóriák és közigazgatási funkciók szerint, valamint közigazgatási határait;
■ a teljes közlekedési hálózatot;
■ a jelentősebb vízfolyásokat és állóvizeket;
■ a domborzatámyékolást;
■ a terület legmagasabb és legalacsonyabb pontját és azok magasságát.
Az ország tájbeosztási térképe az előzéken, a térkép jelmagyarázata pedig a hátsó borító belső oldalán
található.
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1.1 DUNA MENTI SÍKSÁG
1.1.11 VÁC-PESTI-DUNA-VÖLGY
A kistáj Pest megyében és a főváros területén he
lyezkedik el. Területe 192 km2 (a középtáj 3,7%-a,
a nagytáj 0,4%-a).
T erü lethasznosítás

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

34,3
22,7
4,0
0,0
7,5
14,5
, ....- ..17,1. . ..:-,í...1,. ..

6591,6
4364,0
762,4
0,0
1441,1
2792,9
3291,2

szigeten futóhomok-képződés ment végbe. A be
épített területeken az ártéri szinteket 1-5 m vas
tagságban mesterségesen feltöltötték.
É ghajlat ■ A kistáj É-i része mérsékelten meleg

mérsékelten száraz, a D-i fele meleg-száraz.
A napsütés évi összege 1900-1930 óra körüli.
Ebből a nyári évnegyedben 770-780, a téli évne
gyedben mintegy 180 órán át süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet É-on 10,0 °C, D-en
a városi hatás következtében 10,6-11,2 °C.

A kistáj túlnyomóan 98 m tszf-i
magasságú ártéri síkság, legmagasabb pontja 122
m-en van, K-en a magasabb (max. 235 m) Dunateraszokkal jellemezhető Pesti-síksággal határos,
Ny-on pedig az alacsony- és magasártér, továbbá
a Duna idősebb teraszszigetei is ide tartoznak, a
határt a hegylábfelszín-peremek jelzik.
Az átlagos relatív relief a bal parton és a Szent
endrei-szigeten 3 m/km2, a jobb parton nagy
szórással 15 m/km2. Az alacsony- és a magasár
tér átlagosan 3, ill. 6 m-rel magasabb a Duna 0
pontjánál. Orográfiai domborzattípusát tekintve
enyhén hullámos síkság. Felszíni formáinak
döntő többsége a folyóvizek eróziós és akkumu
lációs tevékenységéhez kapcsolódik. A Duna
jobb partján árkos törésvonalakkal előrejelzett
völgyek sűrű hálózata rajzolódik ki.
D omborzat

h

F öldtan ■ Az alaphegységet túlnyomórészt tri
ász karbonátos képződmények alkotják. Az erre
települő oligocén-miocén képződményeken a
pleisztocén elején, esetleg a pliocén legvégén in
dult meg a nagy kiterjedésű dunai hordalékkúp
kialakulása. Jelenleg a felszínt néhány m vastag
holocén öntésiszap borítja, de az ezek alatt tele
pült folyami kavicsos rétegsor is a folyó medré
nek negyedidőszaki eltolódása, kanyargása során
halmozódott fel. Ezekhez a képződményekhez
jelentősebb kavicskészlet kapcsolódik (Budaka
lász, Kisoroszi, Szentendre, Vác). A pleisztocén
végétől magasártéri helyzetben levő Szentendrei
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gyűjtővel. A mérsékelten száraz, balról kifejezet
ten száraz vízgyűjtőről nem vezetnek le számot
tevő vízhozamokat. Általános a vízhiány, amit
azonban a táj centrumában folyó Duna víztöme
ge kiegyenlít.
A táj több vízfolyásáról vannak vízjárási ada
taink.
Ezeken kívül a Bükkös-patak árvízét 26 m3/sra, a Dera-patakét 32 m3/s-ra, a Barát-patakét 18
m3/s-ra becsülik. A fenti adatok azt mutatják,
hogy a mellékpatakok együttes árvízi hozama
sem éri el a Duna kisvízi hozamának 1/3-át,
vagyis ehhez képest elenyésző jelentőségűek.
Még hangsúlyozottabbá teszik ezt az év nagy
részében csekély vízhozamok. Árvizet tavaszi
hóolvadás és nyári záporok idején vezetnek. A
Dunán a nyár eleji árvíz a megszokott az őszi-téli
kisvizekkel szemben. A Duna mellékét megfele
lő védgátak oltalmazzák. A folyón a rövid téli
jeges időszakoktól eltekintve 1000 tonnás uszá
lyok és nagyméretű vontatóhajók számára is
állandó a hajózási lehetőség.
A Duna vízminősége D. osztályú, kivéve az É-i
összekötő-vasúti híd alatti szakaszt, ahol sokáig a
főgyűjtőcsatorna betorkolása volt. A mellékpata
kok már szennyezetten érik el a táj határát is, ahol
az különösen a kisvizek idején tovább fokozódik.
A „talajvíz" mennyiségét a Duna jelentős
mértékben befolyásolja: dunai árvízkor teteme
sen emelkedik, kisvízkor csökken. Ez a jelentős
mennyiségű víz nagyobbrészt - a Szentendrei
sziget kivételével - azonban minőségi okokból
nem hasznosítható. Elsősorban nem a kémiai jel
leg (főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos), a keménység (általánosan 25-35 nk° között
van) vagy a szulfáttartalom (zömében 60-300
mg/1 közötti) koncentrációja miatt, hanem a
főváros agglomerációjának tisztítatlan kommu
nális szennyvizei rontják le a talajvíz minőségét.

Atenyészidőszak középhőmérséklete 16,8-17,2 °C,
D-en 17,5-18,0 °C. A 10 °C-os küszöb átlépése D-en
már ápr. 1. körül, É-on 10 nappal később várha
tó. Az őszi átlépés okt. 18-20. körül következik
be. A tartam É-on 190, D-en 200 nap. A fagymen
tes időszak hossza É-on 190 nap (ápr. 15.-okt.
20.), a középső tájakon 200 nap (ápr. 8.-okt. 25.),
D-en a főváros közelsége miatt 210-215 nap kö
zötti (ápr. l.-o k t. 30., sőtnov. 5. között). A legme
legebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek
átlaga 34,0 °C, D-en 34,5 °C. A téli abszolút hőmérsékleti minimumok sokévi átlaga É-on -16,0
és -17,0 °C közötti, a középső részében -15,0 °C
körüli, D-en a főváros közelsége miatt csak -12,0
és -13,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 550-600 mm, a tenyészidőszakié 300-350 mm. A 24 órás csapa
dékmaximum 116 mm; Szentendrén mérték.
Évente D-en 30, É-on 35—40 hótakarós nap várha
tó, átlagos maximális vastagsága D-en 15, É-on
20 cm körüli.
Az ariditási index 1,15-1,25.
Az uralkodó szélirány általában az É-i, ÉNy-i, de
a változatos domborzati viszonyok miatt helyen
ként a Ny-i. Az átlagos szélsebesség 2-2,5 m/s.
Az éghajlat a szántóföldi és a kertészeti kultú
ráknak egyaránt kedvez.
V izek ■ A Dunának Váctól a Csepel-szigetig ter
jedő ártéri területe (50 km hosszban) a két oldal
ról befolyó patakok torkolati szakaszával. Ezek
balról: Gombás-patak (17 km, 107 km2),
Sződ-Rákos-patak (24 km, 132 km2), Szilas-patak (27 km, 169 km2), Rákos-patak (44 km, 185
km2); jobbról: Szent-János-patak (16 km, 40 km2),
Bükkös-patak (16 km, 39 km2), Dera-patak (21
km, 68 km2), Aranyhegyi-patak (24 km, 120 km2),
Ördög-árok (21 km, 75 km2). A jobb oldali Szentendrei-Dunaág 31,5 km hosszú, 233 km2-es víz

Vízfolyás

Duna
Duna
Szentendrei-Dunaág
Gombás-patak
Sződ-Rákos-patak
Szilas-patak
Rákos-patak
Aranyhegyi-patak
Ördög-árok
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Vízmérce
■

LKV

Vác
Budapest
Dunabogdány
Vác
Sződliget
Cinkota

-15
-8
-39
-

Pécel

Budapest
Budapest

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

757
867
712
■206
260
-

679
865
336
0,025
0,03
0,005
0,01
0,01
0,0

1645
2365
804
0,28
0,03
0,12
0,18
0,34
0,15

6030
8410
2900
33
31
23
27
36
45

cm

-11
86
V ':- - Á
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Pedig ez a terület Budapest vízellátásának is bá
zisa. A parti szűrésű sávból táplálkoznak Buda
pest vízellátó kútrendszerei is. A vízminőség
megóvása - már a felszín közelieké is - ezért
közérdekű, fontos feladat.
A felszín közeli rétegvizek mennyisége nem
jelentős, a mélyebb rétegekből azonban nagy
vízhozamok termelhetők ki. Az artézi kutak számuk mérsékelt, mivel a lakosság közműves
vizet fogyaszt - átlagos mélysége 100 m alatti.
A kistáj különleges adottsága a Dunát kísérő
nagyszerkezeti vonal, amelyen jelentős, részben
természetes, részben mesterséges hévíz-előfor
dulás van. Ezek együttes átlagos vízhozama
közel 30 m3/p. Legmelegebb a Lukács-fürdő
hévize (64 °C), legbővizűbb a Margitsziget II.
kútja (8250 1/p). Közülük 10 különféle víztípus
nyerte el a gyógyvíz vagy az ásványvíz minősí
tést, amelyekkel 6 gyógyfürdőt látnak el. Ez
azonban nem meríti ki a hasznosítási lehetősé
geket. További feladat a gyógyforrások védelme
a Budai-hegység felől érkező szennyezett vizek
kel szemben.
A kistáj közüzemi vízellátása teljes, de a nem
teljes körű csatornázás veszélyt jelenthet a parti
szűrésű vízbázisra.
N övényzet ■ A kistáj a Duna-Tisza köze északi

nyúlványa, potenciális növényzete erdőssztyep.
A Duna parti részeken vízhez kötött, azonális
élőhelytípusok alakultak ki. A terület nagy részét
mezőgazdasági területek, homok- és kavicsbá
nyák, települések foglalják el. A természetes-természetközeli növényzet a kistáj <6%-án maradt
fenn. A táj jelentős része ártér, a zátonyok pionír
növényzete és a teljes folyóparti zonáció - bokor
füzesek, puhafa- és keményfaligetek - megtalál
ható, ez utóbbiaknak csak maradványai vannak.
A fűz-nyár ligeterdők egy része jó állapotú (nyá
ri tőzike - Leucojum aestivum, ligeti csillagvirág Sállá vindobonensis, ligeti szőlő - Vitis sylvestris),
de az intenzív használat (turizmus) miatt sokfelé
degradáltak, másutt nemesnyárasokat telepítet
tek helyükre. A ligeterdők szegélyében ártéri
kaszálókat, mocsár-, ritkán lápréteket találunk
(szibériai nőszirom - Iris sibirica, kígyónyelv
- Ophioglossum vulgatum). A Duna kiságában részben a folyószabályozás miatt - szigetek ala
kultak ki holtágakkal. A sziget belsejének késői
holocén, erősen meszes futóhomokján és a pesti
oldal egyes területein az alföldi homoki növény

zet jellemző: nyílt homokpusztagyepek (magyar
csenkesz - Festuca vaginata, rákosi csenkesz Festuca x wagneri, csikófark - Ephedra distachya,
homoki nőszirom - Iris arenaria, homoki kikerics Colchicum arenarium, Újpestnél: homoktövis - Hippophae rhamnoides), zárt homoki sztyeprétek (ho
moki árvalányhaj - Stipa borysthenica, szártalan
csüdfű - Astragalus exscapus). Helyenként homoki
tölgyes zárványok találhatók akácosok, erdeife
nyő- és nyártelepítések között. A homoki flórára
jellemzők a középhegységi dolomitról lehúzódó
szubmediterrán fajok (pézsmahagyma - Allium
moschatum, kisfészkű hangyabogáncs - Jurinea
mollis). Előfordulnak a homok pannóniai benn
szülöttjei (homoki varjúháj - Sedum hillebrandtii,
homoki bakszakáll - Tmgopogon floccosus, homoki
fátyolvirág - Gypsophila fastigiata subsp. arenaria).
Gyakori élőhelyek: OB, OC, J3, J4; közepesen
gyakori élőhelyek: D34, G l, H5b, RA, RB; ritka
élőhelyek: A l, B la, B lb , B2, B3, B5, D2, D6, OA,
P2a, P2b, L5, J6, M4, M5, P7.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, akác (Robinia pseudoacaáa) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Csomós Ágnes)
T alajok ■ A kistáj területének több mint felét
települések és a Duna vízfelülete foglalja el. A táj
ban előforduló hét talajtípus közül öt a Duna üle
dékanyagain alakult ki. A futó- (9%) és a humu
szos homoktalajok (10%) talajvízhatás mentesek,
és igen gyenge természetes termékenységűek.
A vízhatás alatt álló talajképződmények közül
a vályog mechanikai összetételű réti és réti ön
téstalajok kiterjedése 3% és 14%. Mindkettő kö
zepes termékenységű, és zömmel (>90%) szántó
ként hasznosítható. A nyers öntéstalajok (7%)
homokos-vályog mechanikai összetételű változa
tainak termékenységi besorolása 50-65 (int.), a ho
mokoké pedig a 25-40 (int.). E talajféleség mintegy
75%-ban szántóként, 25%-ban pedig erdőként
hasznosítható.
A Visegrádi-hegységhez tartozó, de a tájba
benyúló barnaföldek (5%) a magasabb térszínek
harmadidőszaki üledékein képződtek, vályog
mechanikai összetételűek, és jelentős részük
(30%) üdülőterületként hasznosított.
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A talajtípusok terü leti m egoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (

02
03
09
25
26
31
Városterület
Dunai vízfelszín

9
10
5
3
14
7

23
29

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, Duna-tengelyű, forgalmi folyosó jelle
gű terület. Középső részén a folyam által közre
fogott, vasút nélküli Szentendrei-sziget saját bel
ső, alsórendű úthálózatával egészül ki. A kistáj
K-i peremét érintve fut É -D irányban a 2. sz. fő
út, amely Vácot köti össze a fővárossal. Ny-i ol
dalán, vele párhuzamosan vezet a 11. sz. főút
Budapest és Dunabogdány közötti része, továbbá
a 21 km hosszú Budapest-Szentendre HÉV-vonal.
D-i harmadában a Duna felett ível át az MO-ás
autópálya 1862 m hosszú hídja (Megyeri híd). A
kistáj ÉK-i részét a Budapest-Szob nemzetközi
vasúti fővonal, D-i harmadát a Budapest-Esztergom vasúti mellékvonal rövid szakaszai szelik
át. D-en a kistájnak mintegy negyede a BKV tö
megközlekedési hálózatához tartozik.
Az állami közutak hossza 106 km, amelyből 33
km (31%) első-, ill. másodrendű főút. Közútsűrűség 57 km/100 km2, főútsűrűség 17 km/100 km2.
Főút menti települések aránya 50%. Kisoroszi
közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza
(a HÉV nélkül) 12 km, amelynek 65%-a villamosí
tott. Vasútsűrűség: 6,7 km/100 km2. A kistájon
belül egyedül Vác rendelkezik vasútáUomással.
Szentendre HÉV végállomás. Hajózható nemzet
közi vízi útja a Duma 51 km-es, Vác-Budapest kö
zötti szakasza, ahol 6 településnek van folyami
személykikötője. Kompátkelőhelyek: KisorosziDunabogdány, Szentendre-Szigetmonostor, VácTahitótfalu, Szigetmonostor-Göd. A kistájon belül
található Budapestnek mind a 8 közúti Duna-hídja, valamint a két összekötő vasúti híd. A Szent
endrei-sziget közúthálózatával a Szentendrei-Dunát
átívelő Tahi híd biztosít kapcsolatot.
TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki
Üdülőkörzet: Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet
>% A r b o r é t u m , p a r k : botanikus kert (Budakalász)

......
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T elepüléshálózat ■ A kistáj területén 8 telepü

lés található, valamint a főváros közvetlenül a
Dunával érintkező keskeny övezete. A települé
sek átlagos népességszáma az országos átlagnál
nagyobb, a két város (Vác: 35 000, Szentendre:
23 000 lakos) mellett népes falvak is találhatók. A
kistáj területének több mint 1/3-a beépített, ami
extrém magas érték. A főváros közelsége egyér
telműen meghatározza a centrum-vonzáskörzet
viszonyokat, azonban Vác és Szentendre is ren
delkezik központi helyi funkciókkal.
N épesség ■ Pontos száma nem állapítható meg,
mivel a fővárosra eső részek nem statisztikai
egységeket fednek le. Ezzel együtt mindenkép
pen 100 000 feletti a népességszám. A 8 önálló te
lepülésnek 2001-ben közel 77 500 lakosa volt, a
népsűrűség 348 fő/km2, az országos átlag több
mint háromszorosa. Ezen belül nagyok a kü
lönbségek, a Szentendrei-szigeten csak 60-80
fő/km2.
Az országos tendenciákkal ellentétben a né
pesség növekszik, ami elsősorban az 1990 utáni,
fővárosból történő kiköltözés következménye. A
demográfiai helyzet viszonylag jó, a népesség el
öregedése nem jellemző.
Az iskolai végzettség kimondottan jó: a népes
ség több mint 1 /5-e diplomás, 1 /4-e érettségizett.
Ezen belül kiemelkedően magas a szentendrei
lakosság képzettségi szintje.
A 8 település vallási megoszlásában a római
katolikusok dominálnak, 2001-ben a lakosság
több mint fele ide tartozott. Minden 7. lakos re
formátus, a számuk főleg a szigeten jelentős. A
népesség kb. 15%-a felekezeten kívüli.
A lakosság döntő része magyar, e mellett né
hány százalék roma, német, szerb és szlovák ér
demel említést. A nemzetiségek leginkább Szent
endre etnikai képét színezik.
A munkaerő-piaci mutatók az átlagosnál job
bak: 2001-ben a gazdaságilag aktív népesség ará
nya meghaladta a 40%-ot, a munkanélküliek ará
nya pedig csak 6,4%-ra rúgott. A foglalkozási
szerkezetben a tercier szektor dominál (2001:
73%), a mezőgazdaság gyakorlatilag eltűnt.
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Leányfalu
D una -lpo ly Nem zeti Park, Szentendrei Rózsa Term őhelye Természetvédelmi Terület, Budakalászi Kemotaxonómiai
Botanikus Kert Természetvédelmi Terület
Omszki-tó, Duna-parti üdülőtelep, Luppa-sziget (Budakalász), golfpálya, lovastanya (Kisoroszi), Bükkös-patak tanösvény,
Kőhegy (Szentendre), Cseres-tó (Kisoroszi), tó fú rd ő (Pócsmegyer), horányi üdülőfalu (Szigetmonostor), ártéri tanösvény,
strandfürdő (Vác)
római őrtorony, híd, épületmaradvány (Budakalász, Kisoroszi, Leányfalu, Szigetmonostor, Vác), Hegyes-torony,

Tf

középkori vár maradványai (Vác), C ontra Aquincum maradványai (Bp. V. kér.), Ulcisia Castra római erőd alapfalai (Szentendre)
re f barokk tem plom , későbarokk r. kát. te m plom (Kisoroszi, Leányfalu, Szigetmonostor), barokk o rto d o x tem plom
(Budakalász), várdombi Keresztelő Szent János plébániatemplom, o rto d o x tem plom o k / Beograd tem plom , Blagovesztenszka,
Pozsarevacska/, Szent Péter és Pál, Izbégi Szent András r. kát. tem plom (Szentendre), Fehérek T e m plom a piarista tem plom ,
Nagyboldogasszony székesegyház, Hétkápolna országos búcsújáró hely, zsinagóga (Vác), Belvárosi Plébániatemplom,
Kisboldogasszony Egyetemi tem plom , Szent István bazilika, Deák té ri evangélikus tem plom , Nagyboldogasszony o rto d o x
székesegyház, Szerb o rto d o x tem plom , Alkantrai Szent Péter ferences tem plom , Szent A nna szervita tem plom (Bp. V. kér.)
Eszterházy (Unger)-Bercelly-kúria (Pócsmegyer), Horányi-kúria (Szigetmonostor), Majláth-kastély (Tahitótfalu)

&
Országház, Magyar Tudományos Akadémia, Gresham-palota, Magyar Nem zeti Bank, Gerbeaud, Párisi udvar, a D una-part
látképe /UNESCO-világörökség/, Duna-korzó, Váci utca, Postatakarék-pénztár, Károlyi-palota, Vörösm arty tér,
Belügyminisztérium, Pénzügyminisztérium épülete, Dunapalota (Lipótvárosi Casino), ELTE Egyetemi Könyvtár épülete,
Evangélikus Országos Múzeum, Földművelésügyi Minisztérium, klasszicista Gross-ház, Angolkisasszonyok zárdája,
H ittudom ányi Akadémia, Klotild-palota, Vármegyeháza, Péterffy-palota, régi Városháza, új Városháza, H old utcai
Vásárcsarnok, v o lt Magyar Királyi Tiszti Kaszinó (Bp. V. kér.), Nagypréposti, Püspöki Palota, barokk fő té r és Városháza (Vác)
Pollack Mihály sírja (Tahitótfalu)

tó
kálvária (Vác), régi szerb kereszt (Budakalász), vaskereszt 1763-ból, római kőtá r (Szentendre), Veres Pálné szobra,
Petőfi-szobor, Nagy Imre szobra, V örösm arty Mihály-szobor, Danubius-kút, Deák Ferenc-szobor, Eötvös József-szobor,
Hermész-kút, II. Rákóczi Ferenc lovasszobra, Irányi Dániel-szobor, József nádor-szobor, Kamermayer Károly-szobor,
Batthyány-örökmécses, Károlyi Mihály-szobor, Széchenyi István-szobor, N ereidák kútja (Bp. V. kér.)
Széchenyi lánchíd, Margit híd, Erzsébet híd, Szabadság híd, Váci utca, Vigadó tér, D una Korzó, Vörösm arty tér,
a Kossuth híd emlékköve, Kossuth Múzeumhajó, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Magyar Szecesszió Háza
(Bp. V. kér.), kőszentes híd, diadalív, barokk főtér, Zenepavilon, duna-parti öntöttvas korlát (Vác), a Pestről Vácra vezető
első magyar vasútvonal
Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, A d y Endre Emlékmúzeum, Evangélikus Országos Múzeum,

itt

Viselettörténeti Babamúzeum, Mentőm úzeum , Millenniumi Földalatti Vasúti Múzeum, M N B Látogatóközpont (Bp. V. kér.),
Régi Idők Háza, Indián-C ow boy Múzeum, Móricz-villa, Márai-tárlat (Leányfalu), Népm űvészetek Háza, Ferenczy Múzeum,
A m os Im re-A nna Margit Múzeum, Barcsay Gyűjtemény, Czóbel Múzeum, Km etty János Emlékmúzeum-Kerényi
Gyűjtemény, Szentendrei Képtár, Vajda Lajos Emlékmúzeum, Kovács Margit Kerámiagyűjtemény, Boromissza T ib o r
Emlékház, Caprice Gyémántmúzeum, Szabó Marcipán Múzeum, MűvészetMalom Képzőművészeti és Kulturális Központ,
Nem zeti Bormúzeum, Rádiókiállítás, Szántó Emlék- és Imaház /a világ legkisebb m űködő zsinagógája/, Szerb O rto d o x
Egyházművészeti Gyűjtemény, BKV Városi Tömegközlekedési Múzeum (Szentendre), Pollack-ház (Tahitótfalu), Bormúzeum,
M em ento Móri /„váci múmiák"/, Váci Egyházmegyei Gyűjtemény (Vác)

Art

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Aranytíz, Katona József Színház, Komédium, Merlin Nemzetközi Színház, Pesti Színház, Pesti Vigadó (Bp. V. kér.)

1.1.12 PESTI-HORDALÉKKÚPSÍKSÁG
A kistáj Pest megyében és Budapest területén he
lyezkedik el. Területe 892 km2 (a középtáj 17%-a,
a nagytáj 1,7%-a).
D omborzat ■ A kistáj 97,5 és 251 m közötti tszf-i

magasságú. K felé lépcsőzetesen, a magasabb te
raszok irányába emelkedik. Ezek nagyjából É-D-i
irányú sávjait a-Duna bal parti mellékvizeinek
völgyei N y-K-i irányban mozaik- és sakktáblaszérűén szabdalták. Az átlagos relatív relief 8
m/km2. K és D felé az értékek csökkennek.

A keresztirányban völgyközi hátakká formált
magasabb teraszok eróziós és deráziós völgyek
kel rendkívül gazdagon szabdaltak. A felszín dön
tő többsége közepes magasságú, tagolt síkság.
Területhasznosítás
Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
34,9
37,0
2,6
0,4
5,2
18,5
1,4

Hektár

31108,7
32987,0
2315,2
383,6
4635,3
16476,1
1290,8
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D felé, a Gyáli-patak irányába, ahol
a felszínt a futóhomokformák ural
ják, a magasabb teraszok a fiatalabb,
alacsonyabb teraszokkal egy szint
be kerültek, s a domborzat elveszti
teraszos jellegét. A D felé nyitott, félmedenceszerűen megjelenő kistáj
jellemző domborzati formái fluviális és deráziós úton képződtek.
F öldtan ■ A kistáj alapját paleozo-
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os-mezozoos formációk, ill. az erre
települő harmadidőszaki rétegek
MkXMxóé&i&v
alkotják. Ezek a képződmények
egymással párhuzamosan futó
ÖtJÖLLŐ
ENy-DK-i irányú törésvonal-rend
0 . 3.51
szerrel tömbökre tagolódtak, s az
Alföld felé haladva a pleisztocén fo
lyamán egyre nagyobb mértékben
süllyedtek meg. A pleisztocén leg
elejétől képződő dunai hordalékkúp
PÉCEL
orográfiailag hasonló, de kronológiailag épp ellentétes képet mutat,
ugyanis K felé haladva a legidő
'■ ! Ü P Menete
sebb pleisztocén képződmények
pannóniai üledékre települve talál
hatók. A Duna II/a és Il/b sz. tera
Peterí
sza átmenő, felszíne gyakran parti
MIKLÓS'
buckákkal, futóhomokkal, löszsze
rű üledékekkel magasított. AIV. sz.
:elsőpálígny
Vasad
gyakran édesvízi mészkővel takart,
Taksa ríyx *w DA
és az V. sz., valamint idősebb tera
*♦ \
Csévhará;
»«
szok csak foltokban jelennek meg.
V ; Dunavarsány
F
első- *i,
Legjelentősebb hasznosítható nyers
nyíregyházi
anyaga a szinte korlátlanul rendel
" í Délegyháza
^
kezésre álló kavics (Kőbánya, Dunaf
BŰgy/ /
haraszti stb.), téglaagyag (pl. Ecser,
Budapest). DNy-i részén az átlagos
séklet meghaladja a 10 °C-ot, és okt. 18-20. között
nál nagyobb szeizmicitás (Dunaharaszti földren
várható, hogy az alá csökken. Ez évente 190-192 na
gés: 5,6 magnitúdó 1956-ban).
pot jelent, de D-en közel 200-at. A fagymentes idő
szak hossza 186 és 196 nap közötti (ápr. 10-15. és
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú
okt. 20-25. között), Ny-on és ÉNy-on viszont a vá
kistáj.
rosi hatás következtében megközelíti a 210 napot
Egész évben 1910-1940 óra napfénytartam a
(ápr. 5. és nov. 1. között). Az évi legmagasabb hő
valószínű. Nyáron 770-780, télen mintegy 180
mérsékletek sokévi átlaga 34,0-34,2 °C (a főváros
órán át süt a Nap.
közelében 34,5 °C), a legalacsonyabb hőmérséklete
Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C, de
ké -15,5 és -15,8 °C között, de É-on -16,5 °C, a fővá
Ny-on a város közelsége miatt 10,2-10,6 °C. A nyá
rosban viszont -11,5 és -14,5 °C között változik.
ri félév középhőmérséklete É-on 16,5-17,0 °C, D-en
Az évi csapadékösszeg É-on 560-580 mm, a kö
17,0-17,5 °C. Ápr. 10. után (D-en 5 nappal koráb
zépső és D-i részeken 520-550 mm, ám a fővárostól
ban) számíthatunk arra, hogy a napi középhőmér
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mg/1 fölé. Az artézi kutak átlagos mélysége alig
haladja meg az 50 m-t. Hévízfeltárásai közül a
városligeti és a zuglói (Pascal) a legnevezeteseb
bek, amelyek gyógyvizek.
A lakások több mint 90%-a közcsatornával ellá
tott, így a kommunális szennyvíz már csak kisebb
mértékben rontja a vízminőséget. Ebből a szem
pontból alapvető jelentőségű az új budapesti
szennyvíztisztító telep megépítése. Ezzel a főváros
szennyvizeinek több mint 4/5-e tisztított lesz.

DK-re eső kisebb területeken még az 520 mm-t sem
éri el. A tenyészidőszakban É-on 320-330 mm, más
hol 300-320 mm. Ócsán mérték a legtöbb 24 óra
alatt lehullott csapadékot (158 mm). Évente D-en
30, É-on 35-40 hótakarós nap a valószínű, az átlagos
maximális vastagsága D-en 15, É-on 20 cm körüli.
Az ariditási index É-on 1,20-1,25, a középső
és D-i vidékeken 1,25-1,35.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s közötti.
A nem túl hőigényes és szárazságtűrő mezőgazdasági kultúráknak kedvez az éghajlat.

N övényzet ■ Jelentős hányadát települések és

felé lejtő területet az egymással párhuzamosan a
Dunába futó patakok tagolják. Ezek (É-ról D felé
haladva): Gombás- (17 km, 107 km2), Sződ-Rákos- (24 km, 132 km2), Mogyoródi- (13 km, 50
km2), Csömöri- (14 km, 33 km2), Szilas- (27 km,
169 km2), Rákos-patak (44 km, 185 km2), Gyálifőcsatorna vagy Nagymocsár-árok (teljes: 32 km,
380 km2, tájhoz tartozó: 8 km, 54 km2). A tájat a
száraz éghajlat miatt jelentős vízhiány jellemzi.
Vízjárási adatok részlegesen állnak rendelke
zésre.
Vízminőség szempontjából valamennyi víz
folyás II. osztályú, de a településeken áthaladó
szakaszok még szennyezettebbek.
2 természetes tava (Fót mellett) együtt 3 ha
felszínű. Ugyanott a Halastó 12,5 ha-os, a Vácrátóti-tó pedig 1 ha kiterjedésű. Több kisebb tó
együtt is csak 6 ha felszínnel található az egyes
vízfolyások völgyében és a bányagödrök helyén.
A Szilas-patakon duzzasztott tó Cinkota és
Nagytarcsa között 15 ha területű.
A „talajvíz" mélysége É-ról D-re 6 m-ről 2 in
ig emelkedik. Mennyisége elég jelentős, kémiai
jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus az uralkodó, de a Szila s-pataktól
É-ra a nátrium is nagy területen előfordul. A ke
ménység a települések körzetében meghaladja a
25 nk°-ot, míg azokon kívül kevesebb. A szulfát
tartalom is a települések alatt emelkedik 300
Vízfolyás

Vízmérce
:
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Sződ-Rákos-patak
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mezőgazdasági területek foglalják el. A kistáj
meghatározó - a Duna-Tisza közi hátságéval
egyező - potenciális vegetációjának, a nyílt homokpusztagyepeknek, homoki sztyepréteknek,
homoki tölgyeseknek és nyáras-borókásoknak
csak kicsiny, töredékes állományai maradtak
fönn (Csévharaszt, Dunakeszi, sződi Debegióhegy, vácrátóti Tece, Gödi-láprét), helyükön
zömmel akác- és fenyőültetvények vannak. A keményfaligetek eltűntek, de a mélyebb térszínek
növényzetének - zsombékosok, rétlápok, kék
perjés rétek, mocsárrétek, fűzlápok, nádas
mocsarak - is csak hírmondója maradt (Csév
haraszt, Gödi-láprét, csömöri Réti-dűlő, sződi
Kocsma-rét, dunakeszi tőzegtavak, Naplás-tó,
Merzse-mocsár, soroksári Sós-mocsár). A homo
ki gyepek jellemző, nevezetes alkotói: magyar
csenkesz (Festuca vaginata), rákosi csenkesz (Festuca x wagneri), homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), báránypirosító (Alkanna tinctoria), ho
moki nőszirom (Iris arenaria), homoki fátyolvirág
(Gypsophila fastigiata subsp. arenaria), homoki
kikerics (Colchicnm arenarium), csikófark (Ephedra
distachya), szártalan csüdfű (Astmgalus exscapus).
Fokozottan védett bennszülött a Pótharasztról
leírt tartós szegfű (Dianthus diutinus). A csévharaszti tölgyesmaradványokban molyhos tölgy
(Quercus pubescens) és gyertyán (Carpinus betulus) is előfordul. A nedves élőhelyek fontos,
megritkult fajai: lápi, barna és zsombéksás (Carex
davalliana, C. hostiana, C. elata), keskenylevelű és

V izek ■ A Gödöllői-dombságtól a Duna-völgy
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206
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széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium, E. latifolium), szibériai nőszirom (Iris sibirica),
kornistámics (Gentiana pneumonanthe), kormos
csáté (Schoenus nigricans), fehér zászpa (Veratrum
album), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), kisfészkű ászát (Cirsium brachycephalum). Az ende
mikus magyar mézpázsit (Puccinellia pannonica)
a Kispest helyén levő szikes réteken élt.
Gyakori élőhelyek: OC, H5b, OB, RB, Bla;
közepesen gyakori élőhelyek: D34, RA, G l, L5,
E l, H5a, P2b, D2, M5, P2a, OA, Jla ; ritka élő
helyek: J4, BA, B5, M4, D l, B lb , P45, P7, RC, B3,
A l, B4, A3a, B2, D5.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa
(Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kései meggy (Prunus serotina) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 5, arany vessző
fajok (Solidago spp.) 3. (Szollát György)
T alajok ■ A kistáj 27%-át a főváros településterü

lete foglalja el. A talajok nagy része a Duna homok
hordalékán képződött. A talajtípusok megoszlása:
futóhomok (8%), a táj É-i részén, azaz Dunakeszi
környékén, Ecser és Monor vonalában, valamint
Alsónémedi környékén humuszos homok (19%).
Az ugyancsak Duna-üledékeken képződött
réti talajok kiterjedése a tájban 11%. Ócsa kör
nyékén a lápos réti talajok részaránya 9%. A Vác
környéki nyers öntések területi aránya jelenték
telen (<1%).
A réti és a lápos réti talajok a szántóföldi zöld
ségtermesztés területei. Jelentős még az erdők
(kb. 20%) és a települések (18-25%) részaránya
is. A lápos réti talajok mintegy 25%-án láprétek
találhatók, amelyek Ócsa környékén természetvédelem alatt állnak. A láprétek jelentős részén
korábban tőzegkitermelés folyt.
A táj K-i részén előforduló, főként futóhomok
és löszszerű üledék alapkőzetű barnaföldek
jeletős területi részarányt képviselnek (26%).
A homok alapkőzeten képződött barnaföldek
gyenge termékenységűek (int. 20-40), míg a Gödöllői-dombsághoz kapcsolódó és Péceltől D-re
elhelyezkedő löszös anyagon képződött, homo
kos vályog mechanikai összetételű változatok
kedvezőbb termékenységűek (int. 55-75). Szán
tóként 30%-ban, erdőként 35%-ban, szőlőként
pedig 15%-ban hasznosíthatóak.
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A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
02
8
19
03
26
09
11
25
9
27
város
27

K özlekedés ■ Csomóponti közlekedési hálózati
helyzetű terület. Középső harmadát a főváros
pesti oldala, az ország közlekedési hálózatának
központja foglalja el, ahová a legjelentősebb bel
földi és nemzetközi főutak és vasútvonalak fut
nak be. A kistáj magterületéről 3 autópálya (M3,
M5, M0), egy autóút (2/A), 6 főút (2., 3., 4., 5., 31.
és 51. sz. főutak), 7 vasútvonal (köztük 4 villa
mosított fővonal), valamint 3 HÉV-vonal (a cse
peli, a gödöllői és a ráckevei vonal) indul ki su
gárirányban. Itt találhatók az ország legnagyobb
vasúti személy- és teherpályaudvarai (Keleti pu.,
Nyugati pu., Ferencvárosi pu., Rákosrendező
pu.). A kistáj közel egyharmada a BKV tömegközlekedési hálózatához tartozik, amelynek
gerincét a HEV-eken kívül a 2 metróvonal, vala
mint a villamos- és az autóbuszhálózat jelenti. A
kistáj állami közútjainak hossza (a budapesti há
lózatrész nélkül) 318 km, amelyből autópálya és
autóút 81 km (25%), első- és másodrendű főút 62
km (19%). Közútsűrűség 37 km/100 km2. A főútsűrűség 17 km/100 km2. Főút menti települései
nek aránya 57%. A vasútvonalak hossza 174 km,
82%-a villamosított. Vasútsűrűség: 20,8 km/100
km2. Településeinek 80%-a rendelkezik vasút
állomással. A HÉV-vonalak kistájon belüli együt
tes hossza 32 km, Csömör HEV-végállomás. A
terület Ny-i pereme a Ráckevei-Duna 15 km-es
szakaszával érintkezik, ahol 3 közúti (Kvassay,
Gubacsi híd, az MO-ás hídja) és 1 vasúti híd (a
ráckevei HÉV hídja) teremt közlekedési kapcso
latot a szomszédos kistájhoz tartozó Csepelszigettel. A kistáj területén található az ország
legjelentősebb nemzetközi repülőtere (BudapestFerihegy). Dunakeszi és Alsónémedi füves repü
lőtere sportcélokat szolgál.
T elepüléshálózat ■ A 22 önálló településen kí
vül ide tartozik a főváros pesti oldalának döntő
része is. így a rendszer három részre oszlik: fővá
ros-agglomerációs települések-vidék. A kistáj 9
városa jórészt az agglomerációban van. A közel
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900 km2 kiterjedésű kistáj 35%-a lakott terület,
ami extrém magas érték. A sajátos településháló
zat miatt szinte mindenki városlakó, 2001-ben a
népesség mindössze 3,5%-a élt községben. A kis
táj túlnyomó része a budapesti agglomeráció ré
sze, s teljes egészében a főváros vonzáskörzetéhez
tartozik. Valamennyi városa eredetileg népes
agglomerációs település, alapvető a lakófunkció,
központi helyi funkciókkal alig rendelkeznek.
Csörög 2002-ben lett önálló község.
N épesség ■ A népes pesti kerületek és az agglo
meráció következtében extrém értékek sora ala
kult ki. Messze ez a legnépesebb kistáj: 2001-ben
a népességszáma 1,171 millió (!), ami több mint
1/10-e az országos értéknek. A kistáj népesség
száma már 1970 után csökkenni kezdett (1970:
1,366 millió fő). A csökkenés fő oka a természetes
fogyás, de negatív a migrációs egyenleg is. A
népsűrűség extrém magas (2001: 1300 fő /km2),
a területi különbségek azonban nagyok, a kistáj
DK-i részén az 50 fő/km2-t sem éri el.
A népesség összességében elöregedő, de ez
elsősorban a pesti kerületekre vonatkozik, a töb
bi település népessége nem egy esetben egészen
fiatalos.

A lakosság iskolázottsága az átlagosnál jobb:
több mint 1 /4-e érettségizett, és minden 7. lakos
diplomás. A területi különbségek itt is jelentő
sek, a kistáj DK-i részének hátrányára.
Vallási téren a római katolikusok állnak az
élen, 2001-ben a lakosság közel 45%-a tartozott
ide. Rajtuk kívül csak a reformátusok 13%-os
aránya érdemel említést. Ennél magasabb (20%)
az egyházhoz nem tartozók és a vallását nem be
vallók aránya is (15%). Említést érdemel, hogy a
népszámlálási adatok szerint a hazai izraelita
vallásúak közel fele itt él, főleg a főváros belső
kerületeiben.
A lakosság döntő része magyar, emellett az
összesen néhány százalékot kitevő roma, német
és szlovák etnikum érdemel említést.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen job
bak az országos átlagnál: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása közel 42%-os volt, a munkát
keresők aránya pedig csupán 7,3%.
A foglalkozási szerkezetben a szolgáltatás do
minál (2001: 77%), az agrárszektor viszont lénye
gében eltűnt. 2007 nyarán a munkát keresők ará
nya mindössze 2,5% volt, jóval az országos átlag
alatt. Az alacsony érték a fővároson kívüli tele
pülésekre is érvényes.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest közép-Duna-vidéki
Borvidék: kunsági
botanikus kert (Vácrátót). Egyetemi Botanikus Kert /Füvészkert/, O rczy-kert (Bp. Vili. kér.), D om onkos-rendi apácák
gyógyfüves kolostorkertje, vadaskert (Bp. XIII. kér.), Városliget (Bp. XIV. kér.)
Újpesti Gyógyfürdő (Bp. IV. kér.), Ferencvárosi gyógyfürdő (Bp. IX. kér), a Margitsziget gyógyvizei, Dagály-fürdő
(Bp. XIII. kér.), Széchenyi fürdő (Bp. XIV, kér.) gyógyfürdő és strand (Bp. X X . kér.), termálstrand (G öd)
Ocsai Tájvédelmi Körzet, Vácrátóti A rb o ré tu m Természetvédelmi Terület, Fóti-Somlyó Természetvédelmi Terület,
Csévharaszti Borókás Természetvédelmi Terület, Budapesti Botanikus Kert Természetvédelmi Terület
golfpálya (Göd), üdülőtelep, bányatavak (Dunaharaszti, Dunakeszi, Üllő), sportrepülés (Dunakeszi), tanösvények (Ócsa),
jachtkikötő (Sződliget), aquapark, strand (Bp, IV., XIII., XIV. kér.), Margitsziget (Bp. XIII. kér.), Fővárosi Á llat- és Növénykert,
Nagycirkusz, Vidám park Papp László Budapest Sportaréna és más stadionok Petőfi Csarnok (Bp. XIV. kér.),
műjégpálya (Bp. XIV., XVI. kér.)
r, kát. barokk tem plom (Alsónémedi), román kori Pusztatemplom (Csévharaszt), Szeplőtelen Fogantatás r. kát. tem plom
___

(Fót), Rózsafüzér Királynője r. kát. te m plom (Kistarcsa), prem ontrei kolostor, ref. tem plom , Szentháromság r. kát, tem plom
(Ócsa), zsinagóga, Terézvárosi r, kát. tem plom (Bp. VI. kér.), Dohány utcai zsinagóga, Kazinczy utcai o rto d o x zsinagóga, V
Árpádházi Szent Erzsébet plébániatemplom, Fasori ev. tem plom , Fasori ref. tem plom , gör, kát. tem plom (Bp. VII. kér.),
Szent Rókus kápolna (Bp. Vili. kér.), Kálvin té ri ref. tem plom , Ferencvárosi plébániatemplom, Páva utcai zsinagóga,
bolgár o rto d o x tem plom (Bp. IX. kér.), Kőbányai plébániatemplom, gör. kát. kápolna, kőbányai zsinagóga (Bp. X, kér.),
r. k á t tem plom (Üllő)
Károlyi-kastély (Fót), Nemeskéri-Kiss-kúria, Schöffer-kastély, Huzella-villa, Szapáry-kastély, Latabár-villa (Göd), Tolnay-kúria
(Inárcs), Szalachy-kúria (Sződ), Vigyázó-kastély (Vácrátót), Möller-kúria, Szemző-kastély (Vasad), Havas-villa (Bp. X. kér.),
Róheim-villa (Bp, XIV. kér.), Gizella-kastély (Bp, XVI. kér.), Podmaniczky-Vigyázó-kastély (Bp, XVII. kér.)

' s-v-t-J Granáríum (Dunaharaszti), Fáy-présház (Fót), Magyarország első bentlakásos paraszt népfőiskolája, Falumúzeum
ÁM

(Nagytarcsa), Megyeri csárda (Bp. IV. kér.), a világörökség részét képező Andrássy út, Anker-ház, Zeneakadémia,
Magyar Állami Operaház, Benczúr-ház/Egyedi-palota/, Divatcsarnok /Párizsi Nagyáruház/, Régi Műcsarnok-Képzőművészeti
Egyetem. KOGART-ház, v o lt Balettintézet, a Magyarországi Szabadkőműves Nagypáholy épülete (Bp. VI. kér.),
N e w York-paiota, pesti zsidónegyed, Fészek Művészklub, Gozsdu-udvar (Bp. VII. kér.), Uránia Nem zeti Filmszínház,
Füvészkerti Festetics-villa és pálmaház, Ludovika Akadémia, W enckheim-palota, Régi Országház, Magyar Rádió, í
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Almássy-palota, cisztercita rendház, Esterházy-palota, Festetics-palota, Hunyady-palota, Hadik-palota, Károlyi-palota,
Törley-palota, Zichy-palota, Főreáltanoda, Vörösm arty Mihály Gimnázium, ELTE (Bp. Vili. kér.), Semmelweis Egyetem,
Budapesti Corvinus Egyetem /v o lt Fővámház/, Művészetek Palotája, N em zeti Színház, Ráday Könyvtár, a Károli Gáspár
Református Egyetem H ittudom ányi Kara, a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala (Bp. IX. kér.),
a galopp versenypálya tribünje, (Bp. X . kér,), Rosenfeld-ház, Elektromos M űvek székháza, Lóvasút indóház (Bp. XIII. kér.),
Magyar Állami Földtani Intézet, Millenniumi emlékmű, Fővárosi Állat- és Növénykert, Vidámpark, Nagycirkusz,
Vajdahunyad vára, Vakok iskolája és nevelőotthona (Bp. XIV. kér.), W ekerle -tele p (Bp. X IX kér.)
kopjafás te m e tő (Ócsa), Bakonyi István síremléke (Bp. IV. kér.), N em zeti Pantheon-Kerppesi te m e tő /Fiumei úti sírkert/,

öl

izraelita tem ető, Jókai M ó r síremléke, (Bp. Vili. kér.), Új köztem ető /izraelita tem ető/, nem magyar nemzetek katonáinak
sírkertjei (Bp. X. kér.), Árpád-házi Szent Margit síremléke (Bp. XIII. kér.), 1848-as honvédsírok (Bp. XVII. kér.)
N epom uki Szent János-szobor (Csöm ör, Dunaharaszti, Bp. XXIII. kér.), Széchenyi István-szobor (Gyál), Simándy József
szobra, Szent Imre herceg szobra, Flór Ferenc mellszobra (Kistarcsa), Szentháromság-szobor (Vácrátót), régi pesti Kálvária,
A dy Endre-szobor, Balassi Bálint-szobor, Erkel Ferenc-szobor, Jókai M ór-szobor, Körösi Csorna Sándor-szobor,
Liszt Ferenc-szobor, Szondy György-szobor, (Vak) Bottyán János-szobor, Zrínyi M iklós-szobor (Bp. VI. kér.), Árpád-házi
Szent Erzsébet-szobor, Cári Lutz-emlékmű, zsidó m ártírok emlékműve (Bp. VII. kér.), A rany János-szobor, az 1956-os
Pesti Srácok emlékműve, Belvederi Apollo-szobor, Berzsenyi Dániel-szobor, Fórum Romanum oszlopa /M onti Sándoremlékmű/, Garibaldi-szobor, Herm án O ttó-em lékm ű, Kazinczy Ferenc-szobor, Kisfaludy Sándor-emlékmű, Pázmány
Péter-szobor, Széchényi Ferenc-szobor (Bp. Vili. kér.), Borárus szoborcsoport, Lechner Ö dö n-szo bor (Bp. IX, kér.),
Oroszlános kút, szőlőfúrtös feszület, határkő (Bp. X. kér.), zenélő Bodor-kút, A d y Endre-szobor, A rany János-szobor,
Déryné Széppataki Róza-szobor, Erkel Ferenc-szobor, Gábor Andor-szobor, Janus Pannonius-szobor, Kemstok Károly-szobor
(Bp, XIII, kér.), Millenniumi emlékmű, 56-os emlékmű, Anonymus-szobor, Füst Milán-szobor, Jedlik Ányos-szobor,
Kós Károly-emlékmű, a Vajdahunyad sétány szobrai (Bp. XIV. kér.), Nemzetiségi em lékmű (Bp. XVIII. kér.)

a

Szent Flórián-szobor, Szent Sebestyén-szobor (Bp. XIII. kér,)
uradalmi présház (Üllő), Újpesti vágóhíd, felszíni vízkivételi és víztisztító mű (Bp. IV. kér.), Nyugati pályaudvar, Lukács
Cukrászda és Kávéház, Művész Kávéház és Cukrászda, Mai Manó Ház, Teréz Távbeszélő Központ, Hunyadi téri
Vásárcsarnok, Rákóczi té ri Vásárcsarnok (Bp. VI. kér.), Hungária fürdő, Piatnik N á n d o r és fiai Játékkártyagyár (Bp. VII. kér.),
Gázgyár törzsépülete, H auer cukrászda, Keleti pályaudvar (Bp. Vili. kér.), Központi Vásárcsarnok, Zw ack Unicum Múzeum
és Látogatóközpont, Malomipari Múzeum, Hungária gőzmalom, Két Oroszlán fogadó, Petőfi híd, Lágymányosi híd
(Bp. IX. kér,), Csősztorony, D reh er Sörgyár /tö b b m int 30 km-es pincerendszer/, Budapesti Vásárközpont (Bp. X . kér.),
Danubius Hajógyár gépműhelye, Eisele Gépgyár épületegyüttes, Láng Gépgyár, V íztorony (Bp. XIII. kér.),
Vasúttörténeti Park (Bp. XIV. kér.), Ferihegy 1, term inál felvételi épülete (Bp. XVIII. kér.)
késő római kikötő és révhely (Dunakeszi), avar kori leletek (Felsőpakony), Vörösmarty-kunyhó, N ém eth Kálmán

■ffr

Emlékház (Fót), Kincsem istálló és csárda, késő római kori erődépítkezés nyomai, N ém eth László villája (Göd),
Újpesti Lepkemúzeum (Bp. IV. kér.), T e rro r Háza, H opp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, A bility Park, Liszt Ferenc
Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Ráth György Múzeum, Ernst Múzeum, Kodály Z oltán Emlékmúzeum és Archívum,
KOGART-ház, Mai Manó Ház, Postamúzeum (Bp. VI. kér.), Róth Miksa Emlékház, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Állatorvos-történeti Gyűjtemény, Bélyegmúzeum, Magyar Elektrotechnikai Múzeum (Bp. VII. kér.), Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Természettudományi Múzeum, Kegyeleti Múzeum, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
Rendőrség-történeti Múzeum, Zászlómúzeum, Országos Műszaki Könyvtár (Bp. Vili. kér.), Holokauszt Emlékközpont,
Iparművészeti Múzeum, József A ttila szülőháza és emlékszoba, Ráday Gyűjtemény, Ludwig Múzeum, Biblia Múzeum,
Húsipari Múzeum, Malomipari Múzeum (Bp. IX, kér.), Tűzoltó Múzeum (Bp. X. kér.), a dom onkos apácák, a prem ontreiek
és a ferencesek tem plom ának és kolostorának romjai (Bp. XIII. kér.), Műcsarnok, Szépművészeti Múzeum,
Magyar Mezőgazdasági Múzeum /Vajdahunyad vára/, Közlekedési Múzeum, Repüléstörténeti és Űrhajózási Kiállítás,
Magyar Filmtörténeti Fotómúzeum, Magyar Sportmúzeum, Országos Földtani Múzeum (Bp. XIV. kér.), Rákospalotai
Múzeum (Bp. XV. kér.), Kispesti H elytörténeti Gyűjtemény (Bp. X IX . kér.), Pesterzsébeti Múzeum (Bp. X X . kér.)
az Öreghegy pincesora (Ócsa)
Operettszínház, Magyar Állami Operaház, Zeneakadémia, Budapest Bábszínház, Kolibri Színház, Radnóti Színház, Új Színház,
Thália Színház, Budapesti Kamaraszínház-Tivoli Színház, Játékszín, Mikroszkóp Színpad, Vidám Színpad (Bp, VI. kér.),!
Magyar Színház, Madách Színház, Budapesti Kamaraszínház, RS9 Stúdiószínház, Spinoza-ház, Belvárosi Színház (Bp. VII. kér.),
Uránia Nem zeti Filmszínház, Bárka Színház, Ó d ry Színpad, Magyar Rádió Márványterme (Bp, Vili. kér.), Művészetek Palotája,
Nem zeti Színház, Pinceszínház (Bp. IX. kér.), Margitszigeti Szabadtéri Színpad, Vígszínház, József A ttila Színház (Bp. XIII. kér.)

1.1.21 CSEPELI-SÍK
A kistáj Bács-Kiskun, Fejér és Pest megyében, vala
mint Budapest területén helyezkedik el. Területe
1257 km2 (a középtáj 24%-a, a nagytáj 2,5%-a).
D omborzat ■ A kistáj 94,4 és 126 m közötti tszf-i
magasságú, jórészt ártéri szintű, hordalékkúp
síkság. A felszín jellemző magassága É-on 110 m,
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T erülethasznosítás
Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín
:

°/o

Hektár

11,5
54,4
2,3
0,4
16,0
8,1
' • 7,3

14398,6
68366,8
2854,7
495,4
20131,6
10235,7
9185,5
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D-en 96-100 m közötti. Az átlagos relatív relief 4
m/km2, É-ról D felé csökkenő értékekkel. A kis
táj teraszokkal tagolt hordalékkúp-felszíne eny
hén D felé, ill. a Duna felé lejt. Az alacsonyártér
4-6, a magasártér 6-10, a foszlányokban előfor
duló II/a sz. terasz pedig 12-16 m-rel magasab
ban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A terület
Ny-i része döntően folyóvízi eróziós és akkumu
lációs hatásokra alakult ki. A felszínt az elha
gyott meanderek sűrű hálózata borítja, amelye
ket gyakran parti dűnék foltszerű halmaza kísér.
Az alacsony ártéren több rossz lefolyású, elgátolt
mélyedés is található. A kistáj K-i peremén futó
homokos felszínek emelkednek ki az ártérből.
F öldtan ■ A szerkezeti vonalak mentén feldara-

bolódott alaphegység kőzettani összetétele válto
zatos, különböző paleozoos-mezozoos képződ
mények alkotják. D-en a miocén vulkanizmus
riolitos-dácitos sorozata a mélyben. D-i részét
érinti a Közép-magyarországi vonal. A kistájon a
pannóniai üledékekre dunai erede
tű durvaszemcséjű folyami üle
déksor települ. Jól megfigyelhető a
teraszok lealacsonyodása és nor
mális rétegződési sorrendbe törté
nő átalakulása. Az általában 10-20
m vastag kavicsos rétegsor felszín
közeli helyzetű, jó víztároló, s je
lentős hasznosítható kavicskészle
tet tartalmaz. A kavicsos üledékek
másik jelentős előfordulása a Bugyi-Kiskunlacháza közötti, nagy
kiterjedésű, mintegy 6-10 m vas
tag, vékony lepelhomokkal takart,
mély fekvésű kavicsterasz. A leg
nagyobb kavicskészletek Szigetszentmiklóson, Kiskunlacházán,
Bugyin, Délegyházán, Adonyban,
Dunavarsányban, Halásztelken
találhatók. A felszín nagy részét
holocén képződmények fedik. A
Duna igen hatékony hordalék
áttelepítő tevékenysége következ
tében gyakran az ó- és újholocén
képződmények egymás szom
szédságában, azonos szinteken
akkumulálódtak. A kistáj K-i ré
szén, ill. a Csepel-szigeten kisebb,
futóhomokkal fedett pleisztocén
magaslatok is találhatók.

É ghajlat h Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú
kistáj. Az évi napfénytartam E-on 1950 óra körü
li, D-en eléri a 2000 órát. A nyári napsütés 780
óra körüli, a téli 180 óra.
Az évi középhőmérséklet 10,3-10,5 °C, a nyá
ri félévé 17,5 °C. Ápr. 6-8. és okt. 20-22. között,
azaz évente mintegy 195-198 napon át az évi kö
zéphőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Ápr. 4-5.
és okt. 25-30. között a hőmérséklet általában már
nem, ill. még nem csökken fagypont alá, s ez
204-208 fagymentes napot jelent évente. Az ab
szolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga
34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C.
A kistáj É-i és középső részében az évi csapa
dékösszeg 510-530 mm, máshol 530-550 mm.
A vegetációs időszak csapadékösszege 290-320
mm, de É-on kevéssel 290 mm alatti. A legtöbb
egy nap alatt hullott csapadékot (157 mm)
Adonyban mérték. A téli félévben 30-32 hótakarós nap valószínű, a hóréteg átlagos maximális
vastagsága 20 cm.
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Az ariditási index az É-i és a középső része
ken 1,35 körül, D-en 1,30.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s.
Különösen az É-i és a középső vidék eléggé
száraz, ezért főként a szárazságtűrő kultúrák
számára megfelelő az éghajlat.
b A kistáj a Duna melléke a Soroksárirá ck ev ei-) ág kiágazásától D-re a Rácalmásig
terjedő 57 km-es szakaszon. Itt éri el a Dunát
jobbról a Hosszúréti-patak (21 km, 75 km2), a
Benta-patak (54 km, 458 km2), a Szent László-víz
(68 km, 338 km2), és a Váli-víz (56 km, 657 km2)
torkolati szakasza. Balról első helyen magát a
Soroksári-Dunaágat kell említeni (56 km, 1411
km2), ami felveszi a Gyáli-főcsatornát (32 km,
380 km2), a Duna-Tisza-csatornát (39 km, 477
km2) és az É-i-övcsatornát (36 km, 235 km2).
A kistáj K-i peremén a Duna-völgyi-főcsatorna
gyűjti össze az időszakos vizeket. Teljes hossza
és vízgyűjtője 132 km és 3039 km2, de ebből a
tájhoz csak 34 km-es felső szakasza tartozik 934
km2 vízgyűjtő területtel. Jelentősebb mellékcsa
tornák: XXIV. (11 km, 60 km2), XXX. (25 km, 377
km2), XXXI. (28 km, 269 km2). A kistájat az erős
vízhiány jellemzi.
Ahogy a Soroksári-ágé, a többi csatorna vízjá
rása is mesterségesen befolyásolt. A Duna fő
medrében állandó, a Soroksári-ágban a Kvassayés a tassi-zsilipek áteresztőképességétől függően
meghatározott a hajóforgalom.
A kistájnak 36 különböző tava van, amelyek
részben természetes eredetűek, részben a szabá
lyozáskor levágott holtágak, részben pedig
halastavak, tározók és bányagödrök. A 27 termé
szetes tó legnagyobbika a dömsödi (17 ha),
együttes területük 72 ha. A mesterséges tavak

V izek

Vízfolyás

Vízmérce

közül a legnagyobb a délegyházi bányató és a Líviai-halastavak (205 ha). A 3 tározó együtt 357 ha
területű, köztük az apaji (253 ha) a legterjedel
mesebb. A 3 dunai holtág felszíne 36 ha; közülük
a dömsödi 16 ha-os.
Árvízvédelem szempontjából az egész kistáj
mentesített ártérnek tekinthető. A Duna és a
Soroksári-Duna két oldalát - mint fő befogadó
kat - végig védgátak kísérik. A belvizeket két
szivattyútelep emeli át. A belvizeket levezető
csatornahálózat hossza meghaladja a 800 km-t.
A „talajvíz" átlagos mélysége 2-4 m között
van, de a Csepel-sziget É-i felén mélyebben,
Dömsöd-Kunszentmiklóstól K-re pedig maga
sabban találjuk. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, de jelentős
területen a nátriumot is megtaláljuk. Keménysé
ge általában 15-25 nk°, de főleg Nagytétény-Érd
közelében a 45 nk°-t is meghaladja. A szulfáttar
talom a terület É-i felén 60 mg/1 felett, D-en ez
alatt van. A táj Duna menti része Budapest víz
bázisához tartozik, ezért vízminőségének védel
me fokozott figyelmet kíván.
Az artézi kutak száma - éppen a sokszor nem
megfelelő talajvíz miatt - nagy. Átlagos mélysé
gük 100 m alatti. A vastartalom a kutak többsé
gében meghaladja az 5 mg/l-t, a keménység
pedig a 18 nk°-ot.
A lakások többségét bekapcsolták a közüzemi
csatornahálózatba, s ez nemcsak a budapesti ke
rületekre vonatkozik: 2008-ban két település ki
vételével mindenütt volt csatornarendszer.
N övényzet ■ Jelentősen átalakított mezőgazda-

sági táj, fragmentált, 20%-nyi természetes és fél
természetes növényzettel. Potenciális növény
zete a Duna-mentén ártéri ligeterdő és mocsár,
a mentett ártéren keményfaliget és láperdő

LKV

LNV
cm

Duna
Duna
Hosszúréti-patak
Benta-patak
Szent László-víz
Váli-víz
Gyáli-főcsatorna
Dunavölgyi-főcsatoma
Soroksári-Dunaág
Soroksári-Dunaág
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Kvassay-zsilip
Adony
Budafok
Tárnok
Martonvásár
Baracska
Soroksár
Fülöpszállás
Kvassay-zsilip
Tass

64
3
-28
-14
-9
0
110
24
460

;

806
739
190
200
333
380
295
; 176
604

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

965
2365
883
2380
0,005
0,29
0,030
0,80
0,015
0,60
0,050
0,40
0,015
0,4
2
3,5
1 0 ■ , 3,5
0
3,5

8270
8150
24
45
40
40
14
25
30
30
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(mocsárrétek mozaikjával), a Turjánvidéken keményfaliget, láprét-láperdő, zárt alföldi tölgyes,
Apaj-Kunszentmiklós térségében szikes puszta.
Ny-on a táj meghatározó eleme a Duna hullám
tér többé-kevésbé összefüggő ártéri növényzete.
Ettől K-re a Duna-szabályozás és a belvízrende
zés a területet jórészt megfosztotta felszíni vizei
től, a nedves rétek visszaszorultak. Délen a meg
lévő ősi szikesek mellett a meszes-szódás talajon
másodlagos szikesedés indult meg. A regenerá
ciós potenciál a hullámtéren az inváziós fertőzöttség függvényében jó-közepes, a szikes pusz
tákon és Turjánvidéken jó. A flóra a változatos
élőhelyek következtében gazdag. Aktuális növény
zetében jellemzők: puhafa- és keményfaligetek,
valam int utóbbiak fehérnyáras származékai
(Duna jobb part, Csepel-sziget: fekete galagonya
- Crataegus nigra, téli zsurló - Ecjuisetum hyemale,
hóvirág - Galanthus nivalis, nyári tőzike - Leucojum aestivum), ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis), ligeti szőlő (Vitis sylvestris); kőrises éger
láp, csátés és kékperjés láprétek (Turjánvidék:
mézgás éger - Alnus glutinosa, magyar kőris Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, kornistárnics - Gentiana pneumonanthe, pókbangó Ophrys sphegodes); nádas úszólápok (SoroksáriDuna: tőzegpáfrány - Thelypteris palustris, lápi
csalán - Urtica kioviensis); szikes rétek, ürmös szi
kespuszták (sziki üröm - Artemisia santonicum,
magyar sóvirág - Limonium gmelinii), vaksziknövényzet (pozsgás zsázsa - Lepidium crassifolium,
magyar sóballa - Suaeda pannonica) (Kunszentmiklós, Apaj); homokpusztagyepek (Csepel-szi
get: magyar csenkesz - Festuca vaginata).
Gyakori élőhelyek: F2, F ia, OC, B la, RB, OB,
H5b, J6; közepesen gyakori élőhelyek: OA, J4,
F lb , J2, D2, Blb, B6, RC, F4, P2a, D34, H5a, G l,
B5, BA; ritka élőhelyek: RA, F5, J3, D l, L5, P2b,
A l, M5, P45, Jla , D6, A5, A3a, A23, B3, B2, E l.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma
100-120; özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 4,
bálványfa (Ailanthus altissimcí) 3, gyalogakác
(Amorpha fmticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 4,
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, amerikai
alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései meggy
(Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 5. (Gergely Attila,

Máté András, Vidéki Róbert)

T alajok ■ A nagy kiterjedésű táj talajtani képe
változatos. Összesen 13 különböző talajtípus for
dul elő a kistájban, amelyből 5%-nál kisebb kiter
jedéssel a futóhomok (1%), a humuszos homok
(2%), a mészlepedékes csernozjom (3%), a mély
ben szolonyeces réti csernozjom (3%) és a szoloncsák talaj (1%) szerepel.
A kistáj talajainak mozaikosságát mutatja,
hogy egyetlen talajtípus sem borítja az összterü
let 20%-át. A réü öntés és a lápos réti talajok
17-17%-os kiterjedésben a vízfolyások mentén, a
nem szikes és felszín közeli talajvizű területeken
találhatók. A réti öntés talajok a Csepel-szigetre
jellemzőek, a lápos réti talajok pedig jelentős ki
terjedésben Alsónémedi és Dabas között fordul
nak elő. Mindkét talajtípus főként homokos
vályog mechanikai összetételű, termékenységi
besorolásuk a közepesnél gyengébb (int. 25-50).
A réti öntések a 40-50 (int.), a lápos réti talajok
pedig jellemzően a 30-40 (int.) kategóriákba tar
toznak. A réti öntés talajok mintegy 60%-ban
szántóként, a lápos réti talajok pedig 65%-ban
rétként hasznosíthatók.
A kistáj D-i felén - főként a Kiskunsági Nem
zeti Parkhoz tartozó területeken - a szoloncsákszolonyec talajok találhatók (16%), főként gyenge
legelőket alkotnak, azonban sziki vegetációjuk a lápréti és mocsárréti állományokhoz hasonló
an - védelem alatt áll, vagy védelmet érdemel.
A kistáj mezőgazdaságilag legértékesebb talajai
a Duna bal partja mentén található, - 70%-ban
szántóként hasznosítható - réti csernozjom tala
jok (14%). Délegyháza és Apaj között a szikes ta
lajvizű területeken mélyben sós réti csernozjom
talajok találhatók (10%), amelyek szikessége
enyhe és a mélyebb talajrétegre terjed ki, ezért
mintegy 65%-ban kiváló termékenységű (int.
90-115) és stabil hozamú szántóterületként hasz
nosíthatók.
A réti talajok 5%-os, a nyers öntések 6%-os te
rületi részarányban fordulnak elő. Főként gyep
területi hasznosításúak.
A kistáj jellemzője a szántóföldi művelés,
amely a talajtípustól függően 35% és 75% közöt
ti is lehet. A rét-legelőként való hasznosítás 10%
és 40% között változhat, a talajféleségtől függően.
A kistájban az erdők részaránya 0% és 30%
között változik.
Összességében a kistáj egészére a löszös és
homokos üledékeken kialakult hidromorf - azaz
a talajvízhatás alatti - talajképződmények nagy
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változatossága, a nátriumsók megjelenésével pe
dig a szikes jelleg a jellemző.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód

02
03
12
13
16
17
18
20
21
25
26
27
31

1
2
.5
3
14
10
3
1
16
5
17
17
6

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület, amelyhez Ny-i részén a Duna
által közrefogott Csepel-sziget csatlakozik saját
belső közúthálózatával, valamint a csepeli és a
ráckevei HÉV vonalával. A kistáj forgalmi tenge
lyében É-D -i irányban vezet az 51. sz. főút és a
vele párhuzamos Budapest-Kelebia villamosí
tott vasúti fővonal Budapest és Kunszentmiklós
közötti szakasza. A terület ÉK-i peremét az 5. sz.,
DNy-i szélét a 6. sz. főút rövid szakasza szeli át,
a Csepel-sziget É-i harmadát az MO-s autópálya
és annak Duna-hídjai metszik. A kistáj Ny-i pe
remén belül fut a Pusztaszabolcs-Dunaújváros,
D-i részén a megszüntetésre kijelölt Kunszentmiklós-Dunapataj vasúti mellékvonalak néhány
km-es szakasza. A kistáj állami közútjainak
hossza 292 km, amelyből autópálya 18 km (6%),
első- és másodrendű főút 83 km (28%). Közútsűrűség 23 km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 28%.
A vasútvonalak hossza 68 km, amelynek 93%-a
villamosított. Vasútsűrűség 5,4 km/100 km2.
Településeinek 36%-a rendelkezik vasútállomás
sal. A HÉV-vonalak kistájon belüli együttes
hossza 34 km, Ráckeve és Csepel (Bp. XXI. kerü
lete) HÉV-végállomások. A terület hajózható
nemzetközi víziútja a Duna, amelynek 57 km-es
szakasza érintkezik a kistáj Ny-i peremével. Rác
kevénál a Ráckevei-Dunán közúti híd ível át.
Kompátkelőhelyek: Tököl-Százhalombatta, Szigetújfalu-Ercsi, Adony-Lórév. Tökölnél és Kis-

38

kunlacháza mellett szilárd burkolatú polgári,
Dömsödnél füves mezőgazdasági repülőtér ta
lálható.
T elepüléshálózat ■ A 25 önálló település mellett

a kistájhoz tartozik a főváros két D-i kerületének
egy része is. A 7 város jórészt az agglomerációban
fekszik. A sűrű betelepülés következtében a kistáj
területének több mint 1/10-e lakott terület. A sa
játos településhálózat miatt magas a városlakók
aránya (2008: 85%). Népességszám alapján a fa
luhálózat erősen differenciált, 300 és 9000 lakosú
település egyaránt előfordul.
N épesség ■ A budapesti kerületek és a népes
agglomerációs települések miatt lakosságszáma
jelentős, 2001-ben meghaladta a 350 000-et. A né
pességszám 1990-ig növekedett, azóta csökken
(1990: 372 000). Ennek hátterében elsősorban a
természetes fogyás állt, a migráció az 1990-es
években a budapesti kerületeket leszámítva min
den településen pozitív. A népsűrűsége (közel
300 fő/km2) jóval meghaladja az országos átla
got, de nagyok a területi különbségek: A pajKunpeszér térségében 15 fő/km2 körüli értékek
vannak.
A népesség korszerkezete a települések több
ségében fiatalos, az elöregedés nem jellemző. Az
iskolázottság összességében valamivel jobb az
országos átlagnál: a 7 évesnél idősebb népesség
közel 16%-a diplomás, ezek túlnyomó része a
budapesti kerületekben él. Közel 30% érettségi
zett, ugyanakkor viszonylag magas az egyetlen
osztályt sem végzettek aránya is.
Vallási téren meghatározó a római katoliku
sok súlya (2001: 45%), rajtuk kívül csak a re
formátusok vannak nagyobb arányban (16%).
A lakosság közel 18%-a felekezeten kívüli, 14%
pedig nem közölte vallási kötődését. A népesség
döntő része (92%) magyar, e mellett csak a közel
5000-es lélekszámú németség említhető.
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
körül vannak: 2001-ben a gazdaságilag aktív né
pesség aránya 39,7%-ot tett ki, a munkanélküliek
aránya 7,8% volt. A foglalkozási szerkezetben a
szolgáltatás a meghatározó (2001: 72%), minden
4. foglalkoztatott az iparban dolgozik, a mezőgazdaság lényegében eltűnt. A munkanélkülisé
gi ráta (2007 nyarán 3,3%) csak fele az országos
értéknek, a kistáj D-i részén azonban 8-9%.
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TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki, dél-alföldi ;
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Peregi Parkerdő (Ráckeve), Ujfalusi erdő (Szigetújfalu), Budai A rbo rétu m (Bp. XI. kér.)
Kunszentmiklós; G ellért fürdő (Bp.)
Kiskunsági Nemzeti Park, Ócsai Tájvédelmi K örze t Kunpeszéri Szalag-erdő Természetvédelmi Terület,
Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület
Kis-Duna-parti nyaralósor (Aporka), üdülőövezet (Döm söd, Szigetbecse, Szigetszentmárton), Réce tanösvény (Apaj),
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szabadstrand (Délegyháza, Dömsöd, Dunavarsány, Lórév), motocross (Kiskunlacháza), strandfürdő
(Kunszentmiklós, Bp, X XI. kér.), lovasturizmus (Ráckeve, Szigetbecse), Szalag-erdő (Kunpeszér)
kavicsbányák (Délegyháza, Dunavarsány)

E

barokk r. kát. tem plom (Adony, Bugyi, Kiskunlacháza, Szigetszentmárton), későbarokk re f te m p ó m (Aporka, Bugyi,
Kiskunlacháza), c o p f ref. tem plom (D öm söd), c o p f szerb o rto d o x tem plom , Zichy-kápolna (Lórév), késő gótikus
szerb o rto d o x tem plom (Ráckeve), Zarándokhelyek kertje, barokk szerb o rto d o x tem plom , Szent T eréz r. kát. tem plom
(Szigetcsép), kora gótikus Szent Anna-kápolna (Tököl), Szent Imre r. kát. tem plom
Beleznay-kúria, Forster-kastély (Bugyi), Piróth-kúria (Délegyháza), Malonyai-kastély (Halásztelek), Hajós-kúria (Kiskunlacháza),
Virágh-kúria (Kunszentmiklós),'Darányi-kúria, Szerbith-kúria (Tass), Bauer /Bayer/-villa (Bp. XI. kér.), Savoyai-kastély,
H orváth-kúria (Ráckeve)
Városháza (Kunszentmiklós, Ráckeve), G ellért Szálló és Fürdő, Budapesti Műszaki Egyetem, Műteremház,
Szent Imre Kollégium, kert és hősi emlékmű, Szent M argit Gimnázium (Bp, XI. kér.)

t+t

faragott fejfás tem ető (Aporka, Makád), gombos fejfás ref. te m e tő (D öm söd)
N epom uki Szent János-szobor (Adony, Ffáckeve, Szigetbecse, Bp. X X I. kér.), barokk Xavéri Szent Ferenc-szobor,
A pusztákon élők emlékére köztéri alkotás (Adony), szégyenkő (Bugyi, Kiskunlacháza), Petőfi-szobor (D öm söd),
XXIII. János pápa-szobor, Trianon emlékpark, (Dunavarsány), Aradi vértanúk kopjafája (Makád), Árpád-szobor, kálvária,
(Ráckeve), Szent Vendel-szobor, Életfa (Szigetbecse), Ökumenikus emlékmű, Zarándokhelyek kertje (Szigetcsép),
Semmelweis Ignác mellszobra, Szent István szobor (Szigethalom), Szent Lénárd-szobor (Szigetújfalu), Taksony vezér-szobor,
W ass A lb e rt mellszobra (Taksony), a Gellért-legenda dom borm űve, Kosztolányi Dezső-szobor, M olnár C. Pál
Műteremmúzeum, Móricz Zsigmond-szobor, Elefántos dísz-ivókút, Szentháromság-szobor, Xavéri Szent Ferenc-kőszobor,
Szent Im re-szobor (Bp. XI. kér.)
Báthory Júlia Üveggyűjtemény (D öm söd), az első magyar közüzemű szélkerék (Kulcs), Árpád-híd (Ráckeve),
Lakihegyi antennatorony, autóbuszgarázs, Budai hengermalom, Kelenföldi Erőmű, Régi lőporraktár,
Transzformátorház (Bp. XI. kér.), csepeli távíróállomás (Bp. X XL kér.)
háromszögletű bronzkori földvár maradványai, faragott római kőemlékek (Adony), Petőfi Emlékmúzeum/Petőfi-fa (Döm söd),
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Diószegi Balázs Emlékház, Baksay Sándor Emlékszoba, Thury József-emlékkiállítás (Makád), Á rpád Múzeum (Ráckeve),
A ndré Kertész Emlékháza (Szigetbecse), Ádám Jenő Emlékház, Citeragyűjtemény (Szigetszentmíklós), Nemes Ferenc népi
iparművész-fafaragó kiállítóterme (Szigetújfalu), Albertfalvai Múzeum, G A M M A Múzeum, Á rpád-kori tem plom , tem ető
és korabeli falu maradványa, kánai bencés ko lo sto r maradványai, római tá b o r maradványai, (Bp. XI. kér.)
népi lakóház (Döm söd), Angyalos-ház (Kiskunlacháza), Nyakvágó csárda, Selyem tanya, helyi védelem alatt álló házegyüttes
(Kunszentmiklós), hosszúházak (Majosháza), kereskedőházak, lakóház és magtár, csónakos piac (Ráckeve), sváb házak
(Szigetbecse), Európai Középkori Skanzen (Szigethalom), népi lakóház 1848-as portrékkal (Tököl)
Fonó Budai Zeneház, Karinthy Színház, M U Színház, Szkéné Színház (Bp. XI. kér.)

1.1.22 SOLTI-SÍK
A kistáj Bács-Kiskun és Fejér megyében helyez
kedik el. Területe 691 km2 (a középtáj 13,2%-a, a
nagytáj 1,4%-a).

<?

D omborzat ■ A kistáj 93,7 és 123,7 m közötti

tszf-i magasságú, ártéri szintű síkság. A Ny-i
rész magasártereinek jellemző magassága 100 m,
amelyből Dunavecse és Solt között a partidűnesorozatok 6-8 m-re emelkednek ki. A K-i rész
alacsony árterei és elgátolt szikes laposai 94-96
m közötti abszolút magasságban találhatók.

A felszín átlagos relatív reliefe 4 m/km2, K felé
csökkenő. A kistáj nagyobb része az alacsony
ármentes síkság és az enyhén ármentes síkság
T erülethasznosítás
Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

«,

%
4,5
59,5
1,4
1,1
17,9
5,2
10,4

Hektár

3103,8
'41092,9
995,6
743,4
12361,2
3595,1
7209,5
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(Ny-on), kisebbik része pedig az ártéri szintű sík
ság, ül. a rossz lefolyású alacsony síkság (K-en)
orográfiai domborzattípusába sorolható. A dom
borzatot a Nagy-ér hajdani medereltolódásai
során létrejött mélyedések, meanderek, a partidűne-sorozatok, a szikes tavak és a Duna által a
Mezőföld pereméről levágott két eróziós tanú
hegy, a Solti-halom és a Tétel-halom teszik válto
zatosabbá.
F öldtan ■ Az alaphegységet jórészt mezozoos
kőzetek alkotják. Az erre lerakodott képződmé
nyek felső részét alkotó pannóniai rétegekre
40-60 m vastag dunai eredetű durva folyami
hordalék települ. Ez az üledéksor E felé fokoza
tosan elvékonyodik, és átlag 10-20 m vastagságú
folyami kavics és homok rétegsorba megy át.
Ez a hatalmas kiterjedésű kavicsmező nagy
mennyiségű vizet tárol, s jelentős tömegű hasz
nosítható kavics nyersanyagot szolgáltat. A leg
nagyobb kavicskészletek Szalkszentmárton és
Solt környékén találhatók. A felszínen, ill. a fel
szín közelében a holocén öntéshomok, ill. a ho
mokosabb öntésagyag az uralkodó. A feltöltött
morotvákat lápi, réti agyag tölti ki.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú
kistáj. Az évi napfénytartam 2000-2020 óra; a
nyári évnegyedben 780-790, a téliben kevéssel
180 óra fölötti napsütés a valószínű.
Az évi középhőmérséklet 10,4—10,5 °C; a nyári
félévé 17,5 °C. Ápr. 4. körül a napi középhőmér
séklet rendszerint már meghaladja a 10 °C-ot, s
ez az időszak okt. 20-ig, mintegy 198-200 napon
át tart. Ápr. 4-5. és okt. 25-30. között, azaz mint
egy 200-205 napon át nem valószínű, hogy a hő
mérséklet fagypont alá csökken. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,0 °C, a
minimumoké -16,0 és -17,0 °C.
A csapadék évi összege 530-550 mm szokott
lenni, a tenyészidőszaké pedig 310-320 mm. A
legtöbb, 24 óra alatt lehullott csapadék 168 mm
volt, s ezt Apostagon mérték. A téli félévben
30-32 napon át borítja a talajt hótakaró, az átla
gos maximális vastagsága 20 cm körüli.

Vízfolyás

Vízmérce
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V izek b A kistáj Ny felől a Duna RácalmásBölcske közötti 37 km-es szakaszára támasz
kodik. Balról csak kisebb vízfolyások, belvízcsa
tornák érik el (Vadas-csatorna, 6 km, 39 km2;
Sákor-csatorna, 12 km, 47 km2). K-i szélén halad
a Duna-völgyi-főcsatorna 33 km hosszú, 1451
km2-es vízgyűjtőjű É-i szakasza. Jelentősebb
mellékcsatornái: V. (33 km, 286 km2), XV. (20 km,
383 km2), XIX. (38 km, 354 km2), utóbbiak azon
ban a szomszédos Kiskunsági-homokhát idősza
kos vizeit is levezetik. Az időszakos belvizeket
több száz km-es csatornahálózat vezeti a főcsa
tornákba. Gyér lefolyású, vízhiányos terület.
A vízjárási adatok csak a Dunára jellemzőek,
mert a csatornákét mesterségesen irányítják.
A Duna vízjárását a tavaszi és nyár eleji árvi
zek, valamint az őszi kisvizek jellemzik. A víz

LKV

Dunaújváros
Fülöpszállás

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

742
295

470
2

2380
3.5

8510
25

cm

•

Duna . - é .
Duna-völgyi-főcsatorna

Az ariditási index 1,30 körüh.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s.
Főként öntözés mellett minden szántóföldi és
kertészeti kultúra számára jó az éghajlat.

-51
110
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minősége a Dunában II. osztályú, a terület kis
vízfolyásait általában a települések szennyvizei
terhelik.
A Duna ezen a szakaszon még kisvizek idején
is akadálytalanul hajózható. A kistájnak 27 álló
vize van. Ezek nagyobbrészt a szikes laposok
időszakos tavai (17 db, 294 ha). Köztük legna
gyobb a Fülöpszállás melletti Zabszék-tó (119
ha). Levágott kanyarulatban maradt vissza 8 kis
tó (18 ha). Két halastó is van, együtt 27 ha fel
színnel.
A „talajvíz" mélysége általában 2 -4 m közöt
ti, de a Duna közelében annak vízállása szabá
lyozza. A talajvíz kémiai jellege általában kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Solttól
É-ra a nátriumos típus is nagy területet ural.
Keménysége 15-25 nk° közötti, de a települések
közelében helyenként a 45 nk°-ot is meghalad
ja. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között inga
dozik.
Az egészségtelen talajvíz miatt a települések
nagyobb részének volt artézi kútja. Ezek átlagos
mélysége nem éri el a 100 m-t. A nagyszámú
artézi kút kihasználását korlátozta a nagy vastar
talom és a keménység.
2001-ben a lakások mindössze 14,3%-a volt
bekapcsolva a közüzemi csatornahálózatba, ez az
érték azonban 2008-ig már 45%-ra emelkedett.

o

N övényzet m Jelentősen átalakított mezőgazdasági táj, fragmentáltan elhelyezkedő 23%-nyi ter
mészetes és féltermészetes növényzettel. Poten
ciális növényzete a Duna mentén ártéri ligeterdő
és mocsár, a mentett ártéren zárt keményfaliget
és láperdő, mocsárrétek mozaikjával, Újsolt-Szabadszállás-Akasztó térségében szikes élőhelyek
kel, a Turjánvidéken keményfaliget láprétekkel
és láperdőkkel. Nyugaton a tájszerkezet megha
tározó eleme a Duna hullámterének több helyen
megszakadó ártéri növényzete. A folyószabályo
zás és a belvízrendezés a vidék bizonyos részein
csökkentette a felszíni vízborítás mértékét és ide
jét; a mocsarak visszaszorultak. A löszsztyepréti
növényzet töredékesen maradt fenn.
A flóra a változatos élőhelyek következtében
gazdag. Aktuális növényzetében jellemzők: pu
hafa- és keményfaligetek (téli zsurló - Equisetum
hyemale, ligeti szőlő - Vitis sylvestris, fekete gala
gonya - Crataegus nigra, ligeti csillagvirág - Scilla
vindobonensis, hóvirág - Galanthus nivalis), me
lyek nagy részét mára átalakították, helyükön

faültetvényeket találunk. A szoloncsák szikesek
különböző típusai: a Sós-ér menti szikesek
(mindhárom sóballafaj - Suaeda spp., sziksófű Salicornia prostrata), szikes tavak láncolata, vak
szik, szikfok növényzettel (Szabadszállás-Akasz
tó: sziki mézpázsit - Puccinellia limosa, magyar
sóballa - Suaeda pannonica, pozsgás zsázsa - Lepidium crassifolium). Szikesekből kiemelkedő
löszsztyeprétek (érdes csüdfű - Astragalus asper,
osztrák zsálya - Salvia austriaca, pusztai csenkesz
- Festuca rupicola), ill. a kőrises égerlápok, csátés
és kékperjés láprétek (Turjánvidék: magyar kőris
- Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, komistámics - Gentiana pneumonanthe, keskenylevelű
gyapjúsás - Eriophorum angustifolium). A regene
rációs potenciál a hullámtéren az inváziós fertőzöttség függvényében jó-közepes, a szikes
pusztákon és Turjánvidéken jó, a löszsztyepréti
növényzeté gyenge.
Gyakori élőhelyek: F2, B la, B6, F4, OB, F ia;
közepesen gyakori élőhelyek: OC, F5, A5, D34,
J4, OA, D2, RC, RB, J3; ritka élőhelyek: F lb , H5a,
J6, RA, A3a, A4, A l, D l, J2, B5, B lb, B4, II, 12, L5,
P2a, D6, B2, B3, H5b.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 4, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3-4, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései meggy (Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Máté András,

Vidéki Róbert)
T alajok ■ A kistáj 11-féle talajtípusa 40-60 m

vastag folyami hordalékra települt öntéshomo
kon, homokos öntésanyagon, a morotvákban lápi, réti agyagon kb. 40-50 talajfoltra különül. A
öntés, a humuszos és a futóhomok talajokat ki
véve a kistáj talajai a Mezőföld peremének löszös
üledékein alakultak ki. A löszös üledéken a réti
csernozjom talajok a legnagyobb területi kiterjedésűek (27%). Kedvező mezőgazdasági jellem
zőik és jó termékenységük (int. 95-120) révén fő
ként szántóként (90%) hasznosíthatóak.
A mélyben sós réti talajok területi kiterjedése
21%. Termékenységük ugyan a réti csernozjom
talajokénál kedvezőtlenebb, mezőgazdasági
hasznosításuk azokéval megegyezik.
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Solttól É-ra és Bölcske térségében a Na-os talaj
vizű területeken a szoloncsák-szolonyec talajok
számottevő (20%) területet foglalnak. Mezőgaz
dasági hasznosításuk nem gazdaságos, florisztikailag értékes sziki vegetációjuk miatt azonban
természetvédelem alatt állnak.
Kisebb (5%-os) területi kiterjedésben a szolonyeces réti talajok és a szikesség által kevéssé be
folyásolt termékenységű, mélyben szolonyeces
réti talajok (1%) fordulnak még elő.
Több kisebb területű foltra különülten humu
szos homoktalajok (8%) fordulnak elő természet
közeli és vetett homoki gyepekkel (25%). Döntő
többségük mezőgazdaságilag hasznosítható;
szántóként 50%, szőlőként 5%, erdőként pedig
15%-uk.
A talajvízhatás alatti réti talajok, öntés réti ta
lajok, lápos réti talajok, nyers öntések csupán kis
területen fordulnak elő.
A magasabb térszínek löszös üledékein a
csernozjom barna erdőtalajok (2%) és a mészlepedékes csernozjom talajok (6%) fordulnak elő.
E talajtípusok nem alkotnak összefüggő foltokat,
ezért szántóként csupán 25%-25%-ban, szőlő
ként azonban 60%, ill. 15%, erdőként pedig 5% és
25%-ban hasznosíthatóak. A mészlepedékes
csernozjom talajok településsel elfoglalt részará
nya jelentős (35%).
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

03
11
13
16
17
18
21
24
25
26
27
Duna

8
2
6
27
21
1
20
5
2
1
2
5

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, 3 forgalmi tengelyű terület. Ny-i ré
szén É-D-i irányban vezet az 51. sz. főút, ame
lyet Soltnál keresztez a dunaföldvári híd felé ve
zető 52. sz. főút. Az utóbbiból ágazik ki DK-felé
az 53. sz. főút. A kistáj K-i peremét rövid szaka
szon metszi a Budapest-Kelebia villamosított
vasúti fővonal, Ny-i részén az 51. sz. főúttal pár
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huzamosan vezet a megszüntetésre kijelölt Kunszentmiklós-Dunapataj vasúti mellékvonal Szalkszentmárton-Harta közötti szakasza. Az állami
közutak hossza 127 km, amelyből 82 km (64%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 18 km/100
km2, főútsűrűség 12 km/100 km2. Főút menti te
lepüléseinek aránya 88%. Vasútvonalainak
hossza 49 km, amelynek 28%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 7 km/100 km2. Településeinek
67%-a rendelkezik vasútállomással. Hajózható
nemzetközi vízi útja a Duna, amelynek 37 km-es
szakasza érintkezik a kistáj Ny-i peremével. Raj
ta két, a Dunántúlra vezető híd ível át: a duna
földvári (Solt mellett) és a leendő 8-as autópálya
részeként 2007-ben átadott új dunaújvárosi híd
(Pentelei híd, 1682 m).
T elepüléshálózat ■ Alföldi jellegű, nagyhatá

rú, többségében népes települések alkotják. A 9
helység 1/3-a város, egykori mezővárosokból
alakultak ki. A városi népesség aránya (2001:
64,6%) nagyjából megfelel az országos átlagnak.
A legnépesebb város - Szabadszállás - népesség
száma sem éri el a 8000-et. A tanyavilág egy ré
sze megmaradt, a külterületi népesség aránya
5% körüli.
N épesség ■ A kistáj ritkán lakott: a népsűrűség
mindössze 42 fő/km2, de van ahol a 10 fő/ km2-t
sem éri el. Népességszáma 1949 óta csökkent, de
1990-2001 között valamelyest növekedett, mivel
a vándorlási nyereség meghaladta a természetes
fogyást. Népességszáma 2001-ben még így sem
érte el a 28 000-et.
A népesség korstruktúrája valamivel jobb az
országos átlagnál, de az egyes települések között
jelentős a különbség. A lakosság iskolázottsága vi
szont meglehetősen alacsony szintű: a 7 évesnél
idősebbek 1/3-a csak 8 általánost végzett, 1/4-e
még annyit sem, a diplomások aránya (2001:
4,2%) az országos érték alig több mint 1/3-a.
Vallási téren a római katolikusok és a refor
mátusok aránya 2001-ben teljesen azonos volt
(37,9%), ez az együttélés jellemezte a települések
többségét is. Az egyházhoz nem tartozók és a
nem válaszolók aránya (2001: 10,7, ill. 6,6%) lé
nyegesen az országos átlag alatti. A lakosság
több mint 96%-a magyar, említésre méltó nemze
tiség mindössze Dunaegyháza szlovák közös
sége: 2001-ben a lakosság több mint 1/4-e tarto
zott ide.
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A munkaerőpiac mutatói rosszak: 2001-ben
a lakosság mindössze 1/3-a volt foglalkoztatott,
a munkanélküliek aránya pedig 16,1%-ot tett ki.
A foglalkoztatottak fele a szolgáltatásban, szűk

1/3-a pedig az iparban dolgozott. A mezőgazdság súlya (2001:17%) többszöröse az országos át
lagnak. A munkanélküliek aránya (7%) 2007 nya
rán valamivel meghaladta az országos átlagot.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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tér (madocsai terasz) széles, ovális földnyelvként
emelkedik környezete fölé.

A kistáj Bács-Kiskun és Tolna megyében helyez
kedik el. Területe 992 km2 (a középtáj 19%-a, a
nagytáj 1,9%-a).
T erülethasznosítás
Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

fi

%

Hektár

4,9

4868,6
67164,1
1129,0
709,1
9855,9
5986,6
9525,0

67,7
1,1

0,7
9,9
6,0
9,6

D omborzat ■ A kistáj 89,4 és 125,6 m közötti
tszf-i magasságú, ártéri szintű síkság. É-i része
96-98 m átlagmagasságú magasártér (kalocsai
terasz), D-i része 91 m átlagmagasságú összefüg
gő alacsonyártér. A magasártér főként ÉK-en szi
kes laposokkal, középső része morotvákkal, ala
csonyártéri laposokkal tagolt. A Vörös-mocsár
mentén, a Kecel-Bajai-magaspart közvetlen tö
vében hosszan elnyúló tőzegterület a kistáj leg
alacsonyabb része. Az enyhén D felé lejtő felszín
átlagos relatív reliefe 1 m/km2. A Duna jobb
partján a részben futóhomokkal fedett magasár

F öldtan 8 Az alaphegység változatos összetéte

lű, alsó-perm kvarcporfír, triász karbonátos üle
dékek és metamorf képződmények egyaránt
megtalálhatók. A pannóniai agyagos üledékre
majd a pleisztocén elejétől részben ős-dunai,
részben dunántúli eredetű homokos-kavicsos
üledéksor települ. A terület a Kalocsa-Mohácsisüllyedék újholocén kori erősebb süllyedése
után vált véglegesen Duna-völggyé, ill. ártérré.
A felszín 90%-át jelenleg holocén üledékek fedik.
Az alacsonyárterek üledékei általában tömöttebb, iszapos-agyagos képződmények. A kistáj
K-i peremén gyakori a réti és lápi agyag, a tőzeg,
a lápföld. Ez utóbbiakhoz jelentős mezőgazdasági
tőzeg- és lápföldkészletek kapcsolódnak (Érsekcsanád, Nemesnádudvar, Hajós, Homokmégy).
A magasártereket öntéshomok, öntésiszap, ill.
helyenként (Hajós) pleisztocén lösziszap fedi.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú
terület, de már közel a meleg típushoz.
Az évi napfénytartam kb. 2040 óra; a nyári év
negyed napsütéses óráinak száma kevéssel meg
haladja a 800 órát, a télié pedig közel 200 óra.
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Az évi középhőmérséklet 10,5 °C, míg a vege
tációs időszaki átlaghőmérséklet 17,5 °C. Ápr.
2-4. és okt. 20. között, 198-200 napon át a napi
középhőmérséklet magasabb 10 °C-nál. A fagy
mentes időszak ápr. 4-5-én kezdődik és az E-i te
rületeken okt. 25 körül ér véget (203 nap); a D-i
területeken a fagymentes időszak hossza a 206
napot is meghaladja és okt. 27-28-án fejeződik
be. A nyári legmelegebb napok max. hőmérsék
leteinek sokévi átlaga 34,0 °C, D-en 34,5 °C, a
leghidegebb téli napok min. hőmérsékleteinek
átlaga pedig -16,0 és -17,0 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg 550-580 mm, ebből
320-340 mm a vegetációs időszakban hullik. 24
óra alatt 128 mm csapadék volt a legtöbb; Hajó
son észlelték.
A hótakarós napok átlagos száma 30 nap, az
átlagos maximális hóvastagság 20 cm körül van.
Az ariditási index 1,22-1,25 között változik.
Gyakoriságban első helyen az ÉNy-i, máso
dik és harmadik helyen a D-i, ill. DNy-i szél
irány áll. Az átlagos szélsebesség megközelíti a
2,5-2,8 m/s-t.
A kevés csapadék határozza meg a gazdasá
gos termesztés lehetőségeit.
V izek b A kistáj a Duna és a Duna-völgyi-fő-

csatorna közötti terület, amely Harta-Akasztó
vonalától Bajáig terjed D felé. Bölcskétől Dunakömlődig a Duna jobb parti ártere is idetartozik.
E terület vizeit a Dunakömlődi-főcsatorna (11,2
km, 140 km2) vezeti a Dunába. K-ről a Duna-völgyi-főcsatorna Akasztótól a torkolatig terjedő
szakasza határolja (61 km, 567 km2). Nevezete
sebb mellékcsatornák ezen a területen: I. főcsa
torna (48 km, 273 km2), III. főcsatorna (23 km, 70
km2), II. főcsatorna (47 km, 235 km2), Csorna-Foktői árapasztó-csatorna (33,5 km, 404 km2),
Szeliditavi-csatorna (16,5 km, 243 km2). Egészé
ben gyér lefolyású, vízhiányos terület.
A vízjárási adatok csak a Dunára jellemzőek,
mert a csatornákét mesterségesen irányítják.
A Duna vízjárását e szakaszon a tél végi-kora
tavaszi jegesárvíz, a kora nyári „rendes" áradás
Vízfolyás

Vízmérce

és az őszi kisvíz jellemzi. A táj lefolyásszegény
felszínén is csak hóolvadás, nyár eleji esőzés ide
jén van viszonylagos vízbőség. Ilyenkor a több
száz km-es csatornahálózat megtelik vízzel, s a
két nagy teljesítményű szivattyútelep is üzemel.
A Dunát végig védgátak kísérik.
A Duna vízminősége Fajszig II. osztályú, attól
D-re I. osztályúnak minősíthető. A Sió torkolata
alatt azonban annak szennyvízhullámai kimu-

LKV

LNV

KQ

872 (1006)
987 (1037)
295

615
679
2

cm

Duna
Duna
Duna-völgyi-főcsatoma
( ) jégtől duzzasztott vízállások
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Paks
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Fülöpszállás

-20
51 (66)
110

.

KÖQ
m3/S

NQ

2379
2400
3,5

8010
8200
25
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tathatóak. A Duna-völgyi-főcsatorna vize egyes
minőségi mutatók szerint III. osztályú.
Hajózási akadály a Duna itteni szakaszán
még kisvizek idején sincs.
A kistájnak 13 tava van, együtt 2544 ha felszín
nel. Közülük 3 időszakos belvíztározó, 2400 ha
felszínnel. A 3 természetes tó közül a Szelidi-tó
(68 ha) a legfontosabb, mint szikes vizű nyári
üdülőbázis. A 3 halastó együtt is csak 66 ha, míg
a 2 dunai holtág felülete a 2 ha-t sem éri el.
A „talajvíz" átlagos mélysége 2-4 m közötti,
de K-en, a Duna-völgyi-főcsatorna mellett 2 m
feletti, a Duna mellett pedig annak vízállása sza
bályozza. A talajvíz kémiailag túlnyomóan nátrium-hidrogénkarbonátos, de a Duna menti
sávban nagy területen a kalcium-magnézium
túlsúlya mutatható ki. Igen kemény, 25-35 nk°
körüli. A szulfáttartalom általában alacsony, 60
mg/1 alatti, de Paks és Dunapataj között helyen
ként a 300 mg/1-t is eléri.
Az artézi kutak száma igen nagy. Átlagos
mélységük 100 m, vizükben sok helyen a nagy
vastartalom és keménység jellemző.
Ma már valamennyi településnek közüzemi
vízellátása van, a csatornázás azonban 1/3 ré
szükben hiányzik, a közüzemi csatornahálózat
ba bekapcsolt lakások aránya 2008-ban 56,4%. Ez
a felszín közeli rétegek vízkészletének el
szennyeződésével fenyeget.
N övényzet ■ A táj egykori növényzete a Duna
mentén ártéri erdő és mocsár, a mentett ártéren
keményfaligetek, a Duna-erekben mocsári nö
vényzet. A nyűt ártéren a Duna-meanderek kü
lönböző vizes élőhelyeinek sokasága volt jelen
(legnagyobb megmaradt mederrész a Szelidi-tó).
A kanyargó víztestek között a kiterjedt hátakon
száraz sztyepi és erdőssztyep-vegetáció uralkod
hatott. A táj északi részén egy szikes zóna követ
kezik (Felsőerek, Homokmégy környéke), végül
a homokhátsághoz közeledve a Duna-Tisza kö
ze legnagyobb lápvidéke, az Őrjeg terül el.
A Duna hullámtér ártéri növényzete a szabá
lyozások miatt elkeskenyedett, degradált, legin
kább puhafás ligeterdővel, a parton és a szigete
ken bokorfüzesekkel (mandulalevelű fűz - Salix
triandrá), a magasabb térszíneken keményfás
ligeterdő-maradványokkal (ligeti csillagvirág Sállá vindobonensis, hóvirág - Galanthus nivalis,
zöldes sarkvirág - Platanthera chlorantha). Az ár
téri rétek ritkák, a gátak tövében vannak túlélő

foltjai. A Duna menti kőzetlisztes hát korábbi
száraz tölgyesei teljesen, sztyeprétjei szinte telje
sen elpusztultak (buglyos kocsord - Peucedanum
alsaticum). A szikesek fajgazdagok, különösen
Felsőerek térségében. Fejlettek a szoloncsák szik
fokok (pozsgás zsázsa - Lepidium crassifolium),
vakszikek, kelet felé egyre több az ürmöspuszta.
Szikes tavak itt már nincsenek. A hátakon külön
leges rétsztyepeket találunk (réti iszalag - Clematis integrifolia, fátyolos nőszirom - Iris spuria, festő
zsoltina - Serratida tinctoria). Az Őrjegben gyako
riak a különböző mértékben kiszárított zsombékosok (zsombéksás - Carex elata, mocsári ko
csord - Peucedanum palustre), lápos nádasok, a
láprétek ritkák. A kaszálás és legelés alól fel
hagyott gyepeken spontán füzesek és telepített
ültetvények vannak. A dunántúli oldalon Madocsánál szép löszgyepek maradtak (parlagi rózsa
- Rosa gallica, egyszerű borkóró - Thalictrum
simplex, pusztai kakascímer - Rhinanthus borbasii,
szennyes ínfű - Ajuga laxmannii).
Gyakori élőhelyek: BA, B la, F ia, F2, B6, J4,
OB, RB, P2a; közepesen gyakori élőhelyek: B lb,
B4, B5, D34, D5, H5a, J3, RA, RD; ritka élőhelyek:
A l, A4, B2, B3, D2, D6, F4, F5, H5b, II, Jla , J2, J6,
OA, OC, P2b, RC.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 4, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amoi-pha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, amerikai
kőris (Praxinus pennsylvanica) 4, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Molnár Zsolt, Faj-kas Sándor, Máté András)
T alajok ■ A kistáj holocén üledékein, az ala

csony árterek iszapos-agyagos képződményein,
a magas árterek öntéshomok, öntésiszap és ple
isztocén lösziszapképződményein 8-féle talaj
típus mintegy 50 talajfoltjának változatos mintá
zata alkotja.
A talajok Duna felőli egymásra következésében
zonalitás figyelhető meg. A Dunát keskeny,
helyenként azonban széles sávban vályog me
chanikai összetételű, kis (<1%) szervesanyagtartalmú és gyenge termőképességű nyers öntés
talajok övezik (4%).
A Dunától távolabb, helyenként közvetlenül a
Duna mellett, a nyers öntés talajokat szerves
anyagban gazdagabb (1-2%) öntés réti talajok
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váltják fel (41%). Mechanikai összetételük több
nyire vályog, agyagos vályog vagy homok. Ter
mékenységi besorolásuk főként a mechanikai
összetételtől függően változik (int. 40-70).
Az öntés réti talajokat az öntésanyagon a ta
lajvízszint süllyedésével szerves anyagokban
gazdagabb (2-3%) vályog, agyagos vályog me
chanikai összetételű réti talajok követik (9%). A
réti talajok a kistájban előfordulnak még löszös
üledékeken is. Termékenységi besorolásuk 45-65
(int.), az öntés anyagon képződött agyagosvályog-változatok 60-80 (int.) közötti. Szántóként
80%-uk, rétként 20%-uk hasznosítható. A tájat Kről a Duna-völgyi-főcsatorna mentén síkláp tala
jok határolják (3%). Mintegy 75%-ban rétek,
vagy vizes felszínek. A löszös üledékeken réti
csernozjomok (27%) és mélyben sós réti csernozjom talajok is képződtek. A réti csernozjomok
számos foltra különülnek, mechanikai összetéte
lük a homokos vályogtól az agyagos vályogig
változik. Termékenységük is széles skálán (int.
65-120) mozog. Szántóként 80%-uk, gyümöl
csösként 5%-uk hasznosítható.
A mélyben sós réti csemozjom talajok (8%)
termékenysége a szikes talajvíz miatt a réti csernozjom talajokénál kedvezőtlenebb (int. 50-75).
Szántóként 90%-uk, rét-legelőként 10%-uk hasz
nosítható. A szoloncsák-szolonyec talajok 5%-os
területi kiterjedésben találhatók. Gyenge minősé
gű legelőként vagy kaszálóként hasznosíthatók.
A talajtakaró változatosságát egy-egy kis te
rületű szolonyeces réti talaj és humuszos homok
talaj folt előfordulása növeli.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód

16
17
21 :
25
26
28
31
Duna

T elepüléshálózat ■ A 21 település többsége né

hány ezer lakosú község. Mindössze 2 városi
jogállású települése van: a hagyományos kistáj
központ Kalocsa (2001: 18 789 fő), valamint Ha
jós. A városi lakosság aránya alacsony, a 40%-ot
sem éri el. A külterületi népesség aránya 2-3%,
ezek túlnyomó része a kistáj sajátos településtípusán, az ún. szállásokon él.

Területi részesedés (%)

27
8
5
9
41
3
4
3

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Ny-i peremén fut az 51. sz. főút,
a terület közlekedési tengelye, amely Dusnok
alatt találkozik a szekszárdi Duna-híd felől ide
vezető M9-es autóúttal. E főutak Budapest, Baja
és Szekszárd irányába biztosítanak kedvező elér
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hetőségi feltételeket. A kistáj területére É, ill. K
felől megszüntetésre kijelölt vasúti szárnyvona
lak (Kunszentmiklós-Dunapataj, Kiskőrös-Kalocsa) futnak be. (Felszámolásuk esetén a kistáj
vasúti forgalom nélküli terület lesz.) Állami köz
útjainak hossza 231 km, amelyből 82 km (34%)
autóút és másodrendű főút. Közútsűrűség 22
km/100 km2, a főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 28%. Vasútvonalai
nak hossza 26 km. Vasútsűrűség: 2,5 km/100
km2. Településeinek 24%-a rendelkezik vasút
állomással, közülük Dunapataj és Kalocsa vasút
hálózati végpont. Hajózható vízi útja a Duna 74
km-es, Harta és Baja közötti szakasza. Kompátkelőhelyek: Madocsa-Harta, Ordas-Paks, Foktő-Gerjen, Fajsz-Fadd. A kistáj DNy-i peremén a
2002-ben megépült közúti Duna-híd (Szent Lász
ló híd, 916 m) - a leendő M9-es autópálya része
ként - a Dél-Dunántúllal teremt kapcsolatot. A
kistáj D-i végénél található bajai vasúti és közúi
híd (Türr István híd, 582 m) is hasonlóan fontos
kapcsolatteremtő a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld
között. Kalocsától Ny-ra használaton kívüli, szi
lárd burkolatú katonai repülőtér (Kalocsa-Foktő)
található. Érsekcsanádnak használaton kívüli
polgári célú füves repülőtere van.

N épesség ■ A kistáj ritkán lakott, népsűrűsége

(2001: 56 fő /km2) alig több mint a fele az orszá
gos átlagnak. Népessége 1949 óta folyamato
san csökken, 2007-ben közel 57 000 főt tett ki.
1990-2001 között a vándorlási nyereség enyhítet
te a népességcsökkenés ütemét.
A népesség korszerkezete kistérségi szinten
kiegyenlített: a gyermek- és az időskorúak ará
nya azonos (2001:16-16% ), ugyanakkor az egyes
települések között jelentősek a különbségek: el
öregedett és fiatalos helységek egyaránt akad
nak. A lakosság iskolázottsági szintje elmarad az
országos átlagtól, a diplomások aránya annak
csak kb. fele, a lakosság több mint fele legfeljebb
az általános iskolát végezte el.
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Vallási téren a római katolikusok dominál
nak, a lakosság 2/3-a ide tartozik, ami nyilván
valóan összefügg Kalocsa vallási központ (érsek
ség) szerepével. A reformátusok aránya ettől
messze elmarad (2001: 14%), mindössze 7% a felekezeten kívüliek, s lényegében ugyanennyi az
ismeretlen vallásúak aránya. A lakosság 95%-a
magyar, ezen kívül csak a németség érdemel em
lítést: legnagyobb közösségük Hajóson él.

A munkerő-piaci helyzet meglehetősen kedve
zőtlen: 2001-ben a lakosság kevesebb mint 1/3-a
volt foglalkoztatott, a munkát keresők aránya pe
dig 16,6%-ot tett ki. A foglalkoztatottak több mint
fele a szolgáltatásban, közel 1/3-a az iparban dol
gozott. A mezőgazdaságban dolgozók aránya
magas, mintegy háromszorosa az országos átlag
nak. A munkanélküliek aránya 2007 nyarán közel
9%, ez magasabb az országos átlagnál.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R TÉ K E K

i n a i

Idegenforgalmi régió: dél-alföldi, dél-dunántúii
Borvidék: Hajós bajai
érseki palota parkja (Kalocsa)

gy

Kalocsa
Kiskunsági Nem zeti Park, Szelidi-tó Természetvédelmi Terület, Hajósi Homokpuszták Természetvédelmi Terület,

A

Hajósi Kaszálók és Löszpartok Természetvédelmi Terület
Szelidi-tó; miklapusztai szikes puszta (Akasztó)
hazánk legnagyobb összefüggő, meszes-szódás szikes pusztája (Dunapataj, Akasztó)
barokk r. kát. tem plom (Bátya), Csodatévő Szent Gergely r. kát. tem plom (Foktő), re f te m plom (Dunapataj),
búcsújáróhely (Hajós), ev. tem plom (Harta), Nagyboldogasszony r, kát. székesegyház (Kalocsa)
Bencze-kastély (Dunapataj), érseki kastély (Hajós)
érseki palota, Nagyszeminárium, Kisszéminárium, Kanonoki ház (Kalocsa)

ftf

református tem ető közel 200 faragott, em ber alakú fejfával, zsidó te m e tő (Dunapataj), ref. te m e tő
tulipánfejű fejfákkal (Ordas):

■

K

N epom uki Szent János-szobor (Bátya, Fájsz, Hajós, Miske), H ősök szobra, Kodály-szobor, Kossuth-szobor (Dunapataj),
H é t vezér-emlékmű (Dusnok), Védőangyal-szobor (Ersekcsanád), Fájsz fejedelem em lékmű (Fájsz), Szent Orbán-szobor,
Kálvária (Hajós), Semmeiweis-szobor, Dózsa-szobor, Erdei Ferenc mellszobra (Harta), kibernetikus /Schöffer/
fénytorony-szobor, Szent István-szobor, Liszt Ferenc szobra, Szentháromság-oszlop, T ö m ö ri Pál szobra (Kalocsa),
Szentháromság-szobor (Nemesnádudvar), Szent Rókus-szobor (Szakmár)
v o lt Unitárius templom-Pataji Múzeum (Dunapataj), Borkatakomba Múzeum (Hajós), honfoglalás kori fejedelmi központ

in

maradványai, az egyik legkorábbi rovásírásos lelettel, a középkori Sármégy falu tem plom ának és tem etőjének romjai
(Hom okmégy), Érseki Kincstár, Magyar Fűszerpaprika Múzeum, Viski Károly Múzeum, Schöffer Miklós Múzeum,
Vasútállomás pingált fallal (Kalocsa), T ó th Menyhért Emlékház (Miske), Falumúzeum (Nemesnádudvar),
Rákóczi-emlékkő (Ordas), G ábor Lajos festő szülőháza (Újtelek), Benedek Péter Emlékház (Úszód)

ő

tájház (Dunapataj, Kalocsa), paraszt barokk építésű házak sora (Géderlak), mintegy 1200 pincéből álló pincefalu (Hajós),
Nemzetiségi Ház (Harta), pincesor (Nemesnádudvar)

1.1.24 TOLNAI-SÁRKÖZ
A kistáj Tolna és Bács-Kiskun megyében helyez
kedik el. Területe 680 km2 (a középtáj 13%-a, a
nagytáj 1,3%-a).
D omborzat ■ A kistáj 88,1 és 162 m közötti tszf-i
magasságú, ártéri szintű síkság. Az É-i része 91
m jellemző magasságú, összefüggő alacsonyár
tér, D-i része 95 m átlagmagasságú magasártér,
amelyeken teraszszigetek, ill. a Ny-i peremen a
Tolnai-Bar anyai-domb vidék felől érkező pata
kok által felhalmozott hordalékkúpok találhatók.

T erülethasznosítás
Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,4 ■ 58,7
0,5
1,5
3,3
23,6
7,0

Hektár

3687,4
39934,8
330,7
998,6
2257,2
16027,4
4759,6

A terület É-i része az ártéri szintű tökéletes sík
ság, D-i része az alacsony ármentes síkság orográfiai domborzattípusába sorolható. A felszín
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átlagos relatív reliefe 1-2 m/km2 közötti. A Tol
nai-Sárköz felszínét a magasártérbe is mélyült,
természetes folyamatok és mesterséges beavat
kozás hatására feltöltött és feltöltődő morotvák
kusza hálózata szövi át. A terület belvízveszé
lyes, a szabályozásokig nagy felszíneket foglal
tak el az időszakosan vízzel borított mocsaras
felületek. Ezek maradványa a Gemenci-erdő.
F öldtan h A z alaphegységet főleg triász-jura
törmelékes-karbonátos képződmények alkotják,
a D-i részen azonban már metamorfitok vannak.
A kistájon a pannóniai képződményekre a Du
nántúl irányából érkező folyók hordalékkúpja,

majd az újpleisztocéntől a Duna ártéri hordalék
anyaga rakódott. A Kalocsa-M ohács közötti
hosszanti süllyedőkben a Duna 40-60 m vastag,
alulról felfelé finomodó folyami üledéksort
akkumulált a würm közepe óta. A felszínen min
denütt holocén üledékek találhatók. Az alacsony
ártereket általában tömörebb iszapos-agyagos, a
magasártereket iszapos-homokos üledékek épí
tik fel. A kistáj D-i magasárterén infúziós lösszel
fedett néhány felszíndarabka is található. Unikális geológiai képződmény a Bátán felszínre buk
kanó középső-triász kagylósmészkő.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-mérsékelten száraz,
de már közel van a meleg éghajlatú területekhez.
Az évi napfénytartam 2050 óra körül van,
ebből a nyári évnegyedben 810, a téliben kb. 200
óra napsütés jut a tájra.
Az évi középhőmérséklet 10,5 °C, de D-en
ennél magasabb, 10,6-10,7 °C. A vegetációs idő
szaki átlag 17,5 °C. Mintegy 200 napon keresztül,
ápr. 1-3. és okt. 21. között a napi középhőmér
séklet meghaladja a 10 °C-t. A fagymentes idő
szak 204-209 napig tart, az utolsó tavaszi fagy
ápr. 3. és 5. között, az első őszi okt. 25. és 30. kö
zött valószínű. Az évi abszolút hőmérsékleti ma
ximumok átlaga 34,0 °C. Az évi abszolút mini
mumok sokévi átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg az É-i részeken 580
mm, másutt 580-610 mm, a vegetációs időszaki
átlag É-on 310-330 mm, máshol 330-340 mm. A 24
órás csapadékmaximum helye Mözs 98 mm-rel.
A hótakarós napok átlagos száma 30 körüli,
az átlagos maximális hóvastagság 20 cm.
Az ariditási index É-on 1,20 körüli, máshol
1,15-1,20.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, második
helyen pedig a D-i áll. Az átlagos szélsebesség
2,5 m/s körüli.
A hőigényes szántóföldi és kertészeti kultú
rák számára jó az éghajlat.
V izek ■ Teljes egészében a Duna ártere, amelyet
Pakstól Bátáig annak 67 km hosszú medre kísér
K-ről. Ezen a szakaszon éri el a Dunát a PaksFaddi-főcsatorna (22 km, 206 km2), a Sió (123
km, 14 721 km2, amelyből annak 19 km-es torko
lati szakasza tartozik e kistájhoz), a szekszárdi
Kis-Duna-csatorna (22 km, 66 km2) és a Szekszárd-Bátai-főcsatorna (42 km, 257 km2). Mérsé
kelten száraz, gyenge lefolyású terület.
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Vízfolyás

Vízmérce

LKV

Duna
Sió
Szekszárd-Bátai főcsat

Dombori
Szekszárd
Báta

-50
0
_

LNV

KQ

KÖQ

NQ

894 (1117)
680 (814)

585
2,66
0,005

2380
20,3
0,54

8750
308
44

_

( ) jégtől duzzasztott vízállások

Vízjárási adatokat a Dunán kívül még a Szekszárd-Bátai-főcsatornáról tudunk adni. A Sió
vízállásait részben a balatoni vízeresztés, rész
ben a Duna visszaduzzasztása befolyásolja.
A legnagyobb vízállások a kora tavaszi jeges
árvizek esetén szoktak bekövetkezni, amelyeknél
a kora nyáriak jóval tartósabbak. A kisvizek ideje
a nyár vége és az ősz. A védgátakon kívüli mente
sített ártérről 400 km-es csatornahálózat vezeti le
a belvizeket. A Duna az év minden szakaszában
hajózható. A Sió torkolatát ma már árvízkapu vé
di a nagy dunai árvizek visszaduzzasztásától.
Vízminőség szerint a Duna Fajszig II., attól D-re
I. osztályú. A Sió azonban - főleg a balatoni után
pótlás híján - erősen szennyezett, III. osztályú.
E miatt esetenként a Duna vízminősége is leromlik.
A kistájnak számos (36) állóvize van, közülük
26 a szabályozások alkalmával levágott vagy ko
rábban természetes úton lefűződött holtmeder.
Közülük a Faddi-Duna a legnagyobb (182 ha). A
kistáj természetes tavai is folyómedrek voltak
valamikor. A Pörböly melletti a legnagyobb felü
letű (13 ha).
A „talajvíz" mindenütt 2-4 m között érhető el,
de a Duna partiszűrésű sávjában annak vízállása
határozza meg. Kémiai összetételében a kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos jelleg dominál.
Keménysége nagy, 25-35 nk° közötti. A szulfát
tartalom 60-300 mg/1.
A jelentős számú artézi kút mélysége a 100 m-t
ritkán haladja meg, de e kutak általában több
száz 1/p vízhozamokat adnak. A termelt víz felhasználását korlátozza a gyakran nagy vastarta
lom. Nevezetes hévize a Decs melletti Bograpuszta 42 °C-os, nátrium-kloridos ásványvize,
aminek azonban csekély a hozama.
Ma már valamennyi településnek közüzemi
vízellátása van, csatornázás a lakások 70%-át
érinti (2008).
N övényzet B A Duna egykori ártere ma döntő
részben ármentett és belvízmentesített kultúrtáj.
A megmaradt hullámtéren található azonban
Közép-Európa legnagyobb ártéri erdeje: Gemenc.

Területén a természetes erdőket elsősorban
tölgy-kőris-szil liget- és fehérnyárliget-állományok (ligeti csillagvirág - Sállá vindobonensis,
fürtös gyűrűvirág - Carpesium abrotanoides,
borostás sás - Carex strigosa, ligeti szőlő - Vitis
sylvestris, nyári tőzike - Leucojum aestivum, sarkvirágfajok - Platanthera spp., kígyónyelv - Ophioglossum vulgatum) képviselik. A fehérfűz-ligetek
visszaszorultak, még kisebb arányban jellemzők
a feketenyár-ligetek; helyüket főleg ültevények
(nemes nyár, nemes fűz) foglalják el. Az ártér
magasabb szintjein a feketedió- és akáctelepíté
sek is gyakoriak. A gyertyános-kocsányos töl
gyes a hullámtéren nem jellemző, az ármentett
oldalon is csak kevés állomány maradt fenn. A
Duna homokzátonyain és a feltöltődő mellék
ágak, holtágak menti iszapon bokorfüzesek fej
lődnek. A víz visszahúzódása után az iszapfel
színeken pionír törpekákás társulások jelennek
meg (iszappalka - Cyperus michelianus, iszaprojt
- Limosella aquatica, iszapfű - Lindernia procumbens). Az ártér bennszülött faja a fekete galago
nya (Crataegus nigra), mely több erdőtársulásban
is előfordul, ill. önálló cserjést is alkot. A holt
ágakban gazdag hínárnövényzet (tündérfátyol Nymphoides peltata, fehér tündérrózsa - Nymphaea
alba, vízitök - Nuphar lutea, súlyom - Trapa natans, rucaöröm - Salvinia natans) és fejlett parti
zonáció (tavikákás, gyékényes, nádas, nyílfüves,
magassásos) jellemző. A vizenyős területeken
magassásrétek, nádasok, magaskórósok (kisfészkű ászát - Cirsium brachycephalum) is gyakoriak,
néhol lápi jelleggel (szibériai nőszirom - Iris sibirica, lápi csalán - Urtica kioviensis, békaliliom Hottonia palustris). A kaszált vagy legeltetett árté
ri mocsárrétek (réti iszalag - Clematis integrifolia,
mocsári aggófű - Seneáo paludosus, gyíkpohár Blackstonia acuminata, kornistárnics - Gentiana
pneumonanthé) és fás legelők egyre fogyatkoznak.
Gyakori élőhelyek: J6, J4, RB, OB, RC, OC;
közepesen gyakori élőhelyek: B la, B5, J3, A l,
P2b, RA, P2a, D6, B2, D34, OA; ritka élőhelyek:
P45, BA, H5a, E l, II A23, B3, H5b, A3a, D5, F3,
G l, J 2 ,12, H4, J5, A4, D2.
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Fajszám: 600-700; védett fajok száma 30-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 4, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriacá) 3, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, akác (Robinia
pseudoacacia) 3, Solidago spp 3. (Dénes Andrea,

Lájer Komád)
T alajok ■ A talajtakaró az alacsony ártereken

iszapos-agyagos, a magasabb ártereken iszapos
homokos holocén üledékeken található. A ta
lajok 94%-a réti talaj. A kistájban az agyagos
vályog és vályog mechanikai összetételű réti ön
téstalaj alkotja a réti talajok túlnyomó - 90%-ot
kitevő - többségét.
A Faddtól É-ra előforduló, agyagos vályog,
vályog vagy homokos vályog fizikai féleségű
nyers öntés talajok a réti talajok 3%-át alkotják.
Talajtani érdekesség a Sió-Sárvíz torkolatában
előforduló néhány kis kiterjedésű szikes talajfolt.
A réti talajok termékenységi besorolása kö
zepes (int. 60-80), a réti öntéseké a fizikai féle
ségtől függően változó (int. 55-85), míg a nyers
öntéseké ugyancsak főleg a fizikai féleségtől füg
gően 25-45 (int.) pont lehet. Szántóként 50-55%-uk
hasznosítható. A réti öntések 35%-a, a nyers ön
tések 20%-a erdőterületként hasznosítható.
A réti öntés talajok zónájában a magasabb tér
színek infúziós lösszel fedett foltjain réti csernozjom talajok találhatók összesen 5%-nyi területen.
Termékenységi besorolásuk 75-95 (int.). Szántó
ként 65%-uk hasznosítható, 35%-uk települések
által elfoglalt. A kistáj É-i csücskében jelentékte
len, <l%-os kiterjedésben humuszos homoktala
jok találhatók, amelyek 25%-a szőlő, 25%-a erdő
területként, a fennmaradó rész pedig szántóként
(45%) vagy gyepterületként hasznosítható.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
1
03
16
5
25
1
26
90
31
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, 3 forgalmi tengelyű terület. Ny-i pere
mén fut az É-D irányú 6. sz. főút, majd folytatá
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saként az 56. sz. főút és a Rétszilas-Bátaszék egy
vágányú vasúti fővonal Tolna és Bátaszék közötti
szakasza. A kistáj középső részét K -N y irányban
az M9-es autóút, D-i peremét az 55. sz. főút és a
vele párhuzamos Bátaszék-Baja vasútvonal szeli
át. E főutak és vasutak Budapest, Pécs és Baja
irányába nyújtanak kedvező elérhetőségi felté
teleket. Állami közútjainak hossza 222 km,
amelyből 82 km (35%) autóút, valamint első- és
másodrendű főút. Közútsűrűség 37 km/100
km2 a főútsűrűség 14 km/100 km2. Főút menti
településeinek aránya 38%. Bogyiszló és Gerjen
közúthálózati végpontok. Vasútvonalainak
hossza 55 km. Vasútsűrűség: 9,1 km/100 km2.
Településeinek 62%-a rendelkezik vasútállo
mással. A Gemenci-erdő területén kanyargó,
Pörböly-Bárányfok közötti, 30 km hosszú kes
keny nyomközű vasút turisztikai célokat szol
gál. Hajózható nemzetközi vízi útja a Duna 67
km-es, Paks és Báta közötti szakasza. Komp
átkelőhelyek: Gerjen-Foktő, Fadd-Fajsz. Két
Duna-hídja közül 2002-ben Szekszárdtól K-re
megépített Szent László híd (916 m) az M9-es
autópálya forgalmát vezeti át a Duna-Tisza kö
zére, a DK-i peremén levő közúti-vasúti híd
(Türr István híd, 582 m) Baján át a Dél-Alfölddel
teremt kapcsolatot. Őcsénynek polgári célú fü
ves repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A kistáj jelentős része egy

kori vagy mai dunai ártér (Gemenc), ami nem
tette lehetővé a megtelepedést. így a 13 település
döntő része a terület Ny-i, ármentes részén fek
szik. A 3 városi jogállású települése között van
Szekszárd, Tolna megye székhelye is (2001:
36 229 fő). Elsősorban ennek köszönhető a város
lakók magas aránya (2001: 72%). A községek
többsége népesebb helységek közé tartozik
(1500-1500 lakos).
N épesség ■ A népsűrűség megfelel az országos

átlagnak (2001: 106 fő/km2), de ezt alapvetően a
megyeszékhely magas értéke határozta meg, a
kistáj túlnyomó része ritkán lakott. A népesség
szám stabil, 1980 óta alig változott (2001: 76 700
fő). A falvak népességmegtartó képessége is jó,
nincsenek elnéptelenedő települések. Kedvezőt
len viszont, hogy az 1990-es években már termé
szetes fogyás lépett fel.
A népesség korszerkezete kedvező: a gyer
mekkornak száma meghaladja a 65 év felettiekét,
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elöregedő település alig van. A lakosság iskolá
zottsági szintje valamelyest elmarad az országos
átlagtól: a diplomások és érettségizettek aránya
valamivel alacsonyabb, a csekély iskolázottságuaké pedig magasabb.
A vallási megoszlásban a római katolikusok
dominálnak (2001: 57%), messze megelőzve a re
formátusokat (2001: 14%). Viszonylag magas a
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya (2001: 17, ill. 8%), ezek túlnyomó része
városi lakos. A lakosság 96%-a magyar, említést

csak a 3000-es német kisebbség érdemel. Szinte
kivétel nélkül a 3 városban élnek.
A munkaerőpiac viszonylag konszolidált.
2001-ben a népesség több mint 37%-a volt foglal
koztatott, a munkát keresők aránya (10,9%) pedig
nem sokkal volt az országos átlag felett. A foglal
koztatottak 58%-a a szolgáltatásban, 36%-a az
iparban, 6%-a pedig az agrárszektorban dolgo
zott. 2007 nyarán a munkanélküliek aránya (6,8%)
valamivel meghaladta az országos átlagot. A falu
si munkanélküliség magasabb volt, mint a városi.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: dél-dunántúli
Prométheusz park (Szekszárd)
D una-D ráva Nemzeti Park
Gemenci-erdő; dom bori üdülőtelep (Faddi-Duna), sötétvölgyi erdő, Szekszárd-Bárányföki tanösvény (Szekszárd)
Szent Mihály r. kát. tem plom (Báta), Szent Orbán-kápolna, N epom uki Szent János-kápolna (Bátaszék), Mausz-kápolna

o

(Decs), r, kát. tem plom , búcsújáró hely (Gerjen), r. kát. plébániatemplom, Remete (Szűz Mária) kegykápolna
és búcsújáróhely, Szent János- és Pál-kápolna, (Szekszárd), kálváriakápolna (Szekszárd, Tolna)
Csók-kúria (Dunaszentgyörgy), Madi Kovács kastély (Gerjen), Festetics-kastély, Garay-kúria (Tolna)
Uradalmi Épület (Bátaszék), Augusz-ház, Művészetek Háza /v o lt zsinagóga/, régi megyeháza, A páti székház,
Igazságügyi palota és börtön, Krehmüller-ház, Örfiy-ház, városháza, tiszttartói ház (Szekszárd)
N epom uki Szent János-szobor (Báta, Tolna), Szentháromság-szobor (Bátaszék, Szekszárd, Tolna), Bartal-szobor (Fadd),
Babits Mihály-szobor, Borkút, Garay János-szobor, Háry-szobor, I. Béla-szobor, kilátó, Liszt Ferenc-szobor,
Milleeéntenáriumí emlékmű, Prom étheusz-szoborcsoport, Wosinsky-szobor, Illyés Gyula-szobor (Szekszárd),
Szent Sebestyén szobra (Tolna)
a világon egyedülálló fagázas m otorral m ű k ö d te te tt szivattyúk (Báta), v o lt tö rö kfü rd ő (Szekszárd),

m

Selyemgubóraktár és -gyár, (Tolna), Gemenci Állami Erdei Vasút, Sió torkolati mű

üt

tojásfestőműHeiy, Czencz Jánós Emlékmúzeum (Báta), helytörténeti Csanády Gyűjtemény, Egyházművészeti Gyűjtemény,

Falumúzeum (Alsónyék, Decs), gótikus tem piom rom , Fekete Gólya Ház (Báta), Fazekasműhely (Alsónyék, Báta),
az első magyar ciszterci apátság maradványai (Bátaszék), Józsa Bálintné kézműves bemutatóműhelye, Mözsi Szabó István
m űterm e (Bogyiszió), Babamúzeum (Decs), Csók István Emlékház (Dunaszentgyörgy), Mítosz Mesegaléria (Fadd),
hagyományőrző galéria, (Őcsény), bencés apátsági romok, Babits Mihály Emlékház, Mézédes Emlékeink Mézeskalácsos,
G yertyaöntő és Cukorkakészítő Múzeum, W osinsky M ó r Múzeum, Irodalom Háza /Mészöly Miklós M úzeum/ (Szekszárd),
selyemipari gyűjtemény (Tolna)
Sárközi Tájház és Gyöngyműhely, himzőműhely, parasztház (Decs), műhímző, rostkötő-, gyöngyfűző-,
babaöltöztető bemutatóműhely (Őcsény, Szekszárd), Bogár-tanya, tojásdíszrtő műhely, fekete kerámia bemutatóműhely,
szíjgyártó, bőrdíszműves műhely, fazékasműhely, fafaragó műhely, Nedelkovics-tanya, pincesor és présházak (Szekszárd),
kékfestő (Tolna)
N ém e t Színház (Szekszárd)

1.1.25 MOHÁCSI-SZIGET
A kistáj Baranya és Bács-Kiskun megye területén
helyezkedik el. Területe 380 km2 (a középtáj
7,3%-a, a nagytáj 0,7%-a).
D omborzat m A kistáj 84 és 142 m közötti tszf-i
magasságú ártéri síkság, melyre Ny-ról (Dunaszekcső, Bár) a löszös hordalékkúpsíkság mere
dek, 15-20 m-es parttal szakad le. K-i határa a

Baracskai-Dunaág, ill. a bácskai Il/a sz. terasz.
A felszín relatív reliefe rendkívül alacsony, min
denütt 2 m/km2 alatti. A terület döntő többsége
ártéri szintű síkság, árvíz- és belvízveszélyes ala
csonyártér, amelyet kisebb, mozaikszerűen elhe
lyezkedő, magasártéri ármentes felületek tagol
nak. Jellemző felszíni formái a Duna eróziójának
és akkumulációjának emlékét őrzik; fiatalosak a
morotvák, morotvaroncsok, amelyek a rossz le
folyás miatt gyakran elmocsarasodtak.
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Területhasznosítás
Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rct, legelő
6 . erdő
7. vízfelszín

%

Hektár

3,4
63,4
1,6
0,9
2,7
19,3
8,6

1292,0
24102,9
610,1
359,9
1018,7
7351,7
3282,2

F öldtan ■ A kistáj a würm közepéig a Ny-ról

érkező patakok hordalékkúpja volt, ahová már
csak a finomabb szemcséjű üledékek jutottak el.
A felszínen, ill. a felszín közelében, az ÉNy-i pe
remet kivéve, mindenütt holocén folyóvízi üle
dékek (főként iszapok) találhatók. Jellemzőek az
ÉNy-DK-i és az ÉK-DNy-i szerkezeti irányok,
amelyeknek az óholocénban való felüjulása a
Duna folyásirányát is befolyásolta. Sajátos színe
ző elem a triász mészkő felszíni kibúvása (Vári
puszta) és a Bár községnél található, kb. 2 millió
éves alsó-pleisztocén bazalt.
É ghajlat ■ Meleg, mérsékelten száraz éghajlatú
kistáj.
Évente 2070 óra napfényt élvez; nyáron 820
óra, télen kevéssel 200 óra feletti a napfénytartam.
Az évi középhőmérséklet 10,5-10,8 °C, a tenyészidőszaki 17,4-17,5 °C. A 10 °C középhő
mérsékletet meghaladó napok száma 200-202
körüli, ápr. 1-3. és okt. 20-22. között. A fagymen
tes időszak hossza 200 nap (ápr. 4-6. és okt. 25.
között). A legmelegebb nyári napok maximum
hőmérsékletének sokévi átlaga 34,0 °C, a leghi
degebb téli napok minimum hőmérsékleteié
-16,5 és -17,0 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg 590-610 mm, a nyári
félévé 330 mm. Dávodon mérték a legtöbb 24
órás esőt, 93 mm-t. A hótakarós napok átlagos
évi száma 30 körüli, a legnagyobb átlagos hóvas
tagság 20 cm.
Az ariditási index 1,14-1,18.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s.
A tenyészidőszak magas hőmérséklete, a
hosszú fagymentes időszak és a kielégítő csapa
dékellátottság a legtöbb szántóföldi és kertészeti
kultúrának kedvező.
V izek ■ A kistájat Ny-ról a Duna főmedre,

K-ről a Baracskai-Duna, D-ről a szigetet átvágó
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országhatár keretezi. A Baja-országhatár közötti
Duna-szakasz hossza 54 km. A Baracskai-Dunaág teljes hossza 47 km, amiből 38 km tartozik
Magyarországhoz, 571 km2-rel. Balról az Igalifőcsatornát veszi fel a Bácskából (40 km, 297
km2), míg jobbról a sziget területét behálózó Karapancsai-főcsatornát (170 km, 178 km2) fogadja
be. Mérsékelten száraz, vízhiányos terület.
A kistáj vízfolyásai közül a Baracskai-Dunaágat a szerbiai Ferenc-(Bácskai-)csatorna tápcsa
tornájává (Baja-Bezdáni-tápcsatorna) építették
ki és vízutánpótlását a Dunából a bajai Deák
Ferenc-zsilippel szabályozzák. Mivel a sziget fel
színe a csatorna vízszintje alatt fekszik, az ottani
belvizeket a karapancsai szivattyútelep emeli át.
A tápcsatorna vize a lassúbb folyás miatt II. osz
tályú, míg a belvízlevezető hálózat minőségét
azok vízhozama befolyásolja.
Az állóvizek száma 26. Közülük 14 holtmeder
(281 ha); a Szeremlei-Holt-Dtma a legnagyobb
(70 ha). A 9 természetes tó felszíne együtt 170 ha,
köztük a Riha-tó (86,5 ha) a legjelentékenyebb. A
3 mesterséges tó alig 28 ha felszínű, amiből a her
cegszántói halastó maga 22,5 ha-os.
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A „talajvizet" 2-4 m között mindenütt elér
jük, sőt a Baracskai-Dunaág mellett még seké
lyebb mélységben is. Különösen sok a fakadó víz
magas dunai vízállásnál. Kémiai jellege főleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Ke
ménysége az átlagos 25-35 nk°-ról a BaracskaiDuna mellett 100 nk°-ig fokozódik. Ugyanígy ott
a szulfátkoncentráció is eléri a 600 mg/1-t, míg
máshol 300 mg/1 alatt marad.
Az artézi kutak mélysége átlagosan 100 m kö
rül van, de vízhozamuk többségükben meghalad
ja az 5001/p-et. Sok vizének magas a vastartalma.
Dávod nátrium-kloridos vizű kútjai 37 °C-osak.
Valamennyi településnek közüzemi vízellátása
van, de a lakásoknak csak 21%-a van közcsator
nára kötve (2008). A 21. század elején a szigeten
még egyetlen településen sem volt csatornaháló
zat, a két csatornázott település a szigeten kívül
van.
N övényzet ■ A kistáj nagy része potenciális er
dőterület. Nagyobb része ma már mezőgazdasá
gi művelés alatt áll, természetközeli növényzet
inkább csak a Duna mentén maradt meg. Ez
utóbbit is jelentősen befolyásolja az intenzív
erdő- és vadgazdálkodás. A természetes erdőtár
sulások közül legjelentősebbek a tölgy-kőris-szil
ligeterdők, az alacsonyabb ártéri szinteket fűz
és nyárligetek foglalják el. E természetes kép
helyett azonban gyakran a helyükre telepített
kultúrerdőket (feketediósokat, nemesnyárasokat,
akácosokat, vagy fehérfűz-, fehérnyár-, néhol
kocsányostölgy-ültetvényeket) találunk. A fűz
ligetek jellemző növénye a nyári tőzike (Leucojum
aestivum). A tölgy-kőris-szil ligeterdőkben nő a
ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis), a kígyó
nyelv ( Ophioglossum vulgatum), a kotuliliom
(Fritillaria meleagris). Jellegzetes liánjuk a D-ies
elterjedésű jerikói lőne (Lonicera caprifolium) és
ritkán a ligeti szőlő (Vitis sylvestris). Több orchi
deafaj közt talán legjellemzőbb a békakonty
(Listera ovata) előfordulása, gyakori a zöldes
sarkvirág (Platanthera chloranthd). Nyíltabb ré
szeken, erdőszéleken gyakori a fürtös gyűrűvi
rág (Carpesium abrotanoides). Az egykori liget
erdők irtása nyomán mocsárrétek jöttek létre,
feltűnő védett növényük a réti iszalag (Clematis
integrifolia). A holtágakban gazdag hínárnövényzetet találunk, többé-kevésbé fejlett parti
zonációval. Néhol kisebb foltokban nő a vízi ló
fark (Hippuris vulgáris), csak egy helyen a béka

liliom (Hottonia palustris). A Duna medrében sa
játos törpekákás növényzet alakul ki (barna palka - Cyperus fuscus, csomós palka - C. glomeratus, iszappalka - C. michelianus, iszapgyopár Gnaphalium uliginosum, iszaprojt - Limosella aquatica, vándor veronika - Veronica peregrina). Az
ártérből kiemelkedő löszdombokon sztyepnövényzet maradványait találjuk (pusztai csenkesz - Festuca rupicola, apró nőszirom - Iris
pumila, ligeti zsálya - Salvia nemorosa, sarlós
gamandor - Teucrium chamaedrys, ékes vasvirág
- Xeranthemum annuum).
Gyakori élőhelyek: J6, J4, BA, RB, P2a; köze
pesen gyakori élőhelyek: B la, A l, OB, D34, J3,
B5, H5b, RC, D6; ritka élőhelyek: OC, P2b, B2,
B3, A3a, K I a, A23, A4, OA, RA, Blb, II, B6, D6,
H5a, P7.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma 30-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 4, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkörmös (Phytolacca americand) 1, akác (Robinia
pseudoacada) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Lájer Komád)
T alajok ■ A kistáj alacsony térszíni területének

öntés talajai - a nyers öntés (14%) és a réti öntés
talajok (78%) - a táj területének több mint 90%-át
alkotják.
A Dunát a vályog mechanikai összetételű
nyers öntés talajok kísérik, 75%-ban rétként, ill.
ligeterdőként, 20%-ban szántóként hasznosíthatóan. Fennmaradó hányaduk vízborított.
A nyers öntés talajokat a magasabb térszínek
felé övező réti öntéstalajok közül az agyagos vá
lyog fizikai féleségűek termékenységi besorolása
60-80 (int.). Az ezeket a táj K-i felében felváltó
vályog mechanikai összetételű változatoké 55-70
(int.), míg a homokos vályogoké 40-60 (int.)
besorolású. Szántóként 65%-uk, ligeterdőként
25%-uk jöhet számításba.
A réti talajokat a szekszárdi dombok irányá
ból lehordott, magas peremet képező löszön és
homokon alföldi mészlepedékes csernozjom,
csernozjom jellegű homok és közéjük ékelődően
futóhomok és humuszos homoktalajok váltják
fel. Ezek területi kiterjedése 1-3%. Részarányuk
- a Dunától Ny-ra elhelyezkedő 1%-nyi csernoz-
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jóm barna erdőtalajjal együtt - az összterület 8%-át
teszi ki.
A futó- és humuszos homoktalajok, valamint
a csernozjom barna erdőtalajok szántóként (35%,
40%, és 45%), szőlőterületként (25%, 10% és
45%), valamint erdőterületként (15%, 35% és 5%)
hasznosíthatóak.
A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
02
■3 ,
2
03
11
1
1
12
16
1

26
31

78
14

K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, vasút nélküli terület. ÉNy-i peremét az
56. sz., K-i szélét az 51. sz. másodrendű főút érin
ti. E főutak Mohács és Baja kedvező elérhetősé
gét biztosítják. Állami közútjainak hossza 63 km,
amelyből 24 km (28%) másodrendű főút. Közútsűrűség 20 km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 50%.
Dunafalva közúthálózati végpont. Hajózható
nemzetközi vízi útja a Duna 54 km-es, Baja és
Homorúd (országhatár) közötti szakasza, ahol
csak a sziget területéből is részesedő Mohács
rendelkezik folyami személykikötővel. Kompát
kelőhelyek: Új-M ohács-M ohács, DunafalvaDunaszekcső. A kistáj D-i határvonala a magyar
szerb államhatár része.
T elepüléshálózat M A természeti adottságok nem
voltak kedvezőek a megtelepedésre, így a 8 telepü
lés főleg a kistáj peremén helyezkedik el. Városi
jogállású, központi szerepkörű település nincs, a
T áji

falvak többsége közepes méretű (1000-2500 lakos).
Vonzásközpontként Baja és Mohács jön szóba.
N épesség ■ Egyike a legritkábban lakott kistájak

nak, a népsűrűség 2001-ben mindössze 39 fő/km2.
A népesség gyorsan csökken, 2001-ben kevesebb
mint 13 000 lakos volt. Néhány község népessége
1949 óta nagyjából megfeleződött, de így is a köze
pes nagyságú (1000-2500 lakos) falvak dominál
nak. Az utóbbi évtizedek népességcsökkenése fő
leg a természetes fogyásra vezethető vissza.
A népességfogyás egyre inkább deformálja a
korszerkezetet is: 2001-ben minden ötödik lakos 65
év feletti volt. Több településen az elöregedés már
előrehaladott állapotba jutott. Részben ezzel is
összefüggésben a lakosság iskolázottsága jelentő
sen elmarad az országos átlagtól: a diplomások
aránya alig több mint 1/4-e, az érettségizetteké pe
dig a bő fele. Minden harmadik ember csak általá
nos iskolát végzett, minden negyedik még azt sem.
A kistáj lakóinak túlnyomó többsége római
katolikus (2001: 81%), a felekezeten kívüliek és
az ismeretlen vallásúak együtt sem tesznek ki
10%-ot. Hasonlóképpen homogén az etnikai
megoszlás is: a lakosság több, mint 97%-a ma
gyar, említést csak a kb. 400 fős német közösség
(Bár, Dunaszekcső) érdemel.
A kistáj jelentős munkaerő-piaci problémák
kal küzd. Részben az elöregedő népesség miatt
2001-ben a lakosság 2/3-a volt inaktív kereső és
eltartott, s mindössze 28%-a foglalkoztatott,
ugyanakkor a munkanélküliségi ráta megközelí
tette a 18%-ot. A foglalkozási szerkezet meglehe
tősen archaikus: a foglalkoztatottak 27%-a dol
gozott az agrárszektorban, ennél alig több (29%)
az iparban, s mindössze 44% a tercier szektor
ban. A munkanélküliség másfélszerese az orszá
gosnak, a munkát keresők aránya 2007 nyarán
közel 10%-ot tett ki.

adottságok és értékek
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Dávod, Nagybaracska
D una-D ráva Nem zeti Park, Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület
Riha-tó, Mohácsi-szigeti tanösvény (Újmohács)
lö s lg ! (Dunaszekcső)
r. k á t tem plom (Bátm ohöstor, Dunaszekcső, Nagybaracska) kálvária (Bátm onostor), szerb o rto d o x tem plom
(DuPjgszpkcső), ref. te m plom (Szeremle) '
;
"
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Fehér kastély, Sárga kastély (Bár), Jankovich-kúria (Dunaszekcső)
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uradalmi pince (Bár)
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hősi emlékmű (Bátmonostor), kőkereszt (Dunaszekcső), Szentháromság-szobor, Szent Rókus-szobor (Nagybaracska)

fit

népviseleti gyűjtemény (Bátm onostor), nómai kori maradványok (Dunafalva, Dunaszekcső, Szeremle)

■

Wm

kerámiaműhely (Dunaszekcső), paraszt lakóház (H om orú d)

f i

1.1.26 MOHÁCSI TERASZOS SÍK
A kistáj Baranya megyében helyezkedik el. Terü
lete 150 km2 (a középtáj 2,9%-a, a nagytáj 0,3%-a).
T erülethasznosítás
Hektár
1. lakott terület
2 . szántó

3. kert
;
4. szőlő
5. rét, legelő
6 . erdő
7. vízfelszín

6,2

58,7
0,8
2,6

3,3
21,6
6,8

.fi

924,2
8810,4
114,5
391,2
496,4
3246,7
1020,8

D omborzat ■ A kistáj 85 és 122 m közötti tszf-i

magasságú akkumulációs síkság. A felszín jel
lemző magassága 93-94 m. Ebben a szintben a
Duna II/a sz. terasza helyezkedik el, amely a táj
domborzati képét alapvetően meghatározza. A
gyengén a Duna felé lejtő felszín 95%-ának rela
tív reliefe 0-2 m/km. Ny-ról a Nyárád-Harkányi-sík 4 -6 m-es kiemelkedése határolja a kistájat.
A felszín Ny-i része (mohácsi terasz) az alacsony,
ármentes síkság, K-i része (a Duna alacsony és
magas ártere) ártéri szintű, tökéletes síkság orográfiai domborzattípusába sorolható. Jellemző
infúziós löszformák jelennek meg a kistáj Ny-i
részén, a K-i részt a Duna elhagyott morotvái
(kölkedi, bédai) tagolják. Az ártérről konzekvens
völgyek viszonylag sűrű hálózata vágódott hát
ra a teraszfelszínbe.

infúziós-löszös fedőt kapott. A K-i rész holocén
kori, részben áthalmozott, homokos öntésiszap
pal fedett.
É ghajlat a Meleg és mérsékelten száraz éghaj
latú kistáj, de már a száraz éghajlat határán.
Évente 2080 óra napsütésre számíthatunk.
Nyáron kevéssel 820 óra fölötti, télen mintegy
210 órás napfénytartam a valószínű.
A hőmérséklet évi és nyári félévi átlaga
10,6-10,8 °C, ill. 17,5 °C. Azoknak a napoknak a
száma, amikor a középhőmérséklet meghaladja
a 10 °C-t, 200-202 körüli; ez az időszak ápr. 1-3.
és okt. 20-22. közé esik. Ápr. 5. után és okt.
25-27. előtt (198-200 nap évente) nem kell fagy
pont alatti hőmérsékletek előfordulásától tarta
ni. Az abszolút hőmérsékleti maximumok és
minimumok átlaga 34,0 °C fölötti, ill. -16,5 és
-17,0 °C.
Évente 600-620 mm csapadék a valószínű; a
nyári félévben 310-330 mm eső várható. A 24
órás csapadékmaximum 84 mm; Kölkeden ész
lelték. Hótakarós nap 28-30 várható a téli félév
ben, az átlagos maximális vastagsága 20 cm.
Az ariditási index 1,14—1,17.

F öldtan b Az alaphegységet kréta törmelékes
képződmények alkotják. A felső-pliocén rétegek
re települő 40-60 m vastagságú pleisztocén üle
dékek folyóvízi eredetűek (főként agyagos, víz
záró képződmények), amelyeknek alsó rétegeit
feltehetően a Mecsek felől érkező patakok hal
mozták fel. A würm közepén a kistáj területén
megjelenő Duna a korábbi üledékképződési fel
tételeket jelentősen átalakította. A kialakuló mo
hácsi terasz helyenként 6-8 m vastagságú löszös,
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Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség kevéssel 2,5 m/s fölötti. A legtöbb
haszonnövény számára kedvező az éghajlat.
V izek ■ A kistáj K-ről a Dunának a Csele-patak
és az országhatár közötti 19 km-es szakaszára tá
maszkodik. Ny-ról több kis vízfolyás éri itt el a
folyót: Csele-patak (18 km, 87 km2), Lánycsók-Marázai-patak (23 km, 90 km2), Borzapatak (17 km, 138 km2). Utóbbi a Dunát csak a
határon éri el. Mérsékelten száraz, gyenge lefo
lyású, vízhiányos terület.
A Duna itteni szakaszának a vízjárását a mo
hácsi vízmérce adatai reprezentálják.
A Csele-patak árvízi hozamát 34 m3 /s-ra, a
Lánycsókiét 36 m3/s-ra, a Borza-patakét 37
m3/s-ra becsülik. A Duna árvizei itt már a nyár
ra is áthúzódnak, de a legveszélyesebbek a kora
tavaszi jeges árvizek, amelyek ezen a szakaszon
időnként még előfordulhatnak. A kisvizek ősszel
szokásosak. A mellékpatakoknak rendszeresen
nyár elején van árvizük. A 120 km-es belvízi csa
tornahálózat vizeit szivattyútelepek vezetik a
Dunába.
A vízminőség a Dunán I. osztályú, de kisvízkor a Sión érkező szennyvízhullámok esetenként
lerontják azt. A mellékvizek átlagosan II. osztá
lyúak.
A Duna ezen a szakaszon állandóan hajózha
tó, még nagyobb (1500 tonnás) hajókkal is.
A 10 állóvíz közül 3 holtág (148 ha), amelyek
közül a Kölkedi-Holt-Duna maga 93 ha felszínű.
A „talajvíz" szintje 2 -4 m között ingadozik.
Kémiai összetétele főleg kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos, de a Duna mentén a nátri
um is megjelenik. A keménysége jelentős, 25-35
nk°. A szulfáttartalom alig 60 mg/1, de Mohács
közelében 600 mg/1 fölé emelkedik.
Az artézi kutak átlagos mélysége jóval 100 m
alatti, de innen is jelentős vízhozamokat szolgál
tatnak. Ezek felhasználását a gyakran nagy vas
tartalom korlátozza.
Valamennyi településnek közüzemi vízellátá
sa van, s a csatornázott lakások aránya is közel
90% (2008).

Vízfolyás

Vízmérce

N övényzet H A kistáj nagy része potenciális

erdőterület. Nagyobb része ma már mezőgazdasági művelés alatt áll, természetközeli növényzet
inkább csak a Duna mentén maradt meg. Ez
utóbbit is jelentősen befolyásolja az intenzív
erdő- és vadgazdálkodás. A természetes erdőtár
sulások közül legjelentősebbek a tölgy-kőris-szil
ligeterdők, az alacsonyabb ártéri szinteket fűz
és nyárligetek foglalják el. E természetes kép
helyett azonban gyakran a helyükre telepített
kultúrerdőket (feketediósokat, nemesnyárasokat, akácosokat, vagy fehérfűz-, fehérnyár-,
néhol kocsányostölgy-ültetvényeket) találunk. A
fűzligetek jellemző növénye a nyári tőzike (Leucojum aestivum). A tölgy-kőris-szil ligeterdőkben
nő a borostás sás (Carex strigosa), a ligeti csillag
virág (Sállá vindobonensis), a kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum). Jellegzetes liánjuk a ligeti sző
lő (Vitis sylvestris) és a délies elterjedésű jerikói
lőne (Lonicera caprifolium). Több orchideafaj közt
talán legjellemzőbb a békakonty (Listera ovata)
előfordulása, gyakori a zöldes sarkvirág (Piatanthera chlorantha). Az alsó Duna-ártér endemikus
faja a fekete galagonya (Crataegus nigra). Nyíl
tabb részeken, erdőszéleken gyakori a fürtös
gyűrűvirág (Carpesium abrotanoides). Az egykori
ligeterdők irtása nyomán mocsárrétek jöttek létre.
Itt fordul elő a réti iszalag (Clematis integrifolia),
néhol a mocsári aggófű (Senecio paludosus) és a
szibériai nőszirom (Iris sibirica). A holtágakban
gazdag hínárnövényzetet találunk, többé-kevésbé fejlett parti zonációval. Néhol virágkákás mo
csarak alakulnak ki, kisebb foltokban nő a vízi
lófark (Hippuris vulgáris), úszó szigeteket alkot a
tőzegpáfrány ( Thelypteris palustris). Belvizes
szántókon megjelenik a henye füzény (Lythrum
tribracteatum), mocsarakban a kisfészkű ászát
(Cirsium brachycephalum). A Duna medrében sa
játos törpekákás növényzet alakul ki (barna palka - Cyperus fuscus, csomós palka - C. glomeratus,
iszappalka - C. michelianus, iszapgyopár - Gnaphalium uliginosum, iszaprojt - Limosella aquatica,
vándor veronika - Veronica peregriná).
Gyakori élőhelyek: J6, OB, J4, D34; közepesen
gyakori élőhelyek: B la, E l, A l, RB, P2a, B5, J3, J2,

LKV

■■f i i i !

Duna
( ) jégtől duzzasztott vízállások
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Jla , II; ritka élőhelyek: OA, B3, B2, D6, K la, RC,
B4, A23, OC, BA, RA, A3a, A4, B lb, P2b.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma 30-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 4, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok ( Solidago spp.) 3.

(Lájer Komád)
T alajok ■ A kistáj negyedkori würm Duna-hor-

dalékra telepedett néhány méter vastag, maga
sabb térszínt képező lösztakaróján réti csernozjom talajok a táj területének 43%-át alkotják. Az
alacsonyabb térszínek agyagos vályog és agyag
üledékeit nyers öntéstalajok (40%) borítják. A ré
ti csernozjom talajok termőképessége lényege
sen nagyobb 70-95 (int.) az ugyancsak vályog
mechanikai összetételű nyers öntés talajokénál,
amelyek kis szervesanyag-tartalmuk és fejletle
nebb szerkezetességük miatt csupán a 35-50
(int.) közötti talajminőségi kategóriákba sorol
hatók.
A nyers öntéstalajok közel 50%-a ligeterdő
ként, 35%-a pedig szántóként hasznosítható, míg
a réti csernozjom talajok akár 80%-a lehet szántó.
A táj Ny-i peremén löszös üledékeken képző
dött, vályog mechanikai összetételű, az 50-75
(int.) pont közötti talajminőségi kategóriába so
rolt, szántóként hasznosítható réti talaj (8%) ta
lálható. Mohács alatt nehezebb mechanikai
összetételű, azaz agyagos vályog, kedvezőbb
termékenységű 65-80 (int.) változata fordul elő.
A Duna menti réti öntéstalajok ugyancsak
agyagos vályog mechanikai összetételűek és jó
termékenységűek, 65-85 (int.). Erdőterületnek
kb. 40%-uk, gyepterületnek pedig 60%-uk alkal
mas. Területük kb. 7%-át önti el rendszeresen,
rövidebb-hosszabb időre a Duna. A táj É-i határa
mentén 75%-ban szőlőként hasznosítható, lö
szön képződött bamaföld is található (2%).
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

09
16
25
26
n/

2
43
8
7
4D

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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Talajtípus
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K özlekedés ■ Csomóponti közlekedési hálózati
helyzetű, Mohács-központú terület. A várost
É-D -i irányban az 56. sz. másodrendű főút szeli
át, Ny felől az 57. sz. főút éri el. Egyetlen vasút
tal rendelkező települése Mohács, a Pécs-Mohács egyvágányú vasúti mellékvonal végállomá
sa. Állami közútjainak hossza 57 km, amelyből
38 km (67%) másodrendű főút. Közútsűrűség 33
km/100 km2, főútsűrűség 22 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 25%. Vasútvonalai
nak hossza 7 km, vasútsűrűség 3,5 km/100 km2.
Hajózható nemzetközi vízi útja a Duna 19 km-es,
Mohács és Kölked (országhatár) közötti szaka
sza, ahol csak Mohács rendelkezik folyami teher
kikötővel és kompátkelőhellyel (Mohács-Uj-Mohács). A kistáj D-i határvonala a magyar-horvát
államhatár része, ahol Udvar nemzetközi közúti
határátkelőhely.
T elepüléshálózat ■ A mindössze 5 települést
magában foglaló kistáj domináló központja Mo
hács (2001:19 223 fő), itt él a térség népességének
4/5-e. A 4 falu a népességszám alapján meglehe
tősen eltérő méretű, a törpefalutól a közepes mé
retűig húzódik az ív.
N épesség a A népsűrűség (2001: 117 fő/km2)
meghaladja ugyan az országos átlagot, de ez
csak Mohács magas értékének a következménye.
A kistáj országhatár menti sávja kimondottan rit
kán lakott. A népességszám 1980 óta évtizeden
ként átlag 1000 fővel csökken, s 2001-ben valami
vel 24 000 alá került. Ez gyakorlatilag Mohács
népességfogyására vezethető vissza. A népes
ségcsökkenésben meghatározó szerepe van a ter
mészetes fogyásnak.
A csökkenő népesség még nem vezetett a né
pesség elöregedéséhez, a korszerkezet még
aránylag jó. Az iskolázottság szintje viszont el
marad az országos átlagtól: az érettségizettek és
a diplomások aránya viszonylag alacsony (2001:
18,2, ill. 7,1%).
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A népesség 3/4 része római katolikus, a refor
mátusok aránya mindössze 6,5%. Ennél még a
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
részesedése is magasabb (2001: 7,1, Hl. 8,9%). Az
etnikai kép ennél jóval tarkább: a magyarok ará
nya a 82%-ot sem éri el, a németek részesedése
viszont meghaladja a 10%-ot, de említést érdemel
az 1000 fős horvát és a 700 fős roma kisebbbség is.
A kistáj munkaerő-piaci szempontból a prob
lémás területek közé tartozik: 2001-ben a foglal
T áji

koztatottak aránya 36%, ez alacsonyabb az or
szágos átlagnál, a munkanélküliség (16,3%)
pedig az átlagosnál magasabb. A foglalkozási
szerkezetben a tercier szektor állt az élen 54%,
de viszonylag magas volt az ipari (34%), de még
a m ezőgazdasági foglalkoztatottak aránya
(12%) is. 2007 nyarán a munkát keresők aránya
(12,7%) duplája az országos átlagnak, jórészt a
magas mohácsi munkanélküliség következmé
nyeként.

adottságok és értékek

Idegenforgalmi régió: dél-alföldi
t i

Szepessy park (Mohács)
Mohács
D una-D ráva N em zeti Park

á

Nagypartosi tanösvény (Kölked)
re f tem plom (Kölked, Mohács), r. kát. tem plom (Lánycsók, Mohács), Fájdalmas Szűz Csatatéri Kápolna, szerb o rto d o x
tem plom , Kálvária, (Mohács)

in

Püspöki palota, gimnázium, Városháza (Mohács)
zsidó te m e tő halottasháza (Mohács)

fü
II. Lajos-emlékmű, Bartók Béla-szobor, Kisfaludy Károly-szobor, Kodály Zoltán-szobor, N epom uki Szent János-szobor,
Radnóti Miklós szobra, Szentháromság-szobor (Mohács)
M A H A R T épület, vízimalom (Mohács), komlószárító (Sátorhely) -

fit

Fehér Gólya Múzeum (Kölked), történe lm i emlékhely, szoborpark, Kanizsai D o ro ttya Múzeum (Mohács)
kerámia-, fazekasműhely (Lánycsók, Mohács, Udvar), Busó-ház, gyapjúszövő-, busómaszkfaragó műhely, gyertyaöntő,
kötélverő, présházak (Mohács), tehénistálló (Sátorhely)

1.2 DUNA-TISZA KÖZI SÍKVIDÉK
1.2.11 GERJE-PERJE-SÍK
A kistáj Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben helyezkedik el. Területe 462 km2 (a középtáj
6,2%-a, a nagytáj 0,9%-a).
D omborzat ■ A kistáj a Gödöllői-dombság és a
Tisza völgye között elhelyezkedő 87 és 152,5 m
közötti tszf-i magasságú, löszökkel és futóho
mokkal fedett alacsony ármentes síkság. Az átla
gos relatív relief igen alacsony (1 m/km2 körüli),
a Ny-i, ÉNy-i részeken 10 m/km2 feletti (a
dombvidék DK-i elvégződéséhez csatlakozva).
A többnyire mélyfekvésű, csaknem asztalsima-
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T erülethasznosítás
Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

4,4
74,5
4,2,
0,3
10,9
5,1
0,6

Hektár

2022,9
34424,0
1950,2
136,9
5044,6
2369,0
264,2

ságú felszínt lösziszapos löszös üledékek és
Abony környékén különböző feltöltöttségi álla
potú elhagyott morotvák borítják; hozzájuk
gyakran parti dűnék, övzátony-generációk csat-
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É-on ápr. 8-10., okt. 22-24). A legmelegebb nyári
napok maximum hőmérsékleteinek átlaga
33,5-34,0 °C, a leghidegebb téli napok minimu
maié pedig -16,5 °C.
Az évi csapadékösszeg DK-en 510-530 mm,
de ÉNy felé kicsivel efölött. A vegetációs időben
300-310 mm eső hullik. Abonyban mérték 24 óra
alatt a legtöbb csapadékot, 99 mm-t. A téli idő
szakban 32 hótakarós nap fordul elő, az átlagos
maximális hóvastagság 17 cm körül van.
A terület ariditási indexe 1,30-1,35, az ÉNy-i
részeken kevéssel 1,30 alatti.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5 m/s körüli.
A száraz, meleg éghajlat határozza meg a me
zőgazdasági termelés lehetőségeit.
lakoznak. A felszín horizontálisan közepesen
szabdalt, Ny-on 2 km/km2 feletti, K-en ez alatti
értékek a jellemzőek.
F öldtan ■ A változatos felszínű, helyenként je
lentős mélységbe süllyedt medencealjzatot jórészt
metamorfitok alkotják, s erre eocén, oligocén,
miocén, s kb. 1 km vastagságban késő-pannon
képződmények települtek. A középső-miocén
ben a Mátra folytatásaként andezitvulkanizmus
(Újszilvás) 1500 m körüli magasságú vulká
nokkal. Ezeket fiatalabb üledékek takarják. É-i
részét érinti a Közép-magyarországi vonal. A
felszín több mint 50%-át löszös, lösziszapos, in
fúziós löszös üledékek borítják, kisebb részben
szélhordta homok (20%) és ártéri, mocsári agyag
(15%) is előfordul. Ezeken a képződményeken
termékeny csernozjom, réti csernozjom, ill. fol
tokban vizenyős réti talajok alakultak ki. A fel
szín közeli képződmények a Zagyva vízgyűjtő
területéről származó folyóvízi üledékekre tele
pültek.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlat

tal jellemezhető terület, amely már közel van a
meleg-száraz típushoz.
A napsütés évi összege 2000-2020 óra között
van; nyáron kb. 800, télen 190 órán át süt a Nap.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga 10,3 °C, ill. 17,5 °C. A napi középhőmérséklet
197-200 napon keresztül - ápr. 3-5. és okt. 20. kö
zött - meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes idő
szak D-en kb. 202 napig, É-on 198 napig tart
(a tavaszi-őszi átlépések: D-en ápr. 5., okt. 25-27.

V izek ■ A Perj e-főcsatorna (26 km, 415 km2) víz
gyűjtőjére, valamint a Gerje-főcsatorna alsó és az
összefolyás után annak Tószegig terjedő szaka
szára (19 km, 75 km2) terjed ki. Egyik forrásága a
Perje-Felső-csatoma (17 km, 138 km2). Száraz,
gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
A vízjárási adatok hézagosak, így csak becslé
sünk van arról, hogy a Gerje-Perje ritka árvizei
meghaladják a 20 m3/s-ot. Máskor viszont alig
vezetnek vizet. Árvizekre csak kora nyáron szá
míthatunk. Vízminősége II. osztályú. A csator
nákhoz kapcsolódó ártér belvizeit 400 km-t meg
haladó csatornahálózat vezeti le.
A kistájnak 8 kis természetes tava van 27
ha felülettel. 4 kis tározó is van: ezek felszíne
29 ha.
A „talajvíz" 2-4 m mélyen érhető el. Mennyi
sége nem jelentős. Kémiailag kalcium-magnézi
um-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége
15-25 nk° között van, de Abonytól K-re 45 nk°
fölé emelkedik. A szulfáttartalom a kistáj nagy
részén 60 mg/1 alatti, de Abonytól K-re megha
ladja a 300 mg/1-t.
A rétegvíz mennyisége csekély, az artézi kuta
kat helyenként nagy mélységbe kellett lefúrni,
hogy megfelelő vizet kapjanak. Az egyes kutak
vízhozamai erősen ingadoznak. Bennük a vas
tartalom helyenként igen nagy. Abonyban 44 °C-os
nátrium-hidrogénkarbonátos hévízkút táplálja a
fürdőt.
A felszín alatti vizek minőségét veszélyezteti,
hogy 2001-ben a lakások mindössze 16,5%-a volt
bekapcsolva a közüzemi csatornahálózatba, s ez
az érték 2008-ban sem érte el a 40%-ot.
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N övényzet ■ Jellemzően agrártáj, ennek elle
nére figyelemre méltóan sokféle természetes
növényzettel. A táj fás növényzete tájidegen fa
fajokból álló ültetvény, a füves puszták azonban
mozaikosak, változatosak. A térség ÉÉNy-i ré
szén található homokbuckavidék eredeti nö
vényzetéből a faültetvények miatt alig maradt
valami (a nyílt és a zárt homoki gyepeken:
homoki vértő - Onosma arenaria, kései szegfű Dianthus serotinus, báránypirosító - Alkanna tinctoria, borzas len - Linum hirsutum, homoki és
érdes csüdfű - Astragalus varius, A. asper). A víz
folyásokban a mocsári-vízparti növényzet faj
gazdag (érdekesség a szárnyas görvélyfű -

Scrophülaria umbrosa).
A vízfolyások mentén nagyobb nádasok, nem
zsombékoló magassásrétek találhatók. Szoloncsák és szolonyec szikesek egyaránt előfordulnak
(erdélyi útifű - Plantago schwarzenbergiana, kisfészkű ászát - Cirsium brachycephalum, sziki var
júháj - Sedum caespitosum), közülük a szikes tavak
iszap- és vaksziknövényzete figyelemre méltó
(sziki ballagófű - Salsola soda, magyar sóballa Snaeda pannonica), pl. Jászkarajenő környékén.
Kötött talajú lösz- és homoki sztyeprétjei orszá
gosan is kiemelkedő értéket jelentenek (szártalan
csüdfű - Astragalus exscapus, apró nőszirom - Iris
pumila, közönséges borkóró - Thalictrum minus,
csuklyás ibolya - Viola ambigua, sárga hagyma Allium flavum, szennyes infű - Ajuga laxmanni).
Gyakori élőhelyek: B la, D34, F ia, F lb , F2, OB,
OC, RB, RD; közepesen gyakori élőhelyek: B2,
B3, B5, B6, BA, D5, F4, H5a, H5b, P2b, RA; ritka
élőhelyek: A3a, F5, G l, M6, P2b, RC.
Özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 4, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 4, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 5, ameri
kai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, kései meggy
(Prunus serotina) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. ( Urbán Sándor)
T alajok ■ A kistájat a talajtani sokszínűség jel

lemzi. A talajok különösen a Ceglédet Tápiószelével összekötő vonaltól K-re változatos összetételűek. A kistáj Ny-i részét a mészlepedékes csernozjom és a mélyben sós réti csernozjom talajok
dominanciája jellemzi.
Tápiószentmárton környékén sztyepesedő
réti szolonyecek, humuszos homoktalajok, Ceg
lédtől É-ra pedig réti szolonyec talajok fordulnak
elő kis területű foltokban.
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A táj K-i részén a réti csernozjomok és azok
mélyben sós változatai borítanak nagyobb te
rületet.
A táj legkiterjedtebb talajtípusát (29%) löszös
alapkőzeten képződött, főként vályog, helyen
ként homok vagy agyagos vályog mechanikai
összetételű, kedvező termékenységű (int. 60-85)
és vízgazdálkodású, csupán a talaj mélyebb réte
geiben (1,5-2 m alatt) szikesedő, mélyben sós ré
ti csernozjom talajok képviselik. E talajok mint
egy 85%-ban szántók, 15%-ban pedig rét-legelők
lehetnek. E talajtípus mélyben sem sós változata
a homokos vályog mechanikai összetételű réti
csernozjom talaj (17%). Termékenysége kedvező
(int. 70-95), de található igen termékeny (int.
>120) agyagos vályog mechanikai összetételű
változata is. E talajok akár 80%-ban szántóként
hasznosíthatók. A kedvező termékenységű (int.
95-120) löszön képződött mészlepedékes cser
nozjom talajok (19%) 95%-a szántóként haszno
sulhat.
Jelentős a gyenge természetes termékenységű
homoktalajok területi részaránya - humuszos
homok 11%, futóhomok 4% - is. A futóhomok
Tápiószőlős és Újszilvás között összefüggő terü
letet alkot. Szőlőtermesztésre 20%-a alkalmas. A
humuszos homoktalajok erdőterületként 55%ban hasznosíthatók.
A réti talajok (5%) termékenysége kedvező
(int. 70-90), mechanikai összetételük agyagos vá
lyog, szervesanyag-tartalmuk 3-4% közötti. Szán
tóként 90%-uk, legelőként 10%-uk hasznosítható.
A tájban a szikes talajtípusok jelentős terüle
ten (13%) fordulnak elő. A löszös anyagokon
képződött szolonyeces réti talajváltozatok (8%)
a közeli talajvizű mélyedésekben, pl. Abony kör
nyékén (Gerece-szék, Varjas-szék) találhatók. A
sztyepesedő réti szolonyec talajok (5%) a 15-30
(int.) termékenységi pontkategóriába tartoznak.
A tájba É-ról benyúló alföldi mészlepedékes
A talajtípusok terü leti m egoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

02
03
13
14
16
17
1 1

23
25

4
11
19
2
17 wűű'v/'V<.1í k
29
8
5
5

r *
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csernozjom talajok előfordulása nem jelentős
(2%). Minthogy e talajtípus 75%-a településterü
let, csupán 25%-a hasznosítható szántóként.
K özlekedés ti Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. K-Ny-i tengelyben fut a 4. sz.
főút, és a Budapest-Debrecen kétvágányú, villa
mosított vasúti fővonal. A 4. sz. főúthoz É felől
csatlakozik a 311. sz. főút. Állami közútjainak
hossza 124 km, amelyből 44 km (31%) elsőrendű
főút. Közútsűrűség 27 km/100 km2, főútsűrűség
9 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
20%. Vasútvonalainak hossza 16 km, amelynek
100%-a villamosított. Vasútsűrűség: 15,5 km/100
km2. Településeinek 50%-a rendelkezik vasútál
lomással. Tápiószentmártonnak használaton kí
vüli füves katonai, Tápiószőlősnek mezőgazdasági repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ Az 5 települést magában

foglaló kistáj egyetlen városa a szerény központi
funkciókkal rendelkező Abony (2001: 15 679 fő).
Neki köszönhetően a népesség 57%-a városlakó.
A térség egykor kiterjedt tanyavilágából 1950 tá
ján 3 tanyaközséget szerveztek. A külterületi né
pesség aránya ma is viszonylag magas (2001:
7,7%).
N épesség h Eléggé ritkán lakott, az átlagos nép

sűrűség 82 fő/km2, de van, ahol a 30 fő/km2-t

sem éri el. A népesség az elmúlt évtizedekben
meglehetősen stabil, különösebb változások nem
történtek (2001: 27 500 fő). Az 1990-es években a
természetes fogyást a pozitív vándorlási egyen
leg kompenzálta. A népesség korszerkezete vi
szonylag jó, a gyermekkornak aránya érzékel
hetően meghaladja az időskorúakét. A népesség
iskolázottsága meglehetősen rossz: a diplomá
sok és az érettségizettek aránya (2001:4, ill. 14%)
messze elmarad az országos szinttől, a lakosság
közel 1/3-a csak általános iskolát végzett, 1/4-e
még azt sem. Feltűnően magas (2,3%) az egyet
len osztályt sem végzettek aránya.
A lakosság közel 2/3-a római katolikus, több
mint 1/10-e református, s említést érdemel Tápiószentmárton több mint 800 fős evangélikus
közössége. A felekezeten kívüliek és az ismeret
len vallásúak egyaránt 9-10%-ot tesznek ki. A né
pesség döntő része (2001: 94,3%) magyar, emlí
tésre méltó kisebbség nem él a kistájon.
A terület munkaerő-piaci problémákkal is
küzd. A foglalkoztatottság (2001: 30,8%) jóval az
országos átlag alatti, a munkában állók alig több
mint a fele dolgozik a szolgáltatásban, az ipari,
de még a mezőgazdasági foglalkoztatottak ará
nya (2001: 39, ill. 9%) is átlag feletti. Kedvező
ugyanakkor a munkanélküliség átlagosnál ala
csonyabb szintje: 2007 nyarán a munkát keresők
aránya nem érte el az 5%-ot, pedig 2001-ben még
13,6%-ra rúgott.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest
Borvidék: kunsági
r

' ’ Harkányi-kastély parkja (Abony)
Tápiószentmárton
sportcsarnok uszoda, Kincsem Lovaspark (Tápiószentmárton)

f f
zsinagóga (Abony), Mária-kápolna, ev. tem plom (Tápiószentmárton)

i
Régi Vigyázó-kastély, Harkányi-kastély, Kostyán-kúria, Lavatka-kúría, Szapáry-kúria, Kisvigyázó-kastély. Vigyázó-kúria,
Ajtay-kúria, Sivó-kúria, Teszáry-kúria, Márton-kúria, Talián-kúria, Ungár-kúria, Györe-kúria, Fábián-Berg-kúria,
Csernus Szedenik-kúria (Abony)
Hollandi ház (Tápiószőlős)

tt

tem etőkapu (Tápiószőlős)
N epom uki Szent János-szobor (Abony). Millenniumi emlékmű (Kőröstetétlen), Szoborpark. Szent Vendel-szobor
(T ápiószentmárton)

írt

A bonyi Lajos Múzeum (Abony). Kincsem Múzeum (Tápiószentmárton)
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1.2.12 PILIS-ALPÁRI-HOMOKHÁT
A kistáj Bács-Kiskun, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 1307 km2
(a középtáj 17,5%-a, a nagytáj 2,6%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,9
42,9
7,3
3,2
11,9
28,2
0,6

Hektár
7719,0
56121,5
9602,5
4126,7
15551,7
36812,1
816,0

D omborzat ■ A 82,4 és 146 m közötti tszf-i ma

gasságú kistáj a Pesti-síkság D-i teraszos vidéké
től a Tisza mentéig húzódik, ÉNy-DK-i csapás
sal. Az egykori hordalékkúp felszíne kis relatív
reliefű (átlagos érték 2 -4 m/km2 közötti), főként
szélhordta homokkal fedett. Legnagyobb része
az enyhén hullámos síkság orográfiai dombor
zattípusba sorolható,
kisebb részei (a Kö
rös-ér és Kocsér kör
nyékén) elgátolt mé
lyedésekkel, szikes
laposokkal mozaikszerűen tagoltak. A
felszínt borító félig
OABASX;
kötött
homokfor
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I.
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rakódott.
É ghajlat ■ A mérsékelten meleg és a meleg ha
tárán fekvő kistáj, de D-en már kifejezetten me
leg. Az egész kistáj száraz éghajlatú.
Tápiógyorgye

irékas

TápiószőlősÚjszilvás

"|fercel i . 2 Á i \

/ \

/7 ( AB0 N T l / \ ;

Mike&úda

Szentkirály
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szakürt

^ C!ÖFö!öpháza,

A válto

zatos felszínű, he
lyenként 5-6 km
mélyre süllyedt me
dencealjzatot D-en
főleg alsó-kréta vul
káni és vulkanoszedim ent-képződmények, É-n pedig
metamorfitok alkot

ják. Az utóbbira jelentős vastagságban miocén
vulkáni anyagok települtek. A felszín közel 2/3-át
pleisztocén, a DNy-i és DK-i részen holocén, (ill.
késő-glaciális korú), általában 0,1-0,2 mm-es
átmérőjű, osztályozott futóhomok fedi. Vastag
sága igen eltérő (1-10 m), Ny-i irányba növek
vő, gyakran lösziszapos rétegekkel tagolt. Ezek
ben a felszínekben nyers homok, ill. kötött
homoktalajok jöttek létre. Ceglédtől ÉK-re és
DK-re nagyobb kiterjedésű összefüggő löszisza
pos, löszös, homokos-löszös képződmények ta
lálhatók a felszínközeiben (10-15 m-ig). A
dombsági peremeken ezek nagyobbrészt áthalmozottak. Mozaikszerű elhelyezkedésben - az
alacsony árterekhez és a mélyfekvésű laposok
hoz kapcsolódva - agyagos, ill. szikes területek
azonosíthatóak. Ez a rétegsor É-on pannóniai
agyagra, D-en pleisztocén hordalékkúpanyagra
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szakos belvizeket 300 km-t meghaladó csatornahálózat vezeti le.
A száraz éghajlati jelleghez viszonyítva sok
az állóvíz. A 16 természetes tó azonban együtt is
csak 49 ha. A legnagyobb, Kocsér mellett, 9 ha
felszínű. 2 halastava közül a ceglédi 16 ha, a Jászkarajenő melletti 85 ha. A Pejtsík-csatorna mel
lett 2 tározó is van, együtt 80 ha felszínnel.
A „talajvíz" kémiailag túlnyomóan kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, bár
Cegléd és Nagykőrös között a nátrium is nagy
területen jelenik meg. Keménysége 15-25 nk°,
szulfáttartalma 60 mg/1 alatt van, de a városok
környékén magasabb.
A rétegvíz mennyisége csekély, az artézi ku
tak száma nagy. Nem csak a vízellátást, hanem
helyenként az öntözést is szolgálják. A sekély ku
tak ritkán bővizűek, de nagyobb mélységből
igen nagy vízhozamokat is kapnak. Számos hévizű kútja közül a ceglédi 61 °C-os, a lakiteleki
57 °C-os, a tiszakécskei 63 °C-os. Általában nátrium-kloridos jellegűek. A Tiszakécske melletti
Kerekdomb kútjának vize ásványvíz.
A felszín alatti vizek minőségét tartósan veszé
lyezteti, hogy a lakásoknak csak 44%-a csatorná
zott, s 5 településen egyáltalán nincs közüzemi
csatornahálózat (2008).

Az évi napsütés összege É-ról D-re 2000 órá
ról 2040 óráig nő. Nyáron 800 óra körüli, télen
190 óra napfénytartam a jellemző.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,3 °C, de Den a 10,5 °C-ot is eléri. A tenyészidőszak közép
hőmérséklete 17,2-17,3 °C, D-en viszont eléri a
17,5 °C-ot. Azoknak a napoknak a száma, amikor
a középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot,
197-200. Az első ilyen nap ápr. 3. és 6. között, az
utolsó okt. 20-21-én fordul elő. A fagymentes
időszak hossza, tavaszi és őszi határnapja: É-on
196 nap körül (ápr. 10-12., okt. 20.), D-en 204
(ápr. 3-5. és okt. 26-27. között), máshol 200 nap
körül (ápr. 8. és okt. 24. között). Az abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,0 °C kö
rüli, a minimumoké -16,5 °C, K-en és ÉK-en
-17,0 °C közelében van.
Az évi csapadékösszeg 510 és 530 mm közötti,
a vegetációs időszakban 300-310 mm, D-en 310
fölött. A legtöbb 24 órás csapadékot Nyáregyháza-Csévharaszton mérték: 150 mm. A hótakarós
napok átlagos évi száma 32-35, a legnagyobb
átlagos hóvastagság 18 cm körüli.
Az ariditási index 1,32-1,36.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, második he
lyen - főleg ősszel - a K-i, DK-i szél áll. Az átla
gos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti.
A meleg, száraz éghajlat csak a kisebb vízigé
nyű növényeknek kedvez.

N övényzet ■ Ma már jellemzően kultúrtáj.

Északnyugati részén a Monor-Irsai-dombság
dombsora itt olvad bele a Duna-Tisza közére jel
lemző homokbuckavidékbe, amely K-re a Tisza
völgyével zárul. A dombsági részek sztyeprétjei
(szártalan csüdfű - Astragalus exscapus, tarka sáf
rány - Crocus reticulatus) és sztyepcserjései (törpe
mandula - Prunus tenella, jajrózsa - Kosa spinosissima), majd a homokhátság homokpuszta-gyepjei
(báránypirosító - Alkanna tinctoria, homoki kike
rics - Colchicum arenarium, tartós és kései szegfű
- Dianthus diutinus, D. serotinus, homoki vértő Onosma arenaria, fekete kökörcsin - Pulsatilla nigricans) és homoki sztyeprétjei (szártalan csüdfű Astragalus exscapus, pókbangó - Ophrys sphegodes, homoki kocsord - Peucedanum arenarium), a
homoki tölgyesek (nagyezerjófű - Dictamnus

V izek ■ A nagy területen elnyúló kistájat szá

mos, a Tiszához vezető vízfolyás keresztezi, így
ÉNy-on a Gerje felső szakasza (34,5 km, 357
km2); aztán a Körös-ér (52 km, 560 km2) vízrend
szere, amelynek nevezetesebb tagjai: Gógány-ér
(17 ha, 51 km2), Kürtilaposi-csatoma (15 km, 127
km2), Csukás-ér (25 km, 44 km2). Ezeket követi a
Pejtsík-csatorna (10 km, 199 km2). ÉNy-on a Duna-völgyi-főcsatornába folyik le az Újhartyáni
I. sz. (12 km, 97 km2) és a II. sz. (14 km, 82 km2)
csatorna. Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiá
nyos terület.
A ritka árvizek nyár elején jelentkeznek, míg
az év nagy részében alig van vizük. Vízminősé
gük - ha van bennük víz - II. osztályú. Az idő

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

250
-

0
0

cm

Gerje
Körös-ér

Cegléd
Vezserry

0
-

KÖQ
m3/s

0,14 ,
-

NQ

14
8
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albus, tarka nőszirom. - Iris variegata), a zárt ko
csányos tölgyesek, a cserjés erdőszegélyek, a szi
kesek (sziki ballagófű - Salsola soda), a szikes
tavak (magyar sóballa - Suaeda pannonica), a kék
perjés láprétek (gyíkpohár - Blackstonia acuminata,
fehér zászpa - Veratrum album), a mocsárrétek, a
sásrétek (télisás - Cladium mariscus) és a vízfolyá
sokat kísérő magaskórósok (szárnyas görvélyfű
- Scrophularia umbrosa), majd az ártéri élőhelyek
jellemzőek a tájra. Lápjaiban túlélt a nádi boglár
ka (Ranunculus lingua), a buglyos szegfű (Dianthus
superbus), komistámics (Gentiana pneumonanthe).
A homokterületeken az egyedi ősi erdők marad
ványait (pl. Nagykőrös, Pusztavacs: szagos galaj
- Galium odoratum, enyves zsálya - Salvia glutinosa, nagyezerjófű - Dictamnus albus, bársonyos
kakukkszegfű - Lychnis coronaria, fürtös homok
liliom - Anthericum liliago, magas gubóvirág Globularia punctata, szomorú estike - Hesperis tristis) faültetvények veszik körül. A lepelhomokkal
borított térségekben már szántók uralják a tájat.
Gyakori élőhelyek: D34, F ia , F lb , G l, L5, M4,
OC, OB, RC, RD; közepesen gyakori élőhelyek:
B5, B6, BA, D6, F2, F4, F5, H5a, H5b, J4, M8, P2a,
P2b, RB, RA; ritka élőhelyek: B la , B2, B3, B4, D2,
D5, J2, M5, M6, OA.
Özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 4, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 5, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 3, selyem kóró (Asclepias
syriaca) 5, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, ké
sei meggy (Prunus serotina) 5, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok ( Solidago spp.) 5. ( Urbán

Sándor)
T alajok ,■ A kistáj 12 talajtípusából a futó- és a
humuszos homoktalajok, a barnaföldek, a csernozjom jellegű homoktalajok, a réti talajok több
sége, vagyis a homokon képződött talajféleségek
az összterület kb. 80%-át teszik ki.
A futóhomok talajok a kistáj D-i nyúlványán
borítanak nagy, összefüggő területet.
A gyenge termékenységű (int. 15MD) és bi
zonytalan hozamú humuszos homoktalaj a táj
legkiterjedtebb (40%) talajtípusát képezi.
A homokon képződött barnaföldek (7%)
Pusztavacs környékén alkotnak nagyobb össze
függő területet. Termékenységük gyenge (ext.
25-40; int. 35-55), főként (75%) erdőterületként
hasznosíthatók.
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A néhány kisebb foltban előforduló csernozjom jellegű homoktalaj kis területen (1%) fordul
elő. Erdőként (35%), szántóként (45%) és gyep
ként (20%) jöhet számításba.
A réti talajok részaránya 21%. Löszös változa
tuk aránya <5%, amelynek termékenysége 50-75
(int.) talajminőségi kategória, míg a homokon ki
alakult változaté 25-50 (int.). Szántóként 50%-ban,
rét-legelőként 35%-ban, erdőterületként pedig
15%-ban hasznosulhatnak.
A lápos réti talajok (2%) gyephasznosítása a
meghatározó (60%).
A löszös alapkőzeten kialakult réti csernozjomok (4%) a táj legtermékenyebb talajai, a főbb
gazdasági növények stabilan kiemelkedő hoza
maival (int.> 125). Területük 80%-a lehet szántó.
Mélyben sós változataik (5%) szántóként kb.
45%-ban hasznosíthatók. Termékenységük a me
chanikai összetételtől függ. A könnyebb mecha
nikai összetételűek aszályérzékenységük miatt
gyengébb termékenységűek. A löszös alapkőze
ten képződött szikes talajok (8%) szoloncsákszolonyecekből (2%), réti szolonyecekből (3%),
sztyepesedő réti szolonyecekből (1%) és szolonyeces réti talajokból (2%) tevődnek össze. Ter
mészetes termékenységük igen gyenge (int.
10-30). Főként szikes rétek és természetvédelem
alatt álló, legelőként hasznosított területek. A le
geltetés a természetvédelem részét képezi, mert
stabilizálja a gyepszukcessziót.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

02
03
09
12
16
17
21
22
23
24
25
27

12
40
7
1
4
5
2
3
1
2
21
2

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. ÉNy-i
peremén fut az M5-ös autópálya, tőle É-ra a 4. sz.
és a 40. sz. főutak, és velük párhuzamosan a
Budapest-Debrecen kétvágányú villamosított
vasúti fővonal. E főutakat a rájuk merőleges
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405. sz. főút köt össze az autópályával. A kistáj
középső részét átszelő 441. sz. főút és a vele pár
huzamos villamosított egyvágányú vasúti fővo
nal Kecskeméttel teremt kapcsolatot. A terület
DK-i nyúlványát rövid szakaszon metszi a 44. sz.
és a 441. sz. főút, valamint a Szolnok-Kiskunfélegyháza vasúti mellékvonal. Az állami közutak
hossza 336 km, amelyből 94 km (28%) autópálya,
ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 26
km/100 km2, főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 39%. Vasútvonalai
nak hossza 89 km, amelynek 57%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 7,1 km/100 km2. Településeinek
45%-a rendelkezik vasútállomással. Hajózható
víziútja a kistáj K-i peremén kanyargó Tisza
Tiszakécske fölötti 7 km-es, ill. Tiszaalpár alatti 4
km-es rövid szakasza. A Tiszakécskéhez tartozó
Tiszabögnél kompátkelőhely (Tiszabög-Nagyrév) található.
T elepüléshálózat ■ A szokatlan alakú kistáj te

lepüléshálózata sem szokványos. Jelentős részén
a 18. századtól a népes mezővárosok és kiterjedt
tanyarendszerük határozták meg a települési
rendet. Az 1950 táján létrehozott tanyaközségek
kel alakult ki a formális faluhálózat, a külterüle
ti népesség aránya azonban ma is jelentős (2001:
12,1%). Csemő lakosságának több mint 60%-a
még ma is tanyán él, de jelentős (1000-3000 fő) a
külterületen élő népesség Albertirsa, Pilis, Ceg
léd, Nagykőrös és Tiszakécske határában is. A
fenti - egykori mezővárosi - települések a kistáj
városi jogállású helységei. Ennek következtében
a népesség mintegy 70%-a elvileg városi lakos.
Jelentősebb városi funkciókkal Cegléd és Nagy
kőrös, kisebb arányban Tiszakécske rendelkezik.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 94 fő/km2) va
lamivel alatta van az országos átlagnak, de nagy
területi különbségekkel. A népesebb kistájak közé

tartozik (2001:140 000 lakos), a városok mellett a
falvak többsége is néhány ezer lakossal bír. A né
pességszám az elmúlt évtizedekben viszonylag
szűk sávban hullámzott, az 1990-es években tör
tént növekedés a nyereséges vándorlásra vezet
hető vissza. A népesség korszerkezete viszony
lag jó, a gyermekkornak száma meghaladja az
időskorúakét, néhány településen azonban már
megindult az elöregedés. Az iskolázottság szint
je elmarad az országos átlagtól: a diplomások
aránya mindössze a fele annak, a 8 általánost
vagy azt sem végzettek aránya viszont magas.
A diplomások 60%-a Cegléden és Nagykőrösön
koncentrálódik.
A vallási megoszlás eléggé mozaikszerű,
egyik egyház sincs domináns helyzetben. A római
katolikusok aránya közelít ugyan az 50%-hoz
(2001:48,2%), de 20%-ot meghaladó a reformátu
sok, s közel 8% az evangélikusok aránya. Az
előbbiek legnagyobb közösségei Cegléden és
Nagykőrösön élnek, az utóbbiak pedig a legné
pesebb felekezetet alkotják Albertirsán és Pili
sen. A felekezethez nem tartozók, ill. az ismeret
len vallásúak aránya nagyjából azonos (11, ill.
10%). Az etnikai kép jóval egyveretűbb: a lakos
ság 95%-a magyar. Említést csak a közel 2000 fős
németség érdemel, kb. a 2/3-uk Újhartyánban él.
A foglalkoztatottságban itt is jellemző az ala
csony aktivitás, 2001-ben a lakosság mindössze
1/3-a volt aktív kereső, a munkanélküliek ará
nya (11,3%) meghaladta az országos átlagot. A
foglalkozási szerkezetben dominál ugyan a terci
er szektor (2001: 57%), de az átlagosnál maga
sabb az ipari foglalkoztatottak aránya (35%), s
nem elhanyagolható az agrárszektor sem (8%).
A munkanélküliség alacsonyabb az országos
átlagnál: 2007 nyarán 4,7% volt az állást keresők
aránya. A kistáj ebből a szempontból is eléggé
homogén, nincsenek nagy különbségek a telepü
lések között.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vídéki, dél-aiföldi
Borvidék: kunsági
||_
; : ‘ .V
'f f
Albertirsa, Cegléd, Tiszakécske
Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, Ceglédi Rét Természetvédelmi Terület, Magyarország Földrajzi Középpontja
Természetvédelmi Terület

4

Közép-Európa legnagyobb gyurgyalagkolóniája (Albertirsa), szikes tavak (Cegléd), szikes legelő (Kocsér), üdülőtelep
(Lakitelek-Tőserdő), víztározó, strandfürdő (Nagykőrös), lápi tőzeges (Pilis), víztározó, pusztagyep-ősborókás (Újhartyán)
Szapáry-kápolna, X V . századi alapokon épült U run k színeváltozása r. kát. tem plom , zsinagóga, ev. tem plom (Albertirsa,

___

Cegléd), Református Nagytemplom (Cegléd), Szent István Meditációs Kápolna (Lakitelek), gótikus alapokon épült
re f tem plom (Nagykőrös), barokk ev. tem plom (Pilis), Szent Benedek Leányai Társaság nővéreinek kolostora (Tiszaalpár)
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Szeleczky-Szapáry-kastély, Irsay-kúria, Nagy-kúria (Albertirsa), Hartyány-kúria (Cegléd), Plósz-kastély, Ugodi-kastély,

'

W ekerie-kastély (Dánszentmiklós), Dósa-kúria (Kocsér), Beretvás (Albert)-kúria, Gaál-kúria, Halász-kúria,
Halász-Tanárky-kúria, Kalocsa (Balázs)-kúria, Molnár-kúria, Patay-kúria, Sigray-kúria, Szalay-kúria, Gubody-kúria (Nagykőrös),
Mannó-kastély, Nyáry-kúria, Balla-W ekerle-kúria (Nyáregyháza), Beleznay-Nyáry-kastély (Pilis)
Városháza, Városi Bíróság (Cegléd), Népfőiskola komplexuma, vadászkastély, kilátótorony (Lakitelek)
Nyáry Pál sírja, Schodelné Klein Rozália sírja (Nyáregyháza)

t ++
N epom uki Szent János-szobor (Albertirsa, Tiszaalpár, Tiszakécske), Kossuth-szobor, a Pozsonyból áth ozott Kossuth-erkély,
Szentháromság-szobor, Turini emlékmű, Városalapítók szobra, Dózsa-szobor (Cegléd), Szent István király szobra
(Dánszentmiklós, Kocsér), Hősí emlékmű (Kocsér, Tiszakécske), N agytanári kar szoborcsoport, A rany János mellszobra,
Bor-Kalán-szobor (Nagykőrös), Schodelné Klein Rozália szobra, N yáry Pál szobra (Nyáregyháza),
Jeltorony-Magyarország földrajzi középpontja, Aradi vértanúk em lékműve (Pusztavacs), Alapítási emlékmű,
Árpád fejedelem szobra, Patrona Hungariae-szobor, Szent István-szobor (Tiszaalpár), Millecentenáriumi emlékhely,
M óricz Zsigmond mellszobra, Szabolcska Mihály szobra (Tiszakécske)
az ország legnagyobb teljesítményű transzformátorállomása (Albertirsa), tímárház (Nagykőrös), gyermekvasút,
működő kékfestő (Tiszakécske)
Kossuth Múzeum, D obm úzeum , Iskolatörténeti és Egyházművészeti Múzeum, S porttörténeti Múzeum, Természetrajzi

Íít

és Vadászati Múzeum, Öntöttvaskályha Múzeum (Cegléd), Kutyakaparó Csárda-Petőfi-emlékhely, gótikus tem plom rom
(Kocsér, Pusztavacs, Tiszakécske), Bolyai-ház /Rendszerváltó Archívum, Emigrációs G yűjtemény/ (Lakitelek),
A rany János Múzeum, Pest Megyei Iskolatörténeti Múzeum, (Nagykőrös), Á rpád-kori ro m tem plom (Nyársapát),
Árpád-kori falu rekonstrukciója, középkori földvár maradványa, Kosár- és Vesszőtermék Gyűjtemény, H elytörténeti
és Természetrajzi Kiállítás (Tiszaalpár), Árpád-kori pusztatemplom rom ja (Újhartyán)..
Szlovák Faluház (Albertirsa), Sváb Faluház (Ceglédbercel), népies barokk Beretvás-ház (Nagykőrös), hegyeki pincesor (Pilis)

ő
1.2.13 KISKUNSÁGI-HOMOKHÁT
A kistáj Bács-Kiskun és Pest megyében helyez
kedik el. Területe 1263 km2 (a középtáj 16,9%-a,
a nagytáj 2,5%-a).
T erü lethasznosítás
Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,0
29,8
7,3
6,8
24,7
23,3
4,2

Hektár

F öldtan ■ A medencealjzat kőzettanilag válto

5059,1
37592,1
9190,0
8583,5
31179,4
29473,8
5270,5

zatos összetételű: É-on és D-en metamorfitok,
közöttük mezozoos kőzetek, ezeken pedig alsó
kréta vulkáni és vulkanoszediment képződmé
nyek. É-on a miocén vulkanizmus riolitos-dácitos sorozatai. A felszín közeli üledékek döntő
többsége futóhomok. Vastagsága néhány m-től K
felé növekedve néhány tucat m-ig terjed. A futó
homokok szemcseösszetétele eléggé egyöntetű,
jól osztályozott. Az összletben általában a feküt
képviselő ősdunai hordalékkúp átmozgatott
anyagát kell látnunk. A futóhomokos rétegsort
gyakran - max. 1,5 m vastag - löszderivátum
szakítja meg.

D omborzat ■ A kistáj 94,3 és 139,4 m közötti

tszf-i magasságú, szélhordta homokkal fedett
hordalékkúpsíkság. Átlagos relatív relief értéke
5 m/km2, a futóhomokzónákban 8-10 m, egyéb
ként 2-4 m/km2 a tipikus. Orográfiai típusa
jórészt enyhén hullámos síkság, amelyet mésziszapos, szikes - olykor vízzel borított - elzárt la
posok tarkítanak. Legjellemzőbb formák a közel
párhuzamos elhelyezkedésű buckacsoportok.
Ezek Ny-on a Duna-ártér parti dűnecsoportjaihoz kapcsolódnak, s a buckafelszínek közé ala
csony fekvésű laposok ékelődnek. D és K felé a
Dabas (Gyón)-Tatárszentgyörgyi, a soltszentimrei és az Ágasegyháza-Izsáki buckacsoportok
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különíthetők el; az utóbbinál a futóhomok csak
gyengén kötött. A buckaközi laposokat, mélye
déseket gyakran tőzeg, kotu, ill. mésziszapos ta
vak, mocsarak töltik ki. A felszín horizontálisan
igen gyengén szabdalt. A szűkös adottságok a
szőlő- és gyümölcstermelést preferálják.

É ghajlat ■ Mérsékelten meleg és száraz kistáj.

Az évi napsütés tartama eléri a 2000-2030
órát. A nyári összeg közel 800, a téli 180-190
óra.
Az évi középhőmérséklet 10,3-10,5 °C, a tenyészidőszaké 17,4 °C. Évente közel 200 napon
át, ápr. 2-4. és okt. 20. között a napi középhőmér
séklet általában meghaladja a 10 °C-ot.

1 .2.13

Ápr. 5. körül, sőt D-en egy-két nappal előbb a
fagyok már megszűnnek, és 198-203 (D-en 205)
nap után okt. 23. és 27. között jelentkeznek újra.
A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsék
leteinek sokévi átlaga 34,0 °C; a leghidegebb téli
napok minimumainak átlaga -16,5 és -17,0 °C.
A csapadék évi összege 520-540 mm. A tenyészidőszakban 310 mm körüli esőre számít
hatnak, de D-en még ennél is kevesebbre. Kunadacson mérték a legtöbb 24 órás csapadékot, 85
mm-t. A hótakarós napok átlagos száma 32, az
átlagos maximális hóvastagság 19-20 cm.
Az ariditási index 1,30-1,35.
Az ÉNy-i az uralkodó szélirány, az átlagos
szélsebesség 2,5-2,8 m/s.
Száraz vidék, ezért főként az öntözéses nö
vénytermesztés lehet csak gazdaságos.
V izek ■ Vizei részben a Duna, részben a Tisza

felé folynak le. A Duna-völgyi-főcsatornához fo
lyik: XX. sz. csatorna (29 km, 250 km2); XIX. sz.
csatorna (31 km, 354 km2); XXIII. sz. csatorna (16
km, 144 km2); XV. sz. csatorna (20 km, 383 km2)
és a VII. sz. csatorna (31 km, 242 km2). A Tisza
felé vezeti vizét a Csukáséri-főcsatorna (39,4 km,
143 km2) és a Félegyházi-vízfolyás (46 km, 391

km2). Utóbbiaknak csak a forrásvidéke érinti a
táj DK-i részét. Kifejezetten száraz, gyér lefolyá
sú, vízhiányos terület.
A csatornák vízjárásáról inkább csak becslések
vannak. Mivel a vizüket tiltókkal és átereszekkel
irányítják, nem is természetes jellegűek. Becslés sze
rint árvízi hozamuk meghaladja a 20 m3/s-ot. Ár
vizeik kora nyáron vannak, míg az év többi részé
ben kisvizűek. Vízminőségük n. osztályú. A belvi
zeket kb. 200 km-es csatornahálózat gyűjti össze.
Igen sok a kisebb-nagyobb természetes álló
víz. A 22 tó felszíne meghaladja a 600 ha-t. Köz
tük az ágasegyházi Rét-tó a legnagyobb (292 ha).
A 7 tározó felszíne is több 4500 ha-nál. 1000 fiá
nál nagyobb víztározók az Orgoványi-rét, a
Kolon-tó és a Kurjantói-lapos (Izsák, ill. Kunadacs mellett).
A „talajvíz" változó mélységekben helyezkedik
el, szintje az elmúlt évtizedekben több területen
különböző mértékben, esetenként jelentősen sülylyedt. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A keménysége csak a települések
körzetében haladja meg a 25 nk°-ot, a szulfát
tartalom pedig a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége csekély, néhol azon
ban a kavicsos-homokos üledékek sávosan igen
bővizűek, a fúrások mélysége sokszor a 100 m-t
sem éri el.
Tartós veszélyt jelent a felszín alatti vizekre,
hogy a települések felében nincs csatornaháló
zat, így a csatornázott lakások aránya alig halad
ja meg az 50%-ot (2008).
N övényzet ■ A kistáj zöme vízbeszivárgási te
rület fragmentált természetes növényzettel, a
mélyedésekben középszintű, a homokhátságot
Ny-ról határoló, a lecsapolások ellenére vízben
gazdag Turjánvidéken regionális kiáramlási
területekkel, a mélyedésekben kisebb, ősi szike
sekkel. A táj a holocénben folyamatosan erdőssztyep-jellegű volt. Az Alföld egyik legfajgazdagabb, jó regenerációs képességű területe. Flórája
erősen kötődik a középhegységihez, endemizmusokban gazdag. A gyepek nagy része extenzíven használt. A mai erdők 95%-a ültetvény.
Jellemzők a kiszáradó, de regenerációképes
kékperjés és kormos csátés (ritkán forrásos, üde)
láprétek, magassásosok, zsombékosok (mocsári
sás - Carex acutiformis, zsombéksás - C. elata, dárdás nádtippan - Calamagrostis canescens), a fűzlá
pok (rekettyefűz - Salix cinerea, tőzegpáfrány -
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Thelypteris palustris), és ritkák a láperdők lápi hí
nárral (mézgás éger - Alnus glutinosa, magyar
kőris - Fmxinus angustifolia subsp. danubialis,
békaliliom - Hottonia palustris), a maradvány ho
moki sztyeprétek (élesmosófű - Chrysopogon
gryllus, rákosi csenkesz - Festuca x wagneri, tollas
szálkaperje - Brachypodium pinnatum, mezei zsá
lya - Salvia pratensis, szarvaskocsord - Peucedanum cervaria), a nyílt homokpusztagyep (magyar
csenkesz - Festuca vaginata, homoki árvalányhaj
- Stipa borysthenica, kései szegfű - Dianthus serotinus), a homoki nyáras-borókások és a kiszá
radó, akácosodó homoki és gyöngyvirágos töl
gyesek (erdei szellőrózsa - Anemone sylvestris,
gyöngyvirág - Convallaria majális). Kiemelt fon
tosságú lápréti-sztyepréti fajok: óriás útifű (Plántago maxima), mocsári kardvirág (Gladiolus pa
lustris), bangófajok (Ophrys spp.); homoki fajok:
homoki nőszirom (Iris arenaria), homoki kocsord
(Peucedanum arenarium), csikófark (Ephedra distachya). Kipusztult fajok: osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum), leánykökörcsin (Pulsatilla
grandis), csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata),
tartós szegfű (Dianthus diutinus).
Gyakori élőhelyek: OC, D2, G l, D34, B la, B4,
B5; közepesen gyakori élőhelyek: H5b, M5, Jla ,
B lb, F2, OB, P2b, RA, B3; ritka élőhelyek: H5a,
F lb , L5, RB, P2a, J6, B6, M4, OA, D l, RC, J2, Fia,
F4, A4, A l, A23, A3a, F5, H4, D6, B2, A5.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: 120
felett; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 5, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2-3, selyemkóró (Asclepias syriaca)
5, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, ameri
kai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, amerikai
alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései meggy
(Prunus serotina) 4, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3-4. (Vidéki Róbert,
Máté András, Molnár Zsolt)
T alajok ■ A kistáj talajainak többsége (65%) - a

homokhát jellegből adódóan - homok alapkőzetű.
A többnyire nyílt homokpusztával, zuzmóval,
mohával borított futóhomok a táj területének
39%-át teszi ki.
A gyenge természetes termékenységű (int.
15-30) humuszos homoktalajok 17%-ot, a Dabas
környéki homokon képződött barnaföldek pedig
3%-ot foglalnak el. A bamaföldek termékenységi
besorolása 40-60 (int.). A löszön kialakult, igen
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kedvező termékenységű réti csernozjom .talajok
csak kis területen (1%) fordulnak elő.
A mélyben szolonyeces réti talajok (4%) ter
mékenysége a réti csernozjomokénál kedvezőt
lenebb (int. 50-80). A nem szikes hidromorf talaj
képződmények közül a réti talajok (8%) homok
öntésanyagon és homokos vályog mechanikai
összetételű löszös alapkőzeten fordulnak elő.
Termékenységük nagyon változó (int. 25-70).
Főként rét-legelőként (55%) és szántóként (35%)
hasznosíthatók.
A lápos réti talajok kiterjedése jelentős
(20%), mechanikai összetételük, alapkőzetük és
termékenységük változatos. Löszös és alluviális
alapkőzeten egyaránt képződtek. Mechanikai
összetételük a homoktól a vályogig terjed, ter
mékenységük a 30-60 (int.) talajminőségi kate
góriákkal jellemezhető. E talajokra a lápréti
növényállományok és a kotus szervesanyag-felhalmozódás a jellemző.
A síkláp talajokat (1%) a tőzegfelhalmozódás
jellemzi. Teljes egészében vizes élőhelyek mo
csárréti növénytársulásokkal.
A kistáj talajtakaróját a szikes talajok (7%) vál
tozatos előfordulása színesíti. A szoloncsák (1%),
a szoloncsák-szolonyec (4%) és a szolonyeces ré
ti talajok (2%) löszös alapkőzeten képződtek. A
szikes talajok 60-80%-án található szikes gyepek
természetvédelem alatt állnak. A fennmaradó te
rület pedig homokjavítás után szántóként hasz
nosítható.
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. É-i peremét metszi az 5. sz. főút
rövid szakasza, amely a közelében futó M5-ös
autópályával, és azon át Budapesttel és a közeli
Kecskeméttel teremt kapcsolatot. D-i harmadában
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K-Ny irányban vezet át a szintén Kecskemét felé
vezető 52. sz. főút, DK-i sarkában pedig az 54. sz.
főút. É felől érinti a kistájat a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét egyvágányú vasútvonal, DNy-i
sarkát metszi a Budapest-Kelebia villamosított
vasúti fővonal. D-en vezet át rajta a megszünte
tésre kijelölt Fülöpszállás-Kecskemét mellékvo
nal. A kistáj DK-i peremén átvezető két keskeny
nyomtávú vasút a környékbeli tanyavilággal te
remt kapcsolatot. Az állami közutak hossza 291
km, amelyből 51 km (17%) első- és másodrendű
főút. Közútsűrűség 24 km/100 km2, főútsűrűség
4 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
25%. Vasútvonalainak hossza 95 km, amelynek
11%-a villamosított. Vasútsűrűség: 7,6 km/100
km2. Településeinek 54%-a rendelkezik vasút
állomással. A kistáj DK-i részében vezet a Kecskemét-Kiskőrös (54 km) és a Kecskemét-Kiskunmajsa (52 km) keskeny nyomközű vasút 25
km-es, ill. 9 km-es szakasza. Jakabszállásnak pol
gári célú szilárd burkolatú, Helvéciának füves
mezőgazdasági repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ Alapját az egykori kiterjedt
tanyavilág alkotja, a létrehozott tanyaközségek
teszik ki a faluhálózat vázát. Jelentősebb mező
város nem alakult ki, s ma is hiányzik egy igazi
városi központ. A 4 városi jogállású település
(Dabas, Izsák, Kerekegyháza, Örkény) a népes
ség közel 47%-át tömöríti, így a városi lakosság
aránya jócskán elmarad az országos átlagtól.
Messze a felett van viszont a külterületi népes
ség aránya (2001: 17%). Szinte valamennyi tele
pülés határában több százan élnek ma is tanyá
kon, Helvécia esetében a lakosság több mint fele
tanyai lakos.

N épesség a A kistáj ritkásan benépesült, a nép

sűrűség (2001: 55 fő/km2) nagyjából az országos
átlag fele, de egyes részeken 20 fő/km2 alatt ma
rad. A népességszám 1960-tól lassan csökkent,
de az 1990-es években a pozitív vándorlási
egyenleg következtében valamelyest növekedett
(2001: 70 647 fő). A népesség korszerkezete ked
vező, a gyermekkornak aránya jelentősen meg
haladja a 65 év felettiekét (2001:19, ill. 14,1%), az
elöregedési index értéke szinte minden települé
sen kedvezőbb az országos átlagnál. Az iskolá
zottsági mutatók viszont meglehetősen rosszak:
a lakosság 1/3-a csak általános iskolát végzett,
több mint 1/4-e még azt sem, a diplomások és az
érettségizettek aránya (2001:4,1, ill. 12,5%) pedig
messze elmarad az országos átlagtól.
A lakosság 70%-a római katolikus, 12%-a re
formátus, 2,5%-a evangélikus. A protestánsok
legnagyobb közösségei Dabason élnek. A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya
alacsony (2001: 6,4, ill. 7,5%). Az etnikai összeté
tel meglehetősen homogén, a lakosság 96%-a
magyar. Említést Dabas mintegy 1000 fős szlo
vák közössége érdemel.
A lakosság gazdasági aktivitása valamelyest
elmarad az országos átlagtól: 2001-ben a lakos
ság 36%-a volt foglalkoztatott, a munkanélküli
ségi ráta (9,8%) lényegében megegyezett az
országos átlaggal. A foglalkozási szerkezet meg
lehetősen eltér a megszokottól, mivel az aktív
keresők 16%-a dolgozik a mezőgazdaságban,
36%-a az iparban, a tercier szféra aránya pedig
nem éri el az 50%-ot.
A munkanélküliek aránya (5,8%) 2007 nyarán
valamivel az országos átlag alatt volt, s nagyobb
területi különbségek nem alakultak ki.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: c
dék: kunsági
Baí lószög
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Kiskunsági Nemzeti Park, Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület
orgoványi rétek; homokbuckák. Báránypirosító tanösvény (Fülöpháza). 8 horgásztó, pihenőpark (Izsák), F-lomokhátsági
Mintagazdaság (Kerekegyháza)

gf

szikes tavak futóhom okbuckák (Fülöpháza), turjános (Dabas)
Kisboldogasszony r. kát. tem plom , búcsújáró hely (Akasztó). Dabas-Sán Mária Mennybemenetele r. kát. tem plom (Dabas)
Szent Mihály r. kát. tem plom (Izsák), Langó-kápolna, ref. tem plom (Kerekegyháza)

jfpS

D ankó Pista kúriája (Csengőd), Halász Móric-kúria. Bereczky-kúria, Biegner-Halász Olivér-kúria, Damján-kúria,
Dinnyés Pál-kúria, D öm ötör-kúria, Halász Bálínt-kúria, Halász Ede-kúria, Kossuth-ház, Mészöly-kúria, Nemesi Casino,
Pethő-kúria, Radimeczky-kúria, Rákóczi-kúria, Zlínszky-kúria (Dabas), Vörös-kastély (Kunbaracs), Pálóezy-Horváth-kastélfj
Fischer-kúria (Örkény)
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Stadler-stadion (Akasztó), Bocsák-ház, Bagolyvár (Helvécia), könyvtár (Kerekegyháza) •:

'
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A ndré Emánuel síremléke (Kerekegyháza), klasszicista sírkövek, zsidó tem ető (Dabas)

Ét
Hősi emlékmű (Akasztó, Kerekegyháza), Pietá-szobor, Táncsics Mihály szobra (Izsák), díszkút, V örösm arty Mihály szobra,
Lány galambbal (Kerekegyháza), Kossuth-szobor, Fehérterror emlékmű (Orgovány), Szent Vendel-szobor,
Szent Orbán-kép (Örkény), Rákóczi-emlékmű (Tatárszentgyörgy)
néprajzi és agrártörténeti magángyűjtemény (Agasegyháza), Kecskeméti Kisvasút
tem plom rom (Csengőd), G éró György fafaragó kiállítása (Helvécia), Pálinka Múzeum (Izsák), Tanyamúzeum
(Kerekegyháza), Néprajzi Múzeum (Ladánybene), Városi Múzeum (Ö rkény), középkori tem plom rom , ,
Szent Imre herceg mellszobra (Soltszcntimre)
yy

Bognár-tanya (Izsák), Rendek-tanya, S. Nagy-tanya (Kerekegyháza)

1.2.14 BUGACI-HOMOKHÁT
A kistáj Bács-Kiskun megyében helyezkedik el.
Területe 1413 km2 (a középtáj 18,9%-a, a nagytáj
2,8%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
2,9
21,2
5,4
10,8
19,4
37,0
3,2

Hektár
4082,3
29977,9
7674,8
15205,6
27445,3
52293,3
4587,8

D omborzat h A kistáj 92,4 és 160,3 m közötti
tszf-i magasságú, szélhordta homokkal fedett
hordalékkúpsíkság. Átlagos relatív reliefe 3,5
m/km2, a buckás vidéken 8-10 m/km2, egyéb
ként 2 m/km2, a buckaközi laposokon 0-2
m/km2. Orográfiai domborzattípusát tekintve
enyhén hullámos síkság, elgátolt kis meden
cékkel, laposokkal. Legjellemzőbb félig kötött
buckacsoportjai: bócsai (Tolvajos-erdő)-tázlári;
soltvadkerti-keceli; bugaci (Nagy-erdő); tázlári-bodoglári. Mindre jellemző a sok ÉNy-DK-i
irányban húzódó buckasor, a szélbarázdák, a
maradékgerincek és a hasonló csapású széles,
vizenyős lapos, gyakran láppal, tőzeggel bo
rítva.
F öldtan E Mélyszerkezete változatos: a Jánoshalmai-gerinc vonulatában a karbon gránit kb. 1
km-rel van a felszín alatt, erre triász, majd mio
cén képződmények települtek. Ettől K-re egy
szerkezeti vonallal elválasztva már átalakult,
mélybe zökkent kristályos kőzetek következnek.
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A felszín közeli üledékek döntő többsége futó
homok. Vastagsága néhány m-től 50-60 m-ig ter
jed. A futóhomokos rétegsort gyakran löszös
betelepülések tagolják. Az összlet az ős-dunai
hordalékkúp anyagára települt, s a futóhomok
legnagyobb része ebből származhatott. A horda
lékkúp-anyag feküje pannóniai - kőolajat és
földgázt tartalmazó (Szánk) - tengeri-tavi üle
dék. Jelentős a császártöltési és a keceli buckakö
zi mélyedésekhez kapcsolódó mezőgazdasági
tőzeg- és lápföld-előfordulás.
É ghajlat e Mérsékelten meleg-száraz kistáj, de
már a meleg-száraz határán van.
Az évi napfénytartam 2030-2050 óra. A nyári
évnegyed napsütéses óráinak száma 800, míg a
téli időszakban kb. 190 órán át süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,3 °C, DNy-on
10,4-10,5 °C. A vegetációs időszak középhőmér
séklete 17,4 °C. A napi középhőmérséklet ápr.
1-3. és okt. 20. között 10 °C fölött van (mintegy
200 nap). Az utolsó tavaszi fagyok ápr. 1-3. kö
zött várhatók, az első őszi fagyok pedig okt. 26.
körül valószínűek, de a D-i részeken egy-két
nappal később. A fagymentes időszak tehát 205
nap; a D-i részeken ennél egy-két nappal hosszabb.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átla
ga 34,0 °C, az abszolút minimumok átlaga pedig
-16,5 és -17,0 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg É-on 520-550 mm, D-en
550-570 mm. Az évi mennyiségből 310-320 mm,
D-en valamivel 320 mm fölötti mennyiség a
vegetációs időszakban hullik. A 24 órás csapa
dékmaximum 128 mm (Kunfehértó). A téli hótakarós napok száma kb. 32, az átlagos maximális
hóvastagság 20 cm.
Az ariditási index É-on 1,28-1,33, D-en
1,23-1,25.

;2 .

A szélirányeloszlás egyenletes,
kismértékben az ÉNy-i irány emel
kedik ki. Az átlagos szélsebesség
2,5-2,8m /s.
A meleg-száraz éghajlat a szá
razságtűrő növények számára meg
felelő.
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34 km2), Bócsai-csatorna (20 km,
o
5
10 km
L.J...I..I ..I, I...I
174 km2), Bugaci-csatorna (12 km,
87 km2), Galambos-ér (12 km, 82
kút vizében nagy a vastartalom. Kiskőrös 51 °C-os
km2), Szentkút-ér (12 km, 49 km2) és Kővágó-ér
nátrium-kloridos hévízére fürdőt telepítettek.
(25 km, 99 km2). D-i részében ered a Köröséri-főKözüzemi csatornahálózat csak Kiskőrösön
csatorna is (77 km, 805 km2), azonban csak a ha
és Soltvadkerten volt 2001-ben, s a lakásoknak
táron túl éri el a Tiszát. Gyér lefolyású, száraz,
mindössze 22%-a csatornázott. Ez az érték még
vízhiányos terület.
2008-ban sem érte el a 40%-ot.
A vízjárásokra vonatkozóan analógiák alap
ján becsülhetjük, hogy a főcsatornák vízhozamai
N övényzet ■ Változó mértékben átalakított ho
az árvizes periódusokban elérhetik a 15-20
moki kultúrtáj kis, helyenként közepes összborím3/s-ot is; ilyen a legtöbbször nyár elején követ
tású természetes, féltermészetes növényzettel.
kezik be. Máskor alig van, vagy egyáltalán nincs
Potenciális növényzete erdőssztyep-jellegű volt,
vizük. A vízminőség általában II. osztályú.
amelynek maradványai a homoki nyárasok, töl
A homokhátak között számos kisebb-nagyesek, homokpusztagyepek. Flórája endemizgyobb állóvíz húzódik meg, amelyek fő része
musokban gazdag.
időszakos. A 19 természetes tó felszíne 195 ha.
Jellemzők a nyílt homokpusztagyepek (ma
Legnagyobb a soltvadkerti Nagybüdöstó-Vadgyar csenkesz - Festuca vaginata, homoki árvakerti-tó: 38 ha és a bugaci Rodli-szék: 34 ha. A 3
lányhaj - Stipa borysthenica, báránypirosító tározó együtt 78 ha, amelyek között a Soltvad
Alkanna tinctoria, kék szamárkenyér - Echinops
kert melletti a legjelentősebb: 40 ha. A Kunfehérruthenicus), a homoki nyáras-borókások (közön
tó melletti Sóstó (Kun-Fehér-tó) (85 ha) nagy só
séges boróka - Juniperus communis, fehér nyár tartalma miatt kedvelt fürdőhely.
Populus albá). A mélyebb fekvésű területeken
A „talajvíz" korábban többnyire 2 -4 m között
mocsárrétek, kiszáradó kékperjés láprétek, mavolt elérhető, az utóbbi évtizedekben azonban
gassásosok, zsombékosok (mocsári sás - Carex
szintje érezhetően süllyedt. Kémiai jellege kalciumacutiformis, zsombéksás - C. elata) mozaikolva a
magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége
fragmentálisan fennmaradt fűzlápokkal, láp
15-20 nk° közötti, de a települések körzetében 45
erdők lápi hínárral (rekettyefűz - Salix cinerea,
nk° is előfordul. A szulfáttartalom általában nem
mézgás éger - Alnus glutinosa, magyar kőris haladja meg a 60 mg/l-t.
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) és szikes
Az artézi kutak kb. felének mélysége megha
tavak, mézpázsitos szikfokok, szikes mocsarak,
ladja a 100 m-t. Jelentős vízhozamokat adnak. Sok
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rétek (sziki mézpázsit - Puccinellia limosa, zsióka
- Bolboschoenus maritimus, magyar sóvirág Limonium gmelinii). Kiemelt fontosságú homoki
fajok: tartós szegfű (Dianthus diutinus), gyapjas
csüdfű (Astragalus dasyanthus), bugaci nőszőfű
(Epipactis bugacensis), homoki kikerics (Colchicum
arenarium), homoki nőszirom (Iris arenariá), csi
kófark (Ephedra distachya), lápi fajok: békaliliom
(.Hottonia palustris), lápi csalán ( Urtica kioviensis),
tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), vidrafű (Menyanthes trifoliata), sziki fajok: sziki őszirózsa
(Aster tripolium subsp. pannonicus). Kipusztult a
lápi békabuzogány (Sparganium minimum). Az
özöngyomok elsősorban a másodlagos homoki
élőhelyeken és a bolygatott vizes élőhelyeken
terjednek. A regenerációs potenciál a homoki
élőhelyeken az inváziós fertőzöttség függvényé
ben gyenge-közepes, a vizes élőhelyeken és a
szikes pusztákon a vízellátottságtól függően
közepes-jó.
Gyakori élőhelyek: G l, OC, D2, M5; közepe
sen gyakori élőhelyek: H5b, B la , D34, B lb, J2, F2,
P2a, P2b, F4, B5, A l, B3, RA; ritka élőhelyek: J6,
F lb , Jla , B6, F5, M4, B4, RC, P45, D6.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 80-100;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa
(.Ailanthus altissima) 4, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 5, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései meggy (Prunus serotina) 3,
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác
(.Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3-4. ( Vidéki Róbert, Máté András)

A kistájban szigetszerűen megjelenő, löszös
üledéken képződött réti csernozjom talajok (4%)
termékenysége a legkedvezőbb. Humusztartal
muk szerint kiemelkedő termékenységűek is le
hetnek (int. >120). Szántóként (75%) és szőlőként
(20%) hasznosíthatók.
A löszös talajképző kőzeten, homokos vályog
fizikai féleségű, a talajvízhatás erősségétől füg
gően réti (1%), lápos réti (3%), vagy síkláp talajok
(1%) képződtek. Termékenységük a közepesnél
gyengébb. Rétekkel, láprétekkel vagy mocsár
rétekkel borított kaszálók (80-95%).
A főként löszös üledéken képződött szikes ta
lajok (6-7%) közül az erősen szikes szoloncsákszolonyecek (1%), a szoloncsák talajok (<0,5%)
és a szolonyeces réti talajok (5%) természetes ter
mékenysége gyenge (int. <45). Többnyire szikes
legelők és kaszálók.
A táj mezőgazdasági potenciálja kicsi, de érté
kes homoki és sziki növénytársulásaik fajgazdagok
és védelemre érdemesek. A védett termőhelyek
madár- és rovarvilága is értékes.

T alajok ■ A kistáj legkiterjedtebb talajtípusa a

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Középső részén (Soltvadkertnél) keresztezi egymást az 54. és az 53. sz.
másodrendű főút, ahol áthalad az utóbbival
párhuzamos Budapest-Kelebia villam osított
vasúti fővonal is. Ny-i pereméről D-i irányba in
dul ki a megszüntetésre kijelölt Kiskőrös-Kalocsa mellékvonal, K-i szélét rövid szakaszokon
metszi a Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas villa
mosított, ill. a Kiskunhalas-Baja-Bátaszék vasúti
fővonal. A kistáj ÉK-i peremén átvezető, ill. a
Kiskőrösre befutó keskeny nyomtávú vasútvona
lak a környékbeli tanyavilággal teremtenek kap
csolatot. Az állami közutak hossza 173 km, amely
ből 78 km (45%) másodrendű főút. Közútsűrűség
12 km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2.

futóhomok, amelyen homokpusztagyep, nyárfa
erdő, a felhagyott legelőkön borókás, tájba nem
illő fenyves vagy kis kiterjedésű, gyenge legelő
található.
A humuszban gazdagabb (1-1,5%) humuszos
homoktalajok (29%) termékenysége a szélsősé
ges, a homokokra jellemző vízgazdálkodás és a
kis tápanyagtőke miatt gyenge (int. 15-30). Sző
lő (15%), gyenge szántó (45%) és erdő (25%) le
het a hasznosításuk.
A csernozjom jellegű homoktalajok (2%) ter
mékenysége a humuszanyagok felhalmozódása
következtében a humuszos homoktalajokénál
kedvezőbb (int. 30-50). Szántóként (65%), szőlő
ként (15%) és erdőként (15%) hasznosulhatnak.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
02
50
03
29
12
2
16
4
21
1
24
5
25
5
27
3
28
1
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Főút menti településeinek aránya 35%. Vasút
vonalainak hossza 75 km, amelynek 29%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 5,4 km/100 km2.
Településeinek 44%-a rendelkezik vasútállo
mással. A kistáj É-i részében vezet a Kecskem ét-Kiskőrös (54 km) keskeny nyomközű vasút
16 km-es szakasza (Kiskőrös végállomással).
K-i peremén fut a Kecskemét-Kiskunmajsa (52
km) szintén keskeny nyomközű kisvasút 26 kmes szakasza. Kunfehértónak füves mezőgazdasági repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ Alapját néhány mezőváros

és a kiterjedt tanyavilág képezte. A 3 városi jog
állású település közül központi helyi funkciók
kal leginkább Kiskőrös (2001: 15 352 fő) rendel
kezik. A lakosság többsége (2001: 61,5%) elvileg
városlakó ugyan, közel 15% azonban jelenleg is
külterületen él. Néhány településen a lakosság
többsége ma is a tanyán lakik. A faluhálózat ge
rincét az 1950 körül létrehozott tanyaközségek
alkotják.
N épesség ■ A kistáj ritkásan lakott, a népsűrű

ség mindössze 44 fő/km2, de egyes területeken a
10 fő/km2-t sem éri el. A népesség évtizedeken
keresztül csökkent, s csak az 1990-es években
stabilizálódott (2001: 52 306 fő). Ebben meghatá
rozó szerepe volt a pozitív vándorlási egyenleg
nek. A népesség korszerkezete kistáji szinten

kedvező, néhány településen azonban már elöre
gedés tapasztalható.
Az iskolázottsági szint eléggé alacsony, a dip
lomások aránya fele sincs az országos átlagnak,
a népesség közel 1/3-a csak 8 általánost végzett,
1 /4-e még eddig sem jutott el.
A vallási megoszlást nézve a római katoliku
sok szolid többségben vannak (2001:56,4%), utá
nuk az evangélikusok következnek 20%-os
részesedéssel, akiknek népes közösségei élnek
Kiskőrösön és Soltvadkerten. A felekezeten kívü
liek és az ismeretlen vallásúak aránya viszonylag
alacsony (2001: 6, ill. 7%). A népesség etnikailag
meglehetősen homogén, közel 96%-ban magyar.
A nemzetiségek közül Császártöltés 700 fős né
met és Kiskőrös 500 fős szlovák közössége érde
mel említést.
A lakosság gazdasági aktivitása elmarad
ugyan az országos átlagtól, de nem kirívóan ala
csony (2001: 36,5%), a munkanélküliségi ráta
(9,5%) pedig belesimul az országos átlagba. A
foglalkozási szerkezet meglehetősen hagyomá
nyos: a fejlett szőlő- és gyümölcstermesztésre tá
maszkodva 2001-ben a foglalkoztatottak közel
28%-a mezőgazdaságban dolgozott, ennél alig
volt nagyobb az ipari keresők aránya (29,4%),
így a tercier szektor itt alig haladta meg a 40%-ot.
A munkanélküliek aránya valamivel az or
szágos átlag feletti, 2007 nyarán 6,7%, de nagyok
a területi különbségek.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: dél-alföldi
Borvidék: kunsági
I Kecel, Kiskőrös
Kiskunsági Nem zeti Park Kiskőrösi 'Turjánös Természetvédelmi Terület, Császártöltési V örös M ocsár Természetvédelmi
Terület, Kunfehértói Holdrutás Erdő Természetvédelmi T e rü le t Kéleshalmi Hom okbuckák Természetvédelmi Terület
homokbuckák (Kéleshalom)
bugaci buckák (Bocsa), V örös mocsár tanösvény (Császártöltés), homokbuckák (Kéleshalom), Kun-Fehér-tó (Kunfehértó),
kőrises égerláp (Tabdi)

'\

r. k á t tem plom (Bugac, Császártöltés), r.'kat. tem etőkápolna (Kecel, Soltvadkertj, zsinagóga, ev. tem plom (Kiskőrös,
Soltvadkert)

.

városháza (Kecel, Kiskőrös)
N epom uki Szent János-szobor, Patachich G ábor szobra, Római istenek kútja, Róna ivókút (Kecel), Bem-szoböm
Centenáriumi emlékmű, Petőfi-szobor, Szendrey Júlia szobra, szoborpark (Kiskőrös), Szentháromság-szobor (Kecel),
Felszabadulási emlékmű, Millenniumi emlékoszlop (Kunfehértó), Krámer Fülöp-, Szent O rbán-szobor (Soltvadkert)
Borászati központ, Káptalani pince (Imrehegy), Pintér M űvek H adtörténeti Múzeüm, Haditechnikai Park (Kecel),
Korona Cukrászda (Soltvadkert), Kecskeméti Kisvasút
Pásztormúzeum, Alföldfásítási Múzeum (Bugac), Sváb Tájház (Császártöltés), Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum,
B orok Háza, Közúti Szakgyűjtemény, Szlovák Tájház, (Kiskőrös), Gy. Szabó Béla-múzeum (Szánk)
Buzsik-csőszház, Holló-tanya, Kovács-tanya, Bugaci csárda (Bugac)
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1.2.15 DOROZSMA-MAJSAIHOMOKHÁT
A kistáj Bács-Kiskun és Csongrád megyében he
lyezkedik el. Területe 1687 km2 (a középtáj
22,6%-a, a nagytáj 3,3%-a).
Területhasznosítás
%

1.” lakoil terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

3,2
41,4
15,3
2,5
14,6 7 ;
20,7
2,3 Á

Hektár

5431,8
69777,0
25898,1
4233,8
24655,7
34883,0
3843,7

D omborzat ■ A kistáj tszf-i magassága 83,3 és

142,5 m közötti, felszínének több mint 3/4-e eny
hén hullámos síkság, közel 1/4-én ÉNy-DK-i
csapású, hosszanti, elgátolt medencék találha
tók. A szélhordta homokkal fedett egykori hor
dalékkúpsíkság vertikális felszabdaltsága kicsi
(az átlagos relatív relief kevéssel 2 m/km2 alatti),
a magasabb értékek (4-8 m/km2) a D-i részekre
jellemzőek. A táj egyhangúságát a szabályosan
ÉN y-DK-i csapású, a Tisza völgyéig kifutó
hosszanti, enyhe mélyedések mésziszapos és szi
kes laposai teszik kissé változatossá. A lepelho
mok helyenként a réti mészköves,
mésziszapos alapzatú, mélyebb
fekvésű felszíneket is beborítja. A
horizontális felszabdaltság értéke
alacsony: 0,5 km/km2 alatti.

sok a formák nagyobb részét elsimították, s a fel
szín kb. 75%-át jelenleg kis relatív reliefű homok
formák jellemzik, amelyek olykor a holocén
mélyedésekre is ráfutnak („lepelhomok"). A fu
tóhomok gyakran löszös homokkal fogazódik
össze. A holocén mésziszapos, szikes laposok
általában rossz lefolyásúak, időszakosan vízzel
borítottak, itt (Csólyospálos) rétimészkő-előfordulások is vannak.
É ghajlat ■ Meleg-száraz terület, de a Ny-i ré

szek közel vannak a meleg-mérsékelten száraz
éghajlathoz.
A napsütéses órák évi összege 2030-2050 kö
zötti; nyáron valamivel több, mint 800, télen
pedig 190-200 napos óra valószínű.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga 10,5-10,7 °C, ill. 17,5 °C. A napi középhőmér
séklet ápr. 1-3. és okt. 20. között, 198-201 napon
át 10 °C fölött van. ÉNy-on ápr. 1. és okt. 25.,
máshol ápr. 5-8. és okt. 25. körüli időpontok kö
zött nem várhatók fagyok. így a fagymentes idő
szak ÉNy-on 205 nap, D-en, DK-en 198-200 nap.
A legmelegebb nyári max. hőmérsékletek átlaga
kevéssel 34,0 °C fölötti, míg a leghidegebb téli
napok min. hőmérsékleteinek a sokévi átlaga
-16,0 és -16,5 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg a táj nagy részén
550-580 mm, de K-en csak 520 mm körüli, a Ny-i

F öldtan ■ Az alaphegység törés
vonalak mentén változatos mély
ségben érhető el (Kiskunhalasi
árok: kb. 3 km), ezt mezozoos és
miocén képződmények fedik. A ki
sebb mennyiségű kőolajat és na
gyobb mennyiségű földgázt (Üllés,
Ásotthalom, Zsana) rejtő pannóniai üledékekre negyedidőszaki ős
dunai hordalékkúp települt. A
würm végén, ill. a késő-glaciális
ban ezt az anyagot a szél - helyen
ként jelentős vastagságban - át
mozgatta, áttelepítette, és lösszel
összekeverve futóhomokformákba
rendezte. Az utolsó homokmozgá
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részen közel 600 mm. A vegetációs időszak csapa
déka 310-330 mm, de Ny-on kevéssel meghaladja
a 330 mm-t. Egy nap alatt 107 mm csapadék volt
a legtöbb; az észlelés helye Kistelek és Kiskunmajsa. Ahótakarós napok átlagos száma 30-32, az át
lagos maximális hóvastagság 18-20 cm.
Az ariditási index 1,20 és 1,25 közötti, de K-en
1,30 körüli, Ny-on pedig 1,17.
Sorrendben az É-i, az ÉNy-i és a DK-i a három
leggyakoribb szélirány, az átlagos szélsebesség
megközelíti a 3 m/s-ot.
A Ny-i részek kivételével csak a hőigényes és
kis vízigényű szántóföldi és kertészeti növé
nyeknek megfelelő az éghajlat.

A nagyszámú artézi kút mélysége erősen vál
tozó, de nagyobb mélységből általában jelentős helyenként 1000 1/p feletti - vízhozamokat
nyernek. Domaszék hévize 82 °C-os, Forráskúté
87 °C-os, Jászszentlászlóé 60 °C-os, Kiskunhalasé
48 °C-os, Mórahalomé 39 °C-os, Üllésé 67 °C-os.
Többségükre fürdő települt, a kiskunhalasi
gyógyvíz jellegű.
Valamennyi településnek közüzemi vízellátá
sa van, a közüzemi csatornahálózatra kapcsolt
lakások aránya azonban mindössze 37% (2008), s
a települések több mint felében egyáltalán nincs
csatornahálózat.
N övényzet ■ A kistáj a Kiskunsági-homokhát

V izek ■ A Tiszához ÉNy-DK-i irányban egy

mással párhuzamosan számos csatorna vezeti le
az időszakos belvizeket. Nevezetesebbek: Dongér (84 km, 1672 km2, csak a jobb oldali vízgyűjtő
je tartozik ide), Fehértó-Majsai-főcsatorna (40 km,
231 km2), Dorozsma-Majsai-főcsatorna (43 km,
334 km2), Domaszéki-főcsatorna (34 km, 138 km2),
Sziksóstói-Paphalm i-főcsatorna (45 km, 315
km2) és a Köröséri-főcsatorna (77 km, 805 km2)
hazai részének (48 km, 348 km2) a bal parti része.
Egészében száraz, vízhiányos terület.
Az időszakosan jelentékeny mennyiségű vi
zet vezető főcsatornákról csak gyér vízjárási ada
tok vannak. így pl. a Dong-ér árvize Baksnál
elérheti a 30 m3/s-ot, a Dorozsma-Majsai-főcsatornáé torkolatánál a 12 m3/s-ot, a Paphalmifőcsatornáé a 3 m3/s-ot, a Köröséri-főcsatornáé a
határnál az 1,5 m3/s-ot. Az ilyen „nagy" vízho
zamokra többnyire nyár elején van kilátás, más
kor vizük is alig van. Az időszakos belvizeket
mintegy 1000 km-es csatornahálózat gyűjti
össze. A vízminőség általában II. osztályú.
A kistájnak mintegy 14, többé-kevésbé állandó
vizű tava van, együtt 310 ha felszínnel. Közülük
a mórahalmi Nagyszéksós-tó 99 ha, a Madarász
tó 37 ha, a forráskúti Őszeszék 50 ha területű.
A 2 tározó egyike a Maty-ér (70 ha), a másik a
Dong-ér mellett létesült Harka-tó (152 ha).
A „talajvíz" szintje az utóbbi évtizedekben
érzékelhetően süllyedt. Mennyisége nem számot
tevő. Kémiai jellege főleg kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos, de pl. Kömpöc és Kiskunmajsa között nátriumos is.
A kistáj É-i felén a vízkeménység 15-25 nk°,
de D-en 25 nk° felett van. A szulfáttartalom 60-300
mg/1 között ingadozik.

K-i lejtőjén, annak regionális kiáramlási zónájá
ban található, de lokális beszivárgási területek is
előfordulnak itt. A terület potenciális vegetációja
erdőssztyep jellegű. A művelésre alkalmas, ma
gasabb fekvésű területeket (kb. 70%) szinte teljes
egészében feltörték, K-en szántókat, gyümölcsö
söket, Ny-abbra inkább erdőültetvényeket létesí
tettek.
A szélbarázdákban (semlyékekben) és né
hány maradékgerinchez kötődő pusztafolton a
természetközeli vegetáció jó állapotban maradt
fenn, ma is extenzíven legeltetik, kaszálják, vagy
felhagyták. A semlyékek ÉNy-i részein (láprétfő)
kékperjés és kormos csátés láprétek, a mélyebb
területeken magassásosok, zsombékosok (mo
csári sás - Carex acutiformis, zsombéksás - C. elata),
nádasok vannak. A szélbarázdák DK-i lefolyás
talan részein (szikalj) szoloncsákos fehértippanos (Agrostis stolonifera) szikes rétek, mézpázsitos
szikfokok találhatók. A Kiskunsági-homokhát
felől a Tisza felé haladva a szikesek aránya nő a
láprétek rovására. A semlyékeken belüli mara
dékgerincek a feltört területek vegetációjához
hasonló homoki sztyeprétek fragmentumait
őrizték meg.
A fajgazdag sztyeprétek domináns faja az
élesmosófű (Chrysopogon gryllus), nevezetes az
egyhajúvirág (Bulbocodium vernum), a tarka sáf
rány (Crocus reticulatus), a tarka nőszirom (Iris
variegata) és a poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora); az átmeneti állományokban fordul elő a
mocsári kardvirág (Gladiolus palustris), tömeges
lehet itt a vitézvirág (Anacamptis pyramidalis),
pókbangó (Ophrys sphegodes). A kékperjések érté
kes fajai a szibériai nőszirom (Iris síbiricá), a fehér
zászpa ( Veratrum album), a kornistárnics (Gentiana
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pneumonanthé), a fehérmájvirág (Parnassia pólustris). A szikes réteken tömeges a mocsári kosbor
(Orchis palustris) és a kisfészkű ászát (Cirsium
brachycephalum), a vaksziken a pozsgás zsázsa
(Lepidium crassifolium), néhol a magyar sóballa
(Suaeda pannonica).
Gyakori élőhelyek: H5b, D2, F2, B6, B la, RB,
OC; közepesen gyakori élőhelyek: F4, BA, D34,
RA, B5, F5; ritka élőhelyek: G l, B2, B4, A5, Jla ,
A23, Blb, P2a, P2b; M4, M5, J2, B3, D l, D5, P7,
A l, A4, OB.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 50-70;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, ame
rikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, amerikai
alkörmös (Phytolacca americana) 2, kései meggy
(Prunus serotina) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1. (Margóczi
Katalin, Aradi Eszter)
T alajok ■ A kistáj talajainak mintegy 2/3-a ho
mokon képződött. A futóhomok (20%), a humu
szos homok (36%) és a csernozjom jellegű
homoktalaj (9%) a táj talajainak 65%-át alkotja.
Csupán a humuszban gazdagabb humuszos és
csernozjom jellegű homoktalajú területeket mű
velik, amelyek gyenge (int. 25-50) talajminőségi
kategóriákba tartoznak. Szántóként (25,60,60% ),
szőlőként (5, 5, 5%) és legelőként (15, 10, 20%)
hasznosíthatók.
A magasabb térszínek löszös alapkőzetű,
mélyben sós alföldi mészlepedékes és réti cser
nozjom talajainak kis területű foltjai, a csemozjom talajok (<1%) 75, 50 és 15%-a legelőként
hasznosítható. E talajok termékenysége az 55-80
(int.) talajminőségi kategóriákba sorolható, így a
nem legelőként hasznosított területek szántó
ként művelhetők.
A homok vagy löszös homok alapkőzetű réti
talajok (12%) a lápos réti talajokkal (2%) együtt a
30-55 (int.) talajminőségi kategóriába tartoznak.
Rétként (65%), láprétként (10%) hasznosíthatók.
Szántóként a réti talajok kb. 30%-a, ligeterdőként
pedig 5%-a hasznosulhat.
A löszös alapkőzetű szikes talajok a kistáj te
rületének 19%-át teszik ki. A terméketlen szoloncsák-szolonyec talajok a szikes talajok 5%-át
adják. A szolonyeces réti talajok termékenységi
besorolása gyenge (ext. 50); 75%-uk szikes lege
lőként hasznosítható.

A talajtanilag változatos kistáj mezőgazdasá
gi potenciálja kicsi. A mezőgazdálkodás a felszín
közeli talajvíz ellenére a talajok aszályérzékeny
sége miatt kockázatos.
A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület, kistájon kívül fekvő közlekedé
si csomóponttal (Szeged), amely sugaras szerke
zetű közúthálózatának kiindulási centruma. ÉK-i
peremét metszi a Szeged felé vezető M5-ös autó
pálya, a vele párhuzamos 5. sz. főút, valamint a
Budapest-Kecskemét-Szeged villamosított vas
úti fővonal rövid szakasza. D-i harmadán az 55.
sz. főút fut végig, Ny-i peremét az 53. sz. főút
metszi. Utóbbival csaknem egy vonalban fut
Budapest-Kelebia villamosított vasúti fővonal
D-i szakasza. ÉNy-i peremén végigvezet a Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas villamosított fővo
nal. Az állami közutak hossza 332 km, amelyből
110 km (33%) autópálya, ill. első- és másodrendű
főút. Közútsűrűség 19 km/100 km2, főútsűrűség
6 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
24%. Vasútvonalainak hossza 133 km, amelynek
48%-a villamosított. Vasútsűrűség: 9,9 km/100
km2. Településeinek 32%-a rendelkezik vasútál
lomással. É-i peremére vezet be a KecskemétKiskunmajsa (52 km) keskeny nyomközű kis
vasút 6 km-es szakasza. A kistáj D-i határvonala
a magyar-szerb államhatár része.
T elepüléshálózat ll Kiterjedt tanyavilág és né
hány mezőváros képezte az alapját. A 23 telepü
lésből 4 városi jogállású, köztük a közel 30 000
lakosú Kiskunhalas. A városi népesség aránya
ugyan 55%, de ezek jelentős része külterületen
él, mivel ez a térség a leginkább tanyásodott kis
táj: 2001-ben minden negyedik lakosa tanyán élt.
A népes, több ezer lakosú falvak többsége 1950
körül tanyaközségként jött létre, közülük Móra-
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halom ma már városi jogállású. A kistáj DK-i ré
sze egykor Szegedhez tartozott, s ma is intenzívek
a centrum-vonzáskörzet kapcsolatok.
N épesség ■ Az 1940-es évek végén elért népes
ségmaximum után évtizedekig csökkent a lakos
ságszám, az 1990-es években azonban stabilizá
lódott a kedvező vándorlási egyenleg következ
tében. 2001-es népességszáma megközelítette a
100 000-et. Ritkán lakott terület, a népsűrűség
(2001: 57 fő/km2) alig haladja meg az országos
átlag felét, helyenként azonban még a 20
fő/km2-es értéket sem éri el.
A népesség korszerkezete kiegyenlített, né
hány település azonban már megindult az elöre
gedés felé. Az iskolázottsági szint meglehetősen
alacsony. Különösen nagy az elmaradás a diplo
mások terén, a lakosság szűk 1/3-a csak általá
nos iskolát végzett, közel 2% pedig egyetlen osz
tályt sem fejezett be.

Vallási téren a római katolikusok dominálnak
(2001: 72,3%) a reformátusok aránya mindössze
6%, s döntő részük Kiskunhalason él. Viszonylag
magas a felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak aránya (2001: 11, ill. 9%). A lakosság
döntő része (2001: 95%) magyar, ezen kívül csak
Kiskunhalas és Kiskunmajsa népes cigánysága
érdemel említést.
A népesség gazdasági aktivitása eléggé ala
csony (2001: 35,1%), a munkanélküliségi ráta
(10,2%) átlagos. A foglalkozási szerkezet megle
hetősen tradicionális: a munkaigényes szőlő-,
gyümölcs- és zöldségtermesztés következmé
nyeként az agrárkeresők aránya magas (2001:
23%), nem sokkal több az ipari foglalkoztatottak
részesedése (28%), a tercier szektor pedig nem
éri el az 50%-ot.
A munkanélküliek aránya (7%) 2007 nyarán
valamivel az országos átlag feletti, viszonylag
egyenletes területi megoszlásban.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

idegenforgalmi régió: dél-aiföldi
Borvidék: csongrádi, kunság;
szürkenyár-génrezervátum (Balotaszállás)
Ásotthalom , Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kistelek, Mórahalom

áí
Pusztaszeri' Tájvédelmi Körzet, Ásotthalm i Láprét Természetvédelmi Terület, Fejetéki-mocsár Természetvédelmi Terület,
Csólyospálosi Földtani Feltárás Természetvédelmi Terület, Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület

*
í

láprét (Ásotthalom ), Harkai-tó (Harkakötöny)
Back kápolna (Ásotthalom ), hindu;tem plom és szentélypark r. kát, tem plom (Balástya), re f, r. kát, tem plom', zsinagóga '
(Kiskunhalas)

‘

■■■■

Végh-kúria, Babó-kúria, (Kiskunhalas), Pallavicini-kastély (Ópusztaszer)
városháza, református gimnázium (Kiskunhalas)

t+t

zsidó tem ető (Kiskunmajsa)
Szent István-szobor (Ásotthalom , Bordány), Szent László-cmlckmű (jászszentlászló), Búsuló kuruc szobor,
Csipkevarrók-szobor. Szilády Á ron szobra (Kiskunhalas), kálvária (Kistelek, Kiskunhalas, Mórahalom),
Árpád-em lékm ű (Ópusztaszer), H ét vezér-emlékoszlop (Pusztaszer), Szent István-szobor (Rúzsa)
Kisvasút Kiállítás (Domaszék), Sáfrik-féle szélmalom (Kiskunhalas), Postamúzeum (Ópusztaszer),

R
TfT

n

Kecskeméti Kisvasút
’56-os Múzeum (Csólyospálos, Kiskunmajsa), középkori településnyomok (Harkakötöny), Csipkeház,
T horm a János Múzeum (Kiskunhalas), Ópusztaszeri Nem zeti Történeti Emlékpark, Feszty-körkép, a honfoglalás idején épült
m o n o ttö rro m ja i (Ópüsztaszer)
T . ,
Tv
-CT
'-LyT
Fanyamúzeum (Ásotthalom ), pince-présház (Balotaszállás), napsugaras házak (Kistelek), Szabadtéri Néprajzi Múzeum
(Ópusztaszer), Rózsa Sándor csárda (Zsom bó)

1.2.16 KISKUNSÁGI LÖSZÖS HÁT
Akistáj Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megye te
rületén helyezkedik el. Területe 1345 km2 (a kö
zéptáj 18%-a, a nagytáj 2,6%-a).

D omborzat ■ A kistáj 81,1 és 142,7 m közötti
tszf-i magasságú, lösszel és homokkal fedett hor
dalékkúpsíkság. Alföldi viszonylatban közepe
sen élénk felszínének átlagos relatív reliefe 5
m/km2. Orográfiai szempontból a felszín több
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T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
6,4
59,4
9,1
0,9
14,7
6,9
2,7

Hektár
8645,8
79912,9
12185,5
1178,8
19776,9
9227,5
3619,2

mint 2/3-a az enyhén tagolt síkság típusába so
rolható. A mozaikszerűen elhelyezkedő tipológi
ai egységek között elzárt, kisméretű, időnként
tavakkal, mocsárral kitöltött mélyedések és tá
gas, szikes laposok (különösen Kiskunfélegy
házától K-DK-re) találhatók. A kistájnak ezen a
részén az átlagot meghaladó (1,0 km/km2) víz
folyássűrűségi értékek a jellemzők. A Kiskunfél
egyháza és Kecskemét közötti ÉNy-DK-i csapású
hosszanti homokbuckákat 1,5 m vastag löszös
lepel fedi. Közöttük ovális alakú kismedencék
sorozata (szikes tavakkal) alkot rendszert.
F öldtan ■ A medencealjzatot túlnyomórészt

kréta vulkáni és vulkanoszediment
képződmények alkotják. A felszín
közeli üledékek 60%-a típusos ár
téri, infúziós lösz és homokos lösz;
a futóhomok a K-i és DNy-i pere
meken jut túlsúlyba. Jelentős -1 5 %
- felszínt foglalnak el a mésziszapos, szikes laposok. A képződmé
nyek feküje többnyire nem vastag,
rövid szállítási távolságot megtett
futóhomok - gyakran löszösszletekkel összefogazódva - , amely az
ős-dunai hordalékkúp anyagára
települt. Közepesen szeizmikus te
rület; Kecskeméten volt hazai vi
szonylatban jelentős földrengés,
1911-ben.
É ghajlat ü Meleg-száraz éghajla
tú kistáj.
Az évi napfénytartam 2030-2050
óra; a nyári évnegyedben 800, a té
liben kb. 190 óra napsütés várható.
Az évi középhőmérséklet D-en
10,5-10,7 °C, a terület más részein
10,3-10,5 °C. A vegetációs időszak
átlaghőmérséklete 17,5 °C. Ápr.
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1-3. után a napi középhőmérséklet meghaladja a
10 °C-ot és ez az időszak 198-200 nap múlva, okt.
19-20. körül ér véget. A fagymentes időszak É-on
198 nap (tavaszi határnap ápr. 8. őszi okt. 25.),
máshol 204-206 nap (tavaszi határnap ápr. 3-5.,
őszi okt. 25-28.). Az évi abszolút hőmérsékleti
maximumok átlaga kevéssel 34,0 °C fölötti. Az
abszolút minimumok átlaga É-on -16,5 és -17,0 °C,
D-en -16,0 °C.
A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga
510-530 mm, ill. 300-320 mm. A 24 órás csapa
dékmaximum 124 mm (Kecskemét). Télen 30-32
hótakarós nap várható, az átlagos maximális hó
vastagság 18 cm.
A terület ariditási indexe 1,32 és 1,36 között
váltakozik.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, de jelentős a
D-i irány is. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
A kevés és szeszélyes eloszlású csapadék hatá
rozza meg a mezőgazdasági termelés feltételeit.
V izek ■ A Lajosmizsétől Pusztaszerig lejtő terü
letet több, a Tisza felé tartó vízfolyás keresztezi.
Közülük a legészakibb az Alpár-Nyárlőrinci-
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csatorna (41 km, 271 km2), amit a Csukásérifőcsatorna (39 km, 193 km2), a Gátér (21 km, 70
km2) és a Félegyházi-vízfolyás (46 km, 392 km2)
követ. Ezeket a Fehértó-Sóstói-főcsatorna (55
km, 610 km2) szedi össze és vezeti a Dong-érbe
(84 km, 1672 km2). A kistáj ÉK-i részének vizeit
csapolja a Tiszába a Felső-főcsatorna (24 km, 35
km2), a Vidre-ér (22 km, 142 km2) és az Alsó-fő
csatorna (28 km, 72 km2). Száraz, gyér lefolyású,
erősen vízhiányos terület.
Vízjárási adatok a Dong-ér baksi szelvényé
ről vannak, ezek szerint annak árvizei elérhetik
a 30 m3/s-ot. Ez általában csapadékos években
kora nyáron fordul elő. Máskor a vízfolyások
ban kevés a víz. A vízminőség II. osztályú, de a
nagyobb települések alatt III. osztályú is lehet
(pl. a Csukás-ér Kecskemét alatt). A főcsatornák
hoz kb. 500 km-es belvízi csatornahálózat csatla
kozik.
A mélyedésekben számos - többnyire idősza
kos - állóvíz keletkezett. A természetes tavak
száma 38, 245 ha felszínnel. Köztük a pusztasze
ri Fülöp-Szabó-tó a legnagyobb (58 ha). A 7 mes
terséges tározó együtt 440 ha területű. A Péteritó maga 178 ha-os.
A „talajvíz" mélysége süllyedő, mennyisége
nem jelentős. Kémiai jellege jobbára kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, Kecskemét és
Pálmonostora környékén nagy területen nátriumos is. A keménysége 15-25 nk° közötti, de a te
lepülések körzetében a 45 nk°-ot is meghaladja.
A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között ingadozik.
A nagyszámú artézi kút mélysége nagy szélső
ségek között váltakozik, hasonlóan a vízhoza
mok is. Sok vizében magas a vastartalom. Baks
hévize 71 °C-os, Csanyteleké 67 °C-os, Kecskemé
té 51 °C-os, Kiskunfélegyházé 51 °C-os.
Valamennyi településnek közüzemi vízellátása
van, csatornázás azonban csak Lajosmizsén, Kecs
keméten és Kiskunfélegyházán üzemel. Ez ugyan
a lakások közel felének a csatornázottságát jelen
ti, a falvak hiányzó csatornázottsága azonban
veszélyezteti a felszín alatti vizek tisztaságát.
N övényzet ■ A kistáj aktuális vegetációmintá-

zatát a lösz, valamint a löszös homok alko'tta
hátak sztyeprétjei és a beléjük ékelt ősmedrek
padkás ősszikesei határozzák meg. A lösz és a
homok összefogazódása a kistáj pereme felé egy
re jellemzőbb, amely a homoki flóra- és vegetá
cióelemek megjelenését idézi elő. A löszhátak

potenciális erdőssztyep-vegetációjából a nyílt
lösztölgyes teljesen eltűnt, az erdősültség igen
alacsony. Az egykori extenzív legelőgazdálkodás
helyett ma a szántóföldi művelés jellemző, a ter
mészetes vegetáció a szikes mélyedésekben ma
radt fenn. A sztyeprétek regenerációs képessége
közepes, a szikeseké jónak tekinthető.
Növényföldrajzilag inkább a Tiszántúlhoz
tartozik, de egy K -N y-i gradiens mentén a Duna-Tisza köze flóraelemei is megjelennek. A
sztyeprétek döntően löszsztyeprétek (pusztai
csenkesz - Festuca rupicola, ligeti zsálya - Salvia
nemorosa, osztrák zsálya - Salvia austriaca, kisvirágú csüdfű - Astragalus austriacus, koloncos
legyezőfű - Filipendula vulgáris, deres galaj Galium glaucum), amelyek az ürmöspusztákkal
(veresnadrág-csenkesz - Festuca pseudovina, szi
ki üröm - Artemisia santonicum), szikes rétekkel
(réti ecsetpázsit - Alopecurus pratensis, magyar
sóvirág - Limonium gmelinii) együtt tiszántúli
jellegűek. A legszikesebb élőhelyek a mézpázsitos szikfok (sziki mézpázsit - Puccinellia limosa,
pozsgás zsázsa - Lepidium crassifolium) és a vak
szik (bárányparéj - Camphorosma annua, pozsgás
zsázsa - Lepidium crassifolium, parti laboda Atriplex littoralis) inkább Duna-Tisza közi jelle
gűek, de sok az átmeneti állomány. A tartósabb
vízborítású laposokra szikes mocsarak (zsióka Bolboschoenus maritimus, nád - Phragmites australis) jellemzők. Kiemelt fontosságú, ritka, védett
fajok a löszgyepekben: tarka sáfrány (Crocus
reticulatus), vetővirág (Sternbergia colchiciflora),
érdes csüdfű (Astragalus asper); a szikesekben:
fátyolos nőszirom (Iris spuria), erdélyi útifű
(Plantago schwarzenbergiana), sziki varjúháj (Sedum

caespitosum).
Gyakori élőhelyek: H5a, F2, F4, B6, F ia, F5;
közepesen gyakori élőhelyek: FI5b, B la, RB, RC,
BA, OC; ritka élőhelyek: A l, A3a, A5, B3, B2, B5,
12, D2, P2a, P2b, M2, M4, M5, L5, RA, OA.
Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok szá
ma 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1,
bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 3. (Deák József Áron)
T alajok ■ A kistáj talajai többségének lösz az

alapkőzete, de a homoktalajok, így a futóhomok
(8%), a humuszos homok (11%), a csemozjom jel
legű homok (10%) kiterjedése is számottevő.
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Utóbbiak termékenysége a kedvezőbb vízgaz
dálkodás és szervesanyag-tartalom (1-2%) kö
vetkeztében a 30-65 (int.) talajminőségi kategóri
ákba esik. A felsorolás sorrendjében szántóként
45, 50 és 75%-uk, szőlőként 15, 10 és 5%-uk, er
dőterületként 25, 25 és 5%-uk, gyümölcsösként
pedig 15, 5 és 5%-uk hasznosítható. A gyümöl
csösök kajszi- és őszibarack, meggy, szilva, alma
és körte ültetvények lehetnek. A homoktalajokon
a rozs, a cirokfélék és a burgonya termesztése
volt eredményes.
A löszön képződött csernozjom talajok közül
a jó termékenységi besorolású alföldi mészlepedékes csernozjom (21%) a legkedvezőbb termékenységű (int. 85-110). A réti csernozjom (16%), a
mélyben sós réti csernozjom (7%) és a mélyben
szolonyeces réti csernozjom (1%) típus változatai
fordulnak még elő, mint búza, kukorica, cukor
répa és lucerna termesztésére alkalmas termő
helyek.
A szikes talajok területi részaránya jelentős
(24%). Ezek is löszös üledékeken alakultak ki. A
mezőgazdaságilag terméketlen szoloncsák-szolonyecek 6%-ot, a réti szolonyecek 7%-ot boríta
nak. Az igen gyenge termékenységű (int. <20)
sztyepesedő réti szolonyecek 3%-ot, a gyenge
termékenységi besorolású (int. 15-35) szolonye
ces réti talajok pedig 8%-ot tesznek ki. Vala
mennyi szikes legelő növényfajai, társulástípusai
Kárpát-medencei értéket képviselnek, és termé
szetvédelem alatt állnak.
A kistáj réti talajai (2%) többnyire löszön kép
ződött, homokos vályog mechanikai összetételű
40-60 (int.) termékenységi kategóriába sorolt ta
lajok, amelyek 20%-a a kialakult gyakorlat sze
rint rétként, 20%-a erdőként, a fennmaradó rész
pedig szántóként hasznosítható.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
02
03
12
14
16
17
18
21
22
23
24
25
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Területi részesedés (%)
8
11
10
21
16
7
1
6
7
3
8
2

K özlekedés ■ Csomóponti közlekedési hálózati
helyzetű terület, két közúti és vasúti forgalmi
centrummal (Kecskemét, Kiskunfélegyháza),
amelyekbe sugárirányból vezetnek be a főutak
és a vasúti fő- és és mellékvonalak. A kistáj DNy-i
harmadában vezet végig az M5-ös autópálya,
amelyhez egyaránt csatlakoznak a Kecskemétre
befutó 5., 44., 52., 54. és 441. sz. főutak, Kiskun
félegyházánál az 5. sz. és a 451. sz. főutak.
A kistáj vasúthálózatának tengelye a Budapest-Kecskemét-Szeged villamosított vasúti fő
vonal, amelyhez Kecskemétnél 3 mellékvonal,
Kiskunfélegyházánál 1 fő és 2 mellékvonal kap
csolódik. Az állami közutak hossza 277 km,
amelyből 197 km (71%) autópálya, továbbá elsőés másodrendű főút. Közútsűrűség 21 km/100
km2, főútsűrűség 14 km/100 km2. Főút menti
településeinek aránya 44%. Részben villamosí
tott vasútvonalainak hossza 72 km. Vasútsűrűség: 7,6 km/100 km2. Településeinek 46%-a ren
delkezik vasútállomással. Kecskemétről D-i
irányba 2 keskeny nyomközű vasútvonal (Kis
kőrös felé 54 km-es, Kiskunmajsa felé 52 km-es)
indul ki. A városnak 1 szilárd burkolatú katonai
és 2 polgári célú füves repülőtere van (az egyik
Kecskemét-M atkópusztán). Kiskunfélegyháza
füves borítású polgári célú repülőtérrel rendel
kezik.
T elepüléshálózat ■ Alapját jórészt Kecskemét
és Kiskunfélegyháza, ill. az egykor hatalmas ta
nyavilága alkotja. A falvak többségét az 1950
körül létrehozott tanyaközségek teszik ki. Az
említett népes városok miatt a városlakók ará
nya közel 86% (!), aminek az értékét nem kis
mértékben rontja, hogy a népesség több mint
17%-a külterületen él, több mint 2/3 részük
éppen a városok határában.
N épesség ■ A kistáj egészét nézve magas a nép

sűrűség (2001: 121 fő/km2), ez azonban Kecske
mét és Kiskunfélegyháza magas értékének a kö
vetkezménye. Valójában a népsűrűség általában
ennek az értéknek csak l/3-a-l/4-e. Kecskemét
dinamikus népességgyarapodása következtében
a kistáj lakosságszáma is emelkedik, s 2001-ben
megközelítette a 177 000 főt.
A népesség korszerkezete kiegyenlített, a
gyermekkorúak aránya valamivel meghaladja a
65 év felettiekét. Itt is jelentős hatása van Kecske
mét fiatalos korstruktúrájának, valójában több
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településen is kimutatható az elöregedés. Szin
tén a megyeszékhely hatása tükröződik a népes
ség képzettségi szintjén, ami csak kevéssel ma
rad el az országos átlagtól. A kistáj diplomásaink
közel 4/5-e Kecskeméten él.
A népesség 2/3-a római katolikus, a refor
mátusok aránya alig haladja meg a 10%-ot. Túl
nyom ó részük Kecskem éten él. Viszonylag
magas a felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak aránya is (2001: 10-10% ), ők elsősor
ban a városokban élnek. A lakosság több mint
95%-a magyar, a kisebbségek közül legfeljebb

Kecskemét 900 fős cigány közössége érdemel
említést.
A népesség gazdasági aktivitása (2001:38,6%)
közelít az országos szinthez, akárcsak a munkát
keresők aránya (9,1%). A foglalkozási szerkezet
ben a szolgáltatás dominál (2001: 59%), de az
ipari és az agrárkeresők aránya (2001: 33, ill. 8%)
is meghaladja az országos átlagot.
Elsősorban Kecskemét és Kiskunfélegyháza
jó munkaerő-piaci helyzete miatt a munkanélkü
liek aránya 2007 nyarán 5,7%, ami alacsonyabb
az országos átlagnál.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

: Idegenforgalmi régió: dél alföldi
Borvidék: kunsági
I IP
>•2
JZ

arborétum (Kecskemét)

Kecskemét, Kiskunfélegyháza
Péteri-taví Madárrezervátum Természetvédelmi Terület, Csongrádi Kónyaszék Természetvédelmi Terület
Csaj-tó tórendszer (Csanytelek, Baks, Töm örkény), vadaspark (Kecskemét), Malyeri-erdő (Töm örkény)
N epom uki Szent János r. k á t tem plom (Csanytelek), zsinagóga, r. kát. tem plom , ref. tem plom , gör. keleti tem plom ,

o

Sarlós Boldogasszony kápolna (Kecskemét), Sarlós Boldogasszony r. kát. tem plom (Kiskunfélegyháza),
búcsújáró kegyhely (Petőfiszállás-Pálosszentkút)
Orczy-kastély (Pálmonostora)

(h
Cifrapalota, Kodály Intézet, ferences kolostor, Ókollégium, városháza, Bánó-ház, Református Egyházközség Könyvtára,
Klapka-ház, piarista rendház, Rudolf-laktanya (Kecskemét), Hattyúház, Constantinum épülete, Klazsik-ház, Városháza
(Kiskunfélegyháza)
Katona József síremléke (Kecskemét)

t+ t
A Naprendszer bolygói, Katona József-szobor, Kossuth-szobor, Noszlopy Gáspár szobra, Szentháromság-oszlop
(Kecskemét), Angyalos kút, Bajcsy-Zsilinszky Endre szobra, Fájdalmas Krisztus-szobor, ősök szobra, Kálvária,
Magyarok Nagyasszonya-szobor, M óra Ferenc szobra, N epom uki Szent János-szobor, Petőfi-szobor (Kecskemét),
Turulm adár-szobor (Lajosmizse), Szent Vendel szobra (Petőfiszállás), Szent István szobra (Szentkirály)
N épi Iparművészeti Gyűjtemény, Bozsó János Gyűjtemény, Leskowsky A lb e rt Hangszergyűjtemény (Kecskemét),
szélmalom (Pálmonostora), Töm örkényi Halgazdasági Vasút
Árpád-kori tem plom rom (Csengele, Nyárlőrinc), honfoglalás kori magyar település és Szent István korabeli tem plom
maradványai (Felgyő), Magyar Fotográfiai Múzeum, Magyar Naiv Művészek Múzeuma, Ráday Múzeum, Szórakaténusz
Játékmúzeum és Műhely, Katona József Emlékház, O rvos- és Gyógyszerészettörténeti Múzeum, Iskolatörténeti
Múzeum (Kecskemét), Kiskun Múzeum, M óra Ferenc Emlékház (Kiskunfélegyháza), gótikus Pusztatemplom (Lajosmizse)
N ém et-tanya (Lajosmizse)
Katona József Színház (Kecskemét)

1.3 BÁCSKAI-SÍKVIDÉK
1.3.11 ILLANCS
A kistáj Bács-Kiskun megye területén helyezke
dik el. Területe 220 km2 (a középtáj 13,2%-a, a
nagytáj 0,4%-a).

D omborzat ■ A kistáj buckás felszínű futóho
mokkal fedett hordalékkúpsíkság. A Rémtől Ér
sekhalmáig és Sükösdtől az Alsókélesi-völgyig
terjedő felszín tszf-i magassága 99 és 172,4 m közöt
ti. D-i részére lösszel fedett felszínek nyúlnak be.
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T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
2,0
21,9
3,0
4,0
10,9
57,8
n4

Hektár
431,2
4816,5
661,8
867,1
2397,2
12690,1
86,9

A kistáj központi része a közepes magasságú, ta
golt síkság, peremi részei a hullámos síkság orográfiai domborzattípusába sorolhatók. Az átlagos
relatív relief 6, ÉNy-on 8-10 m/km2. A félig kötött
futóhomok területeken gyakoriak a szabálytalan
alaprajzú szélbarázdák, maradékgerincek és gar
madák. Hazánkban itt fordulnak elő legnagyobb
- néhány hektáros - foltokban kötetlen homokfel
színek. Horizontálisan igen gyengén szabdalt.
F öldtan ■ Az alaphegység kiemelt helyzetben,

kb. 1 km mélységben érhető el, triász-jura törme
lékes-karbonátos képződményekből áll. A felszín
közeli képződmények döntő többsége futóho
mok. A homok mozgása ugyan napjaink száraz
évszakaiban is megfigyelhető, mégis a formák
nagyobb része a késő-glaciálisban keletkez
hetett, a homok pedig részben a Duna árteréről
(a felső-pleniglaciálisban), részben a bácskai hor
dalékkúp alapanyagából halmozódhatott fel.
A folyóvízi üledékre települt homokos rétegsor
gyakran tartalmaz vékony löszös zónákat.
É ghajlat ■ A kistáj a meleg-száraz éghajlati tí
pushoz tartozik.
Az évi napfénytartam 2050-2060 óra; a nyári
810 óra, a téli 190-200 óra körül van. Az évi kö
zéphőmérséklet 10,6-10,7 °C, a vegetációs idő
szaki közép pedig 17,5 °C. A napi középhőmér
séklet 198-200 napon keresztül 10 °C fölött van
ápr. 2. és okt. 20. között. Fagymentes napokra
ápr. 1. és okt. 24-26. között lehet számítani
(204-206 nap). Az évi abszolút hőmérsékleti ma
ximumok és minimumok átlaga kevéssel 34,0 °C
fölötti, ill. -16,5 és -17,0 °C közötti.
Évente 560-580 mm csapadék hullik a tájra, eb
ből a vegetációs időszakban 320-340 mm. A 24 órás
csapadékmaximum értéke 74 mm, amit Sükösdön
mértek. A hótakarós napok átlagos száma 30-32,
az átlagos maximális hóvastagság 20-22 cm.
Az ariditási index 1,20 körüli.
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A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i. Az átlagos
szélsebességre vonatkozóan tényleges adatok
nincsenek e térségből, de a viszonylag nagy erdőborítottság miatt 2,5 m/s körüli értékek fordul
hatnak elő.
Az éghajlat a hosszú tenyészidejű, fagyérzé
keny kultúrák számára kedvező.
V izek ■ A száraz, vízhiányos területnek csak
időszakos lefolyása van, amely DK-nek, a Tisza
felé irányul.
A laza homokos felszínen csak a nyár eleji
csapadékos időszakban van valamelyes vízmoz
gás. Az időszakos medrek azonban nem alakítot
tak ki vízfolyásokat. Állóvizei nincsenek.
A „talajvíz" a Hátság Ny-i peremén 6 m alatt,
máshol 4-6 m között érhető el. Mennyisége je
lentéktelen. Kémiai jellege kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége 12-25 nk°
közötti, szulfáttartalma 60 mg/1 alatt van.
Az artézi kutak általában 100 m alá mélyül
nek, a vízhozamuk mérsékelt. Soknak a vize erő
sen vasas.
Mindkét települése közüzemi vízellátású, de
a csatornázás hiányzik.
N övényzet ■ A kistáj arculata kettős: K-i felén
vastag homokrétegek az uralkodók, míg a Ny-i
peremén húzódó magaspart, ill. az DK-ÉNy-i le
futású löszvölgyek a meghatározók. A korábban
erdőtlen, homokbuckás legelőkkel ellentétben a
kistáj Ny-i szegélyét képező löszmagaspart tete
jét évszázadokkal ezelőtt művelésbe fogták,
emiatt természetközeli élőhelyek csak a meredek
partoldalon és a völgyek oldalain találhatók. A 19.
századtól foltokban megjelenő erdőültetvények
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napjainkra döntően meghatározzák a kistáj ké
pét (elsősorban akácosok és fenyvesek), így az
eredeti homoki vegetáció jórészt megsemmisült.
Az inváziós fertőzöttség a szőlők-gyümölcsösök
felhagyásával keletkezett homoki parlagokon és
az erdőültetvényekben magas. A fragmentált,
természetszerű foltok élőhelyei a nyílt homokpusztagyepek (magyar csenkesz - Festuca vaginata, homoki árvalányhaj - Stipa borysthenica,
báránypirosító - Alkanna tinctoria, kései szegfű Dianthus serotinus, homoki vértő - Onosma arenaria, homoki imola - Centaurea arenaria, homoki
kikerics - Colchicum arenarium), a homoki sztyeprétek (pusztai csenkesz - Festuca rupicola, kunkorgó árvalányhaj - Stipa capillata, élesmosófű Chrysopogon gryllus, tavaszi hérics - Adonis vernalis, pézsma- és sárga hagyma - Allium moschatum, A. flavum, pusztai meténg - Vinca herbacea),
a löszsztyeprétek (pusztai csenkesz - Festuca
rupicola, kései pitypang - Taraxacum serotinum,
szártalan csüdfű - Astragalus exscapus, karcsú or
báncfű - Hypericum elegáns), félszáraz irtásrétek
(tollas szálkaperje - Brachypodium pinnatum, buglyos kocsord - Peucedanum alsaticum, foltos
véreslapu - Hypochoeris maculata, tarka nőszirom
- Iris variegata, cseplesz meggy - Prunus fruticosa,
törpemandula Prunus tenella).
Gyakori élőhelyek: G l, OC, P2b, RB, RC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: H5a, H5b, M5, OB;
ritka élőhelyek: H4, M4.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 4, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 5, kései
meggy (Prunus serotiná) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.

(Pándi Ildikó)
T alajok ■ A kistáj túlnyomó része (82%) futóho

mok. A homoktalajok együttesen a táj talajtaka
rójának 94%-ot teszik ki. A homoktalajokon belül
a humuszos homoktalajok részaránya 9%, a csernozjom jellegű homoktalajoké pedig 3%. E két
talajtípus képviseli a mezőgazdaságilag haszno
sítható területet. A humuszos homoktalajokon a
szántóhasznosítás 35%, a szőlőé 25%, a gyümöl
csösé 5%, az erdőé pedig 20% lehet. E talajféleség
területéből a települések mintegy 15%-ot foglal
nak el. A csemozjom jellegű homoktalajok 75%-a
szántóként, 25%-a pedig erdőterületként haszno
sulhat.

A löszös alapkőzetű alföldi mészlepedékes
csemozjom talajok (5%) igen jó termékenységű
(int. 95-120) egyetlen összefüggő területe szőlő
ként (30%) és gyümölcsösként (40%), valamint
15-15%-ban szántóként és erdőterületként hasz
nosítható.
A löszös talajképző kőzetű réti talajok terüle
ti részaránya kicsi (1%), csupán egyetlen össze
függő területre korlátozódik. Termékenységi be
sorolása vályog mechanikai összetétele ellenére
is csupán a 35-55 (int.) talajminőségi kategória.
Teljes egészében rét-legelőként hasznosítható.
A táj merőgazdasági potenciálja összességé
ben kicsi, homokterületeinek növényvilága
azonban jelentős természeti értéket képvisel.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
02
03
12
14
25

Területi részesedés (%)
82
9
3
5
1

K özlekedés ■ Lényegében periferikus közle
kedési hálózati helyzetű, vasút nélküli, nagy ré
szén település nélküli terület. Csupán ÉNy-i
peremét metszik az 54. sz. főút rövidebb szaka
szai, amelyekből DK felé lépnek ki alsórendű
közutak. Állami közútjainak hossza 36 km,
amelyből 16 km (44%) másodrendű főút. Közútsűrűség 11 km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100
km2. Mindkét települése főút menti.
T elepüléshálózat ■ Mindössze két község tar
tozik a kistájhoz, város nincs. A külterületi
népesség aránya már csak 2-3%.
N épesség ■ Ritkásan betelepült kistáj, a népsű
rűség még a 40 fő/km2-t sem éri el. Népessége
1960 óta fogyatkozik, s 2001-ben mindössze 4731
főt tett ki. A csökkenés hátterében az 1990-es
években döntően a természetes fogyás állt. A
korszerkezet viszonylag kedvező, a gyermekko
rnak aránya meghaladja a 65 évesnél idősebbe
két. Az iskolázottsági szint elmarad az országos
átlagtól, a lakosság közel 60%-a legfeljebb 8 álta
lánost végzett, a diplomások aránya csupán 4%.
A lakosság döntő része (2001: 85,5%) római
katolikus, a reformátusok aránya mindössze 3%.
A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
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együtt is mindössze 10%-ot tesznek ki. Hasonló
képpen homogén az etnikai kép is, a népesség
97,6%-a magyar.
A lakosság gazdasági aktivitása alacsony
(2001: 31%), a munkanélküliség pedig nagy
(19,6%). A foglalkozási szerkezetben jelentős a
T áji

mezőgazdasági keresők aránya (2001: 22%), átlag
feletti az ipari foglalkoztatottság (37%), ennél alig
több a szolgáltatásban dolgozók aránya (41%).
A munkanélküliség mintegy másfélszerese az
országos átlagnak: 2007 nyarán 9,4%-ra rúgott. A
két település rátái között nincs érdemi különbség.

adottságok és értékek
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1.3.12 BÁCSKAI LÖSZÖS SÍKSÁG
A kistáj Bács-Kiskun megyében helyezkedik el.
Területe 1446 km2 (a középtáj 86,8%-a, a nagytáj
2,8%-a)

T erülethasznosítás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

4,6
76,5
1,4
2,1
5,3
9,3
0,8

6693,1
110609,6
2018,1
3075,9
7654,5
13445,8
1121,1

D omborzat ■ A kistáj 84 és 165 (átlag 110-120)
m közötti tszf-i magasságú, főként lösszel, löszös
homokkal fedett hordalékkúpsíkság. A felszín
80%-a enyhén hullámos síkság, átlagos relatív
reliefe 2 -4 m/km2 közötti, a D-i részeken és a
futóhomokos területeken 8-10 m/km2. A löszkö
penybe burkolt ÉN y-DK-i csapású, gyakran
5-10 km hosszú, lapos, 50-100 m széles, félig
kötött homokbuckák között vizenyős hosszanti
mélyedések húzódnak. A kistájat Ny-on terasz
határolja. Horizontálisan gyengén tagolt, az átla
gosan 1 km/km2 alatti értékeket a DK-i, D-i
csapású - gyakran buckaközi - völgyek eredmé
nyezik.
F öldtan ■ Mélyszerkezete változatos: Ny-on a
Kunsági-árok, K-en a Jánoshalmai-gerinc karbon
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gránitja képviseli az alaphegységet kb. 1,5, ill.
kevesebb mint 1 km mélységben. Kőzettani
összetétele változatos, üledékes és metamorf
kőzetek egyaránt előfordulnak. A Dunántúli
középhegységből és a Mecsek felől érkező vízfo
lyások felső-pannóniai-felső-pleisztocén korú
peremi hordalékkúpja. Erre a felszínre változa
tos eolikus üledéksor rakódott. A felszín nagy ré
szét egységesen 1,5-2,5 m-es lösztakaró fedi, ami
lefelé gyakran futóhomokba, löszös homokba
megy át. A homokanyag részben az északabbi
homokvidékről, részben helyből származhatott.
Még a kisebb területű felszíni, félig kötött, szélhordta homokbuckák környezetében és a vé
kony, 1-3 m-es köpeny alatt is mindenütt löszös
homok, futóhomok található 5-10 m mélységig.
A felszíni üledékek harmadik csoportjába a Körös-ér, Kígyós-ér helyenként kiszélesedő völgy
talpain, szikesedésre hajlamos kis medencékben
települt homokos iszapok, réti agyagok - alapza
tukban helyenként réti mészkővel és mésziszappal - tartoznak.
Éghajlat ■ Meleg, száraz és a mérsékelten szá
raz éghajlati öv határán elterülő kistáj, ahol az
ÉK-i részek már kifejezetten szárazak.
A napfény tartam évi összege 2060-2080 óra; a
nyári évnegyedben kb. 820 óra, a téliben kevés
sel több mint 200 óra napsütés valószínű. Síkvi
déki területeink közül ez a rész kapja a legtöbb
téli besugárzást. A hőmérséklet évi és vegetációs
időszaki átlaga 10,6-10,7 °C, ill. 17,4-17,5 °C.
A 10 °C-os napi középhőmérséklet átlépésének
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tavaszi-őszi határ
napja ápr. 1. és okt.
20-21. A 10 °C-ot
meghaladó közép
hőm érsékletű na
pok száma 200 kö
rüli. A fagymentes
időszak ápr. 1-jén
kezdődik, és okt. 25.
körül ér véget. A K-i
részeken azonban
csak ápr. 3-5. körül
szűnnek meg a ta
vaszi fagyok, míg a
D-i részeken már
okt. 25. előtt egy
két nappal várha
tók az első ősziek.
A fagymentes idő
szak tehát 207 na
pig tart, de K-en és
D-en csak 203-205
napig. Az évi abszolút hőmérsékleti maximu
mok és minimumok átlaga kevéssel 34,0 °C fö
lötti, ill. -16,5 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 570-600 mm, az ÉK-i
részeken esik kevesebb. A vegetációs időszaki
átlag 320-340 mm, s itt is az ÉK-i részeken várha
tók a kisebb értékek. A 24 órás csapadékmaxi
mum 116 mm, az észlelés helye Bácsalmás, A téli
hótakarós napok száma 30-32, az átlagos maxi
mális hóvastagság 20-22 cm.
Az ariditási index 1,17-1,20, ÉK-en 1,22-1,24.
Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-2,8 m/s.
A hőigényes növényfajok termesztéséhez
megfelelő az éghajlat.
V izek ■ A Tiszába folyó Ferenc-csatorna (126
km, 4865 km2) magyarországi vízgyűjtő területé
hez (1632 km2) tartozik a kistáj nagyobb, Ny-i
része. Itt két nagyobb vízfolyása van: az Igalifőcsatorna (40 km, 297 km2), ami a Baja-Bezdánitápcsatornába (47 km, 571 km2) torkollik és a
Kígyós-ér (70 km, 1050 km2), amely a Ferenc-csa
tornába folyik. A kistáj K-i része már a Körösérifőcsatorna (77 km, 805 km2) hazai vízgyűjtőjéhez
(457 km2) tartozik, és vele közvetlenül a Tiszába
folyik le. Száraz, vízhiányos terület.
A területről főleg becsült vízjárási adatok
vannak. A Kígyós-ér 6,5 m3/s vízhozamra van

kiépítve, ami ritkán, nyár elején szokott be
következni. A vízminőség II—III. osztályú, a víz
hozamok és a települések távolsága szerint. Az
időszakos belvizek összegyűjtését 420 km-es csa
tornahálózat szolgálja. A levezetést segíti a her
cegszántói szivattyútelep is.
A száraz környezetben viszonylag sok az
állóvíz. 10 természetes tava azonban csak 34 ha
felszínű, amiből a katymári Fehér-tó 15 ha-t fog
lal el. A 11 különféle tározó és halastó 500 ha
területű. Közülük a Kelebia melletti halastó (216
ha) a legnagyobb.
A „talajvíz" mennyisége nem jelentős. Kémiai
jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 25-35 nk° közötti, de a telepü
lések környékén 45 nk° fölé is emelkedik.
Az artézi kutak mélysége általában megha
ladja a 100 m-t, sokszor a 200-at is. Vízhozamuk
többnyire jelentékeny. Gyakran nagy a vas-, sőt
az arzéntartalmuk is.
A felszín alatti vizek minőségét veszélyezteti,
hogy 2008-ban a települések többségében nem
volt csatornahálózat, s a csatornázott lakások
aránya alig haladta meg a 30%-ot.
N övényzet ■ A kistáj a kitűnő talaj miatt java
részt beszántott, a főként peremhelyzetű homok
vidékeken nagy területeket borítanak a felhagyott
szőlők helyén kialakult fajszegény parlagok és a
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telepített, főleg tájidegen fajokból álló erdők.
A növényzetet alapvetően a lösz és a homok kü
lönböző arányú átmenetei határozzák meg. A
szikes tavakat gyakran lecsapolták, medrüket
ma általában szikes rét tölti ki. Az inváziós fertőzöttség különösen a homokvidékeken jelentős, a
regenerációs képesség - a vízi, sziki élőhelyeket
leszámítva - gyenge.
A korábban meghatározó löszpusztarétek
mára egy-két megmaradt legelőn kívül egykori
szikes tavak partfalaira, mezsgyékre szorultak
vissza (jellegzetes fajaik: szennyes ínfű - Ajuga
laxmannii, tavaszi hérics - Adonis vernalis, pécsvidéki ászát - Cirsium boujartii, buglyos zanót Chamaecytisus austriacus, vöröslő buvákfű Bupleurum affine, karcsú orbáncfű - Hypericum
elegáns, selymes boglárka - Ranunculus illyricus,
a gyapjas gyűszűvirág - Digitális lanata - ős
honossága vitatott, eltűnt: konya zsálya - Salvia
nutans). Az erdőssztyeprétek (magyar kutyatej Euphorbia glareosa) és a löszfalnövényzet jelenléte
jellegzetes, de állományaik viszonylag fajszegé
nyek, a sztyepcserjések (törpemandula - Prunus
tenella) szinte teljesen eltűntek. Az eredeti homoki
vegetáció nagy része megsemmisült (érdes csüdfű - Astragalus asper, tarka sáfrány - Crocus reticulatus, egyhajúvirág - Bulbocodium vemutri). A szi
kesek gyakran jó állapotúak (kisfészkű ászát Cirsium brachycephalum, csátés sás - Carex divisa,
sokvirágú habszegfű - Silene multiflora, kisvirágú
pozdor - Scorzonera parviflora, fogas somkóró Melilotus dentatus, sziki pitypang - Taraxacum bessarabicum). Kevés a kékperjés láprét (mocsári nőszőfű - Epipactis palustris). Az erek növényzete (keskenylevelű békakorsó - Berula erecta) és az azokat
kísérő mocsárrétek jó állapotúak. A ritkább gyo
mok közül jellegzetes a légyfogó (Myagrum perfoliatum) és az olasz atracél (Anchusa italica).
Gyakori élőhelyek: OC, RB, F2, B la, D34; kö
zepesen gyakori élőhelyek: BA, B5, B6, G l, OB,
H5b, RC, F4, H5a, P2a, RA; ritka élőhelyek: D6,
F5, OA, P2b, B2, H4, D2, M4, Jla , A l, B3, 12, II,
J6, A5, M6.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, amerikai alkörmös (Phytolacca americaná) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4,
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aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Csathó András

István)
Talajok ■ A kistáj talajtakarójának 18%-a ho
mok. A futóhomok részaránya 9%, a humuszos
homoktalajoké 6%, a csernozjom jellegű homok
talajoké pedig 3%. A csernozjom jellegű homok
talajok termékenysége a 20-45 (int.) talajminősé
gű kategória. Az e talajtípuson belül a löszön
képződött, homokos vályog mechanikai összeté
telű változatoké magasabb, a 40-65 (int.) talajmi
nőségi kategória. Szántó, szőlő és erdőterületi
hasznosításuk közel azonos arányú, de a rét
legelő is mintegy 15-20%-ot tehet ki.
A kistájban a löszön képződött talajtípusok
közül a legnagyobb területi kiterjedésű (45%) az
igen kedvező termékenységű (ext. 70-90; int.
80-120) alföldi mészlepedékes csernozjom tala
joké. E talajtípus mélyben sós változata a táj ta
lajtakarójának - csökkent termékenységi besoro
lással (int. 60-85) - még további 10%-át alkotja.
Az ugyancsak termékeny (int. 75-120) réti cser
nozjom talajok 9%-ot, mélyben sós 40-60 (int.)
földminőségű változatai pedig a táj talajainak
14%-át képezi. A löszön képződött csernozjom
talajok az összterület 78%-át alkotják, s a kistáj
arculatát kedvező adottságú mezőgazdasági jel
legűvé formálják, amit 85-100%-ban történő
szántó hasznosíthatóságuk is mutat. Szőlő
hasznosításuk korábban 5%-ot tett ki. Híres a táj
korai cseresznyéjéről (Jánoshalma), amely rend
szerint elsőként jelenik meg a főváros piacain. A
területen a melegigényes növények, így a szója
és a ricinus is, eredménnyel termeszthetők.
A szikes talajok a tájban szórványosan, egyegy kisebb foltban, főként szikes gyepként, lege
lőként (80 és 40%) vagy gyenge szántóként (20 és
60%) hasznosítva fordulnak elő. A szoloncsákszolonyecek 1%-ot, a szolonyeces réti talajok 2%-ot

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés
02
9
03
6
12
3
14
45
15
10
16
9
17
14

21
24
27

1
2
1
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tesznek ki. A többi szikes talajféleség a kistáj te
rületének kevesebb, mint 0,5%-át teszi ki.
A nem szikes talajvizű talajképződmények
közül egyedül a lápos réti talajoké éri el az 1%-ot,
amelyek teljes egészében gyepterületetek.

Hagyományos térszervező központja Baja (2001:
37 916 fő). Az országhatár mellett fekvő kistájat
hátrányosan érintette, hogy az I. világháború
után több városi központját (pl. Szabadka, Zombor) elveszítette.

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

N épesség ■ Ritkásan benépesült kistáj, népsűrű

helyzetű terület. Forgalmi tengelye a kistáj kö
zépső részén K-Ny-i irányban futó 55. sz. főút.
Ny-i peremét az 51. sz., K-i szélét az 53. sz. fő
utak rövid szakaszai metszik. É-i részén lép be a
kistájra a Kiskunhalas-Baja vasúti fővonal,
amely nagy ívben Ny-nak fordulva éri el Baját.
K-i peremét érinti a Budapest-Kelebia egyvágá
nyú villamosított vasúti fővonalnak az országha
tárig vezető szakasza. Állami közútjainak hossza
285 km, amelyből 72 km (29%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 17 km/100 km2, a főútsűrűség 5
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
38%. Bácsszentgyörgy és Kunbaja közúthálózati
végpontok. Vasútvonalainak hossza 74 km,
amelynek 20%-a villamosított. Vasútsűrűség 4,8
km/100 km2. Településeinek 32%-a rendelkezik
vasútállomással. A kistáj Bajánál érintkezik a
Dunával, ahol közúti és vasúti híd (Türr István
híd, 582 m) vezet át a Tolnai-Sárközbe. A kistáj
D-i határvonala a magyar-szerb államhatár ré
sze, ahol Hercegszántó, Bácsalmás és Tompa
nemzetközi közúti átkelőhelyek, Kelebia nem
zetközi vasúti határátkelő. Bajának polgári célú
füves repülőtere van. Jánoshalmán használaton
kívüli füves katonai repülőtér van.

sége alig éri el a 60 fő/km2-t, kiterjedt részeken
azonban 20 fő/km2 alatti e mutató értéke. A né
pességszám az 1940-es évek vége óta folyamato
san csökken, s 2001-ben már a 105 000-et sem
érte el. A fogyatkozás hátterében egyre inkább a
természetes népmozgalom romlása áll.
A korstruktúra meglehetősen rossz, a 65 éves
nél idősebbek aránya meghaladja a gyermekkorúakét, s a települések 1/3-ában az elöregedés már
egyértelműen jelentkezik. Az iskolázottsági szint
rosszabb az országos átlagnál. Az elmaradás legin
kább a diplomások esetében feltűnő, ahol ráadásul
igen erős a koncentráció: közel 57%-uk Baján él.
A népesség több mint 2/3-a római katolikus,
a reformátusok aránya még a 7%-ot sem éri el,
magas viszont a felekezeten kívüliek aránya
(2001: 13,5%). A lakosság döntő része magyar
(2001: 94%), de említést érdemelnek a németek
is, akik az 1940-es évek végi kitelepítésig jelentős
számban éltek a térségben. Jelenlegi legnépesebb
közösségeik Baján (2001: 1041 fő) és Vaskúton
élnek. Kisebb horvát csoportok lakóhelye Baja,
Gara, Hercegszántó és Katymár.
A lakosság gazdasági aktivitása alacsony szin
tű (2001: 30,9%), a munkanélküliség viszonylag
magas (16,6%). A foglalkozási szerkezetben az
ipar, de főleg a mezőgazdaság részesedése átlag
feletti (2001: 30%, ill. 14%), így a szolgáltatásban
dolgozók aránya viszonylag alacsony (56%).
A munkanélküliség az átlagosnál nagyobb:
2007 nyarán a lakosság 8,4%-a keresett munkát.
Ebben jelentős szerepe van a magas városi mun
kanélküliségnek.

T elepüléshálózat B Viszonylag sűrű, a 25 tele
pülésből 4 városi jogállású. A városi lakosság
aránya viszonylag alacsony (2001: 52,6%), de a
külterületi népesség is alig haladja meg az 5%-ot.
A faluhálózat differenciált, derékhadát az
1500-4000 lakosú települések alkotják, de akad
200 fő alatti törpefalu is.
TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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Szent Miklós szerb o rto d o x tem plom (Baja), r. kát. tem etőkápolna (Csátalja), Szent László király barokk r. kát. tem plom
(Gara), szerb o rto d o x tem plom , Vodica-M áriakert kegyhely (Hercegszántó), zsinagóga (Jánoshalma),
Fájdalmas Szűz r. kát. tem plom és kálvária (Vaskút)
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Siskovics-kúria (Bácsalmás), Latinovits-Pucher-Schumacher-Sauerbom -kastély (Bácsborsód), Grassalkovich-palota (Baja),

(h

Kiskastély (Hercegszántó), Orczy-kastély (Jánoshalma), Boncompagni-kastély (Kisszállás), Redl-kastély (Tompa) ..
Causcher-palota, Ulrich-palota, zárda (Bácsalmás), Bogner-ház (Baja)
Lagner-síremlék, zsidó te m e tő (Baja)

m

g a m

f i
Evetovity Antal M iroljub szobra, Kossuth-szobor, Vörösm arty-szobor (Bácsalmás),
Moholy-Nagy László-emlékmű, T ö rö k emlékmű (Bácsborsód), Szentháromság-szoborcsopot, Szent István-szobor,
Szent Flórián-szobor, Jelky András szobra, Á rpád-kút (Baja), Trianon-em lékm ű (Csátalja), utcai kőkeresztek,
N epom uki Szent János-szobor (Felsőszentiván), Nemzetiségek Együtt szobor, H atá rőr H ősök (Gara), kálvária (Jánoshalma)
kékfestőmú'hely (Bácsalmás), Méntelep (Baja), szélmalom (Felsőszentiván, Jánoshalma, Tataháza),
hengermalom (Jánoshalma)
T ü rr István Múzeum, Nagy István Képtár, Éber Emlékház (Baja)

-mBunyevác Tájház, N é m e t Nemzetiségi Szoba (Baja)

f i

1.4 M E Z Ő F Ö L D
1.4.11 ÉRD-ERCSI-HÁTSÁG
A kistáj Fejér és Pest megyében helyezkedik el.
Területe 174 km2 (a középtáj 4,4%-a, a nagytáj
0,3%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4, szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
15,4
70,7
3,5
0,4
5,1
3,9
1,0

Hektár
2677,9
12273,2
615,6
74,3
878,5
672,4
169,8

D omborzat ■ A kistáj 99 és 198 m közötti tszf-i
magasságú, aprólékosan felszabdalt felszínű, he
lyenként 60 m/km-t is meghaladó relatív reliefű
hordalékkúpsíkság. DK felé lejtő felszínét ÉNy-i
csapású, tektonikusán előrejelzett teraszos völ
gyek völgyközi hátakra tagolják. A kistáj ÉNy-i
és ÉK-i része alacsony dombsági hátak és lejtők,
D-i része hullámos síkság orográfiai domborzat
típusba sorolható. Völgyekkel és medencékkel
tagolt felszínének jellegzetes domborzati formái
eróziós-deráziós folyamatokkal jöttek létre, s je
lentős szerep jutott a szerkezeti mozgásoknak is.
F öldtan ■ A helyenként több km mélységbe
süllyedt medencealjzatról csak bizonytalan is
meretek vannak. A kistáj É-i és K-i szegélyén
pannóniai agyagos-kavicsos üledékek találha
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tók a felszínen, ill. a felszín közelében. A terület
egy részét igen eltérő vastagságú, részben eolikus, részben áthalm ozott pleisztocén korú
löszös üledékek borítják. A feküt képviselő pan
nóniai üledékekre ÉNy-i irányból helyenként 20
m-t is meghaladó kavicstakarót halmoztak fel a
vízfolyások. A pleisztocén folyamán a többé-
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kevésbé egységes felszín összetöredezett, kü
lönböző mértékben kiemelkedett. A denudáció
hatására a vastagabb kavicstakaróval borított
felszínek többnyire megőrizték eredeti relatív
magasságukat, esetleg eróziós „szigethegyek
ké" alakultak (Ercsi-, Sóskúti-löszhát). Más te
rületeken a laza üledékes kőzet sokkal intenzí
vebben denudálódott, és löszfedte hullámos
síksággá alakult. A sóskúti szarmata mészkő ki
váló építőkő.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg és száraz éghaj
latú kistáj.
Az évi napsütés 1950 óra körüli; a nyári 770
óra, a téli 175 óra körüli.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,5 °C, a nyá
ri félévé 17,0 °C. Évente 193-196 napon át, ápr.
4-7. és okt. 18-20. között a napi középhőmérsék
let általában meghaladja a 10 °C-ot. A fagymen
tes időszak hossza 204-206 nap (ápr. 5. és okt.
27-31. között), de Ny-on csak 198-203 nap (ápr.
13. és okt. 27-31. között). Az abszolút hőmérsék
leti maximumok átlaga kevéssel 34,0 °C alatti, a
minimumoké -16,0 °C.
Az évi csapadékösszeg a kistáj nagy részén
530-550 mm. A nyári félévben 310-330 mm a
megszokott. A legtöbb, egy nap alatt lehullott
csapadékot Ercsiben mérték (105 mm). Évente
mintegy 32-34 napon át hó fedi a talajt; az átla
gos maximális hóvastagság 20-22 cm körüli.
Az ariditási index 1,28-1,32.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti, de a tavaszi
hónapokban 3 m/s feletti.
A kevés és szeszélyes eloszlású csapadék a
meghatározó a mezőgazdasági termesztésben.
Különösen az É-i tájak szárazak.
V izek ■ Fő vízfolyása a Benta-patak (54 km, 458

km2), amelynek mellékvize a Zámori-patak (16
km, 63 km2). Száraz, vízhiányos terület.
Vízjárási adatokkal csak a Bentáról rendel
kezünk.
Árvizek nyár elején, kisvizek ősszel szokáso
sak. A vízminőség II. osztályú, de kisvizek idején
még szennyezettebb is lehet.

Vízfolyás

Vízmérce

A tájnak 2 természetes (együtt 1,3 ha) és 1
mesterséges tava van: a százhalombattai halastó
(33 ha).
A „talajvíz" a löszhátak alatt 4-6 m, az alacso
nyabb területen 2-4 m között helyezkedik el.
Mennyisége nem számottevő. Kémiai összetéte
le nagyobb részt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de a kistáj É-i részén a nátrium is
megjelenik. Keménysége D-en 15-25 nk° közötti,
ám Tárnoktól K-re a 45 nk°-ot is meghaladja. A
szulfáttartalom É-on 60 mg/1 alatt, D-en ez érték
felett van.
A rétegvíz mennyisége csekély. A kútmélység
ritkán haladja meg a 100 m-t, a vízhozamok 200
1/p felettiek.
A tájnak mind az 5 települése közüzemi víz
ellátású, egy kivétellel csatornahálózat is van, s a
lakások közel 3/4-e csatornázott (2008).
N övényzet ■ A kistáj a hátságokon potenciáli

san erdőssztyep-terület, a vízfolyások mentén
vizes élőhelyek mozaikja. A klímazonális vegetá
ció lösz-erdőssztyep. Az ősi növénytakaró több
mint 90%-a megsemmisült. A jelenlegi növény
zet zömében mezőgazdasági kultúrtájba ágya
zott, fragmentált, gyakran elszigetelt partfalakra,
lejtőkre, sáncokra, tumulusokra, mezsgyékre
visszaszorult lösz-, ill. vízfolyásokat szegélyező
vízparti vegetáció. Az Észak-Mezőföld legfajgazdagabb és legjobb regenerációképességű területe.
Jellemző a löszfaltársulás, a löszpusztagyep,
ritkábban a löszcserjés előfordulása. Az északias
lejtőket tollas szálkaperjés erdőssztyeprét, a fel
hagyott kisparcellákat szekunder löszpusztagyepek, a sóskúti homokbánya környékét homoki
sztyeprétek borítják. A zavart élőhelyeken meg
jelenhetnek a kökény-galagonya-fekete bodza
cserjések, esetenként az akác- és bálványfaerdők.
A patakokat nádas és gyékényes mocsarak, ma
gaskórós vegetáció és mocsárrétek, a Duna-partot bokorfüzesek, ill. puhafa- és keményfaligetek
maradványai kísérik. Unikális élőhely a lösz
pusztai tölgyes.
Fajgazdag kistáj; kimagasló a számos szubmediterrán, pontusi elemet őrző löszflóra (pl.
heverő seprűfű - Bassia prostrata, csikófark -

LKV

LNV

KQ

190

0,03

cm
Benta

Tárnok

-28

KÖQ
m3/s
0,8

NQ
|

45
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Ephedra distachya, bugás macskamenta - Nepeta
nuda, macskahere - Phlomis tuberosa, cseplesz
meggy - Prunus fruticosa, törpemandula - Prunus tenella, vetővirág - Stembergia colchiciflora). A
szálkaperjés rétsztyepben az erdőssztyepfajok, a
homoki sztyeprétekben a fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans), kisavanyodott foltjaiban a bor
júpázsit (Anthoxanthum odomtum) tömeges. Az
árterekre jellemző a koratavaszi geofiton aszpektus, később a gyöngyvirág (Convallaria majális), a
nyári tőzike (Leucojum aestivum). A kistáj unikális
növényei a deres szádor (Orobanche caesia), a zöl
dike (Coeloglossum viride), a bíboros sallangvirág

(Himantoglossum caprinum).
Gyakori élőhelyek: OB, OC, D34; közepesen
gyakori élőhelyek: RC, RB, H5a, B la, P2b, BA,
OA, D6, P2a; ritka élőhelyek: RA, H3a, H4, B3,
E l, 12, B5, M8, B2, J4, L2x, A1
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissimá) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 1 , selyemkóró (Asclepias syriaca) 1 , táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens paruiflorá) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2.

(Kállayné Szerényi Júlia)
T alajok ■ A kistáj túlnyomó többségét a löszös

üledékeken képződött, kedvező mezőgazdasági
adottságú, termékeny (int. 80-120) mészlepedékes csernozjom talajok alkotják (85%). A csernozjom talajok csupán kb. 55%-a hasznosítha
tó szántóként, mert 15%-a településterület,
10-10-10%-ot pedig a szőlő, gyümölcsös és erdő
hasznosítású lehet.
Tordastól K-re - Erdőmajor környékén összefüggő, magasabb térszínű harmadidőszaki
pannon üledéken csernozjom barna erdőtalaj
található (3%). A csernozjom talajokéhoz hason
lóan e talajtípus mechanikai összetétele is vá
lyog, uralkodó agyagásvány típusa a szmektit,
termékenységi besorolása pedig a 60-80 (int.)
földminőségi kategória. Szántóként akár 95%-uk
is hasznosulhat, az erdőterület részaránya 5%
lehet.
A Benta-patak völgye és Százhalombatta
Duna felé eső határa réti öntés talajainak területi
kiterjedése 8%. A Duna üledéken képződött réti
öntéstalajok mechanikai összetétele vályog,
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a 45-70 (int.) talajminőségi kategóriába tartoz
nak, többnyire (80%) szántóként hasznosíthatók.
A Benta-patak völgyének réti öntéstalajai löszös
üledékeken képződtek, vályog mechanikai
összetételűek, az 50-80 (int.) talajminőségi kate
góriába sorolhatók. Ez utóbbiak csupán 20-25%-a
lehet szántó, mert jelentős a települések és a víz
járta területek kiterjedése.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
11
13
26
Érd

Területi részesedés (%)
3
85
8
4

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód
11
13
26

0-5
90
90
100

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
10
8
2
-

Erdő
•- ;
■-

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület.
ÉK-DNy-i irányban több párhuzamos főút (M6-os
és M7-es autópálya, 6. és 7. sz. főutak) és vasúti
fővonal (Budapest-Székesfehérvár kétvágányú,
Budapest-Pécs egyvágányú villamosított fővo
nalak) vezet át rajta, amelyek Budapest kedvező
elérhetőségét biztosítják. Állami közútjainak
hossza 67 km, amelyből 43 km (64%) autópálya
és elsőrendű főút. Közútsűrűség 39 km/100 km2,
főútsűrűség 25 km/100 km2. Főút menti telepü
léseinek aránya 60%. Vasútvonalainak hossza 23
km, amelyek 100%-a villamosított. Vasútsűrűség: 14,3 km/100 km2. 5 településéből 4 rendel
kezik vasútállomással. Hajózható nemzetközi
vízi út a kistáj K-i határán a Duna 22 km-es,
Százhalombatta és Ercsi közötti szakasza. Komp
átkelőhelyek: Százhalombatta-Tököl, Ercsi-Szigetújfalu.
T elepüléshálózat M Az 5 településből 2 város, a
városi lakosság aránya (2001: 64,7%) nagyjából
megfelel az országos átlagnak. Százhalombatta
országosan is jelentős ipari központ, a kistáj tele
pülési kapcsolataiban azonban Budapest szerepe
a meghatározó. E-i része hivatalosan is a főváro
si agglomerációhoz tartozik.
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N épesség ■ Sűrűn benépesült kistáj, a népsűrű
ség (2001: 215 fő/km2) közel kétszerese az orszá
gos értéknek. A népesedési mutatók kimondottan
jók: a népességszám hosszú ideje folyamatosan
növekszik, és 2001-ben már közel 39 000 főt tett
ki. A természetes népmozgalom és a vándorlás
egyenlege egyaránt pozitív, a korszerkezet na
gyon fiatalos, a gyermekkornak száma közel két
szerese a 65 év felettiekének, az elöregedési
index minden településen jóval az országos átlag
alatt van. Az iskolázottság szintje valamivel ala
csonyabb az országos átlagnál, az elmaradás leg
inkább a diplomások arányánál jelentkezik
(2001: 7,8%).
A lakosság szolid többsége (2001: 53%) római
katolikus, a reformátusok aránya 12%. Az átla
gosnál magasabb az egyházhoz nem tartozók és

az ismeretlen vallásúak aránya (2001: 18, ill.
12%). A népesség döntő többsége magyar (2001:
94%), ezen kívül említést érdemel Ercsi félezres
roma közössége. Leginkább Százhalombatta et
nikai összetételét színesíti néhány nem magyar
csoport.
A lakosság gazdasági aktivitása hazai vi
szonylatban magasnak számít (2001: 41,2%), a
munkanélküliség (9,6%) átlagos. Az aktív kere
sők többsége a szolgáltatásban dolgozik (2001:
56%), de az átlagosnál jóval magasabb az ipari
keresők aránya (41%), az agrárszektor viszont el
hanyagolható (2%).
A munkát keresők aránya kb. fele az országos
átlagnak: 2007 nyarán 3,4%-ot tett ki, ezen belül
az agglomerációs települések rátája különösen
alacsony.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki, közép-dunántúii
Öreg-hegy (Tárnok)
barokk r. kát. tem plom , Eötvös-kápolna (Ercsi), Szent Kereszt Felmagasztalás r. kát. tem plom (Ráckeresztúr), szerb o rto d o x
tem plom (Százhalombatta), középkori alapokon barokk r. kát. tem plom , Szent Rókus kápolna (Tárnok)
Szapáry-kastély (Ercsi), Lyka- kastély (Ráckeresztúr), új építésű Habsburg-kastély (Sóskút)

(h
tűz o ltó to ro n y (Ercsi)
N epom uki Szent János-szobor, Petőfi Sándor-szobor, Eötvös-obeliszk (Ercsi), Szentháromság-szobor (Ráckeresztúr),
Szent István-szobot (Százhalombatta) i
magtár (Ercsi, Sóskút), Duna menti Erőmű, olajfinom ító (Százhalombatta), sóskúti mészkő-kitermelési hely
Eötvös József Emlékmúzeum (Ercsi), 123 vaskori halomsír (kurgán), Matrica Múzeum, római kori romok,
őskori skanzen (Százhalombatta)
Öreg-hegy pincesora (Tárnok)

1.4.12 VÁLI-VÍZ SÍKJA
A kistáj Fejér megyében helyezkedik el. Területe
220 km2 (a középtáj 5,5%-a, a nagytáj 0,4%-a).
T erülethasznosítás

-J-,

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

6,7
81,3
1,0
1,3
6,6
2,3
0,9

Hektár
' 1466,2
17891,6
230,2
275,6
1444,9
503,4
203,8

D omborzat ■ A kistáj 106 és 185 m közötti tszf-i
magasságú felszínének nagyobb része féloldala
sán és aszimmetrikusan kiemelt, vetődésekkel,

szubszekvens völgyekkel, völgymedencékkel
szabdalt, lösztakarta eróziós halomvidék. DK
felé lejtő felszínét ÉNy-DK-i irányú, újpleiszto
cén szerkezeti vonalak mentén kialakult teraszos
völgyek szelik keresztül. ENy-i része közepes
magasságú tagolt síkság, középső és DK-i része
völgyközi hátakra bontott, kisebb relatív reliefű,
enyhén tagolt síkság orográfiai domborzattípus
ba sorolható. A jellemző felszíni formák az ÉNy-i
domblábfelszínen eróziós-deráziós úton kelet
keztek, a középső és DK-i löszhátakon a lösz jel
legzetes lepusztulásformái figyelhetők meg.
Földtan ■ A medencealjzat jelentős részéről
csak bizonytalan ismeretek vannak, Ny-i szegé
lyén újpaleozoos és mezozoos képződmények
vannak. A kistáj legfontosabb fejlődéstörténeti
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napon át (ápr. 4-6. és okt. 19-21. között) a napi
középhőmérséklet rendszerint meghaladja a
10 °C-ot. A fagymentes időszak hossza Ny-on
196 nap (ápr. 10. és okt. 28-30. között), máshol
205-207 nap (ápr. 3-5. és okt. 30. között). A leg
melegebb nyári napok maximum hőmérsékleté
nek átlaga 34,0 °C körüli, a leghidegebb téli
napok abszolút minimumainak átlaga -16,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 540 mm körüli, a nyá
ri félévé 310-330 mm. A legtöbb 24 órás csapadé
kot, 111 mm-t, Martonvásáron mérték. Évente
32-34 hótakarós nap valószínű, 20 cm körüli át
lagos maximális hóvastagsággal.
Az ariditási index 1,28 körüli.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s.
A kevés csapadék a meghatározó a növénytermesztésben.
V izek ■ Két nevezetes vízfolyása a Dunába fo

jellemvonása, hogy a pliocén-pleisztocén hatá
rán lezajló eróziós periódusban a felszín erősen
lepusztult, majd az egész terület aszimmetriku
san kiemelkedett és feldarabolódott. A felszín É-i
része huzamosabb ideig denudálódott, s rajta
lösz csak a pleisztocén végén keletkezett. A D-i
területeket csak kisebb tektonikus hatások érték,
s rajtuk 10-20 m vastag lösztakaró képződött. A
fiatal pleisztocén szerkezeti mozgások sajátos
lépcsős megjelenésűvé teszik a tájat.
É ghajlat ■ Száraz és mérsékelten meleg éghaj
latú kistáj.
Az évi napfénytartam 1950 óra körüli; nyáron
a napsütés 780, télen 175-180 óra.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,5 °C, a tenyészidőszaké 17,2-17,4 °C. Évente 194-197

Vízmérce
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Vízfolyás

lyó Váli-víz (56 km, 657 km2) és az abba torkolló
Szent László-víz (68 km, 338 km2) alsó szakasza.
DK-i része már az adonyi É-i-övcsatornához
(7 km, 286 km2), míg ÉNy-i része a Velencei-tó
hoz folyik le. Száraz, vízhiányos terület.
Vízjárási adatokat a két jelentősebb vízfolyás
ról közlünk.
Az árvizek kora nyáron, a kis vizek ősszel jel
legzetesek. A vízminőség általában II. osztályú,
de kisvízkor III. osztályú is lehet.
A 3 kis természetes tó együtt 7,5 ha, amelyek
ből a Martonvásár melletti a legnagyobb (5,5 ha).
Ugyanitt van 1 tározó tó is (34,5 ha).
A „talajvíz" mélysége egyes löszhátak alatt a
6 m-t is meghaladja, de általában 4-6 m között,
sőt a völgyekben 4 m felett van. Mennyisége
nem számottevő. Kémiai összetétele túlnyomórészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.
Keménysége 15-25 nk°, szulfáttartalma 60-300
mg/1 közötti.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi
kutak mélysége 100 m körüli, a vízhozamuk he
lyenként tekintélyes, de általában közepes. A
települések többségében van csatornahálózat,
a rákapcsolt lakások aránya 56,4% (2008).

40
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N övényzet ■ A kistáj klímazonális vegetációja a

löszerdőssztyep és a cseres-tölgyes. Potenciális
növényzete az É-i peremterületeken dombvidéki
elegyes tölgyes, a belsőbb löszhátakon löszer
dőssztyep, a vízfolyások mentén vizes élőhelyek
együttese. Jelenleg a nagytáblás szántókkal kö
rülvett, mezsgyékre, vasúti töltések oldalára,
meredek lejtőkre visszaszorult lösznövényzet,
valamint a szabályozott patakmedreket követő
vízparti növényzet a meghatározó. Az É-ias lej
tők gyakran birkalegelők, a völgyaljak kaszálók,
marhalegelők.
A gyepek nagyrésze jellegtelen szárazgyep,
részben cserjésedő löszpusztagyep, ill. löszlege
lő. Fajgazdag löszpusztagyepek elsősorban a
mezsgyéken maradtak fenn. A löszpusztai cserjés
és tollas szálkaperjés erdőssztyeprét előfordulása
szórványos. Jellemzők a tájidegen fafajokból álló
ültetvények, a galagonyás-kökényes cserjések,
néhol a telepített tölgyesek. A vízfolyásokat ná
dasok, mocsarak, a Váli-víz mellett 600-800 m
széles, mikromozaikos, enyhén szikesedő mo
csárrétek, üde gyepek, valamint rekettyefüzesek
és öreg fűz-nyár ligeterdők szegélyezik.
A löszpusztagyepek jellemző alkotói az álta
lános szárazgyepi fajok: fenyérfű (Bothriochloa
ischaemum), vékony csenkesz (Festuca valesiaca),
szálas perje (Poa angustifolia); löszpusztai elemek:
kései pitypang {Taraxacum serotinum), csuklyás
ibolya ( Viola ambigua). Elszórtan a csillagősziró
zsa (Aster amellus), buglyos zanót (Chamaecytisus
austriacus), selymes dárdahere (Dorycnium germanicum), bugás macskamenta (Nepeta nuda),
buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum), sugaras
zsoltina {Serratula radiata) is fellelhető. Egyes
akácosok gazdagok koratavaszi geofitonokban.
A vízi, vízparti növényzetben gyakori a sziki
cickafark (Achillea asplenifolia), a virágkáka (Butomus umbellatus), a mocsári gólyahír ( Caltha
palustris), a kisfészkű és a szürke ászát (Cirsium
brachycephalum, C. canum), a mocsári nőszirom

(Iris pseudacorus).
Gyakori élőhelyek: OB, OC; közepesen gya
kori élőhelyek: B la, RC, D34, D6, H5a; ritka élő
helyek: P2a, RB, P2b, RA, B3, B2, B5, J4, H4.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar {Acer negundó) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 1 , selyemkóró (Asclepias syriaca) 1 , táj
idegen őszirózsa-fajok {Aster spp.) 1, amerikai
kőris {Fraxinus pennsylvanica) 2, kisvirágú

nebáncsvirág {Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok {Reynoutria spp.) 1, akác {Robinia pseudoacacia) 4, Solidago spp 4. {Kállayné Szerényi Júlia)
T alajok ■ Minthogy a kistáj területének 89%-át

mészlepedékes és alföldi mészlepedékes csernozjom talajok (64-25%-os megoszlásban) alkot
ják, a táj jelentős mezőgazdasági potenciállal
rendelkezik. A löszös alapkőzetű talajok jó termékenységűek (int. 100-125) és mintegy 90%-uk
szántóterületként hasznosítható.
A Váli-víz és a Szent László-patak völgyének
vályog mechanikai összetételű réti öntéstalajai a
táj talajtakarójának 11%-át teszik ki. 80%-uk rét
ként hasznosítható, szántó (int. 50-80) csupán
15%-uk, erdő pedig 5%-uk lehet. A réti öntéstala
jok előfordulása csupán a patakvölgyekre korlá
tozódik.
A talajtípusok területi megoszlása

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtő Kategória
Erdő
5—17 17-25 >25
kód
5
5
13
90
14
100
26
100
- .>
-

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati hely
zetű, több forgalmi tengelyű terület. ÉK-DNy-i
irányban az M7-es autópálya és a 7. sz. főút, D-i
irányba az M6-os autópálya és a 6. sz. főút, vala
mint a Budapest-Székesfehérvár kétvágányú és
a Budapest-Pécs egyvágányú villamosított fő
vonalak vezetnek át rajta, amelyek Budapest
kedvező elérhetőségét biztosítják. Állami közút
jainak hossza 64 km, amelyből 33 km (51%) autó
pálya és elsőrendű főút. Közútsűrűség 29
km/100 km2, főútsűrűség 15 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 25%. Vasútvonalai
nak hossza 22 km, amelyek 100%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 10,3 km/100 km2. Településeinek
37%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ Egyetlen városi jogállású

települése van (M artonvásár), így a városi
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népesség aránya mindössze 27%. A többi 7 tele
pülés közepes és nagy falu (100Ö-400Ö lakos),
közülük 2 csak az 1950-es évek elején lett önálló
község (Besnyő, Beloiannisz), az utóbbit görög
emigránsok letelepítésére alapították. A külterü
leten élő népesség aránya kistáji szinten meg
haladja a 10%-ot, ez azonban nem kiterjedt
tanyavilágot jelent, hanem a Baracskai Büntetésvégrehajtási-Intézetet (Annamajor) is fedi.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 90 fő/km2) el
marad az országos átlagtól. A népességszám nö
vekszik ugyan, de 2001-ben sem érte el a 19 000
főt. A népességgyarapodás a vándorlási nyere
ség következménye. A korszerkezet kedvező: el
öregedő település nincs, a gyermekkornak ará
nya jelentősen meghaladja a 65 év felettiekét.
A képzettségi szint meglehetősen alacsony: a la
kosság több mint 1/3-a csak általános iskolát
végzett, 1/5-e még azt sem. A diplomások ará
nya (2001: 6%) mindössze fele az országos érték
nek, az összes diplomás fele Martonvásáron él
(MTA kutatóintézet).

A legnagyobb vallási felekezetet a római ka
tolikusok alkotják (2001: 43,3%), 20%-ot tesznek
ki a reformátusok, de az evangélikusok aránya
is 5% felett van. Az 1% ortodox hívő Beloian
nisz görög lakosságát jelzi. Az egyházhoz nem
tartozók aránya alig haladja meg a 10%-ot, az
ismeretlen vallásúak aránya viszont közel 18%.
A népesség döntő része (2001: 93%) magyar,
az 1%-ot csak a cigányság haladja meg, döntően
Baracskához kötődően. Beloiannisz népességé
nek ma már csak kisebb részét teszik ki a gö
rögök.
A lakosság gazdasági aktivitása (2001: 37,8%)
az országos átlagnál alacsonyabb, a munkanél
küliség (13,8%) azonban magasabb. A foglalko
zási szerkezetben a tercier szektor a vezető
ágazat (2001: 55%), de az országos átlagnál ma
gasabb az ipari, s még inkább a mezőgazdasági
foglalkoztatottak aránya (33, ill. 12%).
A munkanélküliség az országos átlag felét
sem éri el, 2007 nyarán 3%-ot tett ki. Ebből a
szempontból a települések között nincs érdemi
különbség.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
• Brunszvik-kastély parkja (Martönvásár)
horgásztó (Tordas)

*
ré t tem plom (Baracska), görög o rto d o x tem plom (Beloiannisz), r. kát. tem plom (Besnyő), barokk r. kát. tem plom
i

(Martönvásár), ev. tem plom (Tordas)
Brunszvik-kastély (Martönvásár), Sajnovics-kastély (Tordas)

íb

i

V örösm arty Mihály em lékműve (Baracska), Herkules szobor, Diszkét (Iváncsa), Á rtézi-kút (Kajászó), Hősi emlékmű,
Immaculata-szobor, Mária-szobor, N epom uki Szent János-szobor (Martönvásár), Petőfi-szobor, Szent Anna-szobor (Tordas)
magtár, malom (Martönvásár)

s
fit

Ó voda Múzeum, Beethoven Múzeum (Martönvásár)

1.4.21 KÖZÉP-MEZŐFÖLD
A kistáj Fejér és Tolna megye területén helyezke
dik el. Területe 1470 km2 (a középtáj 37%-a, a
nagytáj 2,9%-a).

sorolható süllyedékterület nagyjából két egyenlő
nagyságú részre osztja: ÉK-en a Duna felé 50-60
m-es partfallal elhatárolódó, a tszf 150-180 m-es,
Területhasznosítás

Típus
D omborzat ■ A kistáj 97 és 204 m közötti tszf-i

magasságú, lösszel fedett hordalékkúpsíkság.
Felszínének relatív reliefe a kistáj ÉK-i részén át
lag alatti (10 m/km2), DNy-i részén átlag feletti
(20 m/km2). A Közép-Mezőföldet a szerkezeti
leg előrejelzett Seregélyesi-völgy és a vele párhu
zamosan kialakult, enyhén tagolt síksági típusba
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közepes magasságú
síksági helyzetben
levő Pentelei-löszplató helyezkedik el.
DNy-ra az ugyan
csak 150-180 m tszf-i
magasságú hullámos
síksági helyzetben
levő Sárbogárdi-löszplató nyúlik el. Felszí
nüket a löszre jellem
ző lepusztulásformák
(löszdolinák, löszmélyutak, löszkutak),
valamint eróziós-deráziós völgyek sűrű
hálózata tarkítja.
F öldtan ■ A meden
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a felszínen. A kistáj
pannóniai agyagos
üledékein a pleiszto
cén legelején folyóvízi eróziós és akkumulációs
tevékenység zajlott le, amely eltüntette a pliocén
felszín lokális egyenetlenségeit. Az alsó-pleisztocénban a Közép-Mezőföld területe a határozot
tabb ÉN y-DK-i és az alárendeltebb szerepű
ÉK-DNy-i szerkezeti vonalak mentén mozaikszerűen feltöredezett, és az egyes nagyobb blok
kok különböző mértékben kiemelkedtek, ill. a
kistáj középső része megsüllyedt. Az előbbi szer
kezeti irányok kereszteződéséhez kapcsolódik a
Sárbogárd-Sárszentmiklós közelében felszínre
bukkanó alsó-miocén korú riolittufa. A pleiszto
cén folyamán a kiemelkedő blokkokat ÉK-en
(Pentelei-löszplató) 20-60 m, DNy-on átlagosan
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20-40 m vastag eolikus lösz fedte be. A paksi tég
lagyár rétegsora a közép-európai negyedidősza
ki éghajlatváltozás vizsgálatának alapszelvénye.
A kistáj középső süllyedéksávja holocén - több
nyire ártéri - üledékekkel borított.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz vidék.

Az évi napsütéses órák összege É-on 1960, D-en
2000 fölötti. A nyári évnegyedben is a D-i részek
a napfényesebbek (800 óra). É-on 780 óra a való
színű. A téli évnegyedben kevéssel 180 óra fölötti
napfény tartam várható.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a vege
tációs időszaké 17,3-17,4 °C ugyanüyen területi
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elosztásban. A 10 °C középhőmérsékleti értéket
meghaladó napok száma 194-196 (ápr. 4-6. és
okt. 18-20. között), de D-en valamivel több
(198-200 nap körüli, ápr. 1-3. és okt. 20-22. kö
zött). A fagymentes időszak hossza ÉNy-on 190
nap (ápr. 10-13. és okt. 20-22. között), a középső
részeken 200 nap (ápr. 5. és okt. 25. között), a Du
na mentén 205 napnál is több (ápr. 1. és okt. 28-30.
között). A D-i részeken az évi abszolút hőmérsék
leti maximumok átlaga 34,0 °C, máshol kevéssel
alatta. A téli abszolút minimumoké -16,0 °C (É-on
néhány tized fokkal alatta, DK-en felette).
Az évi csapadékösszeg 540-580 mm, de K-en
és Ny-on (Dunaújváros és Székesfehérvár térsé
gében) még az 540 mm-t sem éri el. A tenyészidőszakban 320-340 mm eső a valószínű. A leg
több egy nap alatt hullott csapadék 130 mm volt,
Előszálláson. A hótakarós napok átlagos száma
30-34, az átlagos maximális hóvastagság 20-22
cm. Az ariditási index K-en és Ny-on 1,30 körüli,
máshol 1,22-1,26 közötti.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5-3,3 m/s. Tavasszal a talajmun
kák idején, ill. amíg a növényállomány nem zá
ródik, száraz időben az ÉNy-i szél nagy magas
ságokig felkavarja a finom lösztakarót.
Az éghajlat, főként É-on, a kevésbé hőigényes
kultúráknak kedvez. Egyes területeken (Duna
újváros és Székesfehérvár környéke) a kevés csa
padék miatt az öntözés indokolt.
V izek ■ A terjedelmes tájnak csak kisebb vízfo

lyásai vannak. Ilyen az ÉNy-i részét keresztező
Dinnyés-Kajtori-csatorna (35 km, 923 km2),
amely a Velencei-tó levezetője. Legnagyobb mel
lékvize a Sárosdi-víz (26 km, 182,5 km2). K-i ré
széből az Adonyi-öblözet É-i-övcsatornája (7 km,
286 km2) szedi össze és vezeti a Dunába a lefolyó
vizeket. A Dunába folynak még: Nagyvenyim-Baracsi-ér (13 km, 75 km2), Nagykarácsonyi-ér (6 km, 216 km2), Kertkanális (9 km, 29
km2), Dunakömlődi-csatoma (11,3 km, 170 km2).
A Nádor-(Sárvíz-)csatomához folyik le a Lókivíz (17 km, 78 km2), a Tinódi-víz (6 km, 63 km2)
és a Kolozsvári-csatorna (17 km, 173 km2). Szá
raz, vízhiányos terület.

Vízfolyás

'Sí
, Dinnyés-Kajtori-csatorna
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Vízjárási adatok a Dinnyés-Kajtori-csatornáról vannak.
A Lóki-patak árvizét 31 m3/s, a Sárosdi-vízét
50 m3/s-ra becsülik.
Ma már a Velencei-tó vízállását és vele együtt
a Dinnyés-Kajtori-csatorna vízjárását is mester
ségesen szabályozzák. Korábban az árvizek fő
leg a tavaszi hóolvadás idején, a kisvizek pedig
ősszel voltak a leggyakoribbak. Itt a vízminőség
I. osztályú, de a többi mellékvízfolyáson III. osz
tályú szakaszok is vannak.
A terület vízszegénységéhez képest meglehe
tősen sok az állóvíz. A 16 természetes tó együtt
közel 100 ha felszínű. Köztük a sárkeresztúri Sár
kány-tó (27,6 ha) a legnagyobb. A 11 mesterséges
tározó felszíne 420 ha. A Sárszentmiklós melletti
185 ha, a dunaföldvári 115 ha felszínű. Ugyan
csak 11 halastó van, együtt 975 ha területtel.
Ezeknek csaknem a fele (445 ha) Sárbogárd mel
lett épült ki.
A „talajvíz" mélysége a löszhátak alatt átlago
san 4-6 m, az alacsonyabb felszíneken 2-4 m kö
zött, a völgytalpakon 2 m felett van. Mennyisége
sehol sem számottevő. Kémai jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Duna
újvárostól DNy-ra nagy területen nátriumos jel
legű is. Keménysége általában 15-25 nk° között
van. Szulfáttartalma ÉNy-on 60-300 mg/1, Pusztaszabolcs környékén 300 mg/1 felett, DK-en 60
mg/1 alatt van.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak száma jelentős, mélységük 50-200 m között
váltakozik. 200 1/p vízhozamnál ritkán adnak
többet. Sok vizében nagy a vastartalom és ma
gas a keménység. Dunaföldváron 34 °C-os, Du
naújvároson 42 °C-os nátrium-kloridos hévizet
tártak fel.
Valamennyi településen van közüzemi vízel
látás, a csatornahálózat azonban a falvak több
ségében hiányzik. Dunaújváros meghatározó
súlya következtében a közcsatornával ellátott la
kások aránya ennek ellenére viszonylag magas
(2008: 65,3%).
N övényzet ■ A kistáj az erdőssztyep-zóna ré
sze, K-i irányban erősödő kontinentális jelleggel.

LKV

LNV

KQ

cm

Aba

A0

|(182) 240

0,02

I

KÖQ
m3/s

NQ

1’6

15

1 .4.21

A löszplató nagy része potenciális erdőterület.
Az évszázadok óta művelt tájban ma legjellem
zőbbek a nagytáblás szántók. A természetközeli
vegetáció maradványai a hullámos felszínbe be
vágódó kisebb löszvölgyekben, a többszörösen
elágazó völgyrendszerekben, a homokos talpú
laposokban maradtak fenn, valamint gyakran a
szántók közti mezsgyék is őrzik az egykori fló
rát. A kistáj egyes részeiben a természetközeli
élőhelyfoltok összefüggő hálózata őriz jelentős
élőhelyi sokféleséget.
A meredek völgyoldalakon ősi löszpusztagyepek, félszáraz (szálkaperjés) erdőssztyeprétek, a
szakadópartokon félsivatagi jellegű löszfalnövényzet él (heverő seprűfűvel - Bassia prostrata).
A fásszárú növényzet főként akácosokból és más
tájidegen fafajok ültetvényeiből áll. Lösztölgyesfragmentum alig maradt, de törpemandulás
cserjések még több ponton előfordulnak. Gyako
riak a galagonyás cserjések, melyek a legeltetés
nagyarányú felhagyása miatt a gyepek rovására
terjednek. A völgyaljakban nádas mocsarak,
magassásrétek, kaszált, ritkán legeltetett üde és
kiszáradó mocsárrétek, néhol kicsi ártéri liget
erdők maradtak meg. Homokos talajon kékperjés
láprétek és szikes társulások is előfordulnak.
A száraz és a félszáraz löszsztyeprétek orszá
gos viszonylatban is kiemelkedően fajgazdagok.
A tájegység unikális növénye a borzas macska
menta (Nepeta parviflora); de előfordul a tátorján
(Crambe tataria), a bugás veronika (Pseudolysimachion spurium), jellemzők a peremizsfajok (Inula
spp., 6 faj), a csüdfűfajok (Astragalus spp., 6 faj),
a szennyes ínfű (Ajuga laxmannii), a karcsú or
báncfű (Hypericum elegáns), a csillagőszirózsa
(Aster amellus), délen a festő csülleng (Isatis tinctoria). A kevésbé kötött talajú sztyeprétek növé
nye a gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus).
Gyakori élőhelyek: D34, B la, RC, H5a, OC,
OB, RB, H5b; közepesen gyakori élőhelyek: P2b,
P2a, F2, E l, B3, D6, J6, B2, B5, H4, B6, OA, F5; rit
ka élőhelyek: J4, RA, F ia, F lb , Jla , 12, II, F4, J3,
BA, D2, A l, L2x, A5, D l, G l, P7, M6, M8, M2.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kései meggy
(Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, arany

vessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Horváth András,

Kállayné Szerényt Júlia)
T alajok ■ A kistáj területének legnagyobb ré

szét (64%) a Mezőföld jellemző talajtípusa, a
mészlepedékes csernozjom alkotja. A löszös alap
kőzeten képződött, vályog mechanikai összeté
telű, kedvező termékenységű ((ext. 75-90; int.
85-120) talajok alakítják a táj arculatát mezőgaz
dasági kultúrtájjá. Szántó hasznosításuk a jel
lemző (70%), a szőlő 4%-ot, a gyümölcsös 3%-ot,
az erdő pedig 16%-ot tehet ki.
A közvetett talajvízhatás alatti alföldi mészle
pedékes csernozjom talajok (16%) a táj közepén,
Pusztaszabolcs és Sárosd vonalában és attól D-re,
mintegy 10 km széles sávban találhatók. Fő talaj
jellemzőik és mezőgazdasági hasznosításuk is
megegyezik a mészlepedékes csernozjom talajo
kéval. A talajvíz közvetlen hatását is őrző réti
csemozjomok kiterjedése 9%. Löszös üledéken
képződtek. Előfordul igen kedvező termékeny
ségű (int.>120), vályog mechanikai összetételű
és homokos vályog fizikai féleségű, kisebb szervesanyag-tartalmú (1-2%), alacsonyabb talaj
minőségi besorolású (int. 60-80) változatuk is.
Területükön a szántó célszerűen csupán 40%, a
szőlő 15%, a gyümölcsös 5%, az erdő pedig 15%.
A települések 20%-ot foglalnak el.
A többi talajtípus csak kis területi kiterjedés
ben, mozaikosan fordul elő. Székesfehérvár kör
nyékén a löszön kialakult barnaföldek 3%-ot, a
csernozjom barna erdőtalajok 2%-ot, a Sárvíz
völgyében a réti szolonyecek 1%-ot, a réti talajok
3%-ot, a réti öntés talajok pedig 2%-ot tesznek ki.
A talajtípusok területi megoszlása
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1%-nál kisebb kiterjedésűek a humuszos homok
talajok, a csernozjom jellegű homoktalajok, a
szolonyeces réti talajok és a lápos réti talajok,
amelyek a kistáj talajtípusai közé területi kiterje
désük jelentéktelen volta miatt nem kerültek be.
A kistáj vízhatású talajképződményei - a réti és a
réti öntéstalajok - a vízfolyások mentén fordul
nak elő változatos hasznosítással (szántó 40%,
rét 40%, ligeterdő 20%). A táj mezőgazdasági
kultúrtáj, amelyben a szántóterületi hasznosítás
a meghatározó (40-70%). Szőlő és gyümölcsös az
erdőtalajokon 10-10%-ot, az erdőterület pedig
átlagosan 15%-ot alkothat. A települések terület
foglalása (5-20%) jelentős.
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű, több forgalmi tengelyű terület, ÉNy-i
peremrészén kistájon kívüli közlekedési csomó
ponttal (Székesfehérvár). Területét több főút
(M7-es és M6-os autópálya, 7. sz., 62. sz. és 63. sz.
főút) és vasútvonal (Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, részben kétvágányú villamo
sított fővonal, Székesfehérvár-Sárbogárd és Székesfehérvár-Pusztaszabolcs mellékvonal) érinti.
A kistáj középső részén É-D -i irányban halad át
a Budapest-Pécs villamosított fővonal, K-i pe
remén a Pusztaszabolcs-Dunaújváros-Paks
(Dunaújvárosig villamosítva), valamint a Dunaújváros-Rétszilas mellékvonalak. E kistájrész
tengelye az É-D-i irányba vezető 6. sz. főút,
amelyből Dunaújvárosnál a 62. sz., Dunaföldvárnál a 61. sz. főút ágazik ki Ny felé. Állami közút
jainak hossza 268 km, amelyből 161 km (60%)
autópálya, ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 18 km/100 km2, főútsűrűség 11 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 41%.
Nagylók közúthálózati végpont. Vasútvonalai
nak hossza 184 km, amelynek 39%-a villamo
sított. Vasútsűrűség: 12,9 km/100 km2. Települé
seinek 64%-a rendelkezik vasútállomással.
Hajózható nemzetközi vízi útja a Duna 36 km-es,
Rácalmás és Bölcske közötti szakasza a kistáj K-i
határán, ahol Dunaújvárosnál és Dunaföldvárnál vezet át híd a Solti-síkra. Székesfehérvárnak
(Börgönd mellett) és Dunaújvárosnak polgári cé
lú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A jelentős méretű kistájon
24 település található, közülük 4 városi jogállá
sú, így a városi népesség aránya 2001-ben
61,5%-ot tett ki. A városok közül a legnagyobb
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gazdasági és térségi, hatása az 55 000 lakosú Du
naújvárosnak van, de kisebb központként funk
cionál Sárbogárd és Dunaföldvár is. A kistáj
ÉNy-i része a területen kívül fekvő Székesfehér
vár vonzáskörzetéhez tartozik. A falvak túlnyo
mó része közepes és nagy méretű (1000-5000 la
kos), közülük Daruszentmiklós csak 2002 őszén
lett önálló. A külterületen élők aránya 3%, ami
az egykor jellegzetes településtípus, az uradal
mi majorok, ill. puszták szerény méretű fenn
maradását jelzi.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 103 fő/km2)
nagyjából megfelel az országos átlagnak, de na
gyok a területi különbségek: Dunaújváros 1050
fő/km2-es értéke mellett van 20 fő/km2 alatti
népsűrűség is. A népességszám alakulását jelen
tős mértékben meghatározta Dunaújváros alapí
tása, a város ma is a kistáj népességének 40%-át
tömöríti. A népességszám 1990 után a pozitív
vándorlás következtében ismét növekedett, és
2001-ben elérte a 137 000-et, ill. ennél kb. 10 000-rel
több, mivel Székesfehérvár D-i része is a kistáj
hoz tartozik. Hasonlóképpen növeli mintegy
1000 fővel a népességszámot a Pakshoz tartozó
Dunakömlőd is.
A népesség korszerkezete kedvező, a gyer
mekkornak aránya érzékelhetően meghaladja a
65 év felettiekét. Egyértelműen elöregedett la
kosságú település nincs, néhány esetben azon
ban az átlagosnál magasabb az elöregedési
index értéke. Az iskolázottság szintje meglehe
tősen alacsony, a népesség 30%-a csak általános
iskolát végzett, 20%-a még azt sem, a diplomá
sok aránya (2001: 6,5%) alig több mint fele az
országos átlagnak. Az utóbbiak közel 60%-a Du
naújvárosban él.
A lakosság fele római katolikus, a reformátu
sok aránya 11%, s említést érdemelnek az evan
gélikusok is (2001: 1,5%). Feltűnően magas a
felekezethez nem tartozók aránya (2001: 24%), s
11% az ismeretlen vallásúak aránya is. Mindkét
esetben Dunaújváros súlya meghatározó.
A lakosság túlnyomó része (2001: 93,4%) ma
gyar, ezen kívül a 2% feletti cigányság érdemel
említést. Legnagyobb, mintegy 500 fős közössé
gük Sárkeresztúron él.
A népesség gazdasági aktivitása átlagos
(2001: 39%), a munkanélküliség (8,6%) valami
vel átlag alatti. A foglalkozási szerkezet nem
szokványos: a szolgáltatás és az ipar részesedése
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lényegében azonos (2001: 47, ill. 46%), a mezőgazdaság aránya pedig 7%. Az ipari keresők
magas arányában meghatározó súlya van Duna
újvárosnak.

A munkanélküliség értéke valamivel kisebb
az országosnál: a munkát keresők aránya 2007
nyarán 5,5%-ot tett ki. Jelentősebb területi kü
lönbségek nem alakultak ki.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli, dél-dunántúli
rom kert, arborétum (Dunaújváros)
Dél-M ezőföld Tájvédelmi Körzet, Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, Bölcskei Nőszirm os Természetvédelmi Terület
élményfürdő (Dunaújváros), Líviái halastavak (Pusztaszabolcs)

'

ferences rendház és tem plom , N epom uki Szent János kápolna, Szent Rókus kápolna, szerb o rto d o x tem plom
(Dunaföldvár), Ráctemplom, reform átus tem plom , evangélikus tem plom (Dunaújváros), zsinagóga (Sárbogárd)
Kiskastély, Nagykastély, Spingler-kastély (Aba), Szluha-kastély (Alsószentiván), Hanzely-kastély, Szakáts-kastély (Bölcske),

k

Sigray-kúria, Janitsáry-kúria, Rosti-kastély, Franki-kúria (Dunaújváros), Batthyány-Zichy-Sennyei-kastély, Fiáth -Nagy-kúria
(Hantos), Dőry-kastély, Győry-kastély (Perkáta), Jankovich-kúria, Modrovich-kastély (Rácalmás), Esterházy-kastély (Sárosd),
Zichy-Hadik-kastély (Seregélyes), Zichy-kastély (Zichyújfalu)
v o lt cisztercita rendház (Előszállás), egykori cisztercita majorsági épületegyüttes (Mezőfalva), Mikulásház és karácsonyi
postahivatal (Nagykarácsony)
zsidó tem ető (Sárbogárd)

t +t
Beszédes József-szobor, Magyar László-szobor, kálvária, Szentháromság-szobor (Dunaföldvár), Immaculata-szobor,
N epom uki Szent János-szobor (Perkáta), Piéta (Rácalmás), Millenniumi szoborcsoport (Sárbogárd)
víztorony (Aba), Mondbach-kúria és gőzmalom (Dunaújváros), 375 sorozatú gőzm ozdony (Pusztaszabolcs)
római kori kőtár (Bölcske), Csonka-torony, Várm úzeum (Dunaföldvár), római kori rom kert, Dunai Vasmű Ipartörténeti
kiállítása, Nem zetközi A célszobor Park, Kovácsmúzeum (Dunaújváros)
pincefalu (Bölcske, Dunaföldvár), fazekasműhely, fafaragóműhely (Dunaföldvár), kovácsműhely (Sárosd)

1.4.22 VELENCEI-MEDENCE

tavi turzásképződmények. A tóhoz É-ról kisebb
teraszos völgyek kapcsolódnak.

A kistáj Fejér megyében helyezkedik el. Területe
85 km2 (a középtáj 2,1%-a, a nagytáj 0,2%-a).

F öldtan ■ A medencealjzatot a Velencei-hegység

ből ismert gránit és perm karbonátos-evaporitos
T erülethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%

Hektár

20,0
25,3
0,2
0,6
8,7
5,4
39,8

1701,5
2150,7
14,0
54,2
739,8
460,0
3382,9

D omborzat ■ A kistáj 104 és 163 m közötti tszf-i
magasságú, a Velencei-hegység D-i lába előtt hú
zódó hosszú, keskeny árkos süllyedékterület. A
kismedencén kívül hozzá tartozik a DNy-i végé
től DK felé kinyúló feltöltött süllyedők (Nádas
tó). A D felé enyhén lejtő felszín részben az eny
hén hullámos síkság, részben a rossz lefolyású
alacsony síkság (DNY) orográfiai domborzattí
pusába sorolható. Legjellemzőbb felszíni formái
a tó legmagasabb egykori vízállásához igazodó
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képződmények alkotják. A tómedence 2 egymás
ra merőleges (ÉK-DNy és ÉNy-DK-i) árkos
vetődésben keletkezett. A kistáj a Dunántúli
középhegység előtti, felső-pleisztocén kori hegy
ségelőtéri süllyedékek tagja, a tó kialakulása
azonban csak a holocénra tehető. Ezek a korra
utaló leglényegesebb következtetések a Császár
víz és a Seregélyesi-völgy teraszmorfológiai
vizsgálatából vonhatók le. Az alapot képviselő
pannóniai homokos-agyagos üledékekre DK felé
növekvő vastagságú, záporpatakok által felépí
tett, kavicsos folyóvízi homokból álló hordalék
kúp települt. A hordalékkúp fejlődésének a tó
medence kialakulása vetett véget. A felszíni, ill. a
felszín közeli üledékek többnyire holocén kép
ződmények; a gárdonyi, velencei, agárdi - felte
hetően átmosott - löszanyag kora vitatott.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz kistáj.

Évente 1960 óra napsütést élvez, ebből nyá
ron 780 óra, télen kevéssel 180 óra fölötti nap
fénytartam valószínű.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a nyá
ri félévé 17,0 °C. Ápr. 4-6. és okt. 20-21. között a
napi középhőmérséklet általában meghaladja a
10 °C-t (195-198 nap évente). Ápr. 5-8. és okt.
24-26. között, azaz 194-200 napon keresztül vár
ható, hogy a hőmérséklet nem csökken fagypont
alá. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és
minimumok átlaga kevéssel 34,0 °C alatti, ill.
-16,0 °C.
A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga
550 mm körüli, ill. 310-320 mm. Kápolnásnyéken mérték a legtöbb egy nap alatt lehullott csa
padékot (86 mm). A téli félévben 32-34 hótakarós napra számíthatunk; az átlagos maximális
hóvastagság 20 cm körüli.
Az ariditási index értéke 1,25.
A nagyobb térségben uralkodó ÉNy-i szél
irány a Ny-i medencében inkább Ny-i, a K-i me
dencében É-i szél formájában jelenik meg. Az
átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. A Velencei-tó
fölött kialakuló viharok - a nagy nádborítottság

Vízfolyás

Vízmérce

miatt - nem hoznak létre akkora hullámzást,
mint a Balaton fölöttiek.
Az éghajlat inkább a kevésbé hőigényes kul
túráknak kedvező.
V izek ■ A Velencei-tó szűkebb környékére kiter

jedő kistáj mellékvizei a Császár-víz (29 km, 381
km2) és a Vereb-Pázmándi-vízfolyás (13 km, 114
km2). A tó ezektől elkülönített vízgyűjtő területe
236 km2. A tó felszíne (középvízállásnál) 26 km2.
Lefolyása a Dinnyés-Kajtori-csatorna (35 km),
308 km2 helyi és 923 km2 teljes vízgyűjtővel. Szá
raz, gyenge lefolyású, vízhiányos terület.
Ma az egész rendszer vízjárását a Császár-víz
mentén kiépített tározó medencékkel befolyásol
ják, bár ezek teljes egészében nem váltották be a
hozzájuk fűzött reményeket.
Az árvizek általában tavasszal, a kisvizek ősz
szel szokásosak. A tó átlagos mélysége 1,1 m, a
legnagyobb kevéssel haladja meg a 2 m-t. Víz
állását a dinnyési zsilippel és a befolyó Császár
vízzel szabályozzák. A tó a történelmi időkben
többször kiszáradt.
Vízminőségre nézve a Császár víz I., a többi
vízfolyás II. osztályú. Ennek oka a magas sótar
talom (2500 mg/1), valamint a sok szerves anyag
és bomlástermék.
A kistájnak 1 (3,5 ha) halastava van, Dinnyés
mellett.
A „talajvíz" a tómedencén kívül 2-4 m között
érhető el. Mennyisége nem számottevő. Kémiai
lag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos
jellegű, de kisebb foltokban a nátrium is megjele
nik. A keménysége 15-25 nk° közötti. Az É-i par
ton a szulfáttartalom 60 mg/1 alatt, míg D-en
60-300 mg/1 között ingadozik.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak száma a terület üdülő jellege ellenére kicsi.
Mélységük átlagosan 100 m körüli, vízhozamaik
is mérsékeltek. Ma már az egész terület minden
települése közüzemi vízellátásban részesül, ami
nek a bázisa az Ercsi-Adony közötti öblözet par
ti szűrésű sávja. A csatornahálózatba bekapcsolt
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lakások aránya közel 90% (2008). Dinnyés kivé
telével mindenütt van közcsatorna. Ennek általá
nossá és teljessé fejlesztése elsőrangú közérdek.
N övényzet b A Velencei-tóra a több mint 200
éve elkezdett lecsapolások előtt szinte az egész
kistájra kiterjedő nyílt vízi és nádas élőhelyek
mozaikja volt jellemző. A vízszint csökkenésével
az egykor nagy kiterjedésű tó Ny-i részén, a mai
Dinnyési Fertő területén a nádas, szikes mocsári
vegetáció mellett szikesedő nedves és száraz
gyepek, valamint nem szikesedő mezofil homo
ki és löszgyepfoltok alakultak ki. A mai tó K-Ny-i
irányú vegetációs különbségeit a relatív lefolyástalanságból eredő, kelet felé történő egyre erősö
dő szikesedése okozza. Nádasok ma már csak a
tó 40%-át borítják, a K-i medencében partra kifu
tó, a tó ökológiai rendszerét védő nádasok már
csak elvétve találhatók. A vízben álló fajszegény
nádasokat Ny felé tőzegképző úszó nádasok,
keskenylevelű gyékényesek váltják föl. Ezek
központi területem rekettyés fűzlápok zárt és
nyíltabb állományai élnek. A rekettyefűz (Salix
cinerea) mellett gyakori a fehér nyár (Populus
aíba), ritkán kutyabenge (Frangula alnus) és bibir
cses nyír (Betula pendula) is előfordul.
Az ország legnagyobb hagymaburok- (Liparis
loeselii) állománya a Velencei-tó úszólápjain talál
ható (eltérően a faj Nyugat-Európában általános
lápréti előfordulásaitól). Az úszólápok további
kiemelt fajai: tőzegmohafajok (Sphagnum spp.),
tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), mocsári nőszőfű
(Epipactis palustris), mocsári csorbóka (Sonchus
palustris), télisás (Cladium mariscus), rostostövű
sás (Carex appropinquata). Egybefüggő állomá
nyokat csak ritkán és főleg a Ny-i medencében
képező gyakoribb hínárfajok: Chara ceratophylla,
közönséges rence (Utricularia vulgáris), fésűs
békaszőlő (Potamogeton pectinatus), nagy tüskés
hínár (Najas marina). A K-i medence feltételezhe
tően melegkori reliktum faja a tengermelléki
káka (Schoenoplectus litoralis). Kihaltak a körtikefajok (Pyrola spp.), egyes tőzegmohafajok és a
lápi csalán ( Urtica kioviensis).
Gyakori élőhelyek: B la, B lb, B6, D34; közepe
sen gyakori élőhelyek: OB, RB, OC, H3a, B5, D6,
P2a; ritka élőhelyek: F2, P2b, Re, F ia, H5a, A23,
B3, F5, RA, B2, D2.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 1, bálványfa

(Ailanthus altissimá) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, ezüstfa - (Elaeagnus angustifolia) 2, akác
(.Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Illyés Zoltán)
T alajok ■ A kistáj területének 34%-át a Velen

cei-tó foglalja. A tó vízfelületével közel megegye
ző nagyságú területet (35%) a Császár-víz és a
Dinnyés környéki réti talajok alkotnak. E talajok
csupán 10%-át hasznosítják szántóként, 85%-át
pedig rétként, míg a tópart környékét települé
sek foglalják el.
A Mezőföld kistájba átnyúló mészlepedékes
és alföldi mészlepedékes csernozjom talajok
egyaránt 11%-ot tesznek ki, amelyek 60, ill. 70%-a
szántóként (int. 90-120) hasznosítható.
A Velencei-hegység kistájba eső agyagbemosódásos barna erdőtalajai és barnaföldjei kis kiterjedésűek (1 és 3%) és teljes egészében erdő
területként hasznosítottak. A Dinnyés környéki
réti szolonyecek (2%) és Seregélyesnél a réti tala
jokat magasabb térszínen övező réti csernozjom
talajok (3%) megjelenése a kistáj talajtakarójának
változatosságát, a rétekkel borított területek
nagyságát növelik, minthogy területük 40%-a
rétként, 45%-a szántóként, 15%-a pedig erdőként
hasznosítható.
A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű, több forgalmi tengelyű terület.
ÉK-DNy-i irányban az M7-es autópálya és a 7.
sz. főút, valamint a Budapest-Székesfehérvár
kétvágányú villamosított vasúti fővonal vezet át
rajta, amelyek Budapest kedvező elérhetőségét
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biztosítják. Állami közútjainak hossza 47 km,
amelyből 32 km (68%) autópálya és elsőrendű
főút. Közútsűrűség 59 km/100 km2, főútsűrűség
40 km/100 km2. Valamennyi települése főút
menti. Vasútvonalainak hossza 15 km, amelyek
100%-a villamosított. Vasútsűrűség: 18,8 km/100
km2. Minden települése rendelkezik vasútállo
mással. Hajózható állóvize a Velencei-tó, ahol
nyaranta 5 személykikötő szolgálja ki a turiszti
kai célú személyhajó-forgalmat.
T elepüléshálózat ■ Sajátos képet mutat, mivel

a 3 településből 2 város, így a városi népesség
aránya extrém magas (2001: 81%). A városok
különösebb központi helyi funkciókkal nem ren
delkeznek, a kistáj tényleges centruma Székesfehérvár. A Velencei-tó D-i és ÉK-i része gyakor
latilag teljesen beépített, az É-i és a Ny-i part
viszont nem lakott.
N épesség ■ Az átlagosnál sűrűbben benépesült
vidék, a népsűrűség 2001-ben 121 fő/km2. A né
pességszám - elsősorban a bevándorlás követ

keztében - ütemesen növekszik, de még 2001-ben
sem érte el a 17 000 főt. A korszerkezet viszony
lag kedvező: a gyermekkorúak aránya valami
vel magasabb a 65 év felettiekénél, az elörege
dési index alatta van az országos értéknek. A
lakosság iskolázottsága valamivel alacsonyabb
szintű az országos átlagnál, de az elmaradás
nem jelentős.
A vallási összetétel a római katolikusok szolid
többségét mutatja (2001: 52,8%), a reformátusok
aránya közel 16%. Hasonló arányban vannak a
felekezeten kívüliek is, 12% vallása pedig isme
retlen. A népesség döntő része (2001: 93,6%) ma
gyar, említést érdemlő kisebbség nincs.
A lakosság gazdasági aktivitása az átlagosnál
nagyobb (2001: 40,7%), a munkanélküliség
(7,5%) pedig kisebb. A foglalkozási szerkezetben
a szolgáltatás a vezető ágazat (2001: 61,2%),
34,6% ipari kereső, s 4% körüli a mezőgazdasági
foglalkoztatották aránya.
A munkanélküliség szintje (3,1%) alacsony, a
munkanélküliségi ráta 2007 nyarán fele az orszá
gos értéknek.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Üdülőkörzet: Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet
Gárdony
Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület, Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület
vízi turizmus (Gárdony, Kápolnásnyék, Velence)
Halász-kastély (Kápolnásnyék), Hauszmann-Gschwind-kastély, Beck-kastély (Velence)

-

t+t

Nádasdy-obeliszk (Gárdony)
Satvajc „körösztye", Gárdonyi Géza mellszobra, Turulm adár (Gárdony), V örösm arty Mihály szobra, Bartók Béla szobra,
Trianon emlékmű (Kápolnásnyék), N epom uki Szent János-szobor, O rbán-szobor (Velence)
dinnyési zsilip

•

Gárdonyi Géza Emlékház (Gárdony), Vörösm arty Mihály Emlékmúzeum (Kápolnásnyék)
borospincék, présházak (Velence)
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1.4.23 SÁRRÉT
A kistáj Fejér és Veszprém megye területén he
lyezkedik el. Területe 362 km2 (a középtáj 9,1%-a,
a nagytáj 0,7%-a).
D omborzat ■ A kistáj 103 és 222 m közötti tszf-i
magasságú, központi része medencesíkság, D-i
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része enyhén hullámos, tektonikusán preformált
völgyekkel szabdalt, domblábi helyzetű hátak
sorozata. Geomorfológiailag lépcsős szerkezetű,
3 jellemző orográfiai szintje: 1 . 110-130 m magas
ságban a feltöltött medencék; 2. 160-170 m kö
zötti magasságban a lerakodott kavicstakarók
gyakran lösszel fedett maradványai; 3. 180-200
m között a pannóniai felszín dombhátai helyez-

1 .4.23

A folyamatos süllyedés miatt az újholocénra a
Sárrét egykori tómedencéje teljesen elláposodott,
megindult a tőzegképződés. A felszín kb. 50%-át
a fent említett pannóniai képződmények borítják
(D-DNy-i részek). A fiatal süllyedékek, ill. árte
rek holocén üledékekkel, a magasabb orográfiai
helyzetben levő hordalékkúpok 4-8 m vastagsá
gú löszszerű anyaggal fedettek. Az alaphegység
felszíni kibúvásai több helyen is megfigyelhetők,
pl. Kőszárhegynél és Polgárdinál devon-karbon
kristályos mészkőből, homokkőből álló sasbércek
találhatók. A szabadbattyányi Szár-hegy előteré
ben Magyarország legidősebb, alsó-ordovíciumi
ősmaradvány-együttese. Legjelentősebb haszno
sítható nyersanyaga a mezőgazdasági tőzeg és a
lápföld, valamint Polgárdi mészköve.

T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
10,7
58,2
4,1
0,2
11,8
7,9
7,1

3875,1
21065,0
1482,7
59,1
4271,6
2857,1
2573,6

kednek el. Érdekes színezőelem a kistájban a
Szár-hegy és a Kő-hegy szigetszerűen kiemelke
dő sasbérce.
F öldtan ■ A medencealjzat fő kőzetei a Velen
cei-hegységből ismert karbon gránit, valamint
különböző paleozoos metamorf képződmények.
A kistáj medencéje két, egymással párhuzamos
ÉNy-DK-i irányú vető mentén szakaszosan sülylyedt be. A pannóniai agyagos üledékek denudált térszínére a Bakony felől érkező vízfolyások
az alsó- és a közép-pleisztocénban - különösen
Berhida és Papkeszi között - jól rekonstruálható
hordalékkúpot építettek. A pleisztocén végén,
esetleg az óholocénba is átnyúlva a poligenetikus medence középső és K-i része süllyedt erő
sebben, s e mozgásokkal különült el a Sárréttől a
Berhidai-medence, és került mai helyére a Séd is.

É ghajlat b Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú
kistáj.
Az évi napsütés 1980 óra körüli. Nyáron 800
óra alatti, télen 185 óra körüli a napfény tartam.
Az évi középhőmérséklet ÉK-en 10,2-10,4 °C,
máshol 9,8-10,2 °C, a nyári félévé 17,0 °C körüli.
Évente 194-198 napon át (ápr. 2-6. és okt. 18-20.
között) a napi középhőmérséklet meghaladja
a 10 °C-ot. A fagymentes időszak hossza É-on és
ÉK-en 186-188 nap (ápr. 15. és okt. 20. között),
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a középső részeken 196 nap körüli (ápr. 10-13. és
okt. 25. között), D-en és Ny-on 205 nap (ápr. 6-7.
és okt. 30. között). A nyári abszolút hőmérsékle
ti maximumok sokévi átlaga 34,0 °C körüli, a té
li abszolút minimumoké -16,0 °C.
A csapadék évi összege sokévi átlagban
530-560 mm, de É-on az 530 mm-t sem éri el.
A vegetációs időszakban 310-330 mm, É-on ke
véssel 310 mm alatti eső várható. A legtöbb, 24
óra alatt lehullott eső 79 mm volt (Füle). Hó taka
ros nap a téli félévben 32-34 körüli várható, 20
cm átlagos maximális vastagsággal.
Az ariditási index 1,26-1,30, É-on 1,33 körüli.
Az uralkodó szélirány az É-ÉNy-i, második
helyen a DK-i áll. Az átlagos szélsebesség 2,5-3
m/s, a dombhátakon kevéssel meghaladja a 3
m/s-ot.
A száraz és a mérsékelten meleg éghajlat a
meghatározó a szántóföldi és kertészeti kultúrák
termesztésében.

A kistáj 4 természetes kis tava együtt 7,2 ha.
2 mesterséges tava 12,2 ha felszínű, 4 halastava
313 ha terjedelmű. Közülük a Csór melletti a leg
nagyobb (111 ha), de jelentős a székesfehérvári is
(107 ha).
A „talajvíz" a Sárrét medencéjében 4 m felett
van, csak a D-i magasabb peremeken süllyed
mélyebbre. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége 15-25 nk°
közötti. A szulfáttartalom csak DK-en emelkedik
60 mg/1 fölé.
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi
kutak mélysége a 100 m-t, vízhozama a 20 0 1/p-et
ritkán haladja meg.
A kistáj valamennyi településének közüzemi
víz- és csatornaellátottsága van, a csatornázott
lakások aránya megközelíti a 90%-ot (2008).
N övényzet ■ Flórája és vegetációja alapján

egyaránt átmeneti jelleget mutató, középhegy
ség-peremi potenciális erdőssztyepterület, mé
lyebb fekvésű részein lápi- és mocsári vegetáció
val. A ma nagyrészt jelentősen degradált, ill.
főleg mezőgazdasági területként hasznosított
tájban, a természetközeli vegetáció elszigetelt
foltokban maradt fenn. Klímazonális vegetáció
típusa a tatárjuharos-lösztölgyes, ill. más hegylá
bi- és dombvidéki elegyes tölgyesek, melyek ma
fragmentális állományok vagy az erdőgazdálko
dás során átalakított, eljellegtelenedett erdők (pl.
Nádasdladány, Füle). Fajgazdag erdőssztyepflóra elsősorban - az évszázadok óta legfeljebb
extenzíven hasznosított (legeltetés, az üdébb
völgytalpakon kaszálás) - löszvölgyekben ma
radt fenn. A löszpusztagyepek számos típusa
(pusztai csenkesz - Festuca rupicola, pusztai és
csinos árvalányhaj - Stipa pennata, S. pulcherrimd),
a félszáraz gyepek és a sztyepcserjések őrzik a
pannon és kontinentális sztyepterületek fajainak
zömét (szennyes ínfű - Ajuga laxmannii, csuklyás
ibolya - Viola ambigua, sugaras zsoltina - Serratula

V izek ■ A Séd Vilonya-Ősi közötti és a Sárvíz-Nádor-csatorna Ősi-Sárszentmihály közötti
szakasza (15 km, 1391 km2) a fő vízfolyás, amely
hez K-ről a Gaja Székesfehérvár alatti szakasza is
hozzátartozik. Az ugyancsak Ősitől kiágazó Nádor-Malom-csatorna jobbról (Ny-ról) párhuza
mosan halad a Sárvíz-Nádor-csatornával. Az
egyes vízfolyások adatai: Séd 55 km, 513 km2,
Péti-víz 7 km, 60 km2, Inotai-víz 6,5 km, 113 km2,
Csákány-árok 5,5 km, 32 km2, Hidegvölgyi-víz
10 km, 50 km2, Gaja 60 km, 631 km2, Nádor-Malom-csatorna 15 km, 92 km2. Száraz, vízhiányos
terület.
A kistáj vízrajzi központ jellege miatt számos
vízjárási adatát ismerjük.
A Sárvíz-Malom-csatorna a Péti-víz és a Séd
összefolyásától viseli ezt a nevet. Árvizeik ta
vasszal, kisvizeik ősszel jelentkeznek. Vízjárásu
kat a Bakonyból leáramló karsztvíz-utánpótlás
erősen befolyásolja és kiegyenlíti.

Vízfolyás

Vízmérce

Séd
Péti-víz
Inotai-víz
Csákány-árok
Nádor-Malom-csatorna
Gaja
Sárvíz-Malom-csatorna

Hajmáskér
Várpalota
Ősi
Ősi
Ősi
Székesfehérvár
Sárszentmihály
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radiata, kései pitypang - Taraxacum serotinum,
pusztai meténg - Vinca herbacea, leánykökörcsin
- Pulsatilla grandis, budai imola - Centaurea sadleriana, cseplesz meggy - Prunus fruticosa, törpe
mandula - P. tenella, gór habszegfű - Silene
bupleuroides, változó gurgolya - Seseli varium,
csajkavirág - Oxytropis pilosa, harasztos káposzta
- Brassica elongata, erdei szellőrózsa - Anemone
sylvestris, taréjos búzafű - Agropyron pectiniforme,
macskahere - Phlomis tuberosa). A kistáj paleozoos kőzetek alkotta kiemelkedésein (főleg a Szár
hegy devon mészkőplatóján) különlegesség a
középhegységi szubmediterrán sziklagyepfajok
(deres csenkesz - Festuca pallens, ezüstaszott Paronychia cephalotes, szirtőr - Hornungia petraea,
borzas szulák - Convolvulus cantabrica, sziklai
üröm - Artemisia alba), ill. a mészkedvelő tölgyes
szigetszerű megjelenése. Növényföldrajzilag je
lentősek a mélyebb fekvésű - lecsapolt, elgyo
mosodott, tőzegbányászat áldozatául esett - ré
szek fennmaradt láprétfoltjai (fátyolos nőszirom
- Iris spuria, lápi nyúlfarkfű - Sesleria uliginosa) és
fragmentális szikesei (sziki őszirózsa - Aster tripolium subsp. pannonicus, sziki útifű - Plantago
maritima) is.
Gyakori élőhelyek: OC, P2b, L2a/x, RC, OB,
B la ; közepesen gyakori élőhelyek: H5a, H4, E l,
BA, P2a, RB; ritka élőhelyek: A3a, B5, D2, D34,
II, Jla , M2, M6, L l, G2, H3a, K la, P45.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszi
rózsa-fajok {Aster spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, japánkeserűfű-fajok {Reynoutria spp.) 1,
aranyvessző-fajok {Solidago spp.) 5. (Bauer Norbert,
Csomós Ágnes)
T alajok ■ A kistáj talajtakarója összesen 10 ta

lajtípusból tevődik össze. A talajtani változatos
ságot növeli, hogy 6 talajféleség területi kiterje
dése 3% területi részaránynál kevesebb. A 6 kis
területű talajtípust a Balaton-felvidékről átnyúló
barnaföldek (2%), Berhidától Ny-ra és Berhida
környékén a rendzina talajok (2%), az alföldi
mészlepedékes csernozjom talajok (1%), a Séd
völgyében a réti öntéstalajok (2%) és a lápos réti
talajok (3%), Várpalota alatt és Papkeszitől Ny-ra
a földes kopárok (1%) alkotják. A földes kopárok
szőlőterületi hasznosítása 25%, a barnaföldeké
10%, a mészlepedékes csernozjom talajoké pedig
15%. A földes kopárokon az erdő kb. 10%-ot,

a barnaföldeken pedig 15%-ot tehet ki. A telepü
lések jelentős területet foglalnak mind a barna
földekből (15%), mind a rendzina talajokból
(40%), de különösen az alföldi mészlepedékes ta
lajokból (100%).
Az erdőtalajokat és a Sárrét láptalaját Berhi
dától egészen Csajágig összefüggő és körbefutó
sávban löszös üledékeken képződött mészlepe
dékes csernozjom talajok (19%) övezik. E talajok
termékenysége nagyon kedvező (int. 90-125);
szántóként 55%-uk, szőlőként 15%-uk, gyümöl
csösként 5%-uk, erdőterületként pedig kb. 15%-uk
hasznosulhat.
A táj legnagyobb kiterjedésű talajtípusát a
Nádasdladány és Polgárdi vonaláig terjedő har
madidőszaki üledékeken, attól K-re pedig löszös
üledékeken képződött réti csernozjom talajok
(41%) képviselik. A vályog mechanikai összeté
telű, kedvező termékenységű (int. 85-120) réti
csernozjom talaj túlnyomórészt (80%-ban) mező
gazdaságilag hasznosítható (szántóként 77%,
szőlőként 3%, erdőként 12%), a fennmaradó te
rületük pedig település.
A Sárrét síkláp talajának (22%) kb. 70%-át rétek
és szabad vízfelszínek borítják. A lápterület kb.
25%-a láperdő. A Sárrétet a Móri-árok felé övező
réti talajok kiterjedése 7%. A réti talajok egy része
kisebb szervesanyag-tartalmú, és a felszín közeli
A talajtípusok területi m egoszlása
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talajvízszint következtében a 35-50 (int.) talajmi
nőségi kategóriába tartozik. A Székesfehérvár
környéki réti talajok azonban kedvezőbb termékenységűek (int. 55-80). A réti talajok főként rét
területként hasznosíthatók (75%).
K özlekedés ■ ÉK-i peremén csomóponti (Szé
kesfehérvár), ám nagyobb részén félperiferiális
közlekedési hálózati helyzetű terület, amelyet
D-ről (M7-es autópálya, 7. sz. főút) és É-ról (8. sz.
főút) közúti közlekedési tengelyek fognak közre.
E főutaknak csak kisebb szakaszai esnek a kistáj
területére. É-i harmadát K-Ny-i irányban metszi
a Székesfehérvár-Veszprém egyvágányú villa
mosított vasúti fővonal, D-i peremén vezet a Székesfehérvár-Tapolca egyvágányú vasúti fővonal
Polgárdi és Csajág közötti szakasza. Kettőjüket a
felszámolásra kijelölt Lepsény-Hajmáskér mel
lékvonal köti össze a kistáj Ny-i peremén. Állami
közútjainak hossza 83 km, amelyből 13 km (15%)
elsőrendű főút. Közútsűrűség 21 km/100 km2,
főútsűrűség 3 km/100 km2. Főút menti települé
seinek aránya 21%. Úrhida közúthálózati vég
pont. Vasútvonalainak hossza 40 km, amelynek
42%-a villamosított. Vasútsűrűség: 10,2 km/100
km2. Településeinek 57%-a rendelkezik vasút
állomással. Úrhidának polgári célú füves repülő
tere van.
T elepüléshálózat ■ A kistáj 14 települése
közül 3 városi jogállású, köztük a több mint
100 000 lakosú Székesfehérvár, így a városi né
pesség aránya nagyon magas (2001: 88,5%), de
a beépített terület is 10%-ot tesz ki. A megyeszékhely hatása kisugárzik az egész területre,
a másik két város (Berhida, Polgárdi) hatása
lokális. A falvak többsége közepes méretű
(1000-3000 lakos).

N épesség H Igen sűrűn benépesült kistáj, a nép
sűrűség jóval az országos átlag feletti (2001: 266
fő/km2). Ennek hátterében elsősorban Székesfehérvár magas népsűrűsége áll (622 fő/km2), a
DNy-i térség viszont meglehetősen ritkán lakott
(40 fő/km2 alatt). Mivel a kistáj népességének
4/5-e Székesfehérváron él, a népesedési viszo
nyok alakulását a nagyváros fejlődése határozza
meg. A népességszám 1949 és 2001 között meg
duplázódott, s közel 134 000-re emelkedett. A
tényleges lakosságszám azonban ennél mintegy
10 000-rel kisebb, mert Székesfehérvár D-i része
egy másik kistájhoz tartozik.
A népesség korszerkezete fiatalos, az elörege
dési index szinte mindenütt alacsonyabb az or
szágos átlagnál. A népesség 13%-a diplomás, 1/4
része érettségizett. Az iskolázott népesség döntő
része azonban Székesfehérváron koncentrálódik
(az érettségivel rendelkezők 88, a diplomások
94%-a).
A lakosság több mint fele (2001: 54,3%) római
katolikus, 13,4%-a református. A felekezethez
nem tartozók aránya 18%, s nem ismert a vallása
több mint 10%-nak. Az utóbbi két csoportban is
meghatározó Székesfehérvár súlya. A lakosság
döntő része (2001: 95,6%) magyar, jelentősebb
létszámú kisebbség nincs.
A népesség gazdasági aktivitása (2001: 44%)
jóval magasabb az országos értéknél, a munkanélküliek aránya (6,2%) jóval kisebb. A foglal
koztatottak több mint fele (2001: 57%) a tercier
szektorban dolgozik. Az átlagosnál nagyobb
(41%) az ipari keresők aránya, a mezőgazdaság
viszont elhanyagolható.
A munkanélküliség kb. 2/3-a az országos ér
téknek: a munkát keresők aránya 2007 nyarán
4,3%-ot tett ki - ezt is elsősorban Székesfehérvár
jó munkaerő-piaci helyzete alakította ki.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
M . arborétum (Polgárdi)
JL

Székesfehéivár
Sárréti Tájvédelmi Körzet
pentelei erdő (Sárpentele), Sárrét
devon mészkő (Polgárdi)
Szent László Király r. kát. tem plom 1 3. századi román alapokon, r. kát. tem plom (Berhida), r. kát. tem plom (Füle),
Püspöki székesegyház, gótikus Szent A nna kápolna, ferences tem plom és rendház, ciszterci tem plom és rendház,
szerb o rto d o x tem plom (Székesfehérvár)
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Nádasdy-kastély (Nádasdladány), vo lt Batthyány-vadászkastély (Polgárdi), Szterényi-Zichy-kastély (Sárszentmihály),

(A

npoí

Kcgl-kastély, Kisfaludy-kastély (Székesfehérvár)
püspöki paloLa, Bory-vár (Székesfehérvár)
Hősi Emlékmű (Kőszárhegy), Batthyány Lajos szobra (Polgárdi), Kálmáncsehi Dom onkos szobra, Tízes huszárok emlékműve,

A

tít
n

Mátyás király-emlékmű, Országalma, Aranybulla-emlékm ű (Székesfehérvár)

'

Szent István bazilikájának romjai, Á rpád-kori királysírok, Egyházmegyei Múzeum, Szent István Király Múzeum,
Fekete Sas Patikamúzeum, Babamúzeum (Székesfehérvár)
Sárréti Tájház (Füle)
Vörösm arty Színház (Székesfehérvár)

1.4.24 SÁRVÍZ-VÖLGY
A kistáj Fejér és Tolna megye területén helyezke
dik el. Területe 344 km2 (a középtáj 8,7%-a, a
nagytáj 0,7%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,0
57,1
0,4
1,1
19,1
7,5
10,8

Hektár
1377,3
19641,5
132,1 .
393,8
6583,2
2563,5
3708,9

mecseki és villányi típusú mezozoos kőzetek for
dulnak elő. A Sárvíz völgye alsó-pleisztocén ko
ri ÉÉNy-DDK-i árokká fejlődött süllyedékekben
alakult ki, s mai helyét feltehetően a würmben
foglalta el. A tektonikus mozgások és az erózió
munkájának eredményeként a Dunántúl jelentős
területének vizeit gyűjti össze és levezető erózi
ós-teraszos völggyé formálódott. A völgyben
holocén ártéri anyagokkal fedett alsó- és közép
pleisztocén hordalékkúp-felszínrészeket, he
lyenként futóhomokkal fedett magasárteret, és
3-8 m vastag homokos lösszel fedett teraszfelszí
neket különíthetünk el. Ezek feküjét a felszín
alatt 15-20 m-rel elhelyezkedő pannóniai üledé
kek adják.

D omborzat ■ A kistáj 89 és 161 m közötti tszf-i

É ghajlat ■ A kistáj É-i része mérsékelten meleg,

magasságú teraszos folyóvölgy. A felszínen há
rom jellemző magassági szint különíthető el. A
100-105 m közöttiek árterek, átlagosan 1 km szélességűek, helyenként völgymedencéket fűznek
fel. Erre 2 -4 m relatív magasságú, magasártéri,
szigetszerű megjelenésű szintek települtek. A völ
gyet Ny-ról keskenyebb, K-ről szélesebb sávban
6-12 m-re az ártér fölött követi a másik jellemző
magassági szint, a folyó II. sz. terasza. Ez utóbbi
felszínek átlagos relatív reliefe 10-12 m/km2 kö
zötti, szemben az árterek 3-6 m/km2-es értéké
vel. A Sárvíz völgye eróziós-akkumulációs úton
képződött, így a felszíni formák kialakulása is
ezekhez kötődik. A domborzati képet a magasár
terek futóhomokformái és a teraszt borító löszök
eróziós-deráziós formakincse színezi.

száraz; a D-i mérsékelten meleg, mérsékelten
száraz.
Az É-i részeken az évi napsütésösszeg kevés
sel 2000 óra alatti, a völgy D-i részén viszont el
éri a 2020-2030 órát. A nyári értékek ugyanilyen
eloszlásban 800 és 810 óra közöttiek. A téli nap
fénytartam kevéssel 190 óra fölötti. Az évi közép
hőmérséklet a középső vidékeken 10,2-10,4 °C,
É-on 10,0-10,2 °C, D-en 10,4-10,6 °C. A tenyészidőszak középhőmérséklete 17,0-17,4 °C. Évente
198-200 napon át a középhőmérséklet (ápr. 1M.
és okt. 20. között) meghaladja a 10 °C-ot. A fagy
mentes időszak hossza É-on 188-190 nap, a kö
zépső részeken 196 nap, D-en 205 nap. Ezek az
időtartamok É-on ápr. 12-15. és okt. 23. közé, a
középső vidékeken ápr. 8-10. és okt. 25. közé,
D-en ápr. 5. és okt. 30. közé esnek. Az évi abszo
lút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C kö
rüli, a minimumoké -16,0 és -16,5 °C közötti.
A csapadék évi összege 560-600, de É-on csak
550 mm körüli. A nyári félévben 320-350 mm eső
várható, de É-on ennél kevesebb (310-320 mm).
Sióagárdon mérték a legtöbb egynapos csapadé

F öldtan ■ Mivel a kistáj keresztezi a mélyszer

kezeti övezeteket, ráadásul a Közép-magyarországi-vonal is metszi, így medencealjzata vál
tozatos összetételű: É-on karbon gránit, majd
újpaleozoos és mezozoos képződmények követ
keznek. Az említett tektonikai vonaltól D-re már
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kot, 130 mm-t. A hótakarós napok átlagos száma
31-33,20-22 cm átlagos maximális vastagsággal.
Az ariditási index 1,17-1,23, É-on 1,25-1,28.
A leggyakoribb szélirány az EÉNy-i, második
helyen pedig a D-i áll. Az átlagos szélsebesség
2,5-3 m/s.
É-on inkább csak a kevésbé hő- és vízigényes
kultúráknak, D-en a hő- és vízigényes növények
nek is kedvez az éghajlat.
V izek ■ A Sárvíz-(Nádor-)csatorna Sárszent-

mihály és a torkolat közötti szakasza (96 km,
3058 km2) tartozik ide. E szakaszon egyetlen
mellékvize a vele párhuzamosan, a völgy Ny-i
oldalán ásott Nádor/Sárvíz-Malom-csatorna,
amelynek azonban csak Soponya (Nagyláng)
alatti szakasza van üzemképes állapotban (29,5
km, 115 km2). Cecétől pedig a Sió folyik vele pár
huzamosan Sióagárdig (48 km, 8356 km2). É-i ré
sze száraz, D-i része mérsékelten száraz, gyenge
lefolyású terület.
Vízjárási adatok a Sióról és a Sárvízről vannak.
Meg kell jegyezni, hogy a Sió vízjárását a ba
latoni vízeresztés befolyásolja. A Sárvíz árvizei
tavasszal, kisvizei nyár végén gyakoriak. A víz
minőség a Sión II., a Sárvízen III. osztályú. A Sión
balatoni vízeresztés mellett korlátozott hajófor
galom is lehetséges.
A kistájnak 12 tava van. Közülük 5 természe
tes jellegű (21 ha); a Kálóz közeli a legnagyobb
(11 ha). A 4 halastó együtt 213 hektáros. Ezek kö
zül a soponyai a legtekintélyesebb (119 ha). A 3
egyéb célú mesterséges tó felszíne 69 ha.
A „talajvíz" mélysége Pálfa térségétől É-ra
még a 2 m-t sem éri el, attól D-re 2-A m között
mozog. Kémiailag főleg kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége általá
ban 15-25 nk° között van, de Cece-Pálfa között,
valamint Sióagárd környékén 45 nk°-ig emelke
dik. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között inga
dozik.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak mélysége ritkán haladja meg a 100 m-t, víz
hozamaik is mérsékeltek.

Vízfolyás

.

Sió
Sárvíz
Sárvíz
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A települések nagyobb részében nincs közcsa
torna-hálózat, így az erre kapcsolt lakások aránya
mindössze 36,8% (2008), ami környezeti okokból
aggályos.
N övényzet ■ A Sárvíz többnyire laza szerkeze

tű, homokos folyóvízi hordalékán a természet
közeli vegetáció változatos komplexe alakult ki,
mely 500 m és 5 km közötti szélességben össze
függő folyosót képez a Sárréttől a Dunáig. A ter
mészetközeli élőhelyek a táj meghatározó elemei,
általában fajgazdagok, regenerációs képességük
nagy. A kötöttebb és a lecsapolások következté
ben már csak időszakosan belvizes talajokon
szántóföldek vannak. Az egykori rizsföldeken
ma regenerálódott vagy felülvetett mocsárréte
ket találunk. A korabeli mocsarak egy részéből
halastavakat hoztak létre. A fásszárú növényze
tet többnyire ültetvények (nemesnyárasok és
akácosok) képviselik, de vannak ültetett kocsá
nyos tölgyesek is, és az egykori ártéri ligeterdők
fragmentumai is fennmaradtak.
A Sárvíz közelében és a holtágak mentén fő
ként édesvízű mocsarak és mocsárrétek helyez
kednek el. Ebben a sávban figyelhetők meg a
puhafa- és a keményfaligeterdő-foltok (ligeti csil
lagvirág - Sállá vindobonensis). A folyóvizektől
távolabb ősi szikes élőhelyek maradtak fenn, me
lyek a lecsapolások következtében elterjedtek. A
Sárvíz-völgy északi felén kiterjedt, főként szoloncsák talajú, padkás szikes mozaikok találha
tók. Jellemző szikes társulások: szikes mocsarak
(kisfészkű ászát - Cirsium brachycephalum), szikes
rétek (bagolyfű - Glaux maritima, pókbangó Ophrys sphegodes), ürmöspuszták (magyar sóvi
rág - Livionium gmelinii), vakszikek és szikfokok
(pozsgás zsázsa - Lepidium crassifolium), szikes
erek (egérfarkfű - Myosurus minimus), szikes ta
vak (sziksófű - Salicornia prostrata). Szolonyec
szikesek főként a Rétszilasi-laposban jellemzők.
A padkatetők és a magasabb térszínek humuszos
homoktalajain fajgazdag homoki sztyeprétek,
Vajtánál zárt homoki tölgyes, a Sárvíz-völgy pe
remén néhol löszgyepek fordulnak elő.

LKV

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

613
270 (290)
612 (715)
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élőhelyek: H4, B3, Jla , F ia, J2, F5, A5, F lb , F4, B2,
12, D2, D6, B4, H2, K la, M8, P7, D l, A23, J5.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-faj ok (Solidago spp.) 3.

(Horváth András)
T alajok ■ A Sárréthez hasonlóan a kistáj talaj

Gyakori élőhelyek: D34, B la, F2, OC, OB, RC,
H5b; közepesen gyakori élőhelyek: RA, H5a, B5,
RB, P2a, BA, B6, OA, A l, E l, P2b, L5, J6, J3; ritka

takarója 10 típusból tevődik össze, amelyből 6
3%-nál nagyobb területi részarányban fordul elő.
A legnagyobb kiterjedésű a Sárvíz öntésanyagán
képződött vályog - Sáregres és Pálfa között ho
mokos vályog - mechanikai összetételű lápos
réti talaj (41%). Termékenysége a felszín közeli
talajvíz miatt átlag alatti, a 30-60 (int.) földminő
ségi kategóriájú. Rétként 75% hasznosítható,
erdő kb. 5%-uk, szántó pedig kb. 20%-uk lehet.
Sárkeresztúrtól D-re a lápos réti talajokat övező
löszös üledéken vályog mechanikai összetételű
réti talajok találhatók (14%). Termékenységi be
sorolásuk a 40-65 (int.) talajminőségi kategória.
Rétként kb. 55%, erdőként 15%, szántóként pe
dig kb. 30% hasznosulhat.
A folyóvölgy mélyebb térszíneire jellemző ré
ti öntés és síkláp talajok területi kiterjedése 9%,
Ül. 6%. A homokos vályog mechanikai összetéte
lű réti öntések Soponya, a tőzeges síkláp talajok
pedig Cece környékén borítanak nagyobb,
összefüggő területeket. A réti öntéstalajok föld
minősége a 40-65 (int.) ponthatárok között válto
zik. Rétként 45%, szántóként 40% hasznosítható,
erdő 15% lehet. A síkláp talajok termékenysége
igen gyenge (int.<25), 65%-uk ezért rétként hasz
nosítható.
A völgyet övező - magasabb fekvésű, talajvíz
hatástól mentes - löszterületeken réti és mészlepedékes csemozjom talajok képződtek 10 és 11%
kiterjedésben. E talajok termékenyek (int.
70-100), és 75-80%-ban szántóként hasznosítha
tók. A kistájban 3%-nál kisebb területen fordul
elő: a barnaföld (1%), Pálfa környékén; az alföldi
mészlepedékes csernozjom (3%); a csemozjom
barna erdőtalaj (<1%); a réti szolonyec talaj (3%);
Aba fölött a szolonyeces réti talaj (2%); Sárbogárd
magasságában a csemozjom jellegű homoktalaj
(<1%) és a humuszos homoktalaj (<1%).
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A kis területen előforduló talajok erdőterületi
hasznosítása kb. 15%-os, település pedig 5%-tól
15%-ig foglal a területükből. A mészlepedékes és
az alföldi mészlepedékes csemozjom talaj 5-5%-a
gyümölcsösként hasznosulhat. Jelentős a rét
legelő hasznosítás, ami 20%-tól 75%-ig terjedhet.
A csernozjom talajok gyephasznosítása azonban
nem gazdaságos.
A talajtípusok területi megoszlása

(Talajtípus kód
09
13
14
16
22
24
25
26
27

Területi részesedés (%)
1
11
3
10
3
2
14
9
41

28

6

K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület, amelynek forgalmi tenge
lye, a 63. sz. főút, a kistájon kívül, annak K-i
határa közelében vezet. A terület É-i, középső és
D-i részét rövid szakaszokon főútvonalak (M7-es
autópálya, 7. sz., 64. sz., 65. sz. főút) és villamo
sított vasúti fővonalak (Székesfehérvár-Nagykanizsa, Budapest-Pécs) szelik át. Állami közútjainak
hossza 48 km, amelyből 7 km (14%) autópálya,
ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 12
km/100 km2', főútsűrűség 2 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 10%. Vasútvonalai
nak hossza 13 km, amelynek 75%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 0,3 km/100 km2. Településeinek
30%-a rendelkezik vasútállomással. Időszakosan
hajózható vízi útja a Sió 48 km-es, Cece-Sióagárd
közötti szakasza. Szabadbattyánnak füves pol
gári repülőtere van.

T elepüléshálózat ■ A hosszú, keskeny völgy
egyes részei kedvezőek voltak a megtelepedésre,
így 8 település tartozik a kistájhoz, melyek egyi
ke sem város. A falvak túlnyomó része közepes
méretű (800-2000 fő). A közel 4%-os külterületi
lakosság leginkább benépesült szőlőhegy vagy
üdülőterület.
N épesség ■ Ritkásan betelepült kistáj: a népsű
rűség mindössze 48 fő/km2. Az 1960-as népese
dési csúcs után a lakosság száma csökkent, csak
1990 után stabilizálódott a vándorlási nyereség
következtében, de még így sem éri el a 15 000-et.
A korszerkezet összességében még kedvező, de
több település esetében is megindult az elörege
dés. Az iskolázottsági szint lényegesen elmarad
az országos átlagtól: a diplomások aránya mind
össze 4,6%, érettségivel rendelkezik minden 7.
lakos, ugyanakkor a népesség 1/3-a csak általá
nos iskolát végzett, 1/4-e még azt sem.
A vallási megoszlásban szerény többsége van a
római katolikusoknak (2001: 56,4%), de jelentős a
reformátusok aránya (23,3%), s említést érdemel
nek az evangélikusok is (4,4%). A vidéki térségek
re jellemzően alacsony a felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak aránya (2001: 9,1, ill. 5,9%). A
lakosság döntő része (2001: 95,6%) magyar, emel
lett csak a cigányság (1,5%) érdemel említést, akik
legnagyobb számban Sárszentlőrincen élnek.
A gazdasági aktivitás az átlagosnál alacso
nyabb (2001: 36,4%), a munkanélküliség pedig
magasabb (11,3%). A foglalkozási szerkezet sem
szokványos: a tercier szektor aránya nem éri el
az 50%-ot (2001: 48%), ugyanakkor magas az
ipari, de különösen a mezőgazdasági foglalkoz
tatottak aránya (40, ill. 12%).
A munkanélküliség megfelel az országos átlag
nak, a munkát keresők aránya 2007 nyarán 6,3%-ot
tett ki. Székesfehérvár közelsége miatt a kistáj É-i
részén a munkanélküliség kisebb probléma.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli, dél-dunántúli

'

Zichy-kastély védett kertje (Soponya)

®

Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület
ökoturizmus (Rétszilasi-tavak), horgászat (Örspuszta) •
szerb o rto d o x tem plom (Medina), ev. te m plom (Sárszentlőrinc)

i
.Sztankovánszky-kastély (Kajdacs), Apponyi-kastély (Medina), Zichy-kastély (Soponya)
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gótikus Kula-őrtorony (Szabadbattyán)
N epom uki Szent János-szobor (Soponya, Szabadbattyán), Széchenyi-szobor (Szabadbattyán)

W B K m ím
vízimalom (Sánegres)

tfr

Illyés Gyula-emlékkiállítás (Pálfa), Petőfi Sándor-emlckház (Sárszentlőrinc), a Seuso-kincs feltételezett származási helye,
római kori villa maradványai (Szabadbattyán), Gorsium római város romjai (Tác)
Tájház (Sióagárd)

Ő
1.4.25 DÉL-MEZŐFÖLD
A kistáj Fejér és Tolna megye területén helyezke
dik el. Területe 503 km2 (a középtáj 12,7%-a, a
nagytáj 1%-a).
D omborzat ■ A kistáj 90 és 213 m közötti tszf-i
magasságú, futóhomokkal, ill. lösszel fedett hor
dalékkúpsíkság. Ny és K felé éles szerkezeti és

Területhasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,7
61,0
0,6
2,0
6,8
24,4
0,5

Hektár
2385,4
30677,8
307,8
995,6
3416,5
12244,5
249,7

orográfiai határral különül el környékétől. D felé
menedékesebben a Sárvíz és a Duna II/a számú
teraszára ereszkedik le. A kistáj területén két jel
lemző orográfiai szint különíthető el. Az első
180-200 m közötti átlagmagasságú, 12 m/km2
átlagos relatív relieffel jellemezhető, közepes
magasságú tagolt síkság. Ilyen az ÉÉNy-DDK-i
irányú szerkezeti lépcsőkkel határolt Györkönyihát, amely eróziós-deráziós völgyekkel tagolt, és
a lösz sajátos lepusztulásformái jellemzik. Ezt a
típust gyűrűszerűén öleli körül a 150-160 m át
lagmagasságú, enyhén tagolt síkság futóhomok
felszíne, ahol az átlagos relatív relief 4-6 m/km2.
A felszínt a félig kötött futóhomokformák (szél
barázda, garmada, maradékgerinc, homoklepel)
fedik.
F öldtan ■ A medencealjzatot triász-jura kép

ződmények alkotják, erre Paks térségében mio
cén riolitos-dácitos sorozat is települt. A kistáj
felszíne a felső-pleisztocénig süllyedt, ezért a
pannóniai rétegek vastag folyóvízi üledékekkel
takartak. Ez az üledéksor lényegében a felsőpleisztocénig kifejlődött Ős-Sárvíz főként homok
ból álló hordalékkúpja. A felső-pleisztocéntől
kezdve a kistáj középső része (Györkönyi-hát)
gyengén emelkedett, rajta 10-20 m vastag, több
nyire eolikus jellegű lösz képződött. A pleiszto
cén végén és a holocénban a hordalékkúpon
jelentős kiterjedésű futóhomokfelszín alakult ki.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg; É-on száraz,

máshol mérsékelten száraz.
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Az évi napsütéses órák összege 2050 körüli;
nyáron 800-810, télen 190-195.
Az évi középhőmérséklet É-on 10,2-10,3 °C,
D-en 10,5 °C körüli. A tenyészidőszakban
17,2-17,3 °C átlaghőmérséklet várható. Ápr. 2-5.
és okt. 19-21. között a napi középhőmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot (195-198 napon át). A
fagymentes időszak hossza általában É-on 195
nap, de D-en a 206 napot is megközelíti. Ez az
időszak É-on ápr. 8-10. és okt. 23. közé, D-en ápr.
3. és okt. 28. közé esik. Az évi abszolút hőmérsék
leti maximumok és minimumok átlaga 34,0 °C,
ill. -16,0 és -18,0 °C (erős mikroklimatológiai kü
lönbségek).
É-on 560-570 mm, D-en 600 mm körüli, más
hol 580 mm körüli csapadékmennyiség várható
egész évben. A tenyészidőszakban 320-350 mm,
de D-en 360 mm körüli csapadék valószínű. A 24
órás csapadékmaximum 101 mm (Paks). A hótakarós napok átlagos száma 31-34, az átlagos ma
ximális hóvastagság 23 cm körüli.
Az ariditási index a középső részeken 1,20
körüli, de É-on 1,25, D-en 1,15.
Az uralkodó szélirány az É-i és az ÉNy-i, de
ezek mellett jelentős a D-i szél részesedése is. Az
átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti.
A hosszú fagymentes időszak a hosszú te
nyészidejű növények termesztésének kedvez.
V izek h A Duna és a Sárvíz-völgy között,
Cece-Alap-Paks vonalától D-re terjedő kistáj
gyér lefolyású, száraz terület, ezért is csak idő
szakos vízfolyásai vannak. A Dunába folyik le a
Paks-Faddi-főcsatorna (21,5 km, 206 km2) a
Csámpa-érrel (11 km), valamint a Foki-csatorna
(5 km, 60 km2). A Sárvízhez folyik a Györkönyivízfolyás (11 km, 42 km2) és az Éri-patak (10 km,
80 km2).
A vízfolyásokon árhullám többnyire csak
tavasszal és nagy nyári esők alkalmával kép
ződik. A lefolyó vizek minősége általában II.
osztályú. A gyér lefolyásnak megfelelően az
állóvizek száma is kicsi: az 5 kis tó együttes te
rülete csak 19 ha. Legnagyobb közöttük az Alap
melletti (4,7 ha).
A „talajvíz" mélysége a magasabb szinteken
4 -6 m, máshol 2-4 m között van. Kémiailag főleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelle
gű. Keménysége eléri a 25-35 nk°-ot, de D-en 45
nk°-ig emelkedik. A szulfáttartalom 60-300 mg/1
között ingadozik.
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A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi
kutak mélysége általában 100-200 m között van.
Vízhozamuk szélsőségesen ingadozó, de inkább
mérsékelt. Sok vizében jelentős a vastartalom és
magas a keménység. Vajta mélyfúrása 40 °C-os
hévizet ad, 980 1/p hozammal.
Közüzemi vízhálózat minden településen
van, a csatornahálózat azonban többségükben
hiányzik. A csatornázott lakások aránya alig ha
ladja meg az 50%-ot, s ez is csak Paks jó ellátott
ságának köszönhető.
N övényzet a A tájegység mind az alapkőzet,
mind a geomorfológia, mind a tájhasználati mó
dok szerint változatos, ezért növényzete is
komplex. Igen sok a szántó, kiterjedtek az akáco
sok és a telepített fenyvesek. A természetközeli
vegetáció főleg a Tengelici-homokvidék buckáin
és buckaközi mélyedéseiben maradt fenn. A kis
táj keleti peremén néhány löszvölgy található;
ezekben, valamint a Györkönyi-löszháton és a
Dunaszentgyörgyi-gerincen löszsztyeprétek ma
radtak fenn.
A homokbuckás területeken homoki és lápi
növényzet alkot mozaikot a faültetvényekkel.
Legelterjedtebb a homoki legelő, melynek né
hány foltja több tíz hektár kiterjedésű. Az évelő
homoki gyepekben jellemző a magyar csenkesz
(Festuca vaginata) és a homoki árvalányhaj (Stipa
borysthenica), a kevésbé zavart állományok fajok
ban gazdagok (pl. homoki varjúháj - Sedum hillebrandtii, fekete kökörcsin - Pulsatilla nigricans,
homoki nőszirom - Iris arenaria, naprózsa - Fú
rnám procumbens, báránypirosító - Alkanna tinctoria); a nyílt gyepek és a zárt sztyeprétek egyaránt
jelen vannak. Néhol előfordul az ezüstperje
(Corynephorus canescens). A homoki erdők unikális
maradványállományai a fajgazdag gyöngyvirá
gos tölgyesek és a kisebb gyertyános állományok.
A buckaközi mélyedésekben reliktumfajokat (pl.
zergeboglár - Trollius europaeus, rostostövű sás Carex appropinquata, fehérmájvirág - Parnassia
palustris) rejtő zsombéklápok, üde és kiszáradó
láprétek, valamint fűzlápok tenyésznek. Gyako
riak a magassásrétek. Az égeres és kőrises láp
erdők kisebb foltjaiban szálkás pajzsika (Dryopteris
carthusiana) és békakonty (Listera ovata) él. A lösz
területek sztyeprétjeit egykor intenzíven legeltet
ték, közepesen fajgazdagok, ma többnyire cserjé
sednek. Néhány helyen fellelhetők a lösztölgyes
erdők kisebb maradványállományai.

lőként, erdőként pedig kb. 15%-uk hasznosítható.
A humuszos homoktalajok erdőként 45%-ban,
rétként 30%-ban, szőlőként 15%-ban, szántóként
10%-ban hasznosulhatnak.
A ta la jtíp u so k te rü le ti megoszlása
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(Horváth András, Farkas Sándor)
T alajok ■ A kistáj talajtakarója tarka. Az előfor

duló 10 talajtípus közül 5 azonban 1%-nál kisebb
területű. A kis területű talajcsoportot a futóho
mok, a csernozjom barna erdőtalaj, a táj É-i har
madában a réti szolonyec talaj, Cece fölött a réti
öntés és a síkláp talaj, Szedrestől D-re, a Sárvíz
völgyében pedig a lápos réti talaj (3%) alkotja.
A kistájban a legnagyobb területen (29%) a
barnaföldek fordulnak elő. A Duna-völgy és a
Sárvíz-völgy közötti magasabb térszínek peri
glaciális üledékein képződtek, homok mechani
kai összetételűek, ill. Györkönytöl K-re és D-re
löszös anyagokon, homokos vályog mechanikai
összetétellel alakultak ki. Termékenységük az
erózió által befolyásolt 30-60 (int.) pontok között
változik. Erdőhasznosításuk kiterjedt lehet
(55%). Szántóként kb. 30%, szőlőként pedig kb.
10% hasznosítható.
A löszös üledékeken mészlepedékes csernoz
jom talajok képződtek (20%), amelyek terméke
nyek (int. 100-125), 75%-ban szántó, 10%-ban
szőlő, 12%-ban erdőhasznosításuk lehet.
Cece, Alap, Vajta környékén és Szedrestől
ÉNy-ra jórészt homokon csernozjom jellegű ho
moktalajok találhatók (18%), amelyek mechanikai
összetétele homok vagy homokos vályog, termé
kenységük 25-45 (int.) között változik. Szántó
ként kb. 55%-uk, erdőként 35%-uk hasznosítható.
A mészlepedékes csernozjom talajok és a réti
öntés talajok között löszös üledékeken réti cser
nozjom talajok, Nagydorogtól D-re pedig nagyobb
összefüggő területen humuszos homoktalajok
egyaránt 13%-os területi kiterjedésben talál
hatók. A kedvező termékenységű (int. 95-115),
homokos vályog mechanikai összetételű réti
csernozjom talajok 70%-a szántóként, 15%-a sző
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Gyakori élőhelyek: OC, H5b, D34, RB, P2b,
G l, P2a; közepesen gyakori élőhelyek: OB, RC,
B la , D2, L5, RA, F2, Jla , J2, B5, H4, M8, J6, BA;
ritka élőhelyek: H5a, K la, J5, OA, B lb, 12, A l, B3,
L2x, B2, J4, B4, A3a, D5, A23, B6, J3, II, P7.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 5, ame
rikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, amerikai
alkörmös (Phytolacca americana) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.
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A ta la jtíp u so k te rü le ti elterjedése

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, két forgalmi tengelyű terület. Ny-i ol
dalán É-D-i irányban fut a 63. sz. főút és vele
párhuzamosan a Rétszilas-Bátaszék egyvágá
nyú vasúti fővonal Cece és Fácánkert közötti
szakasza. K-i oldalán az M6-os autópálya és a 6.
sz. főút, valamint a Pusztaszabolcs-Paks vasúti
mellékvonal rövid szakasza határolja. Állami
közútjainak hossza 131 km, amelyből 83 km
(63%) autópálya, ill. első- és másodrendű főút.
Közútsűrűség 27 km/100 km2, főútsűrűség 16
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
50%. Fácánkert közúthálózati végpont. Vasút
vonalainak hossza 40 km, Vasútsűrűség: 7,8
km/100 km2. Településeinek 58%-a rendelkezik
vasútállomással, közülük Paks vasúthálózati
végpont. Hajózható nemzetközi vízi útja a Duna
3 km-es rövid szakasza a kistáj legkeletibb pere
mén. Kompátkelőhely: Paks-Ordas.
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T elepüléshálózat ■ A tucatnyi településből
egyedül Paks városi jogállású (2001: 20 855 fő),
az „atomváros" a kistáj középső részének tényle
ges vonzásközpontja. A falvak kis és közepes
méretűek (500-3000 fő), a külterületi népesség
mindössze 3%. A településsűrűség alacsony, a
falvak viszonylag távol fekszenek egymástól.
N épesség ■ Ritkásan benépesült kistáj, a népsű

rűség 64 fő/km2, egyes részeken azonban a 20
fő/km2-t sem éri el. A népesedési csúcsot 1949-ben
érte el, ezt követően csökkent a népességszám,
majd az atomerőmű felépítésével Paks népességnövekedése kompenzálta a vidéki területek né
pességfogyását, ahol a kistáj lakosságának a fele
él. A lakosságszám azonban így sem éri el a
40 000-et. A korszerkezet összességében kedve
ző, a gyermekkornak aránya jelentősen megha
ladja a 65 év felettiekét, a települések között
azonban jelentősek a különbségek, néhány eset
ben megkezdődött az elöregedés.
Az iskolázottsági szint elmarad az országos
átlagtól: a diplomások és az érettségizettek ará
nya 2001-ben csak 7,7, ill. 16,6%. A magasab
ban képzettek, pl. a diplomások közel 4/5-e
Pakson él.

A lakosság több mint fele (2001: 56%) római
katolikus, de reformátusok aránya is meghaladja
a 15%-ot, az evangélikusoké pedig eléri a 7%-ot.
Az előbbiek Cecén, az utóbbiak pedig Györkönyben a legnagyobb felekezetet alkotják. A felekezethez nem tartozók és az ismeretlen vallásúak a
lakosság 1/5-ét teszik ki, s elsősorban Pakson
koncentrálódnak. A népesség döntő része (2001:
93,4%) magyar, az egykor jelentős német etnikum
ma már csak 3,7%-ot tesz ki. Az arányuk Györkönyön a legnagyobb, itt a lakosság több mint 40%-át
teszik ki. A cigányság aránya is meghaladja a 2%-ot,
szinte minden településen ott vannak, de népe
sebb közösségeik sehol sincsenek.
A gazdasági aktivitás szintje alacsonyabb az
országos átlagnál (2001: 37,7%), a munkanélküli
ség (10,6%) nagyjából azonos vele. Nem szokvá
nyos a foglalkozási szerkezet sem: a tercier és az
ipari keresők aránya lényegében megegyezik (46,
ill. 45%), s 9%-ot tesz ki a mezőgazdaság. Az ipar
ban foglalkoztatottak magas arányában megha
tározó szerepe van a Paksi Atomerőműnek.
A munkanélküliség valamivel kisebb az orszá
gosnál, 2007 nyarán a munkát keresők aránya
5,5%-ot tett ki. A mutató értéke Pakson és környé
kén ennél alacsonyabb, másutt általában magasabb.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli, dél-dunántúli
Schell-kastély parkja (Tengelic)
Vajta
D él-M ezőföld Tájvédelmi Körzet
Látó-heg/, Hardi legelő (N ém etkér), Ökör-hegy, láprét, horgásztó (Bikács), tarka sáfrányos (Szedres)
pleisztocén löszfal (Paks)
barokk ev. tem plom (Bikács), r. kát. plébániatemplom (Cece), Szent Vendel kápolna, Szentlélek tem plom (Paks)
Kunffy-kastély (Fácánkert), Széchenyi-kastély (Nagydorog), Daróczy-kúria, Komis-kúria, Kurcz-kúria, Szeniczey-kúria,
Cseh-Vigyázó-kúria (Paks), Bezerédj-kastély, Balogh-kastély (Szedres), Jeszenszky-kastély, Gindly-Benyovszky-kastély,
Schell-kastély, Bemrieder-kastély, Csapó-kastély (Tengelic), Zichy-kastély (Vajta)
Szentháromságszobor (Cece, Paks), Jám bor Pál-szobor, Anya gyermekével, Sakkolimpiai emlékmű, a komptragédia
áldozatainak emlékére állított szobor, D eák Ferenc mellszobra, Pákolitz István mellszobra,
(Vak) Bottyán János mellszobra (Paks)

M

Paksi A tom e rőm ű (Paks), víztorony (Nagydorog)

ü t

Városi Múzeum (Paks)

A '

Csók István Emlékmúzeum, Mezőgazdasági Tájmúzeum (Cece), Kalap- és Sipkamúzeum (Nagydorog),
N é m e t Nemzetiségi Tájház, pincefalu (Györköny), kovácsműhely (N ém etkér), népi fafaragó bem utatóm űhely (Tengelic)
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1.4.31 ENYINGI-HÁT
A kistáj Fejér, Somogy és Veszprém megye terü
letén helyezkedik el. Területe 119 km2 (a közép
táj 3%-a, a nagytáj 0,2%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,8
75,5
2,1
4,0
3,6
6,8
2,2

Hektár
694,3
8993,1
248,1
473,8
430,8
812,4
263,4

D omborzat ■ A kistáj a tszf 101 és 163 m között
húzódó, közepes magasságú síksági helyzetben
levő dombsági hát. A Csikgát (Kabóka) völgy
(ÉK), a Sió völgy (DNy) és a Balaton felé mere
dek, helyenként 50 m-es peremmel szakad le. A
kistáj képét meghatározó Enyingi-hát DK felé
lejt, magassága 160-ról 110-120 m-re csökken.
Középső és DK-i (lösszel borított) részét a hátra
vágódó eróziós-deráziós völgyek csipkézik. A
hát ÉNy-i részének felszíne vertikálisan gyengén
tagolt. A felszín jellemző formái ÉNy-on főként
szerkezeti eredetűek, a középső és DK-i részei
pedig folyóvízi eróziós és deráziós úton, ill. a
lösz lepusztulásával keletkeztek.
F öldtan ■ A medencealjzatot főleg ópaleozoos
metamorf képződmények alkotják. A felszín kö
zelében a pliocén üledékekre folyóvízi hordalék
és DK felé 10-15 m-re vastagodó lösztakaró tele
pült. A pliocén homokos-kavicsos („forma
megőrző") rétegek a terület féloldalas, ÉNy felé
történő kiemelkedése miatt a Balaton partja kö
zelében nagyobb tszf-i magasságba kerültek, és
néhány m vastag folyóvízi hordalék alatt, vagy
közvetlenül a felszínen fordulnak elő. A Sió
völgy felől hátravágódó kisebb patakok már
pliocén kavicsos rétegeket tárnak fel. Igen hatá
rozott ÉNy-DK-i irányú vető azonosítható a hát
DNy-i és ÉK-i peremén.
É ghajlat h Mérsékelten meleg és mérsékelten
száraz éghajlatú kistáj.
Az évi napsütéses órák száma 2000 körüli,
ebből nyáron 800-810, télen 190 óra körüli nap
fénytartamra számíthatunk.

Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a vege
tációs időszaké 16,8-17,0 °C. Ápr. 3-6. és okt.
19- 21. között, azaz 196-198 napon át a napi közép
hőmérséklet általában már meghaladja a 10 °C-ot.
A fagymentes időszak hossza 200-203 nap körüli
(ápr. 5-8. és okt. 26-28. között). Az abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok sokévi
átlaga 33,5 °C, ill. -16,0 és -16,5 °C közötti.
Évente 580-600 mm csapadék várható, a nyá
ri félévben a 340-350 mm eső a megszokott.
Enyingen mérték a legtöbb 24 órás esőt, 71 mmt. A téli félévben 33 körüli hótakarós napra szá
míthatunk; az átlagos maximális hóvastagság
20- 22 cm.
Az ariditási index 1,17-1,20.
Az uralkodó szélirány az É-i és az ÉNy-i, az
átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. A kö
zepes hőigényű és vízigényesebb kultúráknak
kedvező az éghajlat.

V izek ■ A Balaton medencéje, a Sió-völgy és a

Csikgát (Kabóka)-patak közötti terület meglehe
tősen száraz, gyér lefolyású. A Sió-völgynek a
kistáj területét érintő hossza alig 20 km. Egyetlen
vízfolyása K-en a Csikgát (Kabóka)-patak 26 km
hosszú, 292 km2-es vízgyűjtő területtel.
Becsült adatok szerint a Csíkgát (Kabóka)-patakon ritka, nagy árvizek 50 m3/s feletti vízmennyiségeket is szállítanak. Ez jobbára tavasz
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szál és nyár elején fordul elő, máskor alig van vi
ze. Vízminősége II. osztályú.
A kistájnak 5 állóvize van. Ebből 4 természe
tes (21 ha felszínnel), közülük a balatonszabadi
Sós-tó 15 ha kiterjedésű. Az 5 tározó és halastó
165 ha, közülük az enyingi tározó 93 ha felszínű.
A „talajvíz" mélysége általában 2 -4 m között
van, de Balatonbozsoktól DK-re 6 m-ig süllyed.
Mennyisége nem számottevő. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű.
Keménysége 25-35 nk° közötti. A szulfáttarta
lom általában 60-300 mg/1 között van, de
Enyingtől É-ra magasabb.
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi
kutak átlagos mélysége 100 m alatti, vízhozama
100-2001/p. Gyakori a nagy vastartalom.
Mindkét településen van közüzemi víz- és
csatornahálózat, a lakások rákötési aránya azon
ban nagyon eltérő: a víz esetében teljes körű, a
szennyvíznél azonban csak 31,8%-os (2008).
N övényzet h A z Enyingi-hát növényföldrajzilag nem különíthető el a Káloz-Igari-háttól. Az
erdőssztyep-régió határánál foglal helyet, egyko
ri flórájában az erdőssztyep- és pusztai fajokon
kívül az erdei elemek nagy arányban voltak je
len. A természetközeli vegetáció töredékei a mé
lyebb térszíneken, a völgyaljakban, ill. az ültet
vényekkel be nem telepített lösz völgyoldalakon
maradtak fenn.
Évszázadok óta erősen átalakított tájegység,
szinte teljes egészében mezőgazdasági művelés
alatt áll. A nagytáblás szántók uralta tájban a ter
mészetközeli vegetációnak alig jut szerep. A lösz
plató hullámos felszínén klímazonális a lösztöl
gyes, de állományait már évszázadokkal ezelőttig
kiirtották. A fásszárú vegetációs egységeket ma fő
ként akácosok és nemesnyárasok képviselik. A ter
mészetközeli fátlan vegetáció erősen fragmentált,
főként a tájegységet átszelő Cinca-Csíkgát-patak
völgyében és oldalágaiban jelenik meg. A mocsa
rak helyén többfelé halastavakat hoztak létre.
A mocsarakat nádasok és kisebb magassásos
foltok képviselik. A Cinca-Csikgát-patak völgye
északi részén kiterjedt (részben másodlagos), ka
szált mocsárrét állományok találhatók. A mocsa
rak és mocsárrétek fajkészletét az általánosan
elterjedt fajok jellemzik (nád - Phragmites australis, bodnározó gyékény - Typha latifolia, mocsári
sás - Cárex acutiformis, a réteken: csomós ebír Dactylis glomerata, szürke ászát - Cirsium canum,
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réti peremizs - Inula britannica, réti boglárka - Ranunculus acris). A völgyek lejtőin szórványosan
száraz és félszáraz löszsztyeprétek fordulnak elő,
fajaik a gyakoribb sztyeprét- és erdőssztyepnövények (pusztai csenkesz - Festuca rupicola,
kunkorgó árvalányhaj - Stipa capillata, magyar
kutya tej - Euphorbia glareosa, mezei zsálya - Salvia
pratensis, sarlós gamandor - Teucrium chamaedrys,
tollas szálkaperje - Brachypodium pinnatum) közül
kerülnek ki, a karakterisztikus elemek (pl. henge
res peremizs - Inula germanica) ritkák. A gyepeket
jelenleg alig legeltetik, erősen cserjésednek.
Gyakori élőhelyek: B la, OB, RB; közepesen
gyakori élőhelyek: D34, H4, RC, RA, H5a; ritka
élőhelyek: P2a, A l, BA, OC, P2b, OA, A3a, B5, J5.
Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok szá
ma: kevesebb mint 20; özönfajok: zöld juhar
(Acer negundo) 1, bálványfa (Ailanthus altissima)
2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, akác
(Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Horváth András)
T alajok ■ A kistáj 86%-át löszön kialakult, vá
lyog mechanikai összetételű, termékeny (int.
105-130) mészlepedékes csernozjom talajok fe
dik. A talajképző kőzetül szolgáló lösz a Dunától
K-re található löszökénél kevesebb agyagos részt
és finom port tartalmaz, ezért vályog és homo
kos vályog mechanikai összetételűek a táj talajai.
Minthogy a csernozjom talajok 1/5-e 5°-nál
meredekebb lejtőkön helyezkedik el, a völgyol
dalakat a talajpusztulás hamar kikezdi. A nem
erodált csernozjom talajú térszíneket is erősen
erodált foltok tarkítják. A csernozjom talajok
15%-a szőlőként, 10%-a gyümölcsösként, 5%-a
erdőként, 70%-■a pedig szántóként hasznosulhat.

A talajtípusok terü leti m egoszlása
Talajtípus kócI
Területi részesedés (%)jj
13
86
25
6
26
4
27
4
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtőkategória
Erdő
0-5
5-17 17-25 >25
kód
74
3
13
20
3
80
20
25
100
’í - y . ■} ~
26
100
27
-
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A terület további 14%-án 3 talajtípus fordul
elő: az Enying és Lepsény környéki réti talajok
(6%), a Sió és a Cinca vízfolyások menti öntés ré
ti talajok (4%) és a Sió balatonszabadi szakaszán
található lápos réti talajok (4%).
Mindhárom a felszín közeli talajvíz hatása
alatt áll. Mechanikai összetételük vályog, termé
kenységük széles tartományban, 30-75 (int.)
földminőségi pont között változik, a lápos réti
talajtól a réti talajig. A réti talajok 30%-a, a réti
öntések 80%-a, a lápos réti talajok 90%-a gyepte
rületként hasznosulhat.
K özlekedés a Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, É-i részén csomóponti jellegű terület.
Enying felett találkozik az ÉK-DNy-i irányú M7es autópálya és a 7. sz. főút a rájuk merőleges 71.
sz. és 64. sz. főutakkal, valamint a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa villamosított vasúti
fővonal. K-i peremén fut a Lepsény-Mezőhídvég
vasúti mellékvonal, amelyen 2001 óta vonatpót
ló autóbuszok közlekednek. Állami közútjainak
hossza 43 km, amelyből 28 km (65%) autópálya,
ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 37
km /100 km2, főútsűrűség 22 km /100 km2.
Enying főút mentén fekszik. Vasútvonalainak
hossza 16 km, amelyek 23%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 14,3 km/100 km2.
T áji

T elepüléshálózat B A szerény méretű kistájon

mindössze 2 település található, közülük Enying
városi jogállású (2001: 7126 fő). Ennek következ
tében a városi lakosság aránya 70% feletti.
N épesség ■ A népsűrűség az országos átlag alat
ti (2001: 80 fő/km2), népességszáma évtizedek
óta stabilan 10 000 fő körül van. A korstruktúra
meglehetősen fiatalos, az elöregedés jelei nem
mutatkoznak. Az iskolázottság szintje jóval az
országos átlag alatti: a diplomások aránya még
az 5%-ot sem éri el, a népesség közel 1 /3-a pedig
csak általános iskolát végzett.
Vallási téren a római katolikusok szerény
többségben vannak (2001: 53,7%), de elég magas
a reformátusok aránya is (18,5%). A lakosság 1/4-e
nem tartozik felekezethez, vagy ismeretlen a val
lása. A lakosság közel 90%-a magyar, a kisebbsé
gek közül csak a cigányság érdemel említést.
A gazdasági aktivitás (2001: 36,2%) elmarad
az országos átlagtól, a munkanélküliség (12,3%)
pedig meghaladja azt. A foglalkoztatottak éppen
fele a tercier szektorban dolgozik, az átlagosnál
magasabb az ipari és a mezőgazdasági foglal
koztatottak aránya is (37, ill. 13%).
A munkanélküliség valamivel magasabb az
országos átlagnál, 2007 nyarán 7,3% volt a mun
kát keresők aránya.

adottságok és értékek

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli, balatoni

1%

Batthyány-kastély parkja (Enying)
halastavak, lovaglás (Kabókapuszta-Enying)

4

tű

Batthyány-kastély (Enying)
Kossuth Lajos szobra (Balatonszabadi)

1

1.4.32 KÁLOZ-IGARI-LÖSZHÁTAK
A kistáj Fejér és Veszprém megye területén he
lyezkedik el. Területe 608 km2 (a középtáj 15,3%-a,
a nagytáj 1,2%-a).
A kistáj 105 és 172 m közötti tszf-i
magasságú, egyenetlen síkság. ÉK-ről és DNy-ról
meredek lejtőkkel határolódik el a Sárvíz, ill. a
Sió árterétől. A felszín ÉNy-DK-i csapású, DK
felé lejtő völgyközi hátak sorozatából áll, ame
lyeket az ugyancsak ÉNy-DK-i irányú, tektoni
D omborzat

h

kusán előrejelzett vízfolyások völgyei, ill. száraz
völgyek tagolnak. A felszín átlagos relatív reliefe
T erülethasznosítás

1. lakott terület
2 . szántó
; 3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7.
vízfelszín
V:.'

3,8
85,9

1,1
0,7
2,4
5,1
tz-v.

1,1

2303,3
52197,8
657,0
411,7
1451,8
3074,4
678,7
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É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, mérsékelten

18 m/km2, DDK felé kissé csökkenő. Az orográfiai
domborzattípusok több változata is képviselve
van; a hátak többnyire közepes magasságú tagolt
síkságok, ill. hullámos síkságok. Az ÉNy-on talál
ható Tikacs süllyedéke, ill. a DK-en kiszélesedő
folyóvölgyek az enyhén hullámos síkságok típu
sába sorolhatók. A legjellemzőbb felszíni formák
eróziós-deráziós úton képződtek.
F öldtan ■ A mélyszerkezetet meghatározza,

hogy D-i részén metszi a Közép-magyarországivonal: ettől É-ra újpaleozoos és mezozoos kép
ződmények vannak, D-re pedig főleg metamorfitok fordulnak elő. A felszín közelében a kistáj
alapja pliocén rétegek denudált felszíne, amely
re helyenként eltérő vastagságban a pleisztocén
végéig folyóvízi rétegsor települt. Az ÉNy-DK-i
csapású vetők mentén a késő-pleisztocénban a
pannóniai felszín kissé megemelkedett, s ezzel
párhuzamosan a kistáj ÉNy-i pereme (Tikacs) le
süllyedt, s a korábbi ÉNy-i irányból lefolyó pata
kok durva szemcséjű üledékeinek akkumulációs
térszínévé vált. Az emelkedő hátakon a folyóví
zi feltöltés fokozatosan ment át futóhomok-kép
ződésbe, ill. löszképződésbe. A kistáj felszíni és
felszín közeli üledékei az utóbbi, löszszerű üle
dékek. DK felé vastagságuk 15-20 m-re növek
szik. Balatonfőkaj árnál ordovíciumi kvarcfillitkibúvás.
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száraz, de az É-i részeken már száraz éghajlatú.
Az évi napsütéses órák száma 2000; a nyári
800, a téli 190 körüli.
Az évi középhőmérséklet 10,1-10,3 °C, a nyá
ri félévé 17,0 °C. Évente 196-200 napon keresz
tül, ápr. 2-5. és okt. 20. között, a napi közép
hőmérséklet nagyobb, mint 10 °C. A fagymentes
időszak hossza 198-203 nap körüli (ápr. 5-10. és
okt. 26-28. között). Az abszolút hőmérsékleti
maximumok és minimumok sokévi átlaga közel
34,0 °C, ill. -16,0 és -16,5 °C közötti.
A csapadék évi összege 570-600 mm szokott
lenni, de É-on csak 560 mm várható. A tenyészidőszak csapadéka 320-340 mm. Lepsényen
mérték az egy nap alatt hullott legtöbb csapadé
kot (130 mm). A hótakarós napok átlagos évi szá
ma 32, átlagos maximális vastagsága 20-22 cm
körüli.
Az ariditási index 1,17-1,22, de É-on 1,25
körüli.
A leggyakoribb szélirány az ÉÉNy-i, ami a
száraz lösztakarót gyakran felkavarja. Az átlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s.
A nem túl vízigényes növények termesztésé
nek kedvező az éghajlat.
V izek ■ K-ről a Nádor-Malom-csatorna ártere,
Ny-ról a Csíkgát (Kabóka) völgye, D-ről a Sió
Mezőkomárom-Simontornya közötti völgye ha
tárolja. A Sióhoz folyik le egyetlen vízfolyása, a
Bozót-patak is (29 km, 239 km2). É-i területeit a
Csíkgát-patak mellékvize, a Cinca (22,5 km, 114
km2) keresztezi. Mérsékelten száraz, gyenge le
folyású terület.
A vízjárásról becslések alapján tudjuk, hogy
ritka nagy felhőszakadások és hóolvadások ide
jén a Bozót-patakon 60 m3/s körüli árvizek vo
nulhatnak le, de az év nagyobb részében alig van
vize. Vízminősége II. osztályú.
A kistájnak 8 természetes tava van, együtt 14
ha felszínnel. A legnagyobbnak Igar mellett csak
7 ha a felszíne. A 6 mesterséges tározó és halastó
sem nagyobb összesen 141 ha-nál. Közülük a
Kálóz melletti a legnagyobb, 91 ha.
A löszös hátak alatt 4-6 m, máshol 2-4 m kö
zött találjuk a „talajvízszintet". A talajvíz mennyi
sége nem számottevő. Kémiai jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Dég
és Mezőszilas között a nátrium is elterjedt. A ke
ménysége általában 15-25 nk°, de sok helyen ezt
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meghaladó. A szulfáttartalom K-en 60 mg/1 fe
letti, máshol az alatti.
A rétegvízkészlet csekély. Az artézi kutak
mélysége számos helyen a 200 m-t is meghalad
ja, vízhozamuk általában mérsékelt. Sok az igen
kemény és vasas víz.
A közműolló nagyon szélesre nyílt: 2008-ban
a vezetékes vízzel ellátott lakások aránya 97,3%,
a csatornázottaké viszont csak 18,8%.
N övényzet ■ A tájegység az erdőssztyep-zóna

része, a löszplató nagy része potenciálisan erdős
terület, azonban legnagyobb részét ma művelt
területek, főként nagytáblás szántóföldek borít
ják. A természetes és természetközeli növényzet
fragmentált (átlagosan néhány hektáros) foltok
ban maradt fenn, löszsztyeprétek, mocsarak,
mocsárrétek képviselik. Értékesebb, regeneráció
ra képes vegetáció főként a Bozót-patak völgyé
ben, az abból kiágazó löszvölgyekben, valamint
a tájegység déli részén, a Sió-völgyébe torkolló
völgyrendszerekben él. A fásszárú vegetáció
leggyakrabban akácos ültetvényekből áll, de
fennm aradtak a tájra egykor jellem ző lösz
tölgyes erdők kicsiny foltjai, valamint az ártéri
ligeterdők, a mocsárerdők, a patakmenti füzesek
és a fűzlápok fragmentumai is. Elterjedtek, és je
lenleg is terjednek a galagonyás és kökényes
cserjések.
A száraz löszpusztagyepek állományai faj
gazdagok, jelen vannak a jellegzetes elemek (ké
sei pitypang - Taraxacum serotinum, magyar
kutyatej - Euphorbia glareosa). A félszáraz lösz
gyepekben további sztyeprétfajok (sugaras zsoltina - Serratula mdiata, borzas peremizs - Inula
hirta) élnek, és erdőssztyep-elemekben (erdei
szellőrózsa - Anemone sylvestris, tarka sáfrány Crocus reticulatus) is gazdagok. A kistáj DNy-i
része felé erősödik a flóra kollin-montán jellege,
az erdei fajok aránya megemelkedik (pl. fekete
zászpa - Veratrum nigrum, erdei borkóró - Thalictrum aquilegiifolium, magyar zergevirág - Doronicum hungaricum, bogiáros szellőrózsa - Anemone
ranunculoides, törpe keltike - Corydalis pumila),
melyek unikális lösztölgyes-fragmentumokban
élnek. Az erdők peremén további erdőssztyepfajok (macskahere - Phlomis tuberosa, nagyezerjófű - Dictamnus albus, törpemandula - Prunus
tenella) figyelhetők meg. A völgyalji mocsarakat
nádasok, kisebb arányban gyékényesek, tavikákások, ilL magassásrétek képviselik. A mocsár

rétek közepesen fajgazdagok, jellemző bennük a
szürke ászát (Cirsium canum).
Gyakori élőhelyek: RC, B la, D34, E l, H5a;
közepesen gyakori élőhelyek: OB, RB, OC, BA,
P2a, P2b, B5, J6; ritka élőhelyek: OA, RA, M2,
H4, B3, J3, A l, A23, Jla , J2, B2, L2x.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissimá) 3, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
1 , amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1 ,
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác
(Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Horváth András)
T alajok ■ A lösz talajképző kőzetű kistáj talajta

karója 99%-ban csemozjom talajokból áll. Mészlepedékes csernozjom (61%), alföldi mészlepedékes csemozjom (28%) és réti csemozjom (10%)
a megoszlási sorrend. Igen kedvező mezőgazdasági adottságaik (ext. 70-95; int. 80-125) követ
keztében főként szántóként - a felsorolás sor
rendjében 57, 92 és 82% - hasznosíthatók. Szőlő
a mészlepedékes csernozjom talajok 10%-át, a
réti csernozjom talajok 5%-át teheti ki. Az 5°-nál
meredekebb lejtőkön a csernozjom talajok - sor
rendben - 20, 7 és 5%-a található. A zömében
60-110 cm humuszos rétegvastagságú talajok a
lejtőkön könnyen erodálódnak.
A völgyek vízhatás alatt képződő talajai 1%-nál
kisebb kitérjedésűek, ezért a táj talajai között
nem szerepelnek. Az egyetlen kiterjedtebb réti
talajfolt (1%) Enying és Mátyásdomb között ta
lálható. Löszös anyagon képződött, vályog,
amelynek 90%-a szintén szántóként hasznosítha
tó, ligeterdőként pedig a fennmaradó része.
A ta la jtíp u so k te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

61
28
10
1

13
14
16
25

A ta la jtíp u so k te rü le ti elterjedése
a d o m b o rz a ti adottság ok függvényében (%)
Erdő
Lejtőkategória
Talajtípus
5-17 17-25 >25
kód
0-5

13
14
16
25

80
93
95
100

14
5
5
-

5
2
■

-

1

-

-

-

-

-

-

-

119

1 .4.33

A kistáj kedvező mezőgazdasági potenciálú
kultúrtáj. A táj főbb termesztett növényei a lösz
területek talajain a búza, a kukorica, a cukorré
pa, a napraforgó és a lucerna. Az utóbbi évtized
legnagyobb országos búza- és kukoricatermései
is itt voltak. A homokosabb területeken szőlő és
gyümölcsös is eredményes lehet, valamint a
zöldségtermesztés, különösen, ha öntözésre is le
hetőség van. A kistáj mezőgazdasági jelentőségét
mutatja, hogy Nagyhörcsökpusztán van a Talaj
tani és Agrokémiai Kutatóintézet szabadföldi
kisparcellás kísérleti telepe.
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati hely
zetű, két forgalmi tengelyű terület. É-i peremén
ÉK-DNy-i irányban az M7-es autópálya, a 7. sz. fő
út, valamint a Budapest-Székesfehérvár- Nagy
kanizsa kétvágányú villamosított vasúti fővonal
vezet át. D-i felének tengelye a 64. sz. főút. Állami
közútjainak hossza 99 km, amelyből 43 km (44%)
autópálya, ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 15 km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 27%. Dég, Csősz
és Mezőszentgyörgy közúthálózati végpontok.
Vasútvonalainak hossza 25 km, amelynek 76%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 3,4 km/100 km2. Tele
püléseinek 18%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ Az eredetileg is ritkás falu

hálózat hézagaiban egykor jelentős számban
voltak uradalmi majorok (puszták), ezek közül
ma már csak kevés lakott. Városi jogállású tele
pülés nincs, a 11 helység többsége közepes és
nagyméretű falu (1000-3500 lakos). A nagyobb
T áji

N épesség ■ A népsűrűség (2001: 45 fő/km2) az

országos átlag felét sem éri el, a népesség az
1940-es évek vége óta tartósan fogy: 2001-ben
már alig haladta meg a 21 000-et. A korszerkezet
fiatalos, minden ötödik lakos gyermekkorú, a 65
évesnél idősebbek aránya csak 15%. A népesség
elöregedése egyik faluban sem jelentkezett. Az is
kolázottsági szint viszont mélyen az országos
átlag alatt van: a diplomások aránya mindössze
3,1%, csak minden 10. lakos érettségizett, a népes
ség több mint 1/3-a viszont csak az általános isko
lát végezte el, több mint 1/4-e pedig még azt sem.
A népesség több mint fele (2001: 54%) római
katolikus, de magas a protestánsok aránya is (re
formátus: 27,5%, evangélikus2,5%). Akistáj falu
si jellegének megfelelően alacsony a felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya is
(8, ill. 7%). A lakosság 96%-a magyar, említést ér
demlő kisebbség nem él a területen.
A gazdasági aktivitás jóval alatta van az országos
átlagnak (2001: 34%), a munkanélküliség (11,3%)
pedig valamivel meghaladja. A kistáj egyike azon
keveseknek, ahol a foglalkozási szerkezetben az
ipar áll az első helyen (2001: 42%), de nem sokkal
marad el tőle a tercier szektor sem (40%). A táj ha
gyományos gazdaságának továbbélését mutatja a
mezőgazdasági foglalkoztatottak 18%-os aránya.
A munkanélküliség valamivel magasabb az
országos átlagnál, 2007 nyarán a lakosság 7%-a
keresett munkát. Ezen a téren nagyobb különb
ségek nem alakultak ki a települések között.

adottságok és értékek

1.4.33 SIÓ-VÖLGY
A kistáj Fejér, Somogy és Tolna megyében he
lyezkedik el. Területe 86 km2 (a középtáj 2,2%-a,
a nagytáj 0,2%-a).
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vonzásközpontoktól távol fekvő, részben a belső
perifériához tartozó kistáj.

D omborzat m A kistáj 96 és 155 m közötti tszf-i
magasságú, tektonikusán előrejelzett kereszt
völgy, amely az ÉNy-DK-i irányú pannóniai
alapzatú hátakat keresztezi. A Balatontól a Kavi
csos-dombig nincs határozott völgyformája,
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T erü lethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

O/
/o

;

6,9
61,5
3,0
3,0
9,9
8,1
7,6

7

Hektár
594,4
5300,2
262,4
260,1
851,9
695,6
652,1

vizenyős kis süllyedékekből tevődik össze. Az
átlagosan 400-600 m széles, 30-40 m mély völgy
peremei eróziós-deráziós völgyekkel csipkézettek. A vízfolyás kis munkavégző képessége miatt
(kevés hordalék, kis lejtés) jellegzetes ártéri szin
tek nem különíthetők el.
F öldtan H A mélyszerkezetet meghatározza,

hogy metszi a Közép-magyarországi-vonal: ettől
É-ra általában mezozoos képződmények van
nak, D-re pedig triász törmelékes-karbonátos kő
zetek a jellemzőek. A Sió-völgy árkát a Balaton
süllyedékét kialakító szerkezeti mozgások hoz
hatták létre, az ÉNy-DK i és az erre merőleges
vetőknek jelentékeny szerepe lehetett. A pliocén
fekü fölött csaknem mindenütt összefüggően
megvan az alsó-pleisztocén kavics, és több he
lyen a közép-pleisztocén folyóvízi homok. A
würm végén a Sió-völgyben időszakos vízfolyás
keletkezett, s az csak a Balaton megcsapolásától
vált erózióképes aktív vízfolyássá. Az újholocénben a felső szakasz erős feltöltődése miatt az eró
zióképesség jelentősen csökkent. A völgyet holocén ártéri öntésanyagok borítják, amelyekre
gyakran a löszös peremek anyaga erózióval át
halmozódott. 3-4 m mélységben 1-1,5 m vastag
holocén tőzegrétegek találhatók az egykori rossz
lefolyású területeken.

mentes időszak hossza 198-203 nap (ápr. 5-10. és
okt. 26-28.). A legmelegebb nyári napok maxi
mum hőmérsékletének sokévi átlaga közel 34,0 °C,
a téli abszolút minimumoké -16,0 és -16,5 °C kö
zötti.
Az évi csapadékösszeg 580-600 mm, a nyári
félévé 340-350 mm. A legnagyobb 24 órás csapa
dékmennyiség 114 mm és Simontornyán észlel
ték. Évente 32 hótakarós nap várható 20-22 cm
körüli átlagos maximális vastagsággal.
Az ariditási index 1,15-1,20.
Az uralkodó szélirány az ÉÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s.
A közepes hő- és vízigényű szántóföldi és
kertészeti kultúráknak kedvez az éghajlat.
A Sió Pálfa feletti völgyszakasza (50 km,
4436 km2), amiből azonban 3241 km2 a Kapós víz
gyűjtője. Mérsékelten száraz, vízhiányos terület.
A Sió vízjárását a balatoni vízeresztés hatá
rozza meg.
A Kapos-torkolat felett balatoni vízeresztéskor, alatta a Kapós árvizeinek hatására képződik
magas vízállás, általában tavasszal. Máskor a
kisvizek a jellemzők. A vízminőség II. osztályú, a
Kapos-torkolat alatt III. osztályú is lehet. A Sión
a balatoni vízeresztés idejéig korlátozott hajófor
galom lehetséges.
5 kis tavából 3 természetes jellegű (8,5 ha),
míg 2 tározója Simontornya és Adánd mellett
közel 50 ha.
A „talajvíz" állása Mezőkomárom felett 2-4 m
között, lejjebb 2 m felett van. A kémiai jellege fő
leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.
Keménysége 15-25 nk°, szulfáttartalma a Mező
komárom feletti szakaszon 60 mg/1 felett, lejjebb
az alatt van.
V izek

b

É ghajlat m Mérsékelten me
leg és mérsékelten száraz ég
hajlatú kistáj.
Az évi napsütéses órák
összege 2000, ebből nyáron
kevéssel 800 fölötti, télen 190
óra körüli a napfénytartam.
Az évi középhőmérséklet
10,0-10,3 °C, a tenyészidőszaké 17,0 °C. A 10 °C közép
hőmérsékletet meghaladó na
pok száma 197-200 (ápr. 2-5.
és okt. 20. között). A fagy
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Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

296
682

0,00
1,76

cm
Sió
Sió

Siófok
Simontornya

0
14

A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak néha 200 m alá is lehatolnak, de vízhozama
ik mérsékeltek.
A közüzemi vízellátás teljes körű, csatornahá
lózat azonban csak Simontornyán van, így az arra
kapcsolt lakások aránya kistáji szinten mind
össze 14,1% (2008).
N övényzet ■ A Sió egykor meanderező medre he

lyett ma már csatorna szállítja a vizet, a völgy kora
beli mocsarait, mocsár- és láprétjeit vízlevezető
árkokkal jelentős részben kiszárították. A lecsapolások miatt csak időszakosan belvizes területeken
szántók terülnek el. Újabban a mocsarak egy részé
ből halastavakat alakítottak ki. Jelen vannak a kü
lönböző tájidegen fafajok ültetvényei: a laposok
ban főként nemesnyárasok, a löszplató peremén
akácosok. Az intenzív tájátalakítások miatt a sió
völgyi ökológiai folyosó helyenként igen keskeny,
de még sokfelé megfigyelhetők a természetközeli
élőhelyek jó állapotú, fajgazdag maradványai. A
Sió alluviumán kívül a kistájhoz tartoznak a nyugat-mezőföldi lösztábla peremi löszvölgyeinek al
sóbb szakaszai, az erdőssztyep fragmentumaival.
A mocsarakban egykor megtalálható volt a rit
ka gyilkos csomorik (Cicuta virosa) és a kolokán
(Stratiotes aloides). A nádasokhoz rendszerint magassásrétek csatlakoznak. A mocsárrétek általában
jó regenerációs képességűek és fajgazdagok (pl.
szürke ászát - Cirsium canum, közönséges lizinka
-Lysimachia vulgáris, keskenylevelű aggófű - Senerío erucifolius, fekete nadálytő - Symphytum offici
náié), a magasabb térszíneken egyes foltjaik kiszá
radtak. A Siótól távolabbi pangó vizű talajokon
helyenként üde láprétek élnek, amelyekben elő
fordul a széleslevelű és a keskenylevelű gyapjúsás
(Eriophorum latifolium, E. angustifolium), a muhar
sás (Carex panicea) és a macskagyökér (Valeriána
dioica). A réteket többnyire kaszálják, a szárazab
bakat néhol legeltetik. A kisebb csatornák és árkok
(holtágak) mentén az egykori ligeterdők marad
vány fasorai is fellelhetők (bennük pannon kőris
- Fraxinus angustifolia ssp. pannonica, fekete nyár
- Populus nigra, enyves éger - Alnus glutinosa).
A löszplató peremének völgyeiben igen fajgazdag
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KÖQ
m^/s
11,4
9,5

NQ
24
238

xerofil és xeromezofil löszsztyeprétek, szép sze
gélycserjések (pl. bugás veronika - Pseudolysimachion spurium ssp. foliosummal), valamint a tatár
juharos lösztölgyes unikális fragmentumai élnek.
Élőhelyi adatok: gyakori élőhelyek: B la, D34,
H5a, OC, közepesen gyakori élőhelyek: P2b, OB,
B5, BA, D6, P2a, E l, H4, RB, ritka élőhelyek: M2,
J3, D l, L2x, M8, OA, RA, J5, J4, M6, B2, H5b.
Flóra adatok: összfajszám: 600-800, védett fa
jok: 40-60, inváziós fajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa (Ailanthus altissimá) 2, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2,
amerikai kőris (Fraxinus penssylvanica) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Horváth András)
T alajok ■ A hidromorf talajképződmények a táj
jellegének megfelelően az összterület 56%-át ad
ják: lápos réti talajok (32%), réti öntések (16%) és
réti talajok (8%). A réti talajok mechanikai össze
tétele N y-K irányban Simontornya vonaláig vá
lyog, a Simontornyánál a lápos réti talajoké már
homokos vályog.
Szántóként a réti talajok 80%-a, az öntés réti
talajok 90%-a, a lápos réti talajok 40%-a haszno
sulhat. A fennmaradó rész rét-legelő, azaz gyep
és ligeterdő lehet. Település csupán a lápos réti
talajok területét foglalja (15%).
A kistáj további talajait a mészlepedékes csernozjom (39%) és az alföldi mészlepedékes csernozjom talajok (5%) alkotják. A csernozjom tala
jok közel 90%-a lehet szántó. Termékenységük
egyaránt nagyon jó (int. 80-120). Erdőként 10%
jön szóba. Szőlőművelés a mészlepedékes cser
nozjom talajon lehetséges (3%).
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K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület. Csupán K-i peremén (Simontomyánál) vezet át rajta egy rövid szakaszon a
61. sz. főút és a Budapest-Pécs villamosított vas
úti fővonal. ÉNy-i részét a Lepsény-Mezőhídvég
vasúti mellékvonal szeli át, amelyen csak vonat
pótló autóbuszos közlekedés van. Állami közút
jainak hossza 16 km, amelyből 7 km (43%) má
sodrendű főút. Közútsűrűség 21 km/100 km2, a
főútsűrűség 9 km/100 km2. 3 településéből csak
Simontomya fekszik főút mentén. Vasútvonalai
nak hossza 14 km, amelynek 54%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 7,9 km/100 km2, mindhárom tele
pülése rendelkezik vasútállomással. Időszako
san hajózható vízi útja a Sió 44 km-es, Siójut-Simontomya közötti szakasza.
T elepüléshálózat ■ Mindössze 3 település tar

tozik a kistájhoz, közülük Simontornya városi
jogállású (2001: 4576 fő). A városi népesség ará
nya közel 70%. A két falu közel azonos népesség
számú.
N épesség ■ A ritkásan benépesült kistájak közé
tartozik, a népsűrűség 2001-ben 62 fő/km2. A
népesség az 1940-es évek vége óta csökken, s
2001-ben már alig haladta meg a 6600 főt. A kor

szerkezetben a fiatalkorúak aránya még megha
ladja a 65 év felettiekét, a különbség azonban
nem jelentős (2001: 17,3, ill. 16,2%). A kezdődő
elöregedés Simontornya esetében már regisztrál
ható. Az iskolázottság szintje jóval elmarad az
országos átlagtól: a diplomások aránya mind
össze 3,6%, az érettségivel rendelkezőké is csak
15,1%, miközben a lakosság több mint 1/3-a csak
általános iskolát végzett, közel 1/4-e pedig még
azt sem.
Alakosság több mint fele (2001: 56,3%) római
katolikus, 16%-a református. A népesség közel
1 /4-e felekezeten kívüli vagy ismeretlen vallású,
túlnyomó részük Simontornyán él. A lakosság
közel 94%-a magyar, említésre méltó számban
kisebbség nem él a térségben.
A gazdasági aktivitás (2001: 32,9%) jóval ala
csonyabb az országos átlagnál, a munkanélküli
ség (14,2%) pedig meghaladja. A foglalkozási
szerkezet még a hagyományos összetételt mutat
ja: az ipar áll az élen (2001: 47%), némi lemara
dással követi a tercier szektor (39%), s meglehe
tősen magas az agrárkeresők aránya is (14%).
A munkanélküliség másfélszerese az orszá
gos átlagnak, 2007 nyarán a lakosság 9,5%-a ke
resett munkát. A 3 település között ezen a téren
nem volt érdemi eltérés.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli, dél-dunántúli
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1.5 DRÁVA MENTI SÍKSÁG
1.5.11 DRÁVA-SÍK
A kistáj Baranya és Somogy megyében helyez
kedik el. Területe 432 km2 (a középtáj 33,3%-a,
a nagytáj 0,8%-a).
Területhasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
2,1
61,7
0,8
0,0
6,3
23,8
5,2

Hektár
928,9
26691,8
335,2
0,0
2720,3
10313,2
2257,1

D omborzat a A kistáj 89,5 és 110 m közötti tszf-i
magasságú tökéletes síkság. Átlagos relatív re
liefé 2 m/km2, Ny felé kissé magasabb értékű.
A felszín több mint 50%-a ártéri síkság (főként
K-en), 35%-a alacsony ármentes síkság orográfiai
domborzattípusba sorolható, amelyet futóho
mokkal fedett enyhén hullámos síksági részek
tagolnak. A Drávához és mellékpatakjaihoz si
muló jelenkori, ármentesített területek geomor
fológiai viszonyai igen egyszerűek. Az árvízveszélyes felszínen egyveretű gazdálkodás folyik.
Éles, teraszszerű megjelenésű É-i határáig a leg
jellemzőbb formák az elhagyott meanderek.
F öldtan ■ A medencealjzatot a Ny-i részen a
Drávái metamorfit összlet képződményei, K-en
'astéiyog;
lüriis Szeptegáí

pedig triász törmelékes-karbonátos kőzetek al
kotják. A kistáj a pleisztocén elején és közepén az
É-ról érkező vízfolyások akkumulációs területe
is volt. A Dráva-árok és a Dráva menti síkság
nem egységes szerkezetű árok, hanem kisebb
részmedencék, ill. néha enyhén emelkedő felszí
nek együttese. A medence süllyedésének utolsó
bizonyítható időszaka a würm. A felszínen és a
felszín közelében mindenütt holocén kori folyó
vízi, főként iszapos üledékek települnek.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, mérsékelten

nedves; de K-en mérsékelten száraz éghajlatú.
A napsütéses órák évi száma Ny-ról (2000) K
felé nő (2050). A nyári évnegyedben hasonló el
oszlással 810-820 óra napsütés várható. A téli
időszak napsütéses óráinak száma 210.
Az évi középhőmérséklet K-en 10,6-10,8 °C,
Ny-on 10,4-10,6 °C között alakul. A vegetációs
időszakban K-en 17,4 °C, Ny-on 17,0-17,2 °C-os
középhőmérséklet várható. A napi középhőmér
séklet 200-204 napon keresztül haladja meg a
10 °C-ot (március utolsó napjaitól okt. 20-22-ig).
A fagymentes időszak kb. 200-202 napig tart,
kezdete ápr. 5-7-re, vége pedig okt. 26-28. körűi
re esik. A legmagasabb nyári hőmérsékletek sok
évi átlaga 34,0 °C körüli, a legalacsonyabb mi
nimum hőmérsékleteké pedig Ny-on -16,5 és
-17,0 °C közötti, másutt -16,0 °C.
A csapadék évi összege K-ről Ny-ra nő:
660-680 mm (K-en), 700-720 mm (középen) és
730 mm (Ny-on) körüliek. A vegetációs időszakban
Görcsönyy/'Regenye,
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hasonló a csapadék eloszlása, az értékek kb. 380
mm, 380-400 mm és 400-420 mm között változ
nak. A 24 órás csapadékmaximum 102 mm (Alsószentmárton). A hótakarós napok száma 30 körüli.
Az átlagos maximális hóvastagság 20-22 cm.
Az ariditási index K-en 1,04-1,07, középen
0,98-1,00, Ny-on 0,96. Leggyakoribb szélirány az
ÉNy-i, de főleg az őszi hónapokban nem elha
nyagolható a K-i, DK-i szél sem. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.
Mérsékelt nedves és nedves vidék, ezért a vízigényesebb növényeknek is kedvező az éghajlat.
V izek ■ A Dráva keskeny bal parti völgysíkja Drávagárdonytól Óidig. A Drávának ez a szakasza 75
km hosszú, amelyhez 37 863 km2-es vízgyűjtő tar
tozik. Ebből 1143 km2 az ehhez a szakaszhoz tarto
zó magyarországi terület. A Drávába folyik balról
ezen a szakaszon a Korcsina-csatoma (38 km, 167
km2), a sellyei Gürü (11 km, 76 km2), a Fekete-víz
(76 km, 2021 km2; aminek azonban csak a Bá
rányahid vég alatti 18 km-es szakasza tartozik
a tájhoz); a Gordisai-csatoma (7 km, 43 km2) és a
Lánka-csatoma (25 km, 132 km2). Mérsékelten csa
padékos, vízfelesleggel rendelkező terület.
Vízjárási adataink a Dráván kívül a Fekete
vízről vannak.
A Dráván tavaszelőn, nyár elején és ősszel is
lehetséges árvizemig a kis vizek főleg télen for
dulnak elő a magashegységi forrásvidék lefolyá
sának szünetelése idején. A helyi vízfolyások fő
leg nyár elején hoznak sok vizet, de máskor is
megáradhatnak. A Dráva bal parti árterét végig
gátak oltalmazzák az árvizektől. A gátaktól vé
dett terület belvizeit kb. 400 km hosszú csatornahálózat vezeti le.
A Dráva vize I. osztályú minőségű. A Fekete
víz II. osztályú, de a Pécsi-víz torkolata alatt III.
osztályúvá szennyeződik.
A táj 24 állóvizéből 18 drávai holtág összesen
150 ha felszínnel, amelyek közül a Kisszentmárton melletti a legnagyobb (24,5 ha). A 3 természe
tes tó együtt is csak 5 ha kiterjedésű. A 3 tározó
(137 ha) közül a Kisszentmártonnál épült a leg
nagyobb (114 ha).

Vízfolyás

Vízmérce

A „talajvíz" 2-4 m mélységben mindenhol
megtalálható. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége
15-25 nk°, szulfáttartalma 60-300 mg/1. Helyen
ként a nitrátosodás is megjelenik.
100 m alatti mélységből az artézi kutak he
lyenként 5 0 0 1/p feletti vízhozamokat szolgáltat
nak. Ezek használhatóságát a gyakran nagy vas
tartalom korlátozza. Felsőszentmárton mellett
40 °C-nál melegebb hévizet tártak fel.
A kistáj valamennyi településén van vezeté
kes vízellátás, a lakások több mint 90%-át rá is
kötötték. Ugyanakkor a közcsatornával ellátott
lakások aránya csupán 1,2%! (2008)
N övényzet ■ A szlavón tölgyeseiről is híres, víz
járta, ősi Dráva-ártér a folyószabályozás, ármen
tesítés óta jelentősen átalakult. Fragmentálódott
természetes vegetációjában a megmaradt nagyobb
erdőtömböket szubmontán -szubmediterrán ele
mekben (borostás sás - Carex strigosa, szúrós cso
dabogyó - Ruscus aculeatus, szártalan kankalin Primula vulgáris, pirítógyökér - Tamus communis,
ligeti szőlő - Vitis sylvestris) gazdag tölgy-kőrisszil ligetek és gyertyános-kocsányos tölgyesek
alkotják. Ezek a keményfás erdők elsősorban a
mentett oldalon jellemzők. Mind a mentett olda
lon, mind a töredékére csökkent hullámtéren
gyakoriak az ültevények (nemesnyár, -fűz, akác).
Természetes állapotú fűzliget (nyári tőzike Leucojum aestivum, kálmos - Acorus calamus) és
fehérnyár-liget (fürtös gyűrűvirág - Carpesium
abrotanoides, kotuliliom - Fritillaria meleagris, téli
zsurló - Equisetum hyemalé) a hullámtéren és a
holtágak mentén még előfordul néhány helyen,
a feketenyár-ligetekre azonban csak fragmen
tumok utalnak. A feltöltődési szukcesszió külön
böző stádiumait megjelenítő holtágak lápi
növényzete: fűzlápok, láperdők (békaliliom Hottonia palustris, lápi csalán - Urtica kioviensis,
nádi boglárka - Ranunculus lingua, nyúlánk sás Carex elongata, zsombéksás - C. elata, keserű ka
kukktorma - Cardamine amara), ingóláp (tőzeg
páfrány - Thelypteris palustris, keskenylevelű
gyékény - Typha angustifolia), valamint változatos
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hínár- (vízidara - Wolffia arrhiza, villás májmoha
- Riccia fluitans, kis rence - Utricularia minor, tün
dérfátyol - Nymphoides peltata, fehér tündérrózsa
- Nymphaea alba), nádas-, magassástársulások és
a pionír iszapvegetáció (háromporzós látonya Elatine triandra, iszapfű - Lindernia procumbens)
idézik leginkább az ősi drávai tájat. Az évszáza
dos legeltető állattartás, kaszálás megszűntével a
táj mocsár- és láprétjeiből (mocsári nőszőfű Epipactis pálustris, pompás kosbor - Orchis ele
gáns, kornistárnics - Gentiana pneumonanthe,
gyíkhagyma - Allium angulosum, ördögharaptafű - Succisa pratensis), fás legelőiből már csak
egy-két utolsó képviselő maradt.
Gyakori élőhelyek: K la, RB, J6, A l, D34; kö
zepesen gyakori élőhelyek: P2a RC, B la, OB, OC,
B5, J2, P2b, P45, RA, Jla , A3a, B2; ritka élőhelyek:
BA, J3, J4, A23, J5, B lb, M8, II, OA, D6, B4, E l,
P7, B3, A4.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma 40-50;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Dénes

Andrea, Ortmanné Ajkai Adrienné)
T alajok m A kistáj talajai zömmel alluviális üle

dékeken képződtek. A kistájat Ny-ról határoló
agyagbemosódásos barna erdőtalajok (2%) és a
Drávaiványi és Kisszentmárton között található
barnaföldek (5%) egyaránt homok mechanikai
összetételű, periglaciális üledékeken képződtek.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok főként
(80%) szántóként és legfeljebb 5%-ban gyepként
hasznosíthatók. Területük 15%-át település fog
lalja. A barnaföldek közel 50%-a erdőként, a má
sik fele szántóként hasznosítható.
A Dráva menti nyers öntés talajok kiterjedése
2%. A humuszanyagokban gazdagabb, vályog és
a Matty-ér környéki agyagos vályog mechanikai
összetételű öntésanyagokon felszíntől karboná
tos réti talajok találhatók (8%). Termékenységük
közepes, 55-80 (int.) talajminőségi kategóriájú.
Erdő a területükön legfeljebb kb. 13%, szántó
azonban akár 75% is lehet.
A kistáj meghatározó talajtípusa a Dráva-ártér öntés réti talaja (83%). E talaj mechanikai
összetétele homokos vályog vagy vályog, szén
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savasmész-tartalma változó, termékenysége el
sősorban ettől függően 45-75 (int.) talajminőségi
kategória. Erdőként 25%, rétként 15%, szántó
ként pedig a maradék 60% hasznosítható.

A talajtípusok területi mej^oszlása
Talajtípus kód
Terű letí részesedés (%)
" 2
i§ S 07 ®S*S
5
09
25
'
'"A
26
83
-■;/%/>' 31
/
,■%:/' 2 ;
K özlekedés ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
sűrű közúthálózattal rendelkező terület. Csupán
K-i harmadát szeli át rövid szakaszon az 58. sz.
főút, és É-i peremét érinti két rövid szakaszon a
megszüntetésre kijelölt Sellye-Villány egyvágá
nyú vasúti mellékvonal. A kistáj D-i, természetes
határvonala (a Dráva) a magyar-horvát állam
határ része, amely DK-i peremén nemzetközi
közúti határátkelőhellyel (Drávaszabolcs) ren
delkezik Horvátország felé. Állami közútjainak
hossza 101 km, amelyből 6 km (6%) másodrendű
főút. Közútsűrűség 25 km/100 km2, a főútsűrűség 1 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 6%. 32 településéből 7 közúthálózati vég
pont. Vasútvonalainak hossza 18 km, vasútsűrűség 4,2 km/100 km2. Településeinek 6%-a ren
delkezik vasútállomással. Hajózható vízi útja a
Dráva 75 km-es, Drávagárdony-Drávapalkonya
közötti szakasza, amelyen csak Drávaszabolcsnál ível át híd a folyón.
T elepüléshálózat ■ A folyó menti, hosszan el
nyúló, hagyományosan elmaradott kistáj sajátos
települési rendszerrel bír. A természeti adottságok
csak kis és apró települések kialakulását tették
lehetővé, s ez ma is jellemző. A 32 település az or
szágos átlagot többszörösen meghaladó telepü
léssűrűséget jelent (7,4 település/100 km2),
ugyanakkor mindössze 2 község éri el az 1000 fős
nagyságot. Az átlagos településnagyság itt mind
össze 330 főt jelent. Megindult a törpefalvasodás,
5 helységben a népesség száma 200 fő alatti. A te
lepülések döntő részében a lakosságszám 200-500
fő közötti. A kistájban egyetlen város sincs.
N épesség a A sűrű településhálózat ellenére a
kistáj rendkívül ritkán lakott, a népsűrűség
mindössze 28 fő/km2. A népességmaximum
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1941-ben volt, azóta a népességszám lényegében
megfeleződött (2001: 10 750 fő). Súlyos népese
dési problémákkal küzdő, egyre inkább elnép
telenedő terület. Sajátos ellentmondásként a
népesség korszerkezete meglehetősen fiatalos,
elsősorban a cigányság által lakott települése
ken. A népesség iskolázottsági szintje viszont
mélyen az országos átlag alatti: majd 4% egyet
len osztályt sem végzett, közel 30% nem fejezte
be az általános iskolát, 40% befejezte, a diplomá
sok aránya pedig mindössze 1,5%.
Az egykor főleg reformátusok lakta vidéken
ma már a római katolikusok dominálnak (2001:
69,7%), a kálvinisták aránya már csak 17,5%. A
falusi térségek átlagához képest is nagyon ala
csony a felekezethez nem tartozók és az ismeret
len vallásúak aránya (2001:4,7, ill. 6,4%). Alakos
ság etnikai összetétele színesebb az átlagosnál: a
magyarok teszik ki a népesség kb. 2/3-át, 17%

horvát, közel 15% pedig roma. A kistáj a Drávamenti horvátság egyik fő szállásterülete, Felsőszentmártonban a többséget ők adják, de néhány
más településen is közel 50% az arányuk. Majd
nem teljes egészében a romák alkotják Alsószentmárton népességét, s kisebb-nagyobb szám
ban szinte valamennyi településen ott vannak.
A munkaerő-piaci mutatók szélsőségesen
rosszak. A 2001-es népszámlálás szerint a foglal
koztatottak aránya a 20%-ot sem érte el, a mun
kanélküliség viszont közel 50%-os volt. A 2007
nyarán készült felmérésben is közel 20%-os a
munkát keresők aránya, ami több mint három
szorosa az országos átlagnak. A munkanélküli
ség kiemelkedően magas a cigányság körében.
A foglalkozási szerkezetben ugyan a szolgál
tatás dominál (2001: 52%), de az átlagosnál ma
gasabb a mezőgazdasági keresők aránya is
(2001:18,5%).

T Á J I A D O T T S Á G O K ÚS É R TÉ K E K

1.5.12 FEKETE-VÍZ SÍKJA
A kistáj Baranya és Somogy megyében helyez
kedik el. Területe 507 km2 (a középtáj 39%-a,
a nagytáj 1%-a).

T erülethasznosítás
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

2,9
63,2
0,9
0,4
7,9
22,7
2,0

1464,7
32009,0
470,0
198,5
4013,7
11504,1
997,0

D o m b o r z a t ■ A kistáj 96 és 212 m közötti tszf-i
magasságú, nagyobbrészt teraszos, D-i részén

futóhomokkal fedett hordalékkúpsíkság. Az át
lagos relatív relief 4 m/km2. A felszín ÉNy-on
alacsony fekvésű, enyhén tagolt síkság, DK-en
pedig az enyhén hullámos síkság orográfiai dom
borzattípusába sorolható. A magasabb orográfiai
helyzetű, lösszel fedett Ny-i résztől meredek lej
tővel különül el az elhagyott drávai holtágakkal
borított Fekete-víz síkja. A felszín változatosságát
kisebb-nagyobb N y-K-i irányú futóhomok-fel
halmozódások fokozzák. Erősen belvízveszélyes
terület, amely a mezőgazdasági hasznosíthatósá
got is erősen korlátozza.
F ö l d t a n ■ A medencealjzatot átalakult kristá
lyos kőzetek és az erre települt karbon és perm
üledékes kőzetek alkotják. Az utóbbiak felszíne
kb. 1,5 km mélységben van. Diósviszló mellett
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mezozoos mészkő. A vastag, főként folyóvízi
pleisztocén rétegsorra a würmben az Ormánság
területén futóhomok, egyébként pedig folyóvízi
iszap, homok és infúziós lösz települt. Erre az
időszakra tehető a Dráva-árok és a Dráva menti
síkság részmedencéinek utolsó jelentősebb
süllyedése. Ennek következtében a korábban
lösszel és futóhomokkal takart felszínek (Or
mánság) újra üledékgyűjtővé váltak, és a kiala
kult formák nagy részét a Dráva szétrombolta.
A késő-glaciálisban az Ormánság magasártéri
helyzetbe került, és rajta újra kialakultak a futó
homokformák. Jelenleg a kistáj Ny-i részét löszös jellegű üledékek fedik, a mélyebb fekvésű
ártéri részek pedig holocén öntésanyagokkal bo
rítottak. Hasznosítható nyersanyagai folyóvízi
homokok.
Éghajlat ■ Mérsékelten meleg, mérsékelten
nedves; de K-en mérsékelten száraz éghajlatú.
Az évi napsütés 2000-2020 óra; nyáron
810-820, télen 210 napsütéses óra várható.
Az évi középhőmérséklet K-en 10,5-10,7 °C,
Ny-on valamivel kevesebb. A vegetációs idő
szak középhőmérséklete K-en 17,3 °C, Ny-on
17,0-17,2 °C. A napi középhőmérséklet márc.
legvége és okt. 20-22. között haladja meg a 10
°C-ot (200-203 nap). A fagymentes időszak kb.
200-203 napig tart, a tavaszi határnap ápr. 5-8.,
az őszi okt. 26-28. közé esik. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga Ny-on 34,0 °C kö
rüli, az évi abszolút minimumok átlaga pedig
-16,0 °C, a Ny-i részeken pedig -16,5 és -17,0 °C
közötti.
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Az évi csapadékösszeg K-en 680 mm körül,
máshol 690-710 mm között, Ny-on 720 mm felett
van. A vegetációs időszak csapadékösszegei K-en
400 mm körül, máshol 420 mm körül alakulnak.
A 24 órás csapadékmaximum értéke 118 mm, he
lye Kétújfalu. A hótakarós napok száma kevéssel
30 fölött várható, az átlagos maximális hóvastag
ság 20-22 cm.
A terület K-i részén az ariditási index 1,04 kö
rül, Ny-on 0,96-0,98, középen 1,00 körül változik.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5 m/s körüli.
A kevésbé hőigényes és vízigényes növényi
kultúráknak kedvező az éghajlat.
V izek ■ A Fekete-víz Baranyahidvég feletti sza
kasza, amit annak egyes forráságai és mellék
patakjai hálóznak be. Ezek: Gyöngyös Ny-i ága
(31,6 km, 187 km2); Gyöngyös főága (43 km, 500
km2); Sikota-víz (7 km, 16 km2); Somogy-Baranyai határárok (8,5 km, 29 km2); Almás-patak
(39 km, 221 km2); Körcsönye-csatorna (15 km,
962 km2); Okor-csatoma (50 km, 331 km2); Pécsi
víz (56,5 km, 512 km2); Egerszegi-csatorna (27
km, 209 km2). A felsorolt vízfolyásoknak jobbá
ra csak alsó, torkolati szakaszai tartoznak a táj
hoz. A Fekete-víz a Gyöngyös főága és az
Almás-patak összefolyásából keletkezik. Mér
sékelten csapadékos, vízfelesleggel rendelkező
terület.
Az árvizek vagy nyár elején vagy ősszel je
lentkeznek, a kisvizek fő időszaka pedig az ősz
eleje. Az időszakos belvizeket levezető csatornahálózat hossza meghaladja a 600 km-t. A víz-
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Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

380
310
126
326
198

0,030
0,050
0,005
0,015
0,020

cm
Gyöngyös főága
Fekete-víz
Gyöngyös Ny-i ága
Almás-patak
Egerszegi-csatorna

Kétújfalu '
Csányoszró
Kisdobsza
Szigetvár
Kémes f

minőség átlagosan II. osztályú, de a Pécsi-víz III.
osztályú.
A kistájban 2 természetes (2 ha) és 4 mestersé
ges állóvíz található. Utóbbiak között a Sumonyi-halastónak 85 ha a felszíne.
A „talajvíz" 2-4 m között általában elérhető.
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk°, de Csányoszrótól É-ra 45 nk° fölé emelkedik. A szulfáttarta
lom 60-300 mg/1 között mozog, de a Fekete-víz
középső szakaszán meghaladja azt. A nitrátosodás gyakori.
Az artézi kutak mélysége általában megha
ladja a 100 m-t, vízhozamuk szélsőségesen inga
dozó. Okorág mellett két fúrásból 35 °C feletti
hévíz kitermelésére van lehetőség. Sellye mély
fúrásából 48 °C-os vizet nyernek.
A felszín alatti vizek minőségét veszélyezteti,
hogy közcsatornázást egyedül Sellyén találunk,
így a kistáj lakásainak alig 14%-a csatornázott
( 2001).

N övényzet ■ A Fekete-víz és a Pécsi-víz koráb
ban egymással és a is Drávával összefüggő „vad
vízországot" alkotó rendszere. Ma ár- és belvíz
mentesített terület, jelentős részben művelt táj,
ahol egyre nagyobb teret hódítanak az akácültet
vények. A szántók között megmaradt néhány
nagyobb erdőtömböt gyertyános-kocsányostölgyes (ligeti csillagvirág - Sállá vindobonensis, farkasboroszlán - Daphne mezereum, májvirág Hepatica nobilis, széleslevelű nőszőfű - Epipactis
helleborine, kotuliliom - Fritillaria meleagris, békakonty - Listera ovata, kétlevelű sarkvirág - Platanthera bifolia, bársonyos görvélyfű - Scrophularia scopolii) állományai uralják. Korábban a bükk
is gyakoribb lehetett a tájon; ennek emléke pl. a
Szentegáti-erdő bükköse. Flórájuk jellemzője
számos szubmontán és szubmediterrán faj (bo
rostás sás - Carex strigosa, jerikói lőne - Lonícera
caprifolium, díszes vesepáfrány - Polystichum setiferum, szártalan kankalin - Primula vulgáris, szú
rós csodabogyó - Ruscus aculeatus, pirítógyökér

40
22
28
48
13

KÖQ
m3/s
1,20
2,40
0,40
0,45
1,60

NQ
65 ,
95
45
52
80

- Tamus communis, ezüst hárs - Tilia tomentosa,
Ügeti szőlő - Vitis sylvestris) gyakori jelenléte. Jel
lemző táji elemek az egyre szaporodó mestersé
ges tavak. A legelők és különösen a fás-legelők
(Zádori-legelő 150 idős fával) az évszázados
ártéri gazdálkodás emlékei, különleges táji érté
kek. A sokszor fajgazdag mocsárrétek (pompás,
poloskaszagú és agárkosbor - Orchis elegáns, O.
coriophora, O. morio, hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata, szibériai nőszirom - Iris
sibirica, nyári tőzike - Leucojum aestivum), kiszá
radó láprétek (kornistámics - Gentiana pneumonanthe, fehér zászpa - Verátrum album, serevényfűz - Salix rosmarinifolia, gyíkhagyma - Allium
angulosum, ördögharaptafű - Sucása pratensis),
kaszálók (aranyzab - Trisetum flavescens, rigó
szegfű - Moenchia mantica, kígyónyelv - Ophioglossum vulgatum), a magasabb térszínek sztyepesedő rétjei (szarvaskocsord - Peucedanum cervaria,
parlagi rózsa - Rosa gallica, magyar szegfű Dianthus pontederae, pusztai csenkesz - Festuca
rupicola, koloncos legyezőfű - Filipendula vulgáris)
egyre fogyatkoznak. Az iszapos, pionír felszíne
ken még sok ritkaság él (mételyfű - Marsilea
quadrifolia, henye füzény - Lythrum tribracteatum,
tavaszi forrásfű - Montia arvensis).
Gyakori élőhelyek: K la, E l, J6, RC; közepesen
gyakori élőhelyek: RB, D34, P2b, P2a, OB, OC,
B la, J2; ritka élőhelyek: B5, RA, BA, Jla , M8, D6,
D2, J5, P45, B2, OA, A23, A3a, A l, B3.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma 40-50;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2. bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriacá) 2. táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanicá) 2, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Dénes

Andrea, Ortmanné Ajkai Adrienné, Csiky János)
Talajok ■ A kistáj D-i határa a Drávától átla
gosan kb. 10 km-re húzódik. Emiatt a réti (33%)
és réti öntés talajok (44%) mellett jelentősebb
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szerephez jutnak az erdő- (15%) és a csernozjom
talajok (7%). A periglaciális homokos üledéken
és a Darány környéki löszön agyagbemosódásos
barna erdőtalajok (6%), a Kákics és Teklafalu
környéki homokon, Bogádmindszent alatt lö
szön barnaföldek (6%) és csernozjom barna
erdőtalajok (6%) találhatók. Az agyagbemosódá
sos barna erdőtalajok termékenységi besorolása
45-60 (int.) között változik és zömmel szántó
ként (85%) hasznosulhatnak, erdőként kb. 10%ban. A homokon képződött bamaföldek a 40-60
(int.), a löszön képződöttek a 60-80 (int.) talajmi
nőségi kategóriába tartoznak. Erdőként akár
40%-uk, szántóként 55%-uk hasznosítható. A
csernozjom barna erdőtalajok 90%-a lehet szán
tó, 10%-a szőlő.
Magyartelek és Királyegyháza között a réti
csernozjomok (6%), valamint a Dencsháza és
Bánfa környéki alföldi mészlepedékes csernozjo
mok (1%) igen jó termékenységűek (int. 90-125),
szinte kizárólag (90 és 100%) szántóként haszno
síthatók.
A réti talajok mechanikai összetétele általá
ban vályog, termékenységi besorolásuk 70-90
(int.). A Pécsi-víz völgyében a nagyobb szervesanyag-tartalom következtében termékenységi
besorolásuk a 75-100 (int.) talajminőségi kategó
ria. Szántóként mintegy 60%-uk hasznosulhat,
erdőként pedig kb. 20%-uk. A homokos vályog,
vályog mechanikai összetételű öntés réti talajok
termékenységi besorolása 80-105 (int.) termé
kenységi kategória. Hasznosításuk a réti tala
jokéhoz hasonló azzal a különbséggel, hogy er
dőként akár 35%-uk is hasznosulhat. Rétként
legfeljebb 10-15%-ban hasznosíthatók.
A talajtípusok területi megoszlása

: Talajtípus kód
03
07
■ 09
11
14
16
25
26

Területi részesedés (%)
1
6
6
3
■ %
6
33
44

K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, főút nélküli, viszonylag sűrű közúthálózattal rendelkező terület. D-i peremén
kanyarog a megszüntetésre kijelölt Barcs-Sellye-
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Villány egyvágányú vasúti mellékvonal, amely
nek Ny-i, Barcs és Sellye közötti szakaszán vo
natpótló autóbuszos közlekedés van. É felől szeli
át a kistáj középső részét a Szentlőrinc-Sellye
mellékvonal. Állami közútjainak hossza 110 km,
közútsűrűség 22 km/100 km2. 42 települése kö
zül 9 közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 56 km, vasútsűrűség
10,8 km/100 km2. Településeinek 42%-a rendel
kezik vasútállomással.
T elepüléshálózat 2 Az Ormánságot részben le

fedő kistáj jellegzetesen aprófalvas vidék, ahol a
42 település nagyon magas településsűrűséget
jelent (8,3 település/100 km2), az átlagos telepü
lésnagyság viszont alig haladja meg a 400 főt. Je
lentősen előrehaladt a törpefalvak kialakulása, a
települések több mint 1/4-ében a lakosságszám
200 alatt van.
Hagyományos táji központja a térség egyet
len városa, Sellye (2001: 3213 lakos), így a váro
si lakosság aránya mindössze 18%. A külterületi
népesség aránya 4% feletti, ami jórészt néhány
ma is lakott egykori uradalmi major lakóit je
lenti.
N épesség ■ A sűrű településhálózat nagyon ala
csony népsűrűséggel párosul (2001: 33 fő/km2).
Fogyatkozó népességű terület, az 1949-es népes
ségmaximuma óta lakosságának közel 1/3-át
elveszítette (2001: 17 880 fő). Évszázadok óta de
mográfiai problémákkal küzdő terület (ormán
sági egykézés), ahol azonban a népességcsökke
nés elsősorban az elvándorlás következménye. A
jelenlegi népesség viszonylag magas termékeny
sége következtében a népesség korszerkezete
meglehetősen fiatalos, a gyermekkornak aránya
közel 20%. A lakosság iskolázottsága viszont mé
lyen az országos átlag alatti: közel 3% egyetlen
osztályt sem fejezett be. 1/4 rész nem végezte el
az általános iskolát, több mint 1/3 rész befejezte
ugyan, de tovább nem tanult, s mindössze 3%
rendelkezik diplomával. Az utóbbiak több mint
1/3-a Sellyén él.
Az egykor főleg reformátusok lakta térség
ben ma már a római katolikusok vannak több
ségben (2001: 64%), a reformátusok aránya 20%ra csökkent. A felekezethez nem tartozók és az
ismeretlen vallásúak aránya alacsony (2001: 6,
ill. 9%). A népesség 90%-ban magyar, 6% feletti
a cigányok, 2%-ot meghaladó a horvátok ará
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nya. Gilvánfa teljes egészében romák által lakott
település.
A munkaerő-piaci mutatók m eglehetősen
rosszak. A 2001-es népszámlálási adatok szerint
a lakosság gazdasági aktivitása a 25%-ot sem ér
te el, a munkanélküliek aránya viszont megha
ladta a 30%-ot.

A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor
állt az élen, de aránya 50% alatt maradt, így az
ipar és a mezőgazdaság részesedése (2001: 38, ill.
14%) is meghaladta az országos átlagot. 2007
nyarán a munkát keresők aránya (16%) két és fél
szerese az országos átlagnak, több településen
azonban 30% feletti e mutató értéke.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

1.5.13 NYÁRÁD-HARKÁNYI-SÍK
A kistáj Baranya megyében helyezkedik el. Terü
lete 359 km2 (a középtáj 27,7%-a, a nagytáj 0,7%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét,legelő ■
6. erdő
7. vízfelszín

0/O
/
4,5
79,0
0,2
0,5
1,6
12,8
1,3

Hektár
1624,4
28374,3
84,1
190,5
573,3
4607,3
450,1

D omborzat ■ A kistáj 89 és 162 közötti magas

ságú teraszos hordalékkúpsíkság, amely ENy fe
lé domblábfelszínbe megy át. A felszín enyhén
D-DK-i irányba lejt, vertikálisan enyhén tagolt,
az átlagos relatív relief 2 és 30 m/km2 között vál
tozik. A kistáj legnagyobb része alacsony ármen
tes síkság, a Karasicától Ny-ra elhelyezkedő
terület pedig a hullámos síkság orográfiai dom
borzattípusába sorolható. A felszín É-D -i és

ÉNy-i csapású völgyekkel, különösen a kistáj kö
zépső részén erősen szabdalt. Formái részben a
löszfelszínekhez, részben a folyóvízi eróziós
tevékenységhez kapcsolódnak. Gyakoriak a
DK-i csapású, erózióval tovább alakított deráziós völgyek.
F öldtan ■ A szerkezeti vonalak mellett mozaik-

szerűen összetöredezett medencealjzat változatos
kőzettani felépítést mutat: triász törmelékes-kar
bonátos és alsó-kréta törmelékes képződmények
a meghatározóak. A Dráva-árok, ill. a Dráva-torkolat würm kori besüllyedése után a kistájnak a
Karasicától Ny-ra és K-re lévő területei eltérő
módon fejlődtek. A K-i részek árvízmentessé vál
tak és rajtuk nyugodt környezetben főként eolikus úton 15-20 m vastag lösz képződött. A lösz
fosszilis talajokkal tagolt, a K-i peremen helyen
ként infúziós löszbe megy át. A Karasicától
Ny-ra - kisebb kovárványos, futóhomokos szi
getektől eltekintve - holocén öntésanyagok bo
rítják a felszínt. Az alluviumból sasbércszerűen
emelkedik ki az alsó-kréta kori beremendi és kistapolcai mészkőrög.
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ki átlaghőmérséklet
Aisó
szenímárton Old
17,2 és 17,4 °C kö
zött van. A napi kö
zéphőmérséklet ápr.
1. után már megha
ladja a 10 °C-ot; az
időszak 200-202 napig tart, és okt. 19-21-én ér
a Tapolca-csatorna (25 km, 115 km2) vízgyűjtőjé
hez tartozik. Mérsékelten száraz, mérsékelt lefo
véget. A fagymentes időszak kb. 200-203 napos,
lyású terület.
ápr. 5-8. körül kezdődik és okt. 25-27-én ér vé
Vízjárási adatokat a Karasicáról közlünk.
get. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
A Borza-patak árvízi hozamát 37 m3/s-ra be
és minimumok átlaga 33,5-34,0 °C, ill. -16,0 °C
csülik. Az árvizek nyár elején, a kisvizek ősszel
körül alakul.
szokásosak. A vízfolyások vízminősége II. osztá
A csapadék évi mennyisége 630-670 mm
lyú. A belvízlevezető csatornahálózat 260 km-es.
(D-en a több), a vegetációs időszaki átlag
5 mesterséges tava (82 ha) főleg a haltenyész
340-380 mm, de DNy-on 400 mm körül alakul.
tés céljait szolgálja. Legnagyobb a Zálogos-pusz
A 24 órás csapadékmaximumot Beremenden
tai tó (48 ha).
észlelték, 108 mm-t. Kb. 30 hótakarós napra szá
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van.
míthatunk a tél folyamán; az átlagos maximális
Mennyisége jelentéktelen. Kémiailag kalciumhóvastagság 22 cm.
magnézium-hidrogénkarbonátos típusú. Kemény
Az ariditási index 1,05-1,10 közötti.
sége nagy, 25-35 nk° közötti. Szulfáttartalma
Leggyakrabban ÉNy, É felől fúj a szél, ősszel
általában 60 mg/1, némely helyen a nitrátosodás
pedig megnő a DK-i szél gyakorisága. Az átlagos
is jelentkezik.
szélsebesség 2,5-3 m/s közötti.
Az artézi kutak száma jelentékeny. Mélysé
A hőigényesebb és hosszú tenyészidejű nö
gük és vízhozamuk változatos, helyenként se
vényfajok termesztéséhez is kedvező az éghajlat.
kély mélységből is nagy vízhozamokat kapnak.
Harkánynak
4 60 °C-nál melegebb, nátrium-hidV izek ■ K-i része a Borza-patak (24 km, 247 km2)
rogénkarbonátos vizű kútja van, míg 2 kút 40 °C
mellékvizeihez: Versendi-patak és Majsi-patak
feletti vizet szolgáltat. A 4 gyógyvizű kútra híres
(11 km), középső része a Karasica (87 km, 941
gyógyfürdő települt.
km2, magyar rész: 53 km, 767 km2); a Ny-i rész
4
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A lakások többsége (2008: 94,8%) rendelkezik
vízvezetékkel, ettől viszont jelentősen elmarad a
közcsatornával ellátott lakások aránya (2008:
49,1%), mivel csatornahálózat csak 6 településen
van (2001).
N övényzet ■ Erősen átalakított, szántók borítot

ta agrártáj. Eredeti növényzete gyertyános-töl
gyes (bükksás - Carex pilosa, turbánliliom - Lilium martagon, kétlevelű sarkvirág - Platanthera
bifolia, farkasszőlő - Paris cjuadrifolia, medve
hagyma - Allium ursinum), ami Ny-ról K felé
haladva egyre több lösztölgyes jelleget mutat (pl.
molyhos tölgy - Quercus pubescens, húsos som Cornus más, gombos zanót - Chamaecytisus supinus, pázsitos nőszirom - Iris graminea, epergyön
gyike - Muscari botryoides, tarka gyöngyperje Melica picta, pettyegetett lizinka - Lysimachia
punctata). Az alacsonyan fekvő erdők szubmediterrán jellege még felismerhető (pl. illatos hu
nyor - Helleborus odorus, pirítógyökér - Tamus
communis, jerikói lőne - Lonicera caprifolium, sző
rös rekettye - Genista ovata, gömbtermésű sárma
- Ornithogalum sphaerocarpum, csőrös boglárka Ranunculus psilostachys). Az erdei vegetáció ma
már csak elszigetelt foltokban maradt fenn (Egyházasharaszti, Beremend, Töttös, Majs), gyakori
ak a rontott erdők és az akác-, nemesnyár- és
fenyőültetvények. A szárazabb részeken, sok
szor öreg temetők környékén, apró, szubmediterrán hatást tükröző löszgyepfragmentumok is
felbukkannak (szennyes ínfű - Ajuga laxmannii,
borzas ibolya - Viola hirta, rozsdás gyűszűvirág Digitális ferruginea, pécsvidéki ászát - Cirsium
boujartii, bíboros szádor - Orobanche purpurea).
Az erőteljesen feltöltődő morotvákban és a kör
nyékükön még igen gazdag lápi (tőzegpáfrány Thelypteris palustris, dárdás nádtippan - Calamagrostis canescens, kolokán - Stratiotes aloides,
rucaöröm - Salvinia natans, lápi csalán - Urtica
kioviensis), mocsári (kisfészkű ászát - Cirsium
brachycephalum, nádi boglárka - Ranunculus lingua, mocsári csorbóka - Sonchus palustris, bördős borgyökér - Oenanthefistulosa, rizsfű - Leersia oryzoides, forrásperje - Catabrosa aquatica,
hosszú palka - Cyperus longus), szikesedő réti
(zsióka - Bolboschoenus maritimus, csátés sás Carex divisa, évelő árpa - Hordeum secalinum,
gyűrűs borgyökér - Oenanthe silaifolia) és pionír
iszapvegetáció (mételyfű - Marsilea quadrifolia,
magyar látonya - Elatine hungarica, henye füzény

- Lythrum tribracteatum, iszapfű - Lindernia procumbens, változékony mocsárhúr - Callitriche
cophocarpa) tenyészik. A szabályozott vízfolyá
sok mentén többnyire fajszegény vízi, vízparti
növényzet, magassásosok és mocsárrétek talál
hatók. Gyomflórája közepesen gazdag.
Gyakori élőhelyek: RC, RB, E l, K la, P2a; kö
zepesen gyakori élőhelyek: L2a, OB, OC, J2, Bla,
RA, P2b, B5, K2, D34; ritka élőhelyek: P45, BA,
J4, OA, B2, H5a, D2, Jla , B3, D6, A l, A23, A3a,
A5, Blb, B6, D5, H5b, II, L2x.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma 40-50;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2-3,
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Csiky

János, Ortmanné Ajkai Adrienné)
T alajok ■ A talajok a kistáj Ny-i részén főként

drávai eredetű öntésanyagokon, a BeremendKistapolca vonaltól K-re pedig löszös üledéke
ken képződtek. A Duna-öntésekénél kisebb kalcittartalmú Dráva-öntéseken vályog mechanikai
összetételű réti és réti öntés talajok találhatók,
amelyek termékenységi besorolása a 65-95 (int.)
földminőségi kategória. A Kistapolca környéki
agyagos vályog szemcseösszetételű réti talajoké
pedig a 60-90 (int.) kategória. A Karasica menti
löszös anyagokon képződött öntés réti talajok
földminősége szintén a 65-95 (int.) kategóriák
közé esik. A réti (5%) és a réti öntéstalajok (29%)
a kistáj talajainak harmadát teszik ki.
Borjádtól K-re, a kiemelkedő teraszmaradvá
nyok löszein, vályog mechanikai összetételű
barnaföldek (8%) találhatók. Termékenységük
alapján a 60-80 (int.) talajminőségi kategóriába
tartoznak. Erdőként 35%-uk, szántóként 62%-uk
hasznosítható.
A Villányi-hegységet szegélyező hegylábi te
rületek kistájba nyúló löszös üledékein csernozjom barna erdőtalajok (45%) a kistáj legkiter
jedtebb talaját adják. Fizikai féleségük vályog,
termékenységi besorolásuk a 60-80 (int.) földminőségi kategória. Lippó környékén e talajok
erősen savanyú változata fordul elő. A csernozjom barna erdőtalajok 70%-a szántóként, 25%-a
erdőként, 5%-a pedig szőlőként hasznosítható.
Siklós alatt e talajtípus durvább mechanikai
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összetételű, gyengébb termékenységű (int. 55-70)
változata található, túlnyomó részben (60%)
erdőterületként hasznosítva.
A Boly környéki mészlepedékes csernozjom
talajok (12%) igen kedvező termékenységűek
(int. 95-125). Területük kb. 80%-a szántóként
hasznosulhat. Viszonylag jelentős a településsel
(Boly) elfoglalt hányaduk (10%). Erdőként szin
tén kb. 10%-uk hasznosulhat. A Siklós környéki
humuszos homoktalajok kiterjedése 1%-nál
kisebb.
A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület. ÉK-i peremét az M6-os
autópálya, ill. az 57. sz. főút, Ny-i szélét az 58. sz.
főút érinti rövid szakaszokon. A kistájon kívül
fekvő, vasúti mellékvonali csomópontjába (Vil
lány) Mohács, Magyarbóly és Harkány irányából
vezetnek egyvágányú vonalak (ez utóbbinak a
felszámolását tervezik). A kistáj D-i határvonalá
nak kétharmada a magyar-horvát államhatár
része, amely nemzetközi közúti (Beremend) és
vasúti (Magyarbóly) határátkelőhellyel rendel
kezik Horvátország felé. Állami közútjainak
hossza 100 km, amelyből 15 km (1%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 28 km/100 km2, főútsűrűség 3 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 10%. 20 településéből 5 közúthálózati
végpont. A vasútvonalak hossza 28 km, a vasútsűrűség 6,9 km/100 km2. Településeinek 30%-a
rendelkezik vasútállomással, közülük Magyar
bóly belföldi vasúthálózati végpont.
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T elepüléshálózat ■ A kistáj 20 településének

többsége a kis- és az aprófalvak közé tartozik, de
vannak népesebb helységek is, közülük Boly és
Harkány a városi jogállást is elérte. A városi la
kosság aránya (2001: 39%) azonban így is messze
elmarad az országos átlagtól. Az igazi városi
központok a kistájon kívül fekvő Mohács és Sik
lós. A településsűrűség (2001: 5,6 település/100
km2) jóval magasabb a hazai átlagnál.
N épesség ■ Ritkásan benépesült kistáj, a nép

sűrűség (2001: 54 fő/km2) az országos átlag fe
lét sem éri el, egyes települések esetében pedig
20 fő/km2 alatti az érték. Lassan fogyatkozó né
pességű terület, a maximális népességszámot
1949-ben érte el, az 1990-es években a lakosság
szám lényegében stabilizálódott (2001: 18 540
fő). A korszerkezet kiegyensúlyozott, a gyer
mekkornak és a 65 év felettiek aránya azonos.
Az egyes helységek között azonban elég na
gyok a különbségek, néhány település (pl. Har
kány) esetében a lakosság elöregedése előre
haladott.
A népesség iskolázottsági szintje érzékelhető
en elmarad az országos átlagtól: 3% egyetlen
osztályt sem végzett, 1/5 rész nem fejezte be az
általános iskolát, közel 1/3 befejezte, de itt meg
is állt. A diplomások aránya (2001: 5,2%) az or
szágos átlag felét sem éri el, s közel 2/3 részük a
2 kisvárosban él.
A népesség közel 70%-a római katolikus, a re
formátusok aránya 13%. A felekezeten kívüliek
részesedése az 5%-ot sem éri el, ennek duplája az
ismeretlen vallású. Az etnikai összetételre rá
nyomja bélyegét az egykor a térségben élő jelen
tős számú németség, arányuk 2001-ben közel
14% volt. Fő központjuk Boly, itt 2001-ben a la
kosság közel 30%-át tették ki. Említést érdemel
nek még a horvátok és a cigányok, arányuk kö
zelíti a 2%-ot. Összességében a népesség 4 /5-ét a
magyarok alkotják.
A népesség gazdasági aktivitása (2001:34,2%)
elmarad ugyan az országos szinttől, de nem ka
tasztrofálisan alacsony. A munkanélküliségi ráta
(10,8%) nagyjából hozza az országos átlagot. A
foglalkozási szerkezetben leginkább feltűnő a
mezőgazdaságban dolgozók 21%-os aránya,
ennél nem sokkal magasabb az ipar részesedése
sem (27%). A munkanélküliség 2007 nyarán va
lamivel az országos átlag feletti (8,1%), jelentős
területi különbségekkel.
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TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

ó: dél-dunántúli
Batthyány-M ontenuovo-kastély véd ett parkja (Boly)
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1.6.11 BEREGI-SÍK
A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében he
lyezkedik el. Területe 556 km2 (a középtáj 19,4%-a,
a nagytáj 1,1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1, lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő í
6. erdő
7. vízfelszín

°/o
4,2
50,1
6,2
0,1
20,2
15,4
3,8

Hektár
2339,8
27867,9
3444,0
40,9
11239,5
8588,5
2095,4

D omborzat ■ Az országhatár és a Tisza között

elhelyezkedő, 104 és 236 m közötti tszf-i magas
ságú, jórészt ártéri szintű, az ármentesítések
előtt árvizekkel elöntött tökéletes síkság. Két
jelentősebb kiemelkedése a Tarpai-hegy és a Kaszonyi-hegy. Ezek körzetét leszámítva a vertiká
lis felszabdaltság kicsi (átlagos relatív relief 1,5
m/km2). A horizontálisan jól szabdalt felszín
enyhén Ny-ÉNy-nak lejt. A monoton felszínen
az elhagyott medrek, morotvák labirintusa

figyelhető meg. Nagy részüket a Tisza hagyta
hátra. A síkságból néhány helyen kisebb (pleisz
tocén) futóhomoksziget emelkedik ki.
F öldtan ■ A medencealjzatot feltehetően kréta
flis képződmények alkotják. A közép-miocénben
beszakadt Szatmári-árok területén rövid idő
alatt 2000-3000 m magas riolit, dácit és andezit
anyagú rétegvulkánok épültek fel, ezek a mély
ben a kistáj alatt is megtalálhatók (Gelénes).
A szarmata vulkanizmus felszíni megjelenése a
dácitból álló (14 millió éves) Tarpai-hegy és a riolitból álló Kaszonyi-hegy (Barabás) környékét
lösz fedi. Mindkét hegy tektonikus vonal men
tén helyezkedik el.
A 150-200 m vastag, folyóvízi kavicsot is tar
talmazó pleisztocén üledékekre 5-15 m-es, fő
ként agyagból és iszapból álló holocén rétegek
települtek. A felszín legnagyobb részét egészen
fiatal öntésagyagok és öntésiszapok borítják.
E mellett még a löszös iszapnak (K-en) és a bar
naföldnek (D-en) van jelentősége. A sok finom
iszapot és agyagot a folyók áradásaik alkalmával
rakták le. A Tisza a síkság K-i részéből fokozato
san tolódott DNy-ra, s mai helyét az újholocénban foglalta el.
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É ghajlat ■ A mér

sékelten meleg és a
mérsékelten hűvös
éghajlati öv hatá
rán fekvő táj. A csa
padékellátottságot
tekintve mérsékel
ten száraz. A nap
fényellátottság évi
1800 óra körüli.
Nyáron
750-770
óra, télen 160-165
óra napsütés való
színű.
A középhőmér
séklet évi és nyári
félévi átlaga: 9,5-9,6
°C, ill. 16,8-16,9 °C.
A 10 °C középhő
mérsékletet megha
ladó napok száma
193-195, a tavaszi
határnapja ápr. 4-6.,
az őszi okt. 18. Ál
talában ápr. 14. és
okt. 20. között (185
nap) nem kell fagy
pont alatti hőmér
sékletek előfordu
lásától tartani. Az abszolút hőmérsékleti maxi
mumok sokévi átlaga közel 34,0 °C, a minimu
moké -18,0 és -19,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 610-630 mm (É-on a
több), a tenyészidőszaké 360-370 mm. A 24 órás
csapadékmaximum 126 mm (Csaroda). Évente
44 a hótakarós napok átlagos száma; az átlagos
maximális hóvastagság 20 cm.
Az ariditási index értéke 1,08-1,12.
Az uralkodó szélirány az É-i, második, ill.
harmadik helyen a DK-i, ill. DNy-i áll. Az átlagos
szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti.
A rövid tenyészidejű, kevésbé melegigényes és
vízigényesebb kultúráknak kedvező az éghajlat.
V izek ■ A Tiszának a határtól Zsurkig terjedő

120 km-es szakasza a főfolyó, amelyhez 32 781
km2-es vízgyűjtő tartozik (hazai rész 2525 km2).
Jobbról, a határon túlról a Szipa-csatorna (37 km,
225 km2, ebből 61 km2 határon túli) vezet beléje
Tiszaszalkánál. Jobbra ágazik ki belőle a Csaronda (29 km, 477 km2, ebből 140 km2 határon túli).
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Ez jobbról felveszi a határon túlról érkező Dédai-Mic-csatornát (15 km). A kistáj területén van
a Szamos és a Kraszna tiszai torkolata. Mérsékel
ten száraz és mérsékelten vízhiányos terület.
Vízjárási adatok csak a Tiszáról vannak.
Az árvizek ideje általában a kora nyár, a kisvizeké az ősz és a tél. A tartós nyári-őszi kisvizek
miatt ezen a szakaszon Vásárosnaményig idő
szakosan hajózható. A belvízi csatornahálózat
meghaladja a 300 km-t. A Tiszát ezen a szaka
szon végig árvízgátak kísérik. Valamennyi álló
vize tiszai holtág. A 15 meandertó felszíne 154
ha. Legnagyobb közülük a Tiszaadony melletti
(24 ha).
A „talajvizet" a kisebb folyóparti hátaktól el
tekintve 2-4 m között érjük el. Mennyisége
jelentékeny. Jánd-Gulács között nátrium-, más
hol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos
jellegű. Keménysége Tarpától K-re 15 nk° alatt,
máshol 15-25 nk° között van. A szulfáttartalom
csak Tarpa-Gergelyiugornya között haladja
meg a 60 mg/l-t.

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

1014
823

23
73

cm
Tisza
Tisza

Tivadar
Lónya

-316
-306

Az artézi kutak ritkán mélyülnek 100 m alá,
de akkor jelentékeny vízhozamokat adnak. Vi
zük gyakran erősen vasas.
A vezetékes vízellátás és a csatornázottság
szintje között jelentős a különbség: 2008-ban a la
kások 93%-a rendelkezett vezetékes ivóvízzel, a
csatornahálózatra viszont csak 36,2% kapcsoló
dott rá. Szennyvízcsatorna mindössze 6 települé
sen épült ki valamilyen szinten.
N övényzet ■ A kistáj eredetileg a Tisza össze
függő erdővel borított ártere. Az erdőket számos
vízfolyás és holt meder tarkította. Meghatáro
zóak voltak a ligeterdők, a gyertyános-tölgyesek.
A gyepek, szántók, települések erdőirtással ala
kultak ki. A kistáj erdősültsége az utóbbi évek
erdősítései nyomán ismét nő, kedvezőnek
mondható (őshonos) fafaj-összetétellel.
A fennmaradt erdőket főleg tölgy-kőris-szil
ligeterdők és alföldi gyertyános-tölgyesek alkot
ják. Mélyebb fekvésben jellemzők az égeres
láperdők, a folyók mentén a puhafás ligeterdők.
A gyepek közül jellemzők a mocsárrétek (ecsetpázsitosok, réti csenkeszesek), a legelők, néhol
hernyópázsittal tarkítva. A hajdani medrekben
magassásos, zsombékos, harmatkásás, fűzlápos,
kolokános, láposodásra hajlamos mocsári vege
tációt találunk, helyenként úszólápképződéssel.
Különlegességek a tőzegmohás (részben daga
dó-) lápok, amelyek morotva eredetűek. A rom
vulkánok (Tarpai- és Kaszonyi-hegy) vegetációja
eltérő, ezüsthársas - dárdáskaréjú kocsánytalan
tölgyessel, lejtősztyep-fragmentumokkal.
Az erdei flóra gazdag hegyvidéki elemekben
(kapotnyak - Asarum europaeum, erdei sárgaárvacsalán - Galeobdolon luteum, bükk - Fagus
sylvatica), dús geofiton aszpektussal (kárpáti sáf
rány - Crocus heuffelianus, fiókás tyúktaréj Gagea spathacea, erdélyi csillagvirág - Scilla kladnii). A gyepekben az erdőssztyep-fajok (szarvaskocsord - Feucedanum cervaria, parlagi rózsa Rosa gallica, sziki kocsord - Feucedanum officinale,
réti őszirózsa - Aster sedifolius) láp- és mocsárré
ti elemekkel (kornistárnics - Gentiana pneumonanthe, őszi vérfű - Sanguisorba officinalis, gyík
virág - Cnidium dubium, kotuliliom - Fritillaria

KÖQ
rtv/s
252
336

NQ
4100
3100

meleagris) keverednek. A lápok flóráját több É-i
faj színezi: tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccus), tő
zegkosbor (Hammarbya paludosa), tarajos pajzsika
(Dryopteris cristata), hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum), tőzegeper (Comarum palustre),
szőrös nyír (Betula pubescens), babér- és füles fűz
(Salix pentandra, S. aurita).
Gyakori élőhelyek: OB, D34, RC, K la, J6, OA;
közepesen gyakori élőhelyek: B2, B5, BA, OC, J3,
P2a, P2b, J4, P45, RB; ritka élőhelyek: A l, A23,
A4, B la, B3, B4, D6, II, Jla , Jlb , J2, B lb, C23.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
80-100; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3,
bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 3-4; selyemkóró (Asclepias
syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1,
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, amerikai
alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései meggy
(Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Lesku Balázs)
T alajok a A kistáj talajtakarójának 96%-a fiatal

öntésterületen fekszik, ahol az ártéri síkból a Tarpai-hegy és Barabásnál a Kaszonyi-hegy emelke
dik ki kissé. Mindkét hegy vulkáni kőzetből áll,
a Tarpai-hegy szarmata korú dácitból, a Kaszonyihegy pedig riolitból. Mindkettőt lösztakaró-maradványok fedik, és szigetszerűen emelkednek
ki a környező alluviális területből. E hegyeken
szőlőt is termesztenek, ami ezt a területet a Be
regszászi szőlővidék Ny-i határává teszi.
A talajvízhatás-mentes kovárványos barna
erdőtalajok csupán kis területen (4%), főként a
Nyírséggel határos homokterületeken fordulnak
elő. A gyengén savanyú kémhatású nyírségi ho
mokon kialakult kovárványos barna erdőtalajok
1-2% közötti szervesanyag-tartalmúak. Vízgaz
dálkodásuk a homoktalajok szélsőséges vízgaz
dálkodásánál a kovárványcsíkok vízvezetést
csökkentő hatása miatt kedvezőbb. Termékeny
ségük mégis csupán a 25-45 (int.) talajminőségi
kategória.
Az öntésterületek talajai talajvízhatás alatt
álló réti, öntés réti és nyers öntés talajok. A réti
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talajok (49%) mechanikai összetétele agyag, erő
sen savanyúak, 4%-nál több szerves anyagot tar
talmaznak és termékenységi besorolásuk is
némileg kedvezőbb (int. 40-60).
Az öntés réti talajok (10%) mechanikai össze
tétele agyagos vályog, vízgazdálkodásuk kedve
ző, gyengén vagy erősen savanyú kémhatásúak,
szervesanyag-tartalmuk azonban csupán 1-2%,
termékenységi besorolásuk emiatt gyengébb
(int. 30-50).
Az általában erősen savanyú kémhatású vá
lyog vagy agyagos vályog, 1%-nál kisebb szervesanyag-tartalmú nyers öntéstalajok jelentős nagy
ságú területen (37%) fordulnak elő. Termé
kenységük azonban a kis tápanyagtőke miatt
igen gyenge (int. <25). A felszín közeli talajvíz
helyenként láptalajok képződését idézi elő,
amely típus azonban kis területi megjelenése
miatt a talajtípusok között nem szerepel, viszont
a foltokban meglévő jégkori növényritkaságokat
őrző lápok közül a csarodai tőzegláp említést ér
demel.
A kistáj talajainak kb. 20%-a erdőterületként,
40%-a rét-legelőként, a maradék mintegy 40%-nyi
pedig szántóföldi kultúraként hasznosítható.
A kovárványos barna erdőtalajokon a szántó
hasznosítás elérheti akár a 75%-ot.
A talajtípusok területi megoszlása
_ . .,
. , .
'
... . ,

Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

10
25
26
31

4
49
10
37

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű terület. D-i harmadát EK-DNy-i irány
ban átszeli a 41. sz. főút, Ny-i peremén fut a
Mátészalka-Záhony egyvágányú vasúti mellék
vonal Vásárosnamény és Eperjeske közötti sza
kasza. É-i peremét metszi a Tuzsér-Eperjeske
(országhatár) közötti, csak nemzetközi áruforga
lomra használt egyvágányú villamosított vasút
vonal. A kistáj EK-i határvonala a magyar-ukrán
államhatár része, amelyen Lónyánál, Barabásnál
és Beregsuránynál nemzetközi közúti határátke
lőhely van Ukrajna (Kárpátalja) felé. Eperjeskénél áruforgalmi célú vasúti határátkelő található.
A kistáj állami közútjainak hossza 243 km, amely
ből 45 km (10%) másodrendű főút. Közútsűrűség
49 km/100 km2, főútsűrűség 9 km/100 km2.
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Főút menti településeinek aránya 18%. Vasút
vonalainak hossza 26 km, amelynek 23%-a villa
mosított. Vasútsűrűség: 5,2 km/100 km2. Telepü
léseinek 24%-a rendelkezik vasútállomással.
Hajózható vízi útja a kistáj Ny-i részén kanyargó
Tisza 120 km-es, Szatmárcseke-Zsurk közötti
szakasza, ahol Vásárosnamény rendelkezik
folyami kikötővel. Kompátkelőhelyek: Tiszam ogyorós-Lónya, Aranyosapáti-Tiszaadony.
Tivadarnál és Vásárosnaménynál közúti, Eperjeskénél vasúti híd ível át a folyón (az utóbbi
Ukrajnába).
T elepüléshálózat ■ A török hódoltságtól jó

részt megkímélt, a Tisza árvizeivel viszont sűrűn
veszélyeztetett kistáj településsűrűsége inkább
dunántúli, mint alföldi jellegű (5,3 település/100
km2). A 30 helységből egyedül a térség DNy-i
sarkában fekvő hagyományos kistájközpont, Vá
sárosnamény városi jogállású (2001: 9075 lakos),
így a városi népesség aránya mindössze 26%,
mélyen az országos átlag alatti. A településháló
zatban az 500-1500 lakosú falvak dominálnak,
ennél népesebb mindössze Tarpa (2001:2371 fő).
A 2001-es árvíz a települések kb. 1/4-ében pusz
tított, az újjáépítés azonban gyorsan megtörtént.
N épesség ■ A kistáj viszonylag ritkán lakott,
népsűrűsége (58 fő/km2) kb. fele az országos át
lagnak. Maximális népességszámát 1941-ben ér
te el, azóta 1/4-ével csökkent a lakosság száma
(2001: 34 949 fő). A népességfogyás fő oka az el
vándorlás, a természetes szaporodás mutatói
viszonylag jók. A népesség stabilizálásában a
Kárpátaljáról áttelepülő magyarok is játszanak
bizonyos szerepet.
A lakosság korszerkezete viszonylag jó: min
den ötödik személy gyermekkorú, a 65 év feletti
ek aránya viszonyt csak 15%. Az elöregedési
index értéke a legtöbb településen az átlagosnál
alacsonyabb, egy-két helyen azonban már meg
indult az elöregedés. A népesség iskolázottsági
szintje már nem ennyire kedvező: 2,5% még egy
osztály sem végzett, 30% befejezte a 8 általánost,
27% nem fejezte be, a diplomások aránya viszont
az 5%-ot sem éri el. Az utóbbiak fele Vásárosnaményban él.
Vallási téren a reformátusok dominálnak, az
arányuk 2001-ben meghaladta a 70%-ot. A római
katolikusok részesedése nem éri el a 15%-ot, az
országos átlagnál jóval magasabb, közel 7%
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szak. 2001-ben a gazdasági aktivitás mindössze
22%-os, a munkanélküliségi ráta 33%-os volt.
A foglalkozási szerkezet viszont hasonló az or
szágos megoszláshoz: 68% szolgáltatás, 27,8%
ipar és kevesebb mint 5%, mezőgazdaság. 2007
nyarán a munkát keresők aránya (17,4%) közel
háromszorosa az országos átlagnak.

viszont a görög katolikusok aránya. A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya
rendkívül alacsony: együttesen 6%. A lakosság
kb. 90%-a magyar, említésre méltó kisebbséget
csak a cigányok alkottak (2001: 7,3%).
A kistáj hagyományos fejletlensége következ
tében a munkaerő-piaci mutatók nagyon roszT áji

adottságok és értékek

Imi régió: észak-alföldi
Vásárosnamény

ifi
Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet
Dédai erdő (Beregdaróc), Nyíres-tó, tőzegm ohalápok (Csaroda, Gelénes), Kaszonyi-hegy (Barabás), Bockerek-erdő,
Gémes tanösvény (Vámosatya), Rózsás-holtág (Mátyus), Lónyai-erdő
Kaszonyi-hegy (Barabás), Nagy-hegy (Tarpa)
Szent Miklós gör. katolikus tem plom a (Aranyosapáti), ref. tem plom (Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Lónya, Márokpapi),
Könnyező Pócsi Szűzanya gör. ká t kápolna (Gyüre), tűhegyes sisakú fa harangtorony (Lónya, Vámosatya),
„mezítlábas N otre-D am e" döngölt sár padlójú ref, te m plom (Tákos)
Újhelyi-kastély (Aranyosapáti), Uray-kastély, Bay-kastély (Beregsurány), Jármy-kúria (Eperjeske), Tomcsányi-kastély,
Eötvös-kúria (Vásárosnamény)
Tus-W ald-vadászház (Nagyvarsány)
a Lónyay család kriptája (Lónya), zsidó te m e tő (Mezőladány), Bajcsy-Zsílinszky Endre síremléke (Tarpa)

t 1!

a

Hősi Emlékmű (Gyüre), Milleniumi Emlékmű (Jánd), Tumlmadaras világháborús emlékmű (Tiszamogyorós),
Váci Mihály-szobor (Tiszaszalka)
szárazmalom (Tarpa)
Falumúzeum (jánd), Beregi Múzeum (Vásárosnamény)

.

népi lakóházak (Csaroda), Láczay-ház (Gyüre), tájház (Tarpa, Vámosatya)

1.6.12 SZATMÁRI-SÍK
A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében he
lyezkedik el. Területe 1171 km2 (a középtáj
40,9%-a, a nagytáj 2,3%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7, vízfelszín

%
3,8
65,6
6,0
0,0
14,7
7,9
2,1

Hektár
4419,9
76795,5
7033,9
0,0
17194,4
9261,8
2431,3

D omborzat ■ A kistáj 123,8 és 108 m közötti
tszf-i magasságú, DK felől ÉNy-nak lejtő tökéle
tes síkság. Orográfiai domborzattípusát tekintve
a felszín közel fele kis relatív reliefű, az átlagér

ték 1 m/km2 alatti ártéri szintű síkság, amelyet
különböző mértékben feltöltött elhagyott folyó
medrek sűrű hálózata borít. Ezek leginkább a
Szamos irányváltozásait rögzítik. A területen 3,
DK-ről ÉNy-nak tartó lapos, átlag 1-3 m magas,
ármentes hátat lehet megfigyelni, amelyek a Sza
mos különböző lefutási irányaihoz (pl. a NagyÉgeréhez) tartozó folyóhátak. A lapos hátak közt
rossz lefolyású, elgátolt, vizenyős rétek alakul
tak ki. A legnagyobb kiterjedésű a Számosmeder feltöltődött partja és a Nyírség közötti,
már lecsapolt Ecsedi-láp.
F öldtan ■ A medencealjzatot feltételezett kréta

flis jellegű képződmények alkotják. A középső
miocén vulkanizmus mélybe zökkent anyagára
nagy vastagságú pannon üledékek települtek.
A felszínen a kistájat 1-12 m vastag holocén fo
lyóvízi képződmények fedik. A Szamos és az or
szághatár közötti területen a barnaföldek az
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uralkodóiak; ezeket kisebb öntésiszap- és homok
foltok szakítják meg. Legidősebbek a K-i rész
homokos-kavicsos óholocén képződményei. Fia
talabbak a mélyebb felszínek öntésagyagjai, ön
tésiszapjai. Litológiailag legváltozatosabb a Sza
mos és a Nyírség közti terület; itt öntéshomok,
öntésiszap, öntésagyag, réti agyag, kotu és löszös homok egyaránt előfordul.
É ghajlat B A mérsékelten hűvös és a mérsékel
ten meleg éghajlati öv határán fekszik. Ny-i és
középső részein mérsékelten száraz, ÉK-en már
a mérsékelten nedves típus határán van.
Az évi napsütés 1850 óra; a nyári évnegyedé
770-790 óra közötti, a téli évnegyedé kevéssel
170 óra alatti.
A hőmérséklet évi átlaga 9,4-9,6 °C, a vegetá
ciós időszaké 16,8-16,9 °C. Évente 193-196 na
pon keresztül (ápr. 3-5. és okt. 17. között) a napi
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középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fa
gyoktól mentes időtartam 185 nap (ápr. 14. és
okt. 20. között). Az évi abszolút hőmérsékleti
maximumok átlaga 34,0 °C körüli. A téli abszolút
minimumok átlaga -18,0 és -19,0 °C közötti.
A csapadék évi összege Ny-on 590-620 mm, a
táj középső részén 630-660 mm, ÉK-en a 670
mm-t is eléri, sőt kevéssel meghaladja (Tiszabecs
térsége). A tenyészidőszakban Ny-on 350-370
mm, a középső vidékeken 360-370 mm, ÉK-en
380 mm fölötti. A legtöbb, egy nap alatt lehullott
csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték. A hótakarós napok átlagos száma 45, az átlagos maximális
hóvastagság 20 cm.
Az ariditási index Ny-on 1,14-1,18, a táj kö
zépső részein 1,10, ÉK-en 1,00-1,05.
Az uralkodó szélirány az É-i, a második helyen
a D-i áll, ősszel a DK-i. Az átlagos szélsebesség
2,5-3 m/s.
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V izek ■ Fő folyója a Tiszának a határtól a Sza

mos torkolatáig terjedő szakasza (60 km, 13 173
km2 teljes és 812 km2-es hazai vízgyűjtővel).
Ezen a szakaszon veszi fel a Batárt (54 km, 396
km2) a határon, a Túrt (95 km, 1262 km2, amiből
112 km2 hazai terület), a Túr-főcsatornát (65 km,
615 km2, amiből 522 km2 a hazai rész), a Szamost
(415 km, 15 881 km2 teljes, ill. 50 km, 306 km2-es
hazai vízgyűjtővel) és a Krasznát (193 km, 3142
km2 teljes, ill. 56 km és 887 km2-es hazai há
nyaddal). A Szamos és Kraszna közötti hajdani
Ecsedi-lápot sűrű csatornahálózat vezeti le,
amelynek fontosabb tagjai: Keleti-övcsatorna (70
km, 449 km2, amiből 37 km; 153 km2 jut Magyarországra), Lápi-csatorna (27 km, 258 km2, amiből
147 km2 hazai terület) és Északi-csatorna (30 km,
119 km2).
Mérsékelten száraz terület minimális víz
hiánnyal.
Vízjárási adatokat csak a nagyobb folyókról
közlünk, de a csatornák vízállását különben is
mesterségesen irányítják.
A nagyvizek időpontja általában a kora nyár,
az 1998 óta levonult nagy árvizek azonban már
tavasszal voltak. A kisvizek ősszel és télen jel
lemzőek. A vízminőség a határon túlról érkező
szennyeződések következtében meglehetősen
rossz (ciánszennyezés 2000-ben). A belvízvédel
mi csatornahálózat hossza kb. 1300 km, ahol 4
átemelőszivattyú-telep működik.
Az állóvizek részben holtágak a folyók men
tén, részben mesterséges tározók és halastavak.
Az előbbiből 6 van, 73 ha felszínnel, amiből a
szamossályi Holt-Számos maga 48 ha. A 6 tározó
felszíne 728 ha, amiből a tunyogmatolcsi HoltSzamoson létesült 530 hektáros.
A „talajvíz" átlag 2-4 m között áll, de a med
reket kísérő folyóhátak alatt 4 m alá süllyed, az
Ecsedi-láp helyén pedig a 2 m-t sem éri el.

Vízfolyás

Vízmérce

Kémiai jellege a Szamos-torkolattól D-re, vala
mint Kölcse-Csenger-Tunyogm atolcs között
nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A Szamos és az Ecsedi-láp között
a keménység eléri a 45 nk°-ot is, míg máshol 25
nk° alatt van. A szulfáttartalom a Keleti-övcsa
torna mentén és a Tisza-Túr-övcsatorna között a
60 mg/1 felett, máshol az alatt van.
Az artézi kutak mélysége ritkán haladja meg
a 100 m-t, de sokszor ebből a mélységből is tekin
télyes vízhozamokat nyernek. Fehérgyarmat
nátrium-kloridos hévize 44 °C-os.
Problémát jelent a csatornázottság alacsony
szintje: jóllehet, a települések több mint felében
van közcsatorna-hálózat, az erre kapcsolt laká
sok aránya azonban csak 36,5% (2008), ami a táv
latilag vízbázis jellegű terület vízminőségét
veszélyezteti.
N övényzet ■ A kistáj a Tisza és mellékfolyóinak
ártere, hajdanán erdővel borított táj. Uralkodók
voltak a ligeterdők és a gyertyános-tölgyesek; a
gyepek, a szántók és a települések erdőirtással
alakultak ki. A vízfolyások meghatározóak vol
tak a növényzet kialakulásában. A Szatmári-sík
egy részét az Ecsedi-láp területe foglalta el. Az
alapvetően alföldi kistáj flórájában számos elem
utal a kárpáti kapcsolatokra. A kistáj jelentős ré
sze már szántó és gyep, de erdősültsége az utób
bi évek erdőtelepítései nyomán növekszik.
A fennmaradt erdőtömböket főleg tölgykőris-szil ligeterdők és alföldi gyertyános-töl
gyesek, valamint származékaik alkotják. Mé
lyebb fekvésben jellemzők az égeres láperdők, a
folyók mentén a puhafás ligeterdők. A gyepek
döntően másodlagosak, jellemzők a mocsárrét és
mezofil jellegű ecsetpázsitos, csenkeszes rétek,
legelők, helyenként enyhén szikesedő jelleggel.
A hajdani Ecsedi-láp eredeti vegetációja gyakor
latilag eltűnt.
Az erdei flóra gazdag hegyvidéki jellegű ele
mekben, dús geofiton aszpektussal (pl. kárpáti
sáfrány - Crocus heuffelianus, fiókás tyúktaréj -

LKV

LNV

KQ

736
943
902
489
651

14
29,7
11,8
0,7
0,15

cm
Tisza
Tisza
Szamos
Túr
Kraszna

Tiszabecs
Vásárosnamény
Csenger
Sonkád
Ágerdőmajor

-262
-235
-116
-84
-26

KÖQ
m3/s
190
330
120
4
2

Z

A vízigényesebb, kevésbé hőigényes szántó
földi és kertészeti kultúrák számára kedvező az
éghajlat.

3940
3930
3360
180
280 :
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Gagea spathaced). A folyók mentén megjelennek a
felsőbb szakaszok növényei (Teleki-virág - Telekia
speciosa, struccpáfrány - Matteuccia struthiopteris,
aranyos veselke - Chrysosplenium alternifolium,
vörös acsalapu - Petasites hybridus). A gyepek fló
rájában a közönséges fajokat láp- és mocsárréti
elemek (kornistárnics - Gentiana pneumonanthe,
őszi vérfű - Sanguisorba officinalis, réti iszalag Clematis integrifolia) tarkítják, néhol erdőssztyepfajokkal (sziki kocsord - Peucedanum officinale,
réti őszirózsa - Aster sedifolius).
Gyakori élőhelyek: OB, D34, RC, K I a, OA;
közepesen gyakori élőhelyek: J6, B2, B5, BA, OC,
J3, P2a, P2b, J4, RA, RB; ritka élőhelyek: P45, A l,
A23, A4, B la, B3, B4, D6, II, Jla , J2.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
60-80; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3,
bálványfa (Ailanthus altissimá) 1, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 3-4; selyemkóró (Asclepias
syriaca) 2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
4, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1,
amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései
meggy (Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 4,
arany vessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Lesku Balázs)
T alajok ■ A talajtakaró teljes egészében fiatal
öntésanyagokon és talajvízhatás alatt alakult ki.
A táj legmélyebb részét az Ecsedi-láp foglalja el.
A legnagyobb területi kiterjedésben (48%) vá
lyogtól agyagig változó mechanikai összetételű,
gyengén vagy erősen savanyú kémhatású, álta
lában 1%-nál kisebb szervesanyag-tartalmú,
15-35 (int.) talajminőségű, általában gyenge termékenységű öntés talajok fordulnak elő.
Az általában agyag fizikai féleségű, savanyú
kémhatású, 3-4% szervesanyag-tartalmú réti ta
lajok a kistáj talajainak 14%-át képviselik. Termé
kenységi besorolásuk a 40-55 (int.) talajminőségi
ponthatárok közötti. Vízgazdálkodásukra, nehéz
mechanikai összetételükből adódóan, a nagy
vízraktározó és a kis vízvezető képesség a jel
lemző. Szántóként akár 70%-uk hasznosítható.
Az öntés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti
talajokénál könnyebb, vályog vagy agyagos vá
lyog. Vízgazdálkodásuk emiatt a réti talajokénál
kedvezőbb, szervesanyag-tartalmuk azonban ki
sebb, 1-2% közötti. Kémhatásuk savanyú, termé
kenységi besorolásuk a réti talajokéhoz hasonló
45-50 (int.) talajminőségi kategória. Szántóként
80%-ban hasznosulhatnak.
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A kistáj K-i határa mentén mocsári erdők tala
ja borít nagy kiterjedésű, a táj 13%-át kitevő,
összefüggő területet. E talajok mechanikai össze
tétele agyag, vízgazdálkodásuk az állandó víz
telítettség következtében kedvezőtlen. Kémha
tásuk erősen savanyú, szervesanyag-tartalmuk
2-3% közötti. Termékenységük a kedvezőtlen
víz- és hőgazdálkodás következtében gyenge
(int. 10-20). Eredetileg mocsári és kocsányos töl
gyekből álló zárt erdőségek borították e talajokat,
ma azonban csupán kb. 10%-ukat. Savanyúsá
guk és kis termékenységük miatt visszaerdősítésük lenne a leggazdaságosabb.
Az agyag, erősen savanyú kémhatású, tőzeges lápos réti talajok 7%-nyi területet borítanak.
Termékenységi besorolásuk a 25-35 (int.) talaj
minőségi kategória. A lápos réti talajokét meg
haladó szervesanyag-felhalmozódású síkláp,
lecsapolt és telkesített síkláp talajok a terület 4,
ill. 2%-án fordulnak elő. Termékenységi besoro
lásuk 15-35 (int.) közötti. Értéküket leginkább a
jellegzetes lápi élővilág adta. E talajok érdekessé
ge még, hogy a karbonátokat nem tartalmazó táj
ban a láp körüli területek mélyebb szintjeiben
karbonátkiválások jelennek meg. Esetenként a
gipsztartalom szép kristályhalmazokat képez.
Jellegzetes ezen kívül még a lápos területek kör
nyezetében a fekete agyagos eltemetett szint,
amely messze túlnyúlik a lápok mai területén,
mutatva azt, hogy a terület a közelmúltban újra
megsüllyedt, és hordalékanyaggal borította be a
már talajosodott felszínt.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

25
26
27
28
29
30
31

14
12
7
4
2
13
48

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, két forgalmi tengelyű, sűrű közúthálózatú terület. ÉK-DNy-i irányban a 491. sz. főút
szeli át, D-i harmadának tengelyében a 49. sz.
főút halad K-Ny-i irányban. A kistáj középső ré
szén fekvő Y alakban vezetnek át a Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Csenger egyvágányú
vasúti mellékvonalak. D-i peremét metszi a Máté
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szalka-TiborszáUás mellékvonal néhány km-es
szakasza. A kistáj ÉK-i és K-i határvonala a ma
gyar-ukrán, DK-i határa a magyar-román állam
határ része. Előbbin Tiszabecsnél, utóbbin Csengersimánál nemzetközi közúti határátkelőhely
van Ukrajna (Kárpátalja), ill. Románia felé. Tiborszállás vasúti határátkelőhely Romániába. Az álla
mi közutak hossza 372 km, amelyből 73 km (19%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 31 km/100 km2,
főútsűrűség 6 km/100 km2. Főút menti települése
inek aránya 19%. Fülpösdaróc, Hermánszeg, Rápolt és Zajta közúthálózati végpontok. Vasútvona
lainak hossza 67 km, vasútsűrűség 5,6 km/100
km2. Településeinek 22%-a rendelkezik vasútállo
mással, közülük Csenger és Zajta, valamint Tiborszállás vasúthálózati végpontok. Hajózható vízi
útja a kistáj E-i részén kanyargó Tisza 60 km-es,
Tiszabecs-Vásárosnamény közötti szakasza, to
vábbá az időszakosan hajózható Szamos teljes ha
zai szakasza (50 km), utóbbin 4 helyen van komp
átkelőhely. A Tiszán Kisamál közúti híd ível át a
Beregi-síkra. A Szamoson Tunyogmatolcsnál köz
úti és vasúti, Csengéméi közúti híd található.
T elepüléshálózat ■ A jelentős kiterjedésű kistáj

71 települése sűrű települési rendszert alkot (6,1
település/100 km2). A falvak jelentős része ere
detileg az árvízzel veszélyeztetett területekből
kiemelkedő folyóhátakra települt. Népességszá
muk alapján széles skálán helyezkednek el: az
1500-3000 lakosú helységek mellett már akad
nak törpefalvak is. 2 városi jogállású települése
van (Fehérgyarmat és Csenger), ezek azonban
nem tudják pótolni a térség hagyományos köz
pontját, az I. világháború után az országhatáron
kívülre került Szatmárnémetit. A városi lakosság
aránya alig haladja meg a 20%-ot. A települése
ket még ma is fenyegeti az árvíz: utoljára a Sza
mos 1970-es árvize okozott nagy károkat. Az ezt

követően kiépített lokalizációs töltésen kívül ke
rült Nagygéc azóta is romfalu, nem építették újjá.
N épesség ■ A sűrű településhálózat nem páro

sul magas népsűrűséggel (2001: 60,4 fő/km2). Az
1949-es népességmaximum óta a kistáj elveszí
tette népességének 1/5-ét (2001: 69 030 fő). A né
pességfogyás fő oka az elvándorlás, amit a relatíve
jó természetes szaporodás nem tudott ellen
súlyozni. Ennek ellenére a korszerkezet még vi
szonylag jó, a népesség 1/5-e gyermekkorú, a 65
év felettiek aránya viszont csak 15%. A legkisebb
falvak egy részében azonban az elöregedés előre
haladott állapotban van.
A népesség iskolázottsági szintje mélyen az
országos átlag alatt van: egyetlen osztályt sem
végzett több mint 3%, az 1-7 osztályt, ill. a 8 osz
tályt végzettek aránya 29-29%, s mindössze 4%
rendelkezik diplomával.
Vallási téren a reformátusok dominálnak
(2001: 72,3%), a római katolikusokat még a görög
katolikusok is felülmúlják (2001: 8, ill. 9,5%). Jónéhány településen mindhárom felekezet ér
demben van jelen. A felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak aránya elhanyagolható
(2001: 3, ill. 4,7%). A lakosság döntő része ma
gyar, nagyobb számban csak a cigányság van
jelen (2001: 6,5%), legnagyobb közösségük (Ópályi) meghaladja az 500 főt.
A hagyományosan hátrányos helyzetű kistáj
munkaerő-piaci mutatói jóval rosszabbak az or
szágos átlagnál. A lakosság gazdasági aktivitása
2001-ben mindössze 22%, a munkanélküliségi ráta
viszont közel 34%. A foglalkozási szerkezet jóval
közelebb állt az országos képhez: 60% a tercier,
32,4% az ipari és 7,5% a mezőgazdasági foglalkoz
tatottak aránya. 2007 nyarán a munkanélküliek
aránya (17,4%) közel háromszorosa az országos
átlagnak, jelentős településszintű különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Fehérgyarmat

A
Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, Cégénydányádi Kastélypark Természetvédelmi Terület
Birhó-erdő (Fehérgyarmat), dzsungelgyümölcsös (Kisar), strand (Tiszabecs), ősgyepes (Túristvándi), G arbolcí-erdő

£
gör. kát. tem plom középkor; oltárral (Csegöid), gör, kát. tem plom (Csenger). ref. tem plom (Csenger, Fülpösdaróc, Gyügye,

i

Kisar, Kisszekeres, Nábrád, Nagyszekeres, 1úristvándi), fa harangláb (Hermánszeg). r. kát. tem plom (jánkmajtis, Zajta),
unitárius tem plom (Kocsord)
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Kende-kúria (Cégénydarád), Szuhányi-kastély (Csenger, Csengersima), Jékey-kúriák (Géberjén), Csizmadia-kastély
(Győrtelek), Válly-kastély (jánkmajtis), Tisza-kastély (Kocsord), Becsky-kúria (K om lódtótfalu), Medve-kastély (Kölese),
Luby-kastély (Nagyar), Madarassy-kúria (Pátyod), Rozsályi-kastély (Rozsály), Domahidy-kastély (Szamosangyalos),
Uray-kastély (Tyúkod)
Rozsályi Kun család sírboltja (Nagyszekeres), a Penyigei balladában megénekelt 9 kislány síremléke a református

Öl

'

tem etőben (Penyige), csónakos fejfás tem ető, Kölcsey Ferenc síremléke (Szatmárcseke)
Keleti p o n t kopjafa (G a rbók), Tisza-emlékmű, Kossuth-szobor, Sárkányos díszkút, Erdélyi kapu (Fehérgyarmat),
Székely hadosztály em lékműve (Kocsord), O k tó b e r 23. emlékszobor (Őpályi), az ökö ritó i nagy tűzvész emlékoszlopa
(Ö köritófülpös), Kölcsey Ferenc szobra (Szatmárcseke), Rákóczi-emlékoszlop (Tiszabecs)

&
f it-

ö

atóm bunker (Kocsord), vízimalom (Túristvándi), T ú r-b u kó /g á t/
Á rpád-kori földhalom vár (Császió), Ftelytörténeti Múzeum (Csenger), Kályhamúzeum (Fülésd), romfalu (Nagygéc),
Zsarókerti Faépítmény (Panyola), Lekvárium Szilva- és Lekvármúzeum (Penyige), M óricz Zsigmond Emlékház
és Múzeum (Tiszacsécse)
csűr, lakóház (Kispalád), középparaszti vályogház (Méhtelek), tájház (Szatmárcseke)

D omborzat ■ A kistáj 94,1 és 152 m közötti tszf-i

1.6.13 BODROGKÖZ
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Terü
lete 862 km2 (a középtáj 30,1%-a, a nagytáj
1,7%-a).

T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,5
55,6
2,7
1,0
19,1
10,9
6,3

Hektár |
3898,4 ,
47930,2
2288,8
862,6
16439,6
9362,3
5447,2

magasságú ártéri szintű tökéletes síkság. A fel
szín átlagos relatív reliefe 4 m/km2; a középső ré
szen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé
változatos a felszín. A horizontális felszabdaltság
a K-i (Karcsától É-ra, K-re) és a Ny-i részen a
Tisza és a Bodrog mederváltozásai (morotvák, el
hagyott medrek) következtében az átlagot meg
haladó. A felszíni formákat tekintve a Bodrogköz
középső része a legváltozatosabb. A karosai egy
kori Tisza-ág és a jelenlegi Tisza-ághoz kapcsoló
dó folyóhátak közén kialakult, a szabályozásokig
mocsaras-vizenyős területet számos, a Tisza és a
Bodrog oldalazó eróziójával pusztított, de ma is
10-15 m magas futóhomoksziget tarkítja. A Tisza
és a Bodrog menti alluviális síkságot elhagyott
morotvák és mederszakaszok tagolják.
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F öldtan ■ A medencealjzatot főként paleozoos
képződmények és triász-jura kőzetek alkotják.
A Zempléni-hegységből lefutó patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos üledékekből álló
hordalékkúpján az újpleisztocénben futóhomo
kos felszín képződött. A formákat gyakran
löszös homoktakaró konzerválta. A Tisza és Bod
rog a formák nagy részét elpusztította, s jelenleg
a felszín 90%-át újholocén öntésképződmények,
réti agyagok és lápos-kotus üledékek borítják.
A kistáj hasznosítható nyersanyagai részben a
homokos üledékekhez (Bodroghalom, Vajdács
ka), részben a középső rész egykori mocsaras-lápos területeihez csatlakoznak.
A középső-miocén mélybe zökkent vulkáni
anyagára rakódtak le a fiatal üledékek.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, de közel a mér
sékelten hűvös éghajlati típushoz. ÉK-en és Ny-on
a mérsékelten száraz típus határán fekszik, más
hol már inkább száraz.
Az évi napfény tartam 1800 óra körüli, nyá
ron 740-750, télen 170 óra napsütésre számít
hatunk.
Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C, a nyári
félévé 16,7-17,0 °C. Ápr. 4-7. után és okt. 17-18.
előtt, azaz 192-194 napon át a napi középhőmér
séklet sokévi átlagban magasabb, mint 10 °C.
Évente 185-190 nap körüli fagyoktól mentes idő
szakra számíthatunk, ápr. 10-15. és okt. 20. kö
zött. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
átlaga 33,5-34,0 °C. A téli abszolút minimumok
átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 550 mm körüli, de
ÉK-en és Ny-on eléri vagy kissé meghaladja a
580 mm-t, sőt Záhony térségében a 600 mm-t is
eléri. A nyári félév csapadéka 340 mm körüli, de
ÉK-en és Ny-on közel 370 mm. Tuzséron mérték
a legtöbb 24 órás csapadékot, 122 mm-t. A hótakarós napok átlagos száma 40-45, az átlagos ma
ximális hóvastagság 18-20 cm.
ÉK-en és Ny-on 1,20 körüli, máshol 1,25 körü
li az ariditási index értéke.
>,

Vízfolyás

Vízmérce

A leggyakoribb szélirányok az É-i (a Bodrog
mentén inkább ÉK-i), ÉNy-i és D-i. Az átlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket.
A nem túl hőigényes és közepes vízigényű
növények termesztéséhez kedvező az éghajlat.
V izek ■ A Tisza Zsurk-Tokaj közötti szakasza

(92 km) és a Bodrog (50 km, 13 571 km2 összes és
972 km2 hazai vízgyűjtővel) határolják. A Tiszá
nak Tokajnál 49 449 km2-re gyarapodik az összes
és 6552 km2-re a hazai vízgyűjtő területe. Ide tar
tozik még a Ronyva (51 km, 522 km2) Sátoralja
újhely alatti szakasza (12 km, 54 km2). A tájat
sűrű csatornahálózat szövi át, amelyek közül a
nagyobbak: Berecki-főcsatorna (51 km, 184 km2),
Tiszakarádi-főcsatorna (39 km, 325 km2), Tö
rökéri-főcsatorna (34 km, 207 km2). Száraz, víz
hiányos terület.
Vízjárási adatok a Tiszáról, a Bodrogról és a
Ronyváról vannak.
Ezen a szakaszon a kora tavaszi hóolvadásos
árvizek a legmagasabbak, míg a kisvizek ősszel
és télen jelentkeznek. A Tisza Dombrádig állan
dóan, felette időszakosan hajózható. A tiszalöki
duzzasztás a Bodrogot is hajózhatóvá tette. Az
időszakos belvizek levezetésére több mint 500
km-es csatornahálózat épül. A Bodrogot és a
Tiszát védgátak kísérik.
Az állóvizek csoportja 4 természetes tóból (36
ha), 3 tározóból (123 ha) és 14 holtágból (92 ha)
áll. A természetes tavak között a Karcsa-tó (24,5
ha), a holtágak között a kenézfői (18 ha), a táro
zók között a vajdácskái (55 ha) a legnagyobb. A
levonuló tiszai árvizek szabályozására 2008-ban
Cigándnál árvízi szükségtározó épült.
A „talajvíz" a csatornák mentén 2 m felett áll,
máshol 2-4 m között ingadozik. Mennyisége
jelentős. Kémiai jellege Tiszakarádtól DNy-ra
nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége viszont az ÉK-i táj
részen haladja meg a 25 nk°-ot, míg DNy-on
15-25 nk° között van. A szulfáttartalom csak he
lyenként haladja meg a 60 mg/l-t.

LKV

LNV

KQ

758
880
686
330

74
88
6,05
0,15

cm
Tisza
Tisza
Bodrog
Ronyva

Záhony ,
Tokaj
Sárospatak
Sátoraljaújhely

-309
-184
14
6

KÖQ
m3/s
336
464
122
2

NQ
3750
4000
1250
250
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A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az arté
zi kutak mélysége a 100 m-t ritkán haladja meg,
de általában bővizűek. Általános a nagy vastar
talom is.
A közüzemi vízellátás jól kiépült, s viszony
lag magas a közüzemi csatornahálózatba bekap
csolt lakások aránya (2008:59,4%). Ez azonban csak
néhány település jó ellátottságát tükrözi vissza, a
falvakban lényegében nincs csatornahálózat,
vagy alacsony a rákötési arány. Ez veszélyezteti
a vízbázis jellegű kistáj vízminőségét.

Gyakori élőhelyek: B la, B2, B5, D34, OB, P2a,
RB, közepesen elterjedt élőhelyek: A23; B lb, B3,
BA, D6, H5b, J4, J6, OA, OC, P2b RA, RC; ritka
élőhelyek: A l, B4, II, J2, J3, J5, K la, L5, P45, P7.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 4, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 5, selyemkóró ( Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Tuba

N övényzet H A Bodrogköz potenciális erdőterü
let (a mélyebb térszíneken fűz-nyár ligeterdők,
égeres-kőrises mocsár- és láperdők, tölgy-kőrisszil ligeterdők, a folyóhátakon, homokszigete
ken gyertyános tölgyesek, alföldi zárt kocsányos
tölgyesek), további jellegzetessége a vízhez kötő
dő élőhelyek gazdagsága. Az erdőirtásokat, ár
mentesítéseket leginkább a lápok és az erdők
sínylették meg. Az egykori erdők helyén jórészt
szántók, ill. fajszegény ültetvények, a lecsapolt
lápok helyén szántók, nagy kiterjedésű rétek,
másodlagos mocsarak vannak. Természetszerű
növényzetét a Tisza és a Bodrog holtágaiban,
kubikgödreiben, a bodrogzugi nyílt ártér és a
mentett oldal tavaiban, erekben, csatornákban
fajgazdag mocsári- és hínártársulások (mételykóró - Oenanthe aquatica, rucaöröm - Salvinia natans, súlyom - Trapa natans, fehér tündérrózsa Nymphaea alba, békaliliom - Hottonia palustris,
tündérfátyol - Nymphoides peltata); a vízpartokat
szegélyező mocsarak, láposodó foltok (nádi
boglárka - Ranunculus lingua, mocsári lednek Lathyrus palustris, gyilkos csomorika - Cicuta
virosa, debreceni torma - Armoracia macrocarpa,
nyári tőzike - Leucojum aestivum, mocsári aggó
fű - Senecio paludosus); a mocsárrétek, láprétek
(kornistárnics - Gentiana pneumonanthe, szibériai
nőszirom - Iris sibirica, réti iszalag - Clematis
integrifolia) jelentik. A folyókat bokorfüzesek,
valamint fűz- és nyárfajok dominálta ligeterdők
kísérik. A hullámtérben jelentős az özönfajok
borítása. A magasabb térszíneken a kőris-szil
ligeterdők állományai húzódnak. A montán ele
meket (bükksás - Carex pilosa, gyertyán - Carpinus betulus, erdei varázslófű - Circaea lutetiana)
tartalmazó gyertyános-tölgyesek a Bodrogköz
több pontján (Long-erdő, Ricse-Révleányvár,
Mosonnai-erdő) fellelhetők, a Long-erdőben
bükkel.

Zoltán, Szirmai Orsolya, Gyarmathy Magdolna)
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T alajok ■ A talajtakaró közel 90%-a öntésanya
gon, vízhatás alatt képződött. A legnagyobb te
rületi kiterjedésben (45%) réti talajok fordulnak
elő. Mechanikai összetételük agyag, erősen sava
nyú kémhatásúak, szervesanyag-tartalmuk álta
lában 4%. Termékenységük a 30-45 (int.) pontú
földminőségi kategória.
A másik kiterjedt talajféleség az öntés réti talaj
(15%). Mechanikai összetétele vályog, agyagos vá
lyog vagy agyag, kémhatása savanyú. Mechanikai
összetételétől és vízgazdálkodási tulajdonságától
függ földminőségi viszonyszáma (int. 30-50).
A táj É-i részének mélyebb térszínein síkláp
talajok (7%) vannak, amelyek termékenysége
korlátozott (<30 int.). Jellemzőjük a tőzeges szervesanyag-felhalmozódás.
A Bodrog menti nyers öntéstalajok jelentős kiterjedésűek (22%), agyagos vályog, helyenként
vályog fizikai féleségűek, gyengén savanyú
kémhatásúak és gyenge termékenységűek (int.
25-35). Ezek a vízhatás alatt álló talajok legelő
ként és szántóként hasznosíthatóak, különösen a
táj É-i részén a magasabban fekvő Pácin és Karcsa
határában, ahol a szántóföldi növénytermesztés
biztonságosabb, mint a mélyebb fekvésű agyagos
talajokon. A talajok hasznosíthatóságát a magas
talajvíz és az árvízveszély egyaránt korlátozza.
Ezért elsősorban a magasabban fekvő területek
biztonságosak.
A táj Ny-i határa menti lejtők harmadidősza
ki, nyirokszerű üledékein bamaföldek vannak
(5%). Mechanikai összetételük agyagos vályog,
erősen savanyúak és a 35-40 (int.) talajminőségi
kategóriába tartoznak.
A még magasabb térszínek homokos üledéke
inek talajai kovárványos barna erdőtalajok (5%).
Termékenységük gyenge (int. 15-30).

ú,
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A tájban található néhány homokszigeten
szőlőtermesztésre is alkalmas humuszos homok
talajok is vannak (1%).
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
03
1
09
5
10
5
25
45
26
15
29
7
31
22

K özlekedés ■ ÉNy-i határától és K-i peremétől
eltekintve a Tisza és a Bodrog által közrezárt te
rület periferikus közlekedési hálózati helyzetű,
főút és vasút nélküli terület. ÉNy-i pereme, a
Bodrog jobb parti része viszont közlekedési ten
gely, ahol párhuzamosan fut a 37. sz. főút és a
Szerencs-Sátoraljújhely egyvágányú vasútvonal.
K-i peremét rövid szakaszon metszi a 4. sz. főút
és a Nyíregyháza-Záhony kétvágányú villa
mosított nemzetközi vasúti fővonal. A kistáj É-i
határvonala a magyar-szlovák, ÉK-i sarka a ma
gyar-ukrán államhatár része. Előbbin Sátoralja
újhelynél közúti és vasúti, Pácinnál közúti ha
tárátkelési lehetőség van Szlovákiába. Utóbbin
Záhony kiemelkedő jelentőségű nemzetközi köz
úti és vasúti határátkelőhely Ukrajna (Kárpát
alja) felé nagy kiterjedésű vasúti teherforgalmi
átrakókörzettel. Állami közútjainak hossza 236
km, amelyből 48 km (19%) első- és másodrendű
főút. Közútsűrűség 30 km/100 km2, főútsűrűség
6 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
27%. Felsőberecki, Tiszakarád, Viss és Zalkod
közúthálózati végpontok. Vasútvonalainak
hossza 46 km, amelynek 13%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 5,7 km/100 km2. Településeinek
28%-a rendelkezik vasútállomással, közülük
Sátoraljaújhely és Záhony belföldi vasúthálózati
végpontok.
Flajózható vízi útja a Tisza 92 km-es, Záhony
és Tokaj közötti szakasza, valamint a Bodrog
Tokaj és Olaszliszka közötti 22 km-es szakasza.
A Tiszán 5 helyen van kompátkelőhely. A Tiszán
Cigánd fölött és Záhonynál ível át híd a folyón
(utóbbi egyben határátkelési pont Ukrajnába), a
Bodrognak Sárospataknál és Alsóbereckinél van
közúti hídja. Sárospataknak polgári célú füves
repülőtere van.

T elepüléshálózat ■ A kistáj jelentős részben

megőrizte középkori településrendszerét, de
akad fiatal település is, mint az 1954-ben önálló
sult Györgytarló. A települések túlnyomó része
a két folyó (Tisza és Bodrog) mellett fekszik, a
kiterjedt belső részek alig lakottak. így a telepü
léssűrűség (3,9 település/100 km2) nem sokkal
haladja meg az országos átlagot. A 34 település
ből 4 városi jogállású (Cigánd, Sárospatak, Sá
toraljaújhely, Záhony), de valamennyi a kistáj
peremén fekszik, így a térség egyes részei váro
si szolgáltatásokkal nem teljesen lefedettek.
A városi lakosság aránya közel 60%, a kistáj túl
nyomó része ennek ellenére falusias jellegű.
A lakosság közel 3%-a külterületen él, de ez nem
tanyavilágot, hanem egykori uradalmi majoro
kat jelent.
N épesség ■ A népsűrűség (2001:81,4 fő/km2) el

marad az országos átlagtól, s egyes területeken
még a 30 fő/km2-es értéket sem éri el. Az 1960-as
népességmaximum óta a lakosságszám folya
matosan csökken, s már a 70 000-et sem éri el.
A csökkenő népességszám a városokra is jellem
ző. A népességvesztés elsősorban az elvándorlás
következménye, az utóbbi időszakban azonban
a természetes népmozgalom is negatív ered
ményt hozott.
Ennek ellenére a lakosság korszerkezete vi
szonylag jó: a gyermekkornak 20% feletti aránya
mellett a 65 évesnél idősebbek részesedése nem
éri el a 15%-ot.
Az elöregedési index értéke a legtöbb telepü
lésen kedvező, de van már erősen elöregedett
falu is. A lakosság iskolázottsága érzékelhetően
elmarad az országos átlagtól, de nem szélsősé
gesen rossz. Az egyetlen osztályt sem végzettek
aránya meghaladja a 2%-ot, magas az 1-7 osz
tályt végzettek részesedése is (2001: 22%), a dip
lomások aránya (2001: 6,5) viszont alig több mint
fele az országos átlagnak. Az utóbbiak 70%-a Sá
rospatakon és Sátoraljaújhelyen él.
Az egykor főleg reformátusok lakta kistájon
ma már a katolikusok vannak többségben (2001:
47,2%), de közel 40% a reformátusok részesedé
se is. A katolikusok között 32% a római és 15,2%
a görög katolikus, az utóbbi sokszorosa az orszá
gos átlagnak. A települések többségében mind
három felekezet érzékelhető súllyal van jelen. Az
egyházhoz nem tartozók és az ismeretlen vallásúak aránya alacsony, együtt is csak 11%.

147

1 .6.14

Az etnikai megoszlás egyszerűbb, a népesség,
kb. 90%-a magyar, említést csak a 7% feletti ci
gányság érdemel. Több településen is élnek több
száz fős roma közösségek.
A hagyományosan elmaradott kistáj munka
erő-piaci mutatói elég rosszak: alacsony a lakos
ság gazdasági aktivitása (2001: 28,5%), a munka

nélküliség pedig magas (2001: 20,5%). A foglal
kozási szerkezet viszont közel van az országos
átlaghoz: 2001-ben az agárkeresők aránya 5%
alatti, s 60% a tercier szektor részesedése. 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (14,1%) több
mint kétszerese az országos átlagnak, jelentős te
rületi különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-alföldi, észak-magyarországi
Sárospatak

a

mm

...

s
Long-erdő Természetvédelmi Terület
tiszai védett ártér (Tiszacsermely)
Rákóczi-vár (Sárospatak)
r. kát. tem plom (Bodrogolaszi), gör. kát. tem plom (Bodrogolaszi, Kenézlő, Zemplénagárd), román stílusú ref. tem plom
(Karosa), zsinagóga ((plaszliszka), gótikus vártem plom (Sárospatak), trinitárius kolostor, jezsuita kolostor,
ferences kolostor (Sárospatak), pálos tem plom és kolostor (Sátoraljaújhely)
Olcsváry-kuria (Alsóberecki), Lónyay-kastély (Bodrogolaszi), Györgytariói kastély (Györgytarló), Várkastély (Pácin),
Rozgonyi-kastély (Sárospatak), W aldbott-kastély (Sátoraljaújhely), Lónyay-kastély (Tuzsér)
vo lt pálos kolostor (Olaszliszka), Nagykönyvtár, Fellegvár, professzori házak, Szinyei-ház, városháza, zsidó fürdő (Sárospatak),
városháza, bö rtön és fegyház (Sátoraljaújhely)
zsidó te m e tő (Ricse), Teitelbaum Mózes csodarabbi sírja, zarándokhely (Sátoraljaújhely)

I
Szent István-szobor (Kenézlő), kálváriakövek (Lácacséke), Juhász-kút (Ricse), Pálóczi H orváth-testvérek emlékműve,
Csodaszarvas és Prométeusz, II. Rákóczi Ferenc-szobor, Kossuth Lajos szobra, Lorántffy Zsuzsanna szobra,
Szent Erzsébet-szoborcsoport (Sárospatak), zenélő szökőkút, kálvária, Kossuth-szobor (Sátoraljaújhely)
műemlék szivattyútelep (G yörgytarló), gőzmeghajtású szivattyútelep (Ricse), Magas-hegyi libegő (Sátoraljaújhely),
a vasútállomáson kiállított 375-ös sorozatú gőzmozdony (Záhony)
honfoglalás k o ri tem ető, régészeti em lékpark (Alsóberecki), honfoglaláskori régészeti park, skanzen (Karos, Kisrozvágy),

tfr

Kossuth Emlékház (Olaszliszka), Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményeinek Múzeuma (Sárospatak), Kazinczy Ferenc Múzeum (Sátoraljaújhely)
népi lakóház (Cigánd)

1.6.14 R É T K Ö Z
A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében he
lyezkedik el. Területe 275 km2 (a középtáj 9,6%-a,
a nagytáj 0,5%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2 . szántó
í 3. kert
4. szőlő
i
' 5. rét, legelő . .. ■
6 . erdő
7. vízfelszín
f?|S!

o/
/o
4,7
67,1
3,4

Hektár
1296,5
18460,2
935,1

0,0

0,0

17,0
3,0
4,8

4675,4
825,3
1318,0

D omborzat ■ A kistáj 94,5 és 127,4 m közötti

tszf-i magasságú, ártéri szintű tökéletes síkság.
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A felszín kis átlagos relatív reliefű (2 m/km2);
a Tisza mentén fekvő területeken alacsonyabb, a
középső és különösen a K-i részen kissé maga
sabbak az értékek. Itt a változatosságot a helyen
ként 8 m magasságot is elérő futóhomokbuckák
jelentik. Formái eolikus és folyóvízi eredetűek.
A futóhomokformák közül a keskeny, mély szél
barázdák és a hosszanti, ill. parabola alakú gar
madák jellemzőek. A Tisza mentén fekvő terüle
tek homokhátakkal és elhagyott medermaradvá
nyokkal fedettek.
F öldtan ■ A medencealjzatról csak bizonytalan

ismeretek vannak. A középső-miocén intermedi
er vulkanizmusának anyagára vastag posztvul
káni üledékek rétegződtek. A felszín legnagyobb
részét (több mint 85%-át) holocén üledékek (öntés
homok, öntésiszap, lápos-kotus képződmények)
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foglalják el. A Rétköz középső ré
szén a kotus-lápos üledékekből szi
getszerűen kiemelkedő pleisztocén
futóhomokok gyakran löszös ho
moktakaróval fedettek. Ezekben a
pleisztocén folyamán jellegzetes futóhomok-buckás felszínek marad
ványait kell látnunk. Az óholocénban megindult süllyedés miatt a
Tisza oldalazó eróziójával ugyanis
lenyeste a szélbarázdás felszíneket,
s megindult a terület láposodása is.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg,
száraz éghajlatú kistáj. Az évi nap
sütés összege 1820 óra; ebből nyáron 750 óra, té
len 170 óra körüli napfényt élvez a vidék.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga 9,6-9,7 °C, ill. 16,8-17,0 °C. A 10 °C középhő
mérsékletet meghaladó napok száma 194-195,
tavaszi és őszi határnapja ápr. 4-5., ill. okt. 18. Az
év folyamán 185-188 napon át általában nem
csökken a hőmérséklet fagypont alá (ápr. 12-14.
és okt. 17-19. között). Az évi abszolút hőmérsék
leti maximumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimu
moké -17,0 és -18,0 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg 570-590 mm, de D-en
csak 550 és 560 mm közötti. A nyári félévben
330-340 mm eső valószínű. A 24 órás csapadék
maximum 77 mm, Dombrádon észlelték. A téli
félévben 40-42 napon át szokta hó borítani a ta
lajt, az átlagos maximális vastagsága 17-18 cm.
Az ariditási index D-en 1,25-1,28, máshol 1,20
körüli.
A leggyakoribb szélirány az É-i, második he
lyen a DNy-i áll. Az átlagos szélsebesség 2,5-3
m/s közötti.
Inkább a szárazságtűrő és kevésbé hőigényes
növényeknek kedvez az éghajlat.
V izek ■ A Tisza Révleányvár és Tiszabercel kö
zötti 40 km-es szakaszára támaszkodik É-ról,
míg D-ről a Belfő-csatorna (53 km, 636 km2) víz
rendszere határolja. Jelentősebb mellékcsatorná
ja a Nagyhalász-Pátrohai-csatorna (21 km, 118
km2). Száraz, mérsékelten vízhiányos terület.

Vízfolyás

Vízmérce

Vízjárási adatok főleg a Tiszáról vannak.
A Belfő-csatorna vízszállítása is elérheti a 20
m3/s-ot. A főcsatornába csatlakozó csatornahá
lózat hossza a 600 km-t is meghaladja. Az árvi
zek időszaka a kora nyár, a kisvizeké az ősz és a
tél.
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van, de a
csatornákkal is jelzett mélyedésekben a 2 m-t
sem éri el. Kémiai jellege többnyire kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, de a Ny-i táj
részen a nátrium is nagy területen jelentkezik.
A keménysége 15-25 nk° között van. A szulfát
tartalom 60 mg/1 alatt marad.
Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkán ha
ladja meg, és általában bővizűek.
A felszín alatti vizek minőségét tartósan ve
szélyezteti a csatornahálózat alacsony szintű ki
építettsége: 2008-ban a lakások mindössze 32%-a
volt rákapcsolva a hálózatra. Ekkor mindössze 3
településen volt közcsatorna-hálózat.
N övényzet ■ A 19. század végi vízrendezéseket
követően alapvetően átalakult növényzetű kis
táj. A terület legnagyobb részét eredetileg kitevő
síkláp, valamint a rétek, mocsarak és tölgyerdők
helyén ma túlnyomórészt szántóföldek vannak.
Természetközeli vegetáció csak a legmagasabb
talajvízszintű területeken található (ezeknek is
csak kis része ősfolytonos növényzetű), valamint
a holtágakban. Erdőterületei a hullámtér kivéte
lével ültetettek. A belvizes parlagokon jellemző
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a mocsarak viszonylag gyors regenerációja, míg
száraz homokon több helyen jellegtelen száraz
gyepek alakulnak ki.
A viszonylag jelentős kiterjedésben található
üde gyepek többsége fajszegény másodlagos
mocsárrétszármazék (réti ecsetpázsit - Alopecurus pratensis, fehér tippan Agrostis stolonifera, veresnadrág-csenkesz Festuca pseudovina, réti csenkesz - Festuca pratensis), a kistáj Ny-i oldalán
helyenként szikes jelleggel (kisfészkű ászát - Cirsium brachycephalum). A jobb állapotú réteken
szórványos a pompás kosbor (Orchis elegáns) és a
Tisza-parti margitvirág ( Chrysanthemum serotinum). Mélyebb részeken jellemzők a nádas, gyé
kényes és magassásos (mocsári, parti és éles sás
- Carex acutiformis, C. riparia, C. acuta) mocsarak.
Ezek többnyire degradált állományok, de a kistáj
K-i felén nagyobb, természetesebb, lápi elemeket
is (zsombéksás - Carex elata, békaliliom - Hottonia palustris, bánsági sás - Carex buekii, mocsári
lednek - Lathyrus palustris) őrző foltok is jellem
zők. Az üde-nedves területeken a táj meghatáro
zói a kisebb-nagyobb füzes ligetek, facsoportok.
Nyílt homoki és zártabb száraz gyepek csak kis
foltokban vannak, ezek másodlagos fajszegény
állományok. Az özönfajok főleg parlagokon, fa
ültetvényekben vannak előretörőben.
A Tisza menti természetszerű puhafás állo
mányokba ékelődve fragmentálisan keményfaligetek (szagos galaj - Galium odoratum, erdei
ibolya - Viola sylvestris) is fellelhetők.
Gyakori élőhelyek: OB, Bla, D34; közepesen
gyakori élőhelyek: OA, OC, B5; P2a, RA; ritka
élőhelyek: B2, B3, B4, RB, RC, J3, J4, II, A l, H5b.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20^10;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa
(.Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 4, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, amerikai kő
ris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kései meggy (Prunus
serotina) 1 , japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1 ,
akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Szigetvári Csaba, Lesku Balázs)

nehezebb mechanikai összetételűeké pedig erő
sen savanyú. Szervesanyag-tartalmuk 3 és 4%
közötti. Termékenységi besorolásuk a 30-50
(int.) talajminőségi pontok között változik.
Az agyagos vályog és agyag mechanikai
összetételű öntés réti talajok (27%) kémhatása a
mechanikai összetételtől függően gyengén vagy
erősen savanyú. Szervesanyag-tartalmuk 1-2%, a
35-50 (int.) földminőségi kategóriába tartoznak.
A kistáj legnagyobb kiterjedésű (32%) talajtí
pusát a lecsapolt és telkesített síkláp talajok kép
viselik. Kémhatásuk gyengén savanyú. Termőré
teg-vastagságuk a felszín közeli talajvíz (<70 cm)
által korlátozott. A 15-30 (int.) talajminőségi ka
tegóriába tartoznak.
A Tisza menti nyers öntéstalajok (5%) agyag
vagy vályog fizikai féleségűek. Kémhatásuk
gyengén savanyú, szervesanyag-tartalmuk <1%.
Földminőségük a 25-40 (int.) ponthatárokkal jel
lemezhető. A vízhatás alatti talajok mintegy ötö
dé rét-legelőként hasznosítható. A táj talajainak
erdőterületi hasznosíthatósága 5 és 15% közötti.
A kiemelkedő szigetek homokfelszínein futó
homok (2%), valamint kovárványos barna erdő
talajok (5%) találhatók. A homokhátak szőlőter
mesztésre és gyümölcsös (almás) telepítésére al
kalmasak. A szigetek löszös üledékeinek talajai a
réti csernozjom talajok (5%), amelyek homokos
vályog fizikai féleségűek, nem felszíntől karbo
nátosak, szervesanyag-tartalmuk csupán 1-2%.
Ezek a táj legkedvezőbb mezőgazdasági adottsá
gú (int. 55-65) talajai.

T alajok ■ A talajtakaró igen változatos, annak

K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. ÉK-i hatá
rához közel fut a 4. sz. főút és a Nyíregyháza-Záhony kétvágányú villamosított vasúti fővonal,
amelyen csak Pátrohának van - már a kistáj terü
letén kívüli - vasútállomása. A kistáj Ny-i felé
ben vezet a Nyíregyháza-Dombrád keskeny
nyomközű vasút 16 km-es szakasza. Állami köz-

ellenére, hogy a terület 88%-át kitevő öntésanya
gokon réti, réti öntés, telkesített síkláp és nyers
öntés talajok találhatók.
A réti talajok (24%) mechanikai összetétele a
vályogtól az agyagos vályogon keresztül az
agyagig változik. Szénsavas meszet nem tartal
maznak. A vályog talajok kémhatása savanyú, a
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útjainak hossza 74 km, közútsűrűség 25 km/100
km2. Rétközberencs közúthálózati végpont. Kes
keny nyomközű vasútvonalainak hossza 16 km, a
vasútsűrűség 5,3 km/100 km2. Településeinek
30%-a rendelkezik vasútállomással, közülük
Dombrád vasúthálózati végpont. A kistáj hajóz
ható vízi útja a Tisza Révleányvár és Tiszabercel
közötti 40 km-es szakasza. Kompátkelőhelyek:
Szabolcsveresmart-Révleányvár, Dombrád-Cigánd. Egyetlen Tisza-hídja Dombrádnál vezet át
a Bodrogközbe.
T elepüléshálózat m A kistáj 10 települése 1 ki
vétellel 1000 főnél népesebb, közepes méretű
falu. A településsűrűség (3,8 település/100 km2)
valamivel nagyobb az országos átlagnál. A kül
területi népesség aránya viszonylag magas
(2001: 6,2%), ez azonban alapvetően nem tanya
világot, hanem egykori uradalmi majorokat ta
kar. Egyetlen városi jogállású települése a sze
rény központi helyi funkciókkal rendelkező
Dombrád (2001: 4155 lakos). A városi lakosság
aránya mindössze 22%.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 80 fő/km2) ala
csonyabb az országos átlagnál, nagyon ritkásan
lakott részei azonban nincsenek. Az 1960-as né
pességmaximum után a lakosságszám csökkent,

1990 után azonban ismét növekedésnek indult
(2001:18 786 fő), ebben a természetes szaporodás
és a pozitív vándorlási egyenleg egyaránt szere
pet játszott. A korszerkezet nagyon fiatalos, a né
pesség közel 1/4-e gyermekkorú, a 65 év feletti
ek aránya viszont alig haladja meg a 13%-ot. Az
elöregedési index mindenütt kedvező. Ezzel
szemben az iskolázottsági szint rendkívül rossz:
a lakosság közel 1/3-a még az általános iskolát
sem végezte el, ezen belül közel 3% egyetlen osz
tályt sem. A diplomások aránya (2001: 2,5%)
mindössze 1 /5-e az országos átlagnak.
Vallási téren a reformátusok dominálnak (2001:
62,6%), messze megelőzve a római és a görög ka
tolikusokat (20,7, ill. 7,3%). A felekezethez nem
tartozók aránya rendkívül alacsony (2,5%), de
nem jelentős az ismeretlen vallásúak részesedése
sem (5,8%). A lakosság több mint 90%-a magyar,
említést csak a romák érdemelnek (2001: 5,7%).
A munkaerő-piaci mutatók meglehetősen
rosszak, az alacsony gazdasági aktivitás (2001:
22,4%) magas munkanélküliséggel párosul
(2001: 25,3%). A foglalkozási szerkezetben a ter
cier szektor alig haladja meg az 50%-ot, az átla
gosnál nagyobb viszont az ipar, de még a mezőgazdaság részesedése is (2001: 40,1, ül. 8,7%).
2007 nyarán a munkanélküliek aránya 14%, ez
több mint kétszerese az országos értéknek.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

s

Tiszatelek-Tiszaberceli Á rté r Természetvédelmi Terület
víztározó (Szabolcsveresmart), Tisza-túra
ev. tem plom (Beszterce, Dom brád), re f te m plom (Dögé)
kisvasúti skanzen (Dom brád), Nyírvidéki Kisvasút

1.7 KÖZÉP-TISZA-VIDÉK
T erülethasznosítás

1.7.11 TAKTAKÖZ
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Terüle
te 470 km2 (a középtáj 6,4%-a, a nagytáj 0,9%-a).
h A kistáj 92,8 és 115 m közötti tszfi magasságú egykori hordalékkúpsíkság. Az É-i

D omborzat

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

6,5
56,8
0,8
0,6
17,9
9,1
8,2

Hektár
3060,1
26703,9
382,1
278,6
8414,2
4282,8
3858,1
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peremek felé növekvő, de átlago
san alacsony relatív reliefű felszín
döntő többsége az ártéri szintű
síkságok orográfiai domborzat
típusába sorolható. Az ármentesí
tések előtt a nagyobb áradások a
terület több mint 3/4-ét borították.
Az enyhén D felé lejtő, monoton
felszín változatosságait az olykor
5-15 m magas futóhomokos foltok
(főként a D-i részen) és az alluviális részek rendkívül gazdag el
hagyott folyómedrei és morotvái
jelentik. Ezeket a Tisza és a Bodrog
hagyta hátra (a leghosszabb elha
gyott folyómeder a Takta).
F öldtan ■ A medencealjzat koráról és kifejlődé

séről csak bizonytalan adatok vannak. Erre mio
cén riolitos-dácitos sorozat települt. Ny-i részét
érinti a Hemád-vonal. A pleisztocén folyamán a
Szerencs-patak és a Zempléni-hegységből érke
ző kisebb patakok építette hordalékkúp. Ezek a
vízfolyások a pannóniai képződményekre É-on
30-120, D-en (a Tisza mentén) 150 m vastag, alsó
részében kavicsos, felsőbb részeiben folyóvízi ho
mokból és iszapbál álló üledékeket halmoztak fel.
Az ÉK-i szelek ezekből nagy kiterjedésű futóho
mokos felszínt (szélbarázdával, garmadával, ma
radékgerincekkel) alakítottak ki. A pleisztocén vé
gén az egész terület vékony homokos lösz, löszös
homok (É-on löszös) takarót kapott. A pleisztocén
végén megjelent Tisza csaknem az egész kistájat
bejárta és a futóhomok-területek nagyobb részét
elpusztította. Ma a felszín mindössze 6%-át fedi
löszös üledékekkel borított futóhomok, a többi a
gyakran 6-10 m-t is elérő vastagságban kifejlődött
holocén öntésiszap, -agyag, -homok, lösziszap.
Szerencs térségében a szarmata korú riolittufás
vulkanizmushoz kötődik a kaolin-előfordulás.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg és mérsékelten

száraz az éghajlata.
Az évi napfény tartam 1820 és 1840 óra közöt
ti. Nyáron 740-750, télen 170-175 óra közötti
napsütést élvez.
É-on 9,5-9,6 °C, máshol 9,7-9,9 °C az évi kö
zéphőmérséklet, míg a tenyészidőszaké 17,0 °C
körüli, de É-on 16,8 °C. A napi középhőmérsék
let 194-196 napon haladja meg a 10 °C-ot (ápr.
3-5. és okt. 17-19. között). A fagymentes időszak
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hossza - ápr. 8-12. és okt. 20. között - 188-192
nap. É-on 33,0 °C, D-en 34,0 °C körüli az abszo
lút maximum hőmérsékletek sokévi átlaga, az
abszolút minimumoké -16,0 és -17,0 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg sokévi átlaga 540-580
mm körüli (É-on mintegy 600 mm). A tenyészidőszakban a várható csapadékmennyiség 350 mm
körüli. A legtöbb 24 órás csapadék Tarcalon volt
(96 mm). A hótakarós napok átlagos évi száma
38-40, átlagos maximális 16 cm-es vastagsággal.
É-on 1,15, máshol 1,20-1,28 az ariditási index
értéke.
Az É-i, az ÉK-i és a DNy-i a három leggyako
ribb szélirány. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s
körüli.
A nem túl hő- és vízigényes szántóföldi, ker
tészeti és gyümölcskultúráknak megfelelő az ég
hajlat.
V izek ■ A Tiszának Tokajtól a Sajó torkolatáig

terjedő 54 km-es szakaszához tartozik, amely
szakaszon a folyó vízgyűjtője 554 km2-rel gyara
podik. Mellette Ny-felől a Tisza egykori 55. sz.
kanyarulatának meanderében a Takta-csatorna a
fő vízgyűjtő (62 km, 621 km2), amely a Szerencspatak (36 km, 347 km2) folytatása Szerencs alatt.
Utóbbiba folyik az ún. Fennsíki-csatoma (4 km,
10 km2), ami a Fürdő-patak (6 km, 37,5 km2) és a
Mádi-patak (9 km, 16 km2) összefolyásából ke
letkezik. A Taktába folyik még a Gilip-patak (18
km, 76 km2) és a Harangod-patak (17 km, 100
km2), továbbá a Hernádból a Kesznyéteni-erőmű
üzemvízcsatornája (11,5 km). Végül a tájhatáron
veszi fel a Tisza a Sajót is (229 km, 12 708 km2).
Száraz, vízhiányos terület.
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QTI
Tisza
Sajó
Szerencs-patak
Takta
Kesznyéteni-üzemvízcsatoma

Tiszadob
Ónod
Szerencs '
Taktaharkány
Tiszalúc

-310
86
-6
52
-230

*1
Vízjárási adatok a főfolyókon kívül is vannak.
Az árvizek időpontja a kora tavasz, a kisvizeké az ősz és a tél. A Tisza vízminősége I., a csa
tornáké II., a Sajóé III. osztályú. A Takta és Tisza
közötti belvizes területet 220 km-es csatornahá
lózat csapolja le. A Tiszán Tiszalöknél épült víz
erőmű 300 m3/s-os vízhozam mellett 12 500 kW
kapacitású, a Hernád vizére épült Kesznyétenierőmű 40 m3/s mellett is 4400 kW-ot ad, mert
nagyobb a folyó esése.
A táj számos tava közül 13 holtmeder 150 ha
felszínnel. Köztük a tiszadobi átvágás holtága a
legnagyobb (106 ha) Tiszalúc mellett. Ugyanitt
van 1 halastó is (67 ha). A tiszalöki duzzasztó
vízfelszíne csak 2000 ha, mivel itt csupán me
derduzzasztás van. A 2 kis természetes tó alig
18 ha.
A „talajvíz" mélysége átlag 2-4 m között van.
Kémiai típusa a Takta és a Tisza között kalcium-,
azon kívül nátrium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° közötti, de a Takta
mellett nagyobb értékek is vannak. A szulfáttar
talom 60-300 mg/1 között ingadozik.
A rétegvíz mennyisége általában csekély, de
egyes felszín alatti folyómeder kitöltésekben jó
val nagyobb értékek is előfordulnak.
Az artézi kutak mélysége ritkán haladja meg
a 200 m-t. A vízhozamok általában mérsékeltek,
nem érik el a 200 1/p-et.
A felszín alatti vizek minősége szempontjából
problémát jelent a csatornázottság viszonylag
alacsony szintje: 2008-ban a lakások 35,1%-a volt
rákapcsolva a közüzemi csatornahálózatra, s
emögött elsősorban Szerencs jó értéke áll. A köz
ségek túlnyomó részében is van csatorna, de
csak részlegesen kiépítve.
N övényzet ■ A Tisza, a Takta és a Sajó által be

folyásolt egykori ártéri terület jelenleg dominán
san szántóföldi hasznosítású. Potenciális vegetá
cióját a kőris-szil ligeterdők határozzák meg, a
Tisza mentén puhaligetekkel, az egykori meder
maradványokban magassásosokkal, nádasokkal,
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Prügy és Taktabáj között homoki és tatárjuharos
tölgyesek komplexével, Szerencs-Bekecs előteré
ben pedig szikesekkel.
Ma kb. 20%-át fedi természetközeli vegetáció.
Az aktuális növényzetére jellemző, hogy a Tisza
és a Takta mentén a puhafaligetek (nyári tőzike Leucojum aestivum, ligeti szőlő - Vitis sylvestris)
töredékesek, helyükön nemesnyáras és -füzes
telepítések találhatók. A keményfaliget-foszlányokban montán fajok (madárfészek - Neottia nidus-avis, erdei tisztesfű - Stachys sylvatica) is
fennmaradtak. A holtágakban, morotvákban a
hínárvegetáción túl (rucaöröm - Salvinia natans,
súlyom - Trapa natans, fehér tündérrózsa Nymphaea alba) értékes úszólápszigetek is fejlőd
tek (tőzegpáfrány - Thelypteris palustris, gyilkos
csomorika - Cicuta virosa, villás sás - Carex pseudocyperus). A mélyebb fekvésű területeken ma is
vannak mocsárrétek és magassásosok (debreceni
torma - Armoracia macrocarpa, pompás kosbor Orchis elegáns, m ocsári csorbóka - Sonchus palust
ris, Tisza-parti margitvirág - Chrysanthemum
serotinum), rekettyefüzesek és fűzlápok (kígyó
nyelv - Ophioglossum vulgatum, szálkás pajzsika
- Dryopteris carthusiana), de reliktum jellegű szi
kes erdei rétek (sziki kocsord - Peucedanum offici
náié, réti őszirózsa - Aster sedifolius, fátyolos
nőszirom - Iris spuria) is megőrződtek. Az egy
kor elterjedt löszpusztagyepek erősen degradált
állományai csak elvétve fordulnak elő az övzáto
nyok tetején. A tiszalöki erőmű okozta talajvízszint-növekedés miatt bekövetkezett talajfelszín
közeli sófelhalmozódás másodlagos szikes rétek
kialakulásához vezetett (magyar sóvirág - Limo-

nium gmelinii).
Gyakori élőhelyek: D34, OB, B la, OC, F2, Flb,
B5; közepesen gyakori élőhelyek: J4, P2a, J6, B2,
BA, RB, RC, A l, A23, B3; ritka élőhelyek: Jla ,
A3a, FI5a, Fia, B lb , J3, E l, P2b, H3a, D6, F3, L5,
OA, B6.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 2, amerikai kőris (Fraxi-
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nus pennsylvanica) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1. (Hudák Katalin)
T alajok ■ A Szerencs-patak és a Tisza hordalék

anyagain, az azokból a szél által kifújt és osz
tályozott homokhátakon, valamint az azokra te
lepült löszön alakultak ki a táj talajai. A Tiszát
szegélyező nyers öntéstalajok (20%) mechanikai
összetétele vályog vagy agyagos vályog. Termé
kenységük az átlagosan 0,5% szervesanyag-tartalmuk következtében gyenge (int. 15-30).
Az öntéstalajok képződésének következő fá
zisát képviselő öntés réti talajok a terület 4%-át
teszik ki. Mechanikai összetételük agyagos vá
lyog vagy agyag. Mészmentesek és mechanikai
összetételüktől és szervesanyag-tartalmuktól
függően a 25-45 (int.) talajminőségi kategóriába
tartozhatnak. A táj területének közel a felét
(42%) réti talajok alkotják, amelyek zömmel
löszös üledékeken képződtek, agyag fizikai féleségűek, és a 35-45 (int.) földminőségi kategó
riába soroltak. Bár löszös üledéken képződtek,
kémhatásuk mégis erősen savanyú. Főként
szántóterületként hasznosíthatóak. Minthogy a
táj az ország egyik legszárazabb területe, a
szántókon a termésbiztonság az öntözhetőség
függvénye. Erdőterületként akár 25%-uk hasz
nosulhat.
A kistájban É-on, 4%-nyi területen, nyiroksze
rű anyagon képződött bamaföldek találhatók.
Humuszos homoktalajok (2%) és löszös anya
gon képződött, homokos vályog mechanikai
összetételű, csernozjom jellegű homoktalajok
(3%) is előfordulnak a tájban, amelyek elsősor
ban gyümölcsösként hasznosíthatók.
Az ártér peremi, magasabb térszíneken mészlepedékes csernozjom talajok (4%) és alföldi
mészlepedékes csernozjom talajok (7%) képződ
tek, amelyek igen jó mezőgazdasági adottságúak
(int. 90-120).
A táj talajtakaróját különböző szikes talajtípu
sok színesítik. A réti szolonyecek 7%-ot tesznek
ki, az igen gyenge termékenységű (<20) sztyepesedő réti szolonyecek 3%-ot, a szolonyeces réti
talajok pedig 4%-ot. Ez utóbbiak termékenysége
a legkedvezőbb (int. 20-35.). Valamennyi szikes
talajtípus nehéz mechanikai összetételű (agyag,
agyagos vályog), s emiatt szelvényfelépítésük
ben és morfológiájukban a szikes jelleg kifeje
zett. A szikes talajok elsősorban legelőként hasz
nosíthatók.
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A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
03
09
13
14
22
17

24
25
26
31

"

Területi részesedés (%)
2
4
3
4
t 7 1
Ily : 5
7
3
4
42
4
20

K özlekedés ■ Döntő hányadán félperiferikus
közlekedési hálózati helyzetű terület. ÉNy-i pe
remén fut a 37. sz. főút és a Miskolc-Szerencs
kétvágányú villamosított vasúti fővonal, amely
egy vágányon folytatódik Nyíregyháza felé. D-i
peremén vezet az Ohat-Nyíregyháza vasúti mel
lékvonal rövid szakasz. Állami közútjainak
hossza 111 km, amelyből 15 km (13%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 22 km/100 km2, főútsűrűség 3 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 18%. Vasútvonalainak hossza 48 km,
amelynek 71%-a villamosított. Vasútsűrűség: 9,6
km/100 km2. Településeinek 53%-a rendelkezik
vasútállomással. Hajózható vízi útja a Tisza 54
km-es, Tokaj és Kesznyéten közötti szakasza,
ahol Tokaj rendelkezik folyami személykikötő
vel. Kompátkelőhelyek: Tiszatardos-Tiszalök,
Tiszalúc-Tiszadob.
Tokajnál közúti és vasúti híd vezet át a fo
lyón, Tiszalúc és Tiszadob között tavasztól őszig
pontonhíd biztosít kapcsolatot a folyó két partja
között.
T elepüléshálózat ■ Meghatározó részét a né
pes (1500-4000 lakos) falvak alkotják, a telepü
léssűrűség valamivel az országos átlag feletti
(3,6/100 km2). Két városi jogállású települése a
maga kategóriájában fejlettnek számít (Szerencs,
Tokaj), de peremi fekvésük miatt kisugárzásuk
nem terjed ki a teljes kistájra. A városi népesség
aránya (2001: 30,8%) messze alatta marad az or
szágos átlagnak.
N épesség ■ Az országos átlagnál ritkásabban la
kott terület: 2001-ben a népsűrűség 86 fő/km2-t
tett ki, a Tisza menti településeken azonban
ennek még a felét sem érte el. Az 1960-as népes
ségmaximum után lassan fogyatkozni kezdett
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a lakosság, majd 1990 után ismét stabilizálódott
a népességszám (2001: 48 646 fő), mivel a ván
dorlási nyereség ellensúlyozni tudta a természe
tes fogyást. A korszerkezet viszonylag kedvező,
minden 5. lakos gyermekkorú, a 65 év felettiek
aránya viszont a 15%-ot sem éri el. Az elöregedé
si index értéke majdnem mindenütt kedvező, ez
nem mondható el viszont a lakosság iskolázottsági szintjéről: a 8 általánost sem végzettek ará
nya magasabb az országos átlagnál, az érettségi
zettek és a diplomások részesedése viszont alatta
marad (2001:15, ill. 5,1%).
A vallási megoszlás terén a római katolikusok
állnak az élen (2001: 46,5%), a lakosság 1/3-a pe
dig református. Az utóbbiak néhány Tisza menti
faluban többségben vannak. Országos átlag fe
TÁJI

letti a görög katolikusok aránya is (2001: 6,7%),
átlag alatti viszont a felekezeten kívüliek és az is
meretlen vallásúak aránya (2001: 5,5, ill. 6,1%). A
lakosság több mint 9/10-e magyar, ezen kívül
csak a cigányság aránya érdemel említést (2001:
6,7%). Legnagyobb, közel 900 fős közösségük
Prügyön él.
A munkaerő-piaci mutatók meglehetősen
rosszak, az alacsony gazdasági aktivitás (2001:
24,7%) mellett magas a munkanélküliség (2001:
34%). A foglalkozási szerkezetben a tercier szek
tor áll az élen (2001: 60,5%), megelőzve az ipart
és a mezőgazdaságot (31, ill. 8,5%). 2007 nyarán
a munkanélküliségi ráta (12,8%) duplája az or
szágos átlagnak, de jelentősek a települések kö
zötti különbségek.

ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-alföldi, észak-magyarországi
Borvidék: Tokaj-hegyaljai
Andrássy-kastély védett parkja (Tiszadob)
Szerencs
Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet, Kesznyéteni Tájvédelmi K örze t Tiszadobi Á rté r Természetvédelmi Terület

*

i

(A

©
*

kastélypark, ártér (Tiszadob), Kopasz-hegy (Tokaj), tiszalúci holtág
ref. tem plom (Tiszadob, Tiszaladány), zsinagóga, gör. kát. tem plom , Jézus szíve r. kát. tem plom , kapucinus kolostor (Tokaj)
Rákóczi-várkastély (Szerencs), Patay-kastély (Taktabáj), Andrássy-kastély 16kenéz! kastély, vadászkastély/, Andrássy-kastély
(Tiszadob), Rákóczi-Dessewffy-kastély (Tokaj)
Községi Borház (Legyesbénye), Patay-borház; Sárga Borház (M ezőzom bor), ágyúgolyós ház, Generális-ház,
Rákóczi-pince (Tokaj)
zsidó sírkövek (Tokaj)

^

;

A

M óricz-m ellszobor (Prügy), Szent István-szobor (Taktaharkány), Tisza-szabályozás emlékoszlopa (Tiszadob), Petőfi-szobor

a

Tubustorony magtár (Tiszadob), vízerőmű (Tiszalök)

tfr

(Tiszalúc), II. Rákóczi Ferenc-szobor, N epom uki Szent jános-szobor, Széchenyi István-szobor, Szent István-szobor (Tokaj)

M óricz Zsigmond-ház (Prügy), Cukormúzeum, Képeslapmúzeum, Játékmúzeum (Szerencs), Tokaji Múzeum,
Tokaji Borok Háza (Tokaj)
népi lakóház (Taktaharkány), borospincék (Tokaj)

n
Paulay Ede Színház (Tokaj)

1.7.12 BORSODI-ÁRTÉR
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében he
lyezkedik el. Területe 483 km2' (a középtáj 6,6%-a,
a nagytáj 0,9%-a).
D omborzat ■ A kistáj 88 és 94 m közötti tszf-i
magasságú, E-i részén ármentes részekkel tagolt,

T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
6,1
53,8
0,5
0,1
15,4
14,2
10,0

Hektár
2940,7
25951,1
255,9
53,4
7413,4
6838,7
: 4825,9
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de egészében árté
ri szintű tökéletes
síkság. Kis átlagos
relatív reliefű, egy
hangú felszínű. A
gyenge lejtésviszo
nyok miatt gyako
riak a rossz lefo
lyású
területek,
uralkodóak a nagy
kiterjedésű lapo
sok. Felszíni meg
jelenésébe változa
tosságot a max. 5-6
m-re kiemelkedő,
gyakran egymásba
nőtt futóhomok
formák (az É-i ré
szen), valamint a
Tisza, Sajó-Hemád
és a Hejő folyók ko
rábbi futásirányát
jelző elhagyott fo
lyómeder-generáci
ók visznek.

Sajóhjdvé^

Tiszadob

ih'Körcml ,
\MoesolUs-

í

\

,eleQBorsnJogeszt
p QHarsért;
t

'

a

Hejőbábi

NemesS

J tT T Mezőríagymihály

Szenti:

pgeriövő

(iBödönhát

:entmargita

/

Telekház

É o r to b á g y iI h a la s tó

__

Poroszló

F öldtan ■ Az ÉK-

ről DNY-ra egyre
mélyebbre süllye
dő medencealjzatról csak bizonytalan adatok
vannak. A Borsodi-ártéren a kavicsos, ill. homo
kos hordalékkúp-felszínt a Ny-i részen vékony
(1-1,5 m-es) löszös homok takarja. A korábbi le
folyást jelző, gyengébben kiemelkedő részek
közti mélyedésben öntésiszap található, a na
gyobb kiterjedésű mocsaras laposokra tőzegeskotus talajok a jellemzőek. K felé a felszín köze
lében a finomabb, elsősorban löszös, iszapos
anyagok az uralkodóak. Ezek fedik be az egy
kori bükki hordalékkúp D-i, homokosabb ré
szét. Az anyagok széttelepítésében a holocénban megjelenő Tisza is részt vett. A pleisztocén
végén a korábbi hordalékkúpfelszínen a kavi
csos jelleg miatt kevés helyen futóhomokfor
mák is keletkeztek; ezeket gyakran löszös ho
mok fedi.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz kistáj.
Évi mintegy 1850-1900 óra napsütés a megszo
kott, nyáron 750-760 óra közötti, télen 175-180
óra napfény tartam valószínű.
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Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga 10 °C
körül van, a vegetációs időszaké kevéssel 17,0 °C
fölötti. Ápr. 1-3. és okt. 18-19. közé esik az az
időszak, amikor a napi középhőmérséklet 10 °C
fölé emelkedik (évente 194-197 nap). A fagy
mentes időszak hossza 190-192 nap (ápr. 8-10. és
okt. 20. között). Az évi abszolút hőmérsékleti
maximumok és minimumok átlaga 34,0-34,5 °C,
ill. -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 530-550 mm, de É-on
megközelíti az 560 mm-t. A tenyészidőszakban
320-330 mm (É-on kevéssel 340 mm feletti) csapa
dékra számíthatunk. Tiszadorogmán esett a leg
több eső (76 mm) egy nap alatt.
Évente mintegy 36 hótakarós nap valószínű,
az átlagos maximális vastagsága 16 cm.
Az ariditási index 1,30, É-on 1,25.
Az uralkodó szélirány az ÉK-i, jóval kisebb
gyakoriságú a Ny-i és DNy-i. Az átlagos szélse
besség kevéssel 2,5 m/s feletti.
A szárazságra hajló éghajlat miatt a kevésbé víz
igényes növények termesztésére alkalmas a kistáj.
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N övényzet ■ A táj a Tisza egykori ártere, annak
hullámtéri és mentett része. Potenciálisan liget
erdei, ártéri mocsári táj, meanderező, morotvákat képző folyóval. A táj D-i része tartósan mes
terségesen elárasztott ártér (Tisza-tó), gazdag
természetközeli hínár-, mocsári és részben láposodó növényzettel (súlyom - Trapa natans, tün
dérfátyol - Nymphoides peltata, gyilkos csomorika
- Cicuta virosa). Polgárig a Tisza mente ártéri nö
vényzete szegényesebb.
A hullámtér erdei fűz-nyár ligeterdők, ill.
zömmel legfeljebb 150 éve telepített, spontán re
generálódó füzesek, nyárasok, mindkét típusban
igen sok özönnövénnyel. Az erdőszéleken, mo
csarak szegélyén fajgazdag magaskórósok ala
kultak ki (debreceni torma -Armoracia macrocarpa,
Tisza-parti margitvirág - Chrysanthemum serotinum, nyári tőzike - Leucojum aestivum, mocsári
aggófű - Senecio paludosus). E tájban (Kesznyétennél) vannak a Közép-Tisza-vidék talán legszebb
mocsárrétjei. A Tiszabábolna környéki rétek jel
legtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszá
radtak (kornistárnics - Gentiana pneumonanthe,
debreceni torma - Armoracia macrocarpa, buglyos
boglárka - Ranunculus polyphyllus). A kaszálás,
legeltetés alól felhagyott réteket a gyalogakác
állományai nőtték be. Kesznyétennél láposodó
morotvákban úszólápok alakultak ki sok lápi faj
jal. Ősi keményfás ligeterdő alig maradt, ugyan
akkor vannak szép, sokfafajú, telepített állomá
nyok a táj É-i részén. Ez a táj őrzi az egyik legjobb
állapotú hazai sziki tölgyes-kocsordos rétsztyepmozaikot Újszentmargita mellett (molyhos tölgy
- Quercus pubescens, tatár juhar - Acer tataricum,
magyar zergevirág - Doronicum hungaricum, réti
őszirózsa - Aster sedifolius, sziki kocsord - Peucedanum officinale, sziki lórom - Rumex pseudonatronatus, lápi fajokkal: zsombéksás - Carex elata, dárdás nádtippan - Calamagrostis canescens).
A mentett oldalon ártéri rétekből kiszáradt
cickórós szikes puszták és maradványmocsarak
húzódnak. A belvizes szántókon fajgazdag a törpekákás iszapnövényzet (látonyafajok - Elatine
spp., iszapfű - Lindernia procumbens).

V izek ■ A kistáj a Tisza ártere a Sajó-torkolat és
Tiszafüred között. A Tisza e szakasza 62 km
hosszú. Csak jobbról kap mellékvizeket. Ezek:
Sajó (229 km, 12 708 km2), Hejő (44 km, 293 km2),
Rigósi-főcsatoma (39 km, 148 km2) és a Sulymosi-főcsatoma (17 km, 105 km2). Balról érinti a kis
tájat a Király-ér (35 km)-Alsóselypes-ér (89 km,
630 km2) vízrendszere is, amely a Hortobágy-Berettyóhoz csatlakozik. Attól D-re pedig a Tisza
füredi-főcsatorna (28 km, 79 km2) következik.
Száraz, gyér lefolyású terület.
A Tiszán és a Sajón kívül csak a Hejőről van
nak mértékadó vízjárási adatok.
A Tiszán az árvizek tavasszal, a kisvizek ősz
szel gyakoriak. A Hejő vízjárását karsztforrás
teszi kiegyenlítetté. A belvízlevezető csatornahá
lózat hossza kb. 230 km. A vizüket 8 szivattyúte
lep emeli árvízkor a Tiszába. A Tisza hullámterét
végig védgátak kísérik.
A 13 állóvíz közül 9 holtág a Tisza mellett, 128
ha felszínnel (legnagyobb Tiszafüredtől ENy-ra,
32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedé
sű. Tiszakeszi és Tiszafüred mellett van 1-1 ha
lastó is (48 ha, ill. 75 ha).
A „talajvíz" mélysége 2 -4 m között van.
Mennyisége csak a kistáj É-i felében számot
tevő. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° kö
zött van, szulfáttartalma nem haladja meg a
60-300 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége csekély. Körülbelül
Tiszakeszi vonalától É-ra a kutak sekélyek, de bővizűek. Attól D-re erősen megnő a mélységük, víz
hozamuk azonban csökken, a vastartalmúk nagy.
A lényegében teljes körű vezetékes vízellátás
mellett látszólag jó a csatornázottság szintje is,
mivel 2008-ban a lakások közel 70%-a rákapcso
lódott a közüzemi csatornahálózatra. Ennek hát
terében azonban alapvetően Tiszaújváros teljes
körű ellátottsága állt, a falvak közel felében nincs
csatornahálózat. Ez veszélyezteti a felszín közeli
rétegek vizének minőségét. Tiszaújváros strandkútja 62 °C-os hévizet ad, mint Tiszakeszié is,
Tiszacsegéé 72 °C-os.

virfolyi!
Tisza
Sajó
Hejő

Vízmérce

LKV

Tiszakeszi
Ónod
Nyékládháza

-212
86
19

LNV

KQ
KÖQ
NQ
----------m3/s ... .:

796
520
154

109
9,5
0,3

cm
I
j

530
63,1
0,45

4135
710
15
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Gyakori élőhelyek: D34, D6, J3, J4, RD; kö
zepesen gyakori élőhelyek: A l, A23, A3a, B la,
B2, B3, B5, BA, F lb , F2, F3, OB, P2a, RA, RB; rit
ka élőhelyek: Blb, D5, F ia, F4, F5, H5a, II, J6,
M3, OA, OC, P2b, P45, P7, RC.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 30-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundó) 4, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 5, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
4, akác (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1. (Molnár Zsolt, Molnár Attila)
T alajok a Az ártéri kistáj talajai részben a Tisza

öntésanyagain, részben a néhány deciméterrel,
helyenként méterrel magasabb löszös üledéke
ken alakultak ki.
A Tiszát szegélyező, vályog mechanikai
összetételű, mészmentes, átlagosan 0,5% szervesanyag-tartalmú nyers öntéstalajok (10%) több
nyire (70%) ártéri ligeterdők lehetnek. A Tiszá
hoz csatlakozó ártéri terület vályog, agyagos
vályog fizikai féleségű öntés réti talajainak szervesanyag-tartalma 1% körüli, s főként (75%)
szántó és rét-legelő lehet.
Az öntésanyagokon és a löszös üledékeken
képződött réti talajok (30%), agyagos vályog és
agyag mechanikai összetételűek, a 35-55 (int.)
talajminőségi kategóriába tartoznak. Az árteret a
Flortobágy felé eső területeken a sztyepesedő
réti szolonyec talajok (10%), a Borsodi Mezőség
felé pedig a réti szolonyec talajok övezik (12%).
A harmadik szikes talajféleség, a szolonyeces ré
ti talaj, kisebb foltokban csupán az összterület
2%-án található. Főként szántó hasznosításuk le
hetséges (75%). Termékenységi besorolásuk a
30-45 (int.) talajminőségi kategória.
A talajtípusok területi megoszlása

14
16
22
23
24
25
26
31
víztározó

4
4
12
10
2
30
23
10
5

-

A Sajó-FIernád-sík szomszédságában lévő lö
szös kiemelkedéseken alföldi mészlepedékes és
réti csernozjom talajok vannak 4-4%-nyi terüle
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ten. Értékes búza- és kukoricatermő területeket
(85-95%) alkotnak.
K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű terület, amelyet rövid szakaszokon ke
reszteznek főutak (az M3-as autópálya Oszlárnál, a 35. sz. főút Tiszaújvárosnál) és vasúti mel
lékvonalak. Utóbbiak közé tartozik a kistáj D-i
peremén a Füzesabony-Debrecen, K-i szélén az
Ohat-Nyíregyháza egyvágányú vasutak, vala
mint É-i részén a Miskolc-Tiszaújváros villa
mosított mellékvonal utolsó szakasza. Állami
közútjainak hossza 77 km, amelyből 16 km (23%)
autópálya, ill. másodrendű főút. Közútsűrűség
15 km/100 km2, főútsűrűség 3 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 14%. Vasútvonalai
nak hossza 16 km, amelynek 22%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 3,2 km/100 km2. Településeinek
21%-a rendelkezik vasútállomással, közülük
Tiszaújváros vasúthálózati végpont. Hajózható
vízi útja a Tisza 62 km-es, Tiszagyulaháza-Tiszabábolna közötti szakasza, ahol Tiszaújváros,
Tiszacsege és Tiszabábolna rendelkezik folyami
kikötővel. Kompátkelőhely: Ároktő-Tiszacsege.
A Tiszán Tiszaújvárosnál és Oszlártól D-re köz
úti hidak vezetnek át a folyón, utóbbi az M3-as
autópályáé.
T elepüléshálózat ■ A Tisza két partján hosszan

elhúzódó kistáj 13 települése az átlagosnál rit
kább településrendszert jelent (2,7 település/100
km2). Főleg a folyó bal partja kedvezőtlen a meg
telepedésre, de a másik parton is főleg kis- és
aprófalvak vannak. Ezt a hálózatot néhány kö
zepes méretű falu egészíti ki, nagyobb népesség
száma csak a két városi jogállású településnek
van (2001: Tiszacsege: 4975 fő, Tiszaújváros:
17 207 fő). Az egykori Tiszaszederkényből kinőtt
Tiszaújváros tulajdonképpen „tájidegen" elem,
mivel gyors népességnövekedését az ide telepí
tett iparnak (vegyipar, kőolaj finomítás, hőerő
mű) köszönheti. A kistájon belüli peremhelyzete
miatt kisugárzó hatása korlátozott. Elsősorban
Tiszaújváros jelenléte miatt a városi népesség
aránya (2001: 65,4%) lényegében megfelel az or
szágos átlagnak.
N épesség ■ Ritkásan benépesült kistáj, a népsű
rűség mindössze 67,8 fő/km2, az ártéri falvak
esetében pedig még ennél is jóval kisebb. A né
pességmaximum 1980-ban volt, a népességszám
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azóta csökken (2001: 33 908 fő), ami az elvándor
lás következménye, mivel a természetes népmoz
galom pozitív. Ezzel összefüggésben a korszerkezet
viszonylag kedvező: közel 20% a gyermekkorn
ak, s mindössze 12% a 65 év felettiek aránya. A la
kosság iskolázottsági szintje valamivel alacso
nyabb az országos átlagnál, a lemaradás azonban
nem tragikus. A magasabb iskolai végzettségűek
erőteljesen Tiszaújvárosban koncentrálódnak, itt
él pl. a diplomások több mint 4/5-e.
A vallási megoszlást sajátos kettősség jellem
zi, mivel lényegében azonos a római katolikusok
és a reformátusok aránya (2001: 35-35%). Emlí
tést érdemel a görög katolikusok 3%-os részese
dése is. Viszonylag magas a felekezethez nem

tartozók és az ismeretlen vallásúak aránya (2001:
16,8, ill. 8,9%). Az etnikai megoszlás szinte ho
mogén, a 95% magyar mellett csak a 2,4%-ot el
érő roma népesség érdemel említést.
A munkaerő-piaci mutatók rosszabbak az or
szágos képnél: 2001-ben a lakosság 1 /3-a volt fog
lalkoztatott, a munkanélküliség pedig 22%-ot tett
ki. A foglalkozási szerkezetre is Tiszaújváros
nyomta rá a bélyegét: az ipar 51,9%-os részesedés
mellett a szolgáltatás 43,3%-ot, a mezőgazdaság
pedig 4,8%-ot ért el. 2007 nyarán a munkanélküli
ek aránya meghaladta a 10%-ot, ez a viszonylag
kedvező érték azonban csak Tiszaújváros ala
csony rátájának (5,6%) a következménye; a fal
vakban jóval nagyobb a munkanélküliség.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Tisza-tavi
Üdülőkörzet: Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet
Tiszacsege, Tiszaújváros
á í
Mezőcsáti Tájvédelmi Körzet, Tiszadorogmai G öbe-erdő Természetvédelmi Te rület
®
G öbe-erdő (Tiszadorogma), Kácsa-szigeti Holt-Tisza (Tiszacsege), Tisza-tavi Madárrezervátum, szilpuszta (Tiszavalk)
gör. kát. tem plom (Tiszaújváros)
i
Vay-kastély (Tiszacsege), Édes-kastély, Zsóri-kastély (Tiszakcszi)
í

fh
Szent István-szobor, Lorántffy Zsuzsanna szobra, Petőfi Sándor szobra (Tiszaújváros)
i
vízi erőm ű (Kesznyéten)

■

s
népi lakóházak (Oszlár), zseilérház/falumúzeum (Tiszacsege), vessző- és gyékényfonó műhelyek (Tiszadorogma)
I+ t

1.7.13. HEVESI-ÁRTÉR
A kistáj Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben helyezkedik el. Területe 388 km2 (a középtáj
5,3%-a, a nagytáj 0,8%-a).
T erülethasznosítás

Típus '.IliS H H I
1. lakott terület
2, szántó
3, kert T
:
4. szőlő
5. rét, legelő
6, erdő
7. vízfelszín

O/
/o

3,0
51,8
0,5
0,0
7,5
12,4
24,8

Hektár
1149,9
20103,3
192,0
0,0
2924,7
4818,7
9640,6

D omborzat ■ A kistáj 85,4 és 90,5 m közötti tszf-i
magasságú, ártéri szintű tökéletes síkság. A rela

tív relief nagyon kis értékű, a legnagyobb szintkülönbség a 2 m/km2-t sehol sem haladja meg
(átlagérték 0,5 m/km2). Az Eger-Laskó horda
lékkúpjától tereplépcsővel különül el. D felé eny
hén lejt. Az egyhangú kistáj felszíni formáit telje
sen a Tisza alakította ki oldalazó erózióval és
erős feltöltő tevékenységével. Ezért csak a Tisza
levágott, különböző mértékben feltöltődött morotvái, holtmedrei hoznak csekély változatossá
got a kistáj mikrodomborzatába, kisformáiba.
F öldtan b A kistáj a jelenkorig hatékony, erős
szerkezeti vonalnyalábokon fekszik (Közép-ma
gyarországi-vonal). A medencealjzatot feltétele
zetten metamorfitok alkotják. A miocéntől a holocénig süllyedő, nagy vastagságban feltöltött
térszín. Süllyedése különösen a pliocén elejétől
volt erős, a 2000 m-re vastagodó pannóniai üle-
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dékekre 200 m-es pleisztocén rétegsor
települt. A jelenkorig tartó süllyedés
következtében a felszínt mindenütt
több m vastag, a Tiszához kapcsolódó
folyóvízi üledék - lösziszap, öntés
iszap, öntésagyag - borítja.
Éghajlat h Mérsékelten meleg-száraz
éghajlatú terület, különösen a D-i ré
szei.
Az évi napfénytartam 1920 és 1960
óra között változik (a D-i részen több),
a nyári évnegyedben 760-770, a téliben
175-180 óra napsütést élvez a kistáj.
Az évi középhőmérséklet 10,1-10,3 °C
között változik, az alacsonyabb érté
kek az É-i részen várhatók. A vegetációs időszak
átlaghőmérséklete 17,3 °C. A 10 °C középhőmér
sékletet meghaladó napok száma 197-200 (tava
szi-őszi határnapja ápr. 1-3. és okt. 19-20.). A
fagymentes időszak kb. 195 napig tart, ápr. 9-10.
körül kezdődik és okt. 22. körül ér véget. Az évi
abszolút hőmérsékleti maximumok és minimu
mok átlaga 34,0-34,5 °C, ill. -16,0 és -16,5 °C.
A csapadék éves mennyisége 520-540, de D-en
csak 510-520 mm. A vegetációs időszak csapadé
ka 300-310 mm. A 24 órás csapadékmaximum
113 mm (Poroszló). A hótakarós napok száma
33-35, az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm.
Az ariditási index 1,30-1,35, de D-en 1,35 fölötti.
A leggyakoribb szélirány az ÉK-i, de nem ki
csi a D-i és a K-i szél aránya sem. Nagyjából ez a
kistáj a választóvonal az Észak-Alföldön: tőle
Ny-ra inkább az ÉNy-i, K-re pedig az ÉK-i szél
az uralkodó.
Az átlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s alatti.
Különösen a D-i vidékeken kevés a csapadék,
emiatt a gazdaságos termesztés érdekében indo
kolt az öntözés.
V izek H A Tisza kétoldali ártere Tiszafüred és
Tiszasüly között, amely a folyó 48 km hosszú
szakaszára támaszkodik. Itt éri el a Tiszát jobbról
a Kis-Tisza (24 km, 1850 km2) vízrendszere,

Vízfolyás
Tisza
Eger
Nagykunsági-főcsatorna

160

| Vízmérce
Kisköre alsó
Négyes
kiágazás

a Hanyi-ér (22 km, 237 km2) és a Sarud-Sajfoki
főcsatorna (33 km, 249 km2). Balról csatlakozik
hozzá az Örvényi-főcsatorna (10 km, 12 km2), a
Cserőközi-Holt Tisza (10 km, 266 km2), valamint
a Berei-Holt-Tisza vízrendszere (10 km, 45 km2).
Kivezet belőle (ill. a Kiskörei-víztározóból) a
Nagykunsági-főcsatorna (Pusztataksony felett).
Száraz, gyér lefolyású terület.
A Tiszán kívül a Kis-Tiszát tápláló Egerről,
valamint a Nagykunsági-főcsatornáról is vannak
vízjárási adatok.
Az árvizek időpontja a tavasz és a kora nyár,
míg a kisvizeké az ősz és a tél. A belvízi csator
nahálózat megközelíti a 300 km-t. A Tiszát és a
rajta duzzasztott Kiskörei-víztározót (Tisza-tó)
védgátak kísérik. A tározó időszakosan 28 MW-os
erőművet működtet.
Az állóvizek közül legnagyobb a változó tükrű
Kiskörei-víztározó (11 000 ha); ebben az elmocsarasodás megakadályozására öblítő csatornarend
szer épült ki. Ezen kívül van 9 meandertó a Tisza
mellett (amelyek egy részét a Kiskörei-víztározó
vize borítja), 147 ha felszínnel. Legnagyobb a Be
rei-Holt-Tisza Abádszalók mellett (38 ha).
A „talajvíz" mélysége általában 2-4 m között
van. Mennyisége nem jelentős. Kémiai jellege
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de a
Tisza bal partján a nátrium is nagy területen

LKV

LNV

KQ

320
-61

1030
275
‘ ~7

13,6
0,07

KÖQ
m3/s
499
0,5
26

NQ
2950
55
-
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megjelenik. A keménység is ott a legnagyobb, 45
nk° körüli, míg máshol 15-25 nk° között van.
Ugyanez mondható a szulfáttartalomról, mert
ott meghaladja a 300 mg/l-t, míg máshol 60
mg/1 alatt marad.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak mélysége általában 100-200 m között van, de
vízhozamuk nem éri el a 100 1/s-ot bár egyes
mélyfúrások több vizet is adhatnak. Kisköre
egyik kútja 60 °C-os vizet ad.
A felszín közeli vizek minősége szempontjá
ból problémát jelent a csatornázottság viszony
lag alacsony szintje: közüzemi csatornahálózat
2008-ban csak Kiskörén és Poroszlón volt, a kis
táj lakásainak a fele volt csatornával ellátva.

(Leucojum aestivum). A szikes(edő) fragmentu
mokban jellemző a réti őszirózsa (Aster sedifolius),
míg a sziki varjúháj (Sedum caespitosum) és a seprűparéj (Bassia sedoides) ritka. Az iszapnövényzet
képviselői közül kiemelendők: henye füzény
(Lythrum tribracteatum), iszapfű (Lindernia procumbens), látonyafajok (Elatine spp.).
Gyakori élőhelyek: A l, A23, B la, RB; közepe
sen gyakori élőhelyek: A3a, BA, D34, OA, OB, J4,
RA; ritka élőhelyek: B2, B3, B4, B6, F ia, F lb , F2,
F4, H5a, II, J3, RC.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 30-40;
özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa) 5,
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, zöld ju
har (Acer negundo) 4, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, aranyvessző-fajok ( Solidago spp.) 1.

N övényzet ■ A Tisza egykori árterét foglalja
magában, melynek ártéri és mentett oldali részé
nek növényzete ma eltérő jellegeket mutat. A
mesterségesen kialakított, jó regenerációs képes
séggel bíró Tisza-tó (Kiskörei-víztározó) gazdag
hínár-, lápi és mocsári komplexekben, ahol az
eutróf tavi-, az áramló vízi- és a disztróf tavi élő
helyek együttesen fordulnak elő. A tó kb. 14%-át
a sulymos hínár alkotja, mely terjedőben van.
Az erdőket jobbára jellegtelen fűzligetek, ill.
kultúrnyárasok jelentik, a keményfás ligeterdők
szinte teljesen felszámolódtak. A gyalogakác ha
talmas összefüggő állományokat alkot, mellyel
a kezeletlen mocsárrétek és a fűzligetek erős
degradációját okozza. Az ármentett részen a
csatornák mentén találunk fragmentált vizes
élőhelyeket, míg a jobbára másodlagos szikesedést mutató gyepek igen kis kiterjedést (<2%)
érnek el. A nagy kiterjedésű szántók mélyedé
seiben jelentékeny törpekákás iszapnövényzet
alakulhat ki.
A flórában jellemzők a síkvidéki elterjedésű
hínárfajok (fehér tündérrózsa - Nymphaea alba,
vízitök - Nuphar lutea, tündérfátyol - Nymphoides
peltata, súlyom - Trapa natans, békaszőlőfajok Potamogeton spp.). A lápi élőhelyek regeneráló
dását jelzik az alábbi fajok előretörése: zsombéksás (Carex elata), gyilkos csomorika (Cicuta virosa), kolokán (Stratiotes aloides). Unikális jellegű a
szegélytársulásokhoz köthető, ritka kunsági
bükköny (Vicia biennis). Pannon endemizmus a
debreceni torma (Armoracia macrocarpa), mely
sokszor együtt fordul elő a Tisza-parti margitvirággal (Chrysanthemum serotinum). A ligeterdők
és ártéri rétek maradványnövénye a nyári tőzike

(Schmotzer András)
a l a j o k ■ A kistájban a Tiszán kialakított víztá
rozó jelentős tájformáló tényezőként szerepel,
minthogy a táj területének együttesen 60%-ot ki
tevő különböző réti talajféleségek 25%-át fog
lalja. A Kiskörei-víztározó lehetőséget teremt az
öntözésre, de a talajvízszint emelésével másod
lagos szikesedést is kiválthat, amely az öntözés
kiterjesztésével tovább erősödhet.
A Tisza öntésanyagain vályog és agyag fizikai
féleségű, többnyire savanyú öntés réti talajok
képződtek (20%), amelyek termékenységi beso
rolása a 30-45 (int.) talajminőségi kategória. A
zömében (60%) szántóként hasznosítható talajok
jó búza-, kukorica- és cukorrépatermők, de művelhetőségük és termésbiztonságuk nagymér
tékben a nedvességviszonyok alakulásától függ.
A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet és a víztározó
területe is főként erre a talajtípusra esik. A több
nyire löszös anyagon kialakult, agyag fizikai fé
leségű réti talajok (19%) kémhatása erősen sava
nyú. Termékenységi besorolásuk a 30-40 (int.)
földminőségi kategória. Szinte teljes egészében
(90%) szántóként, búza- és kukoricatermő terü
letként hasznosulhatnak.
A szikes talajok a kistájban jelentős területen
(33%) megtalálhatók. A réti szolonyecek (6%), a
sztyepesedő réti szolonyecek (6%) és a szolonyeces réti talajok (21%) felszíne egyaránt többékevésbé savanyú kémhatású. A szolonyeces réti
talajok termékenysége (int. 25-40) lehetővé teszi
szántóterületi hasznosításukat. Öntözésük a má
sodlagos szikesedés lehetőségét hordozza. A szi
kes talajok szikességük mértékétől függően 25-től
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60%-ig legelőként hasznosíthatók. A tájban kis
(3%) területi kiterjedésben csernozjom talajfoltok
is találhatók. A csernozjom jellegű homoktalajok
(1%), az alföldi mészlepedékes csernozjom (1%)
és a réti csernozjom talajok (1%) a táj legértéke
sebb búza- és kukoricatermő talajai. Érdekesség,
hogy a csernozjom jellegű homoktalaj szőlőter
mesztésre is alkalmas (15%).

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
12
1
;3AJÜ/tf *i - í
1
14
1
16
6
22
6
23
21
24
19
25
20
26
25
;"Pj
víztározó

K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület. É-i peremét a 33. sz. főút,
valamint a Füzesabony-Debrecen vasúti mellék
vonal rövid szakaszai szelik át. Középső részén a
Kál-Kápolna-Kisújszállás egyvágányú vasúti
mellékvonal vezet át. Állami közútjainak hossza
33 km, amelyből 10 km (31%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 8 km/100 km2, főútsűrűség 2,5
km/100 km2. 4 településéből csak Poroszló fek
szik főút mentén. Vasútvonalainak hossza 23
km, vasútsűrűség 5,7 km/100 km2. Települései
nek 75%-a rendelkezik vasútállomással. Hajóz
ható vízi útja a Tisza 48 km-es, Poroszló-Tiszasüly közötti szakasza, ahol Kisköre rendelkezik
folyami kikötővel. Poroszló és Tiszafüred között,
valamint Kiskörénél közúti és vasúti hidak ível
nek át a folyón. Kiskörének polgári célú füves re
pülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A kiterjedt árterek miatt a
m egtelepedésre kevéssé alkalm as kistájon
T

á j i

a d o t t s á g o k

és

mindössze 4 település van, ami rendkívül ala
csony településsűrűséget jelent (1 település/100
km2). Egyetlen városi jogállású települése Kis
köre (2001: 3094 fő), a városi népesség aránya
nagyon alacsony (2001: 32,1%). A többi telepü
lés a középfalvak közé sorolható (1000-3000
lakos).
N épesség ■ Ritkásan betelepült kistáj, a népsű
rűség mindössze 39 fő/km2 (2001). Az 1941-es
népességmaximum óta lakosságának kb. 1/3-át
elveszítette, a népességszám 10 000 alá süllyedt
(2001: 9939 fő). Az 1990-es években a vándorlási
nyereség stabilizálta a népességet. A korszerke
zet fiatalos: a gyermekkornak aránya 21,2%, a 65
évesnél idősebbeké viszont csak 16,3%. A jó mu
tató mögött azonban a települések közötti nagy
különbségek húzódnak meg. A lakosság iskolá
zottsági szintje nagyon alacsony: 3,6% egyetlen
osztályt sem végzett, 30,9% az 1-7. osztályig ju
tott, 1/3 rész végezte el az általános iskolát. Az
érettségizettek aránya (2001: 10%) az országos
átlag felét sem éri el, a diplomásoknál pedig 1 /4
részét (2001: 3%).
Vallási téren a római katolikusok dominálnak
(2001: 53,1%), a reformátusok aránya 18%. Feltű
nően magas a felekezeten kívüliek és az isme
retlen vallásúak aránya (2001: 16,1, ill. 11,2%).
A lakosság közel 9/10-e magyar, de a cigányság
aránya 11%-ot tesz ki. Legnagyobb, mintegy 800
fős közösségük Tiszaburán él, itt a népesség több
mint 1/4-ét teszik ki.
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak,
2001-ben a lakosság gazdasági aktivitása mind
össze 22%-os, a munkanélküliségi ráta pedig
meghaladta a 43%-ot. A kistáj részben megőrizte
egykori agrárjellegét, a foglalkoztattak közel
18%-a 2001-ben is ebben az ágazatban dolgozott.
Legnagyobb részesedése a tercier szektornak
volt (52,5%). 2007 nyarán a munkanélküliség
(18,8%) háromszorosa az országos átlagnak, a te
lepülések közötti jelentős eltérésekkel.
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vízerőmű (Kisköre)
Falumúzeum (Kisköre)

1.7.14 SZOLNOKI-ÁRTÉR
A kistáj Jász-Nagykun-Szolnok megyében he
lyezkedik el. Területe 709 km2 (a középtáj 9,7%-a,
a nagytáj 1,4%-a).
T erülethasznosítás

Típus v v A
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő ■
6. erdő -s
7. vízfelszín

%

8.5
69,4
1,1
0,1
6,3
9,8
4,8

Hektár
6030,9
49271,5
770,5
73,2
4435,1
6971,8
3395,6

D omborzat ■ A kistáj 84,5 és 91,2 m közötti tszf-i
magasságú tökéletes síkság. A felszín rendkívül
kis átlagos relatív reliefű (1 m/km2), Szolnoktól
Ny-ra kissé élénkebb. A domborzat 70%-a az ár
téri szintű síkság orográfiai domborzattípusába
sorolható. Szolnoktól Ny-ra a lösszel fedett hor
dalékkúpsíkság enyhén hullámos, a központi
részen pedig gyakoriak a rossz lefolyású elzárt
medencék. A kistáj domborzati képét és morfoló
giai formáit a futásirányát sokat változtató Tisza
és a Zagyva határozta meg. A felszínt elhagyott
folyómedrek, morotvák rendkívül gazdag háló
zata borítja.

szín közeli üledékeket jelentősen átmozgatta. Az
eolikus képződmények szerepe alárendelt. Jelen
leg is az ország legnagyobb mértékben süllyedő
felszínű területei közé tartozik.
É ghajlat ■ A terület a mérsékelten meleg-szá
raz és a meleg-száraz övék határán terül el, de a
D-i részek már igen szárazak.
A napsütéses órák száma É-on 1970-1980, D-en
2020 óra körüli, a nyári napfénytartam 780-800,
a téli 180-185 óra.
A hőmérséklet évi középértéke 10,2-10,4 °C, a
vegetációs időszak középhőmérséklete pedig
17,5 °C. A napi középhőmérséklet ápr. 1-3. kö
zött haladja meg a 10 °C-ot, 198-200 napig tart ez
az időszak. Ősszel okt. 19-21. között várhatóan
újra 10 °C alá süllyed a napi középhőmérséklet.
Az utolsó tavaszi fagyok fellépésére általában
ápr. 3-6. között lehet számítani. A fagyoktól
mentes időszak okt. 24. és 26. között ér véget, így
198-202 fagymentes nap valószínű. A legmelegebb

F öldtan ■ A kistáj É-i részén a mozaikos össze
töredezett medencealjzatot főleg különböző tri
ász-jura törmelékes-karbonátos képződmények
alkotják. D-en a felszín alatt kb. 2 km mélységtől
középső-kréta flis nagy vastagságú előfordulása.
A pannon után rendkívül dinamikusan süllyedő
felszínt az Északi-középhegységből érkező fo
lyók töltötték fel, főként finom szemű (iszapos,
agyagos) üledékekkel. A pleisztocén rétegek vas
tagsága a 400 m-t is eléri. A kistáj felszín közeli
üledékeinek döntő többsége már a Tiszához és a
Zagyvához kapcsolódó holocén öntésiszap, ön
tésagyag. Csak a Besenyszög-Tószeg vonaltól
Ny-ra van 1-3 m vastag infúziós lösz a felszínen.
Hasznosítható anyagokban szegény. A Zagyva, a
Tárná és a Tisza sűrűn kanyargó medreivel a fel
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nyári max. hőmérsékletek sokévi átlaga 34,0 °C
körüli, a leghidegebb téli minimumok átlaga pe
dig -16,5 és -17,0 °C.
Az évi csapadékösszeg a kistáj nagy részén
500 és 510 mm között van, de D-en még ennél is
alacsonyabb értékek (480-500 mm) várhatóak.
Ez a kistáj az ország legszárazabb területei közé
tartozik. A vegetációs időszakban kb. 300, de D-en
csak 280-290 mm csapadék várható. A 24 órás
csapadékmaximum 80 mm, az észlelés helye
Nagykörű. A téli időszak hótakarós napjainak
száma 30-32, az átlagos maximális hóvastagság
15-16 cm.
A terület ariditási indexe 1,40 körüli, de D-en
1,45 is lehet.
A szélirány gyakoriság elég egyenletes; sor
rend szerint az É-i, ÉK-i, Ny-i irányok követik
egymást. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.
A kistáj D-i része igen száraz, az ország egyik
legszárazabb vidéke. A vízigényesebb kultúrnö
vények termesztése csak öntözéssel gazdaságos.
V izek ■ A Tisza Tiszasülytől a Körös-ér torkola
táig (Tiszajenő mellett) terjedő 88 km-es szaka
szának ártere. A Tiszába folyik jobbról: a Dobaifőcsatorna (18 km, 140 km2), a Millér (60 km, 506
km2), a Zagyva (179 km, 5677 km2), a Gerje-Perje (60 km, 904 km2) és a Körös-ér (52 km, 560
km2); balról: a Mirhó-Gyolcsi-főcsatorna (13,5
km, 107 km2), a Gyenda-Tiszabői-főcsatorna (13
km, 83 km2), a Ballai-főcsatorna (7 km, 115 km2),
az Alcsi-Holt-Tisza (18 km, 131 km2) és a Cibakháza-Martfűi-főcsatorna (12 km, 38 km2). Szél
sőségesen száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiá
nyos terület.
A Tiszán és a Zagyván kívül főleg becsült víz
járási adatok vannak.
A főcsatornák vízszállítása is meghaladja csa
padékos években a 10 m3/s-ot. Az árvizek fő
időszaka a kora nyár, míg a kisvizek ősszel és té
len gyakoriak. Az időszakos belvizek levezetését
mintegy 700 km-es csatornahálózat biztosítja.
A Tisza széles hullámterét védgátak kísérik, de a
hullámtéri szántókat gyakran még nyári gátak is
védik az alacsonyabb árvizektől.

Vízmérce

Vízfolyás
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N övényzet ■ A klímazonális vegetáció erdőssztyep. Az ármentett terület és a hullámtér flórá
ja és vegetációja élesen különbözik. Az előbbi
potenciális vegetációja erdőssztyep, a hullámtéré
erdő-mocsár mozaik (erdő túlsúllyal). Az ármen
tes területeken másodlagos szikes gyepek sora
koznak. A degradált löszgyepek és sztyeprétek a
települések magaslataihoz kötődnek. Egykori
folyóhátak ívein gyakran jó állapotú löszfal-

LKV

'

Tisza
Zagyva

Az állóvizek között a mesterséges tározók és
halastavak vezetnek. A 10 tározó felszíne 753 ha;
legnagyobb a Tiszasülyi-tározó (219 ha). A 9 tiszai
holtág 254 ha területű. Közülük az Alcsi-Holt-Tisza a legnagyobb (118 ha). 2 kis természetes tó is
van (11 ha).
A „talajvíz" mélysége Szolnoktól É-ra a Dobai-főcsatorna mellett még 2 m sincs, tágabb kör
zetében 2-4 m. Szolnoktól D-re és a bal parton
4-6 m az átlagos mélység. Mennyisége nem szá
mottevő. Kémiai jellege Szolnoktól É-ra nátriumhidrogénkarbonátos, D-re a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos a nagyobb területű.
Keménysége Szolnoktól É-ra 25-35 nk°, D-re vi
szont nagy területen a 45 nk°-ot is meghaladja.
Ugyanígy az É-i tájrészen a szulfáttartalom
300-600 mg/1 között van, D-en pedig a 600
mg/l-t is túllépi.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. A se
kélyebb és kisebb vízhozamú kutak az É-i tájré
szen találhatók, míg D-en a mélységek megha
ladják a 200 m-t, és átlagban a vízhozamok is
megközelítik a 200 1/p-et. É-on nagy a vastartalom is. A kistáj kedvező geotermikus gradiens
értéke miatt sok a termálvizű kút. így Besenyszögön 60 °C-os, Kőteleken 62 °C-os, Szolnokon
több 60 °C feletti (a fürdőé egyben gyógyvíz is)
hévizes kút található, amelyek különböző célú
hasznosítást szolgálnak.
A közcsatornával ellátott lakások aránya 2008ban meghaladta a 83%-ot, ami összességében jó
értéknek számít. Valójában azonban itt is Szolnok
meghatározó súlya alakította a mutató értékét, a
települések többségében nincs közüzemi csator
nahálózat, vagy csak részlegesen kiépített.
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növényzet található. A mentett ártéren találjuk a
parlagokon is jól regenerálódó, de fajszegény sziki
magaskórósokat. Az inváziós terhelés a hullám
téren magas, az ármentes területeken alacsony.
A parton olykor jól fejlett bokorfüzesek van
nak. A mélyen bevágódott folyómedret és az árvízvédelmi töltést szegélyező fűz-nyár erdők
gyep- és cserjeszintje erdei fajokban rendkívül
szegény. Ritka, részben alkalmi megtelepedők:
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helléboriné), Tiszaparti margitvirág (Chrysanthemum serotinum),
gyöngyvirág ( Convallaria majális), göcsös görvélyfű (Scrophularia nodosa). A keményfás ártéri
erdők telepítettek és fajszegények. A hullám
téren a nemesnyár- és nemesfűz-ültetvények az
erdővel borított területek több mint 60%-át el
foglalják. Az inváziós fafajok előretörése sokfelé
megfigyelhető. Szolnoktól D-re a homokhátság
és az ártér peremén felfűzött láprétek és fűzlápok két apró folt kivételével megsemmisültek.
A hullámtér fátlan élőhelyei közül a kaszált (rit
kán legeltetéssel) mocsárrétek (csikorka - Gratiola
officinalis, sárga borkóró - Thalictrum flavum, réti
iszalag - Clematis integrifolia, kacstalan lednek Lathyrus nissonia) kiterjedése a használat elmara
dásával folyamatosan csökken, helyükön zárt
gyalogakácos jelenik meg. Az iszapvegetáció ér
tékes fajai a hullámtéren: tekert csüdfű (Astragalus
contortuplicatus), a mentett oldali belvizes szán
tókon: iszapfű (Lindernia procumbens), látonyafajok (Elatine spp.)
Gyakori élőhelyek: OC, D34, J4, RC, F lb ; kö
zepesen gyakori élőhelyek: B la, OB, BA, B3, OA,
A l, F2, RB, B2; ritka élőhelyek: H5a, RA, F3, J3,
Fia, B5, L5, A3a, B6, F5, D6, F4, P2b, F 2 ,12, Jla , J6.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 15-20;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 4, bálvány
fa (Ailanthus altissimd) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 5, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, ame
rikai kőris (Fraxínus pennsylvanica) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2,
Vitis riparia 2. (Horváth Dénes, Urbán Sándor)
T alajok ■ A kistáj ártéri jellegének megfelelően

az uralkodó talajtípusok É-on löszön, D-en pedig
öntésanyagon képződött, agyag és agyagos vá
lyog mechanikai összetételű réti (22%) és öntés
réti talajok (41%). Szénsavas meszet általában
nem tartalmaznak, földminőségük a nagyobb
humusztartalmú réti talajok esetében a 45-70

(int.) között, míg az öntés réti talajoké egysége
sen 40-50 (int.) között változik.
A szikes talajok részaránya is jelentős a tájban
(29%). A szoloncsák-szolonyecek (1%), a sztyepesedő réti szolonyecek (21%) földminőségi be
sorolása igen gyenge (int. < 25), a szolonyeces ré
ti talajoké (7%) azonban kedvezőbb (int. 25-40).
E két utóbbi talajon szántóföldi gazdálkodás is
folyhat, de annak eredményessége talajjavítás
hoz és vízrendezéshez kötött. Nem véletlen,
hogy Besenyszögön évtizedeken keresztül talaj
javítási célú kísérletek folytak. A szántóként nem
hasznosított szikes területek legelőként haszno
sulhatnak.
A magasabb térszínek löszös üledékein réti
csernozjom (7%) és alföldi mészlepedékes csernozjom (<1%) talajok alakultak ki, amelyek
agyagos vályog mechanikai összetételük elle
nére is igen kedvező termékenységű (int. 95-125),
értékes búza- és kukoricatermő területek.
DK-en a Duna-Tisza közi homokhát nyúlvá
nyaként humuszos homoktalaj (1%) is előfordul
a kistájban.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
1
03
7
16

22
23
24
25
26

1
21
7

22
41

K özlekedés ■ Csomóponti közlekedési hálózati
helyzetű, sugaras közúthálózatú terület. A kistáj
centrumában fekvő Szolnokra számos főút (4. sz.,
32. sz. és 442. sz. főutak), valamint villamosított
vasúti fővonal (Budapest-Szolnok-Debrecen,
Budapest-Ú jszász-Szolnok, H atvan-Szolnok,
Békéscsaba-Szolnok), és mellékvonal (Hódmezővásárhely-Szolnok, Kecskemét-Szolnok) fut
be. Állami közútjainak hossza 150 km, amelyből
28 km (19%) első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 21 km/100 km2, főútsűrűség 4 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 13%.
Tiszabő és Flunyadfalva közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 33 km, amelynek 81%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 4,8 km/100 km2.
Településeinek 36%-a rendelkezik vasútállomás
sal. Flajózható víziútja a Tisza 88 km-es, Tisza-
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süly-Tiszajenő közötti szakasza, ahol Szolnok
rendelkezik folyami kikötővel. Kompátkelő
helyek: Tiszasüly-Tiszaroff, Nagykörű-Fegyver
nek, Vezseny-Martfű. Szolnoknál közúti és vasúti
hidak vezetnek át a Tiszán. Szolnoknak szilárd
burkolatú katonai és polgári célú füves repülő
tere van (Szolnok-Szandaszőlős).
T elepüléshálózat ■ A megyeszékhely Szolnok

szinte minden szempontból meghatározó a kis
tájban. Jóllehet, egyetlen város a térségben (2001:
77 631 fő), a városi lakosság arányát (2001:
73,4%) az országos átlag fölé emelte. Valójában a
kistáj jelentős része falusias jellegű. A 15 telepü
lés ritka településsűrűséget jelent (2001: 2,1 tele
pülés/100 km2), a kistáj ÉNy-i részén pedig tel
jesen hiányoznak a települések. A falvak túlnyo
mó része közepes méretű (1500-3000 lakos), a
néhány ennél népesebb település mellett azon
ban vannak dunántúli jellegű aprófalvak is.
N épesség ■ A népsűrűség kistáji szinten az or
szágos átlag feletti (2001: 132 fő/km2), ez azon
ban csak Szolnok népességének a következ
ménye, valójában a térség eléggé ritkán lakott.
A népességszám alakulását is elsősorban a me
gyeszékhely határozta meg, így egészen 1990-ig
növekedett a lakosság száma (106 582 fő), azóta
csekély csökkenés mutatkozik. A kistáj népessé
gének közel 3/4-e él Szolnokon. A korstruktúra
TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

__ ____

viszonylag kiegyenlített: a gyermekkornak ará
nya valamivel meghaladja a 65 év felettiekét
(2001:17,0, ill. 14,1%), az elöregedési index azon
ban több településen is jelzi a kedvezőtlen fo
lyamatokat. A lakosság iskolázottsági szintje
nagyjából megfelel az országos átlagnak, ami
szintén a megyeszékhely hatását mutatja. Ezt jel
zi pl., hogy a diplomások döntő része (2001:
91,8%) itt él.
A vallási megoszlást is jelentősen befolyásolja
Szolnok, mivel a népesség több mint 30%-a felekezeten kívülinek vallotta magát, 10,4%-nak
pedig ismeretlen volt a vallása. így a messze leg
nagyobb felekezet, a római katolikus aránya
(2001: 46,6%) is 50% alatt maradt, az utánuk kö
vetkező reformátusok részesedése pedig csak
9,8%-ot tett ki. Az etnikai összetételben mintegy
95% a magyarok aránya, említést érdemel még a
2%-ot kitevő cigányság: kb. 1000 fős közösségük
él Szolnokon, Tiszabő népességének pedig kb.
1/3-át teszik ki.
Szolnok nyomja rá a bélyegét a munkaerő
piaci jellemzőkre is: a viszonylag magas gazda
sági aktivitás (2001: 37,2%) az átlagosnál na
gyobb munkanélküliséggel (2001: 12,4%) társult,
a foglalkozási szerkezet pedig jórészt leképezte
az országot átlagot. 2007 nyarán a munkanélkü
liek aránya (5,2%) már alatta volt az országos
szintnek, de az átlag mögött jelentősek voltak a
területi különbségek.

___________________________ ____

__ _______ ___
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ÉL
r. kát. tem plom (Nagykörű, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszasüly), ferences te m plom és rendház, Xavéri Szent Ferenc kápolna,

o

nsf. tem plom (Szolnok)
Városháza (Szolnok)
N epom uki Szent János-szobor (K őtelek Nagykörű, Szajol, Szolnok Tiszabő), Aradi vértanúk emlékműve,
Damjaních-emlékmű, kálvária, Mária-oszlop, Ü lő Krisztus-szobor, Szent István-szobor, Szigligeti Ede-szobor,
a szolnoki csata emlékműve, Szolnok ispán szobra, Tiszai hajósok-szobor, Vásárhelyi Pál-szobor, Verseghy-szobor (Szolnok)
fegyver-és haditengerészeti gyűjtemény, cseresznye-génbank (Nagykörű), víztorony, Indóház (Szolnok),
zsilip és szivattyútelep (Tiszasüly) falumúzeum (Nagykörű), Damjanich János Múzeum, Magyar Repüléstörténeti Múzeum, Szabadtéri Vízügyi Múzeum (Szolnok)

6

tájház (K őtelek Szolnok), nádfedelű halászház (Nagykörű), népi lakóházak (Vezseny)
Szigligeti Színház (Szolnok)
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mok is megjelenik. Hasznosítható anyagokból
úgyszólván csak az agyag áll rendelkezésre.

1.7.15 JÁSZSÁG
A kistáj Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben helyezkedik el. Területe 701 km2 (a középtáj
9,6%-a, a nagytáj 1,4%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

S í % ZffiS
6,1
80,5
0,3
0,0
8,6
3,1
1,3

Hektár
4301,1
56388,9
223,5
1,4
6035,5
2185,4
940,2

D omborzat ■ A kistáj 84,5 és 101 m közötti tszf-i

magasságú, enyhén D felé lejtő, túlnyomórészt
folyóvizek által feltöltött síkság. Az átlagos rela
tív relief 1,5 m/km2, a K-i és Ny-i peremen ennél
kissé nagyobb, de mindenütt 4 m/km2 alatti.
A kistáj középső része az alacsonyártéri szintű
síkság orográfiai domborzattípusába sorolható;
a vízrendezés előtt sekély tavakkal, mocsarak
kal, apró szigetekkel volt borítva. Jelenleg is erő
sen belvízveszélyes. A K-i és Ny-i peremeken
ármentes síksági részek is találhatók. A felszíni
formákat az alsószakasz jellegű folyóvizek feltöltő tevékenysége szabta meg. A felszínt a
kanyargós sekély holtmedrek, s a hozzájuk csat
lakozó árterek uralják. Az ÉNy-i részen futó
homokformák is találhatók.

É ghajlat ■ A mérsékelten meleg-száraz és a

meleg-száraz övezet határán elterülő kistáj.
Évente 2000 óra körüli napsütést élvez. Ebből
a nyári évnegyedben 780-800, télen valamivel
kevesebb mint 190 óra napsütés valószínű.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga 10,1-10,3 °C, ül. 17,5 °C. A napi középhőmér
séklet ápr. 1-3. körül 10 °C fölé emelkedik és okt.
19—21-ig fölötte is marad (198-200 nap). Kb. ápr.
4-8. és okt. 24-26. között (198-200 nap) nem kell
fagyokra számítani. Az évi abszolút hőmérsékle
ti maximumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimu
moké -17,0 °C.
A csapadék évi mennyisége 510 és 520 mm
között változik, de a DNy-i részeken kevéssel
meghaladhatja az 530 mm-t. A vegetációs idő
szak csapadéka 310 mm körül van. A 24 órás csa
padékmaximum 97 mm (Jászladány és Zagyvarékas). A téli időszak hótakarós napjainak száma
kb. 32, az átlagos maximális hóvastagság 16 cm.
Az ariditási index 1,35 körüli, DNy-on 1,30
körüli. Uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5 m/s körüli.

F öldtan ■ A mélyföldtani viszonyokat alap

vetően meghatározza a Közép-magyarországi
vonal: az ehhez kapcsolódó közép-miocén vulkanizmus anyaga triász, eocén és oligocén réteg
sorra települt rá. A Jászság az Alföldnek a pan
nontól napjainkig a legerősebben és legtartósabban süllyedő fiókmedencéje. Az É-ról érkező
folyók (Zagyva, Tárná) a területre már finomabb
üledékeket, túlnyomóan agyagot telepítettek. A
100-400 m posztpannóniai rétegsor zöme agyag,
s ez magyarázza, hogy a nagy kiterjedésű É-i
hordalékkúpok közén létrejött Jászság a pleiszto
cén folyamán mocsaras, vizenyős felszín volt.
A pleisztocén végén a D-i és Ny-i felszíneket 1-4
m-es infúziós lösztakaró fedte be. A középső ré
szeket 1-5 m vastagságú holocén folyóvízi öntés
iszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. ÉNy-on
Jászberény és a Tápió völgye között a futóho
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A kevés és szeszélyes eloszlású csapadék ha
tározza meg a növénytermesztést.
V izek ■ A Zagyva Jászberény alatti 90 km-es

szakaszának a medencéje. Ezen a részen csak két
mellékvize van: balról a Tárná (105 km, 2116
km2), jobbról a Tápió (59 km, 898 km2). Száraz,
gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
Vízjárási adatok mindhárom vízfolyásról
vannak.
A Zagyván és a Tápión a kora tavaszi, a Tár
nán a kora nyári árvizek a gyakoriak. A kisvizek
ősszel uralkodnak. A vízminőség II. osztályú. A
vízfolyásokat védgátak kísérik. A belvizeket
mintegy 300 km-es csatornahálózat vezeti le.
2
kis természetes tava jelentéktelen (7 ha),
5 mesterséges tározója és halastava eléri a 100
ha-t. Legnagyobb a Jánoshida melletti (55 ha).
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van, de a
Tápió mentén van 2 m-nél magasabb vízállású
terület is. Mennyisége jelentéktelen. A kémiai jel
leg túlnyomóan nátrium-kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° kö
zötti, ami a települések körzetében a 45 nk°-ot is
meghaladja. A szulfáttartalom általában na
gyobb 300 mg/l-nél.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak mélysége kevéssel haladja meg átlagban a
100 m-t. Vízhozamuk nem éri el a 100 1/p-et, de
vannak bő hozamú kutak is. Hévizes kutak van
nak Alattyánban (45 °C), Jánoshidán (54 °C),
Jászberényben (45 °C), Jászboldogházán (42 °C),
Jákóhalmán (40 °C), Jászladányban 50 °C feletti
több is, Szászberekén (48 °C), Újszászon (44 °C)
és Zagy var ékason (48 °C).
Vezetékes vízellátás minden településen van,
közműves csatornahálózat azonban csak a két
városban és néhány községben, így kistáji szin
ten csak minden 2. lakás volt közcsatornával el
látott (2008). Ez mindenképpen problémát jelent
a felszínközeli vizek minőségét illetően.

ligeterdők uralták. A flórája a középhegységihez
csak gyengén kötődik. Jelenleg szolonyec sziki
legelők és rétek, alföldi mocsárrétek, kisebb mo
csarak és a javarészt ültetvény jellegű szárma
zékerdők jellemzik, mindannyian igen fajszegé
nyek. A gyepekben a szikesedés kisebb mértékű,
a cickórósok gyakoriak, padkásodás csak szór
ványosan fordul elő (bajuszpázsit - Crypsis aculeata, bárányparéj - Camphorosma annua). Az
álló- és folyóvizeket, csatornákat szalagszerű
mocsarak (mocsári, éles és parti sás - Carex acutiformis, C. acuta, C. riparia) és itt-ott enyhén szi
kes mocsárrétek kísérik, melyekben néhol tö
meges a fátyolos nőszirom (Iris spuria) és a réti
iszalag (Clematis integrifolia). Lösznövényzet
de (macskahere - Phlomis tuberosa, buglyos kocsord
- Peucedanum alsaticum, pusztai gyújtoványfű Linaria biebersteinii, taréjos búzafű - Agropyron
pectiniforme, parlagi rózsa - Kosa gallica) és ho
moki növényzet (homoki habszegfű - Silene
conica, homoki pipitér - Anthemis ruthenica, me
zei üröm - Artemisia campestris, pusztai, homoki
és hegyi ternye - Alyssum turkestanicum, A. tortuosum, A. montanum subsp. gmelinii) inkább
mezsgyéken, kunhalmokon, gátakon, felha
gyott, ill. extenzív gyümölcsösökben maradt
meg legtöbbször erősen degradált formában.
Puhafás (nyári tőzike - Leucojum aestivum, kom
lóképű aranka - Cuscuta lupuliformis) és ke
ményfás ligeterdő-maradványok (gyöngyvirág
- Convallaria majális, széleslevelű és fürtös salamonpecsét - Polygonatum latifolium, P. multiflorum) főleg a Zagyva mentén (Jásztelek, Újszász)
találhatók. Az alföldi kocsányos tölgyesek (salá
taboglárka - Ranunculus ficaria, kardos és fehér
madársisak - Cephalantera longifolia, C. damasonium, Tallós-nőszőfű - Epipactis tallosii, őszi kike
rics - Colchicum autumnale, magas gyöngyperje Melica altissima, magas zsombor - Sisymbrium
strictissimum), ill. a sziki tölgyesek és sziki erdőspusztarétek (bárányüröm - Artemisia pontica,

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

KÖC

Zagyva
Tárná
Tápió

Jásztelek
Jászdózsa
Tápiószele

69
15
-86

660
562
174 (260)

0,38
0,18
0,06

8,5
4,0
0,9

N övényzet ■ A döntően szántók uralta kistáj
vegetációját hajdan mocsarakkal, lápokkal, se
kély tavakkal mozaikos puha- és keményfás
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sziki kocsord - Peucedanum officinale, réti ősziró
zsa - Aster sedifolius, fátyolos nőszirom - Iris spu
ria) igen ritkák. A tátorján (Crambe tataria) kihalt.
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Gyakori élőhelyek: F lb , BA, D34, F2; közepe
sen gyakori élőhelyek: J4, J6, B la, F ia ; ritka élő
helyek: A l, A23, A3a, B2, B3, B5, B6, D2, Dó, F3,
F4, F5, H5a, H5b, J3, L5, M3, P7
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özöngyomok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 3, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanicd) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1,
amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, ké
sei meggy (.Prunus serotina) 3, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

A szikes talajok kiterjedése a tájban jelentős
(20%). A szikes talajtípusok közül a sztyepesedő réti szolonyecek (15%) a legnagyobb kiterjedésűek, termőképességük igen gyenge (int.
<20). M echanikai összetételük agyag vagy
agyagos vályog, amely a szikességgel együtt
különösen kedvezőtlen vízgazdálkodást ered
ményez.
Az ugyancsak agyag, agyagos vályog szem
cse-összetételű szolonyeces réti talajok (2%) ter
mékenysége kedvezőbb (int. 30-45). A szoloncsák-szolonyec talajok (3%) a többi szikes talajjal
együtt főként legelőként hasznosíthatók.
A szikes talajok ellenére a táj mezőgazdasági
lag értékes.

(Nagy János, Urbán Sándor, Tóth Tamás)
A talajtípusok területi megoszlása
T alajok B A talajtakaró 97%-a a Zagyva és a Tár

ná által lerakott finoman szemcsézett, agyagos
hordalékanyagokon és az arra 1-4 m vastagság
ban települt lösztakarón képződött, míg a folyó
kat kísérő homokdűnesorokon humuszos- és
csernozjom jellegű homoktalajok találhatók,
összesen 3%-nyi területen. A humuszos homok
talajok a tájban erdőterületi hasznosításúak, míg
a csernozjom jellegű homoktalajok szántóként
hasznosulhatnak.
A táj legtermékenyebb talajai a lösztakarón
képződött 95-115 (int.) földminőségű alföldi
mészlepedékes csernozjom (26%) és a 100-125
(int.) földminőségi kategóriába tartozó réti cser
nozjom (7%). E talajok vályog mechanikai összetételűek, kedvező víz- és tápanyag-gazdálkodásúak. Öntözéses gazdálkodással nagy búza- és
kukoricatermések érhetők el, valamint jól terem
a cukorrépa, a napraforgó és a lucerna is.
A csernozjom talajok mélyben sós változatá
nak (6%) termékenysége már korlátozottabb (int.
55-70) és a szántó hasznosítás mellett a rét-lege
lő kb. 15% lehet. E talajon az öntözéses gazdál
kodás a másodlagos szikesedés lehetősége miatt
fokozott figyelmet igényel.
A kistáj legnagyobb kiterjedésű talajtípusa az
agyagos üledékeken képződött, agyagos vályog
mechanikai összetételű, nagy szervesanyag-tartalmú (4%), mészmentes réti talaj. Termékenysé
ge kedvező lehet (int. 45-60), de meszezése szük
séges, különösen öntözéses gazdálkodás esetén.
Főként (70%) szántóterületként hasznosítható.
Öntözéssel a termékenység és a termésbiztonság
különösen kedvezővé tehető.

24
25

2
38

K özlekedés b Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Középső részén, ENy-DK-i for
galmi tengelyében fut a 32. sz. főút, D-i peremét
metszi a 4. sz. főút és a Budapest-Szolnok-Debrecen villam osított vasúti fővonal. A kistáj
központjában fekvő Újszásznál találkoznak a
Budapest-Ú jszász-Szolnok kétvágányú és a
Hatvan-Szolnok egyvágányú villamosított fő
vonalak, továbbá a Vámosgyörk-Szolnok mel
lékvonal. Állami közútjainak hossza 140 km,
amelyből 64 km (45%) első- és másodrendű főút.
Közútsűrűség 20 km/100 km2, főútsűrűség 9
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
58%. Vasútvonalainak hossza 78 km, amelynek
75%-a villamosított. Vasútsűrűség: 11,2 km/100
km2. Településeinek 75%-a rendelkezik vasút
állomással.
T elepüléshálózat fl A történeti-néprajzi Jászság

magterületét magában foglaló kistájon tucatnyi
település helyezkedik el, így a településsűrűség
(1,7 település/100 km2) alföldi jellegű. A hagyo
mányos táji központ, Jászberény (2001: 28 203
'/

I
169

1 .7.15

lakos), a térség É-i sarkában, periferikusán fek
szik. A kistáj központi részén Újszász rendelke
zik városi jogállással, így a városi lakosság ará
nya 2001-ben 54%, alacsonyabb az országos
értéknél. A falvak többsége jelentős népességgel
bír (2000-6000 lakos), többen közülük egykor
mezővárosok voltak.
N épesség ■ Népsűrűsége (2001: 86 fő/km2) el
marad az országos átlagtól, egyes részei pedig
kimondottan ritkásan lakottak. A maximális né
pességszámát 1941-ben érte el (76 712 fő), ez
2001-ig mintegy 10 000 fővel csökkent, s ebben
az utóbbi évtizedekben főleg a természetes fo
gyás játszott szerepet. Ez a kedvezőtlen helyzet
nyomot hagyott a korstruktúrán is: a 65 évesnél
idősebbek aránya már meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 17,4, ül. 16,4%). Szélsőségesen
elöregedett települések azonban nincsenek, a
kistáj nagyjából egységesen öregszik. A lakosság
iskolázottsági szintje elmarad az országos átlag
tól: a diplomások aránya pl. csak 6,8%, az egyet
len osztályt sem végzetteké viszont megközelíti

a 2%-ot. Az előbbiek több mint 2/3-a Jászbe
rényben él.
A kistájat hagyományosan római katolikusok
lakják, a népesség közel 3/4-e 2001-ben is ide
tartozott. A reformátusok aránya mindössze
4,3%, de viszonylag alacsony a felekezeten kívü
liek és az ismeretlen vallásúak részesedése is
(2001: 10, ill. 9,8%). A lakosság döntő része ma
gyar (2001: 95,5%), említést ezen kívül csak a
3,5%-os részesedésű cigányság érdemel. Legna
gyobb, mintegy 700 fős közösségük Jászladányban él.
A munkaerő-piaci paraméterek valamivel
rosszabb képet mutatnak az országosnál, így
2001-ben a gazdasági aktivitás 34,2%, a munka
nélküliségi ráta pedig 10,1%. A foglalkozási szer
kezetben a szolgáltatás részesedése kereken
50%, az ipari foglalkoztatottak aránya - Jászbe
rény ipari város jellegét tükrözve - 42,3%, s a
mezőgazdasági keresők aránya (7,6%) is valami
vel átlag feletti. 2007 nyarán a munkát keresők
aránya mindössze 5,2%, s Jászladányt leszámít
va mindenütt 10% alatti volt a ráta értéke.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
Orczy-kastély parkja (Újszász)
Jászberény
Pusztamizsei Természeb/édelmi Terület

.4

állat- és növénykert, Hajta-mocsár (Jászberény)
prem ontrei apátság és tem plom a (Jánoshida), ferences tem plom és kolostor, r. kát. főtem plo m (Jászberény),
Sarlós Boldogasszony r. k á t te m plom (jászladány), Szent M árton r. kát. tem plom (Jásztelek)
Györgyey-kastély (Tápiógyörgye), kis Orczy-kastély, Orczy-kastély (Újszász), Friedvalszky-kúria, Farkas-Koller-kuria,
Tarnay-Vavrik-kúria (Jászberény),
Városháza (Jászberény)
zsidó te m e tő (Alattyán)

t+ t
Ifjl
X I

Szentháromság-szobor (Alattyán, Jászalsószentgyörgy), N epom uki Szent János-szobor (Jánoshida, Jászalsószentgyörgy,
Jászjákóhalma, Jászladány, Tápiógyörgye, Zagyvarékas), Szent József és Szűz Mária-szobor, Immaculata-szobor
(Jászalsószentgyörgy), Jász-emlékmű, Kőképek, 1848-as hősök emlékoszlopa, Petőfi Sándor mellszobra,

.

Emyős Mária-szobor, kálvária, időjósló szentek hármas szobra, Nádor-oszlop, Juhász-kereszt (Jászberény),
Szűz Mária-szobor, (Jászjákóhalma), Szent István-szobor, Szent Flórián-szobor (Jászladány), Szent Vendel-szobor (Újszász)
gőzmalom (Zagyvarékas)

m
Gecse-emlékház (Alattyán), Jász Múzeum, Hamza Múzeum (Jászberény)

Ht
18. sz.-i istálló (Jászjákóhalma)
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1.7.21 TISZAFÜRED-KUNHEGYESISÍK
A kistáj Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok
megyében helyezkedik el. Területe 919 km2 (a kö
zéptáj 12,5%-a, a nagytáj 1,8%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

Hektár
4867,7
62416,7
967.4
0,0
16306,4
4083,0
3266,6

5,3
67,9
1.1
0,0
17,7
4,4
3,6

D omborzat ■ Akistáj 87,3 és 98,1 m közötti tszf-

i magasságú, fluviálisan átmozgatott lösziszapos
üledékekkel fedett egykori hordalékkúpsíkság.
Az átlagos relatív relief értéke 1 m/km2, a ho
mokbuckás területeken 3-4 m/km2. A felszín
legnagyobb része alacsony ártéri és ármentes
síkság. A felszínbe némi változatosságot az
ÉÉNy-DDK-i csapású, löszös homokkal fedett
buckák visznek. Ezek Tiszafüred-Kunmadaras,
Tiszaszentimre-Abádszalók-Kunhegyes között
fordulnak elő. A gar
madák magassága 2-5
m. A Tisza holocén
kori többszöri meder
változásának emlékei
a különböző feltöltődöttségi
állapotban
levő morotvák (Üllő
lapos, Oktalan-lapos,
legépebb a Kakat-ér).
F öldtan a A felszín
alatt kb. 2 km-rel közép
kréta kori flis vastag
sorozata. Erre késő
miocén és főleg késő
pannon üledékek tele
pültek. D-i részén a
mélyben miocén riolitos-dácitos sorozat. A
kistájon csak pleiszto
cén végi és holocén
üledékek vannak a fel
színen. A legidősebb

képződmény a felső-pleisztocén (késő-glaciális)
futóhomok, amelyet 0,5-2 m vastag homokos
lösz fed. ÉNy-on az újholocén öntésképződmé
nyek (iszap, iszapos homok, agyag) jellemzőek,
a buckaközi mélyedéseket lápi agyagok töltik ki.
A legnagyobb területet az egykori hordalékkúpra
(ezt az Északi-középhegységből érkező patakok
építették) települt lösziszapos képződmények
foglalják el. A holocén folyamán a Tisza jórészt
az egész kistájat bekalandozta, a homokbucká
kat letarolta, s a löszös képződményeket sok he
lyen áttelepítette.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú

terület.
Az évi napfénytartam 1950 óra körül alakul.
A nyári időszakban 770-790, télen 180-190 órán
át süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 10,1-10,3 °C. A ve
getációs időszak átlagos hőmérséklete 17,3 °C.
Ápr. 1-2. után már 10 °C fölött van a napi közép
hőmérséklet, és 198-200 napon keresztül felette
is marad ennek az értéknek; az időszak okt. 1920-ig tart. A fagymentes időszak ápr. 6-10. körül
kezdődik. Az első őszi fagyokra okt. 22. és 24. kö
zött lehet számítani, s így a fagymentes időszak
kb. 194—198 nap. A legmelegebb nyári napok
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hőmérsékleteinek átlaga 34,0-34,5 °C, a téli leghi
degebb minimumok átlaga pedig -16,5 és -17,0 °C.
A csapadék évi összege 500 és 530 mm közötti,
de a középső területen (Kunmadaras térsége és
attól D-re) kevéssel meghaladja az 530 mm-t. A ve
getációs időszak csapadéka 300-310 mm. Az egy
nap alatt lehullott legtöbb csapadék 97 mm (Kun
madaras). Ahótakarós napok száma 32-34, az átla
gos maximális hóvastagság 15-16 cm.
Az ariditási index 1,33-1,38, a középső vidé
ken 1,30 alatt alakul.
A leggyakoribb szélirány az ÉK-i, utána a Ny-i
és a BN y-i következik; az átlagos szélsebesség
2,5 m/s körüli.
Kevés a csapadék, különösen indokolt az ön
tözéses növénytermesztés.
V izek ■ Önálló vízfolyás nélküli terület, csak

belvízcsatornái vannak, amelyek részben a Tisza,
részben a Hortobágy-Berettyó felé vezetnek.
A Tiszába torkollnak: Tiszafüredi-főcsatorna (28
km, 79 km2), Örvényi-főcsatorna (9,5 km, 12
km2), Nagyfoki-csatorna (10 km, 238 km2), Mirhó-Gyolcsi-főcsatorna (14 km, 107 km2) és
a Gyenda-Tiszabői-főcsatorna (13 km, 84 km2);
a Hortobágy-Berettyóhoz folyik a Villogó-főcsatorna (38 km, 192 km2), a Kakat-éri-főcsatorna
(45 km, 297 km2), valamint a Sarkad-Mérges-Sároséri-főcsatorna (21 km, 808 km2), a Köles-Őzescsatorna (17 km, 122 km2) és a Karcagi I. sz.
főcsatorna (23 km, 252 km2). Az egész területet
harántolja a Kiskörei-víztározóból induló Nagy
kunsági-főcsatorna. Szélsőségesen száraz, gyér
lefolyású, erősen vízhiányos terület.
A csatornák vízjárásáról nincsenek mérték
adó adatok; ezek vízvezetését mesterségesen irá
nyítják, a befogadók vízállása szerint. Vízbő idő
szak a hóolvadáson túl igen kevésszer adódik,
kivéve a csapadékos éveket. Vizük általában II.
osztályú. A Nagykunsági-főcsatornával kapcso
latban a belvízrendszer egyes csatornáit öntözés
re is átalakították. A belvízi csatornahálózat
hossza meghaladja a 300 km-t.
Számos (22) tavának nagyobb része mestersé
ges halastó és tározó (15), 1045 ha összfelülettel.
Közöttük a Telekhalmi-tározó a legnagyobb (188
ha). A 7 természetes tó (73 ha) közül az egyeki
Pincelapos a legterjedelmesebb (35 ha).
A 2009 nyarán elkészült 23 km2 területű tiszaroffi tározó árvíz idején 16 cm-rel képes csökken
teni a Tisza vízszintjét.
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A „talajvíz" Kunhegyestől Ny-ra 4-6 m kö
zött, K-re 2 m felett, máshol 2-4 m között találha
tó. Mennyisége nem számottevő. Kémiai típusa
Kunhegyestől D-re kifejezetten nátrium-hidrogénkarbonátos, ami máshol is előfordul kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos foltokkal kever
ve. A keménysége is csak a D-i tájrészen nagyobb,
ahol gyakran a 45 nk°-ot is meghaladja, míg É-on
csak 25-35 nk° között van. A szulfáttartalom
É-on 60 mg/l-rel kezdődik, majd D-en 300 mg/1
fölé emelkedik.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. A szá
mos artézi kút átlagos mélysége 100-200 m kö
zötti. Vízhozamuk mérsékelt, 100 1/p alatti, de a
nagyobb mélységekből jelentős vízhozamok is
nyerhetők. A sok hévizes kútból jelentősebbek:
Berekfürdő (55 °C, nátrium-kloridos, jódos, brómos gyógyvíz), Kunhegyes (58 °C), Kunmadaras
(60 °C), Tiszafüred (48 °C), Tiszaörs (51 °C),
Tiszaroff (51 °C) hévizei.
Valamennyi településnek közüzemi vízellátá
sa van, a csatornahálózat azonban csak részlege
sen épült ki, így a közcsatornával ellátott lakások
aránya kistáji szinten 2008-ben mindössze 35,8%
volt. Ez a szituáció tartósan veszélyezteti a fel
szín közeli vizek minőségét.
N övényzet ■ Mint a legtöbb hordalékkúptáj, ez
is legnagyobb részt agrársivatag. A terület poten
ciális növényzetének legnagyobb része mocsa
rakkal mozaikos lösznövényzet volt, főleg löszpusztagyepekkel és löszcserjésekkel. Jelenleg
nádasok, szolonyec sziki rétek, fajszegény magassásrétek és ültetvény jellegű erdők jellemzők.
Flórájának középhegységi kapcsolatai gyengék.
A szikesedés kisebb mértékű, csak szolonyeces
típusok fordulnak elő, a padkásodás igen ritka.
Több a cickórós, mint az ürmös gyep (bárányparéj - Camphorosma annua, heverő seprűfű - Bassia
prostrata, seprűparéj - Bassia sedoides). Sziki töl
gyesek maradványaira (pl. Körtvélyes Tiszaigar-Tiszaörs között) inkább csak lágyszárú fajok
utalnak (sziki kocsord - Peucedanum officináié, réti
őszirózsa - Aster sedifolius, bárányüröm - Artemisia pontica, fátyolos nőszirom - Iris spuria). Homoki legelő (kunkorgó árvalányhaj - Stipa capillata,
szártalan és kisvirágú csüdfű - Astragalus exscapus, A. austriacus) és lösznövényzet (pusztai gyújtoványfű - Linaria biebersteinii, macskahere Phlomis tuberosa, kecskebúza - Aegilops cylindrica,
taréjos búzafű - Agropyron pectiniforme) kevés,
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degradált, maradványaik inkább mezsgyéken,
kunhalmokon, gátakon, felhagyott vagy extenzív
gyümölcsösökben maradtak meg. A rétek főként
ecsetpázsitosak. A mocsárréteken és mocsarak
ban mocsári, parti, bókoló és csátés sás (Carex
acutiformis, C. riparia, C. melanostachya, C. divisa),
kisfészkű ászát (Cirsium brachycephalum), keserű
édesgyökér (Glycyrrhiza echinata) jellemző. A te
rület belvizes szántóinak iszapnövényzete gaz
dag (pocsolya-, háromporzós, magyar és csigásmagvú látonya - Elatine alsinastrum, E. triandra,
E. hungarica, E. hydropiper, iszaprojt - Limosella
aquatica, iszapfű - Lindemia prociimbens, henye
káka - Schoenoplectus supinus). A ligeterdő-maradványok szórványos előfordulásúak (kunsági
bükköny - Vicia biennis, télizöld meténg - Vinca
minor, gyöngyvirág - Convallaria majális, nyári tőzike - Leucojum aestivum, széleslevelű és Tallósnőszőfű - Epipactis helleborine, E. tallosii, fehér és
kardos madársisak - Cephalanthera damasonium,
C. longifolia). Kipusztult fajok: tátorján (Crambe tataria), piros kígyószisz (Echium maculatum), pusz
tai árvalányhaj (Stipa pennata).
Élőhelyi adatok: gyakori élőhelyek: F lb , F2,
D34, BA; közepesen gyakori élőhelyek: B la, F ia,
F3, B2, B5, H5a; ritka élőhelyek: D6, J4, A l, F5,
P2a, F4, J6, B3, M6, B4, A23.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, ame
rikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americaná)
1, kései meggy (Prunus serotina) 1. (Molnár Attila,

Tóth Tamás, Nagy János)

A csernozjom talajok búza, őszi árpa, kukorica,
napraforgó, cukorrépa és lucerna növényekkel
szántók, míg a humuszos homoktalajok gyümöl
csösök, szőlők és a házikertek lehetnek.
A nem szikes, agyag szemcse-összetételű réti ta
lajok (12%) és a réti öntéstalajok (3%) termékenysé
gi besorolása a 45-65 (int.) talajminőségi kategória.
A kistáj területének körülbelül a felén 5 szikes
talajtípus található. A mélyben sós és mélyben
szolonyeces réti csernozjomok 9, ill. 3%-nyi terü
letet borítanak, és viszonylag kedvező földminő
ségi besorolásúak (int. 30-55). Főként a hortobágyi
terület szomszédságában jelentős és közel azonos
kiterjedésben (18%) réti szolonyec és sztyepesedő
réti szolonyec talajok, valamint a 25-40 (int.) ter
mékenységi kategória besorolású szolonyeces
réti talajok pedig 3%-on fordulnak elő. A szántó
földi növénytermesztést a meszezés, az altalajterítéses javítás és az öntözés teheti eredménye
sebbé. A javított szikes és a mélyben sós talajokon
rizstelepek is létesíthetők. A kevésbé termékeny
szikes talajok hasznosítása a legeltetés lehet.
A kistáj mezőgazdasági hasznosíthatóságát a
szikesség korlátozza.
A talajtípusok területi megoszlása
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T alajok ■ A táj talajai felső-pleisztocén futóho

mokon, az arra 0,5-2 m vastagságban települt
homokos löszön, valamint a patakok hordalék
kúpjainak lösziszapján alakultak ki. A 11-féle ta
lajtípus közül mezőgazdaságilag a csernozjom
jellegű homok (6%), az alföldi mészlepedékes
csernozjom (1%) és a réti csernozjom (26%) a leg
értékesebb. A réti csernozjom talaj földminőségi
besorolása tág tartományban (int. 75-120) válta
kozik. A csernozjom jellegű homoktalaj mecha
nikai összetétele homokos vályog, termékeny
ségi besorolása 30-40 (int). A kiemelkedéseken
található alföldi mészlepedékes csernozjom tala
joké a humusztartalomtól függően 50-95 (int.).

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. ÉK-DNy-i irányban szeli át a
34. sz. főút, amely Tiszafürednél találkozik a kis
táj É-i peremén futó 33. sz. főúttal. Két, ÉNy-DK
irányú vasúti mellékvonala (Kál-Kápolna-Kisújszállás, Tiszafüred-Karcag) mellett É-i peremét
metszi a Füzesabony-Debrecen mellékvonal rö
vid szakasza. Állami közútjainak hossza 188 km,
amelyből 60 km (32%) másodrendű főút. Közútsűrűség 21 km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 41%.
Vasútvonalainak hossza 61 km, a vasútsűrűség 6,7
km/100 km2. Településeinek 57%-a rendelkezik
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vasútállomással. Kunmadarasnak használaton
kívüli, szilárd burkolatú katonai repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A kistáj települései külön
böző korszakokban alakultak ki, így a középkori
alapítású falvak mellett frissen önállósultak is
akadnak. A településhálózat jellegzetesen alföl
di, a településsűrűség (2001: 1,5 település/100
km2) jóval az országos átlag alatti. A 14 telepü
lésből 3 városi jogállású, közülük leginkább
Tiszafüred rendelkezik központi helyi funkciók
kal (2001:13 747 fő), de perifériális helyzete miatt
nem centruma az egész kistájnak. Összességében
a városi lakosság aránya (2001: 54,9%) alatta ma
rad az országos átlagnak. A falvak a népesség
szám alapján viszonylag széles skálán mozognak:
a derékhadat az 1000-3000 lakosú települések
alkotják, de vannak 5000-esnél népesebbek és
1000-nél kevesebb lakosú falvak is.
N épesség ■ A ritkásan benépesült kistájak közé
tartozik: a népsűrűség 2001-ben mindössze 48
fő/km2, néhány Tisza menti település esetében
azonban még a 30 fő/km2-es értéket sem éri el.
A maximális népességszám 1960-ban volt (68 039
fő), azóta mintegy 10 000-rel csökkent a lakosság
szám. A fogyatkozás elsődleges oka az elvándor
lás volt. A korszerkezet elég kedvező, a gyermek

kornak aránya érzékelhetően meghaladja a 65 év
felettiekét (2001: 19,1, ill. 16,1%), s nincsenek el
öregedő települések sem. Lényegesen rosszabb a
helyzet a lakosság iskolázottsága terén. Itt nagy
az elmaradás az országos szinttől: 2,5% egyetlen
osztályt sem végzett, 27% megrekedt az általános
iskola 1-7. osztályánál, 30,8% megállt a 8. osztály
nál, a diplomások aránya pedig mindössze 4,3%.
A vallási megoszlás kétosztatú: a római katoli
kusok és a reformátusok nagyjából azonos súlyt
képviselnek (2001:33,7, ill. 32,6%). Viszonylag ma
gas a felekezetihez nem tartozók aránya (22,3%),
az ismeretlen vallásúaké viszont 10% alatti. Lé
nyegesen egyveretűbb az etnikai szerkezet, mivel
a lakosság 95%-a magyar, s ezen kívül csak a
2,3%-os részesedésű cigányság érdemel említést.
A kistáj hagyományosan az ún. belső perifé
riához tartozik, így munkaerő-piaci mutatói
nagyon rosszak. Ezt jelzi a lakosság gazdasági
aktivitásának alacsony szintje (2001: 24,9%) és a
magas munkanélküliség (2001:33,3%). A foglalko
zási szerkezetnek is vannak tradicionális elemei,
pl. 2001-ben a mezőgazdasági foglalkoztatottak
aránya 13,1%-ot tett ki, a tercier szektor részese
dése pedig viszonylag alacsony (54,3%). 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (12%) közel
kétszerese az országos átlagnak, s szinte minden
településen 10% feletti volt a mutató értéke.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Tiszá-tavi
Üdülőkörzet: Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet
>h 2

M+

Kemény-kastély védett parkja (Tiszafüred), arborétum (Tiszaigar)
Berekfürdő, Tiszafüred, Tiszaörs
Hortobágyi Nem zeti Park, Tiszaigari A rb o ré tu m Természetvédelmi Terület

-

Kunmadarasi puszta, Kunkápolnási mocsár, egyek-pusztakócsi mocsarak; szabadvízi strand (Abádszalók),
kunhalmok (Kunhegyes)

i

r. kát. tem plom (Abádszalók), Szent József r. kát. tem plom (Egyek), ref. te m plom (Kunhegyes, Tiszafüred),
zsinagóga (Tiszafüred)
Kemény-kastély, Lipcsey-kúria (Tiszafüred), C sapó-kúria Baldácsy-kastély (Tiszagyenda), Magyari-kastély (Tom ajm onostora)

&
ü

ét

Községháza (Kunmadaras), Városháza (Tiszafüred)
zsidó te m e tő (Egyek)
A ttila-kút, Laki Kálmán mellszobra (Abádszalók), Deák Ferenc szobra (Berekfürdő), Szent János-szobor, kálvária (Egyek),

1

8
f it

Szent Im re-szobor (Tiszaszentimre)
szélmalom (Kunhegyes)
Babamúzeum (Abádszalók), Csárdamúzeum (Egyek, Tiszafüred), miseruha-gyűjtemény (Kunhegyes),
Kiss Pál Múzeum (Tiszafüred)
fazekasműhely (Tiszafüred)

n

174

1 .7.22

1.7.22 SZOLNOK-TURI-SIK
A kistáj Jász-Nagykun-Szolnok megyében he
lyezkedik el. Területe 1704 km2 (a középtáj
23,3%-a, a nagytáj 3,3%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő

Hektár
8627,4
138924,4
1031,6
58,5
12657,0
4348,4

%
5,1
81,5
0,6
0,0
7,4
2,6

Az Északi-középhegységből lefutó patakok (fő
ként az Eger és a Tárná) hordalékkúpja a pleisztocénban befedte a kistájat, s összességében
150-170 m vastag, többnyire finomszemcsés üle
dék akkumulálódott. A felszínen a pleisztocén
végétől 8-10 m vastag, egészen finom szemcsés
folyóvízi üledék rakódott le, amely löszösödött.
A felszín legnagyobb részét ez a löszös anyag,
lösziszap borítja, hozzá igen jelentős téglaagy agkészletek kapcsolódnak (Karcag, Mezőtúr, Kisúj
szállás, Törökszentmiklós, Martfű, Tiszaföldvár).
Nagyobb területeket borít - főként a mélyebb,
rossz lefolyású felszíneken - a holocén réti és lápi agyag. A legidősebb képződmény a Tisza holocénbeli letaroló tevékenysége következtében
szigetszerűen megjelenő, löszös homokkal fedett
futóhomok.

D omborzat a A kistáj 79,9 és 105,1 m (Király
halom) közötti tszf-i magasságú, löszszerű üle
É ghajlat ■ A kistáj É-i része mérsékelten meleg
dékekkel fedett hordalékkúpsíkság. A relatív re
száraz,
a D-i részek a meleg-száraz éghajlatú te
lief átlagos értéke kicsi (2 m/km2), a Ny-i részen,
rülethez tartoznak.
ill. a homokbuckás területeken ezt meghaladó
Az évi napfénytartam 1970 és 2020 óra kö
értékű. A felszín több mint 50%-a az alacsony ár
zötti; a DNy-i részek élvezik a több napsütést.
mentes síkság, negyede-negyede az enyhén hul
A nyári évnegyedben 790-800, a téliben kb. 190
lámos síkság (a Ny-i részen), ill. az ártéri szintű
síkság (peremeken) orográfiai domborzattípusá
óra napsütés valószínű.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a ve
ba sorolható. A kistáj képében csak a szórványosan
getációs időszak középhőmérséklete 17,4-17,6 °C.
megjelenő, a Zagyva és a Tama hordalékkúp
199-201 napon keresztül, ápr. 1-2. és okt. 20.
anyagából felépülő, 1-5 m magas, löszös homok
kal fedett homok__________
Berekfürdő
buckák, a kistáj D-i
Tiszasüly
felében mindenfelé
Kőtelek
megjelenő, kusza há
KARCAG
lózatot alkotó elha
gyott folyómedrek,
morotvák, valamint
iKenderes
a kunhalmok jelen
Tiszapüspőki, .*Sír/\
tenek némi változa
tosságot.

TmÖKSZENTMIKLOS

F öldtan ■ A me

dencealjzatot túl
nyomórészt a 3-4 km
mélységben elérhe
tő kréta flis alkotja,
D-en pedig vulkánivulkanoszedim ent
képződmények,
metamorfitok
és
mezozoos törmelé
kes kőzetek egy
aránt előfordulnak.

Iszaíen'

Kuncsorba

‘csudába^

TISZA-,
FOLDVAI

Dévaványa

M esterszállás

[.KUNGYALU
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körül a napi középhőmérséklet magasabb 10 °Cnál. A fagymentes időszak ápr. 5-9-én kezdődik,
s az első őszi fagyok okt. 22-26. körül várhatók.
A fagymentes időszak tehát kb. 196-200 napos.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok át
laga 34,0-34,5 °C, a legalacsonyabb minimum
hőmérsékleteké pedig -16,5 és -17,0 °C között
várható.
Az évi csapadék 490-510 mm, de míg a D-i ré
szeken még a 480 mm-t sem éri el, addig Kende
res térségében kevéssel az 520 mm-t is meg
haladja az átlagos évi csapadék. A vegetációs
időszak csapadéka 300 mm körül van, de a D-i
részeken 290 mm alatti. Az ország legszárazabb
vidéke ez a terület. A 24 órás csapadékmaximum
164 mm (Mezőhék). A téli időszakban 32-34 hótakarós nap várható, az átlagos maximális hó
vastagság 15-16 cm.
Az ariditási index 1,40 körüli, de a D-i része
ken 1,45.
A három leggyakoribb szélirány az É-i, a D-i
és a Ny-i; az átlagos szélsebesség kevéssel 2,5
m/s fölött van.
A kistáj egy része igen száraz, a kevés csapa
dék indokolja az öntözéses gazdálkodást.
V izek ■ K felől a Hortobágy-Berettyóra támasz

kodik, míg Ny-on kanyargós peremmel néz a
Tisza árterére. A Tiszához csak kevés vízfolyás
indul. Ilyen az Alcsi-Holt-Tiszához folyó Ken
gyeli-főcsatorna (18 km, 131 km2), majd a Cibakháza-Martfűi-főcsatorna (12 km, 38 km2). A Hortobágy-Berettyó ide tartozó 70 km-es szakaszához
vezetnek: Köles-Őzes-csatorna (17 km, 122 km2),
Karcagi I. sz. főcsatorna (23 km, 252 km2), Villogó-csatorna (38 km, 192 km2), Kakat-éri-csatorna
(45 km, 297 km2), Gástyási-csatorna (11 km, 76
km2), Túrkevei-csatorna (12 km, 63 km2), Varas
éri-Alom zugi-főcsatorna (26 km, 274 km2).
A Hármas-Körös D-ről 21 km-en határolja a tájat.
Hozzá vezet a Mezőtúri-főcsatorna (24 km, 164
km2) és a Harangzugi-csatorna (24 km, 344 km2).
Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
Vízjárási adatokat a Hortobágy-Berettyóról
és a Hármas-Körösről közlünk.

Vízfolyás

Vízmérce

Utóbbinak a vízállását a torkolati árvízkapu
val befolyásolják. Az árvizek kora tavasszal és
kora nyáron jelentkeznek. Ilyenkor a belvizeket
levezető főcsatornák is nagyobb vízhozamokat
vezetnek. Az ősz viszont a kisvizek időszaka. A
Hármas-Körös és a csatornák vízminősége II.
osztályú. A belvízveszélyt jelzi, hogy a csatorna
hálózat összhossza az 1500 km-t is meghaladja.
Túrkeve alatt éri el a Hortobágy-Berettyót a 22,5
m3/s vízvezetésre kiépített Nagykunsági-főcsa
torna.
A kistájnak számos tava van. Kisebb részben
természetesek (5; 10,7 ha), amelyek területe nem
számottevő. A Hortobágy-Berettyó és a HármasKörös jobb partján 6 holtág található 240 ha fel
színnel. Közülük a mezőtúri (40 ha), ill. a halász
telki (145 ha) a legnagyobb. Még több a különféle
célú mesterséges tározó és halastó (17 db, 1600
ha feletti kiterjedéssel); a karcagi (159 ha), a kenderesi (146 ha) és a kakati (157 ha) tározók is na
gyok, de a sóskúti (416 ha) a legtekintélyesebb
(Kenderestől É-ra).
A „talajvíz" mélysége Fegyvernektől D-re
Mezőtúr-Mesterszállásig 6 m alatt van, KarcagKisújszállás-Túrkeve körzetében 2-4 m között,
máshol 4-6 m között. A talajvíz szintje az elmúlt
évtizedekben érezhetően emelkedett. Mennyisé
ge sehol sem jelentős. Kémiai jellege Fegyver
nektől K-re, Karcag és Kisújszállás között, de el
szórtan máshol is - főleg a Hortobágy-Berettyó
mellékén - nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége Fegyvernek-Kisújszállás-Mezőtúr között meghaladja a
35 nk°-ot, máshol 15-25 nk° között van. A szulfártartalom Mezőtúr-Törökszentmiklós-Karcag
között meghaladja a 600 mg/l-t, sőt Túrkevétől
Ny-ra még az 1000 mg/l-t is, másutt 300 mg/1
alatt van.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az ar
tézi kutak száma nagy; mélységük átlaga nem
haladja meg a 200 m-t. Vízhozamuk mérsékelt,
de nagyobb mélységből nagy vízhozamokat is
nyernek. K isújszállás fürdőkútja 53 °C-os,
Mezőtúré 54 °C-os, Tiszaföldváré 71 °C-os, Törökszentmiklósé 65 °C-os, Túrkevéé 76 °C-os.

LKV

LNV

KQ

954
186

7,6
-

cm
Hármas-Körös
Hortobágy-Berettyó
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Többségükben kloridos-hidrogénkarbonátos tí
pusúak.
A közüzemi csatornahálózat csak részlegesen
épült ki, s meghatározó mértékben a városokra
koncentrálva. így a közcsatornával ellátott laká
sok aránya 2008-ban 60%-ot tett ki.
N övényzet ■ A szántók uralta kistáj potenciális

növényzetének képét a löszpusztagyepekkel és
löszcserjésekkel mozaikos mocsarak határozták
meg. Szórványos természetközeli növényzetét
ma főleg a kistáj szegélyeiben sziki rétek, náda
sok, fajszegény magassásrétek, nagyobb vízterek
hínár vegetációja és ültetvény jellegű erdők kép
viselik. Flórájának középhegységi kapcsolata
gyenge. Szolonyeces típusú szikesek fordulnak
elő, a padkásodás igen ritka (pl. Kecskeri-legelő).
Több a cickórós, mint az ürmös gyep (bárányparéj - Camphorosma annua, seprűparéj - Bassia
sedoides, heverő seprűfű - Bassia prostrata, szikár
szik - Petrosimonia triandra, sziki ballagófű - Salsola soda). A puhafaligetek (nyári tőzike - Leucojum aestivum), mezofil lomberdők (gyöngyvirág
- Convallaria majális, erdei estike - Hesperis
sylvestris, zöldes sás - Carex divulsa, nehézszagú
gólyaorr - Geránium robertianum, édeslevelű
csüdfű - Astragalus glycyphyllus, zsidócseresznye
- Physalis alkekengi), valamint a tatárjuharos- és
sziki tölgyesek maradványai (pl. Kisújszállás:
Öregerdő) inkább csak lágyszárú növényzetük
ben lelhetők fel (bérei here - Trifolium alpesire,
parlagi rózsa - Rosa gallica, sziki és buglyos kocsord - Peucedanum officinale, P. alsaticum, réti
őszirózsa - Aster sedifolius). A diverz löszpusztaés erdőssztyep-vegetáció (macskahere - Phlomis
tuberosa, gór habszegfű - Silene bupleuroides, tör
pemandula - Prunus tenella, szennyes ínfű - Ajuga
laxmannii, karcsú orbáncfű - Hypericum elegáns,
pusztai gyújtoványfű - Linaria biebersteinii) fő
ként mezsgyéken, kunhalmokon, gátakon, ill.
extenzív gyümölcsösökben maradt fenn. A rétek
főként ecsetpázsitosak. A mocsárréteken és mo
csarakban a gyakoribb sásfajok mellett a kisfészkű
ászát (Cirsium brachycephalum), a keserű édes
gyökér (Glycyrrhiza echinata) jellemző, a zsiókások szórványosak. A terület iszapnövényzete
gazdag (látonyafajok - Elatine spp., iszaprojt Limosella aquatica, iszapfű - Lindernia procumbens,
henye káka - Schoenoplectus supinus), hínárvege
tációja értékes. Sok a kipusztult faj: óriás útifű
(Plantago maxima), tátorján ( Crambe tataria),

pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), dunai szegfű
(Dianthus collinus), hólyagos here (Trifolium vesiculosum), hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana).
Gyakori élőhelyek: F lb , F2, D34, BA; közepe
sen gyakori élőhelyek: B la, F ia, F3, B2, B5, H5a,
II; ritka élőhelyek: D6, J4, A l, F5, P2a, F4, Jó, B3,
M6, B4, A23, P 7 ,12.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özöngyomok: zöld juhar (Acer negimdó) 2, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 1 , amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1 .

(Tóth Tamás, Molnár Attila, Nagy János)
T alajok ■ A sík tájrészek elhagyott folyómedre

inek, holtágainak mélyedéseit iszapos-agyagos
üledékek és lösziszap tölti fel, amelyek legalább
30% agyagot és 5-10% karbonátot tartalmaznak.
A tájban 9 talajtípus fordul elő. Az alföldi mészlepedékes (12%) és a réti csernozjom talajok
(34%) vályog és agyagos vályog mechanikai
összetételű változatai a 90-120 (int.) földminősé
gi kategóriák között váltakoznak. A csernozjom
talajoknak felszíntől karbonátos és kilúgozott
változata is előfordul. A mélyben sós (4%), és a
mélyben szolonyeces réti csernozjom (2%) tala
jok termékenységi besorolása a 45-70 (int.) föld
minőségi kategória.
A talajvízhatás alatt álló mélyebb fekvésű te
rületek kiterjedt (15%) talajtípusát az agyag vagy
agyagos vályog mechanikai összetételű réti tala
jok és a fiatalabb, kisebb humusztartalmú réti
öntéstalajok (3%) képviselik. A réti talajok termé
kenységi besorolása a szervesanyag-tartalomban
meglevő különbségek ellenére jobbára a 35-50
(int.) földminőségi kategória. A réti talajok csök
kent termékenységét az erősen savanyú kémha
tás okozza, ami meszezéssel javítható.
A tájban számottevő (30%) a szikes talajok
mennyisége, amely a réti szolonyec (9%), a
sztyepesedő réti szolonyec (8%) és a szolonyeces
réti talajokból (13%) tevődik össze.
A táj csernozjom talajokhoz köthető kedvező
mezőgazdasági potenciálja a szántóföldi nö
vénytermesztést teszi lehetővé, különösen ott,
ahol az öntözés is lehetséges, ugyanis a táj szá
raz, gyér lefolyású és erősen vízhiányos. A tala
jok mezőgazdasági potenciálja a szikes talajok
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meliorációjával és a réti talajok meszezésével nö
velhető.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
14
16
17
18

Területi részesedés (%)
12 '
34

22

9

23
24
25
26

8

4
2

13
15
3

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. ÉK-i
harmadát a 4. sz. főút és a Budapest-Szolnok-Debrecen kétvágányú villamosított vasúti
fővonal, D-i harmadát a 46. sz. főút és a Szolnok-Békéscsaba kétvágányú villamosított vasúti
fővonal szeli át. A 4. sz. főút É-ról a 34. sz. főút
tal találkozik, a kistáj Ny-i peremét a 442. sz. fő
út metszi. A vasúti fővonalakhoz É-ról és D-ről
egyaránt 2 -2 mellékvonal csatlakozik (Kál-Kápolna-Kisújszállás és Tiszafüred-Karcag, ill.
Szentes-Szolnok, Orosháza-Mezőtúr vonalak).
Állami közútjainak hossza 366 km, amelyből 110
km (30%) első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 22 km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 65%. Mesterszállás közúthálózati végpont. Vasútvonalainak
hossza 131 km, amelynek 59%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 7,7 km/100 km2. Településeinek
56%-a rendelkezik vasútállomással. Kenderes
nek polgári célú, Karcagnak és Túrkévének me
zőgazdasági célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ Az alföldi mezővárosi fej
lődés egyik klasszikus területe olyan városokkal,
mint Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Túrkeve. Akistáj 17 településéből 8 váro
si jogállású, így a városi lakosság aránya nagyon
magas (2001: 83,1%). Az egykori hatalmas tanya
világ jórészt felszámolódott, a külterületi népes

ség aránya 2001-ben mindössze 2,5%. Legna
gyobb számban Mezőtúr határában élnek, de ez
is csak kb. 1000 embert jelent. A falvak között
vannak jellegzetes, több ezer lakosú alföldi fal
vak, az 1950-es évek elején létrehozott tanyaköz
ségek népességszáma azonban 1000 fő alatti.
A településsűrűség nagyon alacsony: 100 km2-re
jut egy település.
N épesség ■ A népes mezővárosok ellenére a kis
táj ritkásan benépesült, a népsűrűség 2001-ben
mindössze 68 fő/km2, Mezőhéken viszont mind
össze 4,4 fő/km2. A maximális népességszámát
1960-ban érte el (150 000 fő), azóta elveszítette
népességének 1/10-ét. A népességvesztés fő oka
korábban az elvándorlás, 1990 után azonban már
a természetes fogyás. A korstruktúra azonban
még kedvező, mivel a gyermekkornak aránya je
lentősen meghaladja a 65 évesnél idősebbekét
(2001: 18,4, ill. 14,7%), néhány kis népességszá
mú faluban azonban már megindult az elörege
dés. A lakosság iskolázottsági szintje már nem
ennyire jó, amit az egyetlen osztályt sem végzet
tek közel 2%-os, ill. a diplomásoknak az országos
átlag felét sem elérő aránya (2001: 5,4%) is jelez.
A lakosság vallásilag kétosztatú: 2001-ben a
27,4% római katolikus mellett 24,6% volt a refor
mátusok aránya. E mellett feltűnően magas a felekezeten kívüliek részesedése (36,4%), s közel
10% az ismeretlen vallásúak aránya is. Az etnikai
összetétel jóval egyszerűbb: a közel 95% ma
gyarság mellett a 2,6%-os roma populáció ér
demel említést. Legnagyobb, mintegy 1500 fős
közösségük Karcagon él.
A munkaerő-piaci mutatók tükrözik a kistáj
hátrányos helyét, amit kifejez a lakosság ala
csony gazdasági aktivitása (2001: 31,4%) és a
magas munkanélküliség (2001: 18,4%). A foglal
kozási szerkezet némileg hagyományos, amit a
mezőgazdaság viszonylag magas (2001: 9,4%) és
a tercier szektor meglehetősen alacsony aránya
(2001: 52,1%) is tükröz. 2007 nyarán a munkanél
küliek aránya (8,4%) valamivel magasabb az or
szágos átlagnál, az egyes települések közötti
jelentősebb különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-alföldi, Tisza-tavi
Almássy-kastély parkja (Törökszentm iklós) ■
Karcag, Kisújszállás, Martfű, Tiszaföldvár, Törökszentmiklós, Túrkeve
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Zádor-híd környéke Természetvédelmi T e rü le t Kecskén puszta Természetvédelmi Terület

‘ '■' ' T.'’ ■''

•

Kecskeri puszta (Karcagpuszta), szenttamási ménes (Törökszentmiklós)
zsinagóga (Karcag, Mezőtúr), Nagyboldogasszony r. kát. tem plom (Kenderes), ref. tem plom (Tiszaföldvár,

11

Törökszentmiklós), kálvária, kápolna (Törökszentm iklós)
Bíró-kastély, Szapáry-Schwarz-kastély (Fegyvernek), Halassy--Horthy-kastély (Kenderes), Almásy-kastély (Kétpó),

(h

Albrecht-kastély, Bolváry-kúria (M ezőtúr), Glaser-kastély, Bíró-I<astély, Kepich-kastély (Örményes),
Almásy-kastély (Törökszentmiklós)
Városháza (M ezőtúr)

A

r t

j,

H orthy-kripta (Kenderes)
N epom uki Szent János szobra (Fegyvernek), aradi vértanúk emlékműve (Tiszaföldvár)

a
fit

.

Zádor-híd (Karcag), szélmalom (Karcag, Kengyel)
gótikus templomm aradvány (Fegyvernek), G yörfly István Nagykun Múzeum (Karcag), Tengerészeti Múzeum (Kenderes),
Túri Fazekas Múzeum (M ezőtúr), Macímúzeum (Rákóczifalva), Tiszazugi Földrajzi Múzeum (Tiszaföldvár),
Finta Múzeum (Túrkeve)

.

Nagykunsági Tájház, fazekasház (Karcag)

6
1.7.23 TISZAZUG
A kistáj Jász-Nagykun-Szolnok megyében he
lyezkedik el. Területe 248 km2 (a középtáj 3,4%-a,
a nagytáj 0,5%-a).
T erülethasznosítás

1. lakott terület
2 . szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
:v 5,1 ■
65,3
3,2
6,3

11,6
6,3

2,2

Hektár
et 1252,1 ,j
16176,6
793,2
1553,1
2874,0
1559,2
553,7

F öldtan ■ A Kunsági-árokban a mélybe zök
kent alaphegységen, kb. 4 km mélységben van a
jura üledékes kőzetek felszíne. Erre később nagy
vastagságú középső- és késő-miocén üledékek
települtek. A Tiszazugot a felső-pannonban tó
borította, s valószínű, hogy a terület csak a ple
isztocén elejére töltődött fel. A pleisztocén folya
mán a Duna hordalékkúpja nyúlt rá a kistájra,
amelynek eredményeként 160-270 m vastag, fő
ként homokos rétegekből álló üledéksor települt.
A Kiskunságtól a Tisza az óholocénben vágta el.
A legidősebb felszínen levő képződmény a te
rület 8-10%-át elfoglaló, a dunai hordalékkúp
anyagából kialakuló pleisztocén futóhomok

D omborzat ■ A kistáj 82,5 és 95,2 m közötti tszf-i

magasságú, ármentes részekkel tagolt, ártéri
szintű, a Duna pleisztocén hordalékkúpsíkjára
épült tökéletes síkság. Orográfiailag 3 részt lehet
elkülöníteni területén. 83 m körüli magasságúak
a terület harmadát fedő, kettős osztású, a szabá
lyozások előtt rendszeresen elöntött, meder- és
morotvaroncsokkal fedett árterek. A 87-90 m kö
rüli magasságú magasárterek egyhangúságát el
hagyott morotvák és a kiemelkedések peremére
települt kunhalmok enyhítik. 85-88 m körüli
magasságban az ÉNy-DK-i csapású formákba
rendeződött, 2-4 m-es relatív reliefű futóhomo
kos felszínek helyezkednek el. A kistáj peremi ré
szeinek vízfolyássűrűsége jelentősen meghalad
ja a középső területek értékeit.
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V izek ■ A Tiszának a Tiszajenő-Hármas-Körös-

Az árvizek tavasszal és nyár elején gyakori
ak, míg a kisvizeknek az ősz a fő időszaka. A
Hármas-Körös vízjárását a békésszentandrási
vízlépcsővel kisvizek idején visszaduzzasztják.
Ez kisebb vízijárművek számára hajózhatóvá te
szi a folyót, ezt a lehetőséget azonban nem hasz
nálják ki. A vízminőség mindkét folyón II. osztá
lyú. A belvízlevezető csatornahálózat hossza kb.
250 km.
Kevés állóvize van. 2 természetes tava együtt
62 ha-os, a csépai Fertő-tó a nagyobb (48 ha).
Egyetlen mesterséges tározója (48 ha) Kungyalu
mellett van.
A „talajvíz" mélysége a 2 folyó közötti háton
6 m alatt, máshol 4 -6 m között van. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai típusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége É-on meg
haladja a 45 nk°-ot, D-en pedig 25 nk° alatt van.
A szulfáttartalom nagyobbrészt 60 mg/1 alatt
marad, de Cibakházától DK-re a 600 mg/l-t is
túllépi.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az
artézi kutak száma nagy. Mélységük átlaga meg
haladja a 200 m-t és a fokozódó mélységgel pár
huzamosan nagyobb vízhozamot adnak. Cserkeszőlő nátrium-kloridos, jódos, brómos ásványvize
82 °C-os, jelentős gyógyüdülés épült rá.
Vezetékes ivóvízellátás minden településen
van, 2 községet kivéve többé-kevésbé a csatornahálózat is kiépült. Az alacsony rákapcsolási
arány miatt azonban a csatornázott lakások ará
nya mindössze 27,2% (2008), ami veszélyezteti a
felszín alatti vizek minőségét.

torkolat közötti 56 km-es ártere és a Hármas-Kö
rösnek a torkolata feletti 37 km-es völgye hatá
rolja. Csak kisebb vízfolyásai vannak. A Tiszába
folynak: Cibakházi-Holt-Tisza (12 km, 31 km2),
Tiszakürt-Nagyrévi-főcsatoma (7 km, 36 km2),
Ság-Böszöri-csatoma (10 km, 16 km2). A Hár
mas-Körösbe folynak: Gyalui-főcsatorna (9 km,
101 km2), Tóközei-csatorna (8 km, 40 km2), Tőkefoki-csatoma (21 km, 103 km2). Száraz, gyér lefo
lyású, erősen vízhiányos terület.
Vízjárási adatok főleg a Tiszáról és a HármasKörösről vannak.

N övényzet ■ Klímazonális vegetációja a konti
nentális erdőssztyep, melynek képviselői homo
kon a homoki tölgyesek és sztyeprétek, csemozjomon a tatárjuharos tölgyesek és a löszpusztarétek
voltak. A holocén öntésterekbe benyúló jégkori te
raszokon sziki erdőssztyep, míg a magas ártéren
keményfás ligeterdő honolt. A természetes vege
táció helyén ma jórészt szántók és természet
közeli, másodlagos élőhelyek találhatók. A ho
mokbuckák szőlőültetvényei közt homoki
gyomvegetáció él. A sziki erdőssztyepre a meg-

(Tiszakürt, ill. Cibakháza és környéke). A legna
gyobb területet a homokos löszök, infúziós lö
szök foglalják el; alapanyagukat, főként K-en, az
Ős-Tisza rakhatta le, a Ny-iak inkább hidroaerolitok. A felszín harmadát, főként a kistáj Ny-i és
D-i részét holocén öntésképződmények fedik.
É ghajlat m Meleg-száraz kistáj.

Az évi napfénytartam 2020-2030 óra, a nyári
és téli összeg pedig 800 fölött, ill. 190 óra körül
van. Az évi középhőmérséklet 10,3-10,5 °C, míg a
vegetációs időszak átlaghőmérséklete 17,5-17,6 °C.
A napi középhőmérséklet 199-201 napon keresz
tül meghaladja a 10 °C-ot, ápr. 1-2. és okt. 20. kö
zött. A fagymentes időszak ápr. 6—8-tól okt. 25-ig
tart (198-200 nap). A legmelegebb nyári maxi
mum hőmérsékletek átlaga 34,0 °C körüli, a leg
hidegebb téli minimumoké -16,5 °C.
A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga
500-520 mm, ill. 300-310 mm. Egy nap alatt
Cserkeszőlőn hullott le a legtöbb csapadék, 90
mm. A téli időszakban 30-32 napig borítja hó a
földeket; az átlagos maximális hóvastagság 16
cm körül van.
A terület ariditási indexe 1,34-1,38.
A leggyakoribb szélirány az É-i és az ÉNy-i,
az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatt
marad.
Rendkívül kevés és szeszélyes eloszlású a
csapadék, ez határozza meg a gazdaságos nö
vénytermesztés lehetőségeit.

Vízfolyás
■A . : 7 ' ■-AT
Tisza
Hármas-Körös
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maradt sziki és buglyos kocsord (Peucedanum
officinale, P. alsaticum), réti őszirózsa (Aster sedifolius), bárányüröm (Artemisia ipontica) jellemezte
magaskórósok utalnak (pl. Tiszainoka, Hangá
csi-gyep). Jó fajkészletű lösznövényzet (taréjos
búzafű - Agropyron pectiniforme, kisvirágú csüdfű
- Astragalus austriacus, horgas bogáncs - Carduus
hamulosus, sarlós gamandor - Teucrium_ chamaedrys, pusztai gyújtoványfű - Linaria biebersteinii,
ebfojtó müge - Asperula cynanchica, hengeres
peremizs - Inula germanica) szikes gyepek között,
kunhalmokon, mezsgyéken maradt fenn. Szikes
vegetáció homokon (deflációs medencékben, pl.
Csépai fertő), magas ártéren (óholocén meder
maradványokban, pl. Gyalupuszta) és a szabá
lyozások után kiszáradt öntésterületeken (pl.
szelevényi szikesek) egyaránt előfordul (kipusz
tult faja a lenlevelű füzény - Lythrum linifolium).
Utóbbin a vegetáció típusok gyakorta átmeneti
jellegűek. Az ürmös gyepek között a vakszik
gyengén fejlett mikrodomborzatú (heverő seprű
fű - Bassia prostrata, seprűparéj - Bassia sedoides),
az ecsetpázsitosok fajkészlete is az ártéri és a szi
ki rétek közötti átmenetre utal (pl. Kunszentmárton, Istvánháza-puszta). A mocsarakban jellem
ző a nádas-gyékényes, a zsiókás és pántlikafüves
vegetáció, szárazodó helyzetben a sislcanádtippanos, a tarackbúzás-ecsetpázsitos és a bókoló
sás ( Carex melanostachya) uralta magassásos.
Magasabb térszinten a cickórós puszta és a rétsztyep-vegetáció dominál. A kistájra jellemzők
az asztatikus vízterek, sziki hínárral.
Gyakori élőhelyek: B la, F lb , F2; közepesen
gyakori élőhelyek: BA, B5, B6, D34, F ia, F4, F5,
H5a, II; ritka élőhelyek: A l, A3a, A5, B2, B3, D6,
D34, F3, H5b, L5, M6, RA.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özöngyomok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác
(Amorpha fruticosá) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, amerikai kőris (Fraximis pennsylvanica) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 1 , amerikai alkörmös (Phytolacca americam ) 1 .

(Tóth Tamás)
T alajok ■ A kistáj talajképző kőzeteit is nagy

részt a Duna hordalékanyagai alkotják, így a fel
szín kb. 10%-át kitevő pleisztocén futóhomok is.
A maradék területen az áthalmozott homokos és
az infúziós lösz a talajképző kőzet. A futó- (15%)

és a gyenge természetes termékenységű humu
szos homoktalajok (4%) szőlő- és gyümölcster
mesztésre, esetleg legelőként hasznosíthatók.
A löszön képződött, kedvező termékenységű
(int. 65-110) alföldi mészlepedékes csernozjomok (19%), a réti csernozjomok (26%), az aszály
érzékeny mélyben sós réti csernozjomok (10%)
főként szántóföldi műveléssel hasznosíthatók. Jó
termékenységük miatt alkalmasak a szántóföldi
növények nagy részének a termesztésére.
A szikes talajok közül az igen gyenge termé
kenységű (int.<20) sztyepesedő réti szolonyecek
(14%), a terméketlen réti szolonyecek (2%) és a
20-35 (int.) földminőségi besorolású szolonyeces
réti talajok (2%) legelőként hasznosulhatnak. Az
agyagos vályog mechanikai összetételű, öntés
üledéken kialakult szolonyeces réti talajokat ki
véve, a szikes talajok löszös üledékeken képződ
tek és vályog, agyagos vályog fizikai féleségűek.
A réti talajok (2%) és az öntés réti talajok (6%)
szintén öntés anyagokon találhatók. Mechanikai
összetételük agyagos vályog, szénsavas meszet
nem tartalmaznak. A réti talajok kémhatása erő
sen savanyú. Földminőségi besorolásuk 40-55
(int.). Mintegy fele-fele részben szántóként és le
gelőként hasznosulhatnak, de szántókénti hasz
nálatukhoz a meszezés is szükséges.

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű terület. Középső részét K-Ny-i irány
ban átszeli a 44. sz. főút, amelybe É felől csatla
kozik a 442. sz. főút. D-i harmadában kanyarog a
Kiskunfélegyháza-Kunszentmárton vasúti mel
lékvonal, K-i harmadát a Szolnok-Szentes egy
vágányú fővonal metszi. Állami közútjainak
hossza 80 km, amelyből 27 km (33%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 40 km/100 km2, a főútsűrűség 13 km/100 km2. Főút menti településeinek
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aránya 28%. Vasútvonalainak hossza 36 km, vasútsűrűség 17,8 km/100 km 2. Településeinek
44%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A kistáj mindössze 7 tele

püléséből egyetlen város sincs, hagyományos
központja a térségen kívül fekvő Kunszentmárton. Alföldi léptékben településhálózata viszony
lag sűrű (2,8 település/100 km2), mivel a falvak
többsége közepes méretű (2000-nél kisebb né
pességszám). Feltűnően magas a külterületi né
pesség aránya (2001:22%), ami elsősorban Cibak
háza és Cserkeszőlő sajátos tanyavilágát takarja.
Az előbbi település esetében a szőlőskertekben
kialakult tanyautcák jelentik a külterületet, az
utóbbinál pedig a belterülethez jórészt közvetle
nül kapcsolódó dűlők alakultak át tanyautcákká,
így egyik esetben sem a klasszikus szórvány
tanyák tömeges fennmaradásáról van szó.
N épesség ü A kistáj ritkásan benépesült, a nép
sűrűség (2001: 60 fő/km2) alig több mint fele az
országos átlagnak. Legnagyobb népességszámát
még 1949-ben érte el (19 878 fő), azóta elveszítet
te lakosságának kb. 1/3-át (2001:13 075 fő). A né
pességfogyásban az elvándorlás és a kedvezőt
len természetes népmozgalom egyaránt szerepet
játszott, s ez már a korszerkezetet is deformálta,

így 2001-ben a 65 év felettiek aránya valamelyest
már meghaladta a gyermekkorúakét (19,1, ill.
18%), néhány településen pedig már mutatkoz
nak az elöregedés jelei. Az iskolázottsági szint
még érméi is rosszabb képet mutat: a diplomá
sok aránya 1/3-a, az érettségivel rendelkezőké
(2001: 3,3, ill. 11%) fele az országos átlagnak, mi
közben a népesség 1/3-a csak általános iskolát
végzett, közel 30%-a pedig még ennyit sem.
Vallási téren a római katolikusok vannak
többségben (2001: 54,3%), a reformátusok ará
nya 16,1%. Nagyjából ennyi a felekezethez nem
tartozók részesedése is, az ismeretlen vallásúak
pedig 11%-ot tettek ki. Az etnikai megoszlás ho
mogén, a magyarság 93,5%-os részesedése mel
lett csak a roma népesség érdemel említést
(2001: 1, 8%).
A kistáj hátrányos helyzetét a munkaerő-piaci
adatok is jelzik, így pl. 2001-ben a népesség na
gyon alacsony gazdasági aktivitása (24,2%) ma
gas munkanélküliséggel társult (29,3%). A térség
sokat megőrzött agrárjellegéből: a foglalkozta
tottak közel 1/5-e még 2001-ben is az agrárszfé
rában dolgozott, miközben az ipari keresők 35, a
szolgáltatásban dolgozók pedig 45%-ot tettek ki.
2007 nyarán a munkanélküliek aránya (8,8%) kö
zel másfélszerese az országos átlagnak, viszony
lag jelentős települések közötti különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

| régic
arborétum (Tiszakürt)
Cserkeszőlő
Tiszakürti A rbo rétu m Természetvédelmi Terület
Tisza-part, partifecsketelep (Tiszakécske), csépai fertő, holtágak (Csépa), holtág (Cibakháza)
ref. tem plom OTiszainoka)
Bolza-kastély (Tiszakürt)
szoborkert (Tiszainoka), Madáritató-kút (Tiszakürt)
magtár (Tiszakürt)

1.7.31 HORTOBÁGY
A kistáj Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik
el. Területe 1704 km2 (a középtáj 23,3%-a, a nagy
táj 3,3%-a).
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D omborzat ■ A kistáj 87 és 110 m közötti tszf-i
magasságú, jellemzően ártéri szintű, tökéletes
síkság. Rendkívül kis relatív reliefű felszíne eny
hén D-i irányba és a középvonal felé lejt. Jellem
ző magassága 88-92 m. E szint fölé csak egyes
Tisza menti buckavonulatok és kunhalmok

1 .7.31

T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

°/o
2,9
40,7
0,3

Hektár
5020,1
69337,5
475,5

0,0

0,0

41,0
3,6
11,5

69849,6
6111,9
19613,1

em elkednek (legmagasabb a Bürök-halom).
A kistáj az Alföld felszínalaktani szempontból
egyik legegyhangúbb területe. Fel
színi formái közül a szinte minde
nütt megfigyelhető elhagyott Tiszamedreket, morotvákat és hozzájuk
kapcsolódó folyóhátakat (pl. a
Kadarcs mentén) és az ÉNy-i rész
övzátonyait, erősen letarolt futóho
mokformáit emelhetjük ki.

DK-i része a hajdúszoboszlói szénhidrogén
mezőhöz kapcsolódik. Az 1961-ben, Nagyhegyes
határában történt földgázkitörés következtében
krátertó keletkezett.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú

kistáj.
Az É-i részen 1850-1900 óra körüli az évi nap
fénytartam, a D-i részeken eléri a 1900-1940 órát.
Nyáron 780-800, télen 170 és 185 óra közötti (D-en
a több) napsütés várható.

F öldtan ■ É-on bizonytalan korú
és kifejlődésű a medencealjzat. Dé
li része alatt kb. 2 km mélységben a
középső-kréta flis felszíne. Erre vé
kony miocén tufa, majd késő-mio
cén kőzetek, erre pedig késő-pan
non üledékek települtek. A kistájat
a pleisztocén végén három hor
dalékkúp fogta közre (É-ról az ŐsTapoly-Ondava, Ny-ról a SajóHernád, K-ről az ÉK-alföldi horda
lékkúp-sorozat). E sajátos helyzet
miatt itt főképp finomszemcsés
üledékek (agyag, iszap) akkumulá
lódtak, a pleisztocén üledékekben
durva homok, ill. kavics csak ÉNy-on
fordul elő. Jelentős futóhomok
képződésre a mély fekvés és a ma
gas talajvízszint miatt nem került
sor. A változatos domborzatú fel
színt takaró 100-200 m vastag pleisz
tocén rétegek iszapos, agyagos
löszréteggel záródnak. A löszisza
pos felszín mélyedéseibe a Tisza az
óholocénben öntésiszapot rakott le.
A lösziszapos felszínek a kistáj K-i
szegélyét kivéve elszikesedtek. A
holocénben a Tisza a Hortobágy
legnagyobb részét bejárta, az üle
dékeket és a domborzatot homoge
nizálta.

7

183

1 .7.31

A hőmérséklet sokévi átlaga É-on 9,8-10,0 °C,
D-en 10,0-10,2 °C, a tenyészidőszaké 17,0-17,3 °C.
É-on ápr. 2-4. és okt. 17-18. között (196-197 nap),
D-en márc. 31-ápr. 2. és okt. 19-20. között
(198-200 nap) a napi középhőmérséklet megha
ladja a 10 °C-ot. A fagymentes időszak hossza
188-190 nap (ápr. 10-12. és okt. 18-22. között),
DNy-on 192-194 nap körüli (ápr. 8. és okt. 18-22.
között). Az évi abszolút hőmérsékleti maximu
mok átlaga 34,0-35,0 °C. Az abszolút minimu
mok átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 510 és 550 mm között
változik a területen (É-on 550-570 mm), a nyári
félévé 310-340 mm (É-on a több). A 24 órás csa
padékmaximum 128 mm, Újszentmargitán ész
lelték. Évente 34-36 hótakarós nap várható,
16-18 cm átlagos maximális vastagsággal.
Az ariditási index 1,30-1,35, de É-on 1,25-1,28.
Legnagyobb gyakorisága az ÉK-i és a DNy-i
szélnek van, az átlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s
közötti.
Kimondottan száraz vidék, a gazdaságosan
termeszthető növények körének meghatározója
a kevés csapadék.
V izek h A Tiszántúlon a kistáj Ny-i részét a Ke
leti-főcsatornából kiágazó Nyugati-főcsatorna
vízrendszere (A lsóselypes-H ataj-Völgyes-Á rkuséri-főcsatorna (89 km, 630 km2) és a SarkadMérges-Sáros-éri-főcsatoma (21 km, 808 km2),
középső részét a Hortobágy-főcsatorna (94 km,
3775 km2) vízrendszere ágazza be, míg K-ről 61
km hosszan a Keleti-főcsatorna keretezi. A Hor
tobágy-főcsatorna fontosabb mellékvizei: Kadarcs-Karácsonyfoki-felfogócsatorna (44 km,
775 km2) és az Alsó-Kadarcs-Kösely-csatoma (36
km, 996 km2), amely K-ről a Köselyt (91 km, 777
km2) is felveszi. Ahol Ny felől a Köles-Ozesvagy Németéri-csatorna (17 km, 122 km2) eléri a
Hortobágyot, onnan nevezik H ortobágy-Berettyónak. Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiá
nyos terület.
Csak kevés vízjárási adattal rendelkezünk.
Az összes vízfolyás vízjárása a tiszai vízátve
zetésektől erősen befolyásolt. A Keleti-főcsator

Vízfolyás
Hortobágy- Berettyó
Alsó-Kadarcs-Kösely
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na 80 m3/s, a Nyugati-főcsatorna 25 m3/s vízve
zetésre van méretezve. A legtöbb vízfolyás idő
szakos jellegű, amit a csapadék és a tározók víz
tartaléka irányít. Az árvizek a tavaszi hóolvadást
követik, míg az év második felében alig van víz,
kivéve a tiszalöki duzzasztóból táplált két főcsa
tornát és a tározók vízeresztését. A belvízlevezető
csatornahálózat hossza megközelíti a 700 km-t.
A Nyugati- és a Keleti-főcsatorna vize I. osztá
lyú, a Hortobágyé III. osztályú.
A tájnak csak 6 természetes tava van, 382 ha
felszínnel, amelyek között a Nagyiván közeli
Darvasfenék-tórendszer (250 ha) a legnagyobb.
Sokszorosa ennek a 28 mesterséges halastó és tá
rozó területe (32 500 ha) mint a szikes laposok
legjobb hasznosítási módja. Közülük a Nagyiváni-tározó (6500 ha) a legnagyobb felületű, de a
Polgári- (309 ha), Balmazújvárosi- (319 ha), Ele
pi- (489 ha), Ohati- (645 ha), Görbeházi- (1150
ha), Sarkadéri-tározó (1450 ha) és más hortobá
gyi tavak (793 ha) is igen nagyok. Jelentős a Ke
leti-főcsatorna 3 tározója is (10 900, 2680 és 2130
ha területűek).
A „talajvíz" mélysége a kistáj nagyobb részén
2-4 m között van, de nagy területeken (pl.
Egyek-N agyiván között, a Keleti-főcsatorna
mellékén) még a 2 m-t sem éri el. Mennyisége
nem számottevő. Kémiai jellegére az a jellemző,
hogy a szikes talajok nagy elterjedtségének fő
okát képező különféle, nátriumban gazdag talaj
vizek legalább olyan területet uralnak, mint a
kalciumos típusok. A keménység Tiszavasváritól
D-re és Egyektől K-re a 45 nk°-ot is meghaladja,
máshol 25-35 nk° között van. A szulfáttartalom
60-300 mg/1 között váltakozik.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. A nagy
számú artézi kút átlagos mélysége a 100 m-t ke
véssel haladja meg, vízhozamuk 200 1/p körüli,
de nagyobb mélységből helyenként bő vízhoza
mok is erednek. Balmazújváros 60 °C-os, Polgár
42 °C-os, Tiszavasvári 67 °C-os vizei nátriumkloridos típusúak.
Vezetékes vízellátás minden településen van,
és a közüzemi csatornahálózat is kiépült a telepü
lések többségében, így a közcsatornával ellátott la-
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kások aránya viszonylag magas (2008: 65,2%). Mi
vel azonban nemzeti parkról van szó, mindenkép
pen szükséges az ellátás további javítása.
N övényzet ■ A kontinens legnagyobb összefüg
gő szikese. Potenciális növényzete 30-40 000 év
óta nyílt, sztyepi, a szolonyec sziki fajok folya
matos jelenlétével. A kistáj É-i részén, egykori
nagyobb mocsár helyén agrársivatag van, a K-i
és Ny-i tájperemen helokrén források, kisebb
lápfoltok és szoloncsák szikesedés ismert.
Ma és a múltban is a szolonyec szikesek tár
sulásai uralkodók, azok teljes palettájával. Leg
gyakoribb legelőtársulásai az ürmös és cickafarkos szikes puszták, a réttársulásokból az ecsetpázsitos és a hernyópázsitos a legjellemzőbb. Az
egykori nagy mocsarakból mára nagyobb kiter
jedésben csak a Kunkápolnás belseje maradt
meg. A sziki erdőssztyep maradványai a közép
ső és az É-i részeken kiterjedtebbek, a legérintet
lenebb hazai reprezentáns is itt van, a bioszférarezervátum-magterületen. Jellemző fajok a füves
és kopár sziki élőhelyeken: seprűparéj (Bassia sedoides), pusztai tyúktaréj (Gagea szovitzii), henye
kunkor (Heliotropium supinum), sziksófű ( Salicornia prostrata), sziki ballagófű (Salsola soda), erdé
lyi sóballa (Suaeda salinaria), henye vasfű ( Verbéna
supina); iszapnövényzetben: magyar látonya
(Elatiné hungarica); szikes réteken: magas tarack
búza (Elymus elongatus), debreceni torma (Armoracia macrocarpa), sziki nefelejcs (Myosotis sicula);
sziki erdőssztyepeken: dárdás nádtippan (Calamagrostis canescens), magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), sziki lórom (Rumex pseudonatronatus), nyugati csillagvirág (Sállá drunensis);
száraz gyepekben: nemes cickafark (Achillea
nobilis), hengeres peremizs (Inula germanica),
pusztai gyújtoványfű (Linaria biebersteinii), macs
kahere (Phlomis tuberosa), medúzafű (Taeniatherium asperum), hólyagos here (Trifolium vesiculosum). Sok a kipusztult taxon: szennyes ínfű (Ajuga
laxmannii), pusztai ternye (Alyssum turkestanicum), kék atracél (Anchusa barrelieri), macskatalp
(Antennaria dioiccí), tátorján (Crambe tataria), piros
kígyószisz (Echium maculatum), apró nőszirom
(Iris pumilá), szibériai nőszirom (Iris sibirica), par
lagi atracél (Anchusa arvensis), gyepes nefelejcs
(Myosotis caespitosa), kajla zsálya (Salvia x betoniáfolia), magyar sóballa (Suaeda pannonica), fogas
levelű bükköny (Vicia narbonensis subsp. serratifolia), pusztai meténg (Vinca herbacea).

Gyakori élőhelyek: B la, B2, B6, BA, Fia, Flb,
F2; közepesen gyakori élőhelyek: A l, A23, B3,
B5, F3, F4, F5, H5a, OA, OB, OC, RB, RC; ritka
élőhelyek: B lb, J4, P2b, M3, M6.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3-4; amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1. (Molnár Attila)
■ A terület 3 hordalékkúp által közre
zárt mélyedését 100 m-t meghaladó vastagságú
finom hordalék rétegsorát néhány méter vastag
ságban iszapos lösz borította be, amelynek az
amúgy is gyengén differenciált domborzatát az
óholocénban a Tisza öntésanyagaival tovább
egyengette. így alakult ki az Alföld domborzati
lag legegyhangúbb területe, amelynek 74%-át
mélyben sós és szikes talajok alkotják. A kistáj
tájértékét a szikes termőhelyek növény- és állat
világa, a sziki legelőkhöz kötődő néprajzi értékek
alkotják, amelyek őrzésére és ápolására létesült a
Hortobágyi Nemzeti Park. A löszös üledékeken,
a felszín közeli 2-2,5 m átlagos mélységű szikes
talajvíz hatása következtében jellegzetes mozai
kos szerkezetben változatos szikes talajkomple
xek képződtek. Legnagyobb területi rész
aránnyal (46%) az agyagos vályog mechanikai
összetételű réti szolonyec talajok találhatók,
amelyek többnyire szikes legelők. A sztyepesedő
réti szolonyec talajok (15%) is főként legelők. A
kedvezőbb termőhelyet képviselő szolonyeces
réti talajok (4%) legelőként, kaszálóként vagy
gyenge szántóként hasznosíthatók.
A kiemelkedések, kunhalmok löszön képző
dött talajai kedvező termékenységű (int. 85-110)
csernozjomok: mészlepedékes csernozjom (1%),
alföldi mészlepedékes csernozjom (2%) és a réti
csernozjom talajok (2%). Kis kiterjedésű foltjaik
értékes sztyepnövények termőhelyei, nagyobb
területen pedig szántóként hasznosíthatók.
A mélyben sós réti csernozjom (5%) és a mély
ben szolonyeces réti csernozjom talajok (6%) a táj
szegélyzónájában összefüggő területet alkotnak,
és szántóként hasznosíthatók (int. 50-70).
A mélyebb fekvésű területek nem szikes, ki
terjedt (17%) talajtípusa az agyag mechanikai
összetételű réti talaj. A réti talajok növénytársu
lásai is gazdag természeti értékeket képviselnek.
A hortobágyi szikes tavak a táj területének 4%-át
foglalják. M adárviláguk különösen értékes.
T

a l a j o k

185

1 .7.31

A felhagyott rizstelepek egykori hasznosítási kí
sérletek nyomait őrzik. A táj hasznosításában a
természeti értékeket őrző Nemzeti Park szem
pontjait is hangsúlyosan figyelembe kell venni.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
1
13
14
2
17
5
18
6
22
46
23...
15
4
24
25
17
tó
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű, kettős forgalmi tengelyű terület. É-i
harmadán vezet át az M3-as autópálya, közelé
ben a 35. sz. főúttal, amelyekbe Polgárnál fut be
É-ról a 36. sz. főút. A kistáj D-i harmadát a 33. sz.
főút keresztezi, vele párhuzamosan fut a Füzesabony-Debrecen egyvágányú vasúti mellék
vonal. ÉNy-i peremén vezet végig az Ohat-Nyíregyháza, ÉK-i szélén a Tiszalök-Debrecen vasúti
mellékvonal. Állami közútjainak hossza 275 km,
amelyből 126 km (45%) autópálya, ill. másodren
dű főút. Közútsűrűség 16 km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 50%. Vasútvonalainak hossza 71 km,
vasútsűrűség 4,2 km/100 km2. Településeinek
70%-a rendelkezik vasútállomással. Időszakosan
kishajózásra alkalmas vízi útja a kistáj K-i szélén
végigvezető Keleti-főcsatorna 61 km-es, Tiszavasvári-Nagyhegyes közötti szakasza, amelyen
8 közúti és 1 vasúti híd ível át. Hortobágynak
polgári célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A kistáj viszonylag sűrű falu

hálózata a török hódoltság alatt elpusztult, és nem
települt újjá. így a településhálózatot évszázadokon
keresztül a 3 mezőváros (Balmazújváros, Polgár,
Tiszavasvári) és a kiterjedt tanyavilág jelentette.
A falvak döntő része közigazgatásilag csak az el
múlt évtizedekben önállósult. A településhálózat
még így is nagyon ritkás: 100 km2-re mindössze
TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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0,6 település jut. Az egykori tanyavilágból alig
maradt valami, az 1,8% külterületi lakos elsősor
ban gazdasági központokban él, nem pedig ta
nyán. A 3 városi jogállású településnek köszön
hetően a városlakók aránya (2001: 78,3%) messze
az országos átlag feletti, de ettől a Hortobágy
még nem lett urbanizált táj.
N épesség ■ A 3 város ellenére a kistáj ritkásan

benépesült, 2001-ben a népsűrűség mindössze
45 fő/km2, néhány település esetében azonban
10 fő/km2-nél is kisebb. A népességszám 1960
óta lényegében nem változott (2001: 51 991 fő),
mivel az elvándorlást a természetes szaporodás
ellensúlyozni tudta. A lakosság korösszetétele je
lenleg is fiatalos, minden 5. személy gyermekko
rú, a 65 évesnél idősebbek aránya viszont csak
14,1%. Lényegesen rosszabb a kép a lakosság is
kolázottsági szintjét nézve: 2,2% egyetlen osz
tályt sem végzett, minden 4. lakos járt általános
iskolába, de nem fejezte be, közel 30% befejezte
ugyan, de nem tanult tovább. Ezzel szemben a
diplomások aránya még az 5%-ot sem éri el.
A lakosság vallásilag kétosztatú: kb. 1/4-1/4
részt tesznek ki a római katolikusok és a reformá
tusok, de 5% a görög katolikusok részesedése is.
Az utóbbiak döntő része Tiszavasváriban él. Az
átlagosnál magasabb a felekezeten kívüliek ará
nya, minden 3. lakos ide tartozik, s közel 10% az
ismeretlen vallásúak részesedése is. Ezzel szem
ben az etnikai összetétel egyszerűbb: a lakosság
kb. 94%-a magyar, a cigányság aránya 5,3%. Az
utóbbiak döntő része a 3 városban él.
A kistáj nem tartozik a fejlett területek közé, s
ez a munkaerő-piaci mutatókon is látszik: 2001ben a lakosság gazdasági aktivitása mindössze
30,4%-os, a munkanélküliek aránya pedig 24%-ot
tett ki. A foglalkozási szerkezeten is nyomott ha
gyott a térség mezőgazdasági karektere, mivel
a foglalkoztatottak 13,4%-át itt regisztrálták. Az
átlagosnál magasabb az ipari és jóval alacso
nyabb a tercier foglalkoztatottak aránya (2001:
41,1, ill. 45,5%). 2007 nyarán a munkát keresők
aránya (11,2%) közel kétszerese az országos át
lagnak, a települések többségében is nagyjából
ez volt a mutató értéke.
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ú t menti kereszt (Görbeháza), Petőfi-szobor (Hortobágy), Keresztelő Szent János-szobor, József A ttila szobra (Nagyiván), ;

i

kálvária (Polgár)
Kilenclyukú híd, Hortobágyi Kisvasút, krátertó (Nagyhegyes)

fl

tfr
fr

Veres Péter Emlékkiállítás (Balmazújváros), Pásztormúzeum, Körszín, Csárdamúzeum (Hortobágy), régészeti park (Polgár), .
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Vasvári Pál Múzeum (Tiszavasvári)
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csárdák, istállók (Hortobágy)

1.8 ALSÓ-TISZA-VIDÉK
1.8.11 MAROSSZOG
A kistáj Csongrád megyében helyezkedik el. Te
rülete 492 km2 (a középtáj 32,8%-a, a nagytáj 1%-a).
D omborzat ■ A kistáj 78 és 88,4 m közötti tszf-i
magasságú, kis átlagos relatív reliefű (átlagérték
0,5 m/km2) ártéri szintű tökéletes síkság, ame
lyet kisebb ármentes szigetek tarkítanak. A fel
színi formák nagyobb része folyóvízi eredetű; a
felszínt a Maros
különböző mér
tékben feltöltődött
holtágai, morotvaroncsai
fedik.
Deszknél gazdag
övzátony-generációk képződtek.
A lösziszappal fe
dett ármentes tér
színek 2-3 m-rel
magasabbak kör
nyezetüknél. He
lyenként eolikus
felhalmozódás is
történt. Az ország
legmélyebb fekvé
sű kistája.

1. lakott terület
2.
3.
4.
5.
6.
7.

szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

Hektár
2507,6
38389,4
542,8
6,3
2822,9
4108,9
790,1

%
5,1
78,1

1,1
0,0
5,7
8,4
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F öldtan H A mélyszerkezeti viszonyok rendkí

vül változatosak: a Ny-i rész az Algyői-háthoz
tartozik, így itt az alaphegység kb. 4 km mélység
ben érhető el. A K-i rész már a Hódmezővásárhelyi-árok területére esik, ahol az alaphegység több
mint 6 km mélyen van. Erre 2-3 km vastagságban
késő-miocén üledékek települtek. Az igen jelen
tős vastagságú (helyenként 3 km-t is meghaladó)
pannóniai üledékekre 200-400 m vastagságban
döntően folyóvízi eredetű pleisztocén rétegek te
lepedtek. Ezek fedője infúziós lösszel, Szőregnél
„típusos" lösszel fedett; folyóvízi erózióval kipreparálódott magaslatai Deszktől D-re a felszínen
is fellelhetők. Egyébként a felszínt 8-15 m vastag
ságban holocén üledékek borítják. Jellemző a
homokliszt, az ártéri iszap, az agyag, a Ny-i és a
D-i részen a mocsári agyag, a Maros övzátonysorozatán a homok. A holocén üledéksor alulról fel
felé való fokozatos finomodása a folyóvíz szállí
tóerejének állandó csökkenését tükrözi.
É ghajlat ■ Meleg, száraz éghajlatú kistáj. Az
évi napsütés összege megközelíti a 2020 órát, a
nyári 840, a téli 190-195 óra.
Az évi középhőmérséklet 10,5-10,6 °C, a vege
tációs időszakban pedig 17,5-17,6 °C a valószínű.
A napi középhőmérséklet március utolsó napjai
ban már meghaladja a 10 °C-ot, és ez az időszak
200-202 napon át, okt. 20-21-ig tart. Évente mint
egy 200 napon át nem csökken a hőmérséklet
fagypont alá, a fagymentes időszak ápr. 5-7-én
kezdődik és kb. okt. 25-ig tart. A nyári abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,0 °C, a té
li abszolút minimumoké -16,0 és -17,0 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg 570 mm körüli, de a
Tiszához közeli területeken nem éri el az 540
mm-t sem. A vegetációs időszakban 320-340 mm
eső várható, a Tisza közelében azonban csak
310-320 mm. A 24 órás csapadékmaximum 132
mm; Magyarcsanádon és Nagylakon mérték. A
hótakarós napok átlagos évi száma 31 nap, 17 cm
átlagos maximális vastagsággal.
A terület ariditási indexe 1,20-1,24, de Ny-on
1,30 körüli.
Az ÉNy-i, a D-i és a DK-i szélirányok a leg
gyakoribbak; az átlagos szélsebesség 2,5 és 3
m/s közötti.
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A hőigényes és kevésbé vízigényes növényi
kultúráknak kedvez az éghajlat.
V izek ■ A kistáj a Maros két oldalát kíséri, annak
a tiszai torkolatáig. A Maros 754 km-es hosszából
49 km, 30 332 km2-es vízgyűjtőjéből 1885 km2 ha
zai terület. Ezen a szakaszon érik el a folyót az
Élővíz-csatorna (42 km, 246 km2), a SámsonApátfalvi-csatorna (139 km, 1498 km2) É-ról, a
Kiszom bor-Ladányi-főcsatorna (7,5 km, 33
km2), a Deszk-Fehértói-csatorna (7 km, 20 km2),
a Szőreg-Deszk-Kübekházi-csatorna (20 km, 93
km2) pedig D-ről. Az Oszentiváni-főcsatoma (13
km, 26 km2) már a Tiszába folyik. Száraz, vízhiá
nyos terület.
Vízjárási adatokat a Maros makói szelvényé
ről közlünk.
Az árvizek tavasszal, a kisvizek ősszel a
leggyakoribbak. Az 500 km-t meghaladó belvízi
csatornahálózat vizeit 8 szivattyútelep segít le
vezetni.
Állóvizei jelentéktelenek. 2 marosi holtág te
rülete 3 ha, 4 kis természetes tava együtt 5 ha és
1 kis tározója sem nagyobb 1 ha-nál.
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van.
Mennyisége jelentéktelen. Kémiai típusa Makó
tól K-re és Szeged környékén nátrium-, máshol
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Ke
ménysége Makó és Szeged körzetében megha
ladja a 45 nk°-t, máshol 25 nk° alatt marad. A
szulfáttartalom az említett helyeken éri el a 600
mg/l-t, középen 60 mg/1 alatt van.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az igen
nagyszámú artézi kút átlagos mélysége megha
ladja a 200 m-t, de a vízhozamok csak a mélyebb
kutakban jelentékenyek. Szőreg hévize 86 °C-os.
A kistáj komoly környezeti problémája, hogy a
majdnem teljes körű vezetékes vízellátás mellett a
csatornázottság csak részleges, így a közüzemi
szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások
aránya meglehetősen alacsony (2008: 36,4%).
N övényzet K A táj a Maros fiatal alluviumán he
lyezkedik el, ahol a hullámtér és a mentett oldal
vegetációja különbözik egymástól. Az élőhelyek
regenerációs képessége jó, de a mocsárréteké és
az ártéri erdőké az özöngyomok miatt közepes.
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A Maroson a folyó intenzív meanderezése, a
zátony- és szigetképződés miatt fellelhető az üde
pionír zátonynövényzet (henye pimpó - Potentilla
supina, sárga palka - Cyperus flavescens, henye
káka - Schoenoplectus supinus) és a bokorfüzes
(fehér fűz - Salix alba, mandulalevelű fűz - S. triandra). Ezek gyorsan átalakulnak fűz-nyár liget
erdőkké (fehér fűz - Salix alba, fehér és fekete
nyár - Populus alba, P. nigra, ligeti csillagvirág Sállá vindobonensis), amely a hullámtér fő poten
ciális vegetációja. A gyorsan feltöltődő hullámté
ri morotvák jellemző élőhelyei a magassásosok
(éles sás - Carex acuta), a zsiókás, nádas mocsa
rak, ártéri ruderális közösségek (lapulevelű
keserűfű - Persicaria lapathifolia, subás farkasfog
- Bidens tripartitus). Az extenzíven művelt mo
csárréteket (réti ecsetpázsit - Alopecurus pratensís, réti füzény - Lythrum salicaria) döntően be
erdősítették, beszántották, apró parcellás vegyes
művelés alá vonták. A fajszegény, részben telepí
tett keményfás ártéri erdők aránya magas. Az
ártéri extenzív gyümölcsösök számos ősi fajtát
rejtenek. Az elmúlt évtizedben a nem kezelt gye
pek, szántók, gyümölcsösök, valamint az erdők
özöngyomokkal fertőződtek.
A mentett oldal jelentős része becsatornázott
szántó. A folyószabályzás után kialakult másod
lagos szikeseket enyhén sós szikes rétek (réti
ecsetpázsit - Alopecurus pratensis, sziki here - Trifolium angulatum), cickórós puszták (veresnadrág-csenkesz - Festuca pseudovina, pusztai cicka
fark - Achillea setacea), rétsztyepek (réti őszirózsa
- Aster sedifolius) alkotják. Regenerálódó sziki
erdőssztyep Ferencszállásnál van. D-i faja a földbentermő here (Trifolium subterraneum).
Gyakori élőhelyek: F2, BA, J4, OB, D34, B la;
közepesen gyakori élőhelyek: H5a, II, RB, RC,
F lb , F3, B2, B6; ritka élőhelyek: F ia , B3, P2b, F4,
A l, B5, J3, J6, L5, P2a, D6, F5, 12, A5, RA, P7,
OA, OC.
Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok szá
ma: kevesebb mint 20; özönfajok: zöld juhar
(Acer negundó) 3, bálványfa (Ailanthus altissiama)
1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 5, selyemkóró
(Asclepias syriaca) 1, amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) 5, akác (Robinia pseudoacacia) 1.

(Deák József Áron)
T alajok ■ A kistáj területe tökéletes ártéri sík

ság, amelyből a lösziszappal és a lösszel fedett
ármentes térszínek, valamint a Maros övzá

tonyainak homokos üledékei emelkednek ki.
A Tisza-öntéseken - a táj területének több mint a
felén (53%) - a réti talajok agyag mechanikai
összetételűek és savanyúak. Termékenységi be
sorolásukat a 35-50 (int.) földminőségi pontok
jelzik. Elsősorban (90%) szántóként hasznosít
hatók. A jelentős kiterjedésű (31%) nyers öntésta
lajok mechanikai összetétele vályog. Szintén
savanyúak, vízgazdálkodásuk a réti talajokénál
kedvezőbb, humuszanyagokban azonban szegé
nyebbek (0,5-1%). Természetes termékenységük
is kisebb (int. 25-40) a réti talajokénál. Szántó
ként (70%), erdőterületként (20%) és rét-legelő
ként hasznosíthatók.
A kistáj legtermékenyebb (int. 75-110) talajai a
löszön képződött réti (8%) és a mélyben sós réti
csemozjom talajok (2%). Mechanikai összetételük
vályog, vízgazdálkodásuk kedvező, termékenysé
gük a humusztartalom (2-4%) függvénye is. Zöm
mel (95%, ill. 80%) szántóként hasznosulhatnak
Szikes talaja a nem összefüggő területen, ha
nem kis foltokban előforduló sztyepesedő réti
szolonyec (6%). Mechanikai összetétele agyagos
vályog, akár öntésanyagon, akár löszös üledé
ken képződött. Vízgazdálkodása a mechanikai
összetétel és a szikesedés következtében kedve
zőtlen. Földminőségi besorolása gyenge (int.
<20). Felszíntől és nem felszíntől karbonátos vál
tozata egyaránt előfordul. Főként (75%) legelő
ként hasznosítható.
A ta la jtíp u so k te rü le ti m egoszlása

Talajtípus kód
16
17
73
25
31

Területi részesedés (%)

8
2
6
53
31

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű, egy forgalmi tengelyű terület. D-i részét
hosszan szeli át 43. sz. főút, és az Újszeged-Kétegyháza egyvágányú vasúti mellékvonal Deszk
és Nagylak közötti szakasza. A kistáj D-i határá
nak Ny-i harmada a magyar-szerb, K-i része a
magyar-román államhatár része, ahol Tiszasziget, ill. Kiszombor és Nagylak nemzetközi
közúti határátkelőhelyek. Állami közútjainak
hossza 120 km, amelyből 33 km (27%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 24 km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. Főút menti településeinek
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aránya 58%. Vasútvonalainak hossza 41 km, vasútsűrűség 8,3 km/100 km2. Településeinek 38%-a
rendelkezik vasútállomással. Hajózható vízi útja
a Maros Klárafalva és Újszeged közötti rövid (11
km-es) szakasza, ahol Makónál közúti és vasúti
híd vezet át a folyón.
T elepüléshálózat ■ A kistájon nincs városi jog
állású település, a közvetlen szomszédságában
fekvő 3 város (Szeged, Hódmezővásárhely, Makó)
vonzáskörzetéhez tartozik. Településsűrűsége
(2,4 település/100 km2) az átlagosnál alacso
nyabb, a 12 község túlnyomó része a D-i terüle
teken fekszik, az É-i területek alig betelepültek.
A települések népességszáma viszonylag széles
skálán mozog: 4000 lakosúnál nagyobb, 500-nál
kisebb falvak egyaránt előfordulnak.
N épesség ■ Ritkásan benépesült kistáj, az átla
gos népsűrűség (2001:55 fő/km2) az országos át
lag felét sem éri el, az É-i részen azonban még
20-an sem laknak km2-ként. A maximális népes
ségszámot 1949-ben érte el, ezt követően lassan
fogyott a lakosság, az 1990-es években azonban
ismét stabilizálódott a népességszám (2001:21 646
fő). A népesség csökkenését elsősorban a termé
szetes fogyás okozta, ezt az utóbbi időszakban
a nyereséges vándorlás már ellensúlyozni tudta.
A korstruktúra viszonylag kiegyensúlyozott:

a gyermekkorúak aránya még meghaladja a 65
év felettiekét (2001:17,6, ill. 15,7%), van azonban
már egyértelműen elöregedett falu is, mások pe
dig szintén erre tartanak. A lakosság iskolázottsági szintje meglehetősen alacsony: 1 /4-e még az
általános iskolát sem végezte el, a diplomások
aránya pedig alig haladja meg a 4%-ot.
Vallási téren meghatározó a római katolikus
egyház, a lakosság közel 2/3-a ide tartozik. A né
pesség mintegy 7%-a református, de említést ér
demel az ortodox egyház is (2001:2,2%): Deszken
a szerbek, Magyarcsanádon a románok alkotják
a közösséget. A lakosság 14%-a felekezeten kí
vüli, közel 1/10 vallása pedig ismeretlen. Bár a
népesség kb. 93%-a magyar, az etnikai paletta
nem homogén: a románok 1,4%-os, a szerbek
1,2%-os és a romák 1,7%-os aránya színesíti va
lamelyest.
A lakosság gazdasági aktivitása meglehető
sen alacsony, ami ráadásul magas munkanélkü
liséggel is párosul (2001: 32,7, ill. 16%). A kistáj
jelentős mértékben megőrizte agrárjellegét, amit
a mezőgazdasági keresők magas aránya is jelez
(2001:15,1%). Ennek éppen duplája az ipari kere
sők részesedése, így a szolgáltatásban dolgozók
aránya nem sokkal haladja meg az 50%-ot. A
munkanélküliek aránya 2007 nyarán (7,8%) vala
mivel az országos átlag feletti, de jelentősek az
egyes települések közötti különbségek.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

K örös-M aros Nem zeti Park

á
i

Vetyeháti erdő (Maroslele), Senki-szigete (Magyarcsanád)

■

Szent Miklós gör. k á t tem plom (Apátfalva), szerb o rto d o x tem plom (Deszk, Magyarcsanád), román o rto d o x tem plom
(Magyarcsanád), r. kát. tem plom (Kiszombor, Oföldeák)
Gerliczy-kastély (Deszk), Rónay-kúria és -kastély (Kiszombor), Návay-kastély (Oföldeák)
Községháza (Maroslele)
N epom uki Szent János szobra, (Apátfalva), N epom uki Szent János-szobor, Szent István-szobor, Petőfi Sándor-szobor,
Kossuth Lajos szobra (Kiszombor), Hármashatár-emlékmű (Kübekháza), kun kereszt, Szabadságszobor (Magyarcsanád),
H ősök kútja (Maroslele), Dózsa György szobra (Apátfalva, Nagylak)
magtárak (Kiszombor)

1.8.12 DÉL-TISZA-VÖLGY
A kistáj Bács-Kiskun, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe
1008 km2 (a középtáj 67,2%-a, a nagytáj 2%-a).
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D omborzat ■ A kistáj 77 (Magyarország legala
csonyabb pontja!) és 91 m közötti tszf-i magassá
gú, kis relatív reliefű ártéri szintű síkság. Relatív
reliefe 0-2 m/km2 közötti; tagoltabb felszín csak
az infúziós löszből képződött ármentes kiemel-
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T erülethasznosítás

Típus
1 la k o t t t p n ilp f

2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

8—

Hektár
.... 9 4

1

58,4
29
0,3
84
12,7
7,9

58833,0
7899,5
286,3
8479,9
12809,9
7958,3

kedések és az övzátonyok, parti zátonyok kör
nyezetében akad. Az előbbiek olykor 2 m-t is el
érő, kicsipkéződött szélű tereplépcsővel csatla
koznak az ártérhez. A felszíni formák döntő
többségükben folyóvízi eredetűek; főként az É-i
rész folyómedrekkel, morotvákkal gazdagon
behálózott. A kistáj 83 m alatti részei a folyószabá
lyozások előtt általában időszakosan vízzel borí
tottak voltak. Eolikus akkumulációs formák (ho
mokdűne, homoklepel) az É-i részre jellemzőek.
F öldtan ■ Az É-D irányú kistáj mélyszerkezete
változatos. É-on mezozoos képződmények van
nak, középen bizonytalan korú és kifejlődésű kő
zetek fordulnak elő, D-en pedig az átalakult,
kristályos kőzetekből álló alaphegység környe
zetéből kiemelkedve (Algyői-hát) kb. 3 km mély
ségben található. Az erre települt, helyenként
közel 3 km vastagságú, jelentős szénhidrogén
készletet (Algyő, Szeged) rejtő pliocén rétegsorra
több száz m vastag folyóvízi üledékekből álló
pleisztocén, erre pedig holocén üledék rakódott.
A felszínt, néhány infúziós löszből álló kiemelke
dést kivéve, mindenütt holocén képződmények
fedik; a holocén rétegek É-on 10-15, D-en 15-20 m
vastagságúak. A felszínen többnyire öntésiszap
van, amely lefelé réti agyagba, agyagos iszapba,
majd egyre durvuló folyóvízi üledékbe megy át.
A bal parton (Mindszent, Szegvár) akkumuláló
dott parti dűnék homokanyaga lokális igények
kielégítésére alkalmas.

első őszi fagyra okt. 22-27. között lehet számíta
ni, a fagymentes időszak hossza 197-202 nap. Az
évi abszolút hőmérsékleti maximumok és mini
mumok átlaga 34,0 °C, de Szeged belvárosában
közel 35,0 °C, ill. -16,5 °C körüli.
Az évi csapadékösszeg É-on és D-en 510-520
mm, máshol 530-540 mm. Ebből a mennyiség
ből kb. 320 mm, É-on 300-310 mm a vegetációs
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Éghajlat ■ Meleg-száraz éghajlatú területtípus,
különösen a D-i és É-i részeken.
A napsütéses órák évi száma 2020-2040.
A nyári évnegyedben 810 óra napsütés várható,
míg a téli időszakban 190 óra.
Az évi középhőmérséklet 10,4-10,6 °C, a ve
getációs időszaki átlag pedig 17,6 °C. Apr. 1.
után a napi középhőmérséklet 10 °C fölött van;
ez az időszak 199-201 nap múlva, okt. 20-21-én
ér véget. Az utolsó tavaszi fagyra ápr. 5-8-án, az
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időszakban hullik. A 24 órás csapadékmaximu
mot (93 mm) Mindszenten mérték. A hótakarós
napok száma 28-30, az átlagos maximális hóvas
tagság 16-18 cm.
Az ariditási index D-en és É-on 1,35 körül
van, máshol 1,30.
Sorra az É-i-ÉNy-i, majd a D-i-DK-i szelek a leg
gyakoribbak. Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
A kevés csapadék és a magas nyári hőmérsék
letek miatt csak a szárazságtűrő haszonnövé
nyek termesztésére megfelelő az éghajlat.

szabályozása előtt az 1879-es nagy árvíz Szege
det szinte teljesen elpusztította. Ha a Maros
és/vagy a Körös árvizei megelőzik a Tisza árvize
it, bonyolult árvízvédelmi helyzetek alakulhatnak
ki még ma is. A Tisza mindig, a Hármas-Körös a
békésszentandrási duzzasztó megépülése (1942)
óta általában hajózható. Vízminőség tekinteté
ben a Tisza és a Hármas-Körös II., a Maros és a
csatornák III. osztályúak. A belvízlevezető csa
tornahálózat hossza meghaladja a 900 km-t.
A kistájnak nagyszámú tava van, részben ter
mészetes is, de sok a levágott meander, újabban
a mesterséges tározó és halastó. Területük és szá
muk csak közelítőleg adható meg, mert szükség
szerint váltakozik. A 14 természetes tó együtt is
csak 49 ha, közülük a Szeged-rókusi (12 ha) a
legnagyobb. A 33 holtág 690 ha felületű, ezek kö
zül a Gyálaréti-Holt-Tisza a legnagyobb területű
(116 ha). A 29 különféle tározó együtt kb. 5500 ha
felszínű. A legszámottevőbb a szegedi Fehér-tó
(1324 ha), de a Sándorfalva (600 ha) vagy az Alcsi-főcsatorna melletti (820 ha) is jelentékeny.
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között mozog.
Mennyisége nem jelentős. Kémiai jellege kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, de sok helyen
a nátriumos típus is megjelenik. Keménysége a
15-25 nk°-ot is eléri. A máshol 60 mg/l-es szul
fáttartalom a települések körzetében a 300 mg/l-t
is meghaladja.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi
kutak vízhozamátlaga megközelíti a 200 1/p-et,
de a nagyobb mélységű fúrásokból számos bő
vizű kút táplálkozik. Az alacsony geotermikus
gradiens miatt sok a magas hőfokú hévíz. Az in
tenzív víztermelés miatt számos kút vízhozama
és vízhőfoka süllyed, mert a kitermelés meg
haladja az utánpótlás mértékét. A szegedi hévízkutak átlagosan 2000 m talpmélység mellett
90-95 °C-os kifolyó vizet produkálnak.
Akistájon a közüzemi csatornahálózatba bekap
csolt lakások aránya kiemelkedően magas (2008:
84%). Ez az érték azonban elsősorban Szeged na
gyon jó ellátottságát fejezi ki, a többi település kö
zel felében ugyanis még nincs csatornahálózat.

V izek ■ A kistáj a Tisza völgye Tiszajenőtől a ha

tárig; a folyószakasz 140 km hosszú, és 21 342
km2-es hazai vízgyűjtő terület tartozik hozzá.
A Tisza ezen a szakaszon veszi fel balról a Cibakházi-Holt-Tiszát (12 km, 31 km2), a Hármas-Kö
röst (363 km, 27 537 km2) és a Kurcát (37 km,
1266 km2), amibe a Vekeréri-főcsatoma (36 km,
249 km) és a Kórógyéri-főcsatoma (49 km, 698
km2) is folyik, a Hódtó-Kistiszai-főcsatornát (17
km, 221 km2), a Kósdi-főcsatornát (37 km, 416
km2) és a Marost (754 km, 30 332 km2). Jobbról
csak kisebb mellékvizei vannak. Ezek: Pejtsik-csatorna (10 km, 199 km2), Alpári-Holt-Tisza (11 km,
282 km2), Alpár-Nyárlőrinci-csatorna (41 km, 271
km2), Vidre-ér (22 km, 142 km2), Dongér-főcsatorna (84 km, 1672 km2), Percsorai-főcsatorna (16
km, 92 km2), Algyői-főcsatorna (43 km, 911 km2),
Tápéi-főcsatorna (10 km, 43 km2), Szillér-BaktóFertői-főcsatoma (18 km, 65 km2) és a GyálarétiHolt-Tisza (19 km, 482 km2) vízrendszere. Utóbbi
nak nagyobb egységei: Maty-ér (21 km, 11 km2) és
Paphalmi-főcsatoma (45 km, 318 km2). A Hár
mas-Körösnek a torkolata feletti pár km-es szaka
sza tartozik ide, 357 km2-rel. E szakaszon veszi fel
a Gyálai-főcsatomát (9 km, 101 km2) és a Sas-Csépa-Tőkefoki-csatomát (22 km, 103 km2). Száraz,
gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
Vízjárási adataink főleg a nagyobb folyókról
vannak.
A nagy árvizek nyár elején, az utóbbi évtized
ben pedig inkább tavasszal szokásosak, míg a
kisvizek nyár végén, ősszel gyakoriak. A Tisza
Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

935
960
987
-

115
57,8
3,2

cm

Tisza
Tisza
Hármas-Körös
Dongér
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Csongrád
Szeged
Kunszentmárton
Baks

-357
-250
-244
-

0

KÖQ
m3/s

547 :;
810
105

2

NQ

3630
4348
786
30
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N övényzet s A kistáj zöme holocén ártér, ahol a
vegetáció mintázata a vízgazdálkodás, a morfo
lógia és a tájhasználat függvénye. A legtöbb élő
hely regenerációs képessége jó, a mocsárréteké
és az ártéri erdőké az özöngyomok miatt köze
pes. A hullámtér fő potenciális vegetációja liget
erdő. Ma már csak a fűz-nyár ligetek (fehér fűz Salix alba, fehér és fekete nyár - Populus ólba,
P. nigra, nyári tőzike - Leucojum aestivum) kiter
jedtek, a keményfás erdők aránya alacsony. Gya
koriak a nemesnyár-telepítések. A kezeletlen
gyepek, szántók özöngyomokkal borítottak
(gyalogakác - Amorphafruticosa, amerikai kőris Fraxinus pennsylvanica), e fajok az erdőkben is
elszaporodtak. A hullámtéren jellemzők a rnorotvák, kubikok mételykórós-virágkákás mocsarai
(nyílfű - Sagittaria sagittifolia), az eutróf hínár
(súlyom - Trapa natans, rucaöröm - Salvinia natans), továbbá a magassásosok (éles sás - Carex
acutá), az ecsetpázsitos mocsárrétek (fényes borkóró - Thalictrum lucidum, gyíkhagyma - Allium
angulosum), az ártéri ruderáliák (lapulevelű kese
rűfű - Persicaria lapathifolia, subás farkasfog Bidens tripartitus), az üde szegélytársulások
(Tisza-parti margitvirág - Chrysanthemum serotinum, lómenta - Mentha longifolia) és az iszap
növényzet (látonyafajok - Elatiné spp., henye
füzény - Lythrum tribracteatum). A védtöltésen
gyakori a réti iszalag (Clematis integrifolia). Unikálisak a Tőserdő lápi élőhelyei: éger- és fűzláp
(békaliliom - Hottonia palustris, lápi csalán - Urtica kioviensis), tündérrózsás láptavi hínár. A men
tett oldal jelentős része becsatornázott szántó.
A holtágakban jellemzők a hínarasok és nádas
gyékényes mocsarak. A mentett oldalon az ecsetpázsitosok mellett szikes rétek, cickórós puszták
és rétsztyepek (réti őszirózsa - Aster sedifolius,
sziki kocsord - Peucedanum officinák) jellemzők.
Egyedi a hódmezővásárhelyi Nagyszigeten
a mételyfű (Marsilea quadrifolia) és a földbentermő here (Trifolium subterraneum) előfordulása.
A löszhát-tanúfelszíneken és homokhátakon
szórványosan löszsztyeprétek, homoki sztyeprétek és tiszántúli típusú ősszikesek találhatók.
Gyakori élőhelyek: J4, F2, B la, D34, OB, BA;
közepesen gyakori élőhelyek: F ia, H5a, A l, B3,
B5, B6, F lb , F4, J3, J6, RC, RB, OA, OC, RA, L5;
ritka élőhelyek: A23, B2, F3, D6, II, Jla , F2, F5,
H5b, A3a, P2b, P7, P2a, A 5 ,12.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány

fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 5, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 5, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2.
(Deák József Áron)
T alajok ■ A hosszan elnyúló folyóvölgyi kistáj

ártéri síkság, amelyből az infúziós lösszel fedett
maradványszigetek emelkednek ki. A pleiszto
cén infúziós lösz mellett 10-20 m vastag holocén
öntésanyagú rétegsorból épül fel a táj felszín kö
zeli anyaga. Az agyagosabb rétegekre települt
öntésiszap építi fel a felszínt és alkotja a talajkép
ző kőzetet. Kivételt a Mindszent és Szegvár hatá
rában található homokos parti dűnesor képez.
A felszínt a régi folyómedrek, a feltöltött holt
ágak kis mélyedései teszik változatossá. Legna
gyobb területi részaránnyal (43%) az öntés réti és
a réti talajok (28%) fordulnak elő. Mechanikai
összetételük agyagos vályog és agyag, szénsavas
meszet nem tartalmaznak, helyenként erősen savanyúak.
Az öntés réti talajok termékenységi besorolá
sa általában a 25-40 (int.), a réti talajoké a 45-70
(int.) földminőségi kategória. Az öntés réti tala
jok kedvezőtlenebb besorolású változatai erősen
savanyúak. A réti talajok közül a könnyebb me
chanikai összetételűek és a nagyobb (3-4%)
szervesanyag-tartalmúak a kedvezőbb termékenységűek. Szántóként (75% és 50%), rét-lege
lőként (10% és 25%) és ligeterdőként (0% és
25%) hasznosulhatnak réti, öntés réti talaj sor
rendben.
A legkedvezőbb termékenységű (int. 70-105)
csernozjom talajok a kistáj területének 13%-án
találhatók. A löszös üledékeken képződött alföl
di mészlepedékes csernozjom (2%), a réti cser
nozjom (9%) és a mélyben sós réti csernozjom
(2%) alkotja a táj búza-, ősziárpa-, kukorica-, lu
cerna- és vöröshagyma-termőterületét.
A parti dűnék humuszos homoktalajai 3%-ot
tesznek ki. Zömmel (85%) szántóként és szőlő
ként (15%) hasznosíthatók.
A kistáj szikes talajai változatos besorolásúak.
A Fehér-tó környékén szoloncsák-szolonyecek
(1%) vannak, a réti szolonyecek pedig 5% terüle
tet borítanak. A szikes talajok sorát még a szikes
legelőként és kaszálóként hasznosítható sztyepesedő réti szolonyecek (3%) és a szolonyeces réti
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talajok (4%) alkotják. E talajok értékét élőviláguk
és talajtani érdekességük adja.
A talajtípusok területi megoszlása

alajtípus kód
03
14
16 :
17
21
:

22
23
24
25
26

Területi részesedés
3

2
9

2
1
5
3
4
28
43

K özlekedés ■ Arteriális, D-i végénél csomópon
ti (Szeged) közlekedési hálózati helyzetű terület.
Szegedet Ny-on érinti az M5-ös autópálya, a vá
rosból sugárirányban indul ki 4 főút (5., 43., 47.
és 55. sz. főutak), valamint 4 vasútvonal (Szeged-Budapest villamosított fővonal, Szeged-Békéscsaba fővonal, Szeged-Röszke és ÚjszegedKétegyháza mellékvonalak). A kistájat E-i részén
K-Ny-i irányban metszi a 44. sz., tőle D-re a 451.
sz. főút, valamint a Kiskunfélegyháza-Kunszentmárton, és a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasúti
mellékvonalak. Rövid D-i határa a magyar-szerb
államhatár része, ahol Röszke nemzetközi közúti
és vasúti határátkelőhely. Állami közútjainak
hossza 181 km, amelyből 79 km (43%) autópálya,
ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 18
km/100 km2, főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 54%. Dóc közútháló
zati végpont. Vasútvonalainak hossza 95 km,
amelynek 14%-a villamosított. Vasútsűrűség 9,5
km/100 km2. Településeinek 72%-a rendelkezik
vasútállomással, közülük Szeged (és Újszeged)
vasúthálózati végpont. Hajózható vízi útja a Tisza
140 km-es, Nagyrév és az országhatár közötti sza
kasza, ahol Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszaug,
Csongrád, Szentes, Csanytelek, Mindszent, Algyő
és Szeged rendelkezik folyami személykikötővel.
Kompátkelőhelyek:
Tiszainoka-Tiszakécske,
Mindszent-Baks, Tápé-Újszeged. Közúti Tiszahidak: Tiszaug, Csongrád, Algyő és Szegednél 2.
Vasúti hidak: Tiszaug, Csongrád, Algyő. Szeged
nek polgári célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A hosszan elnyúló, de kes

keny kistájon sajátos településrendszer alakult
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ki, aminek egyik sajátossága, hogy a 11 telepü
lésből 4 város, köztük a közel 170 000 lakosú Sze
ged. Ennek megfelelően a városi lakosság aránya
rendkívül magas (2001: 90,7%), és a beépített te
rület aránya is közel 10%. Az egykori kiterjedt
tanya világ jórészt megszűnt, a külterületen élők
aránya azonban még 2001-ben is 4,3%-ot tett ki.
Szatymazon a lakosság fele ma is tanyán él, de
számszerűen jelentős a Szeged és Csongrád
határában élő népesség is (2001: 2813, ill. 1713
fő). A falvak népességszám alapján két sajátos
csoportot alkotnak: a népes, 3000-nél több lako
sú települések mellett vannak 1000 lakos alattiak
is. A településsűrűség nagyon alacsony (1,1 település/100 km2).
N épesség ■ A népesedési folyamatokat elsősor
ban Szeged demográfiai helyzete határozza meg,
így a kistáj népsűrűsége (2001: 241 fő/km2) több
mint kétszerese az országos átlagnak, jóllehet a
terület egyes részei kimondottan ritkán lakottak.
A népességszám 1990-ig növekedett, azóta vala
melyest csökkent (2001: 222 947 fő). A természe
tes népmozgalom az elmúlt évtizedekben nega
tív volt, amit a vándorlási nyereség kompenzált.
Ebből következően a korstruktúra nem éppen jó,
bár a gyermekkornak aránya még meghaladja a
65 év felettiekét (2001: 15,2, ill. 14,5%). Az elöre
gedési index értéke valamennyi településen 100
felett van, néhány esetben pedig már megindult
az elöregedés. A lakosság iskolázottsági szintje Szeged hatására - jó, alacsony a 8 általánost el
nem végzettek aránya (2001: 16,5%), a diplomá
sok részesedése (2001: 13,3%) pedig meghaladja
az országos átlagot.
A vallási megoszlást nézve a római katoliku
sok állnak az élen (2001:58,4%), rajtuk kívül csak
a reformátusok és az evangélikusok érdemelnek
említést (6,2, ill. 1,4%). A lakosság közel 1 /3-a felekezeten kívüli vagy ismeretlen vállású. A né
pesség döntő része magyar, 1% feletti arány
egyetlen kisebbségnél sem fordul elő.
A lakosság gazdasági aktivitása elmaradt az
országos átlagtól, a munkanélküliség pedig átla
gos volt 2001-ben (36,7, ill. 10,2%). A foglalkozá
si szerkezet nagyjából megfelelt az országos
átlagnak, így a foglalkoztatottak 2/3-a a szolgál
tatásban dolgozott. A munkanélküliek aránya
2007 nyarán (4,5%) alacsonyabb az országos ér
téknél, tükrözve Szeged kedvező munkaerő-piaci
helyzetét.
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TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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atkai holtág (Atkasziget), Holt-Tisza, K örös-torok (Csongrád), Fehér-tó, mártélyi üdülőterület; madárfigyelés (Szatymaz),
Vadaspark (Szeged)
Mindenszentek r. kát, tem plom (Mindszent), gótikus r, kát. tem plom , szerb o rto d o x tem plom , zsinagóga,
Fogadalmi tem plom /dóm /, Szent D em e ter-toro ny (Szeged)
Károlyi-kastély (Szegvár)
D ó m té r épületegyüttese, Püspöki Palota, Fekete-ház, Popper-ház, Aigner-ház, G ró f-pa lota Ungár-M ayer-palota,
Raffay-ház, Szígyártó-ház, Raichle-palota, Reök-palota, városháza, megyeháza (Szeged)
Nagy Imre-emlékmű (Röszke), Szent István-szobor, N epom uki Szent János-szobor (Sándorfalva), Fájdalmas anya (Szatymaz),
Szent István-szobor, Klebelsberg Kúnó szobra, Klauzál Gábor-szobor, N em zeti Emlékcsamok (Szeged)
Kurca-toroki zsilip (Mindszent), szélmalom (Szatymaz, Szeged, Szegvár)
honfoglalás kori tem ető (Algyő), Tan László Múzeum (Csongrád), M óra Ferenc Múzeum, Pick Szalámi és Szegedi Paprika

f it

Múzeum (Szeged)
halászfalu (Csongrád), napsugaras házak (Szeged)

f i
Szegedi Nem zeti Színház, Szabadtéri Játékok (Szeged)
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1.9.11 HATVANI-SÍK
A kistáj Heves, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok
megyében helyezkedik el. Területe 705 km2 (a kö
zéptáj 17,4%-a, a nagytáj 1,4%-a).
T erülethasznosítás

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
‘ 5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

' 6,1 ”
66.5
: 3,6
1,7
7,5

11,8
2,7

4315,3
46876,6
2554,6
1226,0
5309,4
8328,0
1886,0

A kistáj 97 és 209 m közötti tszf-i
magasságú teraszos hordalékkúpsíkság. Hatvan-Hort vonalában tereplépcsővel különül el a
hegyvidéki területek hegylábfelszínétől. Az átla
gos relatív relief 5 m/km2, Ny-on és É-on ennél
magasabb értékek jellemzik. A kistáj középső és
DK-i része a hullámos síkság, ill. az alacsonyabb
D omborzat

h

fekvésű, enyhén tagolt síkság, Ny-i része az ala
csony domblábi hátak és lejtők, É-i része a kö
zepes magasságú tagolt síkság orográfiai dom
borzattípusba sorolható. A felszín D felé enyhén
lejt. A Zagyva és a Galga hordalékkúpján
három, orográfiailag és felszínalaktanilag kü
lönböző rész különíthető el. A középső rész feltöltött síkságán csak az 1-2 m mély, elhagyott
holtmedrek jelentenek változatosságot. A Ny-i
és a K-i részen (főként az utóbbin) futóhomok
formák is találhatók.
F öldtan m A mélyben az eltemetetten is kiemel

kedő Tura-Hatvan-rögvonulat triász, eocén és
oligocén kori képződményeire több 100 m vastag
(agyagos, homokos) pannóniai rétegek, erre pe
dig mintegy 20-25 km szélességben a Zagyva-Galga hordalékkúpja települt. A würm végén
az Alsó-Zagyva völgy süllyedése következtében
megerősödő bevágódás során az eredeti legyező
alakú hordalékkúp K-i és Ny-i szegélye szárazon
maradt. A Ny-i rész homokbuckás térszínét 2-8
m-es löszlepel fedi. A K-i szárny homokját a
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későglaciálisban és esetleg a mo
gyoró fázisban a szél formálta to
vább; helyenként vékony löszös
homoktakaró is fedi. A középső
részt, amely a szabályozásokig mo
csaras terület volt, fiatal öntéskép
ződmények borítják.

KerekGalgahévi
Jászágó

■ Mérsékelten meleg
száraz éghajlatú kistáj.
Az É-i részeken kevéssel 1950
óra alatt alakul az évi napfény
tartam, de a D-i részeken megköze
Itgyörgy
líti a 2000 órát is. A nyári időszak
napsütéses óráinak száma 780, a
izentmártonkí
télié 180.
Az
évi
középhőmérséklet
10,1-10,3 °C, de az É-i részeken ke
Úriy ;
.
% \W
/ P 1
X®*
♦*As,j
fám a
véssel 10,0 °C alatt marad. A vege
%
6 . 3 , 5 2 X N A tíY K te :
JS l
' » i » \ r , nmha
X . lm .
4 o v>»\ \*\>
X * ,
tációs időszaki átlag 17,0 és 17,5 °C
Jápíóbicfeke
között alakul (É-on a hűvösebb).
m o n o r a
p lg y o rg y e
Ápr. 1-4. között a napi közép 10 °C
Bénye
Pánd
Tápiószentmárton
fölé emelkedik, majd 197-200 nap
múlva, okt. 18-20-án süllyed ismét
10 °C alá. A fagymentes időszak É-on
V i z e k ■ Fő vízfolyása a Közép-Tisza Ny-i olda
ápr. 15. körül kezdődik, és okt. 25. körül ér véget
lán a Zagyva (179 km, 5677 km2), amelynek Lő
(190 nap); középen ápr. 10-től okt. 28-ig (kb. 200
rincitől Jászberény közeiéig terjedő szakaszát (50
nap), D-en pedig kb. ápr. 5-től okt. 28-ig (kb. 204
km, 1200 km2) számítjuk ide. Nagyobb mellékvi
nap) tart. Az évi abszolút hőmérsékleti maximu
ze jobbról a Herédi-patak (31 km, 357 km2) és a
mok átlaga 34,0 °C, ÉNy-on 33,5 °C, az abszolút
Galga (58 km, 568 km2). Száraz, gyenge lefolyá
minimumok átlaga pedig -16,0 °C körüli.
sú, vízhiányos terület.
A csapadék évi összege 520-560 mm, de a kis
Vízjárási adatok a Zagyváról, a Galgáról és
táj Ny-i részein eléri az 570 mm-t is. Az évi
utóbbi mellékvizéről, az Egres-patakról (16 km,
mennyiségből 300-320 mm a vegetációs időszak
70 km2) vannak.
ban hullik. A 24 óra alatt lehullott legtöbb csapa
Az árvizek a tavaszi hóolvadást követik, míg
dékot, 190 mm-t, Hatvanban jegyezték fel. Ahótaa kisvizek nyár végén és ősszel gyakoriak.
karós napok száma ÉNy-on 36, DK-en 32 körüli,
Állóvizei többnyire kicsinyek. 4 mesterséges
az átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm.
tava együtt 43 ha. Közülük az egykori hatvani
Az ariditási index 1,25-1,33, Ny-on 1,24 alatti.
cukorgyár ülepítőtava a legnagyobb (31,5 ha). 13
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, második
természetes tavának felszíne 68,5 ha.
helyen a DK-i irány áll. Az átlagos szélsebesség
A „talajvíz" mélysége Hatvantól DK-re 4-6
2,5-3 m/s között van.
m, máshol 2-4 m között mozog. A kémiai jellege
A közepes hő- és a kis vízigényű növényi kul
Hatvantól DNy-ra és DK-re nátrium-, máshol
túráknak megfelelő az éghajlat.
É g h a jla t

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

345
331

0,40
0,06
0,03

cm
Zagyva
Galga
Egres-patak
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Szentlőrinckáta
Hévizgyörk
Bcig

1
13
16

120

KÖQ
m3/s
4,10
0,65
0,06

NQ

200
50
17
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kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A ke
ménysége a Zagyva mentén Jászfényszaruig 35
nk° felett, máshol 15-25 nk° között van. A szul
fáttartalom a települések körzetében 300 mg/1
felett, máshol 60 mg/1 alatt van.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak mélysége átlagban 100 m körüli, a vízhoza
muk meglehetősen mérsékelt. Több vízért mé
lyebbre kell fúrni. Túrának 95 °C-os, Tóalmásnak
46 °C-os, Hatvannak 40 °C-os vize van. A túrái
használaton kívüli, 2000 m-nél mélyebb hévízkút
egyike az ország legmelegebb hévíztárolóinak.
A települések több mint felében nincs közüze
mi csatornahálózat, így a csatornázott lakások
aránya 2008-ban mindössze 43,8% volt, ami koc
kázatot jelent a felszín közeli vizekre.
N övényzet ■ A táj potenciális vegetációja sok
féle: lösztölgyesek, tölgy-kőris-szil ligeterdők,
fűz-nyár ligetek, valamint mocsarak, mocsár- és
láprétek, homoki gyepek, löszpusztagyepek és
szikesek mozaikjaiként jellemezhető. Mára a ter
mészetes vegetáció helyét jórészt szántók, ültet
vényszerű erdők, valamint infrastrukturális ele
mek foglalják el. A táj É-i és középső részén még
nagyobb kiterjedésben maradtak fenn fűz-nyár
ligetek és mocsárrétek (vesszős füzény - Lythrum
virgatum, szürke ászát - Cirsium canum, réti isza
lag - Clematis integrifolia, fátyolos nőszirom - Iris
spuria, nyári tőzike - Leucojum aestivum).
A szolonyec-rétsztyep maradványokat a réti
őszirózsa (Aster sedifolius) jelzi. Ritka homokisztyeprét-maradvány található Túra mellett, sok
védett növénnyel (homoki árvalányhaj - Stipa
borysthenica, homoki kocsord - Peucedanum arenarium, homoki nőszirom - Iris arenaria, egyhajúvirág - Bulbocodium vernum). Galgahévíz és Bol
dog közelében tőzeges láprétek is fennmaradtak,
ritka fajokkal (Jávorka-fényperje - Koeleria javorkae,
szibériai nőszirom - Iris sibirica). A Tóalmás hatá
rában található homoki sztyepréteken szártalan
csüdfű (Astragalus exscapus), tarka nőszirom (Iris
variegata), pókbangó (Ophrys sphegodes), sömörös
kosbor (Orchis ustulata) él. A táj D-i részén,
Nagykáta környékén nagy kiterjedésű nádas
m ocsarak és mocsárrétek (nádi boglárka Ranunculus lingua, mocsári csorbóka - Sonchus
palustris, mocsári aggófű - Senecio paludosus), ill.
kiterjedt szikes legelők húzódnak. Egymás mel
lett fordulnak elő a vakszikes foltok (sziki varjú
háj - Sedum caespitosum), a fajgazdag löszgyepek

(tavaszi hérics - Adonis vernalis, selymes peremizs - Inula oculus-christi, nagy pacsirtafű - Polygala major) és a sziki magaskórósok (sziki kocsord
- Peucedanum officinale, sziki lórom - Rumex
pseudonatronatus, ill. hazánk egyik legnagyobb
fátyolosnőszirom— Iris spuria - állománya). Ki
sebb foltokban kékperjés láprétekkel is találkoz
hatunk (szibériai nőszirom - Iris sibirica, fehér
zászpa - Veratrum album, kornistámics - Gentiana

pneumonanthe).
Gyakori élőhelyek: D34, J4, OC, RC, RB; kö
zepesen gyakori élőhelyek: B la, B2, B6, BA, FI,
F2, H5a, H5b, OB; ritka élőhelyek: A2, B5, D l,
D2, D5, F3, F4, G l, H4, J6, L5, OA.
Fajszám: 1000-1100; védett fajok száma:
50-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2,
bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2,
kései meggy (Prunus serotina) 1, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vidra Tamás, Mester Zsolt)
T alajok ■ A táj tarka talajtakarójának 13-féle

talajtípusa homokon és löszös üledékeken kép
ződött. A Hévizgyörk vasúti megállónál lévő
téglagyári feltárásban a különböző korú löszré
tegek egymásra következése tanulmányozható.
A legnagyobb területi részaránnyal a Tisza és
Farmos között a humuszos homoktalajok (18%)
és a magasabb térszíni elhelyezkedésű löszterü
leteken, így - Zsámbok és Vácszentlászló kör
nyékén, Hatvantól Ny-ra és a Galgától É-ra vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgaz
dálkodású és termékenységű (int. 80-110) csernozjom barna erdőtalajok (18%) fordulnak elő.
A humuszos homoktalajok mintegy 50%-a szán
tóként, 30%-a erdőként, 15%-a szőlőként haszno
sulhat. A csemozjom barna erdőtalajok pedig
szántóterületként hasznosíthatók.
A Galgahévíz környéki futóhomok talaj (4%)
zömmel (60%) erdőterületként hasznosítható.
Hatvantól DK-re és Szentlőrinckáta környé
kén gyenge (int. 25-35) földminőségi besorolású
csernozjom jellegű homoktalajok (8%) főként
(80%) szántó művelésre alkalmazhatók.
Hatvantól K-re a magasabb térszíni homokon
barnaföldek (4%) képződtek. Termékenységi be
sorolásuk a 40-55 (int.) földminőségi kategória.
Szántóként hasznosulhatnak.
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Szentmártonkáta és Zsámbok környékén a lö
szön alföldi mészlepedékes csernozjom talajok
(12%) találhatók. Termékenységük igen kedvező
(int. 90-110), szántóként (80%), erdő (15%) és
gyepterületként (5%) hasznosulhatnak. Tóalmás
tól DK-re e talajtípus homokosabb változata for
dul elő, amely termékenysége kedvezőtlenebb
(int. 45-60). Hasznosítása főként gyepterületi.
A Pusztamonostor környéki réti csernozjom
talajok (6%) a táj legtermékenyebb (int. 105-125)
talajtípusát alkotják. Szántóként (85%) és kaszá
lóként (10%) hasznosíthatók.
Pusztamonostortól K-re a löszös üledékeken,
helyenként réti szolonyecekkel közbeékelten
mélyben sós réti talajok (4%) fordulnak elő. Föld
minőségük 45-60 (int.) kategória, főként (85%)
szántóként vagy rét-legelőként (15%) hasznosul
hatnak.
A Zagyva, a Galga és a Hajta öntéseken vá
lyogtól agyagig változó mechanikai összetételű,
a 30-65 (int.); 25-55 (ext.) talajminőségi kategó
riába sorolt réti talajok (13%) és öntés-réti talajok
(2%) találhatók, főként (70%) rét-legelőként
hasznosíthatóan.
A táj talajtakaróját szikes talajok színesítik,
így a sztyepesedő réti szolonyecek (4%) és Far
mostól ÉNy-ra a szolonyeces réti talajok (6%).
Földminőségi besorolásuk 15-30 (int.) pontérté
kek közötti, főként (85%) szikes legelők és rétek.
A ta la jtíp u so k te rü le ti megoszlása
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K özlekedés ■ Arteriális, É-i pereménél csomó
ponti (Hatvan) közlekedési hálózati helyzetű te
rület. Hatvant É-on érinti az M3-as autópálya, a
városon áthalad a 3. sz. főút, valamint a Budapest-H atvan-M iskolc villamosított vasúti fő
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vonal. Hatvanból indul ki két főút (21. és 32. sz.
főutak), valamint a Hatvan-Újszász és a Hatvan-Salgótarján vasúti fővonalak. A kistáj DK-i
harmadát ÉK-DNy-i irányban metszi a 31. sz. fő
út. Állami közútjainak hossza 225 km, amelyből
70 km (31%), autópálya, ill. első- és másodrendű
főút. Közútsűrűség 35 km/100 km2, főútsűrűség
11 km/100 km2. Főút menti településeinek ará
nya 36%. Vasútvonalainak hossza 56 km, amely
nek 94%-a villamosított. Vasútsűrűség 8,6
km/100 km2. Településeinek 36%-a rendelkezik
vasútállomással.
T elepüléshálózat m A kistáj az átlagosnál rit

kábban betelepült (2 település/100 km2), ezen
belül a települések inkább a terület É-i részén
fekszenek, a D-i területek kimondottan üresek.
A 14 településből 3 városi jogállású, közülük
csak Hatvan (2001: 22 096 fő) rendelkezik komo
lyabb központi helyi funkciókkal. A városi lakos
ság aránya (2001: 55,1%) nem éri el az országos
átlagot. Az egykori kiterjedt tanyarendszer ma
radványai főleg a kistáj D-i részén találhatók
meg, s összességében a lakosság közel 3%-a él
külterületen. A faluhálózatban a népes, több ezer
lakosú települések dominálnak, a legkisebb falu
is több mint 1500 lakosú.
N épesség a A népsűrűség (2001: 119 fő/km2)

nagyjából megfelel az országos átlagnak, a D-i
területek valamivel ritkásabban lakottak. A né
pességmaximumot 1980-ban érte el, azóta a la
kosságszám valamelyest csökkent (2001: 66 701
fő). Az 1990 utáni népességfejlődést a migrációs
nyereség és a természetes fogyás jellemzi. Az
utóbbival összefüggésben a népesség korszerke
zetében a gyermekkorúak aránya alig haladja
meg a 65 év felettiekét (2001:16,9, ill. 15,8%). Az
elöregedési index értéke minden településen 100
feletti, elöregedett népességű helység azonban
még nincs. Az iskolázottsági szint rosszabb az or
szágos átlagnál: az egyetlen osztályt sem végzet
tek aránya (2001:1,5%) háromszorosa, a diplomá
soké (2001: 5,6%) viszont még a fele sem ennek.
Vallási téren a római katolikusok dominálnak
(2001: 73,4%), mellettük csak a reformátusok és
az evangélikusok érdemelnek említést (2001: 6,1,
ill. 2,2%). Afelekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak részesedése viszonylag alacsony
(2001: 6,9, ill. 9,9%). A népesség döntő része
(2001: 94,8%) magyar, ezen kívül csak a közel
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3%-nyi cigányság érdemel említést: több száz fős
közösségeik élnek Túrán és Jászfényszarun.
A lakosság gazdasági aktivitása elmaradt az
országos értéktől, s ez átlagos munkanélküliség
gel társult 2001-ben (34,7, ill. 10,2%). A foglalko

zási szerkezetben a tercier szektor állt a élen
(54,4%), de az ipar részesedése is megközelítette
a 40%-ot. 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(4,2%) csak 2/3-a az országos átlagnak, különö
sebb területi különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest--közép-Duna-vidéki. észak-magyarországi
Grassalkovich-kastély parkja (I latvan), Schossberger-kaslély parkja (Túra), Andrássy-kastély véd ett parkja (Tóalmás) /
Hatvan, Tóalmás, Túra
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1.9.12 TÁPIÓ-VIDÉK
A kistáj Pest megyében helyezkedik el. Területe
255 km2 (a középtáj 6,3%-a a nagytáj 0,5%-a).
T erülethasznosítás
__

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

11,6
39,4
5,2
1,5
10,3
30,6
1,5

Hektár
2948,2
10058,2
1328,6
375,9
2621,5
7809,0
374,3

D omborzat ■ A kistáj 95 és 202 m közötti tszf-i
magasságú, DK-i irányba húzódó, mintegy 25
km hosszú, általában 7 km széles hordalékkúp
síkság. A Gödöllői-dombságtól jól elkülönül, a
Zagyva-Galga hordalékkúpsík felé a határ elmo
sódott. Átlagos relatív reliefe 10 m/km2. Az eny
hén DK felé lejtő felszín ÉNy-i része az alacsony
domblábi hátak és lejtők, egyébként a hullámos

V

síkság orográfiai domborzattípusba sorolható.
Az eléggé egyveretű felszínen változatosságot
a széles, lapos, sekély völgyet kialakító Tápió és
a korábbi szárazulat! térszínek ENy-DK-i irány
ba rendeződött garmadabuckái jelentenek.
F öldtan ■ Az újpaleozoos és mezozoos képződ
ményekből álló alaphegységre a több mint 1000
m vastag agyagos, homokos pannóniai rétegek,
erre pedig 30-50 m vastag, főként pleisztocén
korú, folyóvizek által lerakott üledék telepedett.
A kistáj a Tápió hordalékkúpja. A folyócska min
dig csak finomabb anyagot (főként homokot)
szállított magasabb dombsági szakaszáról, ezért
a kavicsszintek teljesen hiányoznak. A Tápió
K-ebbi szakasza csak a holocénban alakult ki. Az
Alsó-Zagyva síkjának süllyedése következtében
bevágódott a hordalékkúpjába, s a szárazon ma
radt hordalékkúprészeken futóhomokos felszí
nek képződtek.
É ghajlat ■ A mérsékelten meleg és a meleg öve
zet határán elterülő száraz kistáj.
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Az évi napfénytartam 1950-1980
óra. Nyáron 790, télen 190 napos
órára számíthatunk.
Az évi és vegetációs időszaki
középhőmérséklet 10,0-10,3 °C
(É-on a kevesebb), ill. 17,4-17,6 °C.
Ápr. 2-4. és okt. 19-21. között a na
pi középhőmérséklet magasabb
10 °C-nál (198-200 nap). Ápr. 2-7.
között szűnnek meg a tavaszi fa
gyok és okt. 25-28. között jelentke
zik az első őszi fagy (a fagymentes
időszak hossza kb. 200-205 nap).
A nyári legmelegebb napok max.
hőmérsékleteinek átlaga 34,0 °C,
míg a leghidegebb téli min. hő
mérsékletek átlaga -16,5 °C.
Évente általában 530-550 mm
csapadék jut a területre. A vegetá
ciós időszak átlagos csapadéka 310
mm körül van. A 24 órás csapa
dékmaximum 155 mm (Tápiószele). Ahótakarós
napok átlagos száma 33-35, az átlagos maximá
lis hóvastagság 18 cm.
Az ariditási index DK-en 1,30, máshol 1,26-1,28.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s.
A tenyészidőszakban meglehetősen kevés a
csapadék. Ez határozza meg a növénytermeszté
si lehetőségeket.

A „talajvíz" mélysége Kóka környékén 6 m
alatt, K-re 2-4 m között van. Kémiai típusa főleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Ke
ménysége Nagykáta körzetében a 35 nk°-ot is
eléri, máshol 15-25 nk° közötti. Szulfáttartalma
csak a Tápió völgyében haladja meg a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak mélysége általában nem éri el a 100 m-t; a kis
mélységű kutak kevés vizet adnak. Nagyobb
mélységből azonban kiadós vízhozamok is nyer
hetők, mint pl. a 3200 m mély nagykátai kútból.
A teljes körű vezetékes vízellátás mellett
2008-ban mindössze 2 településen volt közüzemi
csatornahálózat, így a csatornázott lakások ará
nya mindössze 16,6%. Ez tartós veszélyt jelent a
felszín közeli vizekre.

V izek ■ A Tápió (59 km, 898 km2) vízterülete a
Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik. Egyetlen nagyobb
mellékvize a Felső-Tápió (30 km, 93 km2), amibe
viszont a Hajta időszakos vízfolyása (16 km, 381
km2) torkollik. Száraz, gyenge lefolyású terület.
Vízjárási adatok mindhárom Tápióról vannak.
Árvizek hóolvadáskor és ritka, nagy esők al
kalmával keletkeznek. Az év második felében ki
is száradhatnak. Vízminőségük II. osztályú.
Állóvizeiből 9 természetes jellegű (326 ha),
amelyek közül a Farmostól É-ra elterülő Nádas
tó területe maga meghaladja a 300 ha-t. 2 ha
lastava közül a tápiószecsői 79 ha, a másik csak
2,5 ha.

Vízfolyás

Vízmérce

N övényzet ■ A táj vegetációját a domborzati,

talajtani adottságok két markánsan elkülönülő
részre osztják. A Felső- és az Alsó-Tápió árterüle
tének vízhatás alatt álló részein az egykor lénye
gesen kiterjedtebb lápi vegetáció maradvá
nyaként láprétek, mocsárrétek, fűz-nyár ligetek,
ill. kisebb égeresek maradtak fenn, míg a vízfo-
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lyásokat kísérő homokos hordalékkúpon itt-ott
fellelhetők az egykor nagy területeket borító ho
moki gyepek, homoki nyárasok állományai. Ter
mészetszerű erdő ma már alig van, a helyüket
szinte teljesen nemesnyárból, akácból és erdei fe
nyőből álló gazdasági ültetvények foglalták el.
Az egykor igen elterjedt gyöngyvirágos tölgye
sek utolsó, 4 hektáros (!) foltját Tápióság határá
ban találjuk. A tápiószecsői halastó mellett több
helyen láthatunk üde lápréteket (lápi sás - Carex
davalliana, széleslevelű és keskenylevelű gyapjú
sás - Eriophorum latifolium, E. angustifolium és
zsombékosokat zsombék- és rostostövű sás Carex elata, C. appropinquata). A legnagyobb
összefüggő természetszerű élőhely a Tápióbicske
és a Tápióság között húzódó Nagy-rét, ahol a ki
száradó kékperjés láprétek (szibériai nőszirom Iris sibirica, fehér zászpa - Veratrum album, kornistámics - Gentiana pneumonanthé), alföldi mocsár
rétek (fátyolos nőszirom - Iris spuria, kisfészkű
ászát - Cirsium brachycephalum) és a zárt homokpusztagyepek (pókbangó - Ophrys sphegodes,
érdes csüdfű - Astragalus asper, budai imola Centaurea sadleriana) együtt fordulnak elő. ATápiók árterületéből kiemelkedő homokbuckákon
mintegy féltucat helyen (pl. Nagykáta: Csehdomb, Szentmártonkáta: Gicei-hegy) maradtak
fenn nyílt homoki gyepek, ahol számos védett faj
él (homoki kikerics - Colchicum arenarium, homo
ki nőszirom - Iris arenaria, homoki varjúháj Sedum hillebrandtii, kései szegfű - Dianthus serotinus). A sok évszázados legeltetéses gazdálkodás
hatására néhol (Erdőszőlő, tápiószecsői Égeres
legelő) nagyobb homoki legelőket is láthatunk.
Gyakori élőhelyek: D34, Fia, F2, G l, H5a, OB,
OC, RB; közepesen gyakori élőhelyek: A l, B la,
B2, B3, B6, D2, Flb, F3, H5b, J4, P2a, P2b, RA,
RD; ritka élőhelyek: A23, A3a, A5, B lb, B4, B5,
D5, D6, F4, F5, H4, L5, M4, M5, M6, OA, RC.
Fajszám: 800-900; védett fajok száma: 30-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 5, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, kései meggy
(Prunus serotina) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Vidra Tamás)
T alajok ■ A Tápió-völgy homokos hordalék

anyagán homok és iszapos homok mechanikai

összetételű, 2-3% szervesanyag-tartalmú, köze
pesnél gyengébb minőségű (int. 35-55) és főként
(75%) rét-legelőként hasznosítható réti talajok
(24%) találhatók.
A táj Nagykáta környéki K-i oldalán, a maga
sabb térszínek homokfelszínein kis szervesanyagtartalmú (<1%), kevésbé termékeny (ext. 35-45;
int. 40-55) barnaföldek fordulnak elő (28%).
Az alacsonyabb térszíneken, így Tápióbicske
és Sülysáp környékén is, humuszos homoktala
jok (13%) váltják fel a barnaföldeket. Tápióság és
Tápióbicske között pedig futóhomok talajok
(7%) vannak, amelyek erdőterületként (40%) és
szőlőként (20%) hasznosíthatók.
A táj ÉNy-i harmadának magasabb térszínű
löszös üledékein homokos vályog, vagy vályog
mechanikai összetételű, 1-2% vagy 2-3% szerves
anyag-tartalmú, 45-75 (int.) földminőségű csernozjom barna erdőtalajok (22%) képződtek. E ta
lajok erdő (30%), szántó (40%), szőlő (10%) és
rét-legelő (10%) hasznosításra is alkalmasak.
A tájhatár menti területeken alföldi mészlepedékes (3%) és mészlepedékes csernozjom talajok
(3%) is előfordulnak. A kedvező termékenységű
(int. 70-100) és szántó hasznosításra (90-95%) ki
válóan alkalmas talajok azonban a kistáj mérsé
kelt mezőgazdasági potenciálját nem befolyásol
ják jelentősen.
A ta lajtípuso k te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalmi tengelyű terület. A kistáj
középvonalában futnak a 31. sz. és a 311. sz. fő
utak és a velük párhuzamos Budapest-Újszász
kétvágányú villamosított vasúti fővonal. Állami
közútjainak hossza 76 km, amelyből 33 km (43%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 30 km/1.00
km2, főútsűrűség 13 km/100 km2. Főút menti te
lepüléseinek aránya 50%. Vasútvonalának hossza
30 km, amely 100%-ban villamosított. Vasútsűrűség: 12,1 km/100 km2. Településeinek 50%-a
rendelkezik vasútállomással.
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T elepüléshálózat h A szerény méretű kistáj vi
szonylag sűrű településrendszerrel rendelkezik
(3,1 település/100 km2). A 8 településből egye
dül a térség egyértelmű központja, Nagykáta
(2001: 12 574 fő) rendelkezik városi jogállással.
Ennek köszönhetően a városi lakosság aránya
2001-ben 26,9%, messze az országos átlag alatt.
A településhálózatot a jellegzetes alföldi népes
falvak uralják, a legkisebb is közel 3000 lakossal
bír. Jelentős kiterjedésük következtében a kistáj
területének több mint 1/10-e beépített terület.
Néhány település határában ma is több százan
élnek tanyán, de kistáji szinten a külterületi lako
sok aránya 2001-ben csak 3,3%-ot tett ki.
N épesség ■ Sűrűn benépesült kistáj, a népsűrű

ség (2001: 125 fő/km2) meghaladja az országos
értéket. Maximális népességszámát 2001-ben
érte el (46 795 fő), mivel 1990 után a természetes
fogyást bőségesen kompenzálta a vándorlási
nyereség. A korszerkezet fiatalos, a gyermekko
rnak aránya jelentősen meghaladja a 65 év felet
tiekét (2001: 18,8, ill. 13,3%). Az elöregedési

index mindenütt kedvező. Annál rosszabb az
iskolázottsági szint: a lakosság közel 2%-a egyet
len osztályt sem végzett, több mint 30% csak az
általános iskolát fejezte be, a diplomások aránya
alig haladja meg a 4%-ot.
A vallási megoszlásban a római katolikusok
dominálnak, a lakosság közel 3/4-e tartozik ide.
További említést csak a reformátusok és az evan
gélikusok érdemelnek (2001: 6,6, ill. 1,1%). Az is
meretlen vallásúak, de különösen a felekezeten
kívüliek aránya alacsony (2001:10, ill. 6,5%). A la
kosság döntő része (2001: 95,6%) magyar, ezen kí
vül a roma népesség érdemel még említést (2,6%).
Legnagyobb, közel 500 fős közösségük Dányon él.
A lakosság gazdasági aktivitása elmaradt az
országos értéktől (2001: 35,2%), ami átlagos
munkanélküliséggel párosult (10,8%). A foglal
kozási szerkezet szokványos: legnagyobb a terci
er szektor részesedése (59,4%), ezt követi az ipari
(39,4%), s alig van jelen a mezőgazdaság (4,2%).
2007 nyarán a munkát keresők aránya (4,2%)
mindössze 2/3-a az országos átlagnak, jelentő
sebb területi különbségek nélkül.
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1.9.21 GYÖNGYÖSI-SÍK
A kistáj Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben helyezkedik el. Területe 645 km2 (a középtáj
15,9%-a, a nagytáj 1,3%-a).
D omborzat ■ A kistáj 93 és 135 m közötti tszf-i
magasságú teraszos hordalékkúpsíkság. A fel
szín orográfiailag kétarcú. Ny-i része, a Tárná és
a Gyöngyös síkja alacsonyabb, csaknem teljesen
sík (átlagos relatív relief 2 m/km2); felszínét fo
lyóvízi formák (holtmedrek, lefűzött morotvák)
fedik. Ez a Zagyva és a Tárná magasabb horda
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T erülethasznosítás

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

5.4
80,6

0,8
0,0
9,2
2,5
1,5

3500,7
51997,2
% 489,3

0,0
.: 5938,3
1614,8
969,4

lékkúpja közé ékelt vizenyősebb terület, típusát
tekintve tagolt, ill. hullámos síkság. A K-i rész
közepétől 5-10 m-es peremmel emelkedik ki a
Tárná pleisztocén hordalékkúpjának megmaradt
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K-i szárnya (Hevesi
homokhát). Átlago
san 5 m/km2-es rela
tív reliefű, hullámos
síkság; felszínét a
szél formálta.
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■ Az újpaleozoos és mezozoNggyfügj
iatnabud;
os képződmények
ből álló alaphegység
csány
Jpszárokszálli
aránk i Boconád'
kb. 3 km, a TuraH a tv a n -M e z ő k ö 
HEVES
vesd vonalban húzó
Jászágó , / :I i
Tarnaörs
dó rögvonulat pedig
kb. 2 km mélyen
Jaszdó;
iamonostor
*
érhető el. A felszín
közelében a több
Jásávány
S/feriiloflncKáía
Jászapáti
száz m vastag felsőJsázf&tjalnw
pannóniai üledékek
D felé (a posztpanga 34,0 °C, ÉK-en ennél valamivel alacsonyabb,
nóniai süllyedés mértéke erősödésének megfele
33,5 °C. Az évi abszolút minimumok átlaga -16,0
lően) vastagodnak. Ezekre jelentős vastagságú,
és -16,5 °C körül alakul.
kaviccsal, durva homokkal jellemezhető pleisz
Az évi csapadék átlagosan 530-540 mm kö
tocén hordalékkúpanyag települt. Ezek a rétegek
rül van. A vegetációs időszakban 310-320 mm
Aldebrőn, Kálón, Tarnabodon, Boconádon jelen
eső esik. Kompolton hullott 24 óra alatt a leg
tősebb kavicskészletet tartalmaznak. A tartós
több csapadék, 177 mm. A téli időszakban átla
süllyedés következtében a felszínen, ill. a felszín
gosan ÉK-en 38, máshol 32-35 napig borítja hó
közelében csak felső-pleisztocén és holocén üle
a földeket; az átlagos maximális hóvastagság
dékek vannak. A felső-pleisztocénban még egy
séges Gyöngyös-Tarna-hordalékkúp a holocén
16-18 cm.
Az ariditási index 1,30 körüli.
kezdetén élesen kettévált; a K-i, magasabb szár
A Mátra szélárnyékoló hatása miatt főleg a
nyon löszös homokkal, homokos lösszel fedett
Ny-ias és a K-ies szelek dominálnak; az átlagos
futóhomok a jellemző, a Ny-i, alacsonyabb rész
szélsebesség 2,5 m/s körül van.
infúziós lösszel és holocén folyóvízi feltöltések
Főként a kisebb vízigényű szántóföldi és ker
kel borított. A kavicsösszletek igen jó vízbázist
tészeti kultúrák számára jó az éghajlat öntözés
jelentenek.
nélkül.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlat
V i z e k ■ A Közép-Tisza Ny-i oldalát a tájnévvel
tal jellemezhető kistáj.
ellenkezőleg a Tárná vízrendszere tölti ki. A Tár
A napsütéses órák évi száma É-on 1900, D-en
nának (105 km, 2116 km2) Aldebrőtől Jászjákó1950, a nyári évnegyedben 740-760, a téliben kb.
halmáig terjedő 49 km-es szakasza tartozik ide,
180 óra napsütés várható.
1490 km2-rel. Mellékvizeket a Kígyós-patak (26
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C, de a D-i ré
km,
46 km2) kivételével csak jobbról kap. Ezek:
szeken ennél magasabb, 10,2 °C. A vegetációs
Tarnóca (36 km, 180 km2), Bene-patak (31 km,
időszak középhőmérséklete 17,0-17,2 °C. A napi
152 km2) Gyöngyös-patak (44 km, 544 km2),
középhőmérséklet 196-200 napig meghaladja a
Ágói-patak (47 km, 264 km2). Valamennyi a Mát
10 °C-ot, a tavaszi átlépés ápr. 2-5. között, az őszi
rában ered és az ottani lefolyásviszonyokat köz
okt. 17-20-án várható. Az ápr. 9-13. és okt. 22-24.
vetítik a sík kistájra. Maga a terület száraz, gyen
közötti időszak (190-195 nap) fagyoktól mentes.
ge lefolyású és vízhiányos.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaFö ld ta n

, * /
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Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

562
390
348

0,020
0,020

KÖQ
m3/s
4,000
0,280
0,280

210

0,015

0,120

cm
Tama
Tarnóca-patak
Bene-patak
Gyöngyös-patak

Jászdózsa
Tarnazsadány
Nagyfüged
Gyöngyös

15
32
30
-M0

Az Ágói-patak kivételével valamennyi vízfo
lyásról vannak részletes vízjárási adatok.
Az árvizek a kora nyári csapadékos periódus
ban gyakoriak, míg a kisvizek a száraz őszön
általánosak. A vízminőség a sok kommunális
szennyezéstől III. osztályú.
Csupán 4 kis természetes tava van, amelyek
együttes területe 3,5 ha.
A „talajvíz" mélysége a terület É-i szegélyén
még helyenként 4-6 m, de D-en már mindenhol
2-4 m között van. Kémiai jellege Kápolna-Jászárokszállás-Jászdózsa között nátrium-, máshol
kalcium-magnézium- hidrogénkarbonátos. A ke
ménysége Káltól lefelé a Tárná mentén 25-35
nk°, máshol 15-25 nk°. A szulfáttartalom csak a
települések körzetében haladja meg a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak
száma jelentős. Mélységük 100-200 m között van,
a vízhozamuk nem éri el a 1 001/p-et, de mélyebb
fúrásokból tekintélyes vízmennyiséget is nyerhet
nek. Jászárokszállásnak 52 °C-os, Tarnamérának
39 °C-os vizű kútja van, amelyek fürdőt táplálnak.
A lényegében teljes körű vezetékes vízellátás
mellett mindössze 2 településen van csatornahá
lózat, így a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt
lakások aránya kistáji szinten mindössze 19,2%
(2008). Ez tartós veszélyt jelent a felszín alatti vi
zek minőségére.
N övényzet ■ Fragmentális természetközeli gye
pekkel (10%) tarkított kultúrtáj, ahol az erdők
aránya igen alacsony (<1,5%). A kistáj É-i részén
(Csörsz-árok, határmezsgyék) a hegylábperem
flóra- és vegetációgazdagító hatása még érvé
nyesül. A gyepek D-ebbre jórészt szikesedő lege
lők és kaszálók, helyenként szikeserdei magas
kórósokkal. A táj K-i és DNy-i részén a homoki
vegetáció a jellemző, gyepek inkább csak D-en
maradtak fenn, az érintkező jászsági kistájjal ro
konítható növényzettel. A mezofil - sok esetben
kollin - jellegű flóraelemek a vízfolyások mentén
(Tárná, Tarnóca, Bene-patak, Ágói-patak, KülsőMérges) hatolnak le D-re. A ligeterdők jobbára
teljesen felszámolódtak, kuriózumként egy
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kisebb égerliget maradt fenn (Kál). A kistáj tele
pített erdei sokszor értékes erdőssztyepfoltokat
őriztek meg. Ártéri jelleggel kevert lösztölgyes
maradványa a jászdózsai Pap-erdő. Az özönnövények a vízfolyások mentén, ül. a homoki par
lagokon és a kultúrerdőkben jelentősek.
A hegylábperemi löszvegetáció maradványa
a Janka-tarsóka ( Thlaspi jankae), a dunai szegfű
(Dianthus collinus), a piros kígyószisz (Echium
maculatum), a pázsitlevelű homokhúr (Arenaria
iprocera) és a pusztai meténg (Vinca herbacea).
Jóval gyakoribb, általánosan elterjedt a macska
here (Phlomis tuberosa) és a nyúlánk sárma
(Ornithogalum pyramidale). Erdőkben helyenként
a tatár juhar (Acer tataricum), a magas gyöngyperje (Melica altissima) és a parlagi rózsa (Rosa
gallica) is fennmaradt, míg egykori vízfolyások
mellett jelentős állománya van a sziki kocsord
(Peucedanum officinale), a réti őszirózsa (Aster sedifolius) és a fátyolos nőszirom (Iris spurid) fajok
nak. Szikeseken jellemző a kígyófark (Pholiurus
pannonicus), a sziki és a pusztai here (Trifolium
angulatum, T. retusum). Szórványos előfordulású
homoki fajok: homoki útifű (Plantago indica), fe
hér pemetefű (Marrubium peregrinum), buglyos
here ( Trifolium diffusum). Patakok mentén, mo
csárréteken gyakori a réti iszalag (Clematis integrifolia), jellemző lehet az őszi kikerics (Colchicum
autumnale), fényes borkóró (Thalictrum lucidum).
Gyakori élőhelyek: D34, OC, OB, F lb , F2; kö
zepesen gyakori élőhelyek: F3, H5a, B la, RB, BA,
RC; ritka élőhelyek: H5b, H4, OA, B5, J4, L5, Fia,
RA, P2a, B3, A3a, B2, B6, F5, J5.
Fajszám: 600-700; védett fajok száma: 20-25;
özönfajok: selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa)
2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, zöld
juhar (Acer negundo) 2, kései meggy (Prunus serotind) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, bálványfa
(Ailanthus altissima) 2. (Schmotzer András)
T alajok ■ A táj a Mátra felől érkező vízfolyások

hordalékkúpján helyezkedik el. A Mátra előteré
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A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
03
09

Területi részesedés (%)
1
3

o

ben nyirokszerű málladékon, ill. löszös anyago
kon csernozjom barna erdőtalajok képződtek
(10%), amelyeket a fekete nyiroktalaj csak kis fol
tokban tarkít. A nyirok alapkőzeten az erdőtalaj
mechanikai összetétele agyagos vályog, a löszön
pedig vályog. Földminőségük 45-60 (int.) pon
tokkal jellemezhető. Szántóként hasznosíthatók.
A táj Ny-i, magasabb térszínt alkotó homokos
üledékein 25-45 (int.) pont közötti minőségű
barnaföldek találhatók (3%), amelyek 95%-ban
szántóként és 5%-ban gyepterületként hasznosít
hatók.
A Káltól D-re húzódó homokterületeken
gyenge termékenységű (int. 25-35) kovárványos
barna erdőtalajok (2%) találhatók. Szántóként
60%-uk, erdőterületként 20%-uk hasznosulhat.
A fennmaradó területet települések foglalják el.
A barnaföldeket az alacsonyabb térszíneken
humuszos homoktalajok (1%) váltják fel. Hasz
nosításuk a barnaföldekével szinte azonos, de
5%-ban erdőhasznosítás is lehetséges.
A táj talajvíz közeli (3-5 m) löszös üledékein
réti csernozjom talajok (22%) fordulnak elő.
Csány környékén a kilúgozott, azaz a felszínen
nem karbonátos változatok termékenysége a
65-80 (int.), míg Tarnazsadány környékén a fel
színtől karbonátos változatok a 95-120 (int.)
földminőségi kategóriákba tartoznak. Szántó
ként (90%) és rét-legelőként hasznosulhatnak.
A táj mélyebb fekvésű löszös üledékein több
nyire agyagos vályog mechanikai összetételű,
mészmentes réti talajok (45%) találhatók. Termé
kenységük kedvező (int. 50-65), főként szántó
ként (85%) és rét-legelőként hasznosulhatnak.
A patakvölgyek (Tarnóca, Gyöngyös) öntés
anyagain agyagos vályog vagy agyag mechani
kai összetételű nyers öntéstalajok (1%) vannak.
Földminőségi besorolásuk alapján a 30-45 (int.)
minőségi kategóriába tartoznak. Hasznosításuk
a réti talajokéhoz hasonló. A különbséget az
5-10%-nyi ligeterdei hasznosítás jelentheti.
A réti talajok közé ágyazottan, változatos el
helyezkedésben réti szolonyec (9%) és sztyepesedő réti szolonyec (5%) talajok is előfordulnak.
Főként (80%) szikes legelőként és rétként hasz
nosulhatnak.
A réti csernozjom talajok mélyben sós változa
ta 2% területet foglal, agyagos vályog mechanikai
összetételű, 50-60 (int.) pont földminőségű, fő
ként (85%) szántóként és gyepterületként hasz
nosítható.
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű, egy forgalmi tengelyű terület. É-i pe
remén fut az M3-as autópálya és a vele párhu
zamos Budapest-M iskolc kétvágányú villa
mosított vasúti fővonal. Ebből É felé ágazik ki a
Vámosgyörk-Gyöngyös villamosított mellék
vonal, D felé az Újszászra vezető mellékvonal.
Rövid szakaszokon érinti a kistájat a 3. sz. főút
is. Állami közútjainak hossza 266 km, amelyből
42 km (16%) autópálya, ill. első- és másodrendű
főút. Közútsűrűség 44 km/100 km2, főútsűrűség
7 km/100 km2. Főút menti településeinek ará
nya 18%. Vasútvonalainak hossza 71 km, amely
nek 56%-a villamosított. Vasútsűrűség: 12,1
km/100 km2. Településeinek 45%-a rendelkezik
vasútállomással. Csánynak mezőgazdasági re
pülőtere van.
T elepüléshálózat ■ Az országos átlagot valami

vel meghaladó településsűrűség (3,4 település/100
km2) is jelzi, hogy a kistáj településhálózata nem
egyértelműen alföldi jellegű. A faluhálózatban
dominálnak az 1000-3000 lakosú, közepes mére
tű helységek, de akadnak 1000 főnél kisebb apróés kisfalvak is. A 22 településből egyedül Jászárokszállás (2001: 8220 fő) városi jogállású, így a
városi lakosság aránya 2001-ben mindössze 19%
volt. Az egykori mezőváros csak szerény köz
ponti funkciókkal rendelkezik, így a kistáj
jórészt megoszlik a szomszédos központok (Hat
van, Gyöngyös, Jászberény, Heves) vonzáskör
zetei között.
N épesség ■ Az átlagos településhálózat ala

csony népsűrűséggel (2001: 66 fő/km2) párosul.
A népességmaximum 1930-ban (!) alakult ki,
azóta a kistáj elveszítette népességének kb. 1/3át (2001: 43 305 fő). A természetes népmozgalom
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évtizedek óta veszteséges, a korszerkezet kedve
zőtlen, amit jelez a 65 év felettiek gyermekkorú
aknái magasabb aránya is (2001: 19,5, ill. 17,2%).
Az elöregedési index értéke kevés kivétellel 100
feletti, az elöregedés több településen is vissza
fordíthatatlannak látszik. A népesség iskolázottsági szintje messze az országos átlag alatt van:
2% egyáltalán nem járt iskolába, 1/4 része járt,
de még az általános iskolát sem fejezte be, közel
1/3 befejezte, de nem tanult tovább. A diplomá
sok aránya mindössze 4%-ot tesz ki.
Vallási téren a római katolikusok abszolút do
minanciája jelentkezik (2001: 85,2%), a második
helyen álló reformátusok aránya mindössze
2,7%. A falusi térségekre jellemzően a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya

együttesen is alig haladja meg a 10%-ot. A népes
ség több mint 9/ 10-e magyar, de a cigányság ará
nya (2001: 5,1%) átlag feletti. 150-400 fős közös
ségük több faluban is előfordul.
2001-ben a lakosság alacsony gazdasági akti
vitásához magas munkanélküliség kapcsolódott
(29,5, ill. 14,4%). A foglalkozási szerkezet sem
volt szabványos, mivel a tercier szektor részese
dése alig haladta meg az ipar részarányát (46,9,
ill. 42,2%), s jóval az átlag feletti az agrárfoglal
koztatottak aránya is (10,9%). 2007 nyarán a
munkanélküliségi ráta (8,l%)meghaladta az or
szágos átlagot, igen jelentős területi eltérésekkel:
a legkisebb és a legnagyobb munkanélküliséggel
bíró települések között nyolcszoros volt a kü
lönbség.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

i régió: észak-magyarországi, észak-alföldi
Kovách-kastély védett parkja (Vámosgyörk), Szeleczky-kastély védett parkja (Boconád)

1

Jászárokszállás, Tárnáméra
horgásztó (Adács)

i
Szent Jakab r. kát. tem plom (Adács), Mária Magdolna r. kát. tem plom (Boconád), Szent István király r. k á t tem plom
(Erk, Tamabod), pusztafogacsi kápolna (Tárnáméra), Szent Anna kápolna (Tamaörs)
Szeleczky-kastély (Boconád), Szigeti-kastély, Halász-kastély (Csány), Grassalkovich-kastély (Kom polt),

(h

Almássy-kastély (Tárnáméra), Kovách-kastély (Vámosgyörk)
Szent Magdolna-kereszt, N epom uki Szent János-szobor (Adács, A ldebrő, H ort, Tárnáméra, Vámosgyörk),
Szent Vendel-szobor, Mária-szobrok, Szent Antal-szobor, Szent D onát-szobor (A ldebrő), G olgota-szoborcsoport (Boconád),
Mária-oszlop (jászárokszállás), a kápolnai csata emlékműve (Kápolna), Páduai Szent A ntal-szobor (Tófalu)
szélerőmű (Erk), ötlyukú kőhíd, (jászdózsa), magtár (Kom polt), vízimalom (Visznek)
Dinnyés Múzeum (Csány), jász ház (jászárokszállás), Lenin-múzeum (Kál), Magyar Rendőrmúzeum (Tárnáméra)

tfr
népi lakóházak (Adács)

1.9.22 HEVESI-SÍK
A kistáj Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben helyezkedik el. Területe 1006 km2 (a közép
táj 24,9%-a, a nagytáj 2%-a).

T erülethasznosítás

1 . lakott terület
2. szántó

5,0
76,4

3. kert
4. szőlő
5, rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

0,3
12,7
3,4
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5041,3
76893,4
1086,3
262,5
12767,1
3386,5
- 1185,8

D omborzat ■ A kistáj 86,4 és 157 m közötti tszf-i
magasságú, lényegében a Laskó- és az Eger-patak hordalékkúpsíksága. Az enyhén D felé lejtő
felszín É-ról lépcsővel (egyúttal szerkezeti vo
nallal) határolódik le; orográfiai típusát tekintve
5 m/km2-es átlagos relatív relieffel jellemezhető
hullámos síkság. A kistáj középső és D-i területei
kis relatív reliefű (1-2 m/km2), alacsony ármen
tes síkságok, amelyeket enyhén hullámos síksági
felszínek tarkítanak. K-en nehezen különíthető
el a Borsodi-síktól.
F öldtan ■ A mélyszerkezeti viszonyokat alap

vetően meghatározza, hogy D-i részen húzódik a
Közép-magyarországi vonal. Ettől É-ra az alap
hegység főleg újpaleozoos és mezozoos képződ-
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lete 17,0-17,2 °C.
>'ífaS;
10 °C fölött alakul a
■^Szihsíöm
napi
közép: ápr. 2-5.
\ \ Szentistván
drípjugra
és
kb.
okt. 16-20. kö
Mező-V.
K^polnu füzei
.szemere
V DeiH
zött (195-200 nap).
Az utolsó tavaszi fa
Mezőtámgj
Dormí
--.Besenyőit
gyok É-on ápr. 13.,
Boíiüdiyámtr
D-en ápr. 8. körül
Nagyfüfe
SSdány - Tamabotj! „
várhatók, s az első
: »
>7.í-y*4;
Tarnarnéra
L*
őszi fagyokra okt.
r'yj/"':
Bofoszlű
Zarank Boconád
22. körül lehet szá
mítani. A fagymen
Kömlő
HEVES
Sarud'
tes időszak É-on így
Tarnaörs
iKisfcorei kb. 190 napig, D-en
s v /rtá jo ló A
kb. 195 napig tart.
^vesvezekí
\ í ,«■
Az évi abszolút hőintroikloí
mérsékleti maximu
Kiskora
Jászivány
iderzs
mok átlaga kevéssel
^
Jászapáti
34,0 °C fölötti, É-on
?/ Abádszalók
Jászkiser
valamivel alatta. Az
P uszta takS Q B y
abszolút minimu
mok átlaga -16,5 °C
körül alakul.
TiS^roff,
Jánoshifta
"
A csapadék évi
L
vjiszagyenda |
»
Jö
í
/
,
1
4
T
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ly
összege
530-560 mm,
JászalsífeV
Jászladany
szentgyölgy
de D-en csak 520-540
mm. A vegetációs
időszakban 310-320 mm eső hullik (É-on a több).
ményekből, D-re pedig ultrametamorf és meta
Egy nap alatt 180 mm volt a legtöbb csapadék
morf kőzetekből áll. A középső-miocéntől a
(Erdőtelek). A téli hótakarós napok száma É-on
holocénig szakaszosan süllyedő terület, amely
36-38, máshol 32-35, az átlagos maximális hó
nek mértéke D felé erősödött. Itt a 2000 m-t is
meghaladó pannóniai üledékosszlet alakult ki.
vastagság 16-18 cm.
Erre ugyancsak nagy vastagságban pleisztocén
Az ariditási index 1,26-1,30, D-en 1,30-1,35.
Hasonlóan a Gyöngyösi-síkhoz, itt is a Ny-i, a
üledéksor települt; legjellemzőbbek az iszapos,
csillámos „kék homok", a löszszerű anyagok, vala
K-i és az ÉK-i szél a leggyakoribb. Az átlagos
mint a folyóvízi és mocsári agyag. É-on a horda
szélsebesség 2,5 m/s körüli.
Főként a D-i vidékek kevés csapadéka miatt
lékkúpok fejénél több kavicsszintben rendeződve
csak az öntözés növelheti a termelésbiztonságot.
(Füzesabony, Mezőtárkány, Heves) lokális je
lentőségű kavics- ill. homokkészlet fordul elő. A
V izek ■ A Közép-Tisza melletti tetemes kiterje
felszín 90%-át különféle holocén anyagok, lösz
désű tájnak alig van vízfolyása. A K-i tájhatáron
iszapok borítják. Füzesabonytól K-re, a felső-pana Laskó halad (69 km, 367 km2). Egyetlen jobb ol
nóniai rétegekben több lignittelep alakult ki.
dali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5
É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlat
km, 71 km2). DNy-i részét a Tiszába folyó SarudSajfoki-főcsatorna (33 km, 249 km2) és a Hanyital jellemezhető terület, különösen a D-i részei.
főcsatorna (22 km, 237 km2) ágazza be. Száraz,
Az évi napfénytartam ÉK-en 1900-1950 óra,
gyér lefolyású, vízhiányos terület.
DNy-on 1950-1980 óra. A nyári évnegyedben
740-770, télen kb. 180 órát süt a Nap.
Vízjárási adatok a Laskóról vannak.
Az árvizek főleg nyár elején, a kisvizek az év
Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C, ÉK-en
második felében jellemzők. A vízminőség ül.
ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a vegetációs idő
^agytálya
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osztályú. A belvízi csatornahálózat hossza mint
egy 400 km, aminek vizeit a főcsatornák vezetik
a Tiszába.
A kistájnak alig van tava. Az 5 kis természetes
állóvíz területe 10 ha, csupán az Ártány melletti
(7 ha) jelentősebb. A csányi tározó 70, az adácsi
88 ha felszínű.
A „talajvíz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m
felett, máshol 2 -4 m között van. Kémiai típusa
általában kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, amit kisebb nátriumos foltok tarkáznak.
Keménysége 15-25 nk° között van, de a települé
sek körzetében és Kömlőtől D-re 35 nk° fölé
emelkedik. A szulfáttartalom is a települések
környékén emelkedik 60 mg/1 fölé.
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi
kutak száma nagy, de a mélységük nemigen
haladja meg a 200 m-t. Vízhozamuk általában
mérsékelt. Gyakran még a nagyobb mélységbe
lehatoló fúrások is kevés vizet adnak. Heves fürdőkútja 47 °C-os, Jászszentandrásé 42 °C-os,
Tiszanánáé 54 °C-os vizet ad.
Valamennyi településnek van közüzemi víz
ellátottsága, csatornahálózat azonban a helységek
alig több mint a felében épült ki többé-kevésbé.
így a csatornázott lakosok aránya 2008-ban csu
pán 54,3%.
N övényzet ■ Átmeneti növényzetű táj, jelentős
arányban kultúrterületekkel (<80%). A táj É-i ré
sze az érintkező hegylábperemmel mutat rokon
ságot, bár növényzete igen fragmentált, jobbára
meredek teraszletörésekre (pl. kerecsendi Lógó
part), antropogén sáncokra (Csörsz-árok) és
mezsgyékre szorítkozik. A kerecsendi Berek
erdő a hegylábperemi - alföldi lösztölgyesek
„locus classicus"-a, gyertyános-tölgyes foltokkal
is. A táj Ny-i részén (a Kál-Jászszentandrás ten
gely mentén) a Hevesi-homokhát egykor értékes
homoki vegetációja mára teljesen megszűnt, a
Hanyi-ér forrásánál (Erdőtelek) ma is megtalál
ható az égerláp maradványa. A táj D-i-Ny-i
része már gyepekben gazdagabb, jobbára szikes
pusztai táj, kevés elsődleges szikes foltot is felté
telezhetünk (Jászapáti, Pély, Sarud térségében),
míg a magasabb löszhátaknál a másodlagos szi-
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kesedés révén kialakult cickórós gyepek fordul
nak elő jelentős arányban.
A hegylábperemi sztyep- és erdőssztyepfajok a táj E-i részére koncentrálódnak, előfordu
lásuk a tájban igazi kuriózum: leánykökörcsin
( Pulsatilla grandis), piros kígyószisz (Echium maculatum), nagyezerjófű (Dictamnus albus), eper
gyöngyike (Muscari botryoides), hosszúlevelű
árvalányhaj (Stipa tirsa), Janka-tarsóka (Thlaspi
jankae), bugás veronika (Pseudolysimachion spurium). Számos löszelem a szikespusztai tájban
löszhátakon és mezsgyéken is fennmarad: macska
here (Phlomis tuberosa), hengeres peremizs (Inula
germanica), közönséges borkóró (Thalictrum minus). Jellemző szikes fajok: réti őszirózsa (Aster
sedifolius), sziki varjúháj (Sedum caespitosum), szi
ki boglárka (Ranunculus lateriflorus), a sziki ma
gaskórósokban fátyolos nőszirom (Iris spuria) és
sziki kocsord (Peucedanum officinale). Belvizes
szántókon és mocsarak szegélyében gazdag
iszapnövényzet tenyészik: látonyafajok (Elatine
spp.), iszapfű (Lindernia procumbens), henye vas
fű ( Verbéna supina). Telepített tölgyesei helyen
ként gazdag orchideaflórával rendelkeznek:
madársisakfajok (Cephalanthera spp.), Tallós- és
széleslevelű nőszőfű (Epipactis tallosii, E. helleboriné). Az özöngyomok elsősorban a homokterü
leteken és a vízfolyások mentén terjednek.
Gyakori élőhelyek: F2, Flb, Fia, OC; közepe
sen gyakori élőhelyek: B la, D34, H5a, F4, OB, RB,
RC, BA, B5; ritka élőhelyek: B2, B3, B6, F3, F5, A l,
A23, RA, P2a, P2b, P45, M6, H4, H5b, J2, J5.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 45-55;
özönfajok: selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 2. (Schmotzer András)
T alajok ■ A talajtakaró változatosságát a tájban

előforduló 9 különböző talajtípus jellemzi, amit
4 , 1%-nál kisebb kiterjedésű, - nem felsorolt - tí
pus előfordulása tovább erősít. A talajok zöme
(80%) löszös anyagokon képződött.
A Jászszentandrás és Kál között húzódó kovárványos barna erdőtalajok (11%) azonban
homoküledéken, a Füzesabonytól K-re lévő cser-
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nozjom barna erdőtalajok (8%) pedig nyiroksze
rű agyagon alakultak ki. Előbbiek gyenge (int.
<30), utóbbiak kedvezőbb (int. 45-60) termé
kenységi besorolásúak. Főként (70%) szántóként,
erdőterületként (10%), a kovárványos barna erdő
talaj még szőlőként (10%) is hasznosítható.
Jászapáti és Heves alföldi mészlepedékes
(10%) és réti csernozjom (13%) talajainak termé
kenységi besorolása a felső kategóriák széles
skáláján mozog (int. 70-120), azaz kedvező termékenységűek. A Heves környéki réti csernoz
jom talajok 60-70 (int.) földminőségi besorolását
kilúgozottságuk okozza.
Átány környékén a löszös anyagokon kiala
kult réti talajok szénsavas meszet nem tartal
maznak, a Füzesabony környéki réti talajok
azonban igen. A mész hiánya vagy megléte a nö
vényspecifikus földminőségükben is megjelenik
(int. 60-90). Szántóföldi hasznosításuk elérheti a
95%-ot, a fennmaradó rész kaszálórét lehet.
A táj talajainak jelentős hányada (53%) szikes
vagy sóhatás alatti. A mélyben szolonyeces réti
csernozjomok 3%, a szolonyeces réti talajok pe
dig 35% területen fordulnak elő. A kismértékű és
a mélyebb rétegekben megjelenő sóhatás és szi
kesség miatt akár 75-80%-ban szántóként hasz
nosulhatnak, amit termékenységi besorolásuk
(int. 35-50) is mutat. A szántó mellett rét-legelő
hasznosításuk is lehetséges.
Az erősebben szikes réti szolonyec (8%) és a
sztyepesedő réti szolonyec talajok (7%) ter
mékenységi besorolása az int. 15-30 kategória.
Hasznosításuk többnyire (80%) szikes rétként,
kaszálóként, vagy legelőként történhet.
A táj talajtani nevezetességét a Kerecsendnél
- az út menti egykori homokbányában - a ho
mok feletti löszrétegben található fosszilis talaj
szint képezi, amely különlegesen szép fagyváltozékonysági jelenségnyomokat őriz. A hideg

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
10
11
11
8
14
10
16
13
18
3
22
8
23
7
24
35
25

korszakot átélt kéve és „gyapjúzsák" formájú
rajzolatok azonban nemcsak Kerecsendnél, ha
nem Hatvantól Bódváig megtalálhatók.
K özlekedés ■ Arteriális, É-i pereménél csomó
ponti (Füzesabony) közlekedési hálózati helyzetű
terület. Füzesabonyt D-en az M3-as autópálya,
É-on a 3. sz. főút érinti, és átszeli a Budapest-Hatvan-Miskolc villamosított vasúti fővo
nal. Füzesabonyba fut be D felől két főút (31. és
33. sz. főutak), valamint a Füzesabony-Eger vil
lamosított vasútvonal és a Debrecen-Füzesabony mellékvonal. A kistájat középen szeli át a
Kál-Kápolna-Kisújszállás, DNy-on a Vámosgyörk-Újszász mellékvonal. Állami közútjainak
hossza 244 km, amelyből 94 km (38%) autópálya,
ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 24
km/100 km2, főútsűrűség 9 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 37%. Jászivány közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza 83
km, amelynek 13%-a villamosított. Vasútsűrűség: 8,3 km/100 km2. Településeinek 37%-a ren
delkezik vasútállomással. Hevesnek mezőgaz
dasági repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A kistáj településsűrűsége

(1,9 település/100 km2) jóval az országos átlag
alatti. A 19 településből 3 városi jogállású (Füzes
abony, Heves, Jászapáti), de a városi lakosság
aránya így is csak 48,2% (2001). A falvak népes
ségszámuk alapján széles skálán mozognak:
többségében 1000-3000 lakosú középfalvak, de
akadnak közel 6000 lakosú népes települések és
500 lakos alatti aprófalvak is. Az egykori tanya
világ néhány település határában részben meg
maradt, így kistáji szinten a külterületi lakosság
aránya 2001-ben 2,4%-ot tett ki.
N épesség ■ Ritkásan benépesült kistáj, a népsű
rűség alig haladja meg az országos érték felét
(2001: 60 fő/km2), egyes területeken pedig 20
fő/km2 alatti a népsűrűség. Maximális népes
ségszámát 1949-ben érte el, ettől kezdve évtize
deken keresztül folyamatos a csökkenés, majd az
1990-es években stabilizálódott a lakosság száma
(2001:60 728 fő). Ekkor a migrációs nyereség már
ki tudta egyenlíteni a természetes fogyást. A kor
szerkezet kedvező, mivel a gyermekkornak ará
nya jóval meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
19,8, ill. 16,1%). Az átlag mögött azonban jelen
tős különbségek húzódnak meg: pl. az elörege
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dési index értéke alapján több falu népessége
kimondottan fiatalos, másutt viszont jelentősen
előrehaladt az elöregedés folyamata. Ezzel szem
ben a népesség iskolázottsága lényegesen roszszabb képet mutat: közel 30% még az általános
iskolát sem fejezte be, ugyanilyen arányban befe
jezte, de nem tanult tovább, az érettségizettek
aránya a 15%-ot sem éri el, a diplomásoké pedig
alatta marad az 5%-nak.
Vallási téren a római katolikusok dominálnak
(2001: 71,4%), s említést érdemelnek még a refor
mátusok is (8,4%). Viszonylag magas, összessé
gében közel 20% a felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak részesedése. A lakosság

több mint 90%-a magyar, de viszonylag magas a
romák aránya is (2001: 6,8%). Legnagyobb, mint
egy 1000 fős közösségük Jászapátiban él.
A munkaerőpiac kedvezőtlen jellemzői közé
tartozik, hogy a nagyon alacsony gazdasági akti
vitáshoz magas munkanélküliség társult (2001:
28,8, ill. 19,2%). A foglalkozási szerkezet sem
szokványos: a tercier szektor aránya nem éri el
az 50%-ot, ugyanakkor közel 40% az ipar részese
dése, s az átlagosnál jóval magasabb a mezőgaz
dasági keresők aránya (2001: 12,5%). A munkát
keresők aránya 2007 nyarán (10,2%) lényegesen
meghaladta az országos átlagot a települések kö
zötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak mag;

zak-alföldi, Tisza-tavi

arborétum (Erdőtelek)

A"

Heves, Jászapáti, Jászszentandrás

.....

Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet, Közép-Tisza Tájvédelmi Körzet, Erdőtelki Égerláp Természetvédelmi Terület,
Erdőtelki A rbo rétu m Természetvédelmi Terület, Kerecsendi-erdő Természetvédelmi Terület
Túzokvédelmi Központ (Besenyőtelek), Csörsz-árok (Dorm ánd, Erdőtelek), égerláp (Erdőtelek), horgásztavak
(Jászapáti, Jászkísér), Berek-erdő (Kerecsend), szikes puszták, madárrezervátum (Pély)
ref. tem plom (Átány), Szent Anna r, k á t kápolna (Dorm ánd), Szent András r. kát. tem plom (Jászszentandrás)
Buttler-kastély, Benes-kuria (Erdőtelek), Básty-Újfalussy-kastély, Remenyik-kastély, Halász-kastély (Heves), Szalgháry-kastély,
Színay-Vratarics-kúria (Hevesvezekény), Horváth-kúriák (Jászapáti), Elek-kastély, Gyulai-kastély, Papp-Szász-kastély (Tenk)
Berze Nagy János szobra. Szentháromság-szobor, N epom uki Szent János-szobor (Besenyőtelek), Mária-szobor,

f?t

Tnanon-emlékmű (Füzesabony)
Remenyik Zsigmond Múzeuma (D orm ánd), Sakkmúzeum, Hevesi Múzeumi Kiállítóhely (Heves), Tanyamúzeum (Jászapáti)
népi lakóházak (Dormánd)

1.9.31 BORSODI-MEZŐSÉG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves me
gyében helyezkedik el. Területe 599 km2 (a kö
zéptáj 14,8%-a, a nagytáj 1,2%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1, lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

6,3
66,7

0,2
0,6
22,3

1,6
2,3

Hektár
3793,9
40047,3
96,2
' 335,9
13375,6
934,4
1364,9

D omborzat a A kistáj 89,5 és 140 m közötti tszf-i

magasságú, enyhén D felé lejtő, gyenge átlagos
relatív reliefíí (2 m/km2), a Bükkről érkező pata
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kok hordalékkúpsíksága. É-i pereme az alacsony
domblábi hátak, lejtők, középső része a hullámos
síkság, legnagyobb területű D-i egysége pedig az
alacsony, ármentes síkság orográfiai domborzat
típusba sorolható. A sík felszínt részben azok az
1-3 m magas folyóhátak tagolják, amelyek az
egyes patakok würm kori lefutási irányaihoz
kapcsolódnak. Ezek ÉNy-DK-i csapásúak, fel
színüket homoklepel vagy löszös homok fedi, a
települések színterei. Változatosságot jelentenek
másrészt - főként a Ny-i részen - az 1-2 m mély,
elhagyott folyómedrek.
F öldtan ■ Az alaphegység újpaleozoos és mezozoos képződményeire vastag oligocén, majd
késő-miocén rétegek települtek. A Tura-Mezőkövesd közötti eltemetett rögvonulat elvégződése. A felszínen, ill. a felszín közelében mindenütt
csak felső-pleisztocén és holocén képződmények
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találhatók, többnyire
homok és lösziszap
formájában. Folyó
vízi kavics elsősor
ban Mezőkövesd és
Ernőd környékén je
lenik meg a felszín
közelében; ezekben
a bükki idősebb
hordalékkúpok át
telepített anyagát
kell látnunk. A hor
dalékkúp folyóvízi
hom okját a ma
gasabb orográfiai
helyzetű területe
ken 1-1,5 m vastag
hom okos lösz, löszös hom ok fedi.
A felső-pannóniai
lignittelepes (Füzesa b o n y -S z ih a lo m Mezőkövesd-Bükkábrány) feküre tele
pülő hordalékkúp fejlődése az egész pleisztocénban tartott, feltehetően a vége felé növekvő
intenzitással.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú
kistáj.
Évente 1850-1900 óra napsütést élvez. A nyári
évnegyedben 740, a téliben 175-180 óra körüli a
napfénytartam.
Az évi középhőmérséklet 9,8-9,9 °C, a vegetá
ciós időszaké 17,0-17,2 °C.
Ápr. 3-6. és okt. 16-18. között (192-196 nap)
a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
A fagymentes időszak hossza ápr. 10-15. és okt.
18-20. között, 190 nap (É-on 3-4 nappal rövidebb). A legmelegebb nyári napok hőmérsékleti
maximumainak sokévi átlaga 34,0 °C körüli, a
téli minimumoké -16,0 és -17,0 °C közötti.
Évente 540-560 mm, a tenyészidőszakban
320-330 mm csapadék várható. Egerfarmoson
mérték a legtöbb 24 órás esőt, 91 mm-t. A hótakarós napok átlagos száma 36-38, az átlagos ma
ximális hóvastagság 16-18 cm.
Az ariditási index értéke 1,25 és 1,30 közötti.
Leggyakoribb szélirány az ÉK-i, de majdnem
ekkora a DNy-i és D-i szél aránya is. Az átlagos
szélsebesség 2,5 m/s.

Főként É-on, ahol rövidebb a fagymentes idő
szak, a rövidebb tenyészidejű és szárazságtűrő
növényeknek kedvez az éghajlat.

a A Közép-Tisza mellett az Eger (87 km,
1379 km2) és a Csincse felfogó csatorna (48 km,
430 km2) vízrendszere ágazza be, az utóbbit is az
Eger veszi fel Négyesnél. A Bükkből számos pa
tak folyik hozzájuk. Ezek: Kis-Csincse (9 km, 29
km2), Geszti-patak (13 km, 28 km2), Sályi-patak
(19 km, 57 km2), Kácsi-patak (26 km, 170 km2,
Rét-patak (11 km, 22 km2), Nád-ér vagy Tardi-ér
(28 km, 55 km2), Hór-patak (30 km, 152 lem2), Ká
nya-patak (35 km, 263 km2), Ostoros-patak (30
km, 106 km2). Az Egerből ágazik ki a Rimaárapasztó-csatorna (25 km, 50 km2). Száraz, gyér
lefolyású, vízhiányos terület.
Több vízfolyásról vannak vízjárási adatok.
Árvizek főleg nyár elején fordulnak elő és he
vességüket a Bükk karsztos tározása tompítja.
A nyár második felétől a kisvizek a szokásosak.
A vízfolyások vízminősége III. osztályú. A bel
vízlevezető csatornahálózat hossza kb. 200 km.
5 kis természetes tava van, együttesen 11 ha
felszínnel. Nagyobb tározója a Hór-völgyben a
Mezőkövesd melletti (160 ha) és a Geleji-tározó
V izek

(156 ha).
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Hór-patak
Kánya-patak
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Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőkövesd

A „talajvíz" az Egerfarmos-Mezőnagymihály
közötti sávban 2 m felett van, míg máshol 2-4 m
között találjuk. Kémiai jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de a Rima
és a Csincse mentén a nátrium is nagy területen
megjelenik. Keménysége az Eger és a Nád-ér
mentén 25-35 nk°, míg máshol 15-25 nk°. Szul
fáttartalma csak az Eger mentén haladja meg a
60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Számos
artézi kútjának mélysége és vízhozama széles
határok között váltakozik, de általában a 200 m-t,
ill. a 100 1/p-et nem haladja meg. A mélyebb ku
tak átlagban itt is több vizet adnak. Egerlövő
kútja 39 °C-os, Mezőkövesdé 71 °C-os vizet ad. A
mélyebb kutak vize már a mezozoos mész
kövekből származik, ezért a termelés közben
rendkívül erős a vízkőképződés. A mezőkövesdi
Zsóri-fürdő vize gyógyvíznek, a rá telepített für
dő gyógyfürdőnek minősül.
A közüzemi vízellátás megfelelő, csatornázás
azonban csak 8 településen van, így a csatornahálózatra kapcsolt lakások aránya csupán 47,2%
(2008). Ez problémát jelent a felszínközeli vizek
minőségével kapcsolatban.
N övényzet ■ A tájban jelentős kiterjedésű (kb.
25%) gyepeket találunk, amelyek megoszlása jel
lemző térbeli anomáliát mutat. DK-en, a Tisza
egykori magas árterén, erekkel és övzátonyokkal
sűrűn behálózott pusztai rész található. A gye
pek száma és kiterjedése ezzel szemben Ny-i
irányban jelentősen lecsökken, a Bükkalja pere
mén, a löszplatókon a természetes vegetáció tel
jesen felaprózódott. Az egykori morotvákkal tar
kított pusztán jelentős kiterjedést érnek el a vizes
élőhelyek (hínártársulások, mocsarak, mocsárré
tek), melyek természetes fluktuációját és regene
rációját a klimatikus viszonyokon kívül a vizes
rekonstrukciós munkák is elősegítik. A víznyom
ta szántókon gazdag iszapnövényzet tenyészik.
A szolonyec szikesei jelentősek, változatos megjelenésűek. Az erdőket jobbára fűzligetek és tele
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pített tölgyesek képviselik (sok esetben értékes
orchideaflórával).
A kistáj egykori sziki erdőssztyep erdeje erő
sen degradálódott, viszont sziki magaskórósai
még természetesek (Szil-puszta): réti őszirózsa
(Aster sedifolius), aranyfürt (Aster linosyris), sziki
kocsord (Peucedanum officinale) karakterfajokkal.
A hínarak közül kiemelendő a fehér tündérrózsa
(Nymphaea alba), kolokán (Stratiotes aloides), ruca
öröm (Salvinia natans), míg mocsárréteken, ka
szálókon előfordul a zsombéksás (Carex elata), a
kétsoros sás (Carex disticha), a kornistárnics (Géntiana pneumonanthe) és a fátyolos nőszirom (Iris
spuria) is. Lösznövényzete jelentős, a löszháta
kon az alábbi karakterfajokkal: macskahere
(Phlomis tuberosa), hengeres peremizs (Inula germanica), hasznos tisztesfű (Stachys recta), tavaszi
hérics (Adonis vernalis), agárkosbor (Orchis morio). A Bükkalja felé kollin fajokkal gazdagszik a
löszvegetáció: dunai szegfű (Dianthus collinus),
koloncos lednek (Lathyrus lacteus), pusztai árvalányhaj (Stipa pennata). Száraz szikeseken fordul
elő a heverő seprűfű (Bassia prostrata), sziki és
erdélyi útifű (Plantago maritima, P. schwarzenbergiana), míg szikes mocsarak értékes eleme a buglyos boglárka (Ranunculus polyphyllus) és a kisfészkű ászát (Cirsium brachycephalum). Özönnövényei
közül a csatornák mentén terjedő gyalogakác
okozza a legjelentősebb problémát.
Gyakori élőhelyek: F2, Flb , Fia, OB, Bla,
H5a; közepesen gyakori élőhelyek: OC, RC, P2a,
BA, B6, II; ritka élőhelyek: OA, J4, M3, D6, L5,
RA, RB, F3, F5, A l, A3a, A23, P2b, B2, B3.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 40-45;
özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa):3,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2, akác (Robinia
pseudoacacia) 3, bálványfa (Ailanthus altissima) 2,
zöld juhar (Acer negundo) 2. (Schmotzer András)
T alajok ■ A táj a Bükkből érkező patakok hor

dalékkúpján helyezkedik el. Az E-i rész enyhén
hullámos síkság, míg a D-i alacsony, ármentes
síkság. A felszínt lösziszap és homok fedi.
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A talajvíz az alacsony síkságon 2 és 4 m között
van, csupán Egerfarmos és Mezőnagymihály kö
zött van 2 m felett. É-on nyirokszerű anyagokon,
agyagos vályog mechanikai összetételű, több
nyire erősen savanyú, 2-3% humusztartalmú,
csernozjom barna erdőtalajok (30%) a jellemzők.
A gyengén savanyú változatok földminőségi be
sorolása 65-75 (int.) és 50-60 (ext.), az erősen
savanyúaké pedig 50-65 (int.) kategória. Főként
(85%) szántóként és szőlőként (5%) hasznosítha
tók. Meszezésük savanyúságuk miatt indokolt.
A löszös anyagokon csernozjom talajok, így
alföldi mészlepedékes csernozjom (1%), az egyegy összefüggő területre kiterjedő réti csernozjom
és a mélyben sós alföldi mészlepedékes csemozjom talajok (3-3%) találhatók. Zömmel szántóként
(85-100%) és gyepterületként hasznosulhatnak.
A mélyfekvésű löszös síkot réti és szikes talaj
képződmények uralják. Az agyagos vályog me
chanikai összetételű, közepes minőségű (int.
45-60) réti talajok és öntés réti talajok 10%-ot és
2%-ot, az Eger-patak Makiár környéki öntésterü
letének gyengébb termékenységű (int. 20-35)
nyers öntéstalajai pedig 1%-ot foglalnak el. Főleg
szántóként (65, 100 és 85%) és rét-legelőként
hasznosulhatnak.
A szikes talajok közül a legnagyobb területet
(30%) a csupán gyenge legelőként (85%) haszno
sítható réti szolonyec talaj borítja. A sztyepesedő
réti szolonyecek kiterjedése 1%. A kedvezőbb,
30-40 (int.) földminőségi kategóriába sorolt szolonyeces réti talajok kiterjedése jelentős (19%).
A kistáj mezőgazdasági potenciálját tehát a szik
javítás jelentősen növelheti.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
11
30
14
1
3
15
3
16
’
30
22
1
23
24
19
25
10
2
26
31
1

K özlekedés m Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. É-i peremén fut az M3-as autó
pálya, a 3. sz. főút és a Budapest-Miskolc kétvá

gányú villamosított vasúti fővonal. Ny-i peremét
érinti a Füzesabony-Eger villamosított vasúti
mellékvonal rövid szakasza. Állami közútjainak
hossza 170 km, amelyből 60 km (35%) autópálya,
ül. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 28
km/100 km2, főútsűrűség 10 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 35%. Vasútvonalai
nak hossza 35 km, amelynek 100%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 5,8 km/100 km2. Településeinek
57%-a rendelkezik vasútállomással. Mezőkö
vesdnek használaton kívüli szilárd burkolatú,
Makiárnak füves polgári repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ Aszimmetrikusan betele
pült kistáj: a térség DK-i területén nincs lakott
hely. Ez is szerepet játszik az átlagosnál kisebb
településsűrűségben (2,3 település/100 km2).
A 14 településből 2 városi jogállású, köztük a kis
táj hagyományos központja, Mezőkövesd (2001:
17 836 lakos). A városi népesség aránya (2001:
55,3%) viszonylag magas, mivel a falvak döntő
része csak kis- és közepes méretű.
N épesség ■ A kistáj népsűrűsége (2001: 78
fő/km2) meglehetősen elmarad az országos át
lagtól, egyes részeken még a 30 fő/km2 értéket
sem éri el. A maximális népességszám 1930-ban
volt, azóta a terület elveszítette népességének
közel 1/5-ét (2001: 42 055 lakos). Ennek oka kez
detben az elvándorlás, az utóbbi időszakban
azonban már a természetes fogyás. Növekvő de
mográfiai problémákkal küzdő terület, amit jelez
a népesség fokozódó elöregedése is: 2001-ben a
65 évesnél idősebbek aránya már meghaladta a
gyermekkorúakét (18,1, ill. 16,7%), az elöregedé
si index pedig több településen is kritikus értéket
mutat (>200). Az elöregedéshez az átlagosnál
rosszabb iskolázottság társul: a népesség közel
1/4-e még az általános iskolát sem fejezte be, a
diplomások aránya (2001: 6%) pedig csak fele az
országos átlagnak.
Vallási téren a római katolikusok súlya meg
határozó (2001: 69,1%), de minden településen
vannak görög katolikusok is (2001:1,3%). A má
sodik legnépesebb gyülekezet a reformátusoké
(2001: 15,1%), a felekezeten kívüliek és az isme
retlen vallásúak aránya pedig együtt is csak kb.
13%-ot tesz ki. A lakosság döntő része magyar
(2001: 96,9%), ezen kívül említést csak a cigány
ság érdemel (2001:2,2%). Legnagyobb, közel 600
fős közösségük Mezőkövesden élt.

213

1 .9.32

A kistáj munkaerő-piaci mutatói eléggé
rosszak. 2001-ben a lakosság gazdasági aktivitása
mindössze 30%-os, ami 15,7%-os munkanélküli
séggel párosult. A foglalkozási szerkezetben a
tercier szektor állt az élen (2001: 58,3%)/ a foglal

koztatottak 1/3-a volt ipari kereső, s az átlagos
nál nagyobb az agrárkeresők részesedése (8,6%).
2007 nyarán a munkanélküliek aránya (7,9%)
valamivel magasabb az országos átlagnál, a tele
pülések közötti elég jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi, Tisza-tavi
Üdülőkörzet: Mátra-Bükk, Tisza-tavi kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: bükki
Prónay-kastély ősparkja (Borsodivánka)
Mezőkövesd (Zsóri fürdő)
Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet
Szent László r. kát. tem plom , plébániaház (Mezőkövesd), ref. tem plom (Mezőnagymihály), Szent István r. kát. tem plom
(Szentistván)

ír

Rhédey-kastéíy (Ernőd), Hoffmann-kastély (Mezőkeresztes), Majthényi-kúria (Mezőnyárád)
Mária-oszlop (Mezőkövesd, Mezőszemere)

•fit

Matyó Múzeum, Mezőgazdasági Gépmúzeum, Kisjankó Bori Emlékház (Mezőkövesd), Szikvízmúzeum (Mezőszemere)
matyó házak, utcácskák (Mezőkövesd, Szentistván), népi lakóházak (Mezőszemere)

1.9.32 SAJÓ-HERNÁD-SÍK
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 668 km2 (a középtáj 16,5%-a,
a nagytáj 1,3%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

10,2
67,4
1,7

2,1
10,1
5,1
3,4

Hektár
6783,0
45047,9
1132,1
1391,7
6765,8
3422,7
2240,3

D omborzat ■ A kistáj 89,5 és 160 m közötti tszf-i
magasságú hordalékkúpsíkság. D felé lejtő fel
színének É-i része környezeténél alacsonyabban
fekszik, míg középső és D-i, alacsonyodé része
szigetszerűen 8-10 m magasra kiemelkedik. A
területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja építi
fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatá
sára alacsony völgyközi hátakkal tagolt, 5
m/km2-es átlagos relatív reliefű domblábi hátak,
lejtők orográfiai domborzattípusába sorolható
területté vált. A Sajó és a Hernád ártéri vidéke
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(Muhi-síkság) kis relatív reliefű hullámos, ill.
enyhén hullámos síkság. Egyhangú felszíne löszös anyagokkal fedett.
F öldtan ■ Az alaphegység É-on alsó- és közép

ső-triász karbonátos képződményekből áll, D-en
pedig újpaleozoos és mezozoos kőzetek fordul
nak elő. A felső-pannóniai rétegekre átmenet nél
kül települ a pleisztocén durva üledéke, amely a
süllyedés miatt vastagon borítja be a korábbi
képződményeket. A folyók teraszai Miskolc és
Szikszó fölött elvégződnek, ill. belesimulnak a
hordalékkúpba, amelynek anyaga a Sajótól Ny-ra
kavicsos, K-re inkább finom üledékekből áll.
A hordalékkúp építése az egész pleisztocénban
tartott, s különösen a Sajó-Hemádtól Ny-ra rakó
dott le több rétegben sok kavicsos üledék. A holocénban a Sajó-Hernád saját hordalékkúpjába
vésődött. A felszín legelterjedtebb képződménye
a folyóvízi kavics (gyakran homok és murva is
kapcsolódik hozzájuk). A kistájban rendkívül
sok, nagy készlettel rendelkező kavics-előfordu
lás ismert; a nagyobbak: Alsózsolca, Nyékládháza, Mezőcsát, Sajószöged, Hejőpapi, Hejőkeresztúr, Muhi, Sajóörs, Arnót, Köröm, Sajópetri, Bocs.
A Sajó-Hemád árterén löszös-agyagos üledékek,
ill. holocén öntésanyagok vannak a felszínen.
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É ghajlat ■ Mérsékelten meleg,

száraz kistáj.
Az évi napsütés óraösszege az
É-i részeken 1850 óra alatti, D-en
1900 óra körüli. Nyáron É-on 730,
D-en 740-750 óra közötti, télen 170
óra napfény valószínű.
A táj D-i felében 9,7-9,9 °C, az
É-i felében 9,3-9,6 °C az évi közép
hőmérséklet, míg a tenyészidőszaké
D-en 17,0 °C, É-on 16,6 °C. Ápr. 4-8tól (É-on ápr. 10-től) okt. 15-17-ig,
azaz 190-195, É-on mintegy 185 na
pon át a napi középhőmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktól
mentes időtartam É-on 175 nap kö
rüli (ápr. 20-25. és okt. 15. között), a
középső vidékeken 185 nap körüli
(ápr. 15. és okt. 20. között), D-en vi
szont 195 nap (ápr. 10-12. és okt. 25.
között). A legmelegebb nyári napok
maximum hőmérsékletének sokévi
átlaga É-on 33,5 °C, a középső része
ken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C
fölötti. A téli abszolút hőmérsékleti
minimumok átlaga -16,0 és -16,5 °C.
A csapadék évi összegének terü
leti eloszlása 540 és 580 mm közötti
(É-ról D felé csökken). A tény észidő
szakban 330-350 mm körüli eső a
megszokott, de D-en ennél keve
sebb. A 24 órás csapadékmaximum
86 mm (Hejőbába). A hótakarós na
pok átlagos száma évi 38 körüli, az
átlagos maximális hóvastagság
16-17 cm.
Az ariditási index É-on 1,20,
D-en 1,30.
A Sajó völgyében inkább É-ÉNy-i,
a Hernád völgyében - egészen a Ti
sza torkolatig - É-ÉK-i az uralkodó
szélirány. Az átlagos szélsebesség
2,5 m/s körüli.
Az É-D -i irányú éghajlati kü
lönbségek (hőmérséklet, csapadék,
fagymentes időszak) eleve megha
tározzák a növénytermesztési lehe
tőségeket.
V izek ■ A Közép-Tisza Ny-i oldalán a Sajó és

a Hernád közös hordalékkúpsíksága, amelyhez

a Sajó (229 km, 12 708 km2) Sajószentpéter alatti
szakasza (64 km, 7782 km2-rel), a Hernádnak
(282 km, 5436 km2) Alsódobsza alatti szakasza
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A közüzemi vízellátás megoldott, a csatornahálózat is egyre inkább kiépül. Ennek következ
tében a szennyvízhálózatra csatolt lakások ará
nya Miskolc nélkül is meghaladta a 60%-ot
(2008), a megyeszékhely ide tartozó részével
együtt pedig 80% fölé emelkedik.

(33 km, 513 km2) tartozik. A Sajó ezen a szaka
szon veszi fel a Hernádon kívül a Bódvát (111
km, 1727 km2) balról, továbbá a Kis-Sajót (21 km,
86 km2), jobbról pedig a Szinvát (18,5 km, 159
km2). A Hernád mellékvize jobbról a Vadász-pa
tak (33,5 km, 211 km2) és a Kishernád-Bársonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km2). A Sajóval
párhuzamosan folyik a Tiszába a Hejő (44 km,
243 km2), amelynek mellékvize a Kulcsár-völgyipatak (26 km, 70 km2), továbbá a Rigósi-főcsatorna (39 km, 148 km2). Száraz, gyér lefolyású, víz
hiányos terület.
Minden nagyobb folyóról vannak vízjárási
adatok.
A Sajón és a Hernádon a tavasz, a Hejőn a ko
ra nyár az árvizek időszaka. Az év második fele
általában kisvizű. A karsztforrásból eredő Hejőn
jellegzetes a karsztos vízgyűjtő kiegyenlítő, táro
zó hatása. A folyók mentén csak helyenként van
nak védőgátak. A belvízlevezető csatornahálózat
hossza kb. 100 km.
Állóvizeinek egyik csoportjába természetes
kis tavak tartoznak, amelyekből 4 van, 15 ha fel
színnel (a legnagyobb, a Hejő mentén, Oszlár
közelében, 9 ha-os). A Sajó hordalékkúpjába
Nyékládháza és Mályi környékén több kavicsbá
nyatavat mélyítettek, felszínük változó, összesen
kb. 4 km2-re tehető.
A „talajvíz" mélysége Igricitől É-ra 4 -6 m, a
Hejő alsó szakasza mentén 2 m felett, máshol 2-4
m között van. Mennyisége jelentős, de a pere
mek felé csökken. Kémiai típusa főleg kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége
Felsőzsolcától E-ra és a települések körzetében
25-35 nk°, máshol 15-25 nk°. A szulfáttartalom
Miskolc környékén 300 mg/1 felett, máshol az
alatt van. Sok helyen megjelenik a nitrátosodás.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi
kutak száma kicsi. Mélységük általában sekély,
de onnan is tekintélyes vízhozamokat termel
nek. Mezőcsát mélyfúrása 49 °C-os, Sajóhidvégé
95 °C-os vizet ad.

Vízfolyás
Sajó
Hernád
Bódva
Szinva
Hejő
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Vízmérce

N övényzet a A táj potenciális növényzetét a Sa
jó és a Hernád alacsony árterein fűz-nyár ligetek,
a magasabb térszíneken tölgy-kőris-szil ligetek
jelentik. A tatárjuharos lösztölgyesek jelentősebb
foltjai a Sajó-Hernád torkolattól ÉÉK-re és a Bükkalja alföldi peremem nőttek. A sziki tölgyesek a
táj D-i, DK-i, Tisza menti részem alakulhattak ki.
Ma a táj túlnyomó része mezőgazdasági terü
let, nagytáblás szántóföldi kultúrákkal. A puha
fás fűz-nyár ártéri erdők gyakorlatilag csak a
vízfolyások keskeny sávján maradtak meg (fehér
fűz - Salix alba, csöregefűz - S. fragilis, elvétve fe
kete nyár - Populus nigra - idős példányai), állo
mányaikat sokfelé nemesnyárasokkal váltották
fel, tömegesek az özönfajok. A keményfás ártéri
erdők mára megmaradt, erősen átalakult foltjai a
Belegrád (Hernádkak) melletti Kemelyi-erdő és
a girincsi Nagy-erdő. A Sajóládi-erdőt gyakorla
tilag letermelték. Jellemzők a spontán terjedő és
a telepített idegenhonos fajok (vörös tölgy Quercus rubra, fekete dió - Juglans nigra, bálvány
fa - Ailanthus altissima, akác - Robinia pseudoacacia). Értékesebb lágyszárúak a fehér madársisak
(Cephalanthera damasonium), az orvosi tüdőfű
{Pulmonaria officinalis), az odvas keltike (Corydalis cava), az erdei tyúktaréj (Gagea lutea), a szagos
galaj (Galium odoratum).
A táj D-i területein szikes gyepek (főként cickórós puszták) vannak, melyekbe ürmöspusztafoltok keverednek. A löszös területeket a macs
kahere (Phlomis tuberosa), a ligeti zsálya (Salvia
nemorosa), a hengeres peremizs (Inula germanica),
a dunai szegfű (Dianthus collinus) és a Janka-tarsóka (Thlaspi jankaé) jelzik (olykor csillagőszirózsa
- Aster amellus, tarka imola - Centaurea triumfettii,

LKV

LNV

KQ

520
420
252
150
154

9,50
-6,50
1,30
0,18
0,30

cm
ónod
Hemádnémeti
Borsodszirák
Miskolc
Nyékládháza

21
-70

-8
1
-19

KÖQ
m3/s
63,1
31,0
7,40
0,70
0,45

NQ
710
450
80
45
15
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magyar zergevirág - Doronicum hungaricum, ma
gyar nőszirom - Iris aphylla subsp. hungarica,
nagyvirágú gyíkfű - Prunella grandiflora - előfor
dulásával).
A táj jellegzetességei a nagy kiterjedésű ka
vicsbányatavak, a bolygatás intenzitásától és a
felhagyás időtartamától függő másodlagos nö
vényzettel.
Gyakori élőhelyek: P2a, OB, OC, J4, F ia , Flb ,
D34; közepesen gyakori élőhelyek: P2b, B la, OA,
H4, RB, D6, F2, L2x, RC, E l, RA, L5, II; ritka élő
helyek: B5, B6, M3, A23, D l, F 5 ,12, P7, A l, A4, J3,
J5, A3a, K la, M6, A5, B2, H5a, J6, J2, D5.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia) 3, zöld juhar (Acer negundo) 3, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 2, aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1. (Barati

mékenységük változó 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezőbb, az alföldi mészlepe
dékes csemozjomoké - fizikai féleségüktől függő
en - (vályog vagy homokos vályog) szintén nagy
lehet, míg a csernozjom barna erdőtalajoké erősen
savanyú kémhatásuk miatt kisebb. E talajok fő
ként (75-90%) szántóként, de 5-10%-ban gyep-,
szőlő- és erdőterületként is hasznosíthatók.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés
11
23
20
14
11
16

22
23
25
26

(% )

2
2
12
30

Sándor, Hildák Katalin)
K özlekedés ■ Arteriális, ÉNy-i pereménél cso
T alajok ■ A táj a két folyó hordalékkúpján ala

kult ki. A fiatal öntéshordalékon, amelynek egy
része kavics, öntés réti és réti talajok (30 és 12%)
találhatók. Mechanikai összetételük vályog vagy
agyagos vályog, szervesanyag-tartalmuk legfel
jebb 2-3%. Termékenységi besorolásuk a 40-50
(int.) földminőségi kategória. A Sajó-völgy talajai
- amelyek között kevés nyers öntés is van - in
kább savanyúak, míg a Hemád-völgyben a tala
jok vagy karbonátosak, vagy gyengén savanyú
ak. Az öntés réti talajokéhoz hasonló fizikai és
kémiai jellemzőjű, de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmú réti talajok termékenységi besoro
lása az 55-70 (int.) ponthatárokkal jellemezhető.
Hasznosíthatóságuk mindegy 50%-ban szántó és
30-35%-ban rét-legelő lehet.
A szikes talajok, így a réti szolonyecek és a
sztyepesedő réti szolonyecek (2-2%) kis foltok
ban fordulnak elő. A réti szolonyecek 80%-ban
legelőként, míg a kedvezőbb termékenységű
sztyepesedő réti szolonyec talajok 25%-ban lege
lőként és 75%-ban szántóként hasznosíthatók.
A teraszok lösz és löszszerű üledékein - főként
a kistáj alsó harmadában - a réti talajképződmé
nyekhez csatlakozó térszíneken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon alföldi
mészlepedékes csemozjomok (20%), a hegysége
lőterekhez csatlakozóan pedig csernozjom barna
erdőtalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom ta
lajok mechanikai összetétele általában vályog,
víz- és tápanyag-gazdálkodásuk kedvező, ter

móponti (Miskolc) közlekedési hálózati helyzetű
terület. Miskolcot D felől érinti az M30-as autóút
és a 3. sz. főút, ide fut be a Budapest-HatvanMiskolc villamosított vasúti fővonal. Miskolcról
indul ki É felé a 26. sz., a várostól K-re a 36. sz.
főút, valamint a Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza
villamosított és a Miskolc-Ozd (Kazincbarcikáig
villamosított) vasúti fővonalak. Előbbiből ágazik
ki ÉK felé Felsőzsolcánál a Hidasnémetin át Szlo
vákiába vezető villamosított nemzetközi vasúti
fővonal, utóbbiból Sajóecsegnél a Tornanádaskáig vezető egyvágányú vasúti mellékvonal. A kis
tájat DK-i harmadán K-Ny-i irányban metszi az
M3-as autópálya. Nyékládházáról indul ki K felé
a 35. sz. főút, valamint a Hejőkeresztúrnál ketté
ágazó, Mezőcsát, ill. Tiszaújváros felé vezető
vasúti mellékvonalak (előbbi felszámolásra ki
jelölt, utóbbi villamosított). Állami közútjainak
hossza 282 km, amelyből 102 km (31%), autópá
lya, autóút, ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 47 km/100 km2, főútsűrűség 17 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 20%.
Vasútvonalainak hossza 82 km, amelynek 61%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 13,6 km/100 km2.
Településeinek 40%-a rendelkezik vasútállomás
sal. Mezőcsát vasúthálózati végpont. Miskolcnak polgári célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A kistáj településekkel gaz
dagon ellátott, a településsűrűség (5,7 település/100 km2) jóval az országos átlag felett van.
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A 38 helységből 6 városi jogállású, köztük az or
szág harmadik legnépesebb városa, Miskolc
(2001: 184 125 lakos). Ennek következtében ma
gas a városi népesség aránya (2001: 80%), való
jában azonban a kistáj nem elhanyagolható része
- főleg D-en - falusias jellegű. A sűrű betelepült
ség következtében a térség 1/10-e beépített terü
let, a miskolci agglomerációban pedig ennél is
nagyobb a technogén táj aránya. A faluhálózat
ban a közepes méretű (1000-3000 lakos) telepü
lések a meghatározóak, ennél népesebb falu csak
kevés van, a kis- és aprófalvak viszont a telepü
lések közel 1 /4-ét teszik ki.
N épesség H A lakosság száma pontosan nem
állapítható meg, mivel Miskolc Ny-i része (pl.
Diósgyőr), már másik kistájakhoz tartozik. így
2001-ben kb. 164 000-re tehető a kistáj népesség
száma, ennek közel fele (kb. 80 000 fő) él Miskol
con. A népességmaximum 1980-ban volt, azóta
folyamatos a népesség fogyatkozása. Ennek a
hátterében egyértelműen Miskolc jelentős népes
ségcsökkenése áll, a nagyváros népesedési folya
matai döntően meghatározzák a kistájét is. A
szuburbanizáció következtében a Miskolcról el
vándorlók többsége a szomszédos településeken
marad, így az nem veszteség a kistájnak. A né
pességfogyás ellenére a térség ma is sűrűn la
kott, a népsűrűség (2001: 245 fő/km2) messze
meghaladja az országos átlagot, s alig van ritkán
lakott terület. A kistáj demográfiai mutatóit sajá
tos kettősség jellemzi: a tényleges és a természe
tes szaporodás, valamint a migráció a települé
sek döntő részében pozitív, Miskolcon viszont
negatív. A korszerkezet összességében kedvező,
a gyermekkornak aránya érzékelhetően meg
haladja a 65 évnél idősebbekét (2001: 17,1, ill.

14,1%). Az elöregedési index a települések több
ségében kedvező (<100), elöregedő település
nincs. A népesedési mutatókkal ellentétben az is
kolázottság terén Miskolc hatása pozitív, jelenő
sen javítja a képet. így pl. a diplomások aránya
(2001: 10,9%) kistáji szinten alig marad el az or
szágos átlagtól, döntő részük azonban Miskol
con él.
A lakosság vallási megoszlása elég tarka ké
pet mutat. Összességében a katolikusok szerény
többséget alkotnak, ezen belül a római katoliku
sok aránya 2001-ben 43,9%-ot tett ki, az átlagos
nál jóval magasabb azonban a görög katoliku
sok részesedése is (2001: 7,1%), kisebb-nagyobb
számban mindenütt jelen vannak. A második
legnagyobb felekezetet a reformátusok alkotják,
minden 4. lakos ide tartozik, az evangélikusok
aránya viszont csak 1,2%. A felekezethez nem
tartozók és az ismeretlen vallásúak aránya meg
lehetősen magas, együttesen meghaladja a 20%-ot.
Etnikailag a népesség eléggé homogén, döntő
többségében magyar (2001: kb. 95%), de a ci
gányság aránya is megközelíti a 4%-ot. Leg
nagyobb, több mint 4000 fős közösségük Mis
kolcon él.
A munkaerőpiac helyzetét is elsősorban Mis
kolc határozza meg. A nagyváros nehéziparának
leépülése következtében a lakosság gazdasági
aktivitása alacsony, a munkanélküliség viszont
magas (2001: 31,9, ill. 19,7%). A foglalkozási szer
kezetben már a tercier szektor a meghatározó
(2001: 70,4%), jelentősen visszaesett az ipar ré
szesedése (27,7%), az agrárszektor pedig lénye
gében eltűnt (1,9%). 2007 nyarán a munkanél
küliség (9,1%) közel másfélszerese az országos
átlagnak, a települések közötti sokszoros kü
lönbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

(A több kistájra kiterjedő Miskolc nevezetességei általában itt kerülnek felsorolásra.)
enforgalmi régió: észak-magyarországi, Tisza
í'ifilti sfi
£

Majális Park, Bárczy-kastély v é d e tt parkja (Miskolc)
Mezőcsát
Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet

kavicsbányatavak (Nyékládháza, Mályi), I ádhá/i-tó és gyuijgyalagtelep (M iskolc-G öröm bö;y), Á llatkert és Kultúrpark,

*

Rózsakért (Miskolc)
ónodi vár (Ó nod)
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ev. tem plom (A rnót), gör. kát. tem plom (Felsőzsolca), r. kát. tem plom (Girincs), ref. tem plom (Hejőpapi), ref. tem plom ,
zsinagóga (Mezőcsát), Deszkatemplom, Szent Háromság o rto d o x tem plom , Mindszenti r. kát. tem plom , minorita tem plom
és rendház, gör. kát. tem plom , zsinagóga (Miskolc), gör. kát. kegytemplom (Sajópálfala), gótikus ref. tem plom (Szikszó)
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Perczel-kúria, Potoczky-udvarház (Berzék), Dőry-kastély (Giiincs). Dobozy-kastély, Márk-kastély, Édes-kastély (Mezőcsát),
Almássy-kúria, vadászkastély, Bárczay-kastcly, D őre-kúria /Rákóczi-ház/ (Miskolc), Szepessy-Egri-kastély (Nyékládháza). _,
Erdődy-vadászkastély (Sajólád), Melczer-kastély (Sajóörös), Mánásy-kúria (Sajósenye), Bethánia-kastély (Szikszó),
Szirmay-kastély (Szirmabesenyő)
•'
■Pálos vendégfogadó (Köröm), Kós-ház, a Jezsuita Gimnázium komplexuma, Báji-Patay-ház, Dérync-ház, ev. lelkészi hivatal,
görög kereskedőház Klier-ház, Lévay-ház, MAB-székház, Megyeháza, Vadnay-Szeremley-ház, Városháza, Zenepalota (Miskolc)
Déryné-síremlék, a Latabár család síremléke (Miskolc)

: ty

■

:

t+ t
árvízi emlékmű, Csupros Mária-szobor, Deák Ferenc-szobor, Déryné-szobor, fogadalmi kereszt, Görgey Artúr-szobor,
Herm án O ttó-szobor, Kandó Kálmán-szobor, Kihalt állatok szoborparkja, Lévay-szobor, Nagy Lajos király-szobor,
N epom uki Szent János-szobor, Petőfi-szobor, Szabó Lőrinc-szoborkompozíció, Széchenyi-szobor, Szemere Bertalan-szobor,
Szent Isván-szobor, Szeplőtelen fogantatás-szobor (Miskolc)
szélerőmű (Felsőzsolca), Papíripari Szakgyűjtemény. Erdészettörténeti Gyűjtemény, Tiszai Pályaudvar (Miskolc)

1

‘

'

'' *

Kiss József Emlékház (Mezőcsát), Hermán O ttó Múzeum, Magyar O rto d o x Egyházi Múzeum, Lézerpont Látványtár,
Színháztörténeti és Színészmúzeum, Kohászati Múzeum, Bányászati Gyűjtemény (Miskolc), muhi csata emlékpark (Muhi)
tornácos házak (Boldva), nádtetős házak (H ejőkürt), borospincék (Szikszó)
Miskolci Nemzeti Színház, Csodamalom Bábszínház (Miskolc)

1.9.33 HARANGOD
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 167 km2 (a középtáj 4,1%-a,
a nagytáj 0,3%-a).
T erüiethasznosítás
%

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

5,0
84,1
0,7
0,9
3,9
4,8

0,6

Hektár
841,3
14054,4
125,0
152,7
645,6
796,7
102,7

folyóágak által szállított finomabb üledék akku
mulálódott, a kavics szinte hiányzik. Ezek az
üledékek a kistáj É-i részén a felszínen vannak.
D felé kivastagodó vörösagyag-takarót kaptak.
A pleisztocén végén a terület homokos-iszapos
lösszel fedődött be. A löszös anyag D felé foko
zatosan finomodik, iszaposodik.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, de közel a mér
sékelten hűvös éghajlati jelleghez. A csapadékel
látottságot tekintve száraz.
A napsütéses órák évi összege 1800-1850;
nyáron 720-730, télen mintegy 170-180 óra nap
fénytartam a megszokott.

D omborzat ■ A kistáj 99,5 és 246 m között tszf-i
magasságú, hegyláb felszíni helyzetben levő hor
dalékkúp-síkság. D-nek enyhén lejtő felszíne
meredek (8-15 m-es) peremmel szakad le a Takta, a Sajó és a Hemád árterére. Átlagos relatív
reliefe 5 m/km2. Felszíni képét eróziós-deráziós
folyamatok alakították ki. Az É-i rész az alacsony
domblábi hátak és lejtők, a D-i hullámos síkság
orográfiai domborzattípusába sorolható. Felszí
nét eróziós-deráziós völgyek (a peremeken sűrű)
hálózata borítja. Erősen csuszamlásos, ill. csuszamlásveszélyes terület.
F öldtan ■ A medencealjzatot Ny-on triász kar
bonátos képződmények, K-en pedig feltehetően
már devon-karbon metamorfitok alkotják. A pannóniai rétegekre települt hordalékkúp főként ho
mokos, iszapos üledékekből áll. Itt csak a kisebb
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A teljes körű vízellátás mellett egyre inkább
kiépül a szennyvízcsatorna-hálózat is, így az
erre kapcsolt lakások aránya 2008-ban már
58,3%.

A hőmérséklet évi átlaga 9,3-9,5 °C, a vegetációs
időszak átlaga 16,6-16,9 °C. Ápr. 4-8. és okt. 15-17.
között (190-195 nap) a napi középhőmérséklet a
10 °C-ot eléri vagy meghaladja. A fagymentes idő
szak 185 nap körüli (ápr. 12-15. és okt. 20. között),
D-en azonban 2-4 nappal hoszszabb. Az évi ab
szolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga
33,5-34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -16,5 °C.
Évente 550-570 mm csapadék valószínű, a
nyári félévben 340 mm eső várható. Hernádnémetiben mérték a 24 órás csapadékmaximumot,
61 mm-t. A téli félévben 38, de É-on 40 fölötti hótakarós nap várható, az átlagos maximális vas
tagsága 17-20 cm.
Az ariditási index 1,25 körüli.
Szélmérések a területen nem folytak, a dom
borzat, ül. a távolabbi megfigyelések alapján leg
valószínűbb, hogy az É-i, az ÉK-i és a DNy-i a
három leggyakoribb szélirány. Az átlagos szélse
besség valószínűlég 2,5 m/s körüli.
A táj éghajlata (rövid tenyészidőszak, kevés
csapadék) elsősorban a rövid tenyészidejű fagytű
rő és kis vízigényű növények számára kedvező.
V izek ■ Ny felől a Hemád (282 km, 5436 km2)
Alsódobsza és Hernádnémeti közötti 20 km-es
szakaszára támaszkodik. K-i oldalán a Takta felé
lejt, de nem éri el azt. Két kis vízfolyása, a Gilippatak (18 km, 76 km2) és a Harangod-patak (9
km, 31 km2) a Taktába folyik le. Száraz, gyenge
lefolyású, vízhiányos terület.
A Hernádon a kora nyári árvizek a jellemzők,
míg a kisvizekre ősszel kell számítani. Vízminő
sége II. osztályú.
Egyetlen kis tározója a Gilip-patakon 39 ha. A
„talajvíz" mélysége a Hernád-völgyben 2 m, míg
K felé fokozatosan 6 m alá mélyül. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai típusa nátrium-kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége
csak Megyaszó környékén haladja meg a 25 nk°-ot.
A szulfáttartalom É-on 60 mg/1 feletti, míg D-en
az alá süllyed. A D-i tájrészben a nitrátosodás is
megjelenik.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az arté
zi kút kevés, mélységük a 100 m-t, vízhozamuk
a 100 1/s-ot ritkán haladja meg.

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

Gcsztely

Tó

-,
Hernád
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N övényzet ■ A táj szinte egészét szántóföldek
foglalják el, csupán 1-2%-nyi területét fedi ter
mészetesebb növénytakaró. Potenciális vegetá
ciója tatárjuharos lösztölgyes, kiegészülve a ma
gaspart löszgyepfoltjaival, a kisebb patakok
mentén kőris-szil ligetekkel, a Hernád mentén
fűz-nyár ligetekkel.
Az évszázadok óta jelentős emberi hatás mi
att csupán a Hernád menti üde legelők, mocsár
rétek, törékeny füzesek, bokorfüzesek mozaikja
és a vizenyős patakvölgyek nádasai, sásosai,
valamint a magaspart néhány kisebb foltjának
lösznövényzete természetszerű, de állománya
ik változó mértékben degradálódtak. Az egy
kori lösztölgyesek és löszgyepek gyakorlatilag
eltűntek. A magaspart erdői helyén akácosok és
telepített tölgyesek, valamint jelentős kiterje
désű területeken felhagyott „szőlőhegyek" sor
jáznak.
Az ártéri mocsár- és kaszálórétek értékes fajai
a réti iszalag (Clematis integrifolia) és gyíkhagyma
(.Allium angulosum), a gesztelyi Nagy-réten és
Hernádkak határában őszi vérfű (Sanguisorba
officinalis), a hernádnémeti Gyalog-legelőn kövér
aggófű (Senecio doria). A szárazabb területek fló
rája az erőteljes zavarás miatt jelentős hányad
ban gyomjellegű és tág tűrésű fajokból áll (pl.
fenyérfű - Bothriochloa ischaemum, tejoltó galaj Galium verum, zsályafajok - Salvia spp.), de mel
lettük macskahere (Phlomis tuberosá), piros
kígyószisz (Echium maculatum), dunai szegfű
(Dianthus collinus), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)
és szürke gurgolya (Seseli osseum) is előfordul.
A térség igazi florisztikai kuriózuma a tátorján

(Crambe tataria).
Gyakori élőhelyek: OC, P2b, OB, J4; közepe
sen gyakori élőhelyek: B la, D34, H5a, J3, RB,
P2a; ritka élőhelyek: B5, H4, M2, M6, D5, II, 12.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, süntök

LNV
cm
| ,423

KQ
5,65

KÖQ
m^/s
1

30,6 “

NQ
532
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(Echinocystis lobata) 1, akác (Robinia pseudoacacia)
4, arany vessző-fajok (Solidago spp.) 1. (Hildák
Katalin)
■ A Borsod-Zempléni-síkvidék legkele
tibb, hullámos síkság része, amelyet az erózió és
a derázió tagolt felszínűvé alakított. Az eredeti
leg hordalékkúpfelszínre változó vastagságú
lösz rakódott, amelynek szemcse-összetétele
D-felé fokozatosan finomodik. A kistáj NY és DK
felé 5-10 méteres hirtelen szintcsökkenéssel
határolódik el a Sajó-Hernád és a Tisza öntésterületétől. A terület valamennyi talaja löszös üle
dékeken alakult ki. É-ról D-felé bamaföldek,
csernozjom barna erdőtalajok, kilúgzott csernozjom és mészlepedékes csernozjom talajok követ
keznek egymás után. A talajok mechanikai
összetétele vályog és nem felszíntől karbonáto
sak. A csernozjom barna erdőtalajok 64%, a
mészlepedékes csernozjomok 17%, az alföldi
mészlepedékes csernozjomok szintén 17% terü
letet foglalnak. A csernozjom talajok közül a
csernozjom barna erdőtalaj földminőségi besoro
lása 60-75 (int.), a másik két típusé ennél kedve
zőbb (int. 85-105). Teljes egészében szántóként
hasznosíthatók. Eredményesen termeszthető raj
tuk a búza, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa,
a lucerna, a vöröshere és a napraforgó.
Kis területi részarányban (1-1%) további két
talajtípus is előfordul, mégpedig a legelőként
hasznosítható réti szolonyec és a szántóként
hasznosítható öntés réti talaj.
A táj egyértelműen kedvező adottságú mezőgazdasági terület.
T

a l a j o k

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

11
13
14

22
26

64
17
17

1
1

■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület. Középső, település nélküli
részét metszi a 37. sz. főút, D-i peremét a Miskolc-Szerencs kétvágányú villamosított vasúti
fővonal. Állami közútjainak hossza 58 km,
amelyből 13 km (21%) másodrendű főút. Közútsűrűség 38 km/100 km2, főútsűrűség 9 km/100
K

ö z l e k e d é s

km2. Főút menti településeinek aránya 33%. Sós
tófalva közúthálózati végpont. Vasútvonalainak
hossza 6 km, amely 100%-ban villamosított.
Vasútsűrűség: 4,1 km/100 km2. Egyetlen telepü
lése sem rendelkezik vasútállomással.
e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A szerény méretű kistáj te
lepüléshálózata aszimmetrikus, mivel mind a 7
helység a Ny-i peremén helyezkedik el. Városi
jogállású település nincs, a falvak egy része né
pes (3000-3660 lakos) de vannak kis- és aprófal
vak is. A településsűrűség (4,2 település/100
km2) meghaladja az országos átlagot.

T

N é p e s s é g ■ A népsűrűség (2001: 83 fő/km2) el
marad ugyan az országos átlagtól, a népesség
szám azonban növekszik, a népességmaximum
2001-ben volt (12 609 fő). 1990 után a természetes
népmozgalom és a migráció is nyereséges. A né
pesség korszerkezete rendkívül fiatalos, a gyer
mekkornak aránya duplája a 65 év felettiekének
(2001: 24,3, ill. 12,1%), az elöregedési index érté
ke szinte mindenütt nagyon jó (<100). Ezzel
szemben az iskolázottság meglehetősen rossz: a
lakosság 3,3%-a egyetlen osztályt sem végzett,
bő 1 /4-e járt általános iskolába, de nem fejezte
be, s nagyjából hasonló arányban vannak, akik
az általános iskola befejezéséig jutottak. Ugyan
akkor az diplomások aránya 2001-ben mind
össze 4,2% volt.
A vallási megoszlás sajátos kettősséget mutat,
mivel nagyjából hasonló arányban vannak a ró
mai katolikusok és a reformátusok (2001:42,2, ill.
39,5%). Rajtuk kívül csak a görög katolikusok ér
demelnek említést (3,1%). Afelekezeten kívüliek
és az ismeretlen vallásúak aránya viszonylag
alacsony, együtt kb. 13%. A lakosság döntő több
sége magyar, de az átlagosnál jóval magasabb a
roma népesség aránya (2001: 11,6%), van ahol a
lakosság 1/5-ét teszik ki.
A hagyományosan elmaradott kistáj munka
erő-piaci mutatói nagyon rosszak: 2001-ben a la
kosság gazdasági aktvitása mindössze 25%-os,
a munkanélküliek aránya viszont közel 30%.
A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor áll
az élen (2001: 57,6%), 34,4% dolgozott az ipar
ban, s az átlagosnál magasabb (8%) az agrárszek
tor aránya. 2007 nyarán a munkanélküliség több
mint kétszerese az országos átlagnak (13,6%),
nagyjából egyforma értéket mutatva valamennyi
településen.

221

1.10.11

TÁ JI ADO TTSÁG O K

ÉS É R T É K E K

re f tem plom (Alsódobsza, Gesztely)

E

Puky-kúria, Majzler-kastély, Csicseri-kastély (Gesztely), Munk-kastély (Hernádném eti), Harkányi-kastély (Megyaszó)
parasztházak, pincefalu (Megyaszó)

1.10 NYÍRSÉG
1.10.11 K Ö Z É P -N Y ÍR S É G
A kistáj Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében helyezkedik el. Területe 1468 km2 (a
középtáj 32%-a, a nagytáj 2,9%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
8,3
56,0
6,8
0,3
8,5
17,7
2,5

Hektár
12195,9
82169,3
10030,2
403,0
12444,8
25962,9
3596,8

■ A kistáj 95,7 és 163 m közti tszf-i
magasságú, félig kötött futóhomokkal, lösszel és
löszös homokkal fedett hordalékkúpsíkság,
amely enyhén É felé lejt. A felszín É-i része kis re
latív reliefű (átlagosan 3,5 m/km2), enyhén hul
lámos síkság, középső és D-i része alacsony fek
vésű, enyhén tagolt, ill. hullámos síkság (relatív
relief 3,5 m/km2) orográfiai domborzattípusba
sorolható. Jellemző az ÉK-DNy-i csapású löszös
homokövezetek és az 5-25 m-rel magasabb futó
homok-övezetek váltakozása. Típusos formái a
szélbarázdák, a 12-16 m-t is elérő garmadák,
maradékgerincek és ÉÉNy-DDK-i irányú elzárt
medencéket alkotó egykori folyóvölgyek. A nagy
relatív reliefű, szélbarázdás felszínek agrárszem
pontból kedvezőtlen adottságúak, felszínüket
főként erdőként hasznosítják.
D
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■ A változatos felszínű alaphegység
feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire
igen jelentős magasságú (2-3 km) riolit, dácit,
F
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andezit anyagú rétegvulkánok települtek a kö
zépső-miocénben (pl. Baktalórántháza térsége).
A felszínt általában vastag löszös homok fedi,
amely főként a Bodrogot összetevő folyók hor
dalékkúpjára települt. A kistáj D-i részén a lö
szös homok futóhomokfelszínekbe megy át.
A felszíneket borító üledékek fiatal korúak, a
pleisztocén legvégéhez kapcsolhatók.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg, de közel a mér
sékelten hűvöshöz. Főként Ny-on száraz, ÉK-en
viszont közel van a mérsékelten száraz kategó
riához.
Az É-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes
órák száma, de D felé haladva majdnem 1950
óráig nő. Nyáron 750-780, télen 170-175 óra a
napfénytartam.
Az évi középhőmérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetá
ciós időszaké 16,6-16,9 °C. Ápr. 3-5. és okt. 18.
között, azaz 195 napon át általában meghaladja a
10 °C-ot a napi középhőmérséklet. Évente
187-190 fagymentes nappal számolhatunk. Ez az
időszak ápr. 10-13. és okt. 18-20. közé esik. Az évi
legmagasabb hőmérsékletek átlaga 34,0-34,5 °C
közötti. Az abszolút minimumok átlaga Ny-on
-1 7 °C, máshol -17,5 és -18,0 °C közötti.
A csapadék évi összegének területi eloszlása
változatos: ÉK-en kevéssel 580 mm feletti, ÉNy-on
viszont csak 530 mm körüli. A többi területeken
540-570 mm. A nyári félévben 350 mm körüli eső
várható (K-en kevéssel fölötte, Ny-on kevéssel
alatta). Nyíregyházán mérték a 24 órás csapa
dékmaximumot (122 mm). Évente 40M2 hótakarós nap a megszokott, az átlagos maximális
hóvastagság 18 cm.
Az ariditási index 1,24 és 1,28 közötti, de ÉK-en
1,20 körüli, Ny-on viszont 1,30 körüli.
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Sorrendben az ÉK-i, a
DNy-i és az É-i a leggyako
ribb szélirány, az átlagos szélsebesség megközelíti a 3 m/s
értéket.
Elsősorban a csapadék te
rületi eloszlása határozza
meg a gazdaságos növénytermesztés lehetőségeit.
V i z e k ■ A Nyírség középső,
E-nak lejtő területe, amelyet
a Hajdúhadház-Nyíradony
közötti vízválasztótól egy
m ással párhuzamosan a
Lónyai-csatornához
tartó
„főfolyások" vagy csatornák
tagolnak. A főgyűjtő a Lé
ny ai-főcsatorna (91 km, 1958
km2), de tőle É-ra a táj pere
me eléri a Belfő-csatornának
(53 km, 636 km2) a balról be
léje torkoló Nagyhalász-Pátrohai-csatorna (21 km, 118
km2) alatti szakaszát is, sőt
Tiszaberceltől Ny-ra néhány
km hosszon kifut a Tiszáig.
A Lónyai-főcsatomába tartó
főfolyások, K-ről indulva:
III. sz. (47 km, 310 km2), IV.
sz. (37 km, 336 km2), V. sz.
(5 km, 9 km2), VI. sz. (18 km,
47°40
Bocskaikért-^
65 km2), VII. sz. (55 km, 426
km2), VII/3. sz. mellékág (30
km, 118 km2), Vin. sz. (46 km, 352 km2), IX. sz.
(32 km, 305 km2). Száraz, gyér lefolyású, vízhiá
nyos terület.
Vízjárási adatok a Lónyai-főcsatomáról és né
hány mellékvizéről is vannak.
A nagyvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gya
koriak. A vízminőség III. osztályú. A belvízleve
zető csatornahálózat hossza 1200 km körül van,
torkolatukon 11 szivattyútelep működik.

Vízfolyás

Vízmérce

Encsencs

f 1 .1 0 .1 3

Irm ihálydi

Nyíradony

1. 10. 14;
Számos állóvize közül 12 természetes jellegű,
273 ha felülettel. Közülük az újfehértói Nagyvadastó (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtág (4
ha) is van Paszab mellett. Az utóbbi időben jó né
hány nagy területű tározó létesült, amelyeket halas
tóként is hasznosítanak. A 15 tározó-halastó felszíne
közel 1500 ha. A levelekié a 200 ha-t is meghalad
ja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is
közel jár hozzá. A Sóstói-fürdő tava 8 ha felületű.

LKV

LNV

KQ

230
150
110
182

0,070
0,035
0,040
0,045

cm
Lónyai-főcsatoma
IV. sz. főfolyás
VII. sz. főfolyás
VIII. sz. főfolyás

Kótaj
Levelek
Nagykálló
Nyíregyháza

-25
8
0
20

[ j j ^ ^ 69

KÖQ
m3/s

NQ

1,80
0,20
0,22
0,30

40
-

-
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A „talajvíz" mélysége a homokbucka-vonula
tok alatt 4 -6 m, máshol 2 -4 m közötti. Mennyisé
ge általában jelentéktelen.
Kémiai jellege a IV. sz. főfolyás mentén és a
Lónyai-főcsatorna torkolati szakasza környékén
nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége általában 15-25 nk°
között van, de a települések környékén 45 nk°
fölé is emelkedik. A szulfáttartalom 60-300 mg/1
között ingadozik, de a VIII. sz. főfolyás Nyíregy
háza alatti szakaszán a 300 mg/l-t is meghaladja.
A rétegvizek m ennyisége nem jelentős.
A nagyszámú artézi kútnak az átlagos mélysége
nem éri el a 100 m-t, a vízhozama pedig a 100
1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktalórántházán 45 °C, Nagykállón 41 °C, Nyíregyhá
zán 50 és 52 °C hőmérsékletű vizet tártak fel.
A közüzemi vízellátás lényegében megoldott,
a csatornázás azonban csak 2/3 részben. Ez azt
jelenti, hogy 2008-ban a települések 2/3-ában
volt már közüzemi csatornahálózat, s a lakások
65,5%-a volt csatornázott. Kistáji szinten azért
nem volt ennyire kedvező a helyzet, mivel Nyír
egyháza jó ellátottsága sokat javított az átlagon.
N övényzet ■ A táj túlnyomórészt mezőgazdasági

lag művelt potenciális erdőterület. Az évszázados
használat során szinte teljesen eltűnt lomboserdők
mellett a legszárazabb buckahátak nyüt gyepi ve
getációja, valamint a mélyedések lápmedencéinek
és vízhatású völgyeinek, valamint a táj Ny-i felé
ben jellemző szikesek növényzete ősfolytonos.
Erdei kevés kivétellel ültetvényszerűek (akác). A
ritkán lakott területekre jellemző parlagokon a szá
raz és az üde gyepek regenerációja korlátozott. A
táj E-i hatoda a szabályozásokig a Tisza öntésterü
lete volt, növényzete a Rétközéhez hasonló.
A természetszerű homoki erdőmaradványok
gyöngyvirágos és gyertyános-kocsányos tölgye
sek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai
tölgyesek származékai. A mélyedésekben jellem
zők a lápi jellegű mocsárrétek és sásosok, kisebb
zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskóró
sokkal és leromlott, elnádasodott származékaik
kal. A táj Ny-i felének tómedreiben a szoloncsák
sziki vegetáció teljes zonációja megtalálható. Hajdúhadháznál jó állapotú homokpusztagyepek
vannak, máshol csak leromlott fragmentumaik.
Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fonto
sak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike - Corydalis
solida, fehér perjeszittyó - Luzula luzuloides), az
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erdőssztyep-elemek (magyar nőszirom - Iris
aphylla subsp. hungarica) ritkák. Mocsár- és lápré
teken jellemző a pompás kosbor (Orchis elegáns),
kiemelt fontosságú a réti angyalgyökér (Angelica
palustris), a fehér zászpa ( Veratrum album), a szi
bériai nőszirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és
K-i fajokban kissé szegényebbek az Alföld többi
szikesénél. Savanyú homokgyepjein kiemelendő
a magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens) és a bal
ti szegfű (Dianthus arenarius subsp. borussicus).
Gyakori élőhelyek: D34, OB, OC; közepesen
gyakori élőhelyek: B5, B4, B la, OA, P2a, Jla , F2,
F4, B6; G l, RA, RB; ritka élőhelyek: L5, K la, M4,
J6, RC, D2, D5, D6, F ia, F lb , F5, Blb, B2, B3, A l,
A23, A3a, A5, II, H5b, H5a, P45.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflorá) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy
(Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Szigetvári Csaba)
T alajok ■ A főként homok talajképző kőzeten a

táj területének több mint felét (57%) a kovárványos barna erdőtalaj alkotja, amely gyengén
savanyú kémhatású, 0,5-1% szerves anyagot tar
talmaz, szelvényében barnás-vörös kolloidkivá
lásokkal színezett rétegek jellemzőek. Természe
tes termékenységük 25-35 (ext.) földminőséget
eredményez (int. 35-45). Hasznosíthatóságuk kb.
50%-ban szántóként, 35%-ban erdőterületként,
5-5%-ban legelőként és szőlőként lehetséges. A
szántókon a fő termény a rozs és a burgonya.
A finomszemű (0,2 mm átmérőjű) kvarcot és
kevés szilikátot tartalmazó, mészmentes, ún. sa
vanyú homokon - a terület 13%-án - futóhomok
talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartal
mazó, hosszabb-rövidebb ideje megkötött ho
mokon 20-30 (int.) termékenységi besorolású
humuszos homoktalajok (6%) találhatók. Hasz
nosításuk futóhomok-humuszos homok sor- c
rendben legelőként (1-15%), erdőként (45-15%),
szántóként (50-65%), szőlőként (0-5%) és gyü
mölcsösként (almáskertként) (5-5%) lehetséges.
A tájtermelés színvonalának növelését a Wetsik Vilmos által létrehozott és működtetett Nyír-
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egyházi Kísérleti Állomás szolgálta, ahol a zöldtrágyázás módszerét, a csillagfürt zöldtrágyaként
való alkalmazását és a vetésforgós trágyázást
dolgozták ki. A Kisvárdai Növénynemesítő Állo
máson pedig a burgonya, a rozs és más szántó
földi növények helyi igényekhez illesztett neme
sítésével foglalkoznak.
A kistáj E-i határa menti löszös üledéken
homokos vályog szemcse-összetételű, jó vízgaz
dálkodású, 2-3% vagy 3-4% humusztartalmú, jó
termékenységű (int. 65-90) réti csernozjom talajok
fordulnak elő 5% kiterjedésben. A csernozjom tala
jon kívül a magasabb térszín löszös anyagán né
hány kisebb foltban (<1%) a bamaföld is előfordul.
A széles mélyedések hidromorf talajképződ
ményei közül az öntésanyagokon, vagy helyen
ként löszös üledékeken képződött, általában ho
mokos vályog vagy vályog fizikai féleségű, 2-3%
szerves anyagot tartalmazó, általában meszes
réti talajok találhatók a legnagyobb kiterjedés
ben (16%). Termékenységi besorolásuk a 45-60
(int.) talajminőségi kategória. Hasznosításuk
50%-ban szántóként, és 25-25%-ban erdő és rét
legelő területként lehetséges.
A hasonló termőhelyeken kialakult, lényege
sen több szervesanyagot tartalmazó lápos réti ta
lajok részaránya 2%. Földminőségi besorolásuk
a felszínközeli talajvíz miatt korlátozott termőré
tegvastagság következtében a 20-35 (int.) kate
gória. A kb. 60%-nyi szántóként hasznosítható
területükön termeszthető zöldségfélék között
specialitás a káposzta és a torma. A fennmaradó
területük rétként hasznosulhat.
A szikes talajvizű területeken kialakult szikes
talajok összterülete 1%, amelyet két szikes talaj
típus, a szoloncsák és néhány kisebb foltban a
szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is ön
tésanyagokon képződtek és mechanikai összeté
telük is a réti talajokéval azonosan vályog és
agyagos vályog. A szoloncsák talajok 80%-a lege
lőként hasznosítható.
A ta la jtíp u so k te rü le ti megoszlása

Talajtípus kód

02

Területi részesedés (%)
13

03

6

10

57
5

16

K özlekedés ■ Csomóponti (Nyíregyháza) köz

lekedési hálózati helyzetű terület. Nyíregyházát
D felől kerüli meg az M3-as autópálya, áthalad
rajta a 4. sz. főút és az ezzel párhuzamos Debrecen-Nyíregyháza-Záhony kétvágányú villamo
sított nemzetközi vasúti fővonal. A városból
sugár irányban indul ki további 3 főút (36., 38. és
41. sz. főutak), valamint 3 vasútvonal (Nyíregyháza-Miskolc villamosított fővonal, Nyíregyháza-Vásárosnamény, Nyíregyháza-Nyíradony
mellékvonalak. Utóbbi Nagykállóig vezető sza
kaszát megszüntetés fenyegeti.) A város É-i pere
méről (Sóstóhegy) kiinduló, É felé vezető, Bújnál
kettéágazó 113 km hosszú keskeny nyomközű
vasút a környező tanyák és néhány Tisza parti
község vasúti elérhetőségét szolgálja. A kistáj
állami közútjainak hossza 549 km, amelyből 109
km (20%), autópálya, ill. első- és másodrendű fő
út. Közútsűrűség 36 km/100 km2, főútsűrűség 7
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
23%. Nyírgelse közúthálózati végpont. Vasútvo
nalainak hossza 160 km, amelynek 62%-a villa
mosított. Vasútsűrűség: 10,7 km/100 km2. Tele
püléseinek 43%-a rendelkezik vasútállomással.
Nyíregyházának polgári célú szilárd burkolatú
repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A jelentős méretű kistáj (3,1
település/100 km2) településsűrűsége átlagos. A
46 település közel 1/4-e (11) városi jogállású,
élen az ország nagyvárosai közé tartozó Nyír
egyházával (2001: 118 795 lakos). A megyeszék
hely egyértelműen központi települése a kistáj
nak is, árnyékában jelentősebb város nem alakult
ki. Mivel a többi város jóval kisebb népességszá
mú, a városi lakosság aránya (2001: 70,1%) nem
sokkal van az országos átlag felett. A faluhálóza
tot a közepes méretű (1000-3000 lakos) települé
sek uralják, ennél kisebb és nagyobb falvak alig
vannak. Túlnyomó részük a középkor óta folya
matosan létezik, a török hódoltság alatt sem
pusztult el. A külterületi népesség aránya (2001:
5,6%) az átlagosnál magasabb, a hagyományos
tanyavilág azonban jórészt már felszámolódott,
a viszonylag magas érték a Nyíregyháza határá
ban megmaradt bokortanyák jelentős népességé
nek a következménye.
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N épesség ■ A kistáj sűrűn lakott, a népsűrűség

25
27

16

(2001:147 fő/km2) érzékelhetően meghaladja az
országos átlagot. A népesség folyamatosan
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növekszik (2001: 253 047 fő), s ebben a természe
tes szaporodás és a migráció egyaránt szerepet
játszik. A települések többségében - beleértve
Nyíregyházát is - a lakosságszám növekszik,
elnéptelenedő helység nincs. A kedvező népese
dési folyamatok következtében a népesség kor
szerkezete fiatalos, a gyermekkorúak aránya
lényegesen magasabb, mint a 65 év felettieké
(2001:19,6, ül. 12,1%). Az elöregedési index érté
ke a települések túlnyomó részében kedvező
(<100), elöregedő népességű település nincs. A
lakosság iskolázottsága már nem mutat ennyire
kedvező képet, jóllehet Nyíregyháza sokat javít a
mutatókon. A problémát elsősorban az egyetlen
osztályt sem végzettek viszonylag magas (2001:
2,1%) és a diplomások relatíve alacsony aránya
(2001: 8,2%) jelenti.
A népesség vallási megoszlása meglehetősen
heterogén, három egyház is jelentős szerepet ját
szik. A római katolikus és a református vallásúak
aránya lényegében azonos (2001: 29,1, ül. 28,2%),
de igen jelentős a görög katolikusok részesedése

is (2001: 20,5%), itt van egyik vallási központjuk
is (Máriapócs). Ugyancsak az átlagosnál nagyobb
az evangélikusok aránya (2001: 5,2%), döntő ré
szük Nyíregyházán él. A felekezeten kívüliek és
az ismeretlen vallásúak aránya nagyjából azonos
(2001: 7,6, ill. 8,1%). A vallási megoszlással ellen
tétben az etnikai összetétel homogén: a lakosság
döntő többsége, több mint 96%-a magyar, ezen
kívül csak a cigányság érdemel említést (2001:
2,2%), de van olyan település (Nyírmihálydi),
ahol a lakosság közel 1/3-át teszik ki.
Nyíregyháza kedvező helyzete ellenére a kis
táj munkaerő-piaci mutatói eléggé rosszak: a la
kosság gazdasági aktivitása alacsony (2001:
30,5%), a munkanélküliség viszont elég magas
(2001: 17,7%). A foglalkozási szerkezet lényegé
ben leképezi az országos helyzetet: élen áll a ter
cier szektor (2001: 65,2%), ezt követi az ipar
(29,8%), majd a mezőgazdaság (5,0%). 2007 nya
rán a munkanélküliség (8,8%) közel másfélszere
se az országos átlagnak, amit jótékonyan befo
lyásolt Nyíregyháza alacsony értéke (5,3%).

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKÜK

:genforgaimi régió:

-magyarorszagi

Gencsy-kastély parkja (Balkány), Dégenfeld-kastély parkja (Baktalórántháza), arborétum , botanikus kert (Nyíregyháza)

A I

Nagykálló, Nyíregyháza

i. „

Kállósemjéni M ohos-tó Természetvédelmi Terület, Baktalórántházi Erdő Természetvédelmi Terület
M ohos-tó (Kállósemjén), Harangod (Nagykálló), Sóstói Állatkert, élm ényfürdő (Nyíregyháza), baktalórántházi erdő
ref. tem plom (Ápagy, Ibrány, Kisléta, Kótaj), gör, kát, tem plom (Bököny), gör. kát. basilica m ino r és kolostor, .
kegyhely (Máriapócs), r. kát. tem plom (Levelek, Ó fehértó, Pócspetri), ev. tem plom , Magyar O rto d o x Egyház kápolnája,
zsinagóga (Nyíregyháza), ref. te m p lo m (Nyírpazony)
Dégenfeld-kastély (Baktalórántháza), Gencsy-kastély, Gödény-kúria, (Balkány), Vay-kastély (Berkesz), Kállay-kastély (Biri),
Kállósemjén, Napkor), Gencsy-kastély (Kisléta), Molnár-kastély (Levelek), Csuha-Kállay-kúria (Nagyhalász), Jármy-jordán-kastély
(Nyíribrony), Jármy-kúria (Nyírkércs), Vályi-kúria (Nyírpazony), Orosz-kastély (Székely), Dégenfeld-kastély (Téglás)
v o lt Megyeháza (Nagykálló), Városháza, Megyeháza, Korona szálló, Nyírvíz Palota, G örög Katolikus Hittudom ányi Főiskola,
Krúdy Vigadó, svájci-lak (Nyíregyháza) T
zsidó tem ető, Taub Eizik Izsák csodarabbi sírhelye, zarándokhely (Nagykálló)

f i !
II. Rákóczi Ferenc szobra (Nagykálló), Bessenyei-szobor, Magyar huszár-emlékmű, Örökváltság-emlékmö,
Váci Mihály-szobor (Nyíregyháza)
magtár (Kállósemjén, Nyírm ihálydi) petróleumlám pa-gyűjtem ény (Nagyhalász), időjárásjelző obszervatórium (Napkor),
szivattyúház (Paszab, Tiaszabercel), Nyírvidéki Kisvasút
Bazilita Gyűjtemény (Máriapócs), Jósa András Múzeum, G örög Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény, Felső-Tiszavidéki

fit

Vízügyi Történeti Gyűjtemény (Nyíregyháza), Bessenyei György Emlékház (Tiszabercel)

/A.

skanzen (Nyíregyháza), fa harangláb (Nyírmihálydi)
M óricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza)
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1.10.12 ÉSZAKKELET-NYÍRSÉG
A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében he
lyezkedik el. Területe 950 km2 (a középtáj 20,7%-a,
a nagytáj 1,9%-a).

T erülethasznosítás

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

7,2
57,2

8,1
0,0
6,1
20,4

1,0

6870,8
54329,6
7689,1

0,0
5753,0
19322,1
994,6

D omborzat is A kistáj 99,9 és 173 m közötti tszf-i
magasságú, szélhordta homokkal fedett horda
lékkúpsíkság. A felszín enyhén É-ÉK felé lejt; az
átlagos lejtésszög 3% alatti. Kivétel a D-i és az
ÉK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% közötti értékek a jel
lemzőek. A felszín É-i és középső része az ala
csony hullámos síksági, D-i része a közepes
m agasságú tagolt síksági orográfiai típusba
sorolható. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relatív
relief értékek a kistáj ÉNy-i és D-i részére jellem
zőek. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti
és parabola garmadabucka, maradékgerinc)
főként az É-i részen találhatók, s magasságuk
olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része
kötött, a deflációveszély kicsi.
F öldtan ■ Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az É-i részen azonban már triász-ju
ra képződmények a jellemzőek, ezekre települt a
nagy vastagságú középső-miocén vulkáni sorozat.
A Nyírség legidősebb felszíne, aminek legnagyobb
részét gyengén koptatott apró- és finomszemű
szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban
fedi, amely a felső-pleisztocénban keletkezhetett, s
a késő-glaciálisban már csak kisebb mértékben ren
deződött át. A kistáj Ny-i részén nagyobb összefüg
gő területen különböző öntésképződmény és
kotu található; hozzájuk nagyobb mennyiségű
tőzeg- és lápföld-előfordulás kapcsolódik. A kö
zépső és a D-i terület laposaiban foltszerűen lösz
iszap, a „nyíri völgyekben", ill. a deflációs mélye
désekben holocén barnaföldek keletkeztek.
É ghajlat ■ A mérsékelten meleg és a mérsékel

ten hűvös éghajlati típus határán elterülő kistáj.

D-en száraz, máshol mérsékelten száraz, É-on vi
szont már közel mérsékelten nedves.
Az É-i vidékeken 1800 óra az évi napfénytar
tam, ez D felé haladva 1850-1900 óráig nő. Nyáron
750-780, télen 165-170 óra napsütés a megszokott.
Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C (É-on
csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidőszaké 16,6-16,9 °C.
Ápr. 4-7. és okt. 18. között, azaz 194-195 napon
át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C~
ot. Általában 187-190 napon, de É-on csak 185
napon át a hőmérséklet nem csökken fagypont
alá (ápr. 11-14. és okt. 18-20. között). A legmele
gebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek
átlaga 34,0 °C körüli. A leghidegebb téli napok
minimumainak átlaga É-on -18,0 és -18,5 °C kö
zötti, D-en -17,5 és -18,0 °C közötti.
A csapadék évi összege a kistáj nagy részén
600-620 mm, de É-on 630-680 mm, D-en viszont
csak 570-580 mm. A vegetációs időszakban
350-360 mm (É-on 370-380 mm, D-en 340 mm
körüli) eső valószínű. A 24 órás csapadékmaxi
mumot (115 mm) Mátészalkán mérték. A kistáj
D-i és DNy-i részén 40 nap körüli, É-on 45-48
nap körüli a hótakarós napok száma, az átlagos
maximális hóvastagság 18-20 cm.
Az ariditási index É-on 1,05-1,10, D-en 1,20
körüli, máshol 1,14-1,17.
Az uralkodó szélirány az É-i (kiemelkedően),
de jelentős a DNy-i és a DK-i aránya is. Az átla
gos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti.
A csapadék térbeli eloszlása határozza meg,
hogy a vízigényes, a kevésbé vízigényes vagy a
szárazságtűrő kultúrnövények termesztése gaz
daságos-e.
V izek ■ K-ről és É-ról a Kraszna, majd a Tisza

ártere határolja, míg ÉNy-on a Lónyai-főcsatorna
felé folyik le. Ide tart egyetlen állandó jellegű
vize, a III. számú főfolyás is (47 km, 310 km2).
Száraz, mérsékelten vízhiányos terület.
Az időszakos vízfolyásokon nagyobb vízho
zamokra általában csak tavasszal lehet számíta
ni, míg az év nagyobb részében vizet alig talá
lunk bennük. Vízminőségük - ha van vizük - III.
osztályú. Az időszakosan előforduló csapadékos
évek fölös vizét több száz km-es csatornahálózat
vezeti le, részben a Tiszához, részben a Krasznához és a Lónyai-főcsatornához.
Az állóvizek is mérsékelt számban és kis terü
leten fordulnak elő. 4 kis természetes tava az 5
ha-t sem éri el. 2 tározója - a rohodi és a vajai -
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együtt 127 ha, kb. fele-fele kiter
jedésben.
A „talajvíz" mélysége É-on a
6 m-t is meghaladja, míg D-en
és K-en 2-4 m között van. Kémi
ai jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de
Nyírmada és Pusztadobos kö
zött, továbbá Tiszabezdéd kör
nyékén nátriumos is. Kemény
sége átlagosan 15-25 nk° között
van. Szulfáttartalma csak Kisvárdától É-ra és Petneháza kör
nyékén haladja meg a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége nem
jelentős. Az artézi kutak átlagos
mélysége alatta van a 100 mnek, az átlagos vízhozamok
meghaladják a 200 1/p-et. Igen
sok a vastartalmú vizet adó kút.
Gemzsének 52 °C-os, Kisvárdának 53 °C-os, Nyírbátornak 52
°C-os vizet adó mélyfúrása van.
Környezeti szempontból is
problémás, hogy 2008-ban a te
lepülések felében nem volt köz
üzemi csatornahálózat. így a
csatornahálózatra kapcsolt la
kások aránya is alig haladja
meg az 50%-ot.
N övényzet ■ A kistáj potenciá

lis erdőterület, de a homoki er
dők helyén jelenleg többnyire
szántók, gyümölcsösök és tele
pülések jellemzők. Nagy részén
a természetesebb élőhelyek
csak mozaikosan jelennek meg
az agrártájban. A természetsze
rű erdők aránya minimális
(csak a kistáj Ny-i határán lévő
Baktai-erdő jelentősebb kiterje
désű), jellemzők az ültetvények
(akác, nemes nyár, fenyők). A
térségi szárazodás miatt az üde
és a vizes élőhelyek visszaszo
rulóban vannak. A gyepek főleg
másodlagos homoki legelők és
jellegtelen üde rétek. A kistáj
ÉNy-i részén a Rétközhöz ha
sonló élőhelyek is megjelennek.
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A kevés természetszerű erdőmaradvány a
gyöngyvirágos, a gyertyános-kocsányos és a
pusztai tölgyesek származéka. A buckaközi mé
lyedésekben jellemzőbbek a lápi jellegű mocsár
rétek, magassásosok és rekettyefüzes fűzlápok
(főleg a kistáj szélein), ill. az ezekből kialakult,
leromlott, elnádasodott üde gyepek, sásosok, a
K-i peremen apró égerlápok. A Vajai-tó úszóláp
jai különleges értéket jelentenek. A száraz homo
ki gyepek jellemzően (leromló) homoki legelők.
Az özöngyomok az erdőkben és a gyepekben is
előretörőben vannak.
Erdeiben az erdei fajok visszaszorulóban van
nak. A mocsár- és lápréteken jellemző a pompás
kosbor {Orális elegáns), kiemelt fontosságú a réti
angyalgyökér {Angelica palustris) (Petneháza), a
Vajai-tó úszólápjain a hagymaburok (Liparis loeselii) (eltűnőben) és a tarajos pajzsika (Dryopteris
cristata). A csatornákban keskenylevelű békakor
só (Berula erecta) többfelé él, a mocsári csorbóka
{Sonchus palustris) és a mocsári lednek (Lathyrus
palustris) előfordulása a Rétköz átnyúló részei
hez kötődik. Homoki gyepekben néhol előfordul
a horgas bogáncs (Carduus hamulosus).
Gyakori élőhelyek: OB, OC; OA, B5; közepe
sen gyakori élőhelyek: D34, B la, P2a, Jla , RA,
RB, RC, P2a; ritka élőhelyek: A l, A23, L5, B2, B4,
BA, G l, B lb, D6, H5b, J2, K la, P45.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa {Ailanthus altissima) 2, gyalogakác {Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, táj
idegen őszirózsa-fajok {Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanicá) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy
(Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác {Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok {Solidago spp.) 4. (Lesku Balázs)
T alajok ■ A talajok 82%-a homokon képződött.

A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazó
futóhomok talajok a terület 20%-át teszik ki. Vál
tozatos hasznosításuk lehetséges, így szántóként
45%, legelőként és gyümölcsösként 10-10%, erdő
ként 25% és szőlőként 5%.
A humuszban gazdagabb humuszos homok
talajok kisebb foltokban - főként mélyedésekben
- találhatók, összterületük 3%. Háromnegyed
részben szántóként, negyed részben erdőterület
ként hasznosíthatók.

A magasabb térszínek löszös üledékem ho
mokos vályog mechanikai összetételű, gyengén
savanyú kémhatású, 1-2% szerves anyagot tar
talmazó, kedvező termékenységű (ext. 45-55;
int. 55-70) barnaföldek (10%) fordulnak elő.
Hasznosításuk szántó (65%), legelő és erdő
(10-10%), valamint szőlő (5%) lehet.
A homokfelszíneket kb. 1% szervesanyag-tartalmú kovárványos barna erdőtalajok uralják az
összterület 49%-án. Hasznosításuk sokrétű, a
szántótól (40%) a legelőn (15), szőlőn (5), gyü
mölcsösön (10%) át az erdőig (25%) terjedhet.
A löszös üledékek közvetett talajvízhatású
térszínein a 2-3% közötti szervesanyag-tartalmú,
kedvező (int. 80-105) termékenységű réti csernozjom talajok találhatók (5%), amelyek zömmel
szántóként (65%) és 10-10%-ban legelőként és
erdőként hasznosíthatók. Település a területük
15%-át foglalja.
A mély fekvésű laposok talajvízhatású terüle
teinek öntés és löszös üledékein vályog, homo
kos vályog szemcse-összetételű, általában a
30-45 (int.) pontos földminőségű, többnyire fel
színtől karbonátos réti talajok fordulnak elő a
terület 9%-án. Egy-egy kedvezőbb változatuk
földminőségi besorolása 55-60 (int.) pont is lehet.
Fele részben szántóként, 35%-ban rét-legelőként
és 15%-ban ligeterdőként hasznosulhatnak.
A mély fekvésű öntésterületeken található ré
ti öntés, lápos réti talajok, telkesített síklápok és
nyers öntéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és
2%. Termékenységük a réti öntés talajét (int.
40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti öntés és
a nyers öntéstalajok főként szántóként (90-70%),
valamint 5-15%-ban rét- és erdőterületként hasz
nosíthatók. Területük 5-15%-át települések fog
lalják el. Gazdasági jelentőségük a tájban kicsi,
jelenlétükkel a táj talajképződményeinek hidromorf sorát teszik teljessé.

A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. D-i
harmadát elkészülése után átszeli az M3-as
autópálya, ÉNy-i peremén fut a 4. sz. főút és a
vele párhuzamos Nyíregyháza-Záhony kétvá
gányú nemzetközi villamosított vasúti fővonal.
Középső részét átszeli a 41. sz. főút és a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasúti mellékvonal.
A 41. sz. főútból Vajánál lép ki a 49. sz. főút Má
tészalkáig vezető szakasza. DK-i peremén
halad a 471. sz. főút és a Debrecen-Mátészalka
vasúti fővonal. A kistáj É-i pereménél Tuzsér és
Eperjeske között csak nemzetközi teherforgal
mat bonyolító vasútvonal vezet át Ukrajnába.
Állami közútjainak hossza 406 km, amelyből
116 km (29%) első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 43 km/100 km 2, főútsűrűség 12
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
27%. Vasútvonalainak hossza 116 km, amelynek
37%-a villamosított. Vasútsűrűség: 18,3 km/100
km2. Településeinek 33%-a rendelkezik vasút
állomással.
T elepüléshálózat ■ Viszonylag sűrűn betele
pült, középkori településhálózatát jórészt meg
őrző kistáj. A településsűrűség (3,9 település/100 km2) meghaladja az országos átlagot.
A 37 településből 4 városi jogállású, közülük 3
fejlett, számos központi funkcióval rendelkező
kisváros (Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor). A
városi népesség aránya azonban csak 47%, mi
vel a falvak átlagos népességszáma viszonylag
magas (2001:1851 fő). Ennek megfelelően a falu
hálózatban a közepes méretű községek domi
nálnak, ennél népesebb helység csak kevés van,
a települések kb. 1/4-e viszont kisméretű falu
(500-1000 lakos).

N épesség ■ A sűrű településhálózat az országos

átlagot meghaladó népsűrűséggel (2001: 126
fő/km2) párosul. A népességmaximum 1980-ban
volt, ezt követően azonban alig csökkent a népes
ség (2001:115 394 fő). Akistáj hagyományosan el
vándorlási terület, a migrációs veszteséget azon
ban jórészt ellensúlyozni tudta a népesség magas
termékenysége. Ennek következményeként a
lakosság korszerkezete nagyon fiatalos: 2001-ben
a gyermekkorúak aránya közel kétszerese a 65 év
felettiekének (21,3, ill. 11,7%). Az elöregedési
index értéke szinte mindenütt <100. A népesség
iskolázottsági szintje lényegesen rosszabb képet
mutat. Ezt leginkább az fejezi ki, hogy nagyon
magas az egyetlen osztályt sem végzettek aránya
(2001: 2,6%), a diplomásoké (2001: 6,2%) viszont
alig több mint a fele az országos átlagnak.
A vallási megoszlás terén három egyház sú
lya a meghatározó. A lakosság közel fele refor
mátus (2001: 47,1%), a római katolikusok aránya
22,7%, s ettől alig maradnak el a görög katoliku
sok (19,5%). A felekezethez nem tartozók és az
ismeretlen vallásúak aránya nagyon alacsony,
együttesen is 10% alatti. Az etnikai összetétel lé
nyegesen egyveretűbb, a lakosság döntő része
(2001:94%) magyar, az átlagosnál nagyobb azon
ban a cigányság aránya is (5,4%). Legnagyobb,
közel 2000 fős közösségük Nyírbátorban él.
A munkaerő-piaci mutatók meglehetősen
rosszak, az alacsony gazdasági aktivitás itt is ma
gas munkanélküliséggel párosul (2001: 27,2, ill.
23,2%). A foglalkozási szerkezet lényegében leké
pezi az országos helyzetet: 2001-ben a tercier
szektor 64,7%, az ipar 30,5, a mezőgazdaság pedig
4,8%-ot tett ki. 2007 nyarán a munkanélküliség
(13,6%) több mint a duplája az országos értéknek,
a települések közötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

rgalmi régió: észak-magyarországi, észak-alföldi
Vay-kastély parkja (Vaja)
Mátészalka, N yírbátor
Vajai-tó Természetvédelmi Te rület
őstó (Vaja)
tö b b m int 500 éves hársfa (Szabolcsbáka)
késő gótikus várrom (Kisvárda), vajai várkastély
ref. tem plom (Anarcs, Hodász, Kom oró, Nyírbátor, Nyírtass, Ő r, Tomyospálca), r. kát, tem plom , gótikus kolostortem plom
(Fényeslitke, Nyírbátor, Papos, Nyírtass), cigánytemplom (Kántorjánosi), zsinagóga (Kisvárda, Mátészalka), ev. tem plom
(l övőpetri). gör. kát. tem plom (Nyírderzs)
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ca

Czóbel-kúria (Anarcs), Komoróczi-kúria (Hodász), Forgách-kastély (Mándok), Báthorí-várkastély (N yírbátor), Bogáthy-kúria
(Nyírbogát), Leövey-kúriák, Zuckerm ann-kúria (N yírlövő), Papp-kúria (Nyírmada), Horváth-kastély (Pap), Péchy-kúria
(Papos), Jármy-kúria (Pusztadobos)
Diener-bankház (Kisvárda), régi Vármegyeháza (Mátészalka)

4t

mm

Liptay-knpta (Jéke), szellőrózsás fejfák (Tomyospálca)
N epom uki Szent János-szobor (Fényeslitke), Szent László lovas szobra (Kisvárda), H é t vezér diszkót,
Szent István lovas szobra, Nagy Imre mellszobra, Kölcsey Ferenc szobra, Kálvin János szobra (Mátészalka),
Tinódi Lantos Sebestyén-szobor (N yírbátor), szoborpark (Vaja)
vasúti gyűjtemény, szekérgyűjtemény (Mátészalka)
Rétközi Múzeum (Kisvárda), Szatmári Múzeum (Mátészalka), Báthorí István Múzeum (N yírbátor),
Vay Adám Múzeum (Vaja)

ó

fa harangtorony (Gemzse, Nyírbátor, Nyfrjákó), népi lakóház (N yírlövő)
Városi Színház (Mátészalka)

1.10.13 DÉLKELET-NYÍRSÉG

sorolható. A felszín vertikálisan - síksági viszo
nyok közt - közepesen felszabdalt, a relatív relief
1/3-án meghaladja a 10 m/km2-t, amely főként az
eolikus folyamatok következménye. Aktív víz
hálózata gyér, s így horizontális felszabdaltsága
alacsony értékű, de a részben folyóvízi, részben
deflációs eredetű nyírvízlaposok a pleisztocén
gazdagabb vízhálózatára utalnak. A Bátorligetilápon együtt él a jégkorszak előtti és utáni flóra és
fauna számos maradványfaja. E zárt mélyedése
ken kívül a kistáj tipikus formája a parabolabucka.

T erülethasznosítás

%
3,9
50,4

1 . lakott terület
2. szántó

1,8
0,0

3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín
A kistáj SzabolcsSzatmár-Bereg me
gyében helyezkedik
el. Területe 553 km2
(a középtáj 12%-a, a
nagytáj 1,1%-a).
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F öldtan ■ Az alaphegység feltételezett szenon-

paleogén flis és az erre települt nagy vastagsá
gú (2-3 km) középső-miocén vulkáni sorozat.
A felszín közeli üledékekben a pleisztocén végi
futóhomok az uralkodó (70%), löszös homok és
barnaföld csak kisebb foltokban fordul elő. A
nyírvízlaposok fenékszintjét meszes, mésziszapos üledékek, öntéshomok vagy kotus rétegek
borítják. Helyenként kevés gyepvasérc is elő
fordul bennük. A kistáj K-i részén lokális jelen
tőségű tőzeg keletkezett.
É ghajlat ■ A mérsékelten meleg és a mérsékel
ten hűvös éghajlati öv határán terül el. A vízellá
tottságot tekintve, mérsékelten száraz.
A kistáj évente 1900-1930 óra napsütést élvez,
ebből nyáron 780-790, télen 170-175 óra nap
fénytartam várható.
A hőmérséklet évi átlaga 9,5-9,7 °C, a tenyészidőszaké 16,6-16,8 °C. A 10 °C középhő
mérsékletet meghaladó napok száma 193-195,
ápr. 5-7. és okt. 18. között. Ápr. 13-15. után és
okt. 20. előtt, azaz évente 185-188 napon át nem
valószínű a fagypont alatti hőmérsékletek elő
fordulása. Az évi abszolút hőmérsékleti maxi
mumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké
-17,0 és -18,0 °C.
A valószínű évi csapadékösszeg 570-590 mm,
a nyári félévé 350-360 mm. A legtöbb 24 órás csa
padékot (104 mm) Nagyecseden mérték. A téli fél
évben 45 körüli hótakarós napra számíthatunk,
az átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm.
Az ariditási index 1,18-1,22.
Az É-i és az ÉK-i mellett a DK-i is meglehető
sen gyakori szélirány. Az átlagos szélsebesség
2,5 m/s körüli.
A nem túl hő- és a vízigényes kultúrák szá
mára egyaránt alkalmas az éghajlat.
V izek ■ Vízfolyásokban szegény terület, ahol

csak a Krasznához folyó Meggyes-Csaholyi-főfolyást (25 km, 133 km2), a Bódvai-patakot (38,5
km, 218 km2) és a Károlyi-folyást (23,5 km, 145
km2) találjuk. Gyér lefolyású, száraz kistáj.
Vízjárási adatok csak a Bódvai-patak nagyecsedi szelvényétől vannak. Ott a vízállások
62-206 cm, a vízhozamok 0,025-15 m3/s között
ingadoztak (a közepes vízhozamok 0,3 m3/s kö
rül vannak). Bővebb vízhozamokra csak nyár
elején számíthatunk. A vízminőség III. osztályú.
Az időszakosan csapadékos évek belvizét kb.
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550 km-es csatornahálózat vezeti le. A kistájban
még állóvizet sem találunk.
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között mozog.
Mennyisége jelentéktelen. Kémiai típusa kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége
átlagosan 15-25 nk°, amelynél kevesebb is, de
több is (pl. Nagyecsed környékén) előfordul.
A szulfáttartalom is csak kevés helyen haladja
meg a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az arté
zi kutak átlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a
vízhozamuk 2001/p körül van. Sok vizének igen
magas a vastartalma.
A felszín alatti vizek szempontjából is súlyos
problémát jelent, hogy 2008-ban még egyetlen
településen sem volt közüzemi csatornahálózat.
N övényzet ■ Hajdanán alapvetően homoki er
dőkkel borított potenciális erdőterület. Emberi
hatásra a vegetáció átalakult, jelentős a szántók,
gyümölcsösök, települések kiterjedése. Jellemző
a mozaikos tájszerkezet és vegetáció. Az ősi nö
vényzetet főleg a buckaközi lápok, néhány erdő
maradvány és homoki gyep őrzi. Alföldi vi
szonylatban jelentős az erdők kiterjedése, ezek
nagy része azonban ültetvény (főleg akácos).
A szárazodás mellett az özöngyomok jelentik a
legfőbb problémát.
A természetszerű homoki erdőmaradványok
gyöngyvirágos tölgyesek, átalakult keményfaligetek, a buckatetőkön pusztai tölgyesek szár
mazékai. A buckaközi mélyedésekben jellemzők
a láp- és mocsárrétek, a magassásosok, kisebb
kiterjedésben zsombékosokkal, kékperjésekkel,
lápi magaskórósokkal és degradálódó szárma
zékaikkal. A lápos „nyírvízlaposok" jellemzői a
fűzlápok, néhol babérfüzes nyírlápokkal tar
kítva, a kistáj K-i peremén égerlápok. A homokpusztagyepek, sztyeprétek, homoki legelők az
erdőssztyepek átalakult maradványai, a nyüt
homoki gyepek (magyar csenkesz - Festuca vaginata, ezüstperje - Corynephorus canescens) fragmentálisak.
Az erdőkben több hegyvidéki (turbánliliom Lilium martagon, medvehagyma - Allium ursinum, erdei kutyatej - E uphorbia amygdaloides) és
balkáni (ezüst hárs - Tilia tomentosa) elem figyel
hető meg. Fontosak a homoki erdőssztyepek és
gyepek fajai: tátogó, magyar és leánykökörcsin
(Pulsatilla pátens, P.flavescens, P. grandis), magyar
nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica), balti
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szegfű (Dianthus arenarius subsp. borussicus), er
délyi csormolya (Melampyrum bihariense), piros
gólyaorr (Geránium sanguineum). A mocsárréte
ken, lápokban kiemelendők: réti angyalgyökér
(Angelica palustris), fehér zászpa ( Veratrum
album), szibériai nőszirom (Iris sibirica), zergeboglár (Trollius europaeus), tőzegeper (Comarum
palustre), babérfűz ( Salix pentandra), vidrafű
(Menyanthes trifoliata), gyepes és rostostövű sás

(Carex cespitosa, C. appropincjuata).
Gyakori élőhelyek: OB, RC, L5, D34; közepe
sen gyakori élőhelyek: B la, B5, OA, OC, Jla , P2a,
P2b, RC, RA; ritka élőhelyek: A l, A4, B2, B3, B4,
BA, D2, D5, G l, H5b, Jlb , J2, J6, K la, M4, P45, RB.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy
(Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacaciá) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Lesku Balázs)
T alajok ■ A Nyírség D-i részének garmadái és

parabolabuckái más nyírségi területekénél távo
labb keletkeztek és ezért a köztük fekvő mélyebb
területek szélesebbek. A homokterületeken az É-i
területhez képest kevesebb a kovárványos ho
mok és több a futóhomok, arányuk kb. 1:1. Keve
sebb a lösz és a löszös homok.
A kistáj talajainak 37%-a futóhomok, amely
nek 50%-a erdőterületként, 35%-a szántóként,
10%-a legelőként, 5%-a pedig szőlőként haszno
sítható. A 0,5-1% humusztartalmú, 25-35 (int.)
földminőségi kategóriába sorolt humuszos ho
moktalajok 16%-ot tesznek ki. Szántóként 75%-uk,
erdőként 25%-uk hasznosulhat. Az ugyancsak
homokon kialakult kovárványos barna erdőtalaj
26% területen található. Termékenységi besoro
lása a humuszos homokokéval megegyező. Vízgazdálkodásukat a kovárványcsíkok javítják, de
termékenységi besorolásukban ez nem jelenik
meg, és hasznosításuk is a futóhomokéval meg
egyező. A táj fő terményei a rozs, a burgonya és
a dohány.
A fennmaradó 21%-nyi terület mélyfekvésű
öntésanyagain és löszös üledékein homokos vá
lyog, vályog szemcse-összetételű, többnyire fel

színtől karbonátos, vízhatás alatti talajféleségek,
így réti talajok (6%), öntés réti talajok (11%) és
lápos réti talajok (4%) találhatók. A réti talajok
termékenységi besorolása a 35-55 (int.) föld
minőségi kategória, az öntés réti talajoké az
50-65 (int.), a lápos réti talajoké pedig a 20-35
(int.). Az öntés réti és a réti talajok mintegy fele
részben szántóként, 15%-ban rét-legelőként és
ligeterdőként hasznosíthatók. A lápos réti talaj
hasznosítása 30%-ban szántóként, 40%-ban rét
legelőként és erdőként lehetséges.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
37
02
16
03
26
10
6
25
11
26
4
27

K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület. Csak ÉNy-i és ÉK-i peremét
érintik közlekedési fővonalak (471. sz. főút, Debrecen-Mátészalka vasúti fővonal, MátészalkaTiborszállás vasúti mellékvonal). A kistáj DK-i
határa a magyar-román államhatár része, ahol
Vállaj nemzetközi közúti határátkelőhely. Állami
közútjainak hossza 185 km, amelyből 14 km (7%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 34 km/100 km2,
főútsűrűség 2 km/100 km2. Főút menti települé
seinek aránya 13%. Encsencs és Nyírpilis közút
hálózati végpontok. Vasútvonalainak hossza 28
km, a vasútsűrűség 5,1 km/100 km2. Települései
nek 37%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ Az átlagosnál kisebb a tele
püléssűrűség (2,9 település/100 km2), a 16 tele
pülésből egyedül Nagyecsed (2001: 6797 fő)
városi jogállású (2001. A kistáj elsősorban Máté
szalka és Nyírbátor vonzáskörzetéhez tartozik.
A városi népesség aránya (2001: 21,8%) messze
elmarad az országos átlagtól. A faluhálózatban
meghatározó a közepes méretű (1000-3000 la
kos) települések súlya. Több község csak 1950
táján nyerte el önállóságát.
N épesség ■ Ritkán lakott kistáj, a népsűrűség

(2001: 60 fő/km2) csak fele az országos átlagnak,
a DK-i területeken azonban még a 30 fő/km2-t
sem éri el. A népességmaximum 1960-ban volt,
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azóta - főleg az elvándorlás következtében - el
veszítette lakosságának kb. 1/4-ét (2001: 31 221
fő). A lakosság korszerkezete fiatalos, a gyer
mekkornak aránya jóval meghaladja a 65 év fe
lettiekét (2001:22,7, ill. 14,5%). Az elöregedési in
dex a települések többségében kedvező (<100),
vannak azonban már öregedő népességű falvak
is. A népesség iskolázottsági szintje egyike a legrosszabbaknak: a lakosság közel 4%-a egyetlen
osztályt sem végzett. Összességében a lakosság
2/3-a maximum az általános iskolát végezte el.
Vallási téren három egyháznak van jelentős
súlya: a reformátusok aránya a legmagasabb
(2001: 43%), ezt követik a görög katolikusok
(27,1%), megelőzve a római katolikusokat
(21,3%). Kistáji szinten a görög katolikusok ará
nya országosan itt a legmagasabb. A lakosság
döntő része vallásos: a felekezethez nem tarto
zók aránya extrém alacsony (2001:1,4%), és sze
rény az ismeretlen vallásúak részesedése is
(6,2%). A lakosság többsége magyar, arányuk

azonban nem éri el a 90%-ot. Az átlagosnál jóval
magasabb a cigányság jelenléte: a lakosság közel
1/10-e roma. Legnagyobb, 1000 főnél népesebb
közösségük Nagyecseden él. Sajátos etnikai cso
portot jelentenek a németek, akik a szatmári né
met etnikai tömb Magyarországhoz került részét
alkotják. Arányuk kistáji szinten csupán 1,6%, Vállaj lakosságának azonban közel 40%-át teszik ki.
A kistáj hagyományosan elmaradott, határ
menti terület, ami a nagyon rossz munkaerő
piaci mutatókban is megmutatkozik. A lakosság
gazdasági aktivitása rendkívül alacsony (2001:
18,6%), a munkanélküliség viszont nagyon ma
gas (2001: 39,8%). A foglalkozási szerkezet sem
szokványos: a tercier szektor aránya viszonylag
alacsony (2001: 54,3%), az ipar, de különösen a
mezőgazdaság részesedése viszont az átlagosnál
nagyobb (32,8, ill. 12,9%). 2007 nyarán a munkanélküliség (18,8%) háromszorosa az országos
értéknek, a települések közötti jelentős különb
ségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
Bátorlígeti-ősláp Termszetvédelm i Terület, Bátorligeti-legeiő Természetvédelmi Terület

ÉL

6

ősláp, legelő, Fényi erdő (Bátorliget), Júlia-liget tőzegmohás babérfüzes nyírláp (Piricse)
gör. ká t tem plom (Fábiánháza, Nyírcsászári, Nyírpilis, Piricse), r. kát. tem plom (Márk), r. kát. tem plom (Nyírvasvári, Vállaj),
ref. tem plom (Piricse)
Vasván Pál mellszobra (Nyírvasvári), a málenkij ro b o t emlékműve (Vállaj)
szivattyútelep (Nagyecsed)
sváb cifracsűrök (Mérk, Vállaj), v o lt majorsági cselédházak (Terem)

1.10.14 DÉL-NYÍRSÉG
A kistáj Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében helyezkedik el. Területe 1215 km2 (a
középtáj 26,5%-a, a nagytáj 2,4%-a).
D omborzat ■ A 97,9-179,3 m közötti tszf-i ma

gasságú kistáj szélhordta homokkal fedett hor
dalékkúpsíkság. Felszínének É-i része közepes
magasságú tagolt síkság, a relatív relief 8 m/km2
feletti, D-i része vertikálisan kevésbé (relatív re
lief 5 -8 m/km2), horizontálisan jobban tagolt
hullámos síkság. A felszínt ÉÉK-DDNy-i csapású völgyek tagolták. A lejtésirány D-DNy-i.
A kistáj É-i részén széles sávban alakultak ki szél
barázdák, kisebb deflációs mélyedések, a D-i
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T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

8,0
35,0
4,8
0,4
9,2
41,8

0,8

Hektár
9674,7
42528,4
5875,9
445,9
11217,3
50761,9
1027,9

részen a nagyméretű parabola- és szegélybuckák
(olykor 2 km hosszúak, 15-18 m magasak) a jellemző formák. A közepes mértékű deflációveszély
a mezőgazdasági termelés egyik korlátozója.
F öldtan ■ Az alaphegység szenon-paleogén
flis, erre több száz méter vastagságban középső-
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miocén vulkáni so
rozat (riolit, dácit,
andezit) települt.
A felszín közeli üle
dékek jelentős része
az 1-25 m vastag
ságban kifejlődött,
würm végén kép
ződött futóhomok.
Irányhoz
kötött
szemcse-összetételi
tö rv é n y sz e rű sé g
nem fedezhető fel
kifejlődésében. Jel
legzetes kísérője
lensége a kovárványosodás. Utolsó
mozgási fázisa a
késő-glaciálisra te
hető. Viszonylag
nagy területet fed a
nyírvízlaposokhoz
kapcsolódó 1-5 m
vastag
folyóvízi
homok („lemosott homok"), mésziszapos homok.
Ezek kialakulása több szakaszban a holocénben
történt.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz, de K-en
mérsékelten száraz kistáj.
Mintegy évi 1950-2000 óra napsütést élvez a
vidék, ebből nyáron 800 óra körüli, télen 170-175
óra napfénytartam a megszokott.
Az évi középhőmérséklet 9,6-9,8 °C (D-en
10,0 °C), a nyári félévé 16,7-17,1 °C. A 10 °C kö
zéphőmérsékletet meghaladó napok száma
195-197, a tavaszi átlépés napja ápr. 3-6., az őszi
határnap okt. 18-19. A fagymentes időszak
hossza a kistáj nagy részén 187-190 nap (ápr.
12-14. és okt. 19-21. között), de Ny-on 190-192
nap (ápr. 10. és okt. 19-21. között). Az évi ab
szolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C,
a minimumoké K-en -18,0 °C, de Ny-on csak
-17,0 °C körüli.
A csapadék területi eloszlása igen változatos.
Az évi csapadékösszeg 550-580 mm, de a K-i te
rületeken kevéssel az 590 mm-t is meghaladja,
míg ÉNy-on csak 550 mm körüli. A vegetációs
időszakban 340-350 mm eső valószínű. A leg
több egy nap alatt lehullott csapadékot Debre
cenben észlelték (104 mm). A téli félévben 40-42
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hótakarós nappal számolhatunk, az átlagos ma
ximális hóvastagság 18 cm.
Az ariditási index 1,24-1,28, K-en 1,16-1,18.
Az uralkodó szélirány az ÉK-i. A gyakoriság
2., ill. 3. helyén majdnem azonos értékkel az É-i
és a D-i szél áll. Az átlagos szélsebesség kevéssel
3 m/s alatti.
A csapadék egyes területeken kevés, az elosz
lása szeszélyes. Főként ez határozza meg a ter
mesztésre alkalmas növényfajtákat.
V izek ■ A Közép-Tisza vidékén a D-nek lejtő te
rületet a Berettyóhoz lefolyó párhuzamos víz
folyások hálózzák be. Ezek K-ről Ny-ra haladva:
Konyári-Kálló (17 km, 808 km2), Derecskei-Kálló (16 km, 332 km2), Kondoros (30 km, 234 km2),
Tócó (25 km, 130 km2). A Derecskei-Kálló forrás
ága az I. sz. főfolyás (46 km, 280 km2), nagyobb
mellékvize pedig az I. sz. mellékfolyás (52 km,
205 km2). A Konyári-Kálló a II. sz. főfolyás (68
km, 669 km2) folytatása. Jelentősebb mellékvizei:
4. sz. mellékfolyás (52 km, 205 km2) és 6. sz. mel
lékfolyás (32 km, 88 km2). Száraz, gyér lefolyású,
vízhiányos terület.
A vízfolyásokban bővebb vízhozamot csak
kora tavasszal, néha nyár elején találunk. Az év
többi részében alig van vizük. Vízminőségük III.

235

1 .10.14

osztályú. A csapadékos időszak belvizeit több
mint 1000 km-es csatornahálózat vezeti le.
Állóvizei közül a 3 természetes tó együtt 15
ha felszínű. Újabban létesített 8 tározója azonban
csaknem 600 ha területű. Közülük a Hajdúbagos
melletti a legnagyobb (134 ha).
A „talajvizet" Nyíracsád környékén 4 -6 m kö
zött, máshol 2-4 m között találjuk. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai jellege Nyíradony-Nyírábrány között nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége a tele
pülések (pl. Debrecen) körzetében 45 nk° felett,
máshol 15-25 nk° között van. A szulfáttartalom a
K-i tájrészen 60 mg/1 alatt, Ny-on 60-300 mg/1
között van, de a települések alatt 600 mg/1 fölé is
emelkedik.
A nagyobb településeknek sok artézi kútja
van. Az átlagos mélység valamivel meghaladja a
100 m-t, a vízhozamuk átlaga azonban mérsé
kelt, 200 1/p körüli. Debrecenben több fúrásból
60 °C feletti, nátrium-kloridos gyógyvizet ter
melnek, amit a fürdő hasznosít.
A közüzemi vízellátás jórészt megoldott, a
csatornázottság azonban felemás képet mutat:
2008-ban a lakások 3/4-e (75,1%) volt bekapcsol
va a közcsatorna-hálózatba, ez azonban jórészt
Debrecen jó ellátottságát tükrözi. A települések
közel felében nem volt csatornahálózat, több
esetben pedig a bekapcsolt lakások aránya ala
csony.
N övényzet ■ Alföldi viszonylatban magas erdő-

sültségű kistáj, de a homoki tölgyeseket jórészt
felváltották az ültetvények (főleg akácosok).
A többé-kevésbé összefüggő erdőségeket mezőgazdasági területek tagolják. A savanyú homok
által meghatározott alapkőzet, talaj és dombor
zat itt is jellegzetes „nyírségi" tájszerkezetet ala
kított ki. Az ősi növényzetet az erdők mellett a
buckaközi lápok és a homoki gyepek őrzik. A
térségi vízhiány mellett az özöngyomok terjedé
se több élőhelyen problémát jelent.
A természetszerű homoki erdőmaradványo
kat gyöngyvirágos és pusztai tölgyesek válto
zatos mozaikjai, az üdébb részeken átalakult
keményfaligetek adják. A buckaközi mélyedé
sekben jellemzők a láp- és mocsárrétek, láp
maradványok (magassásosok, zsombékosok,
rekettyés fűzlápok, néhol babérfüzes nyírlápok).
A homokpusztagyepek, homoki legelők az erdőssztyepek átalakult maradványai, a másodlagos
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nyílt homoki gyepek (magyar csenkesz - Festuca
vaginata, ezüstperje - Corynephorus canescens)
többfelé jellemzők.
Az erdőkben az erdei fajok mellett jellemzők
a szegélyek, tisztások erdőssztyep-elemei, melyek
a homoki gyepekkel gyakran közösek (tarka sáf
rány - Crocus reticulatus, egyhajúvirág - Bulbocodium vernum, nagyezerjófű - Dictamnus albus,
szürke veronika - Pseudolysimachion incanum,
epergyöngyike - Muscari botryoides, magyar kö
körcsin - Pulsatilla flavescens, magyar nőszirom lris aphylla subsp. hungarica, erdélyi csormolya Melampyrum bihariense, inkább csak gyepekben:
balti szegfű - Dianthus arenarius subsp. borussicus, homoki nőszirom - lris arenaria). A lápokon,
üde élőhelyeken kiemelendők: réti angyalgyökér
(Angelica palustris), fehér zászpa ( Veratrum
album), szibériai nőszirom (lris sibirica), zergeboglár (Trollius europaeus), hússzínű ujjaskosbor
(Dactylorhiza incarnata), pompás kosbor (Orális
elegáns), széleslevelű és keskenylevelű gyapjúsás
(Eriophorum latifolium, E. angustifolium). Peremén
unikális a rezes hölgymái (Hieracium aurantiacum) előfordulása.
Gyakori élőhelyek: OC, OB, D34, L5, RC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: G l, B la, OA, Jla ,
P2a, B5, J6, P2b, D6, RB, D2, B2, BA, B4, RA, H5b;
ritka élőhelyek: M4, A l, D5, B lb, J5, Jlb , A23, B3,
J2, D l, K la, P45.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma:
60-80; özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 2,
bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1,
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, ame
rikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései
meggy (Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvessző-fajok ( Solidago spp.) 4. (Lesku

Balázs)
T alajok ■ A mozaikos kistájat a homoktalajok

uralják (80%). A futóhomok talaj 56%-ot, a humu
szos homoktalaj 16%-ot, a kovárványos barna
erdőtalaj pedig 8%-ot foglal. Hasznosításuk a felsorolás sorrendjében szántóként 35-55-40%-ban,
legelőként 20-15-20%-ban, szőlőként 5-0-5%-ban,
erdőként pedig 40-30-35% -ban lehetséges. A ho
moktalajokon a gazdálkodás megfelelő méretű
állatállomány tartásával és/vagy istállótrágyá
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zással lehetséges. A mezőgazdasági művelésbe
vont homoktalajokon az erdőterület lecsökkent,
ennek következtében a defláció veszélye és kár
tétele is megnőtt.
A kistáj szegélyeinek löszös felszínein (1%)
réti, mélyben sós réti csemozjom, sztyepesedő
réti szolonyec és szoloncsák talajok találhatók.
A löszös mélyedések felszín közeli talajvizű szi
kes talajai azonban csak kis foltokban jelennek
meg (<0,5%). A csernozjom talajok 60%-ban
szántóként, 30%-ban pedig rét-legelőként hasz
nosíthatók. Erdősültségük csekély (max. 10%).
A szikes talajok legelőként hasznosíthatók.
A mélyedések öntés anyagain homokos vá
lyog fizikai féleségű, felszíntől karbonátos vagy
gyengén savanyú kémhatású, 70-100 cm-es talaj
víz mélységű réti talajok fordulnak elő 13%-os
kiterjedésben. A gyenge termékenységű (int.
30-45) réti talajok 40%-ban szántóként, 30%-ban
rét-legelőként és 30%-ban ligeterdőként haszno
sulhatnak.
A 40-70 cm-es talajvíz mélységű helyeken
3%-os kiterjedésben lápos réti talajok alakultak
ki. Termékenységi besorolásuk a nagy szervesanyag-felhalmozódás ellenére, a túl bő nedves
ség miatt a 25-35 (int.) földminőségi kategória.
Felerészben szántóként és 25-25%-ban rét-legelő
és erdőterületként hasznosíthatók.
A táj mezőgazdasági potenciálja kicsi, érté
ket sajátos élőhelyeinek növény- és állatvilága
hordoz.

A ta la jtíp u so k te rü le ti megoszlása
; kód
02
03
10
14
16
25
27
Város

Területi részesedés (%)
56
16
8
1
1
13
3
2

K özlekedés h Csomóponti (Debrecen) közleke
dési hálózati helyzetű terület. Debrecent Ny felől
közelíti az M35-ÖS autópálya, áthalad rajta a 4.
sz. főút és az ezzel párhuzamos Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony kétvágányú villa
mosított nemzetközi vasúti fővonal. A városból
sugár irányban indul ki további öt főút (33., 35.,
46., 47. és 471. sz. főutak), valamint öt vasútvonal

(Debrecen-Mátészalka fővonal, Debrecen-Füzesabony, Debrecen-Tiszalök, Debrecen-N yírábrány és Debrecen-Létavértes mellékvonalak).
A kistáj K-i határa a magyar-román államhatár
része, ahol Vámospércsnél nemzetközi közúti,
Nyírábránynál vasúti határátkelőhely van. Az
állami közutak hossza 348 km, amelyből 94 km
(27%), első- és másodrendű főút. Közútsűrűség
29 km/100 km2, főútsűrűség 3 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 56%. Vasútvo
nalainak hossza 125 km, amelynek 18%-a villa
mosított. Vasútsűrűség: 10,4 km/100 km2. Tele
püléseinek 64%-a rendelkezik vasútállomással.
Nyírábrány vasúthálózati végpont. Debrecennek
polgári célú szilárd burkolatú nemzetközi repü
lőtere van.
T elepüléshálózat ■ Látszólag ritkásan betele
pült kistáj, a településsűrűség (1,8 település/100
km2) messze az országos átlag alatti. Ugyan
akkor a kevés (18) település 1/3-a városi jogállású,
köztük az ország második legnagyobb városa,
Debrecen (2001: 211 034 fő). így a városi népes
ség aránya nagyon magas (2001: 88,7%), a lakott
területek részesedése is 8%, de a kistáj K-i és D-i
peremterületei falusias jellegűek. Debrecen egy
értelmű központja a térségnek, a települések egy
része a debreceni agglomerációhoz tartozik. A
faluhálózatot is főleg a népes (2000 lakos feletti)
települések uralják, kis- és aprófalu egyáltalán
nincs. A külterületi népesség aránya közel 5%,
ami részben az egykori jelentős tanyavilág ma
radványa, másrészt a városperemeken újonnan
keletkezett és jórészt besűrűsödött szórvány. A
külterületi lakosság döntő része Debrecen és
Hajdúsámson határában él.
N épesség ■ A népesedési folyamatokat Debre
cen határozza meg, mivel itt él a kistáj lakosságá
nak 3/4 része. így a népsűrűség annak ellenére
magas (2001: 205 fő/km2), hogy egyes területek
ritkásan lakottak (<50 fő/km2). A népességmaxi
mum 2001-ben volt (282 544 fő), az 1990 utáni né
pességgyarapodás teljes egészében a vándorlási
nyereség következménye. A szuburbanizáció kö
vetkeztében a Debrecen környéki települések je
lentős népességnövekedést értek el. A népesség
korszerkezete kedvező, a gyermekkornak ará
nya érzékelhetően meghaladja a 65 évesnél idő
sebbekét (2001:17,6, ill. 12,8%). Debrecen hatását
tükrözi, hogy kistáji szinten az iskolázottsági
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színvonal megfelel az országos átlagnak. Kedve
zőtlen, hogy a magasan kvalifikáltak döntő része
(a diplomások közel 94%-a) Debrecenben él.
Vallási téren három felekezetnek van na
gyobb súlya. A lakosság közel 40%-a református
(Debrecen: „kálvinista Róma"), a római katoliku
sok, majd a görög katolikusok következnek
(2001:15, ill. 11,3%). A városlakók magas aránya
megmutatkozik a felekezetekhez nem tartozók
és az ismeretlen vallásúak átlagosnál nagyobb
részesedésében (2001: 22,6, ill. 9,1%). Az etnikai
kép egyszerűbb, a népesség mintegy 95%-a ma

gyar, említést csak a roma népesség érdemel
(2001: 1,8%).
A munkaerő-piaci mutatók az átlagosnál
rosszabbak: az alacsony gazdasági aktivitás vi
szonylag magas munkanélküliséggel párosult
(2001: 33,6, ill. 14,7%). A foglalkozási szerkezet
nagyjából megfelel az országos átlagnak (tercier
szektor: 69,1%, ipar: 27,8%, mezőgazdaság:
3,1%). A munkanélküliség (8,3%) 2007 nyarán
valamivel magasabb az országos átlagnál, ami
elsősorban Debrecen kedvező munkaerő-piaci
helyzetének a következménye.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-alföldi
Debreceni Egyetem botanikus kertje. Nagyerdő (Debrecen)
Debrecen, Monostorpályi
Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, Hajdúbagosi Földikutya-rezervátum Természetvédelmi Terület, Debreceni Nagyerdő
Természetvédelmi Terület
Nagyerdei Kultúrpark /állat- és növénypark, vidámpark/ (Debrecen), földikutya-rezervátum (Hajdúbagos)

í
Református Nagytemplom és Kistemplom, Szent A nna tem plom , Verestem plom , zsinagóga (Debrecen),
gótikus ref. tem plom (Nyíracsád), gör. kát. tem plom (Penészlek)
Zichy-kastély (Hosszúpályi), Eördögh-kastély (Nyírábrány), Vécsey-kúria (Nyíracsád)

(h
Megyeháza, Városháza, Debreceni Egyetem, Református Tanítóképző Főiskola, Aranybika Szálloda, Régiposta patn'ciusház,
Látóképi csárda, Nagyerdei Vigadó, Pénzügyi Palota, Zenede (Debrecen)
1956-os emlékmű, Bocskai István szobra, Csokonaí-síremlék, Csokonai Vitéz Mihály szobra, D éri té ri szobrok,
egyetemi szobrok, Fazekas Mihály emlékoszlopa, Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel emlékműve, Gályarabok emlékműve,
Kossuth-szoborcsoport, Kölcsey Ferenc szobra, Magyar Fájdalom szobra, Medgyessy-szóbrok, nagyerdei szobrok,
Nagysándor József emlékoszlopa, Móricz-szobor, Országzászló, Professzorok, Petőfi Sándor szobra, Sesztina-síremlék,
Szenczi M olnár A lb e rt szobra, Szabó Lőrinc szobra, Tisza István szobra (Debrecen), Bocskai István lovasszobra,
Sillye Ferenc kapitány kopjafája (Hajdúhadház)
Hortobágy-malom, víztorony (D ebrecen), magtár (M onostorpályi), Zsuzsi Erdei Vasút
Déri Múzeum, Debreceni Református Kollégium Múzeuma, H olló László Emlékmúzeum, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum,
M O D EM , Irodalmi Múzeum, Csatamúzeum, Postamúzeum (Debrecen), Földi János Emlékház (Hajdúhadház),
Kályhamúzeum (Hajdúsámson, Míkepércs)

ó

népi lakóház (M onostorpályi)
Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház (Debrecen)

1.10.21 NYUGATI- VAGY LÖSZÖSNYÍRSÉG
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín
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%
3,0
85,4
5,1

Hektár
1211,9
34459,9
2077,3

0,0

0,0

2,4
3,1

967,2
1235,5
418,3

; 1,0

A kistáj Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében helyezkedik el. Területe 404 km2 (a
középtáj 8,8%-a, a nagytáj 0,8%-a).
D omborzat ■ A néhány km széles, É-D-i irány

ban azonban hosszabban elnyúló kistáj 97,7 és
136 m közötti tszf-i magasságú, lösszel fedett
hordalékkúpsíkság. Kis relatív reliefű (2-5
m/km2) felszínének közel 2/3-a enyhén hullá
mos térszín, 1/3-a az alacsony fekvésű, enyhén
tagolt síkság orográfiai domborzattípusába so
rolható. A 2-4 m vastag lösztakaró mindenütt
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futóhomokra települ, a D-i és a Ny-i részeken a
különböző méretű, de gyenge relatív reliefű eolikus formák kerülnek túlsúlyba (csekély mélysé
gű, tágas, nagyméretű szélbarázdák, alacsony,
széles hátú maradékgerincek, garmadák). Hori
zontálisan rendkívül kismértékben szabdalt, át
lagos vízfolyássűrűsége 0,3 km/km2 alatti.
F öldtan ■ Az aljzatról inkább csak feltételezé

sek, mint konkrét ismeretek vannak: a D-i részen
feltehetően szenon-paleogén flis van a mélyben,
az É-i területről még ennyi sem ismert. A felszín
döntő részét borító löszös üledék a felső-pleisztocénban keletkezett, helyenként összekevere
dett a futóhomokos összletekkel, de jellemzően
annak fedőjét képviseli. Az eolikus folyamatok
korai előtérbe kerülését az eredményezte, hogy a
kistájnak az új-pleisztocén második felére már
nem voltak élővizei. A holocén folyamán a Nyír
ségnek ez a része alig változott, az eolikus folya
matok csak kisebb mértékben módosították a fel
színt a futóhomokos D-i és Ny-i területeken.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú
kistáj.
Az É-i részeken 1850 óra, D-en 1900-1930 óra
a napfénytartam évi összege. Nyáron 750-770,
télen 170-175 óra napsütésre számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 9,6-9,8 °C, a vege
tációs időszaké 16,8-17,1 °C. A 10 °C középhő
mérsékletet meghaladó napok száma 195-196,
tavaszi határnapja ápr. 2-5., az őszié okt. 18.
Ápr. 10-12. és okt. 18-20. között már teljesen
fagymentes napokra (évente 188-192 nap) lehet
számítani. Az évi abszolút hőmérsékleti maxi
mumok és minimumok átlaga 34,0-34,5 °C, ill.
-17,0 °C.
A csapadék évi összege 550-560 mm. A tenyészidőszakban 330-340 mm eső várható. A 24
órás csapadékmaximum a kistáj határán kívüli
legközelebbi megfigyelőhelyen (Tiszabercel) 118
mm. Évente 40 körüli hótakarós nap szokott len
ni, az átlagos maximális hóvastagság 16-17 cm.
Az ariditási index É-on 1,20 körüli, máshol
1,24-1,28.
Az É-i, az ÉK-i és a DNy-i a leggyakrabban
fújó szél. Az átlagos szélsebesség kevéssel 2,5
m/s fölötti.
A mérsékelt vízigényű és szárazságtűrő szán
tóföldi és kertészeti növényeknek kedvez az ég
hajlat.

V izek ■ A Felső-Tisza vidékén ez hazánk egyik

legvíztelenebb tája. É-i részén érinti a Lónyaifőcsatorna (91 km, 1958 km2) torkolati szakaszát,
valamint az abba folyó IX. sz. főfolyást is (32 km,
305 km2). Ezeken kívül csak időszakos vízfolyá
sai vannak. Vízháztartását a szárazság, a gyér le
folyás és a vízhiány jellemzi.
A vízfolyások jelentékenyebb vízhozamokat
csak a tavaszi hóolvadás és a nyári nagy záporok
alkalmával vezetnek. Vízjárásukat a Lónyai-főcsatornáéval jellemezhetjük.
A terület belvizektől is mentes, a levezető csa
tornahálózat hossza alig 40 km. Állóvizei mind
természetes eredetűek. Az 5 tavacska együtt 121
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ha felszínű. Közülük a Kálmánháza melletti a
legnagyobb (47 ha).
A „talajvíz" a kistáj nagyobb, központi ré
szén 6 m alatt érhető el, míg a peremeken 4-6 m
között. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jelle
ge főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Gávától D-re nátriumos is. A kemény
sége 15-25 nk° közötti, csak Nyírtelek körül
megy 25 nk° fölé. A szulfáttartalom 60-300
mg/1 között van.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi
kutak száma kicsi, a mélységük átlagosan 100 m
feletti. Vízhozamuk változatos, de általában mér
sékelt. A nagy vastartalom gyakran előfordul.
A külterületi népesség magas aránya miatt
még a közüzemi vízellátás kiépítése sem egysze
rű, s ez fokozottan vonatkozik a csatornahálózat
ra. Ennek ellenére valamennyi településen van
már közcsatorna, a rákapcsolt lakások aránya
azonban mindössze 27,2% (2008).
N övényzet ■ Évszázadok óta mezőgazdasági
művelés alatt álló, vízben szegény, változatos
domborzatú terület. A természetes növényzet
túlélői a kisebb laposok vízállásos mélyedései
ben, ill. néhány mezsgyén, kunhalmon ma
radtak meg. A táj erdőterületei kivétel nélkül
ültetettek, a gyepek túlnyomó része másod
lagos, intenzíven használt. A potenciális vegetá
ció zömét kitevő erdőspuszta elemei nyomok
ban is alig maradtak meg. A mélyebb részek
szikes vegetációja ősfolytonosnak tekinthető, de
jelentősen elszegényedett. A parlagok aránya
elenyésző.
A táj gyepeinek többsége másodlagos, jelleg
telen száraz vagy enyhén szikes, üde gyep. Leg
karakteresebb a szikes tómedrekben megmaradt
szoloncsák (Nyírtelek, Nyíregyháza-Felsősima),
ill. szolonyec (Tiszaeszlár-Bashalom) sziki vege
táció zonációját őrző növényzet. A zömében
eljellegtelenedett (nádasodott) szikes mocsara
kat mészpázsitos szikfokok, bajuszpázsitos vakszikfoltok, fehér tippanos sziki rétek és szikes
puszták maradványai övezik. Csak a táj Ny-i pe
remén jelenik meg a hernyópázsitos és ecsetpázsitos szolonyec sziki rét és a padkás vegetációs
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mozaik. Néhány mezsgyén ismertek a száraz
sztyeprétek erősen degradált foltjai.
Flórájának összetételét a nyírségi és a hajdú
sági elemek erősen elszegényedett kombinációja
határozza meg. Az erdőspusztai vegetációt né
hány, a tájban igen ritka faj képviseli: kunkorgó
árvalányhaj (Stipa capillata), törpemandula (Prunus tenella), parlagi rózsa (Rosa gallica), cingár
gombafű (Androsace elongata), közönséges borkóró (Thalictrum minus). A szikeseken a jellemző
specialista fajok meghatározók (sziki őszirózsa
-Aster tripolium subsp. pannonicus, sziki üröm Artemisia santonicum, kisfészkű ászát - Cirsium
brachycephalum, vékony útifű - Plantago tenuiflora). Az özöngyomok térfoglalása jelentéktelen.
Gyakori élőhelyek: nincsenek; közepesen
gyakori élőhelyek: OB, OC; ritka élőhelyek: B la,
OA, B6, F4, F2, F5, F ia, Flb , B5, B2, B3, D34, RA,
RB, RC, P2a, P2b, A l, A23, H5a.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia)
2, keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia) 1,
selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, aranyvesszőfajok (Solidago spp.) 1, bálványfa (Ailanthus altissima) 1. (Szigetvári Csaba)
T alajok ■ A táj talajainak közel 60%-a a homok

felszínre telepedett löszös üledéken képződött.
Közülük az alföldi mészlepedékes csernozjom
talajok a terület közel felét (44%) foglalják. Me
chanikai összetételük homokos vályog, nem
felszíntől karbonátosak, humusztartalmuk 2-3%.
Termékenységük jó (int. 70-90), de különösen jó
(int. >100) a kis foltokban előforduló, vályog me
chanikai összetételű, felszíntől karbonátos válto
zatok esetében. Szántóként 95%-ban hasznosít
hatók, a fennmaradó rész erdő lehet.
A kistáj É-i határán a talajvízhatás bélyegeit
mutató réti csemozjomok 4% területen találha
tók. Hasznosításuk az alföldi mészlepedékes
csernozjoméval egyező lehet.
A talajvízhatás alatti löszterületeken egy-egy
foltban a szikes talajvíz eredményeként mélyben
sós és mélyben szolonyeces réti csemozjomok is
kialakultak, 1-1% területen. Hasznosításuk szán
tóként (100 és 70%) és rét-legelőként lehetséges.
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A mélyfekvésű löszös laposokban szikes tala
jok, így szoloncsák-szolonyecek (1%), réti szolonyecek (1%) és sztyepesedő réti szolonyecek
(1%) is előfordulnak. Hasznosításuk a felsorolás
és a szikesség sorrendjében legelőként 75%, 45%
és 0%, szántóként pedig 25%, 55% és 100%.
Az egy-egy foltban megjelenő szolonyeces ré
ti talaj a réti talajok felé jelenti az átmenetet. A ré
ti talajok egy része löszterületen képződött, így
vályog mechanikai összetételű és viszonylag jó
(int. 45-60) minőségű. A homokterületen képző
dött réti talaj a 30-40 (int.) földminőségi kategó
riába sorolt. A réti talajok 7%-nyi területet foglal
nak. Szántóként 80%-ban, ill. rét-legelőként
hasznosíthatók.
A táj homokfelszínének talajai a kovárványos
barna erdőtalajok (35%) és a humuszos homok
talajok (5%). Termékenységi besorolásuk a 25-35
(int.) kategória. A humuszos homoktalaj teljes
egészében, míg a kovárványos barna erdőtalaj
75%-ban hasznosítható szántóként, 5-5%-ban le
gelőként és szőlőként, valamint erdőterületként.
Futóhomok a tájban csupán egy-egy kisebb
(<1%) foltban fordul elő.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
03
5
10
35
14
44
4
16
1
17
18
1

21
22
23
25

1
1
1
7

K özlekedés ■ Nagy részén félperiferikus közle
kedési hálózati helyzetű, település nélküli terü
let. Középső harmadán átfut az M3-as autópálya
rövid szakasza, ÉK-i harmadát metszi rövid sza
kaszon a 38. sz. főút és a vele párhuzamos Szerencs-Nyíregyháza egyvágányú villamosított
vasúti fővonal, ill. középső részét a 36. sz. főút.
É-i peremén érintkezik a Nyíregyháza-Balsa kö
zötti keskeny nyomközű vasút, Ny-i peremén az
Ohat-Nyíregyháza mellékvonal rövid szakaszá
val. Állami közútjainak hossza 69 km, amelyből
32 km (46%) másodrendű főút. Közútsűrűség 18
km/100 km2, főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút

menti településeinek aránya 50%. Vasútvonalai
nak hossza 16 km, amelynek 75%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 4,1 km/100 km2. Településeinek
50%-a rendelkezik vasútállomással. Hajózható
vízi útja a Tisza 3 km-es szakasza a kistáj É-i pe
remén, ahol Gávavencsellő kompátkelőhely a
Bodrogközben fekvő Kenézlő felé.
T elepüléshálózat b Rendkívül ritkán betele
pült kistáj, 100 km2-re mindössze 1 település jut.
A 4 településből Nyírtelek (2001: 7097 fő) városi
jogállású, központi helyi funkciókkal azonban
alig rendelkezik. A városi népesség arány 47,3%.
A külterületi népesség részesedése extrém ma
gas (2001: 22,4%), ami jórészt az egykor Nyíregy
házához tartozó bokortanyák továbbélését jelzi.
N épesség ■ A terület eléggé ritkásan lakott, a
népsűrűség 70 fő/km2 (2001). A népességmaxi
mumot 1960-ban érte el, azóta elveszítette a
lakosság kb. 1/5-ét, de 1990 után ismét stabilizá
lódott a népességszám (2001: 15 010 fő). A kor
szerkezet elég jó, a gyermekkornak aránya meg
haladja a 65 év felettiekét. Elöregedő települése
nincs. Az iskolázottsági szint alacsony, a diplo
mások aránya (2001: 3,6%) mindössze 1/3-a az
országos átlagnak, közel 60%-a pedig legfeljebb
az általános iskolát végezte el.
A vallási megoszlás tarka képet mutat: a leg
nagyobb közösséget a római katolikusok al
kotják (2001: 45,5%), majd a görög katolikusok
következnek (18,9%), s majdnem azonos a refor
mátusok és az evangélikusok részesedése (11,9,
ill. 11,5%). Az utóbbiak az egykor Nyíregyházá
hoz tartozó területen élnek. A felekezetihez nem
tartozók és az ismeretlen vallásúak aránya együt
tesen is alig haladja meg a 10%-ot. Az etnikai
összetétel egyszerűbb: a lakosság kb. 95%-a ma
gyar, ezen kívül csak a cigányság érdemel emlí
tést (2001: 3,7%).
A munkaerő-piaci mutatók meglehetősen
rosszak: a lakosság gazdasági aktivitása ala
csony, a munkanélküliség viszont magas (2001:
27, ill. 18,8%). A foglalkozási szerkezet sem szok
ványos: a foglalkoztatottak éppen fele dolgozott
2001-ben a tercier szektorban, az átlagosnál ma
gasabb az ipari, de különösen a mezőgazdasági
foglalkoztatottak aránya (37,9, ill. 12,1%). 2007
nyarán a munkanélküliség (10,4%) több mint
másfélszerese az országos átlagnak, a települé
sek közötti jelentős különbségekkel.
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1.11 HAJDÚSÁG
1.11.11 HAJDÚHÁT
A kistáj Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében helyezkedik el. Területe 804 km2 (a
középtáj 51,3%-a, a nagytáj 1,6%-a).

T erülethasznosítás
Típus
y j|H H |
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
6,7
82,8
1,4

Hektár
5364,2
66551,7
1106,0

0,0

0,0

5,9
1,4
1,9

4757,6
1109,7
1489,4

böszörmény környékén). A kistáj felszín közeli
képződményei egy hordalékkúp-peremi helyze
tet valószínűsítenek. A közép-pleisztocénig
szárazulati felszínű Hajdúhátat elérő folyók üle
déke helyenként lösszel fogazódik össze. Az É-i
részeken futóhomokmozgás történt a würm vé
gén, de a főként aprószemű homokból álló 2-4 m
vastag összlet keveset szállítódott. Tiszta futó
homok jelenleg nincs a felszínen, valamennyit
befedi a feltehetően felső-pleisztocén lösz, löszös
homok. A D-i részeket 2-10 m vastag lösz, ill. az
iszapos folyóvízi üledékekből diagenetizálódott
ártéri infúziós lösz fedi. Ehhez jelentős agyag
előfordulások kapcsolódnak.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg és száraz kistáj.

D omborzat a A kistáj 93,4 és 161,3 m közötti

tszf-i magasságú, lösszel, lösziszappal fedett egy
kori hordalékkúpsíkság peremi részén, a Nyírség
és a Hortobágy között helyezkedik el. „Szigetsze
rű" megjelenését a Ny-i oldalán helyenként éles
tereplépcső hangsúlyozza. Az alacsonyabb É-i
rész a kis relatív reliefű, max. 5 -7 m magas futó
homok-felhalmozódásokkal, a magasabb részeken
löszös homokkal, lösszel takart enyhén hullámos
síkság. A magasabb fekvésű D-i rész vertikálisan
ugyancsak gyengén tagolt, de a lösszel fedett fel
színt pleisztocén végi-holocén eróziós-deráziós
völgyek (futásirányuk Ny-i és D-i) tagolják, alföl
di viszonylatban nagy sűrűségben.
F öldtan ■ A medencealjzat felépítéséről vi

szonylag kevés az információ. A D-i részen szenon-paleogén flis előfordulása biztos, a középső
területen feltehető, az É-i térség pedig még ennél
is bizonytalanabb. Erre a középső-miocén el
vékonyodó vulkáni sorozata települt (pl. Hajdú-
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É-ról D felé 1850 órától 1980 óráig nő az évi nap
sütés összege. Nyáron É-on 750, D-en 780-790,
télen É-on 170, D-en 180 napfényes óra várható.
Az évi középhőmérséklet 9,7-10,0 °C, a nyári
félévé 16,8-17,1 °C. Ápr. 2-5. és okt.18. között,
mintegy 195-196 napon át a napi középhőmérsék
let meghaladja a 10 °C-ot. Ápr. 10-13. és okt. 18-20.
között általában nem kell attól tartanunk, hogy a
hőmérséklet fagypont alá csökken (évi 187-191
nap). A legmelegebb nyári napok hőmérsékleti ma
ximumának sokévi átlaga kevéssel 34,0 °C fölötti.
A téli abszolút minimumok átlaga -17,0 °C körüli.
A kistáj nagy részén a csapadék évi összege
csak 520-550 mm, de É-on ennél több (560-580
mm). A tenyészidőszakban É-on 340-350 mm,
máshol csak 310-330 mm esőre számíthatunk. A
legtöbb 24 órás csapadék Hajdúböszörményben
esett (115 mm). Ahótakarós napok száma évente
38-40, átlagos maximális vastagsága 16-18 cm.
Az ariditási index értéke 1,28-1,33, É-on
1,19-1,24.

-
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Kb. azonos gyakorisággal lehet számítani ÉK-i,
É-i és DNy-i szélre. Az átlagos szélsebesség 2,5-3
m/s között van.

Száraz, szeszélyes csapadékeloszlású vidék,
és ez elsősorban csak a szárazságtűrő növény
fajok termesztését teszi gazdaságossá.
h É-on a Tisza-völgy Balsa-RakamazTiszalök közötti szakaszára, majd folytatásban a
Keleti-főcsatornára (110 km) támaszkodik,
amely a kistáj Ny-i peremén vagy ennek közelé
ben halad. A természetes vízfolyások Ny-nak
lejtve bújtatóval futnak át alatta, és a Hortobágyba folynak. Ezek: Fürj-ér (10 km, 107 km2), Vidiér (38 km, 261 km2), Brassó-ér (23 km, 166 km2),
Pece-ér (36 km, 131 km2). Vízháztartását száraz
ság, gyér lefolyás és vízhiány jellemzi.
A vízfolyásokban állandó jelleggel csak csa
padékos időszakokban van víz. Máskor csak ta
vasszal jelentkeznek árhullámok. Vízminőségük
II. osztályú. A belvízi csatornahálózathossza alig
100 km. A Keleti-főcsatornán maximum 80 m3/s
vizet vezetnek ki a Tiszalöki-duzzasztó tározó
teréből. Ennek minősége még I. osztályú.
Állóvizeinek száma csekély, a legnagyobb
a Tiszavasvári melletti szikes tó, a Fehér-szik. A
mesterséges tározók már nagyobbak. A 6 ilyen
állóvíz felszíne közel 260 ha. A Pece-éren beren
dezett Látókép-tározó 60 ha, a Vidi-éri I. tározó
pedig 68 ha felszínű.
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van a táj
nagyobb részében, de Hajdúböszörménytől D-re
6 m alá mélyül. Mennyisége jelentéktelen. Ké
miai jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Hajdúdorog és Böszörmény
között a nátrium uralkodik. Keménysége 15-25
nk° között van, de a települések körzetében 45
nk° fölé megy. A szulfáttartalom csak É-on ha
ladja meg a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az arté
zi kutak száma nagy. Mélységük a 100 m-t általá
ban meghaladja, ugyanígy a vízhozamuk pedig
a 200 1/p-et. Hévizű kútja van Hajdúböször
ménynek (62 °C), Hajdúdorognak (62 °C) és Haj
dúnánásnak (67 °C).
Közüzemi csatornahálózat egy kivételével
minden településen van, a rákapcsolt lakások
aránya közel 60% (2008).

V izek

N övényzet m A mai alkati vegetációban érdemi
homoki növényzet az É-i, deflációs területen
(ahol a nyírségi homokot csak vékony löszlepel
fedi) sem maradt fenn. A táj nagy részén a deráziós formákkal tarkított löszplató növényzete jel
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lemző (az általában igen mély, 5-25 m talajvíz
miatt kevesebb lösztölgyes, több pusztai cserjés
és löszpuszta lehetett egykor uralkodó), melynek
maradványai elsősorban mezsgyéken és néhány
kurgánon, de néha löszlegelőkön is fellelhetők.
A deráziós mélyedésekben szolonyec szikesek,
szoloncsák szikesek és szikes tavak, üde rétek és
mocsarak találhatók. A kistáj D-i részén, a Horto
bágy felé eső szegély olykor láposodik is (helokrén források). Klasszikus agrársivatag, már az I.
katonai felmérés térképei is annak tüntetik fel.
Természetes erdő nincs, a völgyekben fűz- és
nyárligetek, máshol faültetvények vannak, itt-ott
erdei fajokkal. A flóra pusztulása az elmúlt évti
zedekben már nem volt számottevő, kivéve a vá
rosok körüli beépítéseket. Florisztikailag fontos
fajok a kopár sziki élőhelyeken: sziki ballagófű
(Salsola soda), sziki pitypang (Taraxacum bessarabicum), üde réteken: szép zörgőfű {Crepis puklira),
mezei gólyaorr (Geránium pratense), sárga kígyó
kapor (Silaum silaus), erdei maradványnövény
zetben: kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylld),
Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii), száraz gyepek
ben: élesmosófű (Chrysopogon gryllus), öldöklő
ászát (Cirsium furiens), hengeres peremizs (Inula
germanica), pusztai gyújtoványfű (Linaria biebersteinii), macskahere (Phlomis tuberosa), rekenyő
(Rapistrum perenne), kései pitypang (Taraxacum
serotinum). Kipusztult a szártalan csüdfű (Astragalus exscapus), tátorján (Crambe tataria), gyepes
nefelejcs (Myosotis caespitosá), csajkavirág (Oxytropis pilosa), keleti békakorsó (Sium sisaroideum).
Gyakori élőhelyek: B6, F lb , D34, F4, OC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: B la, B2, B3, B5, Fia,
F5, OA, OB, RB, RC; ritka élőhelyek: B lb, D6, F2,
H5a, J3, J4.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özöngyomok: nincs meghatározó özöngyom.

(Molnár Attila)

A szikes talajvizű területeken a csernozjom
talaj mélyben sós, az 50-60 (int.) talajminőségi ka
tegóriába sorolt réti csernozjom (1%) és az erőseb
ben szikes, a 40-55 (int.) termékenységi kategóri
ába sorolt, mélyben szolonyeces réti csemozom
változata (11%) fordul elő. A csernozjom talajok
főként (90-100%) szántóként hasznosulhatnak.
A mélyfekvésű, szikes talajvizű területek lö
szös anyagain a réti szolonyec talajok 3%-ot, az
igen gyenge termékenységű (int. <25) sztyepesedő réti szolonyecek 4%-ot, a szolonyeces réti
talajok pedig <0,5% területet foglalnak. Kb. fele
fele részben legelőként és szántóként hasznosít
hatók.
A kistáj É-i részén az erdőtalajok közül a
löszös anyagon képződött, homokos vályog me
chanikai összetételű, az 50-60 (int.) földminőségi
kategóriába sorolt csernozjom barna erdőtalajok
1%-ot, a homokterületeken kialakult, gyenge ter
mékenységű (int. 25-35) kovárványos barna
erdőtalajok pedig 3%-ot tesznek ki. Zömmel
szántóként (80-85%) és részben (0-15%) erdő
területként hasznosulhatnak
A talajvízhatás alatti, nem szikes területek réti
talajai 1%-ot, a tiszai ártéren pedig az agyagos
vályog mechanikai összetételű nyers öntéstala
jok 2%-ot tesznek ki. A réti talajok 15%-a és a
nyers öntések 75%-a rét-legelőként és szántóként
hasznosítható.
A kistáj mezőgazdaságilag hasznosítható, de
fokozott figyelmet kell fordítani a szél és a víz
erózió elleni védekezésre, az öntözési lehetőségek
jobb kihasználására, valamint a talaj szerkezet
megóvását szolgáló növénysorrend és agrotech
nika alkalmazására. Ennek érdekében a táj több
pontján folytak trágyázási tartamkísérletek, így
Hajdúnánáson, Hajdúböszörmény-Görbeházán
és Debrecen-Látókép kísérleti téren.
A talajtípusok területi megoszlása

T alajok m A táj az É-ról érkező folyók lösszel fe

dett hordalékkúpján fekszik, de helyenként a
lösz alól a felszínközeibe jut az elborított homok.
É-ról Hajdúnánás vonaláig a gyengén tagolt sík
ság, attól D-re az enyhén hullámos ármentes sík
ság a jellemző felszínalakzat. A talajtakaró 95%-a
löszös üledékeken képződött igen jó termékenységű (int. 80-110) alföldi mészlepedékes csernozjom
talajból (72%) és a táj ÉNy-i részén a Taktaközből
és a Hortobágyról átnyúló mészlepedékes cser
nozjom talajból (1%) áll.
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű terület. Középső részét metszi az M3-as
autópálya rövidebb, D-i harmadát az M35-ös
autópálya hosszabb szakasza. Rajtuk kívül K-Ny-i
irányban 2 autópálya (M3-as, M35-ös), 5 főút (4.,
33., 35., 36. és 38. sz. főutak) és 3 vasútvonal (Szerencs-Nyíregyháza egyvágányú villamosított
fővonal, Ohat-Nyíregyháza és Debrecen-Füzesabony mellékvonalak) rövid szakaszai haladnak át
a területén. D-i felén végigvezet a Tiszalök-Debrecen vasúti mellékvonal Hajdúnánás és Hajdúbö
szörmény közötti szakasza. Állami közútjainak
hossza 323 km, amelyből 101 km (31%) autópá
lya, valamint első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 40 km/100 km2, főútsűrűség 13 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 30%.
Vasútvonalainak hossza 72 km, amelynek 11%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 8,5 km/100 km2. Te
lepüléseinek 70%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A hosszan elnyúló, kes
keny kistáj sajátos településrendszerrel bír: a
településsűrűség nagyon alacsony (1,2 telepü
lés/100 km2), a települések átlagos népességszá
ma viszont megközelíti a 8000-et. A 11 település
ből 5 városi jogállású, közülük leginkább fejlett a
3 hajdúváros (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog,
Hajdúnánás). A városi népesség aránya így na
gyon magas (2001: 90,4%), a kistáj jelentős része
azonban falusias jellegű. A néhány falu kis- és
közepes nagyságú (<3000 lakos), legújabb tagja a
2002-ben önállósult Szorgalmatos. A 2,2%-ot ki
tevő külterületi népesség a hajdúvárosok meg
maradt tanya világát jelenti.
N épesség ■ Viszonylag ritkásan benépesült terü

let, a népsűrűség (2001: 81 fő/km2) alatta marad

az országos átlagnak. A maximális népesség
szám ugyan 1960-ban alakult ki, a népesség
azonban csak lassan fogyatkozott, mert a termé
szetes szaporodás nagyrészt ellensúlyozta a
migrációs veszteséget. 1990 után a népesség
szám ismét stabilizálódott (2001: 78 224 fő). A né
pesség korszerkezete kistáji szinten kedvező,
a gyermekkornak aránya jelentősen meghaladja
a 65 év felettiekét (2001:19,6, ill. 14,3%). Az elöre
gedési index értéke a települések többségében
elfogadható, a Tisza menti falvak népessége
azonban már az elöregedés előrehaladott szaka
szában van. Az iskolázottság már messze nem
ennyire jó, a magasabb képzettségűek aránya
jelentősen elmarad az országos átlagtól, pl. a
diplomások részesedése (2001: 5,1%) még a felét
sem teszi ki.
Vallási téren három egyháznak van nagyobb
jelentősége: a reformátusok aránya a legmaga
sabb (2001: 34,8%), majd a görög katolikusok és
a római katolikusok következnek (16,5, ill.
14,7%). Hajdúdorog az egyetlen görög katoli
kus püspöki székhely Magyarországon. Magas
a felekezeten kívüliek aránya (2001: 24%), de is
meretlen vallásúaké is közel 9%. A népesség
döntő többsége (kb. 96%) magyar, a cigányság
aránya 1,6%.
A munkaerő-piaci mutatók eléggé rosszak.
A lakosság gazdasági aktivitása alacsony, a mun
kanélküliség (2001: 30,2, ill. 18,2%) pedig na
gyobb az átlagosnál. A foglalkozási szerkezet
meglehetősen eltér a megszokottól, mivel a terci
er szektor aránya alig magasabb az iparénál
(2001: 44,6, ill. 42,9%), a mezőgazdaság részese
dése pedig jóval magasabb az országos átlagnál
(12,5%). A munkanélküliség 2007 nyarán (9,7%)
másfélszerese az országosnak.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-alföldi
zeleméri tem plom rom védett kertje (Hajdúböszörmény), arborétum (Tiszalök)

m
T 3

.....' ....... '......~

Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás

ÁT3
Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület
struccfarm (Hajdúnánás), N agy-m orotva (Rakamaz), Fehér-szik (Tiszavasvári)

Tf

honfoglalás kori földvár (Szabolcs)
ref. tem plom (Balsa, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Szabolcs), gör. kát. székesegyház (Hajdúdorog)
Mudrány-kúria (Szabolcs)
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Bocskai Gimnázium, Városháza (Hajdúböszörmény)

A

kopjafás tem ető (Hajdúböszörmény)

7 1

mst

táncoló hajdúk szobra, Bocskai szobor (Hajdúböszörmény), Hajdúk kútja (Hajdúdorog), Kossuth-szobor,
Bocskai-szobor (Hajdúnánás), Erzsébet királyné-obeliszk, Kossuth-szobor, kálvária (Ftakamaz), Szabolcs vezér szobra,
Szent László király mellszobra (Szabolcs)
Hajdúsági Múzeum, Káplár-ház, gótikus te m p lo m ro m (Hajdúböszörmény), H elytörténeti Múzeum (Hajdúdorog)

rn
csőszkunyhó (Hajdúnánás), kovácsműhely (Tiszaeszlár)

f i

1.11.12 D É L -H A J D Ú S Á G
A kistáj Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el.
Területe 763 km2 (a középtáj 48,7%-a, a nagytáj
1,5%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2 . szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6 . erdő
7. vízfelszín

%
7,5
75,9
1,3

Hektár
5689,9
57911,1
997,9

0,0

0,0

8,4

6413,5
1565,7
3731,6

2,1
4,9

kb. 6 km mélyre süllyedt, s erre jelentős vastag
ságban jura és kréta üledékes kőzetek települtek.
A jelentős vastagságú, földgázvagyont rejtő
(Hajdúszoboszló, Ebes) pliocén rétegsorokra he
lyenként 200 m-es pleisztocén folyóvízi üledék
települt. Ennek felépítésében a Sajótól a Körösig
számos folyó vett részt. A würmtől kezdődően a
különböző folyóvízi rétegekre finomszemű
(iszapos, agyagos) üledékek rakódtak, s a peri
glaciális éghajlaton többnyire lösz-szerkezetet
vettek fel, helyenként azonban ártéri, mocsári
iszapként, agyagként maradtak meg. Az alacso
nyabb szinteket mindenütt folyóvizek járták be,
a képződött üledékek (folyóvízi homok, ártéri
lösziszap stb.) és formák is ehhez kötődnek.

D omborzat h A kistáj 87 és 114,3 m közötti tszf-i
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg és száraz éghaj
magasságú, löszös iszappal fedett hordalékkúp
latú kistáj.
síkság. A felszín vertikálisan gyengén szabdalt, a
Közel 1960-2000 óra évi napsütés várható,
relatív relief mindenütt 10 m/km2 alatt marad
ebből nyáron közel 800, télen 180 óra körüli a
napfénytartam.
(átlagos értéke 2,5 m/km2). Az orográfiai dom
borzattípusok szempontjából a legnagyobb részt
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
az alacsony, ármentes síkság foglalja el, az E-i te
ga 9,9-10,1 °C, ill. 17,0-17,2 °C. A 10 °C középhő
rületek az enyhén hullámos síkság kategóriájába
mérsékletet meghaladó napok ápr. 1-3. és okt.
sorolhatók. A síkságba változatosságot csak az
19-20. közé esnek (évente 198-200 nap). Az ápr.
1-3 m magas folyóhátak, kunhalmok
és a 2-3 m magas, löszös homokkal
fedett homokbuckák visznek. A terü
Angyalháza
let D-i részét nagy sűrűségben fedik
HAJBtJSZOBOSZU)
különböző feltöltődési stádiumban
levő egykori folyómedrek (ezekhez
parti és övzátonyok kapcsolódnak).
Nádudvar

3 A medencealjzatot
BN y-ÉK -i és erre merőleges szer
kezeti vonalak erősen feldarabol
ták. így a mélyben flis, valamint
átalakult kristályos kőzetek talál
hatók, ezekre helyenként középső
miocén vulkáni sorozat települt. A
Derecskei-árokban az alaphegység
F öldtan
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10-12. és okt. 19-21. közötti időszakban általá
ban már nem csökken a hőmérséklet fagypont
alá (évente 190-194 nap). Az évi abszolút hőmér
sékleti maximumok átlaga 34,0-34,5 °C, a mini
mumoké -16,5 °C körüli.
Az évi csapadékösszeg 520-560 mm (D-en a
több), a nyári félévé 310-320 mm. A 24 órás csa
padékmaximum 91 mm és Hajdúszoboszlón
esett. A hótakarós napok átlagos száma 36-38, az
átlagos maximális hóvastagság 16-17 cm.
Az ariditási index értéke 1,26 és 1,34 közötti.
EK-i, E-i és D-i a legnagyobb valószínűséggel
élőforduló szélirány. Az átlagos szélsebesség 2,5
és 3 m/s közötti.
Kifejezetten száraz, de nem túl meleg éghajla
tú kistáj, s ez a kevésbé vízigényes növénykultú
ráknak kedvező.
V izek a A Közép-Tisza K-i vidékének fő víz

folyása a Keleti-főcsatorna, amely 110 km-es
hosszából 27 km-t tesz meg a tájon belül. Keresz
tezik folyását K-ről Ny felé a Kösely (91 km, 777
km2) és a Hamvas-főcsatorna (46 km, 361 km2),
DK-en érinti a Sárréti-csatorna (70 km, 386 km2).
A Kösely a Kondoros (30 km, 234 km2) és a Tócó
(25 km, 131 km2) összefolyásából keletkezik.
Vízben szegény, gyér lefolyású, száraz terület.
Vízjárási adataink főleg a Köselyről vannak.
Nádudvarnál a vízállások -1 7 és 172 cm, a vízho
zamok 0,01 és 28 m3/s között váltakoznak. A
közepes vízhozam 2 m3/s volt. Árhullámok csak
tavasszal és a ritka nagy csapadékokkal szoktak
jelentkezni, míg az év többi részében alig van víz
a medrekben. A mélyen fekvő belvizes területet
400 km-nél hosszabb csatornahálózat ágazza be.
Az állóvizek száma viszonylag nagy, mert
sok a mesterséges tározó és halastó is. A 10 ter
mészetes tó együtt 34 ha. Közülük a Nádudvar
melletti Kerülő-ér tava (7 ha) a legnagyobb. A 9
tározó területe együtt meghaladja az 1400 ha-t.
Egyedül a Kaba-tetétleni több 1100 ha-nál. Jelen
tős (143 ha) még a nádudvari is.
A „talajvíz" sehol sincs 4 m-nél mélyebben,
sőt Földestől DK-re már 2 m alatt megtaláljuk.
Mennyisége nem számottevő. Kémiai jellege a
terület középső harmadában nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Kemény
sége nagyobbrészt 25 nk° alatt van, de a telepü
lések körzetében tetemesen meghaladja ezt az
értéket. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között van,
de Nádudvar térségében a 600 mg/l-t is eléri.

A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Nagy
számú artézi kútjának az átlagos mélysége meg
haladja a 100 m-t. A vízhozamok eléggé jelen
tékenyek, de nincs összefüggés a mélységgel.
Földesnek 66 °C-os, Hajdúszoboszlónak 78 °C-os,
Kábának 44 °C-os, Nádudvarnak 45 °C-os, Püs
pökladánynak 47 °C-os, nátrium-kloridos ásvány
vize van. A hajdúszoboszlói hévíz gyógyvíz minő
sítésű, és nemzetközi hírű gyógyfürdőt üzemeltet.
A települések többségében van hosszabbrövidebb csatornahálózat, a rákapcsolt lakások
aránya 54,7% (2008).
N övényzet ■ Alapvetően agrársivatag, É-i és D-i
peremein nagyobb szikes legelőkkel, utóbbinál
sztyeptál eredetű szikes tavakkal. A Hajdúság
nak a Hajdúhátnál egyhangúbb felszínén a deráziós völgyek lankásabbak, és szinte mind el
szikesedett (kis részben ez szódás-szoloncsákos
szikest jelent), a Kösely völgyrendszerében mély
vizű mocsarak és nádas-gyékényes úszólápok
vannak. Az alkati vegetáció nagyobb foltjait ezek
és a néhány tíztől néhány száz hektáros szolonyec szikes puszták teszik ki, melyek jó részét
ma már nem legeltetik. A lösznövényzet máig
elég fajgazdag, noha az egyes mezsgyék területe
általában kicsi, és viszonylag zavartak is. A lösz
növényzet őrzői ezek és néhány kurgán, melyek
közül egyesek vegetációja meglepően ép. A táj
szikes tavainak nagy részét elvesztette, de még
mindig sok értékes maradvány van. Ma Hajdú
szoboszló és Debrecen terjeszkedése és a kihasz
nálatlan gyepek felszámolása jelenti a fő veszélyforrást. Florisztikailag fontos fajok: a kopár és a
füves sziki élőhelyeken pozsgás zsázsa (Lepidium
crassifolium), erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana), magyar sóballa (Suaeda pannonién), sziki
pitypang (Taraxacum bessarabicum); a sziki erdőssztyep-maradványokon: fátyolos nőszirom (Iris
spuria); az úszólápokon: villás sás (Carex pseudocyperus), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris); az
üde réteken: csátés sás (Carex dhrisa); a száraz
gyepekben: tavaszi hérics (Adonis vernalis), kék
atracél (Anchusa barrelieri), fehér zanót (Chamaecytisus albus), hengeres peremizs (Inuk germanica),
festő csülleng (Isatis tinctoria), pusztai gyújtoványfű (Linaria biebersteinii), macskahere (Phlomis tuberosa), törpemandula (Prunus tenella),
rekenyő (Rapistrum perenne), gór habszegfű (Silene bupleuroides), karcsú zsombor (Sisymbrium
polymorphum). Kipusztult a szennyes ínfű (Ajuga
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laxmannii), az öldöklő ászát (Cirsium furiens), a
tátorján (Crambe tataria) és a kései pitypang (Taraxacum serotinum).
Gyakori élőhelyek: B la , F ia , F lb , F5, OC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: B2, B3, B5, B6, F4, OA,
OB; ritka élőhelyek: Blb, D6, F2, H5a, RB, RC.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2. (Molnár Attila)
T alajok ■ A felszínt borító löszös üledék 63%-

án vályog mechanikai összetételű, nem felszíntől
karbonátos, azaz kilúgozott, 3-4% szerves anya
got tartalmazó, kedvező termékenységű (int.
85-110) réti csernozjom talajok találhatók, ame
lyek 95%-ban szántóként és legelőként, valamint
erdőterületként hasznosíthatók.
A Flajdúsággal határos É-i területen még ked
vezőbb földminőségi besorolású (int. 95-120)
alföldi mészlepedékes csernozjom talajok for
dulnak elő 11% területen. Szántóként 95%-ban,
valamint legelőként hasznosíthatók.
A szikes talajvizű réti csernozjom talajok
agyagos vályog fizikai féleségű, a 45-60 (int.)
földminőségi besorolású, mélyben sós réti cser
nozjom változata 6% területen, a némileg gyen
gébb minőségű (int. 35-45), mélyben szolonyeces réti csernozjom változata pedig 3% területen
jelenik meg. A mélyben sós változat 85%-a és a
mélyben szolonyeces változat 15%-a hasznosít
ható szántóként, a fennmaradó rész pedig lege
lőként és erdőként.
A szikes talajok a kistáj 17%-án fordulnak elő.
A löszös üledékeken képződött, agyag mechani
kai összetételű réti szolonyec talajok 14%-ot fog
lalnak. A 20 (int.) pontnál is gyengébb földminő
ségű, agyagos vályog mechanikai összetételű
sztyepesedő réti szolonyec talajok 3%-ot boríta
nak. A szikes talajok 40, ill. 60%-a legelőként, a
fennmaradó rész pedig szántóként hasznosulhat.
A szikes talajok jelenléte ellenére a táj mező
gazdaságilag értékes.
A talajtípusok területi megoszlása

Területi részesedés (%)
11

Talajtípus kód
14
16
, 17
18
■■22 ., .
23
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. ÉK-DNy-i irányban szeli át a 4.
sz. főút, és a Budapest-Szolnok-Debrecen kétvá
gányú villamosított vasúti fővonal. K-i peremét
a 47. sz. főút és a Debrecen-Nagykereki vasúti
mellékvonal, D-i szélét a 42. sz. főút érinti. Álla
mi közútjainak hossza 190 km, amelyből 55 km
(29%) első-, ill. másodrendű főút. Közútsűrűség
25 km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 67%. Vasútvonalai
nak hossza 48 km, amelynek 42%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 6,3 km/100 km2. Településeinek
67%-a rendelkezik vasútállomással. Időszakosan
kishajókkal hajózható vízi útja a Keleti-főcsator
na 27 km-es szakasza. Hajdúszoboszlónak és
Földesnek polgári célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A kistáj ritkásan betelepült,

a településsűrűség mindössze 1,2 település/100
km2, az átlagos településméret viszont közel
8600 lakos. A 9 településből 5 városi jogállású,
közülük elsősorban Hajdúszoboszló és Püspök
ladány rendelkezik táji szerepkörrel is. A városi
népesség aránya (2001: 82,6%) jóval az országos
átlag feletti, a kistáj jelentős része azonban falu
sias jellegű. A néhány falu népes, jórészt 3000-esnél nagyobb település.
N épesség ■ Mivel a népes települések kiterjedt
határral rendelkeznek, a népsűrűség eléggé ala
csony (2001: 71 fő/km2). A népességmaximum
1980-ban volt, de azóta alig csökkent a népesség
szám (2001: 77 380 fő). A korszerkezet kedvező, a
gyermekkornak aránya jelentősen meghaladja a
65 év felettiekét (2001: 19,2, ill. 14%). Az elöre
gedési index értéke a települések többségében
kedvező (<100), elöregedő helység nincs. Az is
kolázottsági mutatók viszont még Debrecen
fényében is eléggé rosszak, főleg a magasan kép
zettek aránya alacsony, a diplomásoké (2001:
5,6%) a fele sincs az országos átlagnak.
Vallási téren a reformátusok dominálnak, a la
kosság közel fele kálvinista. A római katolikusok
aránya 8,9%, a görög katolikusoké pedig csak
1,4% (2001). A vallási képet jelentősen befolyásol
ja, hogy a lakosság közel 1/3-a felekezetihez nem
tartozónak vallotta magát 2001-ben, s közel 7%
vallása volt ismeretlen. A lakosság döntő része
(több mint 96%) magyar, ezen kívül csak a cigány
ság érdemel említést (2001: 1,5%). Legnagyobb,
közel 500 fős közösségük Püspökladányban él.
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A munkaerő-piaci mutatók elég rosszak, a la
kosság alacsony gazdasági aktivitásához magas
munkanélküliség társul (2001: 31,9, ill. 19,4%).
Sajátos a foglalkozási szerkezet is, elsősorban az
agrárkeresők magas részesedése a feltűnő (2001:
16,6%). A legmagasabb a mezőgazdasági foglal

koztatottak aránya Nádudvaron (44,7%), jelezve
a hagyományok továbbélését. Az ipari keresők
aránya átlagos (28,5%), a tercier szektoré átlag
alatti (54,8%). A munkanélküliség 2007 nyarán
az országos átlag másfélszerese (9,6%), az egyes
települések közötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-alföldi
4% Farkas-szigeti arborétum (Püspökladány)
Földes, Hajdúszoboszló, Kaba, Nádudvar, Püspökladány
Hortobágyi Nemzeti Park, Hajdúsági Tájvédelmi Körzet

i
Tf

fürdőnegyed (Hajdúszoboszló), Ágota-puszta, szik kísérleti erdő (Püspökladány)
bástyafal lőrésekkel (Hajdúszovát)
ref. tem plom (Hajdúszoboszló, Püspökladány), r. kát. tem plom (Püspökladány)
Zichy-kastély (Tetétlen)
Pávai-Vajna Ferenc-szobor, Bocskai István szobra, Gönczy Pál szobra, Hőgyes Endre szobra (Hajdúszoboszló),
Szent István-szobor, Szent István-emlékmű, Darvak /diszkót/, Szent Imre herceg-szobor, Szent Flórián-szobor (Püspökladány)
Szent Á gota fahíd (Püspökladány)
Bocskai Múzeum, Nemzetközi M odem Múzeum (Hajdúszoboszló), Karács Ferenc Múzeum (Püspökladány)

tfr
fazekasház, népi lakóházak (Hajdúszoboszló), csőszház (Hajdúszovát)

1.12 BERETTYÓ-KÖRÖS-VIDÉK
I. 12.11 DÉVAVÁNYAI-SÍK
A kistáj Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben helyezkedik el. Területe 519 km2 (a középtáj
I I , 9%-a, a nagytáj 1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő ,
6. erdő
7. vízfelszín

Hektár

%
4,3
67,2
0,3

34853,3
169,2

0,0

0,0

23,3
3,5
1,4

12091,0
1827,1
740,9

2200,0

D omborzat ■ A kistáj 84,3 és 94,1 m közötti tszf-i

magasságú, a Hortobágy-Berettyó és a Körösök
között elhelyezkedő tökéletes síkság. K-i része

ártéri szintű, középső és Ny-i része alacsony, de
ármentes síkság. Az ország egyik legkisebb rela
tív reliefű kistája (átlagos érték 0,5 m/km2).
Kisebb mocsarai a Berettyó és részben a Tisza le
folyást kereső árvizeiből táplálkoztak. Morotvák
kusza hálózata borítja a felszínt, amelyek nagy
része feltöltődött, s enyhe terephullámok for
májában jelenik meg. Sok a porong, a laponyag
(fokmenti hát).
F öldtan ■ A törésvonalak mentén feldaraboló-

dott medencealjzatot triász karbonátos üledé
kek, ill. metamorfit összletek alkotják. A fiatal
harmadidőszaki rétegekben szénhidrogén-elő
fordulások (Füzesgyarmat, Szeghalom). A fel
színt a magassági viszonyoktól függően ártéri,
mocsári agyag, lösziszap, ill. elszikesedett in
fúziós lösz fedi. A kistáj a pleisztocén eleje óta
dinamikusan süllyedő medence, az É-ról, K-ről
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érkező folyók helyi erózióbázisa és
üledékgyűjtője. A 2-10 m mélység
ben általánosan elterjedt iszapos
homok, homokos iszap és homok
rétegek anyaga folyóvízi eredetű.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg,

száraz éghajlatú kistáj.
Az évi napfénytartam 1980-2000
óra között alakul; a nyári napsüté
ses órák száma közel 800 óra, a téli
napfénytartam 180-190 óra között
várható.
Az évi középhőmérséklet 10,3-10,4 °C, a ve
getációs időszak átlaghőm érséklete pedig
17,2-17,4 °C. A napi középhőmérséklet ápr. 1-2.
után emelkedik 10 °C fölé, majd 198-200 nap
múlva, okt. 20. után csökken ismét 10 °C alá. Az
utolsó tavaszi fagy ápr. 7-9. között, az első őszi
fagy okt. 23-án várható, így a fagymentes idő
szak kb. 195-197 nap. Az évi abszolút hőmérsék
leti maximumok átlaga kevéssel 34,0 °C fölötti,
míg a téli abszolút minimumok átlaga -17,0 °C
körül van.
A csapadék évi összege 510 és 540 mm között
alakul, ebből 310-320 mm esik a vegetációs idő
szakban. 24 óra alatt Dévaványán hullott a leg
több eső, 118 mm. A téli félévben 33 hótakarós
nap valószínű, az átlagos maximális hóvastag
ság 16 cm.
A terület ariditási indexe 1,30 és 1,35 közötti.
Nagy gyakoriságú az É-i, az EK-i és a D-i szél;
az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s között változik.
A terület éghajlati adottságai inkább a kevésbé
vízigényes növények termesztését teszik lehetővé.
V izek ■ A Közép-Tisza vidékén Ny-on a Horto-

bágy-Berettyó (163 km, 5776 km2) Bucsa és Túrkeve közötti 30 km-es szakasza, K-en a Berettyó
(204 km, 6095 km2) Darvas és Szeghalom közötti
16 km-es szakasza határolja. A két folyó között
összetett, egymással a vízállás és az igények sze
rint összefüggésbe hozott, ill. elkülöníthető csa
tornahálózatot találunk. Ennek nevezetesebb
tagjai: Felsőréhelyi-csatorna (22 km, 85 km2),

Vízfolyás

Vízmérce

Csurgó-Alsóréhelyi-csatorna (27 km, 74 km2),
Kengyelréti-csatorna (8 km, 25 km2), Malomzug-Simafoki-csatorna (13 km, 111 km2), ame
lyek a Hortobágy-Berettyóba vezetik időszakos
vizeiket. A másik oldalon a Berettyóba vezették a
Szeghalmi-főcsatornát (12 km, 267 km2), amely
nek nagy mellékvize a Fürjéri-csatorna (20 km,
137 km2). Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiá
nyos terület.
Vízjárási adatok főleg a két határos folyóról
vannak.
Az árvizek rendszerint a hóolvadással állnak
kapcsolatban, de a Berettyón a kora nyári esők
kel is. A kisvizek időszaka az év második fele. A
vízminőség a Berettyón II., a Hortobágyon III.
osztályú. A mélyen fekvő hajdani árteret sűrű
csatornahálózat (több mint 400 km) mentesíti.
Állóvize mindössze 4 van; természetes jelle
gűek, alig 7 ha összfelszínnel.
A „talajvíz" érdekes módon elég mélyen fek
szik, ami a sűrű csatornahálózat hatása. Dévaványától É-ra 6 m alatt találjuk, s onnan emelkedik
a peremek felé. A két határos folyó völgyében
már 2 m felett van. Mennyisége nem számottevő.
Kémiai jellegében a nátrium-hidrogénkarbonátos típus az uralkodó. Keménysége a táj Ny-i
felében 25 nk° alatt, K-en és a települések körze
tében 45 nk° felett van. A szulfáttartalom általá
ban 60-300 mg/1 közötti, de a települések alatt a
600 mg/l-t is meghaladja.
A rétegvíz mennyisége csekély. A számos ar
tézi kút mélységének átlaga meghaladja a 100 m-t,
de a vízhozamuk nem éri el a 200 1/p-et. Déva-
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ványán 65 °C-os nátrium-hidrogénkarbonátos
termálvizet tártak fel, amit a fürdő hasznosít.
A két legkisebb település kivételével minde
nütt van csatornahálózat, a lakások rákötési ará
nya azonban nem éri el az 50%-ot (2008).
A Dévaványai-sík potenciális
erdőssztyeptáj, azonban az évezredes emberi te
vékenység során a természetközeli fás vegetáció
a folyók ártereire húzódott vissza. Az ártéri
puhafás ligeterdőknek maradtak fenn kisebb
állományai, de a mai erdők túlnyomó része nemesnyár-ültetvény. A terület mintegy 30%-át szi
kes gyepek borítják, gyakran jelentős összefüggő
foltokban. Kis kiterjedésben löszgyepeket is
megfigyelhetünk. A táj a holocénben valószínű
leg folyamatosan erdőssztyep, ill. szikes sztyep
jellegű volt. A szikes sztyepek ritka reliktumfaja
a pontusi pusztai tyúktaréj (Gagea szovitzii). Az
endemikus fajok száma alacsony, kiemelendő az
erdélyi útifű ( Plantago schwarzenbergiana).
Jellemzőek az ürmös szikesek, sok pillangósvi
rágú fajjal (karcsú kerep - Lotus angustissimus, szi
ki, cérna-, sávos, pusztai és sudár here - Trifolium
N övén yzet

sí

angulatum, T. micranthum, T. striatum, T. retusum, T.
strictum), a vakszikesek (bárányparéj - Camphorosma annua, seprűparéj - Bassia sedoides), a sziki ecsetpázsitosok (kisvirágú kakukktorma - Cardamine
parviflora, kisfészkű ászát - Cirsium brachyeephalum,
pocsolyalátonya - Elatine alsinastrum, hosszúkocsányú és sugaras víziboglárka - Rammculus baudotii,
R. radians, buglyos boglárka - R. polyphyllus), a
löszgyepek (macskahere - Phlomis tuberosa), a sziki
magaskórósok (bárányüröm - Artemisia pontica,
réti őszirózsa - Aster sedifolius, sziki kocsord - Peucedanum officinale), valamint a mezsgyék (nyúlánk
sárma - Ornithogalum pyramidalé) és töltések nö
vényzete (kecskebúza - Aegilops cylindrica, taréjos
búzafű - Agropyron pectiniforme, cingár gombafű Androsace elongata, sáfrányos imola - Centaurea solstitialis, heverő seprűfű - Bassia prostrata). A szikesek
ritka adventív faja az egyenes forrásfű (Montia line
áris). A folyók és kisebb vízfolyások gazdag hínár
vegetációval rendelkeznek (súlyom - Trapa natans,
tündérfátyol - Nymphoides peltata). Kipusztult fa
jok: debreceni torma - Annomcia macrocarpa, lápi
galaj - Galium uliginosum, mételyfű -Marsilea quadrifolia. Az özöngyomok elsősorban a folyók árterein
és a csatornák mentén terjednek.
Gyakori élőhelyek: F ia, F lb , F2, RC; közepe
sen gyakori élőhelyek: B5, B2, F3, H5a, BA, RB,

B3, A l, F5, OC; ritka élőhelyek: B la, D34, F4, OB,
A3a, 12, J4, OA, J3, M3, D6, B6, RA, A5, L5, P2b.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, ame
rikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 1. (Jakab Gusztáv)
Talajok ■ A táj a Hajdúság folytatása, mélyfek
vésű és jelenleg is süllyedő terület, amelyet a
Berettyó és a Tisza hordalékai építettek és azok
agyagos üledékein ment végbe a talajképződés.
A táj négy talajtípusa nagy kiterjedésű egysége
ket alkot. Mezőgazdasági termelésre a táj 63%-át
alkotó szikes talajok csak javítás után válnak al
kalmassá.
A löszös üledékeken és a kistáj K-i határa
közelében öntésanyagon képződött agyagos vá
lyog és agyag mechanikai összetételű talajok
közül a leginkább szikes réti szolonyec talajok
17%-ot, a sztyepesedő réti szolonyec talajok
32%-ot és a szolonyeces réti talajok 14%-ot tesz
nek ki. A sófelhalmozódás maximumának a talaj
mélyebb rétegei felé mozdulásával a talaj termé
kenysége javul. A sztyepesedő réti szolonyec
talajok azonban így is gyenge minőségűek a szo
lonyeces réti talajokhoz hasonlóan (int. 25-40). A
szikes talajok 75%-os legelőkénti hasznosítása a
termékenység növekedésével 25%-ra csökken, és
ezzel arányosan megnő a szántókénti hasznosí
tásé. A tájban jellemző szikjavítás Prettenhoffer
Imre kutatásaihoz és gyakorlati kezdeményezé
seihez kapcsolódik.
A nem szikes agyagos vályog és agyag me
chanikai összetételű, nem felszíntől karbonátos
réti talajok kiterjedése 37%. A réti talajok gyen
gén savanyú változatainak földminősége a 45-60
(int.), az erősen savanyúaké pedig a 35-50 (int.)
minőségi pontokkal jellemezhető. Hasznosításuk
90%-ban szántóként, 5-5%-ban rét-legelőként és
erdőként lehetséges.
A kistáj mezőgazdasági potenciálja a kiterjedt
szikesség miatt kicsi.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
17
22
32
23
14
24
'
37
25
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési hálózati
helyzetű terület. Csak Szeghalmot érinti a 47. sz.
másodrendű főút a kistáj K-i peremén, és itt vezet
át a Püspökladány-Gyula vasúti mellékvonal rö
vid szakasza is. Állami közútjainak hossza 78 km,
amelyből 2 km (3%) másodrendű főút. Közútsűrűség 16 km/100 km2, főútsűrűség 1 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 20%. Vasútvona
lainak hossza 20 km, vasútsűrűség 4 km/100 km2.
Településeinek 60%-a rendelkezik vasútállomással.

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj ritkásan betelepült,
100 km2-re mindössze 1 település jut. Az 5 tele
pülésből 3 városi jogállású, közülük leginkább
Szeghalom (2001:10 198 fő) rendelkezik központi
helyi funkciókkal. Mivel a 2 falu kis népesség
számú (<1500 fő), a városi népesség aránya ext
rém magas (2001: 93,1%), jóllehet a térség alap
vetően falusias jellegű. A külterületi népesség
aránya 2,2%, ami részben az egykori tanyavilág
maradványait, részben pedig az újabb keletű
mezőgazdasági telepeket takarja.

T

N é p e s s é g ■ A népsűrűség (2001: 40 fő/km2) ala
csony, alig több mint 1/3-a az országos átlagnak,
a kistáj É-i részén pedig még ennek a felét sem
éri el. A népességmaximum még 1949-ben volt,
azóta elveszítette népességének kb. 1/4-ét (2001:

27 400 fő). A népességvesztés elsősorban az el
vándorlás következménye volt, a természetes
népmozgalom a legutóbbi időkig pozitív. így a
korszerkezet még kedvező, a gyermekkornak
aránya meghaladja a 65 év felettiekét. Az elöre
gedési index értéke 100 körüli, elöregedő telepü
lés nincs. A lakosság iskolázottsága lényegesen
rosszabb képet mutat: a magasan kvalifikáltak
aránya messze elmarad az országos értékektől,
így pl. a diplomások aránya mindössze 4,1%, de
az érettségizetteké is csupán 14,1% (2001).
A vallási megoszlás egészen sajátos képet
mutat, mivel legnagyobb arányban a felekezeten
kívüliek vannak (2001: 46,7%). A lakosság 1/3-a
református, 1/10-e pedig római katolikus. Az is
meretlen vallásúak aránya 7,1%. Az etnikai
összetétel homogén: a lakosság több mint 96%-a
magyar, a cigányság 1%-ot tesz ki.
A kistáj hátrányos helyzetét a munkaerő-piaci
mutatók is jelzik: a népesség alacsony gazdasági
aktivitása magas munkanélküliséggel párosul
(2001: 29,8, ill. 24,5%). Nem szokványos a foglal
kozási szerkezet sem: a mezőgazdaság és az ipar
részesedése jóval magasabb az országos átlagnál
(2001:11,6, ill. 41,9%), a tercier szektor aránya vi
szont mindössze 46,5%. A munkanélküliek aránya
2007 nyarán (10,4%) több mint másfélszerese az
országos átlagnak.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

ni régió: dél-alföldi
Füzesgyarmat
Körös-M aros N em zeti Parit
T úréri-tó, túzokrezervátum (Dévaványa)

á
zsinagóga (Füzesgyamnat), ref. te m plom (Füzesgyarmat, Szeghalom)
W enckheim-kastély (Füzesgyamnat), W enckheim -D 'O rsay-kastély, Kárász-kastély (Szeghalom)

&
Városháza (Füzesgyarmat)
zsidó tem ető (Füzesgyarmat, Szeghalom)

Ft
Szent Borbála-szobor (Füzesgyarmat), Kossuth Lajos-szobor, Tildy Z o ltán-szobor (Szeghalom)
Sárréti Múzeum és Kiállítóterem (Szeghalom)

1.12.12 N A G Y -S Á R R É T
A kistáj Békés és Hajdú-Bihar megyében helyez
kedik el. Területe 620 km2 (a középtáj 14,2%-a, a
nagytáj 1,2%-a).

252

■ A Berettyó-síkság jellegzetes kis
tája 83,9 és 100 m közötti tszf-i magasságú, a SebesKörös hordalékkúpjának Ny-i lábánál alakult ki.
É és D felől folyóhátak fogják közre, amelyek
csaknem teljesen zárt, rossz lefolyású mélyedést
D
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T erülethasznosítás
1. lakott terület
2. szántó
3. kert :
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

.. 3,6
74,7
0,6
0,0
16,3
2,6
2.2

2230,2
46305,7
402,9
0,0
10113,5
1618,0
1333,9

alakítottak ki. A kis relatív relief (átlagosan 1,5
m/km2) itt többnyire alacsony, ármentes síkság
hoz kapcsolódik. A típusos felszíni formák folyó
vízi (folyóhát, elhagyott medrek, morotvák stb.)
és fluvioeolikus (parti dűne) eredetűek. A kistáj
peremein a vízfolyássűrűség értéke többszörö
sen meghaladja a belső medencerész értékeit.
F ö l d t a n ■ A 1,5-2,5 km mélységben található
medencealjzatot átalakult kristályos kőzetek al
kotják, s erre késő-miocén kőzetek és késő-pan
non üledékek települtek. Biharnagybajom térsé
gében kisebb kőolajtelep, amit az 1960-as évek
végére letermeltek. A felszín nagy részét ártéri
iszap és agyag borítja, amely É-ról és D-ről a
folyóhátak szélére is rátelepül. A gyors feltöltődésű süllyedőkbe a Berettyón kívül a Kálló-ér is
szállította hordalékát, sőt a Nagykunságon
keresztül a Tisza, az Ér völgyén át a Kraszna ár
vize is eljutott ide. A felső 10 m-es összletben
csak helyenként fordul elő néhány cm vastag
„iszapos", agyagos tőzegcsík, de az iszapos, ho
mokos rétegek helyett gyakran a vizet át nem
eresztő (vörös) agyag keletkezett. Ezzel kapcso
latos az elmocsarasodás. A felszín Ny-i részén
kotufoltok találhatók.

É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg és
száraz éghajlatú kistáj.
A napsütéses órák évi összege
1960-2000 között van; nyáron
790-800, télen 180-185 óra napsü
tés jut a területre.
Az évi középhőmérséklet sok
évi átlaga 10,1-10,3 °C, a vegetá
ciós időszak átlaghőmérséklete
17,2-17,4 °C. A napi középhőmér
séklet ápr. 1-2. után 10 °C fölé
emelkedik, és 198-200 napig - okt.
20-ig - fölötte is marad. Az utolsó
tavaszi fagyok ápr. 8-10-én várha-

tók, míg az első ősziek okt. 22-24-én, s így a
fagymentes időszak 194-197 napig tart. A legme
legebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek
átlaga 34,2-34,6 °C (Ny-on a több), a legalacso
nyabb téli minimum hőmérsékletek átlaga pedig
-16,5 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 520-540 mm, a Ny-i
részeken azonban kevéssel alatta marad az 520
mm-nek is. Az évi mennyiségből 310-320 mm a
vegetációs időszakban hullik. A 24 órás csapadék
maximuma 80 mm (Sáp). A téli időszak hótakarós napjainak átlagos száma 34-35, az átlagos
maximális hóvastagság 16-17 cm.
A kistáj ariditási indexe 1,30-1,35, a Ny-i
részeken kicsit nagyobb.
Az uralkodó szélirány az É-i, a második he
lyen a D-i irány áll, az átlagos szélsebesség 2,5 és
3 m/s közötti.
Kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék; fő
ként a szárazságtűrő növényfajok számára meg
felelő az éghajlat.
■ Ny-i határa a H ortobágy-Berettyó
Bucsa feletti 18 km-es szakasza, míg K-en a KékKállóra vagy Kálló-főcsatornára (30 km, 1278
km2) támaszkodik (utóbbiban egyesül a Derecs
kéi- és a Konyári-Kálló vízrendszere). A Kálló
veszi fel Bakonszegnél a Keleti-főcsatornát is,
amely 20 km-es alsó szakaszán a kistájban halad,
de Bakonszeg alatt 11 km-en át a Kálló medrében
éri el befogadóját, a Berettyót. Ellenkező irány
ban, a Hortobágy-Berettyóhoz folyik a Makkodicsatorna (19 km, 124 km2), az Alsófutaki-csatorna (11 km, 47 km2), a Hamvas-csatorna (46 km,
361 km2) és a Sárréti-csatorna (70 km, 386 km2).
Gyér lefolyású (száraz), vízhiányos terület.
V
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A vízfolyások közül csak Bakonszegtől a Kállófőcsatornáról vannak hiányos vízjárási adatok.
E szerint ott a vízállás 215-318 cm között válta
kozott. A vízhozamokra a Keleti-főcsatornán ér
kező vízátvezetés a mérvadó, amelyen át változó
vízhozam éri el a Káliét, ill. a Körös-vidéket. Az
egykori nagy területű mocsár- és lápvidéket sű
rű csatornahálózat csapolja le és belvízmentesíti,
amelynek hossza mintegy 1000 km.
Az állóvizek száma kevés. 4 kis természetes
tava együtt 10 ha. Az Óberettyó egyik kanyaru
latának morotvája is él még Biharnagybajom
mellett 5 ha felszínnel. 2 tározója közül az egyik
(146 ha) a Keleti-főcsatornához települt, a másik
alig 4 ha-os.
A kistáj Ny-i felében 4 -6 m, K-en 2-4 m kö
zött, sőt a Keleti-főcsatorna mellett 2 m felett
található a „talajvíz". Kémiai jellegét nagy terü
leten a nátriumos típus előfordulása jellemzi.
Keménysége K-en és Ny-on 15-25 nk° között
van, de középen a 45 nk°-ot is meghaladja.
Ugyanígy a szulfáttartalom is a kistáj középső
harmadában lépi túl a 300 mg/1-t, míg máshol az
alatt marad.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az arté
zi kutak száma nagy. Mélységük átlaga megha
ladja a 200 m-t, de a vízhozamuk általában nem
éri el a 100 1/p-et. Biharnagybajomnak 49 °C-os,
Nagyrábénak 46 °C-os, Sárrétudvarinak 47 °C-os
vizű kútja van.
Valamennyi településnek van közüzemi víz
ellátása, de csatornázás sehol sincs, ami a kör
nyezet számára komoly problémát jelent.
N ö v é n y z e t ^ A táj potenciálisan ártér, egyes ré
szein padkás szikesekkel, erdőssztyep-foltokkal,
sziki tölgyesekkel tarkítva. A növényzet szem
pontjából két részre bontható. Egy része meden
ce jellegű, ahol a mélyebb fekvésű részeken (az
egykori nagy kiterjedésű mocsarak helyén) szán
tókkal és fragmentált természetszerű növényzet
tel találkozunk. Többi részét a Sárrétet tápláló
egykori folyómedrek, hátjaik és magasabban
fekvő térszintek, szigetek növényzete borítja, itt
szikes gyepek, mocsarak, a holtmedrekben szán
tók, mezsgyék mozaikja határozza meg a táj
arculatát. Elszórva telepített erdők (főleg kocsá
nyos tölgy, akác) figyelhetők meg. A gyepek
nagy része legeltetett vagy kaszált.
Jellemzőek a tavasszal vízzel jól ellátott, nyár
ra kiszáradó ecsetpázsitos rétek (réti ecsetpázsit
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- Alopecurus pratensis, fehér tippan - Agrostis stolonifera, hemyópázsit - Beckmannia erudformis,
sziki kányafű - Rorippa kerneri), a mélyebben fek
vő részeken a mocsarak, magassásosok (mocsári
kutyatej - Euphorbia palustris, kisfészkű ászát Cirsium brachycephalum, parti sás - Carex riparia).
Nagy kiterjedésűek a cickórós füves puszták, az
ürmös puszták. A padkás szikesek szép kifejlődésűek (erdélyi és vékony útifű - Plantago
schwarzenbergiana, P. tenuiflora, kígyófark - Pholiurus pannonicus, magyar sóvirág - Limonium
gmelinii), kocsordos-őszirózsás sziki magaskóró
sok (sziki kocsord - Peucedanum officináié, réti
őszirózsa - Aster sedifolius), néhol sztyeprétfoltok
(koloncos legyezőfű -Filipendula vulgáris, taréjos
búzafű - Agropyron pectiniformé). A nagyobb víz
folyások és csatornák növényzetének értékesebb
fajai: fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), vízitök
(Nuphar lutea), súlyom (Trapa natans), rucaöröm
(.Salvinia natans), nyílfű (Sagittaria sagittifolia).
Gyakori élőhelyek: F2, F ia, Flb , RC; közepe
sen gyakori élőhelyek: B la, F5, OC, BA, F4, H5a,
B6; ritka élőhelyek: A l, A23, A5, B2, B3, B5, D34,
P2b, L5, F3, OB, OA.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia) 4, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 4, bálványfa
(Ailanthus altissima) 2, zöld juhar (Acer negundo) 2,
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3.

(Hoffmann Károly)
H A táj valamennyi talaja vízhatás alatt
képződött. A nem közvetlen talajvízhatás alatt
álló réti csemozjom talajok a terület 16%-án
találhatók. Löszös üledékeken képződtek, akár
csak a 16% területen előforduló, a szikes talajvíz
miatt mélyben sós változataik, amelyek mecha
nikai összetétele vályog vagy agyagos vályog;
nem felszíntől karbonátosak, kémhatásuk gyen
gén savanyú, szervesanyag-tartalmuk 2-4% kö
zötti. Földminőségük kedvező (int. 60-85) és
igen kedvező (int. 95-125) besorolású. Szántó
ként 90%-ban és legelőként vagy erdőként hasz
nosíthatók.
A közvetlen vízhatás alatti talajok közül a szi
kes talajok kiterjedtek, az összterület 36%-át bo
rítják. A réti szolonyec talajok löszös anyagon
képződtek, vályogos agyag vagy agyag mecha
nikai összetételűek, nem felszíntől karbonátosak
és a terület 24%-át foglalják. A kevésbé szikes mélyebb átlagos talajvízszintű - sztyepesedő réti
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szolonyecek 10% területre terjednek ki. Mechani
kai összetételük agyagos vályog, termékenysé
gük igen gyenge (int. <20). Mezőgazdálkodásra
csupán talajjavítás után használhatók. A felső
15-20 cm-es talajrétegben nem szikes szolonyeces réti talajok 2% területen fordulnak elő.
Mechanikai összetételük agyag. A felszíni talaj
rétegben kémhatásuk gyengén savanyú. Termé
kenységi besorolásuk a 35-45 (int.) földminőségi
kategória. A felsorolt szikes talajok hasznosítha
tósága sorrendben legelőként 55-40-15% , 5-5%
erdőként, a fennmaradó rész hasznosítása pedig
szántóként lehetséges.
A nem szikes, általában agyag fizikai félesé
gű, nem felszíntől karbonátos, 4% körüli szerves
anyagot tartalmazó réti talajok 24% területen
találhatók. Földminőségi besorolásuk, - első
sorban kémhatásuktól és fizikai féleségüktől
függően - az 50-75 (int.) ponthatárok közötti. Az
erősen savanyú változatok a kedvezőtlenebb termékenységűek.
A réti öntéstalajok és a lápos réti talajok a kis
táj K-i határa mentén 1%, ill. <0,5% területen for
dulnak elő.
A kistáj D-i részén a lecsapolt és telkesített
síkláp talajok 7% területet foglalnak. Mint élőhe
lyek jelentősek, mezőgazdasági földminőségük
a 25-35 (int.), jelentőségük ebből következően
kicsi.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
16
16
17
16
22
24 :
23
10
24
2
25
24
26
1
29
7

K ö z le k e d é s
e
Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. É-i peremén fut a 42. sz. főút, és
a Püspökladány-Biharkeresztes egyvágányú
vasúti fővonal rövid szakasza. ÉNy-i peremét
érinti a 4. sz. főút és a Budapest-Szolnok-Debrecen kétvágányú villamosított vasúti fővonal. A
kistáj középső részét ÉNy-DK irányban szeli át a
Püspökladány-Békéscsaba vasúti mellékvonal.
Állami közútjainak hossza 110 km, amelyből 20
km (18%) másodrendű főút. Közútsűrűség 17

km/100 km2, főútsűrűség 3 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 12%. Vasútvonalai
nak hossza 60 km, amelynek 4%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 9,2 km/100 km2. Településeinek
55%-a rendelkezik vasútállomással.
Ritkásan betelepült kistáj,
a településsűrűség 1,5 település/100 km2. A 9
helységből egyetlen városi jogállású sincs, a
központi helyi funkciókat a területen kívüli vá
rosok (Karcag, Püspökladány, Berettyóújfalu)
nyújtják. A községek döntően közepes méretűek
(1000-300 lakos), de akad a törpefaluvá válás fe
lé tartó is.
T
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A népsűrűség mélyen az országos
átlag alatti (43 fő/km2). Gyorsan fogyó népes
ségű terület, a népességm axim um elérése
(1949) óta elveszítette lakosságának több mint
1/3-át (2001: 17 715 fő). A vándorlási veszteség
mellett 1980 óta a természetes fogyás is apaszt
ja a népességet, a korszerkezet azonban még
így is elfogadható, mivel a gyermekkornak ará
nya meghaladja a 65 évnél idősebbekét (2001:
19,9, ill. 15,8%). Az egyes települések között
azonban jelentősek a különbségek, az elörege
dési index értékei több mint háromszoros kü
lönbségeket mutatnak. A legkisebb faluban az
elöregedés már visszafordíthatatlannak látszik.
A lakosság iskolázottsági szintje rendkívül ala
csony: pl. az egyetlen iskolai osztályt sem vég
zettek aránya meghaladja a diplomásokét
(2001: 3,2, ill. 2,8%), az érettségizettek aránya
pedig a 10%-ot sem éri el.
Vallási téren a reformátusok súlya meghatá
rozó (2001: 63,8%), rajtuk kívül említést csak a
római katolikusok érdemelnek (7%). Az átlagos
nál nagyobb a felekezeten kívüliek aránya, s va
lamivel alacsonyabb az ismeretlen vallásúaké
(2001: 21,5, ill. 6%). A lakosság közel 95%-a ma
gyar, a cigányság aránya (2001: 4,3%) is maga
sabb az átlagosnál, a települések kb. felében
100-200 fős közösségeik élnek.
A hagyományosan a belső perifériához tarto
zó kistáj munkaerő-piaci mutatói meglehetősen
rosszak, a lakosság alacsony gazdasági aktivitá
sához magas munkanélküliség társul (2001: 24,2,
ill. 34,7%). A foglalkozási szerkezet egészen sajá
tos: a kistáj jelentős mértékben megőrizte mezőgazdasági jellegét, így az agrárszektorban fog
lalkoztatottak aránya magasabb, mint az ipari
N
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keresőké (2001: 29,6, ill. 23,9%), a tercier szektor
részesedése (46,5%) pedig jelentősen elmarad az
országos átlagtól. A munkanélküliség 2007 nyaTÁ JI

rán több mint két és félszerese (16,4%) az orszá
gos átlagnak, nagyjából azonos problémát jelent
ve minden településnek.

ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-alföldi
/ T \ | Körös-M aros Nem zeti Park, Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, Bihari-sík Tájvédelmi Körzet

j ■•
túzokállomány (Bihardancsháza, Nagyrábé), horgásztó és pihenőközpont (Sárrétudvari)
ref. tem plom , r. kát. tem plom (Báránd), ref. tem plom (Nagyrábé)
Des Echerolle-kastéiy (Nagyrábé)
N epom uki Szent János-szobor, Szent István-szobor, Kossuth-szobor (Báránd)
Szűcs Sándor Emlékház, Kovácsmúzeum (Biharnagybajom)

1.12.13 B E R E T T Y Ó -K Á L L Ó K Ö Z E
A kistáj Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el.
Területe 344 km2 (a középtáj 7,9%-a, a nagytáj
0,7%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%
5,2
65,0
1,0
0,3
20,0
2,1
6,4

Hektár
1789,5
22364,4
341,2
89,3
6877,2
735,4
2213,9

D omborzat ■ A kistáj 88,6 és 133,6 m közötti
tszf-i magasságú, morotvákkal, mederroncsok
kal sűrűn borított, a Ny-i részen löszös homok
kal fedett hordalékkúpsíkság. Vertikális felszab
daltsága K-en 3-5 m/km2, középső és Ny-i
részén 1-2 m/km2. A felszín Ny-i része az eny
hén hullámos síkság, középső és K-i része az ala
csony ármentes síkság domborzattípusba sorol
ható. Ez utóbbit ártéri síksági részek jellemzik,
amelyek a vízszabályozások előtt (Berettyóújfalu-Konyár-Pocsaj vonalán) mocsaras, vize
nyős területek voltak. A felszíni formák döntően
folyóvízi eredetűek.
F öldtan ■ A változatos felszínű, 2,5 km mély

ségben található alaphegység metamorf képződ
ményekből áll. A felszín több, mint 3/4-ét holocén ártéri, mocsári iszap, agyag fedi, amelyek
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között mozaikszerű elhelyezkedésben pleiszto
cén ártéri infúziós lösszel, iszappal fedett részek
találhatók. A kistáj a Berettyó síksága, de 4-6 m
mélyen a feküjében található folyóvízi homokos,
iszapos rétegsor anyagának telepítésében az ŐsSzamos is részt vehetett. K-ről Ny felé a jól osz
tályozott homokanyag határozott finomodása
figyelhető meg.
É ghajlat ■ A kistáj éghajlata mérsékelten me

leg-száraz.
Az évi napfénytartam 2000 óra körül van, a
nyári évnegyedben 800-810, a téliben 175-180 óra
napsütést élvez (a DNy-i részen a több).
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga 10,0-10,2 °C, ill. 17,0-17,3 °C. Ápr. 3-5. és kb.
okt. 18-20. között a napi középhőmérséklet meg
haladja a 10 °C-ot (kb. 197-199 nap). A fagymen
tes időszak 190-193 napig tart, tavaszi-őszi
határnapja ápr. 10-12. és okt. 20-22. Az évi
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abszolút hőmérsékleti maximumok és minimu
mok átlaga 34,0-34,5 °C, ill. -17,0 °C.
A csapadék évi összege 540-570 mm (DNy-on
a kevesebb), míg a vegetációs időszak csapadéka
320-330 mm. Az egy nap alatt lehullott csapadék
maximuma 87 mm; az észlelés helye Pocsaj. A
hótakarós napok száma a Ny-i részen átlagosan
35, a K-i határon 40; az átlagos maximális hóvas
tagság 17-18 cm.
A kistáj ariditási indexe 1,25 és 1,30 között
változik.
\
A két leggyakrabban előforduló szélirány az
ÉK-i és a E)-i; az átlagos sebesség 2,5-3 m/s.
Kevés a csapadék, különösen a DNy-i rész
száraz. Főként ez határozza meg a gazdaságos
növénytermesztés lehetőségeit.
V izek ■ A Közép-Tisza K-i vízgyűjtőjén a kistá
jat a Kálló-főcsatorna (30 km, 1278 km2) és Konyári-forrásága (17 km, 808 km2), valamint a
Berettyónak (204 km, 6095 km2) az Ér torkolatá
tól a Kálló torkolatáig terjedő 48 km-es szakasza
fogja közre. Ny-on eléri a Derecskei-Kállót (16
km, 332 km2) is. Gyér lefolyású, száraz, vízhiá
nyos terület.
Az említett vízfolyások közül főleg a Berettyó
ról és a Kálióról vannak vízjárási adataink.
A Berettyó árvizei a tavaszi hóolvadással és a
kora nyári csapadékkal függnek össze, a Káliéra
csak a tavaszi hóolvadás hat. Kisvizek mindket
tőn ősszel gyakoriak. Bakonszegnél éri el a Kál
iót a Keleti-főcsatorna is (110 km). A Keleti-fő
csatorna vízminősége I., a Berettyóé II., a kisebb
csatornáké ÜL osztályú. A belvízlevezető csator
nahálózat a Kálló és a Berettyó között sűrű, több
száz km-es. Vizet azonban csak csapadékos
években vezetnek.
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között váltako
zik. Kémiai minősége többségében kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, de Konyár és
Bakonszeg környékén a nátriumos típus is elter
jedt.-Kem énysége általában 15-25 nk° között
van, de Konyár és Berettyóújfalu között megha
ladja ezt az értéket. A szulfáttartalom 60-300
mg/1 között ingadozik.

Vízfolyás
■:
. -. ;
■- , - C
Berettyó
Kálló-főcsatorna

.

Vízmérce

A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak száma nagy. Mélységük átlaga meghaladja a
200 m-t, de vízhozamaik mérsékeltek. Sok a va
sas vizű kút. Berettyóújfalunak 60 °C-os vizű
kútja van.
Minden településnek van közüzemi vízellátá
sa, de csatornázás csak Berettyóújfaluban talál
ható, ott is a lakásoknak csak kisebb része van
rákötve. így kistáj! szinten a lakásoknak csak
34%-a csatornázott (2008).
N övényzet ■ A táj jellegzetessége, hogy a Nyír
ség homokja és a Hajdúság löszfoltjai itt szike
sekkel találkoznak. Szikesei alapvetően szolonyecesek, a sztyeptálakban szódás szoloncsák
található (bajuszpázsit - Crypsis aculeata, magyar
sóballa - Suaeda pannonién). Viszonylag sokfelé
vannak fajgazdag, kocsordos rétsztyepek
(aranyfürt - Aster linosyris, fátyolos nőszirom lris spurid). A löszgyepek általában fragmentáltak, fajszegények (tavaszi hérics - Adonis vernalis, erdei lednek - Lathyrus sylvestris, buglyos
kocsord - Peucedanum alsaticum, kövér aggófű Senecio doria, változó gurgolya - Seseli varium,
nagy nyúlkapor - Trinia ramosissima). Kevésbé
szikes mocsárréteken a pompás kosbor {Orchis
elegáns) és a sokvirágú habszegfű (Silene multiflora) említhető.
A sziki tölgyes-erdőssztyep különleges és faj
gazdag reprezentánsa a hencidai Csere-erdő,
amely értékes elemekben gazdag (magyar zergevirág - Doronicum hungaricum, réti kardvirág Gladiolus imbricatus, pázsitos nőszirom - lris graminea, bördős borgyökér - Oenanthe fistulosa).
Az Ér és a Berettyó közén nagyszámú helokrén forrás fakad (keskenylevelű békakorsó Berula erecta, mocsári gólyahír - Caltha palustris),
láposodó zsombéksásokkal; a gyékényes állomá
nyokban a kandicshínár {Aldrovanda vesiculosa)
és a kolokán ( Stratiotes aloides) is előkerült. A pocsaji Tövises kimondottan fajgazdag: a régi Szamos-morotva É-i fele úszó fűzláp és úszó zsombékos sásláp (zsombéksás - Carex elata, bugás sás
- Carex paniculata), benne a Crisicum területén
máshol ismeretlen (vidrafű - Menyanthes trifoliata,

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

512(551)
318

0,15
-

7,9
-

333
-

LKV
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Berettyóújfalu
Bakonszeg

-1 6 6
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füles fűz - Salix aurita) vagy nagyon ritka (gyil
kos csomorika - Cicuta virosa, nádi boglárka Ranunculus lingua, lápi csalán - Urtica kioviensis)
fajokkal. A Bajonta területén kékperjések ala
kultak ki (Jávorka-fényperje - Koeleria javorkaé).
A ligeterdő-maradványokat őrző telepített töl
gyesekben ujjas keltike (Corydalis solida) máig él.
Kihalt fajok: piros kígyószisz (Echium maculatum), sziki ballagófű (Salsola soda).
Gyakori élőhelyek: F lb , F2, B la, Fia, OC,
D34; közepesen gyakori élőhelyek: OB, RC, B2,
F5, B5, B6, F4, F3, BA, Jla , P2a, L5; ritka élőhe
lyek: B3, P2b, H5a, J6, RB, OA; B lb , D2, M3, G l,
D6, RA, J3, A23, M2, A5, A l, B4.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálványfa
(Ailanthus altissimá) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1.

gi kategóriákba esik. Rét-legelőként 15%-uk, a
fennmaradó rész pedig szántóként vagy ligeterdőként hasznosítható.
A csupán egyetlen foltra kiterjedő lápos réti
talajok 1%-ot tesznek ki. Flasznosíthatóságuk a
réti talajokéval megegyező.
A kistáj talajainak összetételét a Nyírségből
áthúzódó homoktalaj-foltok színesítik. A kovárványos barna erdőtalajok 1%, a humuszos ho
moktalajok 2% területen fordulnak elő. A humu
szos homoktalajok 75%-a szántó, 10%-a szőlő és
5%-a erdőterület lehet. A táj talajainak jelentős
hányadát, pl. a kovárványos barna erdőtalajok
60%-át azonban település foglalja. Szántóként
ezért területük csupán 40%-a hasznosítható. Saj
nálatos az erdők csupán töredék területű rész
aránya a tájban.

(Józsa Árpád Csaba, Enyedi Róbert, Burányi Tamás)

A talajtípusok területi megoszlása

T alajok ■ A táj felszínét a folyóvizek formálták.

A talajok nagyobb részét a löszös üledékeken ki
alakult csernozjom talajok alkotják, míg a folyó
vizek öntésanyagain öntés réti és szikes talajok
képződtek.
A táj legelterjedtebb, kedvező termékenységű
talajai a homokos vályog vagy vályog mechani
kai összetételű, nem felszíntől karbonátos réti
csernozjom talajok (39%). Termékenységi beso
rolásuk a 90-110 (int.) földminőségi kategória.
Szántóként 85%-ban és rét-legelőként hasznosít
hatók. Erdő csupán területük 2%-án van.
A valamivel még kedvezőbb minőségű (int.
100-120) alföldi mészlepedékes csernozjom tala
jok 2% területen találhatók. E talajok mélyben
szolonyeces, némileg kedvezőtlenebb termékeny
ségű (int. 60-80) változatai a tájban 1%-ot tesznek
ki. Mindkét talajféleség szántóként hasznosítható.
A szikes réti szolonyec talajok 19%-ot, a sztyepesedő réti szolonyec talajok 5%-ot, a szolonye
ces réti talajok pedig 1%-ot borítanak, hasznosí
tásuk sorrendben 90-90-5% legelő és szántó.
A táj É-i felében löszös, a D-i részeken pedig
öntésanyagokon, mintegy 6% területen előfor
duló réti talajok agyagos vályog szemcse-összetételűek, nem felszíntől karbonátosak és közepes
termékenységűek (int. 45-60).
A vályog mechanikai összetételű, 2-3% szer
vesanyagot tartalmazó, nem felszíntől karboná
tos öntési réti talajok pedig 23%-ot foglalnak.
Földminőségi besorolásuk a 35-50 (int.) minősé
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K özlekedés H Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. D-i peremén fut a 42. sz. főút és
a Püspökladány-Biharkeresztes egyvágányú
vasúti fővonal rövid szakasza. A kistáj ÉK-i pe
remén fut a 47. sz. főút, E-i harmadát átszeli a
Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal. K-i
határának rövid szakasza a m agyar-román
államhatár része. Állami közútjainak hossza 81
km, amelyből 19 km (24%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 20 km/100 km2, főútsűrűség 5
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
22%. Vasútvonalainak hossza 25 km, a vasútsűrűség 6,3 km/100 km2. Településeinek 44%-a
rendelkezik vasútállomással. Berettyóújfalunak
polgári célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat @ Alföldi viszonylatban rela
tíve sűrűn betelepült kistáj, 100 km2-re közel 3
település jut. A 9 település közül egyedül a fejlett
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kisvárosnak számító Berettyóújfalu (2001: 16 116
fő) városi jogállású. A városi népesség aránya
(2001: 56,8%) így elmarad az átlagostól. A falvak
döntő része közepes méretű (1000-3000 lakos).
N épesség ■ Ritkásan lakott kistáj, a népsűrűség
65 fő/km2 (2001). A népességmaximum elérése
(1949) óta a lakosságszám kb. 15%-kal csökkent
(2001: 28 392 fő). Hagyományos elvándorlási te
rület, a természetes népmozgalom azonban az
utolsó időszakig pozitív, így a korszerkezet
viszonylag kedvező: a gyermekkornak aránya
érzékelhetően meghaladja a 65 év felettiekét
(2001: 19,3, ill. 14,5%). Az elöregedési index érté
ke általában 100 körüli, elöregedő település
nincs. Berettyóújfalu jótékony hatása ellenére
kistáj i szinten a iskolázottsági mutatók elég
rosszak: pl. magas az egyetlen osztályt sem vég
zettek aránya (2001: 2,5%), a diplomásoké (5,7%)
viszont az országos átlag felét sem éri el.

Vallási téren a reformátusok dominálnak
(2001: 57,6%), majd jóval lemaradva következ
nek a római katolikusok és a görög katolikusok
(5,7, ill. 4,6%). Az utóbbiak legnagyobb számban
és arányban Pocsajon élnek. A felekezeten kívü
liek és az ismeretlen vallásúak együttesen kb.
30%-ot tesznek ki. A lakosság döntő része (kb.
95%) magyar, ezen kívül említést csak a több
mint 3%-nyi roma népesség érdemel.
A munkaerő-piaci mutatók kedvezőtlenek: a
lakosság viszonylag alacsony gazdasági aktivitá
sa az átlagosnál magasabb munkanélküliséggel
társul (2001: 29,5, ill. 17,5%). A foglalkozási szer
kezet sajátos jellemzője a mezőgazdasági foglal
koztatottak eléggé magas aránya (2001: 12,6%).
A legnagyobb súlya azonban itt is a tercier szek
tornak van, megelőzve az ipart (60,3, ill. 27,1%).
2007 nyarán a munkát keresők aránya az átla
gosnál magasabb (11%), a települések közötti je
lentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
Barcsay-kert (Berettyóújfalu)
Berettyóújfalu
Bihari-sík Tájvédelmi Körzet, Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, Hencidai Csere-erdő Természetvédelmi Terület
R em ete-tó (Bakonszeg), Csere-erdő (Hencida, Gáborján)
ré t tem plom (Gáborján, Konyár)
Nadányi-MiskoIczy-kúria (Bakonszeg), Erdődy-Szunyogh-kúria (Esztár), préposti kastély (Tépe)
József A ttila mellszobra (Esztár)
Bessenyei György Emlékmúzeum (Bakonszeg), herpályi csonkatorony, Bihari Múzeum (Berettyóújfalu)

1.12.14 ÉRMELLÉKI LÖSZÖS HÁT
A kistáj Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el. Te
rülete 184 km2 (a középtáj 4,2%-a, a nagytáj 0,4%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,5
71,1

1,1
1,6
7,7

12,6
1,6

Hektár
820,7
13091,4
195,6
289,4
1416,2
2311,0
289,6

D omborzat ■ A kistáj 99 és 145,8 m közötti tszf-i
magasságú, az Ér-völgytől É-ra, Ny-ra elhelyez
kedő, homokos lösszel fedett hordalékkúpsík
ság. Orográfiailag az enyhén hullámos síkság
típusba sorolható, az átlagos relatív relief 5
m/km2, EK-en valamivel nagyobb. A Berettyó
síksága felé tereplépcsővel határolódik el. Hori
zontálisan gyengén szabdalt, az átlagos vízfo
lyássűrűség 0,5 km/km2 alatti. A felszíni formák
eolikus, a DNy-i részen fluviális-fluvioeolikus
úton keletkeztek.
F öldtan m A 2-4 km mélységben található

medencealjzat metamorf képződményekből áll.
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Általában száraz vidék, de a K-i részek csapa
dékellátottsága jobb. Itt már a közepes vízigényű
szántóföldi és kertészeti kultúrának is kedvez az
éghajlat.

A felszínt Álmosától É-ra löszös homok, D-re
típusos lösz borítja. Az utóbbi összefüggő terüle
ten, több m vastagságban települt, a mélyebb ré
tegek löszös homok betelepüléssel tagoltak. A
pleisztocén fedőüledékek feküje folyóvízi iszap,
homok, amelyben a több nagy folyó (Ős-Szamos,
Ős-Tisza) által is táplált Ős-Ér hordalékkúpjának
anyagát láthatjuk. Bagamér-Létavértes jelenkori
gyepvasércei a lápok pangó vizű részein kelet
keztek. Gazdasági jelentőségük nincs.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú

kistáj.
Az évi napsütés kb. 2000 óra, nyáron 800-810,
télen kb. 175 órát süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 9,9-10,0 °C, a ve
getációs időszaki átlag pedig 16,9 és 17,1 °C kö
zött változik. A napi középhőmérséklet 194-196
napon át (ápr. 4-6. és okt. 18-19. között) megha
ladja a 10 °C-ot. A fagymentes időszak ápr.
12-13-án kezdődik és 188-191 fagymentes nap
után okt. 19-20-án ér véget. A legmelegebb nyá
ri max. hőmérsékletek sokévi átlaga 34,0-34,5
°C, a leghidegebb téli minimumoké -16,5 és
-17,0 °C.
A csapadék évi átlagos mennyisége 560-580
mm; ebből a vegetációs időszakban 330-340 mm
esik. Mind az évi, mind a tenyészidőszaki csapa
dékból a K-i részeken hullik a több. A 24 órás
csapadékmaximum 90 mm (Nagyiéta). Télen
40-42 napig hó borítja a földeket; az átlagos ma
ximális hóvastagság 18 cm.
Az ariditási index 1,20-1,25, K-en a kisebb.
Az É-i, az ÉK-i és a DNy-i a leggyakoribb
szélirány; az átlagos szélsebesség kevéssel 2,5
m/s fölött van.
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V izek ■ A Közép-Tisza K-i vízgyűjtőjén a kistá
jat É-ról a Konyári-Kálló felső folyását alkotó II.
sz. főfolyás (67 km, 669 km2), D-ről az Ér (111
km, 1562 km2; hazai rész: 9 km, 122 km2) határol
ja. Még egy vízfolyás érinti, a Konyár-EsztárPocsaji-csatorna (12 km, 63 km2), ami a Kállóba
folyik. Mérsékelten száraz, de még erősen víz
hiányos terület.
Egyik vízfolyásáról sincsenek részletes vízjá
rási adatok. Annyit tudunk róluk, hogy az Érnek
kora nyári árvizei is lehetnek, de a Kálló-ágakon
a Nyírség felől csak a hóolvadásokból érkeznek
nagyobb vízhozamok. Vízminőségük a vízmennyiségtől függően lehet II. és III. osztályú. A
belvízi csatornahálózat hossza mintegy 200 km.
A kistájnak csak 2 mesterséges állóvize van, az
Álmosd-kokadi (50 ha) és a bagaméri (109 ha).
A „talajvíz" a határ menti háton 6 m alatt, bel
jebb 4-6 m között van. Kémiai jellege a határsáv
ban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos,
amely Bagamértől Ny-ra a nátriumos típusnak
adja át a helyét. Keménysége 15-25 nk° között
van, ami a települések alatt 35 nk° fölé emelke
dik. Szulfáttartalma a K-i tájrészen 60 mg/1 alatt,
Ny felé 60 mg/1 fölött van.
A rétegvíz kevés. Az artézi kutak átlagos
mélysége meghaladja a 200 m-t, a vízhozamuk
mérsékelt, de vannak bővizű kutak is. Közülük
soknak a vize nagy vastartalmú.
Minden községnek van közüzemi vízellátása,
de csatornázás csak Létavértesen. így kistáji
szinten a lakásoknak mindössze 15,2%-át (2008)
kötötték rá a közüzemi csatornahálózatra.
N övényzet ■ A kistáj csekély kiterjedésű hazai
részén magasabb fekvésű löszös plató-halomvidék és rétegvizes forrásfakadókkal ellátott
völgyfőkből eredő deráziós völgyek, valamint
löszmélyutak jellemzők. Ezeket kivéve plató
helyzetben a talajvíz mindenhol mélyen helyez
kedik el. Álmosd-Bagamér körül az üledékben a
homokfrakció növekszik. Javarészt agrársivatag,
a száraz gyepek maradványai halmokon és a
Pocsaji-kapunál, a vizes élőhelyek az Ér forrás
ágainál (pl. Keskeny-Ér, bagaméri források), vala
mint a Kálló-vízrendszer tározóin (Álmosd-

Kokad) találhatók meg. Néhány erdei faj faültet
vényekben maradt fenn. Száraz gyepekben él a
tavaszi hérics (Adonis vernalis), az élesmosófű
('Chrysopogon gryllus), az öldöklő ászát (Cirsium
furiens), a magas kígyószisz (Echium italicum), a
bugás macskamenta (Nepeta nuda), a nagy és a
recés szádor (Orobanche elatior, O. reticulata), a
selymes boglárka (Ranunculus illyricus), a kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata) és a fogasleve
lű bükköny ( Vicia narbonensis subsp. serratifolia).
Az erdőkben a lazavirágú nefelejcs (Myosotis
sparsiflora), a nedves réteken az árpasás (Carex
hordeistichos), a mezei gólyaorr (Geránium pratensé), a mocsarakon-lápokon a keskenylevelű bé
kakorsó (Berula erecta), a rostostövű sás (Carex
appropinquata),a zsombéksás (Carex elata), a béka
liliom (Hottonia palustris), a mocsári orbáncfű
(Hypericum tetrapterum), a vidrafű (Menyanthes
trifoliata) és a nádi boglárka (Ranunculus lingua)
érdemel említést. Kipusztult a nagyezerjófű
(Dictamnus albus), a piros kígyószisz (Echium maculatum), a pusztai árvalányhaj (Stipa pennata).
Gyakori élőhelyek: nincsenek (agrársivatag);
közepesen gyakori élőhelyek: H5a, OA, OB, OC,
RC, Jla ; ritka élőhelyek: Bla, B lb, B2, B3, B4, D34.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 10-20;
özönfajok: szerbtövisfajok (Xanthium spp.) 1.

(Józsa Árpád Csaba, Enyedi Róbert, Baranyi Tamás)
T alajok ■ A Dél-Nyírséggel határos kistáj É-i vi

dékeire a futóhomok talajok 13%-os, a homokos
vályog mechanikai összetételű humuszos homok
talajok 2%-os, és a kovárványos barna erdőtala
jok 11%-os előfordulása jellemző. A homoktala
jok természetes termékenysége csupán a 15-25
(ext.) földminőségi kategóriát eredményezi (int.
25-35). Hasznosíthatóságuk sorrendben erdő
területként 85-35-10% , szántóként 5-25-55% ,
szőlőként 10-5-5% és legelőként 0-35-10%.
A táj talajtakarójának 70%-át az igen kedvező
termékenységű (int. 95—115), vályog mechanikai
összetételű, nem felszíntől karbonátos, 4% körü
li humusztartalmú, kedvező víz- és tápanyag
gazdálkodású alföldi mészlepedékes csernozjom
talajok alkotják. A szintén kedvező adottságú ré
ti csernozjom talajok 3% területen fordulnak elő.
Hasznosításuk főként (85-50%) szántóként és le
gelőként lehetséges.
A szikes réti szolonyec talajok a talajvízhatás
alatti terület 1%-án találhatók. Legelőként hasz
nosulhatnak.

A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
02
13
03
2
11
10
14
70
16
3
22
1

K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút nélküli terület. A kistájat csak a
Debrecen-Létavértes vasúti mellékvonal éri el.
Állami közútjainak hossza 48 km, közútsűrűség
31 km/100 km2. Vasútvonalainak hossza 6 km,
vasútsűrűség 4 km/100 km2. Településeinek
25%-a rendelkezik vasútállomással, Létavértes
vasúthálózati végpont.
T elepüléshálózat ■ A szerény méretű kistáj rit-

kásan betelepült, 100 km2-re 2,2 település jut. A 4
település közül a szerény központi helyi funk
ciókkal bíró Létavértes (2001: 7045 lakos) városi
jogállású, így a városi népesség aránya 59,4%
(2001). A 3 falu közepes méretű (<2500 lakos).
N épesség ■ A népsűrűség az országos érték felét

sem éri el (2001: 55 fő/km2). A népességmaxi
mum elérése (1960) óta népességének 1/3-át el
veszítette (2001: 11 858 fő), s ebben az elvándor
lás játszott meghatározó szerepet. A kedvezőtlen
demográfiai folyamatok ellenére a népesség kor
szerkezete határozottan fiatalos, a gyermekkorn
ak aránya jóval magasabb, mint a 65 év felettie
ké (2001: 23,1, ill. 15.1%), s az elöregedési index
értéke is mindenütt kedvező (<100). Az iskolá
zottság már lényegesen rosszabb képet mutat: az
egyetlen osztályt sem végzettek aránya (2001:
3,6%) sokszorosa az országos átlagnak, az érett
ségizettek viszont még a felét, a diplomások pe
dig az 1/3-át sem teszik ki ennek (10,3, ill. 3,5%).
Vallási téren meghatározó a reformátusok sú
lya (2001:56,2%), minden 5. lakos görög katolikus.
Legnagyobb közösségük Létavértesen él. A római
katolikusok aránya még az 5%-ot sem éri el. Ha
sonló arányban vannak a felekezeten kívüliek, az
ismeretlen vallásúak részesedése viszont közel
13%. A népesség több mint 9/10-e magyar, a ci
gányság részesedése meghaladja az 5%-ot.
A határmenti, gyengén fejlett kistáj munka
erő-piaci mutatói meglehetősen rosszak: a lakos
ság mindössze 1/5-e foglalkoztatott, a munka

261

1 .12.21

nélküliek aránya viszont közel 30% (2001). A
foglalkozási szerkezetben magas az agrárkere
sők, s viszonylag alacsony a tercier foglalkozta
tottak aránya (2001: 17,8, ill. 51,6%), az átlagos

nál valam ivel nagyobb az ipar részesedése
(30,6%). A munkanélküliség 2007 nyarán több
mint másfélszerese (10,5%) az országos átlagnak,
a települések közötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

órgalmi régió: észak-alföldi
Hajdúsági Tájvédelmi Körzet
Kék-Kálló völgye (Bagamér)
gyepvasérc (Bagamér)
gör. ká t tem plom (Álmosd, Kokad), ref. tem plom (Álmosd, Kokad)

£

Leidig-kúria, Mendel-kúria, Móricz-kastély (Létavértes)
az álmosdi csata emlékműve (Álmosd), Szent István-díszkút, Kossuth-szobor, Irinyi-szobor (Létavértes)
vízi vágóhíd (Létavértes)
Post-M ail-Art Múzeum, Kölcsey Emlékház (Álm osd)

-ti
csűrök (Létavértes)

:

1.12.21 BIHARI-SÍK

ágak, morotvaroncsok és a hozzájuk kapcsolódó
parti dűnesorok.

A kistáj Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el.
Területe 731 km2 (a középtáj 16,8%-a, a nagytáj
1,4%-a).
T erülethasznosítás
Típus

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

Hektár

3,2
67,4
0,3

0,0
23,0
3,7 2,5

2311,1
49248,1
188,4
14,7
16772,5
2715,9
1823,1

D omborzat ■ A 86 és 106,5 m közötti tszf-i ma
gasságú kistáj a Sebes-Körös hordalékkúpja. Az
enyhén DNy-i irányba lejtő felszín relatív reliefe
K-ről Ny felé csökkenő, átlagos értéke mind
össze 2 m/km2. A kistáj Ny-i részén a vízszabá
lyozások előtt sok volt a bizonytalan lefolyású
hely, a peremen ugyanis a nagy ős-szamosi fo
lyóhát elgátolásával megakadályozta a SebesKörösből táplálkozó egykori fattyúágak vizének
szabad lefutását. Az országhatár felé eső része az
alacsony, ármentes síkság, a Ny-i részek az árté
ri szintű síkságok orográfiai domborzattípusába
sorolhatók. A jellemző felszíni formák a fattyú
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F öldtan ■ A változatos felszínű, 1-3 km mély
ségben található medencealjzat metamorf kép
ződményekből áll. Erre középső- és késő-miocén,
valamint jelentős vastagságban késő-pannon
üledékek települtek. A fiatal harmadidőszaki ré
tegekben már a II. világháború alatt találtak
szénhidrogén-előfordulásokat (Kismarja, Körös
szegapáti), újabban Biharkeresztes térségében
voltak sikeres fúrások.
A felszínen és a felszín közelében csak holocén és felső-pleisztocén üledékek fordulnak elő;
együttes vastagságuk helyenként a 30-50 m-t is
eléri. Az üledékanyag a felszínhez közeledve fi
nomodik. Kavics csak Artándnál és Biharkeresztesnél található. A felszín közel 2/3-át folyóvízi
homok, homokliszt fedi, amely a Sebes-Körös
hordalékkúpjának anyaga. Ny-on, DNy-on az
infúziós lösz, a lösziszap a fedőréteg néhány m
vastagságban. Kismarjánál kisebb típusos (eolikus) löszfelhalmozódás azonosítható.
É ghajlat ■ A kistáj éghajlata mérsékelten me
leg-száraz.
Az évi napfénytartam kevéssel meghaladja a
2000 órát; a nyári évnegyed napsütéses óráinak
száma 800-810, a télié 175 körül van.
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A hőmérséklet évi és vegetációs
időszaki átlaga 10,0-10,2 °C és
17,2-17,4 °C. A napi középhőmér
séklet ápr. 2-4-én átlépi a 10 °C-os
küszöbértéket és 197-199 napon át
(okt. 20-ig) fölötte is marad. Az
utolsó tavaszi fagyok ápr. 10-13án, míg az első őszi fagyok okt.
20-22-én várhatók (a fagymentes
időszak 188-192 napig tart). A leg
melegebb nyári napokon mért ma
ximum hőmérsékletek sokévi átla
ga 34,0-34,5 °C, míg a leghidegebb
téli minimumoké -17,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 540-560
mm, de míg a K-i részeken eléri az
570 mm-t, addig Ny-on kevéssel 540 mm alatt
marad. A vegetációs időszak csapadéka 310-330
mm. A 24 órás csapadékmaximum 83 mm; az
észlelés helye Ártánd. A hótakarós napok átla
gos száma 34-37; az átlagos maximális hóvastagság 17 cm.
Az ariditási index 1,25-1,30, K-en 1,25 alatt,
Ny-on 1,30 fölött alakul.
Az uralkodó É-i mellett a DNy-i is elég
gyakori szélirány; az átlagos szélsebesség
2,5-3 m/s.
A K-i részek csapadékellátottsága jobb. Itt a
vízigényesebb, máshol a szárazságtűrő növé
nyek termesztéséhez megfelelő az éghajlat.
V izek ■ A Közép-Tisza K-i vízgyűjtőjén a kistáj
É-ról a Berettyóra (264 km, 6095 km2, hazai rész
78 km, 2649 km2) támaszkodik, amely 65 km
hosszan határolja. D felől a Sebes-Körössel fut
párhuzamosan a tájhatár, attól 5-10 km távolság
ra. A mellékvizek, csatornák a lejtésnek megfele
lően a Berettyóhoz folynak. Ezek közül a Kis-Körös (37 km, 116 km2) és a Kutas-csatorna (65 km,
782 km2) a legjelentősebbek. Utóbbinak mellék
csatornája az Ölyvös-csatorna (49 km, 258 km2)
és a Szöcsköd-Komádi-csatorna (25 km, 78 km2).
K-ről Ny felé szárazodó, gyér lefolyású, vízhiá
nyos terület.
Vízjárási adatokat főleg a Berettyóról isme
rünk.

Vízfolyás

Vízmérce

A Berettyón a kora nyári árvizek a jelentőseb
bek, míg a helyi csatornahálózat medrei leggyak
rabban hóolvadáskor duzzadnak meg. Az év
második fele kisvizű. A Berettyó vízminősége a
II. és III. osztály között váltakozik, ugyanúgy a
csatornáké is. A belvízi csatornahálózat kb. 800
km hosszú.
Érdekes, hogy a kistájnak ma csak egyetlen
mesterséges tava van: a Kutas-csatornán a Körmösd-pusztai tározó (197 ha). A sűrű csatornahá
lózat még az időszakos vízállásokat is levezeti.
A „talajvíz" mélysége általában 2-4 m között
mozog, de Magyarhomorog környékén 2 m fölé
emelkedik. Kémiai jellege többnyire kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, de a Berettyót
és Mezősas-Biharkeresztes környékét a nátriumos
típus kíséri. Keménysége É-on 15-25 nk°, D-en
25-35 nk°. A szulfáttartalom É-on 60 mg/1 alatt
van, de a Berettyó mellékén 60-300 mg/1 felett,
sőt D-en a 300 mg/l-t is meghaladja.
A rétegvíz mennyisége csekély. A nagyszámú
artézi kút átlagos mélysége meghaladja a 200 m-t,
de a vízhozamok mérsékeltek, 1001/p alatt marad
nak. Körösszegapátinak 60 °C-os vizű fúrása van.
Valamennyi település közüzemi vízellátású,
de csatornázás csak Biharkeresztesen és még 3
községben épült ki, ezekben is csak részlegesen,
így kistáji szinten a lakásoknak mindössze
21,4%-a (2008) csatornázott, ami már komoly
környezeti problémákat vethet fel.

LKV
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cm
Berettyó
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-61

| 591(660)

0,6
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N övényzet h Régi folyómedrekkel tarkított, kis
sé hullámos síkság. A vízhálózat sűrű, jellemzők
a mára többé-kevésbé szabályozott erek (Ölyvös,
Barát-ér, Kutas-ér, Kis-Körös). A vízfolyások
mentén puha- és keményfás ligeterdők húzód
tak, ezek maradványai keskeny folyóparti fűz
nyár sávok, ill. jellegtelen kocsányos tölgyesek
(keleti kontyvirág - Árum orientale, kardos ma
dársisak - Cephalanthera longifolia, ligeti szőlő Vitis sylvestris). Az erdők természetessége és az
erdei fajok aránya a (határon túli) hegyekhez kö
zeledve nő. A szolonyec szikes növényzet jelleg
zetes (karcsú kerep - Lotus angustissimus, erdélyi
útifű - Plantago schzvarzenbergiana, sziki nefelejcs
- Myosotis sicula, mocsári csillaghúr - Stellaria palustris, henye vasfű - Verbéna supina, henye kun
kor - Heliotropium supinum), feltűnőek a sziki erdőssztyep-maradványok (fátyolos nőszirom Iris spuria, buglyos lcocsord - Peucedanum alsaticum, sziki kocsord - Peucedanum officinale). A szi
kesek egy része másodlagos, csekély vagy hiány
zó, padkásodással, halofitonok nélkül. Nagyobb
szikes mocsár kevés van, Fúrta-Vekerd térségé
ben több, sós vizű vízállás található. A kistáj K-i
peremén nem szikesedő mocsárrétek jelennek
meg (őszi kikerics - Colchicum autumnale, kornistárnics - Gentiana pneumonanthe, pompás kosbor
- Orchis elegáns), sőt zsombéksásosok is. A K-i
perem édesvízű mocsarainak, ereinek vízi nö
vényvilága nem szikes (békaliliom - Hottonia palustris, kolokán - Stratiotes aloides). Érdekes, K-ies
elemek a szümcső (Bunias orientalis), az öldöklő
ászát (Cirsium furiens), a dunai szegfű (Dianthus
collinus). Kipusztult a kandicshínár (Aldrovanda
vesiculosa), a debreceni torma (Armoracia macrocarpa) és az egyhajúvirág (Bulbocodium vernum).
Gyakori élőhelyek: F lb , F2, F ia , OC, RC, D34;
közepesen gyakori élőhelyek: H5a, B la , OB, B2,
B5, F4, BA, L5, F5, F3; ritka élőhelyek: J6, P2b,
P2a, J3, OA, RB, D6, B6, B3, A23, A l, RA, B4, M3.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa
(Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1.

A szikes talajok közül a réti szolonyecek 18%ot, a kevésbé szikes agyagos vályog vagy vályog
mechanikai összetételű, sztyepesedő réti szolo
nyec talajok 19%-ot tesznek ki. Földminőségük
kis (int. 15-25) pontértéket mutat, ami kémiai ta
lajjavítással növelhető. Hasznosításuk főként (85
és 70%) legelő és szántó, esetleg erdő.
A legkevésbé szikes szolonyeces réti talajok
6% területen találhatók. Mechanikai összetételük
agyagos vályog vagy vályog. Termékenységi be
sorolásuk a 30-45 (int.) földminőségi kategória.
Szántóként akár 70%-ban hasznosíthatók.
Az agyagos vályog vagy agyag mechanikai
összetételű, gyengén vagy erősen savanyú réti
talajok 13% területen fordulnak elő. Földminősé
gi besorolásuk kedvezőtlenebb esetben (erősen
savanyú kémhatás, nehéz mechanikai összetétel,
2-3% szervesanyag-tartalom) a 35-50 (int.) pont,
kedvezőbb esetben (gyengén savanyú kémhatás,
könnyebb mechanikai összetétel, 4% szerves
anyag-tartalom) pedig 55-65 (int.) pont. Szántó
ként 80%-uk, rét-legelőként 15%-uk, erdőként
5%-uk hasznosulhat.
Az öntés réti talajok kiterjedése a legjelen
tősebb (42%). Vályog, kisebb részben agyagos
vályog mechanikai összetételű, gyengén vagy
erősen savanyú, 1-2% humusztartalmú, a 35-50
(int.) földminőségi kategóriájú talajok. Hasznosí
tásuk a réti talajokéhoz hasonló lehet.
A szintén öntésanyagokon képződött réti
csemozjom és mélyben sós réti csemozjom tala
jok kiterjedése az összterület 1-1%-ára terjed ki.
Termékenységük azonban elmarad (int. 55-65 és
25-35) a löszön képződött változatokétól.
A talajtípusok területi megoszlása

ilajtipus kód
16
17

22
23
24
25
26

Területi részesedés

(% )

1
1
18
19

6
13
42

(Józsa Árpád Csaba, Enyedi Róbert, Burányi Tamás)
T alajok ■ A talajtakaró a Sebes-Körös hordalék

kúpjának homokos-iszapos üledékein képző
dött. A talajok fele az öntés réti talajok típusába
sorolható, míg a másik fele a szolonyeces szikes
talajokéba.
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Ny-i részén fut a 47. sz. főút, É-i
harmadát átszeli a 42. sz. főút és a Püspökladány-Biharkeresztes egyvágányú vasúti fővo
nal. ÉK-i részére bevezet a Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal. A kistáj K-i határvonala
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a magyar-román államhatár része. Állami közút
jainak hossza 182 km, amelyből 57 km (31%) má
sodrendű főút. Közútsűrűség 24 km/100 km2,
főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút menti települé
seinek aránya 38%. Bojt, Told és Vekerd közút
hálózati végpontok. Vasútvonalainak hossza 30
km, a vasútsűrűség 4 km/100 km2. Települései
nek 29%-a rendelkezik vasútállomással. Nagykereki vasúthálózati végpont. Ártánd nemzetközi
közúti, Biharkeresztes vasúti határátkelőhely
Romániába.
T elepüléshálózat u Alföldi léptékben viszony
lag sűrűn betelepült kistáj: 100 km2-re 2,5 telepü
lés jut. A 18 településből mindössze a szerény
központi helyi funkciókkal rendelkező Biharke
resztes (2001: 4230 lakos) városi jogállású. A tér
ség tényleges városközpontja a szomszédos kis
tájon fekvő Berettyóújfalu. A városi népesség
aránya alacsony, csupán 20%. A falvak többsége
kis- és közepes méretű (500-2000 lakos), de van
1 törpefalu is (<200 lakos).
N épesség ü A viszonylag sűrű településhálózat

ellenére a kistáj népsűrűsége nagyon alacsony
(2001: 32 fő/km2). A népességmaximum elérése
(1949) óta lakosságának közel felét elveszítette
(2001: 21 037), több kisebb falu pedig korábbi
népessége harmadára olvadt. A népességfogyás
fő oka az elvándorlás, de hosszabb ideje a termé
szetes népmozgalom is veszteséges. így megin
dult ez elöregedés, a gyermekkorúak aránya már

alig haladja meg a 65 évesnél idősebbekét (2001:
19,5, ill. 17,7%). Az elöregedési index értéke szin
te minden településen 100 feletti, a legkisebb falu
esetében pedig az elöregedés már visszafordít
hatatlannak látszik. Az egyre inkább kedvezőt
lenné váló korszerkezethez alacsony iskolázottsági szint társul: a lakosság közel 1/3-a még az
általános iskolát sem végezte el, a diplomások
aránya pedig mindössze 3,3%.
Vallási téren meghatározó a reformátusok sú
lya (2001: 63,6%), de további három felekezet is
említést érdemel: a római katolikusok állnak a
második helyen (8,8%), őket azonban nem a gö
rög katolikusok (2,2%), hanem az ortodox vallás
hívei követik (5,5%). A felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak aránya együtt meghaladja a
20%-ot. A népesség több mint 9/10-e magyar, a
cigányság aránya 3,5%, de a románok részesedé
se is közel 2% (2001). Az utóbbiak 150-200 fős
közösségei Bedőn és Körösszegapátiban élnek.
A hátrányos helyzetű kistáj munkaerő-piaci
mutatói meglehetősen rosszak, az alacsony gaz
dasági aktivitás magas munkanélküliséggel pá
rosul (2001: 23,6, ill. 32,1%). A hagyományos
agrárjelleg részben megmaradt, amit jelez a
mezőgazdasági népesség átlagosnál jóval maga
sabb aránya (2001: 16,8%). Az ipar részesedése
átlagos, a tercier szektoré átlag alatti a foglalko
zási szerkezetben (29, ill. 54,2%). A munkanélkü
liség 2007 nyarán közel háromszorosa (17,4%) az
országos átlagnak, a települések közötti jelentős
különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

régió: észak-aiföidi
Bihari-sík Tájvédelmi Körzet, Bihari-legelő Természetvédelmi Terület
N agy-rét (Bojt), horgásztó (Csökmő), Veres-hát (Fúrta), szikesek (Mezősas, Zsáka)

á
Bocskai-várkastély (Nagykereki)

W
gör. kát. tem plom (Bedő, Vekerd), ref, tem plom (Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Fúrta), r. kát. tem plom
(Fúrta, M ezőpeterd), román o rto d o x tem plom (M ezőpeterd)
Platthy-kúria, Hodossy-kastély (Ártánd), Rhédey-kastély (Zsáka)

(h
a Gázsi család kriptája (M ezőpeterd)

Á t
Bocskai István mellszobra, Szent László szobra (Biharkeresztes)
Belecz-tározó (Körösszegapáti)
Árpád-kori templomalapfal-maradványok (Csökm ő), Bocskai István Emlékkiállítás (Nagykereki)
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1.12.22 KIS-SÁRRÉT
A kistáj Békés és Hajdú-Bihar megyében helyez
kedik el. Területe 723 km2 (a középtáj 16,6%-a, a
nagytáj 1,4%-a).
T erülethasznosítás

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

3,7.............. 2701,4
70,2
50788,5
0,7
488,4
0,0
0,0
16,0
11600,1
4,8
3446,3
4,5
3278,5

D omborzat ■ A Sebes-Körös hordalékkúpjának
D-i lábánál elhelyezkedő 85,4 és 99,3 m közötti
tszf-i magasságú tökéletes síksági kistáj. Felszíne
igen kis, átlagosan 0,5 m/km2 relatív reliefű.
Domborzattípusát tekintve középső része rossz
lefolyású, alacsonyártéri szintű síkság, csak É-i
és K-i pereme tekinthető ármentes síkságnak. A
rossz lefolyás oka a medencehelyzet, amit az É-on
(Ős-Szamos) és D-en (Sebes-Körös) található fo
lyóhátak alakítottak ki. Az óholocénban itt nagy
kiterjedésű mocsárvidék képződött. Horizontá
lis felszabdaltsága csak a peremeken érzékelhető
(átlag 1,5 km/km2). E helyütt gyakoriak a morotvák, fattyúág-maradványok.
F öldtan ■ A medencealjzat túlnyomó része a

Békés-Codrui-övhöz tartozik, így jura-kréta ko
rú mélytengeri mészkövek és palák alkotják.
Erre késő-miocén és késő-pannon képződmények
települtek. A harmadidőszakinál idősebb réte
gekben földgáz-előfordulás (Sarkadkeresztúr). Körösök dinamiku
san süllyedő medencéjében a több
ezer m vastag - jelentős termálvíz
készletet is tartalmazó - pliocén
rétegsorra vékonyabb pleisztocénholocén, főként folyóvízi üledékek
települtek. Ezek a felszínre csak az
EK-i és D-i kistájperemen bukkan
nak.
A felszín közeli üledékek nagy
része ártéri mocsári iszap, agyag.
A Sebes-Körös mentén a Körösújfalu-Vésztő közötti terület az egy
kori mocsárvidék központja volt.
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A Nagy-Sárrétnél idősebb mocsarának üledékei
ben a lassú feltöltődésre utaló érettebb tőzeg for
dul elő. Tőzeg a felszínen csak a mélyebb ré
szeken van; többnyire 30-40 cm-es lencsékben
települ, s általában lápi, réti agyag borítja. A kis
táj középső része igen erősen szennyeződésérzé
keny.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú

kistáj.
Az évi napsütés 2000-2020 óra, a nyári évne
gyedben 810 óra körüli, télen pedig 180 óra nap
sütésre számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,3 °C, a
vegetációs időszaki átlag pedig 17,2-17,4 °C.
A 10 °C-ot 197-200 napon keresztül haladja meg
a napi középhőmérséklet; a tavaszi átlépés ha
tárnapja ápr. 1-3., az őszi okt. 20-án várható.
A fagymentes időszak ápr. 8-10. körül kezdődik,
és mintegy 194-197 napig tart. Az első őszi fa
gyokra október 22-24 között lehet számítani. A
legmelegebb nyári napok maximum hőmérsék
leteinek sokévi átlaga 34,0-34,5 °C, a téli mini
mumoké pedig -17,0 és -18,0 °C között alakul.
Az évi csapadékösszeg 540-560 mm között
van, de ÉK-en eléri az 570 mm-t, ÉNy-on viszont
csak 530 mm körül alakul. A vegetációs időszak
ban 320-330 mm csapadékra számíthatunk. A 24
órás csapadékmaximum 134 mm, Méhkeréken
mérték. A hótakarós napok száma 35 körül van;
az átlagos maximális hóvastagság 17 cm.
A kistáj ariditási indexe 1,26 és 1,28 között
változik, de ÉK-en 1,25 alatt, ÉNy-on viszont
1,30 fölött alakul.
Legnagyobb gyakoriságú az É-i és a D-i szél;
az átlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s közötti.
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A terület éghajlati adottságai öntözés mellett
mind a szántóföldi, mind a kertészeti kultúrák
termesztési igényeit kielégítik.
V izek ü A kistáj a Sebes-Körös (209 km, 9120
km2) vízgyűjtő területéhez tartozik, amely a Be
rettyó torkolatáig terjedő 44 km-es hosszában a
táj főfolyója. Rövid szakaszon, 13 km-en át érin
ti a Berettyó bal oldali torkolati szakasza is. D-i
része a Köleséri- (35 km, 329 km2) és a Határéri(14 km, 541 km2) főcsatornán át a Kettős-Körös
höz folyik le. A Sebes-Körös nagy mellékvize D-ről
a Holt-Sebes-Körös (56 km, 355 km2). E-on a
Nagyfoki-csatorna (15 km, 85 km2) a Kutas-éren
át a Berettyóba adja a vizét. Száraz, gyér lefolyá
sú, vízhiányos terület.
A számos vízfolyás közül a Sebes-Körösről
közlünk vízjárási adatokat.
A Sebes-Körös nagy árvizei is kora nyáriak,
míg a helyi csatornáké többnyire a hóolvadás
időszakában fordulnak elő. Az év második fele
általában kisvizű. A vízminőség II. osztályú, de
nyáron vannak nagyobb szennyeződések is (ha
táron túli eredettel). A belvízi csatornahálózat
meghaladja a 400 km-t. Rajtuk árvizek idején szi
vattyútelepek üzemelnek, ezekkel tartják szára
zon az egykori Kis-Sárrét medencéjét.
A lecsapolt állóvizek helyét Biharugra kör
nyékén számos halastó pótolja. Felszínük mint
egy 1540 ha. Kisebb tavak vannak Komádi (28
ha) és Zsadány mellett (12 ha). Az egyetlen ter
mészetes állóvíz - Biharugra mellett - alig 5 ha
felületű.
Ma a „talajvizet" 2 -4 m között érjük el.
Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege K-en
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de
Zsadánytól Ny-ra a nátriumos típusok uralkod
nak. Keménysége többnyire 25-35 nk° között
van, a települések körzetében e fölött. A szulfát
tartalom általában 60-300 mg/1, de a Sebes-Kö
röstől É-ra a 300 mg/l-t is meghaladja.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az arté
zi kutak átlagos mélysége 200 m alatt van. Vízho
zamuk általában mérsékelt, nem éri el a 1001/p-et.
Biharugrának 56 °C-os, Komádinak 56 °C-os,

Vízfolyás
■■
.
Sebes-Körös
Sebes-Körös

Vízmérce

Vésztőnek 43 °C-os, Zsadánynak 36 °C-os vizű
kútja van.
A környezeti szempontból fontos csatornázás
kiépítése még csak a kezdeteknél tart, csak Komádiban és Vésztőn van részleges csatornaháló
zat. így kistáji szinten a lakásoknak mindössze
19%-át kapcsolták rá a közüzemi csatornaháló
zatra (2008).
N övényzet ■ Az erdélyi hegyekből lezúduló
folyók a Kis-Sárréten a vízszabályozások előtt
hatalmas mocsarakat és nyílt vizeket alkottak,
köztük szárazulatokkal. Ma jellemzőek a kiszá
radó, de regenerációképes nádasok, gyékénye
sek, magassásrétek, zsiókás, kákás mocsarak.
A potenciális vegetáció maradványaiból jelentős
területet foglalnak el a szikes rétek, ürmöspuszták, cickórós gyepek és a száraz gyepek. A gye
pek nagy része extenzíven használt, a felhagyott
szántók egy részén erdőtelepítések kezdődtek,
ül. folytatódnak. A telepített erdők jelentős része
kocsányos tölgyes, csertölggyel és magyar kőris
sel elegyes.
Jellemző, ill. értékes fajok: a magassásosokban villás sás (Carex pseudocyperus), kisfészkű
ászát (Cirsium brachycephalum), a mocsarakban
rucaöröm (Salvinia natans), súlyom (Trapa natans), tündérfátyol (Nymphoides peltata), kolokán
(Stratoites aloides). A mocsár- és kaszálóréteken
medvetalp (Heracleum sphodylium), merevszőrű
boglárka (Ranunculus strigulosus), réti iszalag
(Clematis integrifolia), örménygyökér (Inula helenium), mocsári kosbor (Orchis palustris), hússzí
nű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), szürke
ászát (Cirsium canum), réti legyezőfű (Filipendula
ulmaria), festő zsoltina (Serratula tinctoria). A ki
száradó fűzlápmaradványokban rekettyefűz
(Salix cinerea), orvosi macskagyökér ( Valeriána
officinalis), a szikes réteken hernyópázsit (Beckmannia eruciformis), karcsú kerep (Lotus angustissimus), erdélyi útifű ( Plantago schwarzenbergiana).
A rétiőszirózsás-szikikocsordos réteken: sziki
kocsord (Peucedanum officinák), réti őszirózsa
(Aster sedifolius), fátyolos nőszirom (Iris spurid),
aranyfürt (Aster linosyris). A rétsztyepeken
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a hegylábi flóra áthúzódó fajai a borjúpázsit
(Anthoxanthum odoratum), az öldöklő ászát (Cirsium furiens), a rezgőpázsit (Briza média), a pirosló
here (Trifolium rubens), a macskahere (Phlomis tuberosa), a bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), a bakfű (Stachys officinalis), a fogaslevelű
bükköny ( Vicia narbonensis subsp. serratifolia) és a
parlagi rózsa [Kosa gallica). Erdők maradványfajai a szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), a
változó boglárka (Ranunculus auricomus), a ma
gas gyöngyperje (Melica altissima), a ligeti szőlő
(Vitis sylvestris), a szagos galaj (Galium odoratum),
a kányabangita ( Viburnum opulus). Kipusztult a
mocsári aggófű (Senecio paludosus), a nádi bog
lárka (Ranunculus lingua), a gyilkos csomorika
(Cicuta virosa), a mocsári ászát (Cirsium palustre)
és a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris).
Gyakori élőhelyek: F2, F ia, OC, F lb , RC, Bla;
közepesen gyakori élőhelyek: H5a, D34, B5, OA,
RB, OB, P2b, A l, F3, J3, B2; ritka élőhelyek: F5,
A3a, L5, F4, J4, RA, A23, D6, B3, B6, J6, M3, P7,
B lb, Jla .
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americaná) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3.

(Kertész Éva)
T alajok ■ Az É-ról és D-ről hordalékkúpokkal

lezárt vízlefolyású, mélyfekvésű ártéri sík talajai
vízhatás alatt képződtek. A löszös üledékeken
kialakult, agyag mechanikai összetételű, erősen
savanyú kémhatású, 3-4% szervesanyagot tar
talmazó réti talajok 34%-ot foglalnak. Termé
kenységük a 35-45 (int.) ponttal jellemezhető
földminőséget mutat. Zömmel (90%) szántóként,
5%-ban ligeterdőként hasznosíthatók.
A szikes talajvízű területen képződött talajok
kiterjedése jelentős (44%). A réti szolonyec tala
jok 20%-ot, a sztyepesedő réti szolonyec talajok
7%-ot, a szolonyeces réti talajok pedig 17%-ot
tesznek ki. A szikes talajtípusok - a szolonyeces
réti talajok kivételével - löszös anyagon képződ
tek, mechanikai összetételük ezért vályog és
agyag között változik. Hasznosításuk a felsoro
lás sorrendjében szántóként 25%, 20% és 85%,
valamint legelőként lehetséges.
Az öntés réti talajok a terület 8%-án fordulnak
elő. Szemcse-összetételük vályog, kémhatásuk
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gyengén savanyú, földminőségi besorolásuk
a 35-45 (int.) pont. Szántó 85%-on lehetséges
a fennmaradó terület pedig rét-legelő lehet.
A lecsapolt és telkesített síkláp talajok kiterje
dése 14%. Jelentős értéket a tőzegvagyon és - a
lecsapolást és a telkesítést megelőzően - a lápi
termőhely botanikai ritkaságai képviseltek.
Hasznosításuk a vízrendezést követően - a jelen
ben - szántóként lehetséges.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

22

20

23
24
25
26
29

7
17
34

8
14

K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési hálóza
ti helyzetű, lényegében főút nélküli terület. Csak
ÉNy-i peremét érinti a 47. sz. főút rövid szakasza.
É-i felét átszeli a megszüntetésre kijelölt Vésztő-Körösnagyharsány, DNy-i peremét a Békéscsaba-Vésztő vasúti mellékvonal. A kistáj K-i ha
tárvonala a magyar-román államhatár része.
Állami közútjainak hossza 188 km, amelyből 8
km (4%) másodrendű főút. Közútsűrűség 25
km/100 km2, főútsűrűség 1 km/100 km2. Nincs
főút menti települése. Geszt és Újszalonta közút
hálózati végpont. Vasútvonalainak hossza 35 km,
vasútsűrűség 5 km/100 km2. Településeinek 50%-a
rendelkezik vasútállomással, közülük Körösnagyharsány vasúthálózati végpont. Méhkerék
nemzetközi közúti határátkelőhely Romániába.
T elepüléshálózat ■ A kistáj ritkásan betelepült:

100 km2-re még 2 település sem jut. A 14 helység
ből 2 városi jogállású, a kismezővárosi múlttal és
szerény központi helyi szerepkörrel rendelkező
Komádi és Vésztő. A városi népesség aránya
nem éri el az 50%-ot sem (2001: 47,1%). A falvak
egy része közepes méretű (1000-3000 lakos), de
vannak ennél kisebb népességszámúak, közöt
tük egy törpefalu (<200 lakos). A külterületi né
pesség (2001: 2,6%) elsősorban egykori uradalmi
majorokat, ill. nagyüzemi mezőgazdasági lakó
telepeket takar.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 40 fő/km2) ala

csony, alig haladja meg az országos átlag 1/3-át,
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de van olyan település, ahol a 10 fő/km2-t sem
éri el. A legnagyobb népességszám még 1949ben volt, azóta a kistáj elveszítette lakosságának
több mint 1/3-át (2001: 28 827 lakos). A népes
ségfogyásban az elvándorlás mellett a negatív
természetes népmozgalom is szerepet játszott, s
ez rányomja bélyegét a korszerkezetre is: a gyer
mekkornak aránya nem sokkal haladja meg a 65
év felettiekét (2001: 19,8, ill. 17,1%). Az elörege
dési index értéke a települések többségében 100
felett van, néhány esetben pedig a lakosság el
öregedése előrehaladott állapotban van. Az isko
lázottsági mutatók is meglehetősen rosszak: a
diplomások aránya alig haladja meg az egyetlen
osztályt sem végzettekét (2001: 3,1, ill. 2,8%), az
érettségizettek aránya (11,4%) pedig alig fele az
országos átlagnak.
Vallási megoszlás tekintetében a lakosság fele
református, 7,5% a római katolikusok és 5,5% az
ortodoxok aránya (2001). Az utóbbi egyházhoz a
román kisebbség tartozik. A vallási szerkezetet

jelentősen befolyásolja, hogy a lakosság közel
1/4-e felekezeten kívüli, de az ismeretlen vallásúak aránya is 9%. A népesség többsége magyar,
arányuk azonban nem éri el a 90%-ot. A legna
gyobb kisebbséget a románok alkotják (2001:
6,7%), legnépesebb csoportjuk (2001: 1713 fő)
Méhkeréken él, itt többségben is vannak, arányuk
meghaladja a 70%-ot. A cigányok részaránya
4,2%, legnagyobb közösségeik a 2 városban élnek.
A hátrányos helyzetű, határmenti kistáj mun
kaerő-piaci mutatói meglehetősen rosszak: az
aktív népesség aránya alacsony, a munkanélküli
ség pedig magas (2001: 22,6, ill. 35,5%). A foglal
kozási szerkezetben az átlagosnál jóval maga
sabb a mezőgazdaságban dolgozók aránya
(2001: 14,8%), átlag feletti az ipari, attól elmara
dó a tercier foglalkoztatottak részesedése (30,8,
ill. 54,4%). 2007 nyarán a munkát keresők aránya
(16,7%) több mint két és félszerese az országos
átlagnak, az egyes települések közötti jelentős
különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

régió: dél-alföldi
K örös-M aros Nemzeti Park
biharugrai halastavak; Mágor-puszta (Vésztő)
román o rto d o x tem plom (Méhkerék), ref. tem plom (Mezőgyán), gör. kát. tem plom (Sarkadkeresztúr)

É

Tisza-kastély (Geszt), Schwarcz-kastélyok (Okány), Fried-kastély (Zsadány)
Tisza-kripta (Geszt), zsidó tem ető (Körösnagyharsány, Okány)

lA
szélmalom, gőzmalom, hengermalom (Komádi)
Arany János Irodalmi Emlékház (Geszt), V észtő-M ágor Történelm i Emlékhely (Vésztő)

1.12.23 KÖRÖS MENTI SÍK
A kistáj Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben helyezkedik el. Területe 1240 km2 (a közép
táj 28,4%-a, a nagytáj 2,4%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,6
74,8
1,7

0,0
7,2
9,1
2,5

Hektár
5697,5
92749,0
2152,2
19,7
8986,0
11314,3
3092,9

D omborzat a A kistáj 80,8 és 92,6 m közötti tszf-i
magasságú tökéletes síkság. A domborzat verti
kálisan gyengén tagolt, az átlagos relatív relief
1,5 m/km2. A felszín a Fekete- és a Kettős-Körös
vonalától D felé enyhén emelkedik; itt a relatív
relief is 3 m/km2 feletti. A domborzattípusok
szempontjából a Fehér- és a Kettős-Köröstől
É-ra alacsonyártéri szintű síkság, amelyet
ÉNy-DK-i elrendeződésben kisebb, általában
lösziszappal magasított folyóhátak ármentes
darabjai tarkítanak, D-re néhány ártéri öblözettől eltekintve ármentes síkság. Az ártéri szintű
részek morotva- és mederroncsok hálózatával és
elgátolással keletkezett mocsár- és lápmaradvá
nyokkal borítottak.
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F öldtan ■ A meden
cealjzat túlnyomó ré
sze a Békés-Codruiövhöz tartozik, így
jura-kréta korú mély
tengeri mészkövek és
palák alkotják. DK-i
részén az alaphegy
ség 6 km-nél mélyeb
ben van, fúrásokkal
még nem érték el (Bé
kési-medence). A ké
ső-pannon üledékek
vastagsága eléri a 2
km-t. A kistáj rétegtani viszonyai és a Bé
-Í r
C so rv á s'^
ré tty ó -K ö rö s-v id é k
hajdani folyóhálózata
azt valószínűsíti, hogy
a holocénben itt volt a
legjelentősebb az üledék-felhalmozódás. A fel
szín közeli üledékeket a DK-i rész folyóvízi ho
mokját kivéve a finomabb frakciók jellemzik.
A Kettős-Körös vonalától É-ra az ártéri iszap,
agyag a típusos. Sarkadtól É-ra kisebb tőzegeskotus felszínek is előfordulnak. D felé már több
nyire lösziszap és ártéri infúziós lösz borítja a
területet, hozzájuk lokális jelentőségű téglaagyagkészletek (Gyula, Békés) kapcsolódnak.
A Körösök folyását öntésiszap, DK-en öntés
homok kíséri.
É ghajlat ■ Meleg, száraz éghajlatú kistáj.

A napsütéses órák évi összege 2000-2020;
nyáron kb. 810, télen mintegy 180 órát süt
a Nap.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a ve
getációs időszak átlaghőmérséklete pedig
17,3-17,5 °C. A napi középhőmérséklet 198-200
napon keresztül 10 °C fölött van, a tavaszi határ
nap ápr. 1-3., az őszi okt. 20. A fagymentes idő
szak kb. 195-198 nap, az utolsó tavaszi fagyok
ápr. 8-10-én, az első őszi fagy okt. 23-25-én je
lentkezik. Az évi abszolút hőmérsékleti maximu
mok átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké -17,0
és -18,0 °C közötti.
Az évi és a vegetációs időszaki csapadék
összeg a kistáj DK-i részein 550-570 mm, ill. több
mint 330 mm; ÉNy-on ennél kevesebb, 510-550
mm, ill. 300-330 mm. Egy nap alatt a legtöbb csa
padék - 103 mm - Békésen hullott. A hótakarós
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napok száma ÉNy-on 31-33, DK-en 34-36, az át
lagos maximális hóvastagság 17 cm.
Az ariditási index a kistáj DK-i felében 1,25
körüli, ÉNy-i felében 1,30-1,35.
A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i, de a
terület ÉNy-i részein nagy az ÉK-i szél aránya is.
Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s között van.
A kis vízigényű kultúrák számára megfelelő
az éghajlat.
V izek ■ A Fehér-Körös (235 km, 4275 km2; hazai

rész: 28 km, 298 km2), a Fekete-Körös (168 km,
4665 km2; hazai rész: 21 km, 151 km2), a SebesKörös (209 km, 9120 km2; a hazai rész: 59 km, 506
km2) Berettyó-torkolat alatti 15 km-es szakasza,
a Berettyó (205 km, 6095 km2; hazai rész 78 km,
2649 km2) Szeghalom alatti 5 km-es szakasza, a
Kettős-Körös (37 km, 10 386 km2 hazai rész) és
a Hármas-Körös (91 km, 27 537 km2 hazai rész)
Hortobágy-Berettyó-torkolatig terjedő 30 km-es
szakasza érinti a kistájat. Jelentősebb mellék
vizek még: a Folyóséri-főcsatorna (19 km, 130
km2), amely a Fehér-Körösbe; a Peresi-Holt-Körös (28 km, 198 km2), amely a Hármas-Körösbe;
a Szeghalmi-főcsatorna (12 km, 267 km2), amely
a Berettyóba; az Élővíz-csatorna (37 km, 542
km2) és a Hosszúfoki-csatoma (9 km, 570 km2),
amelyek a Kettős-Körösbe és a Gyepes-főcsator
na (15 km, 74 km2), amely a Hosszúfoki-csatornába torkoll. Gyér lefolyású, száraz, vízhiányos
terület.
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Vízfolyás
: .

: ■::

Fehér-Körös
Fekete-Körös
Kettős-Körös
Sebes-Körös
Hármas-Körös
Berettyó
Élővíz-csatorna
Hosszúfoki-csatorna
Gyepes-csatorna

Vízmérce
Gyula
Sarkad
Köröstarcsa
Körösladány
Gyoma
Szeghalom
Gyula
Tarhos
Tarhos

~.. ..... mim
á ^ H n H M n n i
LKV
LNV
KQ
KÖQ
NQ
— ------------------------■
cm
-210
786
26
626
0
-99
952
31
276
0,43
-96
909
60,2
890
3,56
-68
815
35
362
0,27
-116
918
1500
: 100
7,4
-59
678
9,4
0,60
250
-98
240
25
331
0,015
3
30
41
393
—
-

Valamennyi felsorolt nagyobb vízfolyásról
vannak vízjárási adataink.
A folyókat leggyakrabban a kora nyári esőzé
sek duzzasztják meg, a csatornák viszont hó
olvadáskor vezetnek nagyobb vízhozamokat. Az
év második felében a kisvizek uralkodnak. A bel
vízi csatornahálózat hossza meghaladja az 1300
km-t. A Kettős-Körösön Békésnél, a Sebes-Körö
sön Körösladánynál, a Fehér-Körösön Gyulánál
mederduzzasztó működik, hogy a nyári kisvizeket az öntözés céljára tározza.
A tájnak sok, összesen 31 állóvize van. 2 kis
természetes tava csak 3 ha felszínű, 16 mester
séges tározójának felülete azonban meghaladja
a 920 ha-t. Közülük a békési duzzasztó tava a
legnagyobb, 308 ha. A Hármas-Körös mentén
13 holtág meandertavát találjuk, kb. 225 ha fel
színnel.
A „talajvíz" átlagos mélysége kisebb terüle
tektől eltekintve 2 -4 m között ingadozik. Kémiai
jellege változatos, a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos és a nátriumos típusok sűrű fol
tokban váltakoznak. A keménység is egyenetlen
eloszlású, de többnyire felül van a 25 nk°-on, sőt
pl. a Fehér- és Fekete-Körös között a 45 nk°-on is.
Hasonlóan tarka a szulfáttartalom eloszlása: ál
talában 60-300 mg/1 közötti, de a települések kö
zelében a 600 mg/l-t is eléri.
A rétegvíz mennyisége kevés. Az artézi kutak
átlagos mélysége meghaladja a 200 m-t, de a víz
hozamok a 100 1/p alattiak. Kivétel a K-i perem,
ahol számos bővizű kút is üzemel. Békésnek 51
°C-os, Gyulának 71 °C-os, Köröstarcsának 70 °Cos, Tarhosnak 65 °C-os vizű kútja van. A gyulai
gyógyvíz értékű és gyógyfürdőt táplál.
Valamennyi településnek közüzemi vízellátá
sa van, közüzemi csatornahálózat azonban csak
a települések felében van. Mivel az ellátottság
mértékét a nagyobb városok határozzák meg,

kistáji szinten a lakások több mint 70%-a csator
názott (2008).
N övényzet ■ Növényzeti szempontból nem

egységes a kistáj. A Sebes- és a Hármas-Köröstől
É-ra eső felének vegetációja hasonló a Békési- és
a Dévaványai-síkhoz: potenciális erdőssztyep,
ahol az emberi tevékenység a természetközeli
vegetációt jelentősen visszaszorította. Az ártere
ken ecsetpázsitos kaszálórétek és puhafás liget
erdők maradtak fenn (réti iszalag - Clematis
integrifolia, nyári tőzike - Leucojum aestivum). Az
erdők döntő része nemesnyár-ültetvény. Kis ki
terjedésben szikes gyepeket is megfigyelhetünk.
A táj D-i felén az államhatár irányában egyre
nagyobb kiterjedésben jelennek meg a szikes
gyepek és az összefüggő erdők. Gyulától ÉK-re
nagy kiterjedésű tölgy-kőris-szil ligeterdők talál
hatók, amelyekre jellemző az Erdélyi-közép
hegység felől leszivárgó montán, mezofil lomb
erdei fajok (medvehagyma - Allium ursinum,
bogiáros és berki szellőrózsa - Anemone ranunculoides, A. nemorosa, odvas és ujjas keltike - Corydalis cava, C. solida, kapotnyak - Asarum europaeum,
ligeti csillagvirág - Sállá vindobonensis, bársonyos
görvélyfű - Scrophularia scopolii, podagrafű Aegopodium podagraria, pirítógyökér - Tamus communis) megjelenése.
Jellemzők az ürmös szikesek (karcsú kerep Lotus angustissimus, sziki here - Trifolium angulatum, erdélyi útifű - Plantago schwarzenbergianá), a
vakszikesek (seprűparéj - Bassia sedoides, bárányparéj - Camphorosma annua), a sziki ecsetpázsitosok (kisfészkű ászát - Cirsium brachycephalum), a
sziki tölgyesek (erdei gyöngyköles - Buglossoides
purpureo-coerula, magas gyöngyperje - Melica
altissima), a löszmezsgyék (taréjos búzafű - Agropyron pectiniforme, nyúlánk sárma - Ornithogalum pyramidale) és a töltések növényzete (heverő
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seprűfű - Bassia prostrata, sáfrányos imola - Centaurea solstitialis). Elterjedtek a sziki magaskóró
sok (réti őszirózsa - Aster sedifolius, fátyolos nő
szirom - Iris spuria, sziki kocsord - Peucedanum
officinák, sziki lórom - Rumex pseudonatronatus).
Gazdag a csatornák és csatornapartok növényzete
(tündérfátyol - Nymphoides peltata, rucaöröm Salvinia natans, mocsári aggófű - Senecio paludosus, súlyom - Trapa natans, közönséges rence Utricularia vulgáris). Az özöngyomok főleg árte
reken, csatornák mentén terjednek. Kipusztult
fajok: Tisza-parti margitvirág (Chrysanthemum serotinum), kornistárnics (Gentiana pneumonanthé),
havasi szittyó (Juncus alpinus).
Gyakori élőhelyek: RC, F2, F lb , F ia, J4, OC,
BA; közepesen gyakori élőhelyek: L5, B la, P2b,
RB, J6, D6, F3, A l, A3a, J3; ritka élőhelyek: B2, B3,
B5, H5a, OA, OB, D34, RA, F5, M3, M6, P2a, B6,
II, 12, F4, A23, A5, M2.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 4, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 5, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, ame
rikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 1. (Jakab Gusztáv)
T alajok s A táj holocén alluviális üledékein a Kö

röshöz közelebb homok, iszapos homok, míg tá
volabb agyagos üledékeken, a terület kb. 96%-án
talajvízhatás alatti talajképződmények találhatók.
Az egyetlen, nem közvetlen talajvízhatású tí
pust a löszös alapkőzetű, vályog mechanikai
összetételű, felszíntől karbonátos, a 45-60 (int.)
pont földminőségű, mélyben sós réti csernozjom
talaj képviseli, 4% területen. Hasznosítása 70%ban szántó, 10%-ban erdő és legelő lehet.
A vízhatás alatti talajképződmények közül a
legnagyobb területen (41%) a zömmel agyag
mechanikai összetételű, erősen vagy gyengén
savanyú kémhatású, 3-4% szerves anyagot tar
talmazó, a 45-65 (int.) földminőségi kategóriába
sorolt réti talajok fordulnak elő. Hasznosításuk a
mélyben sós réti csernozjomokéval megegyező
lehet.
Az agyagos vályog mechanikai összetételű
réti öntéstalajok 6% területen találhatók. Kémha
tásuk gyengén savanyú, legfeljebb 1-2% szerves
anyagot tartalmaznak. Földminőségi besorolá
suk a (35-45) pont. Zömmel (85%) szántóként és
5-5%-ban rét-legelő, ill. erdőterületként haszno
síthatók.
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A szikes talajok a terület közel felét (49%)
alkotják. A réti szolonyec talajok 3%-ot, a sztyepesedő réti szolonyec talajok 14%-ot, a legelő és
kaszáló területként is hasznosítható szolonyeces
réti talajok pedig 32%-ot tesznek ki. A szikes ta
lajok - a kistáj K-i részének szolonyeces talajait
kivéve - agyag mechanikai összetételűek. Hasz
nosításuk a felsorolás sorrendjében legelőként
(75%, 60% és 25%), valamint szántóként és erdő
ként (0%, 5% és 10%) lehetséges.
A kistáj mezőgazdasági potenciálja kicsi,
szántóföldi gazdálkodásra részben és csupán
talajjavítást (meszezés, „digózás") követően al
kalmas.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
_ . .V
, ', I '
........... -7- .. . . ,
, , /n/ ■
Talajtípus kod
Területi reszesedes (%)
17 ■ÍV
4
22
3
14
23
;/
24
32
: 25
\
41
26

K özlekedés s Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. ENy-i peremét érinti a 46. sz.
főút és a Szolnok-Békéscsaba kétvágányú villa
mosított vasúti fővonal. Középső részét átszeli a
47. sz. főút rövid szakasza. DK-i peremét érinti a
44. sz. főút és a Békéscsaba-Vésztő vasúti mel
lékvonal Gyula és Kötegyán közötti szakasza.
ÉNy-i harmadában kanyarog a Gyoma-Vésztő
vasúti mellékvonal. A kistáj K-i határvonala a
magyar-román államhatár része. Állami közút
jainak hossza 171 km, amelyből 36 km (21%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 14 km/100
km2, főútsűrűség 3 km/100 km2. Főút menti te
lepüléseinek aránya 44%. Kötegyán közútháló
zati végpont. Vasútvonalainak hossza 68 km,
amelynek 21%-a villamosított. Vasútsűrűség: 5,6
km/100 km2. Településeinek 56%-a rendelkezik
vasútállomással, közülük Békés vasúthálózati
végpont. Hajózható vízi útja a Körös 58 km-es,
Gyomaendrőd és Békés közötti szakasza. Köte
gyán nemzetközi vasúti határátkelőhely Romá
niába.
T elepüléshálózat a Kistáji szinten a terület na

gyon ritkán betelepült: 100 km2-re mindösze 0,7
település jut. Az átlag mögött azonban a kistáj
sajátos kétosztatúsága húzódik meg: a Sebes-
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Köröstől Ny-ra eső részen egyetlen település
sincs, valamennyi helység a DK-i területen tö
mörül, ráadásul népes településekről van szó,
az átlagos településméret meghaladja a 9000 főt.
A 9 településből 4 városi jogállású, többségében
komoly városi múlttal és fejlett központi helyi
funkciókkal, pl. Gyula és Békés (2001: 33 041, ill.
21 663 fő). így a városi népesség aránya (2001:
86,3%) messze az átlag feletti, jóllehet a táj na
gyobb része falusias jellegű. A falvak többsége
közepes méretű (1000-3000 lakos). A külterületi
népesség aránya viszonylag jelentős (2001:
3,6%), ami részben az egykori tanyavilág ma
radványait, de inkább volt uradalmi majorokat,
üdülőtelepeket, besűrűsödött külterületi lakott
helyeket takar.
N épesség ■ A népsűrűség az országos átlagtól

elmarad ugyan, de alföldi relációban magasnak
számít (2001: 90 fő/km2). Maximális népesség
számát ugyan még 1941-ben érte el, az ezt köve
tő népességfogyás azonban csekély, még 10%-ot
sem ér el (2001: 81 838 fő). Kedvezőtlen változás,
hogy az utóbbi időszakban növekvő természetes
fogyás alakult ki, s ez rányomta bélyegét a kor
szerkezetre is: a gyermekkorúak aránya már alig
haladja meg a 65 év felettiekét (2001: 17,2, ill.
16,1%). Az elöregedési index értéke 1 települést
kivéve mindenütt 100 feletti, előrehaladott elöre
gedés azonban sehol sincs. Alakosság iskolázott

sági szintje elmarad ugyan az országos átlagtól,
de nem tartozik a legrosszabbak közé. Legin
kább a diplomások alacsony részesedése (2001:
7%) érdemel említést.
A vallási kép megítélését alapvetően befolyá
solja a felekezeten kívüliek átlagosnál jóval ma
gasabb aránya (2001: 34,3%), amihez kapcsoló
dik az ismeretlen vallásúak csoportja is (8,6%).
így a legnagyobb felekezet a református (33,7%)
megelőzve a római katolikusokat (17,4%). A ki
sebb felekezetek közül az evangélikusok 1,6%-ot
értek el és az ortodoxok is megközelítették az
1%-ot. Etnikailag az előbbiek elsősorban a szlová
kokhoz, az utóbbiak pedig a románokhoz köthe
tők. A lakosság döntő részben (kb. 95%) magyar,
emellett említést a 2,1%-ot kitevő cigányság és az
1%-ot elérő románság érdemel. Az utóbbiak leg
nagyobb számban Gyulán, a hazai románok
szellemi központjában élnek.
A munkaerő-piaci mutatók elmaradnak
ugyan az országos értékektől, de nem kirívóan
rosszak: 2001-ben a lakosság gazdasági aktivitá
sa 31,9%, a munkanélküliségi ráta pedig 14,3%.
A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor do
minál (2001: 59,7%) megelőzve az átlagosnál va
lamivel magasabb ipari és mezőgazdasági fog
lalkoztatást (32,9, ill. 7,4%). 2007 nyarán a mun
kanélküliség valamivel az országos átlag feletti
(8,1%), jelentős részben Gyula kedvező helyzete
következtében.
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Wenckheim-vadászkastély parkja (Bélmegyer), várkert (Gyula)
Békés, Gyula

£
K örös-M aros Nem zeti Park, Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület
Fáspuszta (Bélmegyer), Szanazug (Gyula), horgásztó, Körös-parti szabadstrand (Köröstarcsa)
vár (Gyula)
r. kát. tem plom (Békés, Bélmegyer, D oboz), gör. o rto d o x tem plom (Békés), román o rto d o x tem plom , zsinagóga (Gyula),
ref. tem plom (Békés)
W enckheim-kastély (Békés, Bélmegyer, Doboz, Tariios), Kárász-kastély (Bélmegyer), H arruckern-W enckheim -A lm ásy-

&

kastély (Gyula), W enckheim -M erán-kastély (Körösladány), Almásy-kastély (Sar<ad)
Városháza (Békés), Százéves cukrászda, katolikus iskola, Máriás-ház, Vármegyeháza (Gyula)
zsidó te m e tő (Doboz, Sarkad), W enckheim -knpta (Körösladány)

Új
Holokauszt-emlékmű (D oboz), A dy Endre-szobor, A lbrecht D ü re r mellszobra, A p o r Vllm os-szobor, Bartók-szobor,
Erkel-szobor, Díszkőt, József Attíla-szobor, kálvária, Petőfi-szobor, N epom uki Szent János-szobor, Világóra (Gyula),
T ü köry Lajos-emlékmű (Körösladány)
Húsipari Ü zem történeti Gyűjtemény (Gyula), duzzasztómű (Békés, Gyula, Körösladány)
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Jantyik Mátyás Múzeum (Békés), Erkel Ferenc Emlékház, ferences rom kert, Corvin János Múzeum, Polgári életm ód-történeti
bemutató, Szűz Mária Kegy- és Emléktárgyak Gyűjteménye, Vármúzeum (Gyula), Márki Sándor Múzeum (Sarkad)
kékfestőműhely, népi lakóházak (Békés), tanyamúzeum, N ém et Nemzetiségi Gyűjtemény (Gyula)

j

Várszínház (Gyula)

1.13 KÖRÖS-MAROS KÖZE
1.13.11 CSANÁDI-HÁT
A kistáj Békés megyében helyezkedik el. Terüle
te 409 km2 (a középtáj 7,9%-a, a nagytáj 0,8%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,4
89,2
0,5

Hektár
2224,3
36442,1
209,0

0,0
1,2
2,6
1,0

0,0
475,2
1082,6
421,6

D omborzat m A kistáj 96,6 és 106,8 m közötti
tszf-i magasságú, lösziszappal fedett hordalék
kúpsíkság. Ez lényegében a Magyarország terü
letére eső marosi hordalékkúp központi (legma
gasabb) részének D-i fele. Domborzattípusát
tekintve alacsony ármentes síkság, amely eny
hén DDNy-nak lejt. Az átlagos relatív relief igen
kicsi (1 m/km2), csak a D-i részeken nő 2 m/km2
fölé. A felszíneken a parti dűne vonulatok és az
ÉNy-DK-i tengelyű egykori folyóágak, fattyúágak gazdag formaegyüttest alkotnak. A nagyobb
buckák közötti részek, ill. a mélyebb fekvésű kiterjedtebb laposok rossz lefolyásúak.
F öldtan ■ Az alaphegység már viszonylag kis

mélységben (kb. 1-15 km) elérhető, mivel a Battonyai-hát gránitból álló kiemelkedése nem tar
tozik az Alföld gyorsan süllyedő területei közé.
A kristályos aljzat feletti képződmények szén
hidrogén-előfordulásai régóta ismertek (Végegy
háza, Battonya). A kistáj felszín közeli üledékei
re - a marosi hordalékkúphoz csatlakozva - a
homokos összletek a jellemzők, azonban a fel
színt - a Ny-i rész elgátolt laposainak kivételével
- mindenütt infúziós lösz, homokos lösz fedi.
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A pleisztocén végén, a holocén elején ÉK-DNy-i
és ÉNy-DK-i irányú folyóvízhálózat jött létre a
hordalékkúp D-i szárnyán is, amelyek mentén a
homok partidűne-vonulatokba rendeződött. Az
elhagyott folyómedrek a holocénban csaknem
teljesen feltöltődtek. A mélyedéseket réti agyag,
agyagos iszap fedi.
É ghajlat a Meleg-száraz éghajlatú kistáj.

A napfénytartam évi összege 2010-2020 óra;
nyáron a napsütéses órák száma kevéssel 810 fölött
van, a téli napsütés pedig kevéssel 190 óra fölötti.
Az évi középhőmérséklet 10,4-10,5 °C, a ve
getációs időszak átlaghőmérséklete 17,3-17,5 °C.
A napi középhőmérséklet ápr. 1-3. körül lépi át a
10 °C-ot, és okt. 20-án süllyed ismét alá, vagyis
az időszak hossza 198-200 nap. A fagymentes
időszak ápr. 6-9-én kezdődik és okt. 24-26. körül
ér véget, a fagymentes időszak kb. 196-200 nap.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
átlaga kevéssel 34,0 °C alatti, a minimumoké
-17,0 °C körüli.
Az évi csapadékösszeg 570-580 mm, a vegetáci
ós időszaki átlag kb. 340 mm. A 24 óra alatt lehul
lott csapadékmaximum 92 mm; Battonyán mérték.
Átéli időszakban 32-34 napig takarja hó a földeket,
az átlagos maximális hó vas tagság 17-18 cm.

Az ariditási index 1,20 körül.
Az É-i szél mellett elég nagy a D-i és a DK-i
szél gyakorisága. Az átlagos szélsebesség 2,5-3
m/s között alakul.
A hőigényesebb és közepes vízigényű növé
nyek termesztésének kedvező az éghajlat.
V izek ■ A Közép-Tisza vízgyűjtő K-i oldalán le
vő táj. Egyetlen vízfolyása a Száraz-ér (167 km,
1304 km2), amely 44 km-en át kanyarog a tájban.
Nagyobb mellékvize a Cigányka-ér (16 km, 40
km2) és a Kutas-ér (30 km, 143 km2). Kiágazik be
lőle a Mezőhegyesi-Élőviz-csatorna (42 km, 246
km2). Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület.
A vízfolyások vízjárását kisvizek idején mes
terségesen irányítják. A Száraz-érbe Aradnál 1-3
m3/s vizet eresztenek a Marosból. A battonyai
vízosztómű ebből 1 m3/s-ot ad át a Mezőhegy esi-Élővíz-csatornába. Árvizek jobbára hóolvadás
idején alakulnak ki, máskor csak csapadékos pe
riódusokban találunk a csatornákban vizet.
A vízminőség III. osztályú. A felszín lejtése miatt
a lefolyás viszonyok is jók, ezért a csatornaháló
zat hossza alig 100 km. A jó lefolyásviszonyok
miatt nincs egyetlen állóvize sem.
A „talajvizet" 2-4 m között mindenhol elérjük.
Mennyisége a felszín hordalékkúp jellege miatt
tetemes. Ami a kémiai jelleget illeti, zömmel nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, mellette a
peremeken a kalcium-magnéziumos típus az
elterjedt. Keménysége meglepően alacsony, több
ségében 0-15 nk° közötti; csak a K-i peremen,
Battonyától DNy-ra és Mezőkovácsháza környé
kén magasabb. A szulfáttartalom K-en 60 mg/1
alatt van, amely Ny-ra 300 mg/1-ig emelkedik,
sőt Battonya és Mezőkovácsháza között e fölé.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. A szá
mos artézi kút átlagos mélysége 100-200 m kö
zött van, de a vízhozamok általában mérsékel
tek, többnyire pár száz 1/p-esek. Helyenként
azonban (pl. Battonyán) vannak bővizű kutak is.
Mezőkovácsházán 63 °C-os, Végegyházán 70 °C-os
vizű fúrás van, az előbbire fürdő is települt.
Mivel részlegesen kiépített közüzemi csatornahálózat csak a települések felében van, kistáji
szinten a csatornázott lakások aránya mindössze
17,7% (2008).
N övényzet H A legnagyobb arányban felszán
tott kistájaink egyike, a természetszerű növény
zet erősen fragmentált. Az eredeti löszsztyepve-

getáció maradványait jellemzően az utak, közigazgatási határok, erek mentén húzódó mezs
gyék őrzik. Az erdők túlnyomó többsége fiatal,
fajszegény, de az erdei fajok terjedése tapasztal
ható. A vízi, vízparti élőhelyek esetében az erek
(pl. Száraz-ér) jelentősége kiemelkedő. A legelte
tés drasztikus visszaszorulása és a vegyszerezés
számos, korábban gyakori gyomnövény erőtel
jes megritkulását, eltűnését idézte elő. A táj rege
nerációs képessége igen gyenge, az inváziós ter
helés aránylag alacsony.
A Csanádi-hát legfőbb növénytani értékét a
löszpusztarét-maradványok jelentik (szennyes
ínfű - Ajuga laxmannii, gór habszegfű - Silene
bupleuroides, vetővirág - Sternbergia colchiciflora,
kék atracél - Anchusa barrelieri, mirigyes kakascí
mer - Rhinanthus rumelicus, csajkavirág - Oxytropis pilosa, horgas bogáncs - Carduus hamulosus,
magyar kutyatej - Euphorbia glareosa, karcsú or
báncfű - Hypericum elegáns, pusztai meténg Vinca herbacea, hengeres peremizs - Inula germanica, nyúlánk sárma - Ornithogalum pyramidale,
üdébb, réties típusokban: kövér aggófű - Senecio
doria, buglyos kocsord - Peucedanum alsaticum).
A sztyepcserjések (törpemandula - Prunus tenella, parlagi rózsa - Rosa gallica) is szinte kizárólag
mezsgyéken éltek túl. A tájon kevés szikes talál
ható, főleg a K-i részen, a jobb szikes fajok ritkák.
Kis területet borítanak a sziki magaskórósok (ré
ti őszirózsa - Aster sedifolius, bárányüröm - Artemisia pontica, karcsú kerep - Lotus angustissimus).
Egyes években a szántóföldi laposokban fajgaz
dag iszapnövényzet jelenik meg (henye füzény Lythrum tribracteatum, iszapfű - Lindernia procumbens, henye káka - Schoenoplectus supinus).
Eltűnt fajok: festő csülleng (Isatis tinctoria), ke
reklevelű buvákfű (Bupleurum rotundifolium), úti
imola (Centaurea calcitrapa), sármányvirág (Sideritis montana). Az özöngyomok közül jellegzetes
a parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia), amely nagy
területeket borít.
Gyakori élőhelyek: OC, RC, B la, H5a, BA;
közepesen gyakori élőhelyek: P2b, F2, F lb , B6,
RB, OB, B5, A l, D34; ritka élőhelyek: L5, D6, RA,
F3, OA, P2a, B2, II, J6, B3, F4, F ia , M6, F5.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, amerikai alkör-
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mös (Phytolacca americana) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1. (Csathó András

István)
T alajok ■ A mezőgazdasági arculatú kistájat
borító lösz jellegzetessége a nagy muszkovit- és
csillám tartalom. Ebből adódóan a rajtuk képző
dött talajoknak nagy a káliumtartalma. A kedve
ző mezőgazdasági adottságú, vályog mechani
kai összetételű, 3-4% humusztartalmú, a 90-115
(int.) földminőségi kategóriába sorolt alföldi
mészlepedékes csernozjom talajok 10%-ot, a
még kedvezőbb termékenységű (int. 105-130)
réti csernozjom talajok 52%-ot, a valamivel ked
vezőtlenebb termékenységű (int. 45-65) mély
ben sós réti csernozjom talajok 32%-ot, az erő
sebben szikes, a 40-50 (int.) minőségű mélyben
szolonyeces réti csernozjom talajok pedig 4%-ot
tesznek ki. Szinte teljes egészében (85-95%)
szántóként hasznosíthatók. A főbb termeszthető
növények a búza, a kukorica, a cukorrépa és a
lucerna.
Az egy-egy kisebb területre korlátozódó, löszös anyagon kialakult, agyagos vályog mecha
nikai összetételű sztyepesedő réti szolonyec és
réti talajok 1-1% területen fordulnak elő. A réti
talajok főként szántóként, a szikesek legelőként
hasznosíthatók.

A talajtípusok terü leti m egoszlása
. 14
16
17
18
23
25

.................... 10...................
52
32
4

1
1

K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, főút nélküli terület. Ny-i peremén
fut a Makó-Kétegyháza, D-i részén a megszün
tetésre kijelölt Mezőhegyes-Battonya vasúti mel
lékvonal. A kistáj K-i és D-i határvonala a ma
gyar-rom án államhatár része, ahol Battonya
nemzetközi közúti határátkelőhely. Állami köz
útjainak hossza 80 km, közútsűrűség 20 km/100
km2. Vasútvonalainak hossza 21 km, a vasútsűrűség 5,3 km/100 km2. Településeinek 43%-a
rendelkezik vasútállomással, közülük Battonya
vasúthálózati végpont.

276

T elepüléshálózat ■ Ritkásan betelepült kistáj:

100 km2-re mindössze 1,7 település jut. Ebben je
lentős szerepe vám a települések török hódoltság
alatti pusztulásának, ill. az ezt követő újratelepülésnek. A 7 településből 2 városi jogállású (Batto
nya, Mezőkovácsháza): ezek funkciómegosztás
ban gyakorolják a központi helyi szerepköröket.
A városi lakosság aránya (2001: 63,6%) valamivel
alatta marad az országos átlagnak. A falvak többségében egykori kertészközségek - derék
hadát a közepes méretű települések (1500-3000
lakos) alkotják, de akad kis- és aprófalu is. A tele
pülések többnyire sakktábla alaprajzúak.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 57 fő/km2)
mindössze fele az országos átlagnak. A maximá
lis népességszám 1949-ben volt, ezt követően az
elvándorlás, majd a természetes fogyás is gyor
san apasztotta a népességet, így a kistáj lakossá
gának 40%-át elveszítette (2001: 21 701 fő). A
kedvezőtlen demográfiai folyamatok hátrányo
san érintik a korszerkezet alakulását is, így 2001ben a 65 év felettiek aránya már meghaladta a
gyermekkorúakét (17,8, ill. 17,5%). Az elörege
dési index értéke mindenütt 100 felett van, elöre
gedő település azonban még nincs. Az iskolá
zottság szintje eléggé alacsony, az elmaradás a
diplomásoknál a leginkább feltűnő (2001: 4,3%).
Vallási téren a római katolikusok dominálnak
(2001: 55,7%) utánuk jelentős lemaradással kö
vetkeznek a reformátusok (7,6%). A szlovákok
hoz is kötődő evangélikusok és a szerbekhez és
románokhoz kapcsolódó ortodoxok aránya még
alacsonyabb (1,1, ill. 2%). A felekezeten kívüliek
és az ismeretlen vallásúak együttesen több mint
30%-ot tesznek ki. A népesség döntő része
(>90%) magyar, az etnikai összetétel azonban
nem homogén. A kisebbségek közül a szerbek
(1,6%) és a románok (1,4%) egyaránt Battonyán
élnek elsősorban, az 1,6%-t kitevő cigányság pe
dig szétszórtan a kistáj több településében.
A terület munkaerő-piaci mutatói lényegesen
rosszabbak az átlagosnál: a lakosság gazdasági ak
tivitása alacsony, a munkanélküliség viszont magas
(2001:24,4, ill. 30.5%). Részben a kistáj kitűnő mezőgazdasági adottságait tükrözi vissza, hogy minden
5. foglalkoztatott az agrárszférában dolgozik. Leg
nagyobb arányban itt is a tercier szektorban tevé
kenykednek, megelőzve az ipari dolgozókat (2001:
55,1, ill. 24,1%). 2007 nyarán a munkanélküliség
(14,1%) több mint kétszerese az országos átlagnak.
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Idegenforgalmi régió: dél alföldi

a

Battonya, Mezőkovácsháza

—

p kát. tem plom

i

(Battonya)

SOS Gyermekfalu
zsidó te m e tő (Battonya, Kunágota)
Csanád vezér szobra
kunhalmok, birtokkereszt (Dombegyház)

értékek jellemzőek. Az országhatár közeli felszí
nek az ártéri szintű síkság, a továbbiak az ala
csony ármentes síkság orográfiai típusába sorol
hatók. A kistáj területe a marosi hordalékkúp
Magyarországra eső részének központi, ill. E-i
szárnya. Felszíni formái folyóvízi és eolikus fo
lyamatokkal keletkeztek. A domborzati adottságok
kedvező feltételeket teremtenek a növényter
mesztés számára.

1.13.12 BÉKÉSI-HÁT
A kistáj Békés és Csongrád megyében helyezke
dik el. Területe 1278 km2 (a középtáj 24,7%-a, a
nagytáj 2,5%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6, erdő
7. vízfelszín

Hektár
8282,1
112413,2
1028,8
20,5
3818,3
1443,0
761,9

%

6,5

88,0
0,8
0,0
3,0

1.1
0,6

D omborzat a A kistáj 82,6 és 105,5 m közötti
tszf-i magasságú, enyhén Ny-ÉNy felé lejtő, vál
tozatos folyóvízi és szélhordta üledékekkel fe
dett hordalékkúpsíkság. Átlagos relatív reliefe
2,5 m/km2, K-en nagyobb, Ny-on alacsonyabb

Földtan ■ A medencealjzat kétosztatú: D-i ré
sze a Battonya-Pusztaföldvári-hát gránitból és
mezozoos karbonátos kőzetekből álló kiemel
kedésére jut, itt az alaphegység 1,5-2 km mély
ségben már elérhető. Az ettől É-ra fekvő térség
már a Békési-medence területére esik, itt a me
dencealjzat akár 8 km mélységben is lehet (fúrás
sal még nem érték el). Szénhidrogén-előfordulá
sok Kaszaper-Pusztaföldvár és Csanádapáca
térségében. A Békési-medencében a gyors süllye
dés következtében a pleisztocén jégkorszakban
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kb. 1000 m vastagságú folyóvízi feltöltés alakult
ki. A kistáj K-Ny-i irányba általában finomodó
felszín közeli üledékeit vékony plesztocén végi-holocén kori infúziós lösz, ül. lösziszap borít
ja. A hordalékkúp kavicsos összletének vastagsá
ga K-DK-en 8-10 m, Ny-ÉNy-on többnyire csak
1-2 m. A durva szemcséjű képződmények igen jó
mélységi víztárolók. Az ősfolyó medrét jelző ka
vicslerakódások fokozatosan homokos üledé
kekbe mennek át, s helyenként másodlagos, át
halmozott, szélhordta homok fedi a felszínt.
É ghajlat ■ A K-i részek a mérsékelten meleg és
a meleg éghajlati öv határán terülnek el, a Ny-i
vidék kifejezetten meleg. A kistáj K-i szegélye
mérsékelten száraz, máshol száraz.
Évente mintegy 2000-2020 óra napsütés vár
ható, ebből nyáron 810 körüli, télen 190 napsüté
ses óra valószínű.
A hőmérséklet sokévi átlaga 10,5-10,6 °C, de
ÉK-en ennél kevesebb (10,3 °C). A tenyészidőszak középhőmérséklete K-en 17,3 °C, Ny-on
17,4-17,6 °C. A napi középhőmérséklet márc.
31-ápr. 2. és okt. 20-21. között, azaz 199-202 na
pon át meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes idő
szak hossza K-en mintegy 196-198 nap (ápr.
8-10. és okt. 24-26. között), míg Ny-on közel
200-202 nap (ápr. 5-8. és okt. 26-28. között). A
legmelegebb nyári napok maximum hőmérsék
letének sokévi átlaga 34,0 °C körüli, a leghide
gebb téli napok minimum hőmérsékleteinek át
laga Ny-on -16,0 és -17,0 °C közötti, máshol
-17,0 és -18,0 °C közötti.
A csapadék sokévi átlaga K-en 570-580 mm, a
középső vidékeken 540-560 mm, Ny-on 520-540
mm, sőt Nagymágocs és Árpádhalom térségé
ben kevéssel 520 mm alatti. A vegetációs idő
szakban K-en 340 mm, a középső vidékeken 320
mm körüli, Ny-on 310 mm körüli eső várható. A
legtöbb 24 órás csapadékot Orosházán mérték
(147 mm). Évente 32-35 hótakarós nap a valószí
nű, az átlagos maximális hóvastagság 17 cm.
Az ariditási index K-en 1,20, a kistáj középső
részein 1,25-1,30, Ny-on 1,35.
A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i; az át
lagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. Főként
a hőigényes és kisebb vízigényű kultúrák számá
ra alkalmas az éghajlat.

Vizek ■ A Közép-Tisza DK-i oldalának csak III.
rendű vízfolyásai vannak. DNy-i részét 9 km
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hosszan a Száraz-ér (167 km, 1304 km2; hazai
rész: 152 km, 1205 km2) keresztezi. Hozzáfut a
Tótkomlós-éri-csatoma (32 km, 180 km2) és az
Aranyodi-csatorna is (38 km, 275 km2). A Mágocséri-főcsatoma (60 km, 435 km2) már a Tiszá
hoz irányul. A Dögös-Kákafoki-főcsatorna (36
km, 445 km2) - amelynek csak forrás vidéke jut a
területünkre - a Hármas-Köröshöz, a Gyula-Kétegyházi-felfogócsatorna (20 km, 251 km2) pedig
a Fehér-Köröshöz viszi a vizét. Nagyobb részé
ben gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület.
Állandó vízről a Száraz-ér kivételével - amely
a Marosból 1-3 m3/s-ot kap - nem is nagyon be
szélhetünk. A csatornák jobbára csak csapadékos
években és hóolvadás idején vezetnek jelentő
sebb vízmennyiséget. Vízminőségük III. osztá
lyú. A belvízi csatornahálózat hossza kb. 300 km,
amelyekre a csapadékos időszakokban van
szükség.
Tavai kicsinyek, sekélyvizűek. A 9 természe
tes állóvíz összes felszíne is csak 15 ha. Közülük
a kakasszéki (1,5 ha) és a gyopárosi (3,5 ha) sziksósvizű fürdőtó. Két mesterséges állóvize 16 ha,
a nagyobbik, Nagymágocsnál, 15 ha.
A „talajvíz" mélysége általában 2-4 m között
ingadozik, de a Ny-i és az É-i peremen még lej
jebb is süllyed. Kémiai jellege változatos, Új
kígyóstól É-ra a nátrium-, Csanádapácától és
Orosházától ÉNy-ra a nátrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus dominál, de a
kalcium-magnéziumos típus is jelentős kiterje
désű. Keménysége többnyire 15-25 nk° közötti,
de a települések körzetében a 35 nk°-ot is meg
haladja. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között
van általában, de Nagymágocstól Ny-ra 600
mg/1 fölé emelkedik.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. A nagy
számú artézi kútnak mind a mélységében, mind
a vízhozamában jelentős eltérések vannak. A mély
ségek K-ről Ny-ra fokozódnak, a vízhozamok
ban pedig bizonyos mérséklődést tapasztalunk.
Az átlagos kútmélység 100-200 m közötti, a víz
hozamok pedig 100-200 1/p között vannak, de
helyenként tekintélyes vízbőséget is elérnek.
Csanádapácán 39 °C-os, Nagymágocson 96 °C-os,
Nagybánhegyesen 72 °C-os, Orosházán 95 °C-os
vizet tárt fel a fúrás.
Környezeti szempontból probléma, hogy a te
lepülések több mint felében van ugyan köz
üzemi csatornahálózat, de kistáji szinten csak a
lakások alig több mint 40%-a csatornázott (2008).
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N övényzet ■ A hajdan jellemző löszsztyep-ve-

getációt az igen jó minőségű csernozjom talaj mi
att szinte teljes egészében felszántották, mára
szántók és lakott területek uralják az erősen fragmentált tájat. Szikeseket főleg Orosházától D-re
és a kistáj K-i részén találunk. Természetes vízfo
lyások csak elvétve fordulnak elő. Erdőben sze
gény vidék, a kevés ültetett erdő is javarészt jel
legtelen. A táj regenerációs képessége rossz. Az
özönnövény-fertőzöttség viszonylag alacsony.
A löszpusztagyepek mára kis zárványokként
mezsgyékre, földvárakra, a szikes környezetből
kiemelkedő padkákra szorultak vissza (kiemel
kedő fajai az endemikus, az országban csak itt
előforduló erdélyi hérics - Adonis x hybrida - és a
konya zsálya - Salvia nutans, továbbá jellegzetes
a szennyes ínfű - Ajuga laxmannii, a kék atracél Anchusa barrelieri, a vetővirág - Sternbergia colchiciflora, a karcsú orbáncfű - Hypericum elegáns, a
macskahere - Phlomis tuberosa, a tavaszi hérics Adonis vernalis, a selymes boglárka - Ranunculus
illyricus, a pusztai gyújtoványfű - Linaria biebersteinii, a bérei here - Trifolium alpesire, a nyúlánk
sárma - Ornithogalum pyramidalé). A sztyepcserjések szintén csak kis fragmentumokban maradtak
fenn (parlagi rózsa - Rosa gallíca, törpemandula Prunus tenella). A szikesek jellemző élőhelye a
szikes rét (buglyos boglárka - Ranunculus
polyphyllus, sziki kányafű - Rorippa kerneri, kisfészkű ászát - Cirsium brachycephaluni), az ürmöspuszta (erdélyi útifű - Plantago schwarzenbergiana,
sziki varjúháj - Sedum caespitosum, egyvirágú he
re - Trifolium ornithopodioides), a mézpázsitos
szikfok, a vaksziknövényzet (sziki ballagófű Salsola soda, magyar sóballa - Suaeda pannonica,
magyar palka - Cyperus pannonicus), a cickórós
puszta és a sziki magaskórós (bárányüröm Artemisia pontica, réti őszirózsa - Aster sedifolius).
A belvizes szántók is értékes iszapnövényzetnek
adhatnak otthont (iszapfű - Lindernia procumbens, henye káka - Schoenoplectus supinus). Ki
pusztult többek között a csajkavirág (Oxytropis
pilosa), festő csülleng (Isatis tinctoria).
Gyakori élőhelyek: F2, OC, Fia, RC, H5a; köze
pesen gyakori élőhelyek: Bla, BA, B6, RB, F4, P2b,
Flb, OB, L5; ritka élőhelyek: J6, D34, RA, B5, F3,
F5, P45, OA, A l, A3a, P2a, B2, D6, B3, II, A5, M6.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, táj

idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americaná) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1. (Csathó András

István, Jakab Gusztáv)
T alajok ■ Az enyhén Ny-ÉNy felé lejtő, folyó

vízi és szélhordta üledékekkel fedett hordalékkúp-jellegű tájban a talajvíz szintje 2 és 4 m
között van. A táj alig több mint 1%-án réti szolonyec talajok, a fennmaradó területen pedig cser
nozjom talajtípusok találhatók. A szikes talaj
legelőként hasznosítható.
A homokos vályog mechanikai összetételű,
részben felszíntől karbonátos, részben gyengén
savanyú kémhatású (kilúgozott), elsősorban a
mészállapottól és szervesanyag-tartalomtól füg
gően az 55-75 (int.) földminőséggel jellemezhető
alföldi mészlepedékes csernozjom talajok 8%-ot
tesznek ki. E talajtípus mélyben sós változata ha
sonló termékenységi besorolással (int. 50-65)
11%-on fordul elő.
A vályog mechanikai összetételű, 4% humusz
tartalmú réti csernozjom talajok a terület több
mint felét (55%) alkotják. Szántóként 85%-ban
hasznosíthatók, 5%-ban pedig legelőként. A fenn
maradó rész településterület.
A réti csernozjom talajok szikes talajvízű,
mélyben sós változatai az 50-75 (int.) földminő
séggel a terület negyedén (25%) találhatók. Szán
tóként 85%-uk hasznosítható, a legelő 10%-ot
foglalhat, 5%-ot az erdő.
A jelentős mezőgazdasági potenciálú táj ered
ményesen termeszthető hasznonnövényei a bú
za, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa és a lu
cerna. A helyben - Bánkúton - nemesített búzák
mind az intenzív, mind az extenzív termesztés
legjobb fajtái voltak.
A ta la jtíp u so k te rü le ti megoszlása

Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

14
15
16
17
22

8
11
55
25

:

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű, több forgalmi tengelyű, Ny-i részén
csomóponti (Orosháza) terület. Ny-i részén átve
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zet a 47. sz. főút, K-i peremét metszi a SzolnokBékéscsaba kétvágányú villamosított vasúti fő
vonal. Orosházán átvezet a Szeged-Békéscsaba
vasúti fővonal, emellett a város 3 mellékvonal
(Orosháza-Mezőtúr, Orosháza-Mezőhegyes és
a felszámolásra kijelölt Orosháza-Szentes vasút
vonal) kiindulási helye. A kistáj K-i harmadában
vezet a Mezőhegyes-Kétegyháza mellékvonal.
A kistáj K-i határvonala a magyar-román állam
határ része. Állami közútjainak hossza 283 km,
amelyből 23 km (8%) másodrendű főút. Közútsűrűség 21 km/100 km2, főútsűrűség 2 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 8%. Vas
útvonalainak hossza 85 km, amelynek 17%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 6,5 km/100 km2.
Településeinek 42%-a rendelkezik vasútállo
mással. Elek ideiglenes közúti, Lökösháza vas
úti határátkelőhely Romániába. Orosházának
használaton kívüli katonai célú füves repülőtere
van.
s Alföldi viszonylatban rela
tíve sűrűn benépesült terület (2 település/100
km2), s ez elsősorban a K-i részre érvényes. A te
lepüléshálózat viszonylag fiatal, mai formájá
ban jórészt a török hódoltság után alakult ki.
Csabaszabadi pedig csak 1993-ban vált ki Békés
csaba határából. A 25 településből 3 városi jog
állású, közülük Orosháza (2001: 31 764 lakos)
komoly mezővárosi múlttal és számos városi
funkióval egyértelmű központja környékének.
Elek és különösen Csorvás a nagyobb városok
árnyékában erre nem képes. A városi népesség
aránya (2001: 46,8%) jelentősen elmarad az or
szágos átlagtól. Népességszám alapján a falvak
széles skálán mozognak: az 5000 főnél népesebb
óriásfalu mellett több nagyfalu (3000-5000 la
kos), a derékhadat alkotó közepes méretű falu
(1000-3000 lakos) mellett akadnak kisebb népes
ségszámú községek is. A falvak többsége meg
őrizte sakktábla alaprajzát. A külterületi népes
ség aránya az átlagosnál nagyobb (2001: 4,4%),
ez részben az egykori kiterjedt tanyavilág ma
radványa, másrészt volt uradalmi majorokat,
birtokközpontokat takar.

T elepüléshálózat

N épesség ■ Elég ritkásan lakott térség, a népsű
rűség 70 fő/km2. A népességmaximum 1949-ben
volt, azóta folyamatosan csökken, így a kistáj né
pességének közel 1/4-ét veszítette el (2001:91 969
fő). Korábban főleg az elvándorlás, az utóbbi
időben azonban inkább már a természetes fo
gyás a népességcsökkenés fő oka. Ennek követ
keztében a korszerkezet is kedvezőtlen, a 65 év
felettiek aránya már meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 17,9, ill. 16,1%). Az elöregedési index
értéke mindenütt 100 feletti, néhány településen
a népesség elöregedése előrehaladott állapotban
van. Nem kedvező az iskolázottság szintje sem:
a lakosság több mint fele legfeljebb az általános
iskolát végezte el, a diplomások aránya (2001:
4,9%) pedig az országos átlag felét sem éri el. Az
utóbbiak több mint fele Orosházán él.
A vallási összetétel megítélését jelentősen be
folyásolja, hogy a lakosság 1/4-e felekezeten kí
vüli, 1/10 részének pedig ismeretlen a vallása. A
legnagyobb vallási közösséget a római katoliku
sok alkotják (2001: 40,7%), megelőzve az evangé
likusokat (12,8%), akiknek legnagyob csoportja
Orosházán él. Említést érdemelnek még a refor
mátusok (6,7%) és az ortodoxok (1,8%), akik
alapvetően az Eleken és főleg Kétegyházán élő
románok. Az etnikai összetétel is meglehetősen
színes, bár a lakosság döntő része (több mint
90%) magyar. A határmenti településekben élő
románok aránya 2,2%, a szétszórtan élő cigányo
ké pedig 1,2%. Az egykor jelentős számú szlo
vákságból szinte csak hírmondók maradtak, s
hasonló a helyzet a németekkel is, bár Almáska
marás népességének közel 1/4-ét teszik ki ma is.
A munkaerő-piaci mutatók elmaradnak
ugyan az országos értékektől, de nem tartoznak
a legrosszabbak közé: a lakosság gazdasági ak
tivitása 30% feletti, a munkanélküliség pedig
16%-os (2001). A foglalkoztatottak éppen fele
a tercier szektorban, 1/3-a az iparban dolgozik, s
az átlagosnál jóval magasabb a mezőgazdasági
keresők aránya (2001: 16,6%). 2007 nyarán a
munkanélküliség (8,9%) szűk másfélszerese az
országos átlagnak, a települések közötti jelentős
különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

régió: dél-alföldi
Rágyánszki-arborétum (Orosháza), W einckheim -kastéiy parkja (Szabadkígyós)
Gerendás, Nagybánhegyes, Orosháza (Gyopárosfúrdő)
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1.13.21 BÉKÉSI-SÍK
A kistáj Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben helyezkedik el. Területe 1274 km2 (a közép
táj 24,7%-a, a nagytáj 2,5%-a).

T erülethasznosítás
Hektár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

6,3
81,4
3,0
0,0
5,3
2,0
: 1,9

8071,9 .
103718,1
3881,7.
0,0
6807,3
2580,9
2385,8

D omborzat ■ A kistáj 82,6 és 92,1 m közötti tszf-i
magasságú, infúziós lösszel és agyaggal fedett,
jelenleg magasártéri szintben elhelyezkedő ma
rosi hordalékkúpsíkság peremi része. Kis átlagos
relatív reliefű (2-3 m/km2), ÉNy-on 5 m/km2 fe
letti. Egyhangúságát a DK-i részen mélyen bevá
gódott Hajdú-völgy kanyargós medre, valamint
a Kondoros környéki elhagyott medermaradvá
nyok csökkentik. A kistáj az alacsony ármentes
síkságok domborzattípusba sorolható; felszínén
mozaikszerűen néhány rossz lefolyású alacsony
síksági típus is azonosítható. Horizontálisan
gyengén szabdalt. Jellemző formái fluviális-fluvioeolikus genetikájúak.
F öldtan ■ A medencealjzat háromosztatú. D-i

része a Békési-medence területére esik, ahol az
alaphegység nagy mélységbe (akár 8 km-re) sülylyedt. Erre nagy tömegben miocén kőzetek, majd
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1-2 km vastagságban késő-pannon üledékek
települtek. A középső rész a Békés-Codrui-öv te
rületére esik, itt a mezozoos karbonátos kép
ződmények jellemzőek. Az É-i térségben az alap
hegységet metamorf kőzetek alkotják. Az erre
települt harmadidőszaki képződményekben
szénhidrogén-előfordulások (Endrőd, Szarvas)
vannak. A felszíni infúziós löszös, ártéri iszapos,
agyagos üledékek a marosi, ill. a körösi horda
lékkúpok peremi zónájához tartoznak, ill. azok
közén rakódtak le. Ezekhez az üledékekhez je
lentős hasznosítható nyersanyag-előfordulások
kapcsolódnak.
É ghajlat h Meleg, száraz kistáj.

A napsütéses órák évi összege 2000-2020.
Nyáron 810 óra körüli, télen kevéssel 190 óra
alatti napfény várható.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a ve
getációs időszaké 17,3-17,5 °C. Ápr. 1-2. és okt.
19-20. között, azaz évente 198-200 napon át a
napi középhőmérséklet 10 °C fölött várható.
A fagymentes időszak hossza É-on és Ny-on 198
nap körüli (ápr. 10. és okt. 25. között), DK-en és
K-en 190-194 nap (ápr. 10-12. és okt. 22-24. kö
zött). Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
sokévi átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké
-17,0 és -18,0 °C közötti, de DK-en kevéssel
-18,0 °C alatti.
Évente 500-550 mm csapadék a valószínű, de
ÉNy-on nem éri el az 500 mm-t. A tenyészidőszakban 320-330 mm esőre számíthatunk, de
ÉNy-on csak 300-310 mm-re. Csárdaszálláson
mérték a legtöbb egy nap alatt lehullott csapa
dékot, 102 mm-t. Évente átlagosan 31-34 napig
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borítja
a
talajt
összefüggő hótaka
ró; az átlagos maxi
mális vastagsága
16-17 cm.
Az ariditási in
dex 1,30-1,40, ÉNyon 1,40 fölötti.
A leggyakoribb
szélirány az É-i és a
D-i, de Szarvas kör
nyékén az ÉK-i is
gyakran előfordul.
Az átlagos szélse
besség 2,5-3 m/s
közötti.
Öntözés nélkül
a szárazságtűrő nö
vényeknek felel meg
az éghajlat.
V izek ■ A Körösök vízrendszerére támaszkodó
területről a Gyula-Kétegyházai-felfogó-csatoma
(20 km, 251 km2) a Fehér-Körösbe; az Élővíz-csa
torna (37 km, 540 km2), a Gerlai-holtág (22 km,
327 km2) és a Mezőberényi-csatorna (13 km, 100
km2) a Kettős-Körösbe; a Félhalmi- (7 km, 117
km2), a Fazekaszugi- (36 km, 172 km2), a Cigányér-Kondoros-völgyi- (15 km, 110 km2), a Dögös-Kákafoki- (36 km, 445 km2) és a Malomzug-Décs-pusztai-csatorna (15 km, 159 km2) a
Hármas-Körösbe vezeti vizét. A mellékcsatomák
közül a Kígyósi- (10 km, 263 km2) és Gyuriréticsatorna (13 km, 171 km2) az Élővíz-csatornába
folyik. Külön egység a Szarvasi-Holt-Körös (28
km, 686 km2), amely a Malomzug-Décsi- és a Dögös-Kákafoki-főcsatornákat is felveszi. Száraz,
gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
A csatornák általában hóolvadáskor és/vagy
nyár elején áradnak meg. Máskor alig vagy egy
általán nincs vizük. Vízminőségük III. osztályú.
A belvízi csatornahálózat hossza kb. 900 km.
Állóvizei között 5 természetes tavat találunk
6 ha felszínnel. A Hármas-Körös 3 holtága együtt
145 ha, amelyek között a Szarvasi-Holt-Körös
maga 121 ha-os. 4 halastava együtt 155 ha. Ezek
közül 3 Szarvas mellett található (150 ha).
A „talajvíz" a táj nagyobb részén 2 -4 m között
érhető el, de Szarvastól DK-re és Kondoros-Mezőberény között 4 m alatt helyezkedik el.
Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellegében a
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nátrium-hidrogénkarbonátos típus az uralkodó,
de a kalcium-magnézium is nagy területeken
megjelenik. A keménysége általában 15-25 nk°
közötti, de a települések körzetében (pl. Békés
csabán) a 35 nk°-ot is eléri. A szulfáttartalom átla
ga is 60-300 mg/1 közötti, de a települések alatt
(pl. Békéscsabán) az 1000 mg/l-t is meghaladja.
A rétegvíz mennyisége közepes. A nagyszá
mú artézi kút átlagos mélysége 200 m körül van,
a szolgáltatott vízhozamok mérsékeltek, kevés
a bővizű kút. Békéscsabán 76 °C-os, Endrődön
84 °C-os, Gyomán 64 °C-os, Kondoroson 70 °C-os,
Mezőberényben 50 °C-os, Muronyban 41 °C-os,
Nagyszénáson 82 °C-os, Szarvason 82 °C-os vi
zet termelnek és hasznosítanak főleg fürdőkben,
de más célra is.
A kistáj valamennyi településének közüzemi
vízellátása van. A nagyobb városok kedvezően be
folyásolják a csatornázottság helyzetét: 2008-ban
kistáji szinten a lakások közel fele volt rákötve a
közüzemi csatornahálózatra.
Növényzet ■ A Békési-sík potenciális erdőssztyep-löszsztyep táj, azonban az évezredes em
beri tevékenység során a természetközeli vegetá
ció szinte teljesen eltűnt. A terület mintegy 95%-át
szántóföldek és lakott területek borítják. A kis
kiterjedésű erdők túlnyomó többsége nemesnyárés akácültetvény. Szikes gyepeket elsősorban a
táj DK-i végén, Békéscsabától D-re találunk.

Flóratörténeti és természetvédelmi szempontból
jelentősek a löszmezsgyék, számos pontusi-pannon (szennyes ínfű - Ajuga laxmannii, konya zsálya
- Salvia nutans, pusztai meténg - Vinca herbacea) és
mediterrán (vetővirág - Sternbergia colchiciflora)
löszpusztai fajjal.
A fennmaradt természetes élőhelyfoltokon
jellemzőek az ürmös szikesek (sziki, cérna-, és
egyvirágú here - Trifolium angulatum, T. micranthum, T. ornithopodioides, erdélyi útifű - Plantago
schwarzenbergiana), a vakszikesek (bárányparéj Camphorosma annua, seprűparéj - Bassia sedoides,
sziksófű - Salicornia prostrata, erdélyi sóballa Simeda salinaria), a sziki ecsetpázsitosok (kisfészkű
ászát - Cirsium brachycephalum, buglyos boglárka
- Ranunculus polyphyllus), a sziki magaskórósok
(bárányüröm - Artemisia pontica, réti őszirózsa Aster sedifolius, sziki kocsord - Peucedanum offi
cináié). Gazdag a löszmezsgyék (kenderziliz Althaea cannabina, törpemandula - Prunus tenella,
nyúláxak sárma - Ornithogalum pyramidale, vajszí
nű here - Trifolium ochroleucon, csajkavirág Oxytropis pilosa) és a töltések növényzete (nagy
gombafű - Androsace maxima, sáfrányos imola Centaurea solstitialis, réti iszalag - Clematis integrifolia). Jellemző a területen a rizstermesztés. A
rizsföldek jellegzetes fajai a pocsolyalátonya (Elatine alsinastrum), a háromporzós látonya (E. triandra), az iszapfű (Lindemia procumbens) és a
henye káka (Schoenoplectus supinus). Az ártereken
ecsetpázsitos kaszálóréteket és ártéri fűz-nyár
ligeteket találunk. Az özöngyomok elsősorban a
mezsgyéken és a csatornák mentén terjednek.
Kipusztult fajok: tavaszi hérics (Adonis vernalis),
tekert csüdfű (Astragalus contortuplicatus), nagyezerjófű (Dictamnus albus), vízi lófark (Hippuris
vulgáris), festő csülleng (Isatis tinctoria), mételyfű
(Marsilea quadrifolia), mocsári aggófű (Senecio paludosus), hólyagos here (Trifolium vesiculosum).
Gyakori élőhelyek: B6, OC; közepesen gyako
ri élőhelyek: H5a, F ia, F lb , RA; ritka élőhelyek:
F2, RC, D34, BA, B la, J4, OB, RB, F4, P2b, A l, J6,
OA, B2, B3, P2a, A3a, F5, B5, F3, J3, Dó, M6, A23,
P7, A5, II, 12.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 4, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, ame
rikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 1. (Jakab Gusztáv)

T a l a j o k b A táj a Maros-hordalékkúpsíkság pe
remi része, amelyet infúziós lösz borít. A talajvíz
szintje 2 és 4 m között van. A nagy kiterjedésű tá
jat az igen kedvező mezőgazdasági adottságú,
löszös üledéken kialakult, vályog mechanikai
összetételű, 3-4% humusztartalmú, jó termékenységű (int. 95-115) alföldi mészlepedékes
csernozjom talajok uralják (38%). Mélyben sós
változataik csupán 1% területre terjednek ki.
Szántóként hasznosíthatók.
A helyenként még kedvezőbb termékenységű
(int. 105-130), agyagos vályog mechanikai össze
tételű, kilúgzott vagyis nem felszíntől karbonátos
réti csernozjom talajok 8%, a mélyben sós válto
zataik 32% területen fordulnak elő, a 60-75 (int.)
földminőséggel. Szántóként hasznosíthatók.
A szikes talajok 18% területen találhatók. A
réti szolonyec talajok 5%, a sztyepesedő réti szolonyec talajok 3%, a művelésre is alkalmas szolonyeces réti talajok pedig 10% területen fordulnak
elő. A szolonyeces réti talajok öntés anyagokon
képződtek, mechanikai összetételük agyag, míg
a másik két szikes talajtípus löszös üledékeken
képződött, és vályog, agyagos vályog mechani
kai összetételű. Zömmel (80% és 65%) legelőként
hasznosíthatók. A szolonyeces réti talajok 15%-a
legelőként, a fennmaradó része pedig szántóként
hasznosulhat.
A szintén löszös üledéken képződött, agya
gos vályog és agyag szemcseösszetételű réti tala
jok a terület 3%-án találhatók. Kémhatásuk
gyengén savanyú, földminőségi besorolásuk a
35-50 (int.) ponthatárok között változik. Hasz
nosításuk főként (75%) szántó, 15%-ban rét-lege
lő és ligeterdő lehet.
A talajtani hagyományok Szarvashoz és Tessedik Sámuel nevéhez kötődnek. Ma is folyta
tódnak a talajok vízgazdálkodásával, a szikesek
javításával és hasznosításával foglalkozó kuta
tások.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
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14
15
16
17
22
23
24
25

38
1
8
32
5
3
10
3

.
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K özlekedés ■ Arteriális, K-i részén csomópon
ti (Békéscsaba) közlekedési hálózati helyzetű
terület. ÉK-i peremén fut a 46. sz. főút és a
Szolnok-Békécsaba kétvágányú villamosított
vasúti fővonal. A kistáj közepén vezet a 44. sz.
főút, amely a 47. sz. főúttal együtt áthalad
Békéscsabán. Ny-i harmadán vezet át a 443. sz.
főút és a Mezőtúr-M ezőhegyes vasúti mel
lékvonal, amelynek rövid elágazása van Kon
doros felé. Állami közútjainak hossza 310 km,
am elyből 130 km (42%) m ásodrendű főút.
Közútsűrűség 25 km/100 km2, főútsűrűség 10
km /100 km2. Főút menti településeinek aránya
50%. Hunya és Kétsoprony közúthálózati vég
pont. Vasútvonalainak hossza 128 km, amely
nek 52%-a villamosított. Vasútsűrűség: 10,2
km/100 km2. Településeinek 67%-a rendelke
zik vasútállomással, közülük Kondoros vasút
hálózati végpont. Gyoménak szilárd burkolatú,
Békéscsabának füves polgári célú repülőtere
van.
T elepüléshálózat ■ Ritkásan betelepült kistáj:
100 km2-re mindössze 1,2 település jut. Az alföl
di mezővárosi fejlődés egyik tipikus területe: Bé
késcsaba, Mezőberény, Gyoma és Endrőd, Szar
vas ma is városi jogállásúak. így a városi népes
ség aránya kiemelkedően magas (2001: 83,6%),
jóllehet a táj túlnyomó része nem urbanizált. Ezt
jelzi a külterületi népesség magas aránya is
(2001: 7,3%), ami a mezővárosok egykori hatal
mas tanyavilágának a maradványa. Ennek jelen
tőségére utal, hogy a kistáj falvainak többsége
1950 táján vagy még később tanyaközségként
nyerte el önállóságát. Ezek mérete viszonylag ki
csi (500-1500 lakás), de vannak 5000-esnél na
gyobb, tipikus óriásfalvak is.

N épesség ■ Viszonylag sűrűn benépesült terü
let, a népsűrűség 95 fő/km2 (2001). A népesség
maximumot 1980-ban érte el, ezt követően az el
vándorlás és a természetes fogyás egyaránt
apasztotta a népességet (2001:135 414 fő). A ked
vezőtlen demográfiai folyamatok nyomot hagy
tak a korszerkezeten is: a 65 év felettiek aránya
ma már nagyobb, mint a gyermekkorúaké (2001:
16,6, ill. 15,7%). Az iskolázottság szintje jó, nagy
rész leképezi az országos átlagokat, csak a diplo
mások aránya marad el tőle (2001: 8,7%).
A vallási megoszlás megítélését nehezíti,
hogy a lakosság 30%-a felekezeten kívüli, 10%-a
pedig ismeretlen vallású. A vallásos népesség
döntő része három felekezethez kapcsolódik: a
lakosság közel 1/4-e római katolikus, több mint
1/5-e evangélikus. Az utóbbiak részben a szlová
kok közül kerülnek ki, legnagyobb gyülekezete
ik Békéscsabán és Szarvason vannak. A reformá
tusok aránya is meghaladta 2001-ben a 10%-ot.
A lakosság döntő része magyar (több mint 90%),
ezen kívül a szlovákság ért el jelentősebb arányt
(2001: 5,5%). Legnagyobb számban Békéscsabán
és Szarvason élnek, az arányokat nézve azonban
néhány tanyaközségben a legnagyobb a részese
désük: pl. Kardos lakosságának közel fele, Két
soprony énak pedig 1/3-a szlovák. A cigányság
aránya nem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók elmaradnak az or
szágos értékektől: a lakosság gazdasági aktivitása
2001-ben 34,8%, a munkanélküliségi ráta pedig
11,4%. A foglalkozási szerkezetben a tercier szek
tor részesedése a legmagasabb (2001: 58,5%),
megelőzve az ipart és a mezőgazdaságot (33, ill.
8,5%). 2007 nyarán a munkanélküliség (6,6%) lé
nyegében megfelelt az országos átlagnak, a tele
pülések közötti nem kirívó különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Hpctsnforgalmi régió:

d é l- a ifö ld i

arborétum , Bolza-kastély parkja (Szarvas), Batthyány Geist-kastély parkja (Kondoros)

*

Békéscsaba, Gyom aendrőd, Mezőberény, Nagyszénás, Szarvas

■i t
K örös-M aros Nem zeti Park, Szarvasi A rb o ré tu m Természetvédelmi Terület, Szarvasi Történelm i Emlékhely
Természetvédelmi Terület
Torzsás-zug, Népliget (G yom aendrőd), ősgyep (Ö rm énykút)
ev. tem plom (Békéscsaba, Szarvas), görög, román és szerb o rto d o x tem plom (Békéscsaba), zsinagóga (Békéscsaba),
•

Szent A nna kápolna (M urony)
Wenckheim-kastély, Omaszta-kúria, Beliczay-kúria (Békéscsaba), Batthyány-Geist-vadászkastély, Geist-Csákó-kastély

(h

(Kondoros), W enckheim-Fejérváry-kastély (Mezőberény), Bolza-kastély, Csáky-kastély, Mitrovszky-kastély (Szarvas)
városháza, evangélikus gimnázium (Békéscsaba), kondorosi csárda (Kondoros), Á rpád szálló, árvaház, Bárány vendéglő,

í

ffl
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Lengyel-palota (Szarvas)
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t+t
:
*

A

zsidó te m e tő (Gyomaendrőd, Kondoros, Mezőberény)
Angyalos-kút, Trianon-emlékmű, Kossuth-szobor, (Békéscsaba), Czárán-kút (Csabacsűd), a történelm i Magyarország közepe,
a történelm i em lékűt stációi, Harruckern János György-szobor, Tessedik-szobor (Szarvas)
Gabonamúzeum (Békéscsaba), magtár (Csabacsűd), Vízügyi Múzeum (Mezőberény), szélmalom (Ö rm énykút),

6

üt

szárazmalom (Szarvas)
Munkácsy Mihály Múzeum, Munkácsy Mihály Emlékház, Meseház (Békéscsaba), Kner Nyomdaipari Múzeum,
M otorkerékpár Múzeum (Gyomaendrőd), Orlai Petrich Soma Múzeum (Mezőberény), Tessedik Sámuel Múzeum,
Műemlékkönyvtár (Szarvas) .
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Békés Megyei Jókai Színház, Napsugár Bábszínház (Békéscsaba)

1.13.22 C S O N G R Á D I- S ÍK
A kistáj Békés és Csongrád megyében helyezke
dik el. Területe 1829 km2 (a középtáj 35,4%-a, a
nagytáj 3,6%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2,
3.
4.
5.
6.
7.

,

szlovák tájház (Békéscsaba, Szarvas)

szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%

4,6
78,5
1,4
0,0
12,0
1,6
1,9

Hektár
8434,8
143492,2
2542,6
70,5
21952,7
2886,4
3514,5

D omborzat is A kistáj 79,5 és 107,6 m közötti
tszf-i magasságú, enyhén a Tisza-völgy irányába
lejtő, a Maros-hordalékkúpsíksághoz kapcsoló
dó tökéletes síkság. Domborzattípusát tekintve
rendkívül kis relatív reliefű (1 m/km2 alatti a jel
lemző érték), alacsony ármentes síkság, amit
rossz lefolyású mélyedések tagolnak. A Maroshordalékkúpsíkság Ny-i - geomorfológiailag
nem élesen eltérő - zónája a Tisza és a Maros ára
dásai által kialakított holocén felszín. A felszíni
formák egyveretűek, változatosságot a löszisza
pos felszín szikes agyaggal kitöltött erodált mé
lyedései és a Száraz-érhez kapcsolódó, külön
böző feltöltöttségi állapotban levő morotvák,
morotvaroncsok jelentenek. A horizontális fel
szabdaltság értéke alacsony, 0,5 km/km2 alatti.
F öldtan ■ Túlnyomó része a Makó-Hódmezővásárhelyi-árok hatalmas süllyedőkére esik, ahol
a medencealjzatot Magyarország legmélyebb fú
rása (talpmélység: 6085 m) érte csak el. A fúrás a
kristályos alapkőzetben állt meg. Az alaphegy
ségre nagy vastagságú késő-miocén kőzetek tele

pültek, erre pedig a negyedidőszakban uralkodóan folyóvízi kifejlődésű rétegsor következett,
aminek vastagsága eléri az 1200 m-t. Makó térsé
gében nagy mélységben igen jelentős diszperz
szénhidrogénkészlet van, amit a szélsőséges
nyomás- és hőmérsékleti viszonyok miatt még
nem sikerült termelésbe állítani. Az agyagos,
iszapos felszínközeli üledékeket K-ről Ny-ra
egyre vastagodó infúziós (ártéri) lösztakaró fedi.
Ehhez jelentős hasznosítható építőipari nyers
anyag-előfordulások kötődnek.
É ghajlat ■ Meleg, száraz éghajlatú kistáj.
A napfényes órák száma évi 2000 és 2020 kö
zötti, ebből nyáron közel 820, télen 190 órán át
süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet É-on 10,3-10,5 °C,
D-en 10,6 °C. A tenyészidőszak középhőmérsék
lete 17,4-17,6 °C. A napi középhőmérséklet
199-202 napon át (márc. 31-ápr. 2. és okt. 20-21.
között) meghaladja a 10 °C-ot. A Tiszához közel
eső ÉNy-i területeken már ápr. 5. körül, máshol
ápr. 10. körül megszűnnek a tavaszi fagyok, az
őszi fagyok pedig D-en okt. 24. körül, É-on okt.
25. és 28. között jelentkeznek először. Ez évente
197 nap körüli, de a Tisza mentén 200-202 nap
hosszúságú fagymentes időszakot jelent. A leg
magasabb nyári hőmérsékletek sokévi átlaga
kevéssel 34,0 °C fölötti. A legalacsonyabb téli hő
mérsékletek átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti.
É-on 500 mm-nél kevesebb, a középső terüle
teken 500-550 mm, DK-en pedig kevéssel 570
mm feletti évi csapadékösszeg valószínű. A tenyészidőszakban É-on 290-310 mm, a középső
részeken 320-330 mm, DK-en 350 mm vagy még
kissé több csapadék várható. A legtöbb esőt, ami
egy nap alatt hullott, Csanádpalotán mérték (109
mm). A hótakarós napok átlagos évi száma a
30-32, az átlagos maximális hóvastagság 17 cm.
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Az ariditási index É-on 1,40 körüli, a középső
vidékeken 1,30-1,35, DK-en 1,25 körüli.
Az uralkodó É-i mellett gyakoriak még a DK-i
irányú szelek is. Az átlagos szélsebesség megkö
zelíti a 3 m/s értéket.
A melegigényes és mérsékelt vízigényű me
zőgazdasági kultúráknak kedvez az éghajlat.
V izek ■ A kistáj D-i részéből a Maroshoz folyik

Kivétel a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna, amely a
Száraz-éren át a Marosból kap annyi vizet, ami
nem kerül a Mezőhegyesi-Élővíz-csatornába (a
Száraz-érbe Aradnál a Marosból 1-3 m3/s vizet
vezetnek át). A tavaszi hóolvadáson kívül a csa
tornák gyakran üresek. Vízminőségük III. osztá
lyú. A belvízi csatornahálózat hossza megköze
líti az 1000 km-t.
Állóvizei között 8 természetes tavat találunk
27 ha felszínnel, közülük a pitvarosi a legna
gyobb (16,5 ha). A 14 mesterséges tó összterülete
megközelíti a 400 ha-t. A Ludas-ér melletti 123
ha, a cserebökényi 106 ha felszínű.
A „talajvizet" általában 2-4 m között találjuk,
de Szentestől ÉK-re 4 m alá süllyed. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai jellege változatos, de na
gyobb a nátriumos, mint a kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos típus területe. A keménység

a Mezőhegyesi-Elővíz-csatorna (42 km, 246 km2)
és a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna (139 km, 1498
km2), amely felveszi a Királyhegyesi-főcsatornát
(26 km, 98 km2) is. Ny felé a Tiszához folynak: a
Szárazér-Porgányi-főcsatorna (31 km, 390 km2),
amelyhez a Mátyáshalmi-főcsatorna (36 km, 81
km2) is csatlakozik; a Hódtó-Kistiszai-főcsatorna (17 km, 221 km2), amelynek mellékvize a Ka
ka sszéki-csatorna (30 km, 86 km2); a Ludaséricsatorna (24 km,
188 km2), a Kórógyéri-főcsatorna
(49 km, 698 km2),
amely a Mágócscsatornát (60 km,
435 km2) is felve
szi, továbbá a Vek eréri-főcsatorna
(36 km, 240 km2).
ÉNy felől a Kurcára (37 km, 1266
km2) támaszkodik
a kistáj, amely a
Vekeréri-főcsatorna torkolatától 25
km-en át tájhatár,
É-on kis részben
részesül a HármasKöröshöz
folyó
D ö g ös-K ák afok ifőcsatorna vízgyűj
tő területéből is (36
km, 445 km2). Ny
felé fokozottan szá
raz, gyér lefolyású,
erősen vízhiányos
terület.
A felsorolt víz
,4
SE!■' ,
V •Des;
folyások vizet csak
időszakosan - főleg
( f i Újszeritiván
Kíszombor
csapadékos évek
Tiszasziget; /
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ben - vezetnek.
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eloszlása is tarka képet mutat a 8-15 nk°-tól a te
lepülések körzetében jellemző 45 nk°-ig. A szul
fáttartalom É-on 60-300 mg/1 között van, de
Makótól ÉK-re 300 mg/1, Hódmezővásárhelytől
ÉK-re 600 mg/1 fölé emelkedik.
A rétegvíz mennyisége közepes. A kutak átla
gos mélysége meghaladja a 200 m-t, a vízhoza
muk különösen a kistáj Ny-i, Tiszához közeli ré
szében jelentős. Igen sok bővizű mélyfúrás van,
amelyek vizét sokoldalúan hasznosítják. A túl
zott kitermelés miatt az utóbbi években mind a
vízhozamok, mind a hőmérsékletek csökkenő
tendenciát mutatnak. Kiemelkedik Cserebökény
100 °C,-os Földeák 87 °C-os, Székkutas 100 °C-os,
Tótkomlós 87 °C-os, Makó 89 °C-os, Hódmező
vásárhely 90 °C-os, zömében nátrium-hidrogénkarbonátos jellegű hévize, amelyek közül több is
gyógyvíznek minősül. A fábiánsebestyéni, több
mint 2000 m mélységű fúrás az egyetlen Ma
gyarországon, amely a hévízzel együtt gőzt is
termel (a vízhőmérséklet 100 °C feletti, a gőzhő
mérséklet 120 °C feletti).
Környezeti szempontból aggályos, hogy a te
lepülések többségében nincs csatornahálózat.
Összességében azonban a csatornázott lakások
aránya nem alacsony (2008: 53%), mivel néhány
város viszonylag jó ellátottsága sokat javított a
mutató értékén.
N övényzet ■ A táj intenzíven művelt, a ligeter
dők és a zonális erdőssztyep-löszpuszta vegetá
ció eltűntek. Az erdők hírmondói (széleslevelű
salamonpecsét - Polygonatum latifolium, nehézszagú gólyaorr - Geránium robertianum, bogiáros
szellőrózsa - Anemone ranunculoides) az alluviális
peremvidék természetszerűbb tölgyeseiben (derekegyházi, mezőhegyesi erdők), a löszvegetáció
emlékei (parlagi rózsa - Rosa gallica, selymes
boglárka - Ranunculus illyricus, törpemandula Prunus tenella, kunkorgó árvalányhaj - Stipa
capillata) mezsgyéken, kunhalmokon maradtak
fenn. Az É-i-N y-i tájrész hordalékhátakkal gátolt
medenceláncolatának (Cserebökény, LapistóFertő, Rárós-puszta) szikesedő mocsarai, rétjei
még őrzik ártéri jellegüket. A szárazabb térszin
teket cickórós puszták, rétsztyepek és fajszegény
löszvegetáció borítja. A sziki erdőssztyepek helyét
a réti őszirózsa (Aster sedifolius) által dominált
sziki magaskórósok jelzik. A D-i, K-i tájrészen, a
lefolyástalan depressziókban a pleisztocén óta
endogén módon fejlődő löszpusztarétekkel mo-

zaikoló szolonyec szikeseket találunk (Csanádipuszták). A vegetáció ősiségére az endemizmusok
megléte és a fajgazdaság (vetővirág - Sternbergia
colchiciflora, erdélyi útifű - Plantago schwarzenbergiana, pusztai csillagvirág - Prospero paratheticum, ill. tavaszi hérics - Adonis vernalis, kék atracél
- Anchusa barrelieri, kései pitypang - Tamxacum
serotinum) utal. A K-i peremen feltöltődött ősi
folyómedrek szikes tavi vegetációjának (sziki
sóballa - Suadea maritima, bajuszpázsit - Crypsis
acideata, sziki ballagófű - Salsola soda) legszebb
példája a kardoskúti Fehér-tó, szoloncsákos sziki
réttel (réti sás - Carex distans, kisvirágú pozdor Scorzonera parviflom, sziki pitypang - Taraxacum
bessarabicum). A hínarasok (fehér tündérrózsa Nymphaea alba, sugaras víziboglárka - Ranunculus
radians) és az asztatikus vízterek iszapvegetáció
ja diverz (látonyafajok - Elatine spp., iszapfű Lindernia procumbens, henye vasfű - Verbéna supina, henye füzény - Lythrum tribracteatum). Unikális a földbentermő here (Trifolium subterraneum)
Mártély mellett. Kipusztult fajok: tátorján (Crambe tataria), konya zsálya (Salvia nutans), kolokán
(Stratiotes aloides), fehérmájvirág (Parnassia palustris), csajkavirág ( Oxytropis pilosa), szennyes
ínfű (Ajuga laxmannii), here ( Trifolium lappaceum).
Gyakori élőhelyek: A l, A3a, B la, BA, D34, F2,
F lb ; közepesen gyakori élőhelyek: A23, B2, B3,
B5, B6, Fia, F5, H5a, J4, OC, RA, RB, RC; ritka
élőhelyek: A5, D6, F 3 ,12, F4, J3, M6, J6, P45.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar {Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác {Amorpha
fruticosa) 4, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), 1, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 4, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok {Solidago spp.) 3.

{Tóth Tamás)
T alajok ■ A táj DNy-ról veszi körül a Maros
hordalékkúpját. Területe sík, amelyet homokvo
nulatok kísérte folyóholtágak tarkítanak. A fel
színt lösziszap fedi. A talajvíz átlagos mélysége 2
és 4 m közötti. A talajtakaró változatos, amely
ben a csemozjom talajtípusok a meghatározók
(80%).
A legnagyobb területen (52%) az agyagos vá
lyog és vályog mechanikai összetételű, gyengén
savanyú kémhatású, a 60-75 (int.) földminőségű
mélyben sós réti csernozjom talajok találhatók.
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A terület 19%-án előforduló réti csernozjom tala
jok nagyon kedvező termékenységűek (int.
105-130). A talajvízhatástól mentes alföldi mészlepedékes csernozjom talajok 6%-ot, a szintén
felszíntől karbonátos mélyben sós - ezért kedve
zőtlenebb termékenységi besorolású - változa
taik pedig 3%-ot foglalnak. Hasznosításuk szinte
teljes egészében (90-100%) szántó lehet. Legelő
és erdő korábban 2-2%-on realizálódott.
Jelentős az ugyancsak löszös alapkőzeten ki
alakult szikes talajok kiterjedése (18%). A réti
szolonyec talajok 9%-on, a sztyepesedő réti szolonyec talajok 8%-on, a szolonyeces réti talajok
pedig 1%-on fordulnak elő. Legelőként haszno
síthatóságuk a felsorolás sorrendjében 80%, 75%
és 15%, a fennmaradó rész pedig szántó lehet.
A táj É-i határa mentén löszös üledéken,
agyag mechanikai összetételű, gyengén savanyú
kémhatású, a 40-50 (int.) földminőségi kategó
riába sorolt réti talajok 2% területen találhatók.
Hasznosításuk szántóként 90%-ban és 5-5%-ban
rét-legelő- és erdőterületként vált be.
A tájban eredményesen termesztett növények
közül említésre érdemes a Makó környéki vörös
hagyma, amely termesztésének megőrzése piac
szervezést és növényvédelmet igényel.
A ta la jtíp u s o k te rü le ti megoszlása
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K özlekedés R Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. Ny-i
peremén fut a 45. sz. főút, közepén vezet át a 47.
sz. főút és vele párhuzamosan fut a SzegedBékéscsaba egyvágányú vasúti fővonal. K-i pe
remét metszi a Makó-Mezőhegyes és a Mezőhegyes-Orosháza vasúti mellékvonal, D-i részét
a Makó-Hódmezővásárhely mellékvonal. Szen
testől K felé ágazik el a megszüntetésre kijelölt
Szentes-Orosháza vasútvonal. A kistáj DK-i
határvonala a magyar-román államhatár része.
Állami közútjainak hossza 425 km, amelyből
75 km (17%) másodrendű főút. Közútsűrűség
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24 km/100 km2, főútsűrűség 4 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 18%. Vasút
vonalainak hossza 110 km, vasútsűrűség 6,1
km/100 km2. Településeinek 52%-a rendelkezik
vasútállomással. Szentesnek polgári célú füves,
Hódmezővásárhelynek mezőgazdasági repülő
tere van.
T elepüléshálózat ■ Nagyon ritkásan betelepült
kistáj, 100 km2-re mindössze 1 település jut,
ennek ellenére változatos a települési rend. Jónéhány településtípust felsorakoztató terület:
egykori mezőváros kiterjedt tanyavilággal (pl.
Hódmezővásárhely, Szentes), kismezőváros
(Tótkomlós), ménesbirtoki központ (Mezőhe
gyes), külterületi szanatórium (Kakasszék). A 19
településből 5 városi jogállású, közülük Hódme
zővásárhely, Makó és Szentes tényleges központ
jai a kistájnak. A városi lakosság aránya (2001:
84,4%) nagyon magas, a táj azonban lényegében
falusias jellegű. A falvak népességszáma széles
skálán mozog: a derékhadat a közepes méretű
falvak (1000-3000 lakos) alkotják, vannak ennél
népesebbek is, de akadnak 500 lakosúnál kisebb
helységek. A külterületi népesség aránya az átla
gosnál jóval nagyobb (2001: 6,6%), ami két eltérő
kategóriát takar: több település (Hódmezővásár
hely, Szentes) határában ma is több ezren laknak
tanyán, Mezőhegyesen viszont a majorokban élő
népesség tartozik ide.
N épesség ■ A kistáj népsűrűsége jócskán elma

rad az országos átlagtól (2001: 71 fő/km2), ezen
belül az ÉK-i rész különösen ritkán lakott (<10
fő/km2). A maximális népességszámot még
1941-ben érte el, azóta elveszítette népességének
15%-át (2001: 141 993 fő). A népességcsökkenés
ben az elvándorlás és a természetes fogyás egy
aránt szerepet játszott, az elmúlt időszakban
főleg az utóbbi. Ez kedvezőtlenül befolyásolta a
korszerkezetet is: a gyermekkornak és a 65 év
felettiek aránya lényegében megegyezik (2001:
16,5, ül. 16,2%). Az elöregedési index értéke min
denütt 100 feletti, néhány kisebb faluban a né
pesség elöregedése már előrehaladott állapoban
van. A népesség iskolázottsági szintje elmarad
ugyan az országos átlagtól, de nem túlságosan.
Az elmaradás leginkább a diplomásoknál mutat
kozik (2001: 7%).
A vallási összetételt jelentősen befolyásolja,
hogy a lakosság közel 30%-a felekezeten kívüli,
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több mint 1/10-ének pedig ismeretlen a vallása.
A legnagyobb vallási közösséget a római katoli
kusok alkotják (2001: 35%), megelőzve a refor
mátusokat (20,9%). Az eredetileg jórészt a szlo
vákokhoz kapcsolódó evangélikusok aránya
2,7%-ot tett ki: legnagyobb (közel 2000-es) kö
zösségük Tótkomlóson él, itt ez a vezető vallás.
Megközelíti az 1%-ot a görög katolikusok része
sedése is, túlnyomó részük Makón él. A lakosság
döntő része (kb. 94%) magyar, említést csak a ko
rábban jóval nagyobb számban itt élő szlovákság
érdemel (2001:1,5%).

A munkaerő-piaci mutatók elmaradnak ugyan
az országos átlagtól, de nem aggasztó mértékben.
A lakosság gazdasági aktivitása 2001-ben 34,7%,
a munkanélküliek aránya pedig 11,3%. A foglal
kozási szerkezet még ma is jelzi a táj agrárjel
legét: 2001-ben a foglalkoztatottak 15,3%-a me
zőgazdaságban dolgozott, átlag feletti az ipari
keresők aránya is (32,7%), a tercier szektorban
dolgozók aránya viszont alig haladta meg az
50%-ot. 2007 nyarán a munkanélküliség (6,6%)
lényegében megegyezett az országos átlaggal, a
települések közötti kisebb különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: dél alföldi
Hódmezővásárhely, Makó, Mezőhegyes, Tótkom lós
K örös-M aros Nemzeti Park, Mártélyi Tájvédelmi Körzet

4

Csikóspuszta, Csikós-erdő (Királyhegyes), üdülőtelep a Holt-Tjsza partján (Mártély)
ev. tem plom (Ambrózfalva, Csanádalberti), refi templom.(Békéssámson, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Öcsöd),
r. kát, tem plom (Földeák, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Kunszentmárton), zsinagóga (Hódmezővásárhely, Makó,
Szentes, Kunszentmárton, Öcsöd), o rto d o x te m plom (Hódmezővásárhely, Szentes), gör, kát. tem plom (Makó)
Károlyi-kastély (Derekegyház), Blaskovics-kúria (Királyhegyes), Lonovics-kúria (Makó), Károlyi-kastély (Szentes),
Léderér-kastély (Békésszentandrás)
,
Községháza (Csanádalberti), Városháza, Fekete Sas szálló, Károlyi-ház, Bankpalota (Hódmezővásárhely), Korona szálló,
Postapalota, Hagymaház, (Makó), Diadalívek Ménesparancsnokság, Ókaszámya, Újkaszámya (Mezőhegyes), Megyeháza
Petőfi szálló (Szentes)
zsidó te m e tő (Csanádpalota)

t +t
Kelemen László szobra, Magyar millennium emlékíró (Csanádpalota), kálvária (Földeák), Bakay-kút, Nagy András János-kút,
Császtvay-kút, Szent István-szobor, Kossuth-szobor, Medgyessy Ferenc-szobor, M óricz Zsigmond-szobor, Majolika emlékmű
(Hódmezővásárhely), Galamb József-szobor, Návay Tamás-szobor, Dobsa Lajos-szobor, Pulitzer József-szobor,
Kossuth-szobor, Hagymaszobor (Makó), Szentháromság-szobor, H orváth Mihály szobra, Kossuth-szobor (Szentes),
Holokauszt-emlékmű (Tótkom lós, Békésszentandrás)
szélmalom (Fábiánsebestyén,: Hódmezővásárhely, Mártély, Kunszentmárton), ótem plom i magtár, Serház (Hódmezővásárhely),
m agtár vízto rony és szivattyúház, szárazmalmok (Mezőhegyes), tv -to ro n y (Szentes), Szőnyegszövő (Békésszentandrás)
Agrármúzeum, Tornyai János Múzeum, (Hódmezővásárhely), Iskolamúzeum (Mártély), Kocsimúzeum (Mezőhegyes),
Koszta József Múzeum, Péter Pál Polgárház Múzeum, Fridrich János fényírdája (Szentes)
szlovák parasztház (Ambrózfalva,:Tótkomlós), fazekasház (Hódmezővásrhely), csikósház (Mezőhegyes)

1.13.23 KÖRÖSSZÖG

T erülethasznosítás
Típus

A kistáj Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szol
nok megyében helyezkedik el. Területe 377 km2
(a középtáj 7,3%-a, a nagytáj 0,7%-a).

1,
2.
r 3.
4.
5.
6.
7.

D omborzat b A kistáj 79,5 és 98,6 m közötti tszf-i
magasságú, a Hármas-Körös völgyétől a Maroshordalékkúpsíkság felé enyhén emelkedő, ala
csony, ármentes síkság. Vertikálisan igen gyen
gén tagolt (átlagos relatív relief érték 1,5
m/km2). A felszínt morotvák, elhagyott folyó
medrek kusza hálózata tagolja, gyakoriak a 3-4
m magas kunhalmok. A belvízveszélyes, rossz

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

°/o

3,8
75,5
0,8
0,0
12,1
5,2
2,6

Hektár
1427,4
28450,3
: 297,7
0,0
4575,1
1965,0
983,5

lefolyású alacsony síksági részek helyenként fo
lyóhátakkal elgátoltak. A jelenlegi horizontális
szabdaltsága a rekonstruálható „természetes" ál
lapotnak mintegy 40%-a (kb. 1,8 km/km2).
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mok sokévi átlaga kevéssel 34,0 °C fölötti, ill.
-17,0 °C körüli.
DNy-on 520 mm, máshol csak 490-510 mm évi
csapadékmennyiség várható. A tenyészidőszakban 290-310 mm esőre számíthatunk (DNy-on a
több). A legtöbb, egy nap alatt lehullott csapadék
ezen a tájon 108 mm volt (Nagytőke). Évente 30-32
napon át tartó hóborítottságra számíthatunk, a hó
takaró átlagos maximális vastagsága 17 cm.
Az ariditási index DNy-on 1,35, máshol 1,40
körüli.
A szélirány eloszlása elég egyenletes, kis mér
tékben az É-i irány emelkedik ki. Az átlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s között van.
Csak öntözéssel optimális az éghajlat a szán
tóföldi és a kertészeti kultúrák számára.
F öldtan ■ A jelentős mélységben (kb. 4 km) elér
hető medencealjzatot metamorfitok és mezozoos
képződmények alkotják. Erre nagy tömegű közép
ső- és késő-miocén kőzetek, majd kb. 2 km vastag
ságban késő-pannon üledékek települtek. Szerke
zeti-morfológiai szempontból a kistáj egy fiatal
(holocén) süllyedékterületre és egy idősebb, folyó
szabdalta pleisztocén végi (würm) peremvidékre
tagolható. Az elsőn a Körös völgy rendszere és fia
talkori öntések találhatók, a D-ebbi peremen a Veker és a Maros régi mederrendszere, ill. ezek feltöl
tése a jellemző. A felszín közeli iszapos-agyagos
üledékeket gyakran vékony infúziós löszköpeny
fedi. Homok az egykori folyógátak parti dűnéihez
kapcsolódva a felszín kb. 8%-án fordul elő.
É ghajlat ■ Meleg, száraz kistáj. A napfény tar

tam évi összege 2000-2020 óra; ebből a nyári év
negyedben 810 óra körüli, a téli évnegyedben
mintegy 190 óra napsütés várható.
Az évi középhőmérséklet 10,3-10,5 °C, a nyá
ri félévé 17,5-17,6 °C. Ápr. 1-2. és okt. 20-21. kö
zött, azaz évente 199-201 napon át a napi közép
hőmérséklet magasabb, mint 10 °C. K-en évi 198
nap körül, Ny-on viszont több mint 200 napon át
nem kell fagypont alatti hőmérséklettől tartam.
Ez az időszak K-en ápr. 8. és okt. 24-26. közé,
Ny-on ápr. 4-6. és okt. 24-26. közé esik. Az évi
abszolút hőmérsékleti maximumok és minimu
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V izek ■ É-on a Hármas-Körösre támaszkodik,
de a folyónak csak a Szarvastól Ny-ra eső 43 kmes szakasza tartozik a tájhoz (teljes hossza 91 km,
27 537 km2-es vízgyűjtővel, amiből 12 931 km2
hazai terület). Tiszai torkolata előtt pár km-re
ágazik ki belőle balról a Kurca (37 km, 1266 km2),
amely a Vekeréri-főcsatorna (36 km, 24 km2) tor
kolatáig Ny-ról a tájhatáron folyik, 9 km-en át.
A többi vízfolyást a Hármas-Körös veszi fel
(Szarvasi-Holt-Körös: 28 km, 686 km2, Nagyérifőcsatoma: 16,5 km, 30 km2 stb.). Igen száraz,
gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
A Hármas-Körös vízjárását a kunszentmárto
ni vízmérce adataival jellemezzük.
A Hármas-Körös vízjárását a Tisza visszaduzzasztása is befolyásolja. A legnagyobb árvizek ál
talában kora nyáron jelentkeznek, míg a helyi
csatornák hóolvadás után áradnak meg. A Kurca
öntözési idényben a Hármas-Körösből kap 1
m3/s vizet, a többi a beléje folyó csatornákból
származik. Az év második felében vízhiányos.
Békésszentandrásnál duzzasztó szolgálja a hajó
zást és a víztározást. A belvízlevezető csatornahálózat hossza kb. 250 km.
Állóvizei között első helyen a 13 körösi holtág
említhető, 119 ha területtel. Közöttük a békésszentandrási (27 ha) a legnagyobb. 2 tározója kö
zül a békésszentandrási duzzasztó felülete 640
ha. 2 kis természetes tava (4 ha) jelentéktelen.
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A „talajvíz" mélysége általában meghaladja a
4 m-t. Mennyisége csekély. Kémiai jellege főleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, bár
pl. Kunszentmárton környékén a nátriumos tí
pus is kiterjedten jelentkezik. Keménysége 15-25
nk° között van, de a települések közelében a 45
nk°-ot is eléri. Szulfáttartalma 60-300 mg/1 kö
zött váltakozik, de Békésszentandrás környékén
300 mg/1 fölé emelkedik.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az arté
zi kutak mélysége átlagban 260 m alatti, vízhoza
muk változatos, de elég sok bővizű kút is van.
Békésszentandrásnak 49 °C-os, Kunszentmártonnak 42 °C-os, Öcsödnek 79 °C-os vizet adó
fúrása van.
A 4 településből a 2 nagyobb rendelkezik csa
tornahálózattal, az erre kapcsolt lakások aránya
azonban csak 36,7% (2008).
N övényzet ■ É-on és K-en a Maros-hordalékkúpperem és a mentett oldali magasártér termé
szetes vegetációja jórészt eltűnt, helyét intenzív
szántók foglalják el. A zonális erdőssztyep-löszpuszta fajai (vörösszárú pimpó - Potentilla heptaphylla, parlagi rózsa - Kosa gallica, horgas
bogáncs - Carduus hamulosus) mezsgyéken, gá
takon, kunhalmokon maradtak fenn. Telepített
tölgyesek fajszegény sziki erdőssztyep növény
zettel (réti őszirózsa - Aster sedifolius, bárány
üröm - Artemisia pontica) a hátság alluviális
határain találhatók (Bábockai-erdő). A Körös
hullámterét puhafaligetek, telepített nyárasok,
ecsetpázsitos rétek (réti iszalag - Clematis integrifolia, fényes borkóró - Thalictrum lucidum, gyík
hagyma - Allium angulosum), a kubikok-holtágak eutróf hínarasai (rucaöröm - Salvinia natans
- és súlyom - Trapa natans) és mocsári növényze
te (virágkáka - Butomus, nyílfű - Sagittaria) jel
lemzik. D-en a holocén öntésterület és a tagolt
felszínű óalluviális peremvidék találkozásánál
nagy kiterjedésű természetes élőhelymozaik ma
radt fenn (Tőke-puszta). Itt a szabályozásokig
vízjárta, szikesedő laposok ecsetpázsitosai, nádas-harmatkásás mocsarai még nem vesztették
el ártéri jellegüket. A magasabb térszinteket cickórós puszta és rétsztyep-vegetáció borítja. Az
ártérből kiemelkedő, pleisztocén felszíneken
sztyeprétek (magyar szegfű - Dianthus pontederae, lenlevelű zsellérke - Thesium linophyllon,
ebfojtó müge - Asperula cynanchica, koloncos
legyezőfű - Filipendula vulgáris, hengeres pere-

mizs - Innia germanica, kunkorgó árvalányhaj Stipa capillata) és vakszikes-ürmös puszta foltok
(gyakori a sziki varjúháj - Sedum caespitosum)
mozaikolnak. A részben ármentes helyzet, a fej
lett mikrodomborzat és a fajkészlet ősi szikesedésre utal. Az érhálózat hínárvegetációja fajgaz
dag (Kurca: fehér tündérrózsa - Nymphaea alba,
tündérfátyol - Nymphoides peltata). Asztatikus
vízterek iszapján jellem ző a Nanocyperionvegetáció (látonyafajok - Elatine spp., henye
füzény - Lythrum tríbracteatum, tekert csüdfű -

Astragalus contortuplicatus).
Gyakori élőhelyek: A l, A3a, B la, BA, D34, F2,
Flb ; közepesen gyakori élőhelyek: A23, A5, B2,
B3, B5, B6, F ia, F5, H5a, II, J4, OC, RA, RB, RC;
ritka élőhelyek: D6, F 3 ,12, F4, J3, M3, M6, J6, P45.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajolc zöld juhar (Acer negundő) 3, bálványfa
(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 4, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.), 1, amerikai kőris
(Fraxinus pennsylvanica) 4, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Tóth Tamás)
Talajok ■ A kistáj fiatal és idősebb folyóvízi
hordalékok anyagából épül fel, amelyet több he
lyen infúziós lösz takar. A talajvíz szintje átla
gosan 4 m alatt van. A talajtakaró 70%-át az
agyagos vályog mechanikai összetételű, gyen
gén savanyú kémhatású, igen jó termékenységű
(int. 110-130) réti csernozjom talajok (39%) és
azok mélyben sós változatai alkotják. Hasznosí
tásuk 80-85%-ban szántóként, 5-15%-ban legelő
ként és 10-5%-ban erdőterületként lehetséges.
A szintén agyagos vályog mechanikai össze
tételű szikes talajok a terület 13%-án fordulnak
elő. A szikes talajféleségek közül a réti szolonyecek 6%-ot, a sztyepesedő réti szolonyecek pedig
7%-ot tesznek ki. Hasznosításuk 75 és 30%-ban
legelőként és szántóként lehetséges.
A Körös-ártéren képződött, agyagos vályog
szemcse-összetételű, gyengén savanyú kémhatású

A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
39’
16
31
17
6
22
7
23
17
26
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öntés réti talajok 17% területen találhatók. A
35-50 (int.) földminőségi kategóriába tartoznak,
rét-legelőként (50%), szántóként (40%) és liget
erdőként hasznosulhatnak.
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. É-i peremén fut a 44. sz. főút,
közepén a 45. sz. főút és a Szentes-Kunszentm árton-Szolnok vasúti mellékvonal. Állami
közútjainak hossza 58 km, amelyből 33 km (57%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 15 km /100
km2, főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút menti tele
püléseinek aránya 75%. Vasútvonalainak hossza
22 km, vasútsűrűség 5,5 km/100 km2. Telepü
léseinek 50%-a rendelkezik vasútállomással.
Békésszentandráson mezőgazdasági repülőtér
található.
T elepüléshálózat ■ Ritkásan betelepült kistáj:
100 km2-re mindössze 1 település jut. A 4 hely
ségből csak Kunszentmárton városi jogállású, a
fejlett kisvárosok közé tartozik (2001: 9707 la
kos). A városi népesség aránya (2001: 53,7%) így
is elmarad az országos átlagtól. 2 népes (>3000
lakos) község mellett akad 500 lelkes település is.
Egykori kiterjedt tanyavilágának maradványa
ként 2001-ben a lakosság 4%-a külterületen élt, a
tanyaközségként létrejött Nagytőke esetében
azonban ez az arány 35,3%.
N épesség ^ A népsűrűség (2001: 48 fő/km2)
messze elmarad az országos átlagtól, egyes ré
szeken pedig még a 10 fő/km2-t sem éri el. A né

pességmaximum 1941-ben volt, azóta a kistáj el
veszítette lakosságának több mint 1/3-át (2001:
18 082 fő). A népességcsökkenés oka egyre in
kább a természetes fogyás, ami kedvezőtlenül
alakította a korszerkezetet is: 2001-ben a 65 éves
nél idősebbek aránya már meghaladta a gyermekkorúakét (18,6, ill. 16,4%). Az elöregedési in
dex értéke mindenütt 100 feletti, de jelentősebb
elöregedés még nem mutatkozik. Az iskolázott
ság szintje érzékelhetően rosszabb az országos
átlagnál: a lakosság 1,5%-a egyetlen osztályt sem
végzett, 1/4-e nem fejezte be az általános iskolát,
közel 30%-a befejezte, de nem tanult tovább, a
diplomások aránya pedig mindössze 5%.
Vallási téren a lakosság 1/3-a felekezeten kí
vüli vagy ismeretlen vallású. A legnagyobb val
lási közösséget a római katolikusok alkotják
(2001: 44,4%), megelőzve a reformátusokat
(16,2%) és az evangélikusokat (1,5%). A népesség
döntő része (kb. 95%) magyar, a cigányság ará
nya 2,2%. Legnagyobb, 300 fős közösségük
Öcsödön él.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen roszszabbak az országos átlagnál: 2001-ben a lakos
ság gazdasági aktivitása mindössze 28,5%, a
munkanélküliség viszont 21,2%-os. A foglalkozá
si szerkezet is jelentősen eltér a hazai átlagtól, mi
vel a mezőgazdasági és az ipari foglalkoztatottak
aránya magasabb (2001: 13,2, ill. 38,2%), a tercier
keresőké viszont jóval alacsonyabb (48,6%). 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (8,8%) közel
másfélszerese az országos átlagnak, az egyes tele
pülések közötti jelentősebb különbségek nélkül.

TÁJ] ADOTTSÁGOK ÉS ÉRI ÉKEK

Idegenforgalmi régió: de!-alföld!
Kcrös-M aros Nemzeti Park
duzzasztó, kunhalmok (Békésszentandrás), Körös-part (Öcsöd, Kunszentmárton)

á
: r,; kát. tem plom , felső tem etői, alsó tem etői kápolna, zsinagóga (Kunszentmárton), ref. tem plom (Öcsöd)
Léderer-kastély (Békésszentandrás)
Kerületiház (Kunszentmárton), egykori Kun-ház (Öcsöd)
'

-

zsidó te m e tő (Békésszentandrás, Öcsöd)
Holokauszt-emlékmű (Békésszentandrás, Öcsöd), stáció-sor (Kunszentmárton)
szőnyegszövő, duzzasztómű és hajózsilip (Békésszentandrás), szélmalom (Kunszentmárton)
H elytörténeti Múzeum (Kunszentmárton), József A ttila Emlékmúzeum (Öcsöd)
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2.1 GYŐRI-MEDENCE
2.1.11 SZIGETKÖZ

T erülethasznosítás
Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A kistáj teljes egészében Győr-Moson-Sopron
megyében helyezkedik el. Területe 395 km2 (a
középtáj 15,3%-a, a nagytáj 7,2%-a).
D omborzat fl Akistáj jórészt árvízveszélyes ala

csonyártéri síkság, de előfordul a néhány m-rel ma
gasabb magasártér is. Tszf-i magassága ENy-on
125-115 m, DK-en 115-110 m között van. Legma
gasabb pontja 126 m. A relatív relief csak a DK-i
kisebb területrészen haladja meg az 5 m/km2-t.
A feltöltődő területen az egykori medrek marad-

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

w -

«*•-

0/

/o

Hektár

6,4
56,2
0,4
0,0
$r.7.8
.i
22,1
7 ’1

2533,5
22183,6
173,6
0,0
3077,5
8719,2
2813,5

ványai jellemzőek. A domborzat a területhasz
nosítást a talajvízmélység révén befolyásolja,
ami már kisebb magasságkülönbség esetén is
érezhető.
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F öldtan ■ A kistáj szerkezetileg jelenleg is

süllyedő fiatal medencerészlet, amit a Duna hor
dalékkúpja tölt ki. A területet tagoló fő szerkeze
ti vonalak a folyók futásától is jelzett ÉNy-DK-i
és az arra merőleges DNy-ÉK-i irányban halad
nak. D-i határát a Rába-vonal jelöli ki. A geo
termikus gradiens helyi értéke meghaladja az
országos átlagot, így 80 °C hőmérsékletű víz fel
tárására alkalmas a terület.
A süllyedéket kitöltő negyedidőszaki homo
kos-kavicsos rétegek vastagsága 100-250 m,
alattuk a homokos-iszapos pannóniai üledékek
2000 m-nél is vastagabbak. Az alsó-paleozoos
aljzat 5-6 km mélységben található. Az erre tele
pült üledékek jelentős mennyiségű vizet tárol
nak. A dunai hordalékkúp kavicskészlete 80
Mm3-re tehető. A bősi vízlépcsőrendszer jelentő
sen megváltoztatta a Duna hordalékszállítási vi
szonyait is.
É ghajlat ■ ÉNy-i része mérsékelten hűvös, a
DK-i mérsékelten meleg; az egész terület száraz
éghajlatú.
A napfénytartam évi átlaga a Ny-i részeken
kevéssel 1900 óra alatt van, a K-i területeken vi
szont eléri az 1950 órát is. A nyári hónapokban
Ny-on 740 óra, K-en 770 óra körüli napsütést él
vez a vidék, télen kevéssel 180 óra alatti értékkel
számolhatunk.
Az évi középhőmérséklet Ny-on 9,7 °C, K-en
ennél magasabb (10,0 °C körüli). Ugyancsak
különbség van a vegetációs időszak hőmérsék
leti viszonyaiban a Ny-i és a K-i részek között
(Ny-on 16,5 °C, K-en 16,8 °C). Mintegy 190 na
pon keresztül a napi középhőmérséklet megha
ladja a 10 °C-ot; ez az időszak átlagosan ápr.
8-12-től okt. 19-ig tart. A fagymentes időszak
általában ápr. 10. körül kezdődik, és 194 napon
át (okt. 23-ig) tart. A legmagasabb napi hőmér
sékletek átlaga kevéssel 34,0 °C alatti, a legala
csonyabb téli hőmérsékleteké pedig -15,5 és
-16,0 °C közötti.
Az évi csapadék 550-560 mm, a nyári félévi
310 mm körüli. A legtöbb napi csapadékot, 121
mm-t, Feketeerdőn mérték. A hótakarós napok
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Vízfolyás

...

száma a DK-i részeken 30 körüli, ÉNy-on ennél
több (32-34 nap). A maximális hóvastagság sok
évi átlaga 19 cm.
A száraz éghajlatnak megfelelően az ariditási
index értéke 1,26-1,28 körüli.
A szél a leggyakrabban ÉNy-i irányból fúj, át
lagos sebessége 3 m/s körüli.
Az ÉNy-i területek gabona és kapásnövények
termesztésére alkalmasak, a DK-i területek a me
legigényes kultúrák számára kedvezőek. Az ön
tözés a kevés csapadék miatt indokolt.
V izek ■ Az egész terület a Duna vízgyűjtő terü
lete; a Duna fő medre É-ról 57,6 km, a MosoniDuna D-ről 121,5 km hosszan határolja. A Duna
vízjárását két vízmérce adatai reprezentálják.
A Mosoni-Duna vízjárását a rajkai zsilippel
szabályozzák, amellyel 64-120 m3/s közötti víz
hozammal lehet ellátni.
A Dunának itt általában egy tavaszi (hóolva
dásból származó) és egy nyár eleji árvize van. Az
árteret végig jól kiépített árvízgátak kísérik. Az
árterület tetemes, 28,8 km2 (nem számítva bele a
főmeder és a mellékágak felszínét). Az árteret
túlnyomórészt ligeterdők, kisebb részt rétek és
legelők borítják (Öreg-Duna).
A Duna főmedre most a hordalékkúp gerin
cén halad, ezért belőle folyamatos a felszín alatti
vízáramlás az alacsonyabban levő Mosoni-Duna
medre felé. A felszín 60%-a - 229 km2 - belvizes
terület, amelyről a vízelvezetést 273 km hosszú
csatornahálózat biztosítja.
A Duna főmedrének viszonyai a bősi vízlép
cső megépülésével és üzembe helyezésével
generálisan átalakultak. 1992 októberében
(Cseh)Szlovákia területén, Dunacsúnynál/Cunovo a bősi duzzasztó üzemvízcsatomájába te
relték a folyót, ezzel a korábbi főmederbe csak
minimális mennyiségű víz jutott. Egy 1995 ápri
lisában kötött megállapodás értelmében Szlová
kia 400 m3/s vízmennyiséget juttat az egykori
főmederbe. Ez a Duna átlagos vízhozamának
mindössze 1 /5-e, s ezzel a folyam vízszintje 3-4
m-t csökkent. Az elterelt vízmennyiség végül
Szapnál kerül vissza a főmederbe.

:

Vízmérce

LKV

LNV
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Duna
Duna
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-39
-51

KQ
m

722
845

73,22
72

KÖQ
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1435,2
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Az 5 kis morotvató felszíne 35,6 ha. Legna
gyobb közöttük a dunaszegi Holt-Duna (25,6
ha). A 17 vízállásos terület (378 ha) is egykori,
ma már feltöltődőben levő állóvíz. Az ártéren
nagy kiterjedésű mellékágrendszerek vannak
(cikolaszigeti: 29,3 km, bodaki: 20,3 km, ásvány
rárói: 35,2 km, bagoméri: 19,8 km), amelyek víz
szintje a Dunáéval együtt változik.
A „talajvíz" eredetileg ténylegesen a felszín
közelében volt, a Duna vizének elterelése követ
keztében azonban a főmeder mentén a szintje
valamelyest süllyedt. Árvízkor és csapadékos
időben a talajvíz DK-en felszínre is tör. Közvet
len dunai táplálású partiszűrésű típus. Kémiai
jellege a Dunának megfelelően kalcium-hidrogénkarbonátos.
A mélyebb pleisztocén rétegek is jó víztáro
zók, de azokat kevéssé hasznosítják. Hévízkutak
csak Lipóton üzemelnek, 2000 1/p feletti vízho
zammal és 76, ill. 61 °C hőmérséklettel.
A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer munká
latai keretében a Szigetköz valamennyi települé
sén kiépítették a közüzemi csatornahálózatot,
így 2001-ben a lakások közel 3/4 része (72,9%)
volt csatornázott, s ez az érték 2008-ban 87%-ra
emelkedett. Ezzel szinte egyedülállóan jó hely
zetbe került a Szigetköz, mivel város nélküli, fő
leg közepes méretű falvakat felsorakoztató kistáj
Magyarországon ilyen jó csatornázottsági érték
kel alig rendelkezik.
N övényzet ■ A Szigetköz potenciális vegetáció
ja az alföldi folyómenti szukcessziós sorok jó
példája. A szélsőséges termőhelyeken a vegetá
ció kialakulására a vízviszonyokon túl a horda
lék milyensége volt döntő hatással. Az élő med
rek mellett a bokorfüzesektől az elárasztást nem
kapó gyertyános-kocsányos tölgyesekig terjed a
sor. A lefűződő medrekben a növényzet fejlődé
se a lápok irányába mutat. A magasabb hátakon
száraz tölgyesek is kialakultak.
A kistáj mai képét a vízrendezések nagymér
tékben átalakították, s a megmaradt ártéren is
beszűkült a természetes vegetációfejlődés lehe
tősége, ezt fokozza a nagyon erős inváziós terhe
lés. A természetszerű ligeterdők aránya ma a
kultúrállományokénak csak töredéke, s az erdők
állapota továbbra is romló tendenciát mutat (kü
lönösen a puhafás állományokban). A korábbi
rétművelés teljesen megszűnt, kaszált gyepek
csak a töltések közelében vannak. A pionír élőhe

lyeket a zátonyok megszűnése ellenére az anyag
nyerő tavak részben újratermelik.
A ligeterdőkben számos, a hegyvidékekről le
ereszkedett faj található (bükksás - Carex pilosa,
vörös acsalapu - Petasites hybridus, tüzes liliom Lilium bulbiferum, erdei csillaghúr - Stellaria
nemorum), köztük figyelemre méltó pionírok
(csermelyciprus - Myricaria germanica, parti fűz Salix elaeagnos, csipkeharaszt - Selaginella helvetica). A nedves rétek utolsó maradványain hegyi
tárnicska (Gentianella austriaca), szibériai nőszi
rom (Iris sibirica), a lápfragmentumokon rostos
tövű sás (Carex appropinquata), tőzegpáfrány
(Thelypteris palustris) él. A hátak száraz tölgyesei
ben a fehér sás (Carex albá), az erdei gyöngyköles
{Buglossoides purpureo-coeruleá) és az ükörkelonc
(Lonicera xylosteum), a száraz gyepekben a kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis) és a pusz
tai árvalányhaj (Stipa pennata) érdemel említést.
Gyakori élőhelyek: J4, RB, OC, OB, Bla; köze
pesen gyakori élőhelyek: RA, P2a, D34, OA, J3,
J6, BA, L5, P45; ritka élőhelyek: G l, RC, B lb , B5,
J2, B2, A23, E l, D6, Jla , A3a, B3, A l, P2b, P7.
Fajszám: 800-100; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa ( Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
5, amerikai kőris (Pmxinus pennsylvanica) 4, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 5. (Király Gergely-Király Angéla)
T alajok ■ A kistáj talajai a Duna hordalékkúp

ján lerakodott fiatal homokos-iszapos öntés
anyagokon alakultak ki. Jellemzőjük a könnyű
mechanikai összetétel és a karbonátosság, vala
mint az alattuk különböző mélységben található
kavics.
A Duna jelenlegi árterének mintegy 12%-át
nagyrészt ártéri erdőkkel borított, sok csillám
ásványt tartalmazó nyers öntéstalaj alkotja.
Termékenységük a mechanikai összetételből kö
vetkező vízgazdálkodás, valamint a kis humusz
tartalom miatt, a kálium tápanyagtőkét biztosító
csillámásvány-tartalom ellenére, gyenge (ext.
20-40, int. 35-60).
A 2 m körüli talajvízszint következtében a
kistáj talajainak többségére (84%) a réti folyama
tok dominanciája jellemző. A rétiesedő öntés-réti
talajok mechanikai összetétele az öntésekénél
nehezebb vályog. Vízgazdálkodásuk és termé-
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kenységük ennek megfelelően a nyers öntéseké
nél kedvezőbb (ext. 30-60, int. 45-80). Főként
szántóként hasznosítottak. Ahol a talajvíz mé
lyebbre süllyedt és nincs közvetlen hatása a talaj
vízforgalmára, a csernozjom talajképződési fo
lyamatok érvényesülnek. Ezeken a területeken
csernozjom jellegű homoktalajok (4%) találha
tók. Termékenységük a felszín közeli kavicsréteg
miatt kialakult sekély termőréteg, az illit és
szmektit keverékéből álló kis agyagtartalom kö
vetkeztében gyenge, de öntözéssel nagymérték
ben javítható (int. 50-80). A szántóterületeken a
búza, a kukorica, a cukorrépa és a zöldségfélék
termesztése eredményes.

A tai. i

k területi

* zlása
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A talajtípusok területi elterjedése
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K ö z l e k e d é s ■ Nagy részén periferikus közleke
dési hálózati helyzetű, vasút nélküli terület. Csu
pán K-i peremét metszi a 14. sz. főút. A kistáj É-i,
természetes határvonala (a Duna) a magyar
szlovák államhatár része, amelynek csak a K-i
peremén van lehetőség Szlovákiába való közúti
határátlépésre. Állami közútjainak hossza 129
km, amelyből 10 km (7%) másodrendű főút. Közútsűrűség: 34,4 km/100 km2, a főútsűrűség 2,7
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
4%. Dunaszentpál, Kisbodak és Vének közút
hálózati végpontok. Hajózható nemzetközi vízi
útja a Duna 58 km-es, Dunakiliti-Vének közötti
szakasza. Egyetlen Duna-hídja Vámosszabadi
nál Szlovákiába vezet.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Részben a természeti viszo
nyok miatt a kistájon az átlagosnál jóval sűrűbb te
lepüléshálózat alakult ki (5,6 település/100 km2),
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a helységek viszont relatíve alacsony népességszámúak. A 21 település között nincs városi jog
állású, a terület É-i része Mosonmagyaróvár, a
D-i pedig Győr vonzáskörzetéhez tartozik. A
községek többsége közepes méretű (1000-3000
lakos), de vannak kis- és aprófalvak is, sőt akad
törpefalu (<200 lakos) is.
■ Mivel a kistáj eltartóképessége vi
szonylag kicsi, a népsűrűség (2001: 66 fő/km2)
kb. fele az országos átlagnak. A népességszám,
ha lassan is, de növekszik, így a népességmaxi
mum 2001-re alakult ki (23 471 fő). A területen
élők száma azonban ennél magasabb, mivel
Győr ÉK-i része is ide esik (2001: 8610 fő). A né
pességnövekedésben kezdetben a természetes
szaporodás, 1990 után pedig a migráció játszott
elsősorban szerepet, nem utolsósorban szuburbanizáció formájában a két szomszédos város
környékén. A kedvező népesedési folyamatok
következtében előnyös a korszerkezet is: a gyer
mekkornak aránya jelentősen magasabb, mint a
65 év felettieké (2001: 18,1, ill. 13,8%). Az egyes
települések között azonban jelentősek a különb
ségek, amit az elöregedési index is mutat: a na
gyon fiatalos korszerkezetű községek mellett
akadnak érett korszerkezetűek is. A lakosság
iskolázottsági szintje rosszabb az országos átlag
nál, amit leginkább a diplomások feltűnően ala
csony aránya (2001: 5,3%) mutat. A szakmunkásképzőt végzettek részesedése viszont jóval átlag
feletti (28,9%).
A vallási összetétel nagyon egyveretű, a la
kosság 87,1%-a római katolikus (2001), 2%-a
evangélikus, 1,9%-a református. Rendkívül ala
csony a felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak aránya (3, ill. 5%). Az etnikai összeté
tel még inkább homogén: a lakosság kb. 98%-a
magyar.
A munkaerő-piaci mutatók kedvezőbbek az
országos átlagnál: a lakosság gazdasági aktivitása
magasabb, a munkanélküliség viszont alacso
nyabb (2001: 41,5, ill. 5%). A foglalkozási szerke
zet sajátos képet mutat, a tercier és az ipari fog
lalkoztatottak aránya lényegében megegyezik
(2001: 45, ill. 44%), így az agrárkeresők aránya is
átlag feletti (11%). 2007 nyarán a munkanélküli
ek aránya (3%) a felét sem érte el az országos
átlagnak, s az egyes települések között sem volt
lényeges különbség.
N épesség

T Á JI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKÜK
kastélypark (Hédervár) y
Lipót
Szigetközi Tájvédelmi Körzet
horgászat, vízi túrázás (Öreg-Duna, Püski-tó), vízi túra, lovas turizmus (Máriakálnok), szabadidőpark (Halászi),
Tündérszigel-ökopark (Dunasziget), Somos-erdő (Győrladamér)
hétszáz éves mocsári tölgy (Árpád-töigy; Hédetvár), lipóti m orotvató ■

¥

Héden/ári várkastély
barokk tem plom (Püskí), r. kát, tem plom, benne 16. sz.-i Piéta (Nagybajcs), Sarlós Boldogasszony kegykápoina (Máriakálnok),
barok< tem plom (Lipót), Szent Mihály tem plom , benne 1430-ból származó keresztelőkét (Hédervár),
r. k a i tem plom (Győrzámoly)
Batthyány-Strattmann-kastély (Dunakiliti)
barokk kálvária (Ásványráró), Szent Flórián szobor (Püskí), Szent Flórián, Szent Vendel, Szent Borbála és
a Havas Boldogasszony emlékoszlopa (Dunaszeg), francia o szlop /„kőkíp"/(D a rnó zseli), Piéta (Nagybajcs) ;
parasztbarokk lakóházak (Halászi)

ő
2.1.12 MOSONI-SÍK
A kistáj Győr-Moson-Sopron megyében helyez
kedik el. Területe 468 km2 (a középtáj 18,2%-a, a
nagytáj 8,6%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1, lakott terület
2.
3.
4.
5.
6.
7,

szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

Hektár
9,1
73,5
0,4
0,1
5,1
9,8
2,0

4279,7
34417,1
185,0
40,7
2367,7
4583,3
937,3

D omborzat b A kistáj teljes egészében magas

ártéri helyzetű hordalékkúpsíkság. Tszf-i magas
sága ÉNy-on 125-131 m, DK-en 113-115 m között
váltakozik, általános DK-i lejtéssel. A relatív relief
csak az ÉNy-i, határmenti területen haladja meg
az 5 m/km2-t. A kis szintkülönbségek mellett
völgyhálózat sem jöhetett létre. A felszínt csak a
vízfolyások medrei tagolják. A domborzat a terü
lethasznosítást semmilyen vonatkozásban sem
akadályozza.
F öldtan b A terület földtanilag a Kisalföld
süllyedő medencéjébe épült dunai hordalékkúp
D-i lejtővidéke. Felszínét ÉNy-on jelenkori folyó
vízi iszap, a Lajta két oldalán folyóvízi kavics,

attól D-re és DK-re iszapos-löszös üledéktakaró
borítja. A mélyebb rétegek azonban 50-200 m-es
mélységig jó víztározó folyóvízi iszapos-homokos-kavicsos rétegekből állnak, de feküjükben is
általában vízzel jól ellátott felső-pannóniai réte
gek helyezkednek el. Az alsó-paleozoos kőzetek
ből álló alaphegység felszíne ÉNy-ról DK felé
jelentős süllyed. A geotermikus gradiens értéke
meghaladja az országos átlagot.
É ghajlat B Mérsékelten hűvös, de K-en már
mérsékelten meleg, mindenhol száraz éghajlatú
vidék. A terület egészén évente 1900 óra körüli,
nyáron Ny-on 730, K-en 770 óra, télen kevéssel
180 óra alatti napsütésre számíthatunk.
A Ny-i és a K-i területek hőmérsékleti viszo
nyai között különbség van. Az évi, ill. a vegetá
ciós időszaki átlag Ny-on 9,7 °C, ill. 16,5 °C; K-en
10,0 °C, ill. 16,8 °C. Az egész területen a 10 °C kö
zéphőmérsékletet meghaladó napok száma
188-190 (ápr. 9-13. és okt. 19. között). A fagy
mentes időszak hossza általában 192-194 nap;
ápr. 10-12. és okt. 23. közé esik. A nyári abszolút
maximum-hőmérsékletek átlaga kevéssel 34,0 °C
alatti, a leghidegebb téli napoké -15,5 °C.
Az évi csapadékösszeg 560 mm, s ebből a
nyári félévben 310-320 mm eső hull. A legna
gyobb napi csapadék 132 mm (Mosonmagyar
óvár) volt az elmúlt 30-35 év alatt. A DK-i része
ken mintegy 30 nap, az ÉNy-i vidékeken viszont
32-34 nap a hótakarós téli napok átlagos száma.
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A legnagyobb hótakaró-vastagságok sokévi átla
ga 19 cm.
Az ariditási index 1,25 körüli.
Az ÉNy-i szél az uralkodó; az átlagos szélse
besség 3-3,5 m/s.
A kistáj kevésbé hő- és vízigényes kultúrnö
vények termesztésére alkalmas.
V i z e k ■ A táj nagyobb része a Mosoni-Duna víz
gyűjtő területe, a folyó É-ról 104 km hosszan hatá
rolja. Nagyobb vízfolyása még a Lajta hazai 18 km
hosszú szakasza és a Lajta-balparti-csatoma (20
km), valamint a Rét-árok (7,5 km), amelyek Auszt
riából érkeznek a Mosoni-Dunához. A D-i hansági

Vízfolyás

Vízmérce

területekről a kis-dunai Tőzeg-csatorna (12 km) a
Mosoni-Dunába, míg a kistáj D-i peremterületéről
az Öttevényi-belvízcsatoma (16,6 km) és a Lébénymiklósi- (Börcsi-) csatorna a Rábcába vezeti vizét.
A táj vízkészlete K-ről Ny felé haladva nő.
A Mosoni-Duna vízszállítását a rajkai zsilipen
át szabályozzák, amellyel 64-120 m3/s közötti
vízhozammal a Dunából lehet ellátni. A Lajtában
augusztusban csak a kis vízhozamokra lehet szá
mítani. Árvize általában tavasszal és nyár elején
van, amit a Lajta-balparti-csatornával megosztva
vezet a Mosoni-Dunába. Mivel a felszín DK-nek
lejt, az esőzések felszíni és felszín alatti lefolyása
is arra, a Rábca felé irányul.

LNV

LKV
cm

Duna
Mosoni-Duna
Lajta
Lajta-balparti-csatoma
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Rajka
Mecsér
Hegyeshalom
Hegyeshalom

-375
-22
. -35
0

KQ
■

657
403
276
262

n
79
10
4
-

KÖQ
m3/s
1546
-

10
-

NQ
8890
150
100
50
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A felszín 3/4-e belvízveszélyes terület. Az álló
vizek között csupán a Mecsér (2 ha) és a Lébény
melletti (6 ha) Névtelen-tavakat említhetjük,
mint természeteseket. Ezeknél jóval nagyobbak
a Hegyeshalom melletti kavicsbánya-tavak és az
abdai Öreg-Rábca (38 ha), valamint a Holt-Rábca
(12 ha).
A vízminőség a Mosoni-Dunában I., a Lajtá
ban II. osztályú.
A kistáj mind felszín közeli, mind rétegvizek
ben gazdag. Az előbbiek kémiai jellege kalciumhidrogénkarbonátos lágy víz. A rétegvizeket a
mélységi kavicsos víztartók tárolják. Az artézi ku
tak átlagos mélysége sekély (50-100 m). Átlagos
vízhozamuk meghaladja a 150 1/p-et. Számuk
kevés. Vizük esetenként vasas. Hévizű kút üze
mel Magyaróvárott (76 °C) és Lébényben (77 °C).
A kistáj településeinek közüzemi vízellátott
sága teljes körű, de nagyon jók a csatomázottsági adatok is: minden helységben van csatornahá
lózat, és a lakások 3/4 részét rá is kötötték (2001).
Ez az érték 2008-ban már meghaladta a 92%-ot.
N övényzet ■ A kistáj termőhelyi heterogenitása

a potenciális vegetáción is érezteti hatását. Ny-i,
határ menti részén valószínűleg száraz cseres
tölgyesek és erdőssztyep-erdők álltak, esetleg
száraz gyepekkel mozaikosan. K-i részén a szá
raz erdők mellett gyertyános-kocsányos tölgye
sek is létrejöttek, és itt már a ligeterdők és mocsá
ri növényzet is számottevő volt. A Szigetközzel
szomszédos sávban uralkodóak voltak a liget
erdők - a területen gyakorlatilag csak itt marad
tak fent nagyobb erdőtömbök.
A Mosoni-sík mai képét a szántóföldi műve
lés határozza meg, a természetes élőhelyek kiter
jedése csekély, az erős fragmentációhoz a sok
közlekedési létesítmény is hozzájárul. A MosoniDuna mellett akadnak ligeterdő-maradványok,
sokkal jelentősebb azonban az ültetvényszerű
nyárasok aránya. Az itt egykor kiterjedt nedves
rétek nagy része eltűnt. Kiemelkedő érték a lébényi Tölgy-erdő, a Kisalföld legszebb maradvány
gyertyános-kocsányos tölgyese. A száraz tölgye
seknek a tájban szinte hírmondója sem maradt, a
száraz gyepek (pl. homoki gyepek Győrnél, lösz
gyepek Várbalognál) is egész ritkák.
A Mosoni-sík Ny-i részén a Pamdorfi-platóval rokon sztyepnövényzet elemei említhetők
(tavaszi hérics - Adonis vernalis, kisvirágú csüdfű - Astragalus austriacus, magyar zsálya - Salvia

aethiopis), e területrész ma is értékes szegetális
gyomok menedékhelye (parlagi atracél - Anchusa arvensis, cicó - Thymelaea passerina). A MosoniDuna menti erdőkben sok faj tükröz montán ha
tást (medvehagyma - Allium ursinum, kapotnyak
- Asarum europaeum, erdei madársóska - Oxalis
acetosellá), Lébénynél ugyanerre utal a bükksás
(Carex pilosa). A nedves rétek érdekességei a réti
iszalag (Clematis integrifolia), a mocsári lednek
(Lathyrus palustris)-, Győrnél homokon már a
gyíkpohár (Blackstonia acuminata), a csajkavirág
(Oxytropis pilosa) is megjelenik.
Gyakori élőhelyek: J4, J6, RB; közepesen gya
kori élőhelyek: L5, RC, B la, J3, E l, B5; ritka élő
helyek: RA, OC, B3, D34, OB, A3a, BA, OA, B2,
A l, A23.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
3, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 4. (Király Gergely-Király Angéla)
T alajok ■ A kistájra részben az iszapos-löszös

üledékeken, részben pedig a Lajta két oldalán le
rakodott kavicson kialakult hidromorf talajok
jellemzőek. Lébény és Mosonszentmiklós térsé
gében a mély fekvésű laposokban tőzeg és láp
föld képződött. A terület annak ellenére belvízveszélyes, hogy itt a talajvíz mélyebben van,
mint a Szigetközben.
A kistáj ÉNy-i részén a „talajvíz" mélysége 5
és 6 m közötti, míg a K-i felében 2 m körüli.
A mélyebb talajvízű területeken csemozjom, míg
a felszín közeli talajvízű helyeken a réti talajok a
jellemzőek.
A kistáj területének 71%-át csemozjom talajok
alkotják. A mély talajvizű (>5 m) löszös üledéke
ken mészlepedékes csemozjom (31%), a kavics
közberétegződésű löszös üledékeken terasz csernozjom (14%), a talajvízhatás alatti (<3 m) löszös
anyagokon pedig réti csemozjom (26%) talajok
találhatók. Ahol felszín közeli kavicsréteg a ter
mőréteg vastagságát nem korlátozza, a talajok
termékenysége kedvezőbb (int. 70-110), míg a
kavicsréteg 40-70 cm közötti megjelenése a ter
mékenységet mérsékli. A csemozjom talajú terü
letek hagyományosan szántók. Rajtuk a búza,
őszi árpa, kukorica, cukorrépa, lucerna, vörös
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here mellett a kender, vöröshagyma, paradicsom
és takarmányrépa termesztése vált be. A szőlő
részaránya jelentéktelen.
A Mosoni-Duna szomszédságában a Lajta ön
tésen karbonátos vályog, agyagos vályog mecha
nikai összetételű réti öntés és réti talajok találha
tók 20% területen. Mechanikai összetételük és
humusztartalmuk szerint változó vízgazdálkodásúak. Termékenységi besorolásuk a 35-60
(ext.) és az 50-80 (int.) pontérték között változik.
Zömmel (84%) szántók vagy ligeterdők.
A lápos réti és a telkesített síkláp talajok együt
tesen kb. 10% területen találhatók. Legelő és ka
száló hasznosításukon kívül tőzegtartalmuk
jelent gazdasági értéket.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
14
31
16
26
19
14
25
2
26
18
27
5
4
29
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
kód
14
16
19
25
26
27
29

0-5
100
97
100
100
98
100
97

Lejtőkategória
5-17 17-25
-

-

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kitűnő forgalmi helyzetű
kistáj települései főként a fő közlekedési pályák
mellett alakultak ki. Utoljára 2002-ben Károlyháza nyerte el közigazgatási önállóságát. A telepü
léssűrűség átlagos, 100 km2-re több mint 3 tele
pülés jut. A 15 településből a középvárosi szintű
Mosonmagyaróvár városi jogállású, a kistáj É-i
részének központja. A D-i terület már Győr von
záskörzetéhez tartozik. A városi lakosság aránya
(2001: 52,4%) elmarad az országos átlagtól, a la
kott területek viszont közel 1/10-ét teszik ki az
összterületnek. A falvak döntő része közepes
méretű (1000-3000 lakos), ennél kisebb vagy na
gyobb alig akad.

T

Erdő ■ :
>25
-

é p e s s é g ■ A kistáj összességében sűrűn lakott:
a népsűrűség 105 fő/km2, de jelentősek a terüle
ti különbségek: több település esetében 40
fő/km2 alatti. A népességszám folyamatosan
emelkedik; a maximum (58 121 fő) 2001-ben ala
kult ki. A növekedés forrása korábban a természe
tes szaporodás volt, az utóbbi időkben viszont
már a migráció. így a népesség korszerkezete
kedvező, a gyermekkorúak aránya érzékelhető
en meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 16,6, ill.
13,1%). Az átlag mögött azonban jelentősek a te
rületi különbségek, az elöregedési index értéke a
legkisebb falvaknál már elővetíti a fokozódó el
öregedést. Az iskolázottsági szint összességében
alatta marad az országos átlagnak, amit legin
kább a diplomások aránya tükröz (2001: 7,6%).
Vallási téren meghatározó a római katoliku
sok súlya (2001: 72,4%), a többi egyház részese
dése ettől messze elmarad (evangélikus: 4,3%,
református: 3,5%). A felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak aránya együttesen sem éri
el a 20%-ot. A lakosság döntő része magyar
(2001: kb. 93%), az egykor jelentős német etni
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K ö z l e k e d é s ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület.
NyÉNy-KDK irányú tengelyében Győr és Mo
sonmagyaróvár között egymás mellett fut az
M l-es autópálya, az 1. sz. főút és a Budapest-Győr-Hegyeshalom kétvágányú villamo
sított nemzetközi vasúti fővonal. Az 1. sz. főútból Mosonmagyaróvárnál ÉNy felé ágazik ki a
15. sz. főút. Az M l-es autópályából Hegyes
halom nál lép ki a Pozsonnyal kapcsolatot
teremtő M15-ös autópálya. A vasúti fővonalból
Hegyeshalomnál ágazik É felé a (Rajkán át)
Pozsonyba tartó nemzetközi fővonal, D felé a
Hegyeshalom-Csorna mellékvonal. A kistáj Ny-i
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pereme a magyar-osztrák, rövid ÉNy-i szaka
sza a magyar-szlovák államhatár része. Állami
közútjainak hossza 173 km, amelyből 103 km
(61%) autópálya, ill. elsőrendű főút. A közútsűrűség 41 km/100 km2, a főútsűrűség 24
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
53%. Várbalog közúthálózati végpont. Vasút
vonalainak hossza 63 km, amelynek 55%-a vil
lamosított. Vasútsűrűség: 14,8 km/100 km2.
Településeinek 73%-a rendelkezik vasútállo
mással, közülük Hegyeshalom és Rajka belföldi
vasúthálózati végpont.
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kum aránya már csak 1,9%, a horváté pedig
1,8%. Az utóbbi kisebbség aránya Bezenyén
megközelíti a 20%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen job
bak az országos átlagnál: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása 43,3%-os, a munkanélkü
liek aránya pedig csak 5,2%. A foglalkozási szer

kezetben a tercier szektor aránya alig haladja
meg az 50%-ot, az ipar viszont erősen túlrepre
zentált (2001: 43,7%), a mezőgazdaság valamivel
átlag feletti (6,9%). 2007 nyarán a munkanélküli
ség (2,5%) a felét sem érte el az országos átlag
nak, több településen lényegében teljes foglal
koztatottságról lehet beszélni.

TÁJI A D O T T S Á G O K ÉS ÉRI ÉKEK
Idegenforgalmi régió: nyugat-di
Mosonmagyaróvár ■

as
Szigetközi Tájvédelmi Körzet, Hansági Tájvédelmi Körzet

4
W

horgásztó (Stettni-tó; Hegyeshalom, Ö ttevény), forrástavak (Lébény), kavicsbányatavak (Bezenye)
vár és erődrendszer (Mosonmagyaróvár)
1200 körül épült Szent Jakab apostoli plébániatemplom (Lébény), r. kát. tem plom (Hegyeshalom), magyarkimlei tem plom ,
horvátkimlei tem plom (Kimle), r. kát. tem plom o k (Mosonmagyaróvár), r. kát. tem plom (Mosonszolnok)
W in te r-m a jo r (Károlyháza), novákpusztai kastély (Kimle), Földváry-kastély (Öttevény), Stahrenberg-ház (Rajka)

(h
véd ett zárt soros beépítésű Fő utca (Levél), Zichy-palota (Rajka)
régi síremlékek (Kimle)

t Tt
N epom uki Szent János-szobor (Abda), Radnóti Miklós-emlékmű (A bda), Rákóczi-emlékmű (Abda), pestisoszlop (Bezenye),
Szentháromság-szobor (Kimle), Kálvária-szoborcsoport (Rajka) N epom uki Szent János-szobor (Rajka)
szélerőmú'park (Mosonmagyaróvár)
régi hajóvontató ház és lóváltó (Mecsér), Hansági Múzeum (Mosonmagyaróvár), Falumúzeum (Lébény)
W urcz-ház, horvát gyűjtemény (Bezenye), rigópusztai tanya (Mecsér), paraszt-polgár házak (Rajka)

2.1.21 FERTŐ-MEDENCE
A kistáj Győr-Moson-Sopron me
gyében helyezkedik el. Területe
143 km2 (a középtáj 5,5%-a, a nagy
táj 2,6%-a).
Fjértőrakos'

■ A kistáj fele vízzel
csak részben kitöltött nádas mo
csár, 1 /10-e nyílt vizű tó, a többi te
rület alacsonyártéri helyzetű sík
ság. A felszín magassága 116 m a
tszf, míg a víztükör 115 m körül in
gadozik. A legmagasabb pont
Lászlómajor mellett csak 118 m-ig
emelkedik. A Fertő szabályozások
előtti magas vízállásai alkalmával
a táj nagyobb része víz alá került.
A felszín tagoltságát a nagyszámú
belvízi csatorna jelenti, amelynek
fajlagos sűrűsége 1,25 km/km2.
D om borzat

Nyiriiget
iL F F Ü R D Ő

irtőboz

NagyíMjöK
i
Wagylózs p

A" eitaréd,

/é rtő szerijralklós
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A felszínnek a tómedencén kívül a 115,50 m fe
letti része minősíthető mezőgazdaságilag hasznosíthatónak.

T erülethasznosítás
T íP“ S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%

Hektár

1,9
23,9
0,2
1,2
14,3
2,5
55,9

275,8
3427,2
i i l 26,6
174,1
2044,7
359,6
8005,3

F öldtan ■ Az alaphegységet karbon kristályos

pala alkotja. A kistáj náddal fedett részében
recens tőzegképződés folyik. Az elöntéstől mes
terségesen védett száraz felszín ártéri iszappal,
lápi és réti agyaggal borított. Feküjében vastag
pleisztocén homokos-kavicsos rétegek helyez
kednek el, amelyek általában jó víztározók és jó
vízadók.
É ghajlat ■ Átmenetet képez a mérsékelten hű

vös és a mérsékelten meleg típus között, csapadék
ellátottság szempontjából mérsékelten száraz.
Az évi napfénytartam 1850 óra; ebből nyáron 720
óra körüli, télen közel 180 óra napsütésre számít
hatunk.
Az évi középhőmérséklet 9,8 és 10,0 °C közé
esik, a nyári félévé 16,5-16,7 °C körüli. A napi
középhőmérséklet általában ápr. 13-án lépi túl a
10 °C-ot, és 186 napon át, okt. 18-ig e fölött ma
rad. A fagypont feletti időszak hossza 190 nap
körülire tehető, átlagos dátumai: ápr. 15., ill. hoz
závetőlegesen okt. 25. Az évi legmagasabb hő
mérsékletek sokévi átlaga 33,5 °C, a legalacsonyabbaké -15,0 °C.
Az évi csapadék 580-600 mm, a vegetációs
időszaké 340-360 mm. Fertőújlakon mérték az
elmúlt 55 év egy nap alatt lehullott legtöbb csa
padékát (62 mm). Átlagosan 30 hótakarós napra
számíthatunk, a maximális hóvastagság 18 cm
körül szokott lenni.
Az ariditási index értéke 1,16-1,20 körüli.
Leggyakrabban ÉNy-i irányú szélre számítha
tunk; az átlagos szélsebesség 3,5-3,8 m/s körüli.
A Fertő tó közelsége és a terület fekvése miatt
többek között szőlőtermesztésre alkalmas (szórt
sugárzás bősége). Üdülésre és vízi sportokra szá
mításba vehető vidék.
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V izek ■ A táj a Fertőt lecsapoló Hansági-főcsa-

torna révén a Rábca-Mosoni-Duna vízrendsze
réhez tartozik. A főcsatorna a tájat 5,5 km
hosszan érinti. Vízháztartását a mérsékelt lefo
lyás jellemzi.
A Hansági-főcsatornának mind vízállásai,
mind vízhozamai a Fertőt szabályozó Fertő-széli-zsilip állásától függenek. Vízállása ezért 0 és
420 cm, vízhozama pedig 0 és 45 m3/s között vál
takozik. Közepes vízhozama 4 m3/s. Árvizek álta
lában nyár elején, kisvizek pedig inkább ősszel
szoktak jelentkezni. A Hansági-főcsatorna vezeti
le a tájhatáron fekvő Fertő tó vízfeleslegét is. Fel
színe átlagos vízálláskor (115 m tszf) 310 km2,
aminek 1/4-e hazai terület (vízgyűjtő területe
907 km2, amiből hazánkhoz alig 170 km2 tarto
zik). Víztömege alig 1/6 km3, ami fényt vet sekélységére, valamint szélsőséges vízállás-inga
dozására is: az elmúlt évszázadokban többször
ki is száradt. Vizének sótartalma 1700 mg/1, na
gyobbrészt nátriumos vegyületekből. Emiatt a
vízi növényzet főleg sótűrő fajokra korlátozódik.
A „talajvíz" mélysége 1 m körül ingadozik.
Mennyisége az iszapos-agyagos felszín közeli réte
gekben nem jelentős. Minősége nátrium-kaldummagnézium-hidrogénkarbonátos. Összes kemény
sége kicsiny, de szulfáttartalma meghaladja a 300
g/l-t. Az artézi kutak száma alacsony, általában se
kélyek (100 m alatt) és bővizűek. Hegykőn 4001/p
hozamú, 58 °C hőmérsékletű hévízkút üzemel.
A kistájnak a Fertő-medencén kívüli egész
területe belvizektől veszélyeztetett, ezért mester
ségesen mentesített.
A magas talajvíz miatt valamennyi településen
kiépült a közüzemi csatornahálózat, s a lakások rá
kötési aránya egyedülállóan magas (2001:87,5%).
N övényzet ■ A Fertő tó medencéjében a poten
ciális vegetációt mocsári és lápi társulások jelen
tik, peremrészein ligeterdők, esetleg erdőssztyep-erdők is kialakulhattak. Helyenként sós
tavi növényzet is létrejött, melynek kiszáradásá
val sziki társulások képződtek. A nyílt vízfelület
aránya a vízszint ingadozásaival összefüggésben
nagymértékben változott.
Ma a kistáj legnagyobb részét nádasok borít
ják, nagy nyílt vízfelület csak az osztrák tórészen
van. Feltűnő a hínártársulások csekély térfogla
lása és fajszegénysége. A zonációban a nádaso
kat a télisásosok, magassásosok és kékperjések
keskenyebb gyűrűje követi, helyenként nedves
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(néhol láposodó) szikes rétekkel. A gyepek egy
részét ma is legeltetik. A szántók részesedése
csak a keleti részen jelentősebb, a mai gyepek
nagy része azonban a parlagok visszagyepesedésével keletkezett. Más sziki élőhelyek (szikes
tavak, szikfoknövényzet) csak töredékesen ala
kulnak ki. Természetszerű erdő ma már nincs,
csupán telepített erdősávok vannak.
A Fertő-medence flórája számos, a nagyalföl
di sztyeptavakkal közös fajt tartalmaz. A sós mo
csári növényzet különlegessége a tengermelléki
káka (Schoenopelctus Morális) és a tengeri szittyó
(Juncus maritimus). A nedves szikes gyepekben
figyelemreméltó a barázdás csüdfű (Astragalus
sulcatus), a kisfészkű ászát (Cirsium brachycephalum), a láposodó részeken fontos a kormos csáté
(Schoenus nigricans). Az iszaptársulások pionírjai
a gyérvirágú csetkáka (Eleocharis quinqueflora) és
az árokvirág (Samolus valerandi). A legeltetés ha
tására megjelennek igazi halofiták (magyar sóballa - Suaeda pannonica, sziksófű - Salicornia
europaea) vagy más sziki fajok (bajuszpázsit Crypsis aculeata, sziki mézpázsit - Puccinellia limosa) is. A kiszáradó csatornák, laposok későnyári
őszi aszpektusában sziki és fakó libatop (Chenopódium botryoides, Ch. glaucum), szárnyasmagvú
budavirág (Spergularia média) válhat tömegessé.
Gyakori élőhelyek: B la, F2, OB, OC; közepe
sen gyakori élőhelyek: P2a, RA, RB, D34, B5,
Blb, D2; ritka élőhelyek: B6, E l, P2b, OA, H5a,
II, Jla , D l, BA, B3, F5, A23, A5.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
2. (Király Gergely)

dig láprétek. A réti talajok területének a fele ka
szálórét, fele pedig szántó. A nyers öntések és a
lápos réti talajok főleg szántók, amelyek termé
kenysége változó (ext. 30-50, int. 35-65).
A táj talajtani érdekessége a síkláp területet
D-ről és K-ről keskeny sávban övező szulfátos
szoloncsák talajok előfordulása. Változatos faj
összetételű sziki vegetációjuk értékes.

A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés 9 Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút - és nagy részén közúthálózat nélküli terület. K-i peremét metszi a Fertőszentmiklós-Pomogy/Pamhagen (Ausztria) egyvágá
nyú nemzetközi vasúti mellékvonal. A kistáj E-i,
természetes határvonala (a Fertő tó) a ma
gyar-osztrák államhatár része, amelyen át lehe
tőség van az Ausztriába való vízi átkelésre. A
Sarródhoz tartozó Fertőújlak közelében vasút
vonal vezet át Ausztriába. Állami közútjainak
hossza 18 km, a közútsűrűség 12 km/100 km2.

T alajok ■ A táj területének egytizede nyílt víz, a

fele pedig nádas és mocsár. Az ártéri iszappal
borított tómedencén kívüli területet sűrű csator
nahálózattal tartják szárazon, egyben a tó vízel
látását is szabályozva. A nagy szulfáttartalmú
(>300 g/1) talajvíz szintje a száraz tájrészeken is
1 m körül van.
Az állandó vízborítástól mentes üledékeken
nyers öntések (23%), lecsapolt és telkesített síklá
pok (47%) és réti talajok (14%) találhatók. A sík
lápok sásos és nádas területek, a szegélyeken pe

T elepüléshálózat ■ A Fertő változó kiterjedése

miatt a 4 falu a kistáj D-i peremére települt. A te
lepüléssűrűség (2,7 település/100 km2) elmarad
az országos átlagtól. A falvak többsége mind
össze néhány száz lakosú, egyedül Hegykő né
pességszáma haladja meg az 1000 főt. így városi
jogállású település nincs.
N épesség □ A kistáj nagyon ritkásan benépesült,
a népsűrűség mindössze 33 fő/km2 (2001). A né
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pességmaximum még 1941-ben alakult ki, azóta
a terület elveszítette népességének 1/3-át (2001:
2329 fő). Az elvándorlás és a természetes fogyás
kedvezőtlenül befolyásolta a korstruktúrát, így a
65 év felettiek aránya már magasabb a gyermekkorúakénál (2001: 18,8, ill. 15,8%). Az elöregedé
si index értéke mindenütt 100 felett van, elörege
dett népességű település azonban még nincs. Az
iskolázottsági szint érzékelhetően alatta marad
az országos átlagnak, amit leginkább az érettsé
gizettek, s még inkább a diplomások alacsony
aránya fejez ki (2001:16,9, ill. 6%). Ugyanakkor a
szakmunkásképzőt végzettek aránya felülrepre
zentált (29,6%).
Vallási téren a helyzet egyértelmű, majdnem
mindenki római katolikus (2001: 93%), emellett
csak az evangélikusok aránya (1,1%) érdemel
említést. A felekezeten kívüliek és az ismeretlen

vallásúak aránya extrém alacsony, együttesen
sem éri el az 5%-ot. Az etnikai kép lényegesen tar
kább: a magyarok többsége egyértelmű, de ará
nyuk nem éri el a 90%-ot. A hódoltság idején
betelepült horvátok aránya kistáji szinten 13,5%
(2001), Fertőhomok lakosságának azonban 45,1%-át
teszik ki. A németek aránya már csak 2,9%.
A munkaerő-piaci mutatók jobbak az orszá
gos átlagnál, s ez főleg a munkanélküliségre vo
natkozik: a munkát keresők aránya 2001-ben
mindössze 3,2%, a lakosság gazdasági aktivitása
pedig 40,7%-os. A foglalkozási szerkezetben a
tercier szektor aránya a legmagasabb (2001:
52,6%), megelőzve az ipart és az átlagosnál jóval
magasabb részesedésű mezőgazdaságot (32,2,
ill. 15,2%). 2007 nyarán a munkanélküliség
mindössze 1,2%-os, ami már teljes foglalkozta
tottságnak tekinthető.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dünántúli
Üdülőkörzet: Sopron. Kőszcghcgyalja kiemelt üdülőkörzet
Hegykő
Fertő-Hanság Nem zeti Park
Fertő tó, Fertő tavi kerékpárút JS
r. kát, tem plom (Fertőhöz), Szent András tem plom (Hidegség)
G lorie tte kilátó (Fertőhöz)
Széchenyi-síremlék tem etőkereszt (Fertőhom ok)
Szent Antal-szobor (Fertőhom ok), pestisoszlop (Hegykő)
Széchenyi Múzeumvasút (Fertőhöz)
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D omborzat m A kistáj 1 /4-e alacsonyártéri hely

A kistáj Győr-Moson-Sopron megyében helyezke
dik el. Területe 447 km2 (a középtáj 17,3%-a, a
nagytáj 8,2%-a).

T erülethasznosítás
1. lakott terület
2. szántó
; 3, kert
4. szőlő
5, rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín
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s ■; V 1,8 :
50,4
0,2
0,0
11,2
32,5
3,9

791,9
22557.1
103,1
0,0
5005,2
14523,6
1760,9

zetű síkság (É-on és Ny-on), 3/4-e lápi agyaggal,
iszappal és tőzeggel fedett alacsonyártér, amely
nek túlnyomó része belvízmentesített. Ennek
ellenére a csapadékos évszakokban kb. 1/4 rész
ben időszakosan víz alá kerül. A felszín leg
magasabb pontja Szállástető (120 m tszf), a leg
alacsonyabbak a 114 m körüli felszínrészletek.
A felszínt a Szállástető és Bősárkány között hú
zódó alacsony földhát egy nagyobb Ny-i és egy
kisebb K-i medencére tagolja. Központi süllyedékterülete mintegy 3-4 méterrel alacsonyabb a
környezeténél, és enyhén lejt Győr irányába.
A felszín felszabdaltságát a sűrű (1,25 km/km2)
belvízmentesítő csatornahálózat fejezi ki.
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A domborzat a hasznosítást a magas talajvíz
álláshoz viszonyítva határozza meg. Ennek ha
tása alól csak a 115 m feletti szintek mente
sülnek.
F ö l d t a n ■ A terület földtanilag a Duna és a

Rába hordalékkúpja közé zárt, korlátozott lefo
lyású medence, ahol a holocénben mocsárvidék
alakult ki, 10 m-t is meghaladó vastagságú
tőzeg- és mocsári agyagrétegekkel. Az előbbi
túlnyomó része öngyulladás következtében már
korábban kiégett. Felszínét jelenkori öntés
agyag, -homok és -iszap, láptőzeg és szigetsze
rűen pleisztocén kavicsos homok építi fel. Alat
tuk Ny-on 10, K-en 50 m-ig növekvő vastagság
ban negyedidőszaki folyóvízi homokos kavics
rétegek fekszenek a több ezer m-es pliocén üle
dékek felett, amelyek általában jó víztározók. A
medencealjzat karbon kristályospala. A geoter
mikus gradiens értékei az országos átlagnál na
gyobbak.
É g h a j l a t ■ Ny-on mérsékelten hűvös, K-en
mérsékelten meleg, mindenhol száraz éghajlatú
vidék.

Az évi napsütéses órák összege 1880-1930.
Nyáron 730-750, télen 180 óra körüli napfénytar
tamra számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körüli, a
nyári félévé eléri a 16,5-16,7 °C-ot. Ápr. 14. és
okt. 19. közé esik az az időszak, amikor a napi
középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot (186
nap). Ápr. 12-től mintegy 192-194 napon át, okt.
24-ig tart általában a fagymentes időszak. A leg
melegebb napok átlaghőmérséklete 34,0 °C kö
rüli, a leghidegebbeké -15,0 és -15,5 °C közötti.
A terület Ny-i részén a csapadékösszeg 590
mm, a K-i vidékeken csak 550 mm körüli. A ve
getációs időszakban Ny-on mintegy 360 mm, K-en
320-340 mm eső várható. A 24 órás csapadékma
ximum 76 mm (Jánossomorja). Általában 30-32
napon át várható, hogy télen a talajt hó borítja;
az átlagos maximális hóvastagság 18 cm.
Az ariditási index a Ny-i részeken 1,18, a K-i
vidékeken 1,25-1,27 körüli.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 3,5 m/s körüli.
Nem túl hőigényes mezőgazdasági és kerté
szeti növények (gabona, kapások, gyümölcs) ter
mesztésére megfelelő az éghajlat.
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V izek ■ A kistáj fő vízfolyása a Hansági-főcsa

N övényzet ■ A Hanság lápmedencéjének erede

torna (30 km), amely Tárnokrétitől Ny-ra torkol
lik a D felől érkező Rábcába. Utóbbi Oslitól É-ra
nyeri el ezt a nevet, ahol a Répce és a Kis-Rába
összefolyik. Tőzeggyármajor mellett folyik a
Hansági-főcsatornába a Kardos-érrel bővült Ikva
is. A Répce-Rábca ide tartozó szakasza 25 km, az
Ikváé 8 km, a Kardos-éré 3 km, a Kis-Rábáé 2 km
hosszú. A természetes vízfolyásokon kívül még
nagyszámú lecsapoló csatorna is behálózza a tá
jat, amelyek összes hossza kb. 480 km. Közülük
a D-i peremen a Szegedi- (16,6 km), az É-in a Mosonszentjánosi- (16 km) és a Kimle-Szolnok-Lébényi- (13,2 km) csatornák a legfontosabbak.
Mérsékelt lefolyású terület.
A táj vízfolyásainak vízállását és vízhozamát
a Rábca és a Hansági-főcsatorna bősárkányi víz
mérceadataival reprezentáljuk.
Az árvizek időszaka a csapadékos nyárelő,
míg a kisvizekre gyakorlatilag az év minden sza
kában lehet számítani, ha szárazság van. Árvíz
kor visszaduzzasztás keletkezik a Dunától a Mo
soni-Dunán és a Rábcán keresztül. Pl. 1965-ben a
befogadók vízszintjei 114 m fölé emelkedtek, így
a Hanság vizeit nem tudták levezetni.
A Hanságnak a sűrű csatornahálózat miatt
ma már állandó jellegű állóvize nincs, de az idő
szakosan vízborította felszín megközelíti a 3000
ha-t. A csatornahálózat hossza 500 km körüli.
A vízfolyások vízminőségét II. osztályúnak
ítélik, de az Ikva torkolata alatt kisvízkor a Han
sági-főcsatorna is III. osztályú.
Az Ikva torkolatától K-re a terület vízkészlete
igen bőséges. A „talajvíz" mélysége 1-2 m között
van a felszín alatt, csapadékos években helyen
ként a felszínre is tör. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége mérsé
kelt, de a szulfáttartalom helyenként meghaladja
a 600 mg/1-t.
A mélyebb rétegek jó víztározó jellege miatt
az artézi kutak átlagos mélysége 100 m feletti,
vízhozamuk közepes. A kistáj mindkét telepü
lésén van közcsatorna-hálózat, a rákötött laká
sok aránya 61,6% (2001), 2008-ban pedig már
73,5%.

ti vegetációját bajos pontosan rekonstruálni. Bi
zonyos a lápi társulások, ezen belül pedig való
színűsíthető a fátlan élőhelyek túlsúlya, lápi
cserjések, ill. láperdők feltételezhetően csak ki
sebb arányban voltak. A nem lápos kiemelkedé
seken ligeterdők, a peremterületeken pedig más
zárt erdők (pl. gyertyános-kocsányos tölgyesek)
lehettek. A Hanság egyes pontjain valószínűleg
különleges, reliktum jellegű társulások (pl. lápi
erdeifenyvesek) is voltak.
A 19. század elejétől kezdődő lecsapolások so
rán a kistáj több lépcsőben átalakult. Az erdők te
rülete növekedett, de eközben a kultúrállományok
(főleg nemesnyárasok) aránya túlnyomóvá vált.
Az úszólápok, zsombékosok területe drasztiku
san csökkent, viszont a nem zsombékos magassásosok elterjedtek. A korábban kiterjedt nedves
láprétek szintén visszaszorultak, a helyükön kultúrrétek alakultak ki. Az utóbbi 50 évben sok ré
tet beerdősítettek, illetve a nagytáblás szántóföl
di művelés is megjelent. A tőzegbányászat révén
új élőhelyek keletkeztek. A tájban igen erős az inváziós terhelés.
A Hanság mai flórája a korábbi gazdagságnak
csak töredékét őrizte meg. Reliktumai nagyrészt
eltűntek (tőzegeper - Comarum palustre, babérfűz
- Salix pentandra, tőzegszittyó - Scheuchzeria palustris), vagy igen ritkák (dárdás nádtippan Calamagrostis canescens, mocsári kocsord - Peucedanum palustre, Scholochloa festucacea). Ma is érté
kesek ligeterdő-fragmentumai (hamvas éger Alnus incana, békakonty - Listera ovata), láprétjei
(Buxbaum-sás - Carex buxbaumii, lápi nyúlfarkfű
- Sesleria uliginosa), sok érzékeny faj pedig a má
sodlagos mocsári vegetációban vagy csatornák
ban telepedett meg (kétsoros sás - Carex disticha,
békaliliom - Hottonia palustris, nádi boglárka -

Vízfolyás
'

Vízmérce

Rábca
Hansági-főcsatorna

Bősárkány
Bősárkány
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Ranunculus lingua).
Gyakori élőhelyek: RB, OB, RC, B5; közepe
sen gyakori élőhelyek: B la, J6, D34, B lb, D2, RA,
OC, J2, P2a, BA; ritka élőhelyek: OA, H5a, B5,
D l, D6, A3a, K1A, A l, P2b, A5, B2, B3.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 2, bálványfa
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(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorphafruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájide
gen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kőris
(Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 5. (Király

Gergely)
T alajok ■ A kistáj a Duna és a Rába hordalék

kúpjai által közrezárt és lefolyástalansága követ
keztében eltőzegesedett. Talajainak 80%-a vízha
tás alatti lápos réti, lecsapolt és telkesített síkláp,
réti és réti öntés talaj. Közös jellemzőjük, hogy
alluviális üledéken alakultak ki. Vízgazdálkodá
sukat a felhalmozódott nagy mennyiségű szer
ves anyag és a felszín közeli talajvíz határozza
meg. A lápos réti, réti és a telkesített síkláp tala
jok termékenysége gyenge, míg az agyagos vá
lyog mechanikai összetételű, nagy vízraktározó
és erősen víztartó, gyengén savanyú kémhatású
réti öntéseké kedvezőbb. E talajokon a fás vege
táció a mocsári erdő, a füves területek pedig mo
csár- vagy láprétek. Szántóként az 1-2 m mély
talajvizű területek hasznosíthatók, amelyeken
csupán a tavaszi gabonák és a répafélék ter
meszthetők biztonsággal.
A Mosoni-síkkal határos területek és néhány
magasabb terasz homokos-löszös üledékein
csernozjom talajok képződtek. Az alföldi mészlepedékes csernozjomok 4%, a terasz csernozjomok 5%, a réti talajok közé ékelődő réti csernoz
jomok 11% területen fordulnak elő. Mechanikai
összetételük egyöntetűen vályog, vízgazdálko
dásuk kedvező. Felszíntől karbonátosak. Termő
réteg-vastagságuknak helyenként a kavics meg
jelenése szab határt. Termékenységük ekkor
némileg alacsonyabb (int. <85), egyébként ked
vező (int. <115). A csernozjom talajok teljes egé
szükben szántóterületek.

A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ ÉK-i részén arteriális, Ny-i har
madában periferikus közlekedési hálózati hely
zetű terület. ÉK-i peremét metszi az M l-es autó
pálya rövid szakasza. K-i harmadán átvezet a 86.
sz. főút és a Hegyeshalom-Csorna egyvágányú
vasúti mellékvonal. A kistáj ÉNy-i határvonala a
magyar-osztrák államhatár része. Állami közút
jainak hossza 73 km, amelyből 34 km (46%) autó
pálya és másodrendű főút. Közútsűrűség 16
km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100 km2. Két te
lepüléséből Jánossomorja főút mentén fekszik,
Újrónafő közúthálózati végpont. Vasútvonalai
nak hossza 18 km, vasútsűrűség 3,9 km/100
km2. A kistájon belül csak Jánossomorja rendel
kezik vasútállomással.
T elepüléshálózat h A Hanság lápvidéke csak
kevés település kialakulását tette lehetővé, s je
lenleg mindössze 2, közigazgatásilag önálló
helység van. így a településsűrűség nagyon ki
csi, 100 km2-re mindössze 0,4 település jut. Az
egyik település (Jánossomorja) városi jogállású,
ennek következtében a városi lakosság aránya
rendkívül magas (2001: 87,8%), amit a táj képe
nyilvánvalóan nem tükröz vissza. A külterületi
népesség aránya magas (2001: 7,2%), ami főleg
ipari és mezőgazdasági üzemközpontokat takar.
N épesség ■ A kistáj nagyon ritkásan benépesült,
a népsűrűség mindössze 34 fő/km2 (2001). A
kedvező népesedési folyamatok következtében a
korstruktúra kedvező, a gyermekkornak aránya
jelentősen meghaladja a 65 évnél idősebbekét
(2001:18,5, ill. 12,8%). Az elöregedési index érté
ke mindkét településen 100 alatt van. Az iskolá
zottság lényegesen rosszabb képet mutat: jóval
az átlag feletti pl. a csak 8 általánost végzettek
aránya (2001: 35,1%), a diplomások részesedése
(3,6%) viszont csak 1/3-a az országos átlagnak.
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Vallási téren a római katolikusok dominál
nak, a lakosság több mint 4/5-e ide tartozik.
Ezen kívül említést csak a reformátusok aránya
érdemel (2001: 4,3%). A felekezeten kívüliek és
az ismeretlen vallásúak aránya egyaránt mint
egy 6-6%. A lakosság döntő része (2001: kb. 97%)
magyar, további említést csak az 1,2%-ra fogyat
kozott németség érdemel.

A munkaerő-piaci mutatók jobbak az országos
átlagnál: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitá
sa 41,6%, a munkanélküliek aránya pedig 7,1%. A
foglalkozási szerkezetben az ipar dominál (2001:
54,5%), a tercier szektor aránya mindössze 33,1%,
a mezőgazdaság részesedése 12,4%-ot tesz ki.
2007 nyarán a munkát keresők aránya (2,3%)
mindössze 1/3-a az országos értéknek.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

2.1.31 KAPUVÁRI-SÍK
A kistáj Győr-Moson-Sopron megyében helyez
kedik el. Területe 558 km2 (a középtáj 21,6%-a, a
nagytáj 10,2%-a).

T erülethasznosítás
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

6,4
73,5
0,5
0,0
10,2
8,6
0,8

3565,7
41036,7
257,6
0,0
5686,2
4817,8
433,7

az É-i peremen néhány homokkal borított terasz
sziget emelkedik ki. Alattuk mintegy 10-50 m
vastag, jó víztározó homokos-kavicsos pleiszto
cén üledékréteg fekszik, de a mélyebb pannóniai
üledékek között is vannak víztározók. Mélyszer
kezetének sajátos képződménye a Mihályi-hát,
ahol egy kismértékben átalakult, vastag paleozoos rétegsor található. Pásztori térségében a késő
miocénben folyamatosan trachitvulkán mű
ködött. A kistáj geotermikus értékei az országos
átlagot valamivel meghaladják. A hőfluxus ki
használtsága csekély, bár 50 °C-osnál melegebb
vizű kutakat mindenhol lehetne létesíteni. Répcelak-Mihályi térségében jelentős a szén-dioxid
gáz előfordulása.

D omborzat ■ A kistáj túlnyomó része magas

É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, mérsékelten

ártéri helyzetű medencesíkság. ÉK-i szögletében
néhány teraszszigeten homokdűnéket találunk.
A felszín tszf-i magassága É-on 115-118 m, D-en
130-135 m között van, tehát D-ről É-ra lejt. Leg
magasabb pontja: 141 m (Répcelak mellett). A
relatív relief értéke csak a terület néhány száza
lékában haladja meg a 2 m/km2-t, a Hanság
peremi dűnéken 5-10 m közötti. A felszín tagolt
ságát csak a sűrű (0,5 km/km2) csatornahálózat
képviseli. A domborzat a területhasznosítást
nem befolyásolja.

száraz éghajlatú kistáj. A napsütéses órák évi
összege mintegy 1900. Nyáron 730-760, télen 180
óra napfényösszeg várható.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körül, a ve
getációs időszaké 16,6-16,8 °C között van. A 188
napon át tartó, 10 °C középhőmérsékletet meg
haladó időszak ápr. 12—13-tól okt. 19-ig tart. A
fagymentes időszak hossza átlagosan 194 nap
körüli (ápr. 11 .-okt. 24.). A nyári napi legmaga
sabb hőmérsékletek sokévi átlaga 33,0 °C körüli,
a téli leghidegebbeké -15,5 és -16,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 580-600 mm, a vegetá
ciós időszakban 340-360 mm. A legtöbb napi csa
padékot (90 mm) Szil községben mérték. A hótakarós napok száma a sokévi átlag alapján mintegy

F öldtan ■ A terület a Rába É-nak lejtő, meg

süllyedt, jelenkori folyóvízi üledékkel, főleg
iszappal borított hordalékkúplejtője, amelyből
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30-32, a maximális hó
vastagság átlaga 18 cm.
Az ariditási index
értéke 1,16-1,20 körüli.
A leggyakoribb
szélirány az ÉNy-i, az
átlagos szélsebesség
3-3,5 m/s körüli.
Az éghajlat a ga
bonaféléknek, a kapá
soknak és a kevésbé
hőigényes kertészeti
kultúráknak kedvező.
V izek ■ A táj a RépceRábca vízrendszeré
hez tartozik a Kisalföl
dön, de a D-i peremet
a Répcelaki-árapasztócsatoma torkolata és
Várkesző között 17
km hosszan a Rába is
érinti. A Répce idetar
tozó szakasza mintegy
26 km, a Kis-Rábáé 36
km. (Ahol a Répce a
Kis-Rábával egyesül,
onnan nevezik Rábcá
nak.) A mesterséges
vízfolyások között a
Vármegyei- (22,5 km),
a Tardosa-csatorna (12 km), a Farkas-ér (16,3 km), a
Keszeg-ér (28 km) és a Linkó-ér (17 km) a fontosab
bak. Mérsékelt lefolyású terület.
A vízfolyások vízjárását a Rába vági és a Rép
ce csánigi vízmércéjének adatai szemléltetik.
A Répce 5,2 m3/s feletti vízhozamait a Répcelaki-árapasztó-csatornán át a Rábába vezetik. Az
árvizek időszaka a nyárelő, míg a kisvizek főleg
ősszel és télen fordulnak elő. A vízminőség II.
osztályú. A tájnak 9 kis állóvize van, összesen 20
ha felszínnel. Legjelentősebb közöttük a Szárföld
melletti Névtelen-tó (7,8 ha).
A „talajvíz" kémiai jellege túlnyomórészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, összes
keménysége 15-25 nk°. A szulfáttartalom É-on
Vízfolyás

Vízmérce

•
Rába
Répce

60 mg/1 alatti, D-en 60-300 mg/1 közötti. Fel
használhatóságát helyenként a nitráttartalom
korlátozza.
Az artézi kutak száma csekély. Főleg a 100 m
feletti rétegek vizét termelik ki. A közüzemi víz
ellátás mindenütt megoldott, a települések 1/3-ában
azonban nincs csatornahálózat. így a közcsator
nával ellátott lakások aránya elmarad a vízellátá
sétól (2001: 53,2%, 2008: 65,3%).
N övényzet S Viszonylag homogén potenciális
vegetációjú kistáj, ettől csak a peremrészeken
mutatkozik eltérés. Belső területein főleg ke
ményfás ligeterdők álltak, puhafás állományok
kal, fátlan mocsarakkal, kevés lápi társulással

LKV

%

LNV

KQ

456
114

11,4
0,35

cm

Vág
Csánig

-72
26

KÖQ
m3/s

42,4
3,7

NQ
■.:£S

585
5
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mozaikolva. Ny-i szélén fokozatos átmenettel
megjelentek a „cseri talajok" szárazabb tölgyesei,
É-i szélén pedig a lápi vegetáció elemei.
Mai képében dominál a szántóföldi művelés.
Erdői kisalföldi mércével mérve kiterjedtek és
viszonylag jó állapotúak, a kultúrerdők aránya
(még) alacsony. Ez alól kivételt jelent a Rába ár
tere, ami gyakorlatilag teljesen kiszáradt, termé
szeti értékei tönkrementek. A rétgazdálkodás
megszűnt, a gyepek feltörése és beerdősítése ma
is zajlik, de a meglévő állományok (pl. Osli, Bogyoszló térsége) még nagy értéket képviselnek.
A sok kavicsbányató új, pionír élőhelyeket te
remtett. Az inváziós terhelés közepes mértékű.
Flórájában az alpokalji hatás jól érezhető; erre
utal a Répce menti ligeterdőkben a tavaszi tőzike
(Leucojum verniim), az erdei békaszem (Omphalodes scorpioides), a hegyi veronika ( Veronica monta
na), réteken a foltos orbáncfű (Hypericum dubium), a kisvirágú pacsirtafű (Polygala amarella),
míg a Rába mentén a hamvas éger (Alnus incana),
a kúszó sás (Carex repens). Egyes erdőkben, gye
pekben xerotherm elemek is megtaláhatók (pázsitos nőszirom - Iris graminea, taréjos csormolya
- Melampyrum cristatum, bugás macskamenta Nepeta nuda, parlagi rózsa - Rosa gallica). Elszór
tan felbukkannak a sziki élőhelyek növényei
(molyhos őszirózsa - Aster canus, sziki kocsord Peucedanum officinale), az iszaplakó (gömböster
mésű szittyó - Juncus sphaerocarpus, iszaprojt Limosella aquatica, tavaszi forrásfű - Montia
arvensis) vagy zátonyokhoz kötődő (gyökerező
erdeikáka - Scirpus radicans) pionírok. Figyelemre
méltó az érintetlen mocsári- (mocsári kutyatej Euphorbia palustris, bördős borgyökér - Oenanthe
fistulosa) és hínárnövényzet (hegyeslevelű béka
szőlő - Potamogeton acutifolius, tófonal - Zannichellia palustris) fajai.
Gyakori élőhelyek: RC, J6, RB, OB, D34; kö
zepesen gyakori élőhelyek: B la, K la, OC, P2b,
P2a, B5; ritka élőhelyek: L2a, F lb , RA, J4, BA, Jla,
H5a, H5b, J3, OA, A l, A3a, B2, D5.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, ame
rikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
3. (Király Gergely-Király Angéla)
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Talajok ■ A táj a Rába É-ra lejtő hordalékkúpján
helyezkedik el, amelyet jelenkori folyóvízi üledék,
többnyire iszap borít. A „talajvíz" szintje 2 és 4 m
között van, ami csupán enyhe vízhatást eredmé
nyez. A Répce völgyében Beledig világos színű, kis
humusztartalmú savanyú öntések, onnan pedig
fekete, agyagos talajok találhatók. A Vadosfa kör
nyéki fekete réti talajok gyengén vagy közepesen
savanyúak, nagy agyagtartalmúak, és a szmektites
agyagásványok miatt duzzadnak, tapadnak, vagyis
nehezen művelhetők. Az Osli melletti tőzeg erősen
savanyú, pH-ja 3 körüli, míg Jobaháza környékén
a talajok kémhatása - karbonáttartalmuk követ
keztében - semleges vagy gyengén lúgos.
A kistájban túlnyomó részben (87%) a réti, a
réti öntés és a nyers öntés talajok előfordulása a
jellemző. Fíozamuk elsősorban kötöttségük
függvénye (ext. 30-70, int. 45-95), általában jó
termékenységűek.
Túlnyomó részben szántó, kis részben rét
legelő területek. Erdősültségük csekély (<10%).
A réti öntések mechanikai összetétele agya
gos vályog. Vízgazdálkodásukra a gyenge vxzvezető és a nagy vízraktározó képesség jellemző.
Túlnyomórészt szántóterületek.
A Rába-ártér nyers öntés talajai vályog mechani
kai összetételűek és kedvező vízgazdálkodásúak.
A táj peremi részein kavicsra települt iszapon,
iszapos homokon agyagbemosódásos barna er
dőtalajok találhatók (12%). Termőképességük az
összecementálódott, felszín közeli kavicsréteg
miatt igen gyenge. Vízgazdálkodásuk is szélső
ségesen kedvezőtlen. Kémhatásuk erősen sava
nyú. Erdő és legelő hasznosításuk lehetséges.

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. E-i har
madában fut a 85. sz. főút és vele párhuzamosan
a Győr-Sopron egyvágányú villamosított vasúti
fővonal Csorna és Kapuvár közötti szakasza.
Csornánál ezekből ágazik DNy felé az egymás
sal szintén párhuzamos 86. sz. főút és a Csorna-Szom bathely egyvágányú vasúti fővonal.
Állami közútjainak hossza 485 km, amelyből 61
km (12%) másodrendű főút. A közútsűrűség 88
km/100 km2, a főútsűrűség 11 km/100 km2. Fő
út menti településeinek aránya 26%. Rábasebes
és Veszkény közúthálózati végpont. Vasútvona
lainak hossza 52 km, amelynek 22%-a villamosí
tott. Vasútsűrűség: 9,3 km/100 km2. Települései
nek 44%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A kistáj jellegzetesen du
nántúli, sűrűn betelepült terület, 100 km2-re 6,5
település jut. A 36 helységből 2 városi jogállású,
közülük Kapuvár fejlett kisváros (2001:10 659 la
kos). A városi lakosság aránya messze elmarad
az országos átlagtól; mindössze 35,1% (2001). A
falvak túlnyomó része apró- és kisfalu (200-1000
lakos), a néhány közepes méretű község
(1000-3000 lakos) viszont jó területi megoszlás
ban mikroközponti szerepkört is betölt. A törpe
falvak (<200 lakos) a kistáj DK-i részén helyez
kednek el.
N épesség ■ A sűrű településhálózat nem jelent
egyúttal magas népsűrűséget is, az 1 km2-re jutó
lakosok száma mindössze 61 (2001). A maximális

népességszám 1949-ben volt, ezt követően a tér
ség elveszítette népességének 1/4-ét (2001: 38 030
fő). A fogyatkozás oka kezdetben az elvándorlás,
1980 után azonban már a növekvő természetes
fogyás. A kedvezőtlen népesedési folyamatok
nyomot hagytak a korszerkezeten is: 2001-ben a
65 év felettiek aránya már felülmúlta a gyermekkorúakét (17,1, ill. 15,6%). Hasonló képet tükröz
vissza az elöregedési index is: ennek értéke min
denütt 100 feletti, s van, ahol 1525. Főleg a törpe
falvakban a népesség elöregedése visszafordít
hatatlannak látszik. Nem kedvező a lakosság
iskolázottsági szintje sem: a diplomások aránya
(2001: 5,2%) az országos átlag felét sem éri el,
ugyanakkor a népesség több mint fele legfeljebb
az általános iskolát végezte el.
Vallási téren a helyzet egyértelmű, a lakosság
4/5-e római katolikus, 1/10-e evangélikus, s csu
pán 1%-a református. A lakosságnak mindössze
1,6%-a felekezeten kívüli, s nem magas az isme
retlen vallásúak aránya sem (2001: 6%). A lakos
ság majdnem színmagyar, említést érdemlő ki
sebbség nem él a térségben.
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
nál jobbak, a lakosság gazdasági aktivitása
40,7%, a munkanélküliek aránya pedig mind
össze 5,3% (2001). A foglalkozási szerkezetben az
ipar megelőzi a tercier szektort (2001: 46,6, ill.
40,3%), s a mezőgazdaság részesedése (13,1%) is
magasabb az országos átlagnál. 2007 nyarán a
munkanélküliség (3,1%) fele az országos átlag
nak, a települések közötti jelentős különbsé
gekkel.

TÁp ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
Idegenforgalmi régió: nyugat-d
Üdülőkörzet: Soc
-Ke
Cziráxy-kastély parkja (Dénesfa), Dőry-kastély védett parkja (Mihályi)
Kapuvár

__
Fertő-Hanság Nem zeti Park
hansági kerékpárút, horgásztó (Farád, Him od)

á
osli-tőzeg (Osli)
r. kát. te m plom (Bogyoszló), Szent Mihály plébániatemplom (Cirák), r. ká t tem plom (G yóró), r. kát. te m p lo m (Mihályi),
r. kát. kegytemplom (Osli), r. kát. tem plom (Páli), r. k á t te m plom (Sopronnémeti), r. kát. te m plom (Szárföld),
Szent István király tem plom (Vadosfa), r. kát. tem plom (Veszkény)
Barthodeiszky-kastély (Beled), Cziráky-kastély (Dénesfa), Ostffy-kastély, Sarlay-kastély (Farad),
Esterházy-kastély (Kapuvár), Dőry-kastély (Mihályi), Széchenyi-kastcly (Rábasebes), Radó-kastély /Kertészlak/ (Répcelak),
Sághy-kastély (Sopronnémeti), Badrtz-kastély (Szilsárkány), Hőgycsz-kúria (Szilsárkány)
Mária-szobor, N epom uki Szent János-szobor, Szent család-szobor (Agyagosszergény), kálvária (Agyagosszergény),
kálvária szoborcsoport (Bogyoszló), Szent Flórián-szobor (Farád), kálvária (Páli), Szentháromság-szobor (Szil)
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Csipkemúzeum (Hövej), Rábaköz: Múzeum (Kapuvár), jászai Mán emlékszoba (Rábaíarpási), rovarkiállítás (Veszkény)
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parasztházak (Agyagosszergény), orsós település utcaképe (Bogyoszló), vízimalom (Gyóró, Kapuvár),

.■

parasztbarokk lakóház (Vásárosfalu), harangláb (Zsebeháza)

2.1.32 CSORNAI-SÍK
A kistáj Győr-Moson-Sopron és Veszprém me
gyében helyezkedik el. Területe 567 km2 (a kö
zéptáj 22%-a, a nagytáj 10,4%-a).
D o m b o r z a t ■ A kistáj nagyobb részben magas-,
kisebb, ÉK-i és K-i részében alacsonyártéri helyze
tű medencesíkság, amit Rábasebestől a Rába, Marcaltőtől É-ra a Marcal feltöltődő völgye keresztez.

É-i negyedében homokdűnékkel fedett terasz
szigetek sorakoznak. A felszín tszf-i magassága É-on
113-115 m, D-en 120 m körüli, tehát mérsékelten É
felé lejt. A legmagasabb pont 123 m tszf. A relatív
relief a táj Ny-i részén kisebb mint 2 m/km2, K-en
2-8 m/km2 közötti, a teraszszigetek között 5-10
m/km2. A felszínt megközelítően 1 km /km2-es
sűrűségű csatornahálózat tagolja. Ezek semlegesí
tik a domborzat néhol lefolyástalanságot okozó, a
felszín elmocsarasodását előidéző sajátosságait.
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Területhasznosítás
■Típus
1. lakott terület

2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

O
/o/
7,0
66,7
0.4

Hektár
3945,6
37849,4

0,1

;

211,8
71,5

13,6
9,9
2,3

ív >< 7719,5
5621,9
1317,8

i

F ö l d t a n ■ A táj felszínalaktanilag a Rába É-nak
dőlő, megsüllyedt hordalékkúplejtője, amelyet
jelenkori folyóvízi iszap, DK-en lápi és réti
agyag, a rossz lefolyású teknőkben tőzeg, a te
raszszigeteken dűnehomok borít. Utóbbiak alatt
helyenként kavics is előfordul. Alattuk 50-100 m
vastag, jó víztározó homokos-kavicsos pleiszto
cén üledékréteg fekszik, de a mélyebb pannóniai
üledékek között is vannak jó víztározók.
A mélyszerkezetben a K-i határt a Rába-vonal
jelöli ki, a 3-4 km mélységben levő medencealj
zatról csak bizonytalan információk vannak. A
felső-pannóniai bazaltvulkanizmus nyomai Szany
környékén mutathatók ki. Aszeizmikus terület.
Geotermikus értékei az országos átlag felettiek.
50 °C-nál melegebb vizű kutak mindenhol léte
síthetők, a hőfluxus kihasználtsága csekély.

É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg, mérsékelten
száraz kistáj.
A napfénytartam évi összege megközelíti az
1950 órát. A nyári évnegyedben 750-770, míg té
len 180 óra körüli a napsütés sokévi átlaga.
Az évi középhőmérséklet 9,8 és 10,0 °C között
van, a vegetációs időszaké pedig 16,8 °C körüli. A
10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok szá
ma mintegy 190-192; a 10 °C átlépésének tavaszi
átlagos napja ápr. 8-11., míg az őszié okt. 19. A
fagymentes időszak hossza átlagosan 190-193
nap, tavasszal ápr. 11-14. után már nem, ősszel
okt. 23. előtt még nem kell fagypont alatti lehű
lésre számítanunk. Az évi abszolút hőmérsék
leti maximumok átlaga kevéssel meghaladja a
34,0 °C-ot, minimumoké -16,0 és -16,5 °C közötti.

A csapadék évi összege 570 és 590 mm között
van, a vegetációs időszakban 320-340 mm-re
számíthatunk. Az 1951 óta legnagyobb 24 órás
csapadékot (102 mm) Csornán mérték. A hótakarós napok átlagos száma 30-32, az átlagos maxi
mális hóvastagság 18 cm körüli.
Az ariditási index a területen 1,18 és 1,24 kö
zött változik.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 3 m/s.
Az éghajlat a területet gabonafélék, kapások és
kertészeti növények termesztésére egyaránt al
kalmassá teszi.
■ A kistáj a Rába-Rábca és a Marcal vízrend
szeréhez tartozik a Kisalföldön. A Rábának 41,5
km, a Rábcának 32 km, a Marcalnak 29 km hosszú
alsó szakaszai tartoznak ide. A területet behálózó
csatornák közül a Keszeg-ér ide tartozó szakasza
24 km, a Kepés-Lesvári-csatoma 27 km, a Megágcsatoma 17 km hosszú. Mérsékelt lefolyású terület.
A Rábca vízjárását a lébényi, a Rábáét az árpási, a Marcalét a mórichidai vízmércék adatai
szemléltetik.
Az árvizek többnyire a nyár elején jelentkez
nek, míg a kisvizek bármely évszakban előfor
dulhatnak. A folyók vízminősége II. osztályú.
A kistáj 14 természetes tavának összfelszíne
80,5 ha. Közöttük a Fehértótól É-ra fekvő Fehér-tó
a legnagyobb (40 ha). Ezenkívül a Rábán 2, a Mar
calon 1 morotvató is van. Felszínük együtt 17 ha.
A „talajvíz" szintje a folyóvölgyekben 2 m-nél
magasabban, azokon kívül 2-A m között helyez
kedik el. A táj nagyobb részén kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos a talajvíz, de a Rába és
a Marcal völgyében a nátriumos jelleg dominál.
A keménysége D-en 15, É-on 25 nk°. Ez a különb
ség a szulfáttartalomban is kitűnik, mert D-en 60
mg/1, É-on 300 mg/l-ig terjedő értékeket mér
tek. Felhasználásukat a nitráttartalom korlátoz
za. Kevés az artézi kút. Mélységük a 100 m-t, víz
hozamuk a 100 1/s-ot ritkán haladja meg.
Környezeti szempontból problémát jelent,
hogy a 35 településnek csak a felében van közV iz e k
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üzemi csatornahálózat. így a csatornázott laká
sok aránya csupán 60,5% (2008).
N ö v é n y z e t ■ Viszonylag homogén potenciális
vegetációjú kistáj, amely rokon a Kapuvári-sík
kal. Belső területem főleg keményfás ligeterdők
álltak, puhafás állományokkal, fátlan mocsarak
kal, kevés lápi társulással mozaikolva. Hasonló
lehetett K-i részén a Rába és a Marcal mente is,
főleg utóbbit kísérte kiterjedt mocsárvilág. Győr
és Koroncó térségében nyomokban a homoki
erdőssztyep-vegetáció is fellépett. A Tóközben
(Fehértó, Barbacs, Kóny) a Hanságra emlékeztető
lápi tavak találhatók.
Mai képében dominál a szántóföldi művelés.
Kevés az erdő, ezek is jelentősen átalakultak, eljellegtelenedtek, sok a nemesnyáras és az akácos.
A rétgazdálkodás megszűnt, a gyepek feltörése
és beerdősítése ma is zajlik, a meglévő állomá
nyok főleg a Tóközben és a Rábca mellett képvi
selnek nagy értéket. A Marcal mentén az egykor
összefüggő mocsári élőhelyek fragmentálódtak,
magát a folyót csatornává alakították. Az inváziós terhelés közepes mértékű.
Flórájában a montán hatás már alig, főleg ke
ményfás ligeterdőkben érezhető (ágas rozsnok
- Bromus ramosus, bükksás - Carex pilosa, ma
gyar varfű - Knautia drymeia). Láptavainak reliktumai a békaliliom (Hottonia palustris), a lápi
csalán ( Urtica kioviensis). Nedves rétjeinek érté
kei a kisfészkű ászát (Cirsium brachycephalum), a
réti iszalag (Clematis integrifolia), kötött talajo
kon társulásalkotó a bókoló sás (Carex melanostachya), laza homokon a kékperje (Molinia caeruleá). A Marcal mellett érdekes a kálmos (Acorus
calamus), a csonkaír (Succisella inflexa). Kavicsbányatavakban, nedves szántókon, árkokban
nem ritkák az iszaptársulások növényei (kúszó
zeller - Apium repens, iszapfű - Lindernia pro-

cumbens).
Gyakori élőhelyek: OB, RB, OC, B la , D34;
közepesen gyakori élőhelyek: H4, P45, B lb, J4,
P2a, RC, RA, B5, J6; ritka élőhelyek: K la, E l, J3,
A l, BA, Jla , D6, L5, P2b, B2, D2, B3, F lb , A23, J2,
II, H5a, H5b, OA.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosá) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
3, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, ame
rikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japán-
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keserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
4. (Király Gergely)
■ A táj a Rába É-ra lejtő hordalékkúpján
fekszik. Felszínét jelenkori iszap borítja, amelyet
É-on kis területen dűnehomok vált fel. A „talaj
víz" szintje általában 2 és 4 m között van. Talaj
takarójára a nagyfokú változatosság jellemző.
Területi kiterjedésben a réti öntések és a lápos
réti talajok jelentősek.
A réti öntések alluviális anyagon kialakult,
agyagos vályog mechanikai összetételű, gyen
gén savanyú, erősen víztartó talajok, amelyeken
intenzív szántóművelés lehetséges (int. 65-95).
A Csorna környéki lápos réti talajok mechani
kai összetétele a réti öntésekével megegyezik.
Vízgazdálkodásuk a nagy mennyiségű szerves
anyag következtében azokénál kedvezőbb, ter
mékenységüket a 70-100 cm-en megjelenő talaj
víz korlátozza (int. 40-70). Rét és legelő haszno
sításuk 25%-ban lehetséges.
A táj löszös üledékem vályog mechanikai
összetételű, kedvező vízgazdálkodású, felszíntől
karbonátos réti csernozjom talajok (10%) találha
tók. Termékenységük igen jó (int. 70-110).
Lényegesen gyengébb termőhelyet képvisel
nek a homokos öntésen kialakult csernozjom jel
legű homoktalajok (3%). Ugyancsak gyenge ter
mőhelyet képeznek a Marcaltőtől K-re, a homok
öntésanyagon található, gyengén savanyú cser
nozjom barna erdőtalajok (int. 35-55). A Mórichida környéki bamaföldek szintén homokos ön
tésen képződtek, de termékenységük a csernoz
jom barna erdőtalajokénál némileg kedvezőbb
(int. 45-65). A homokos kavicson kialakult, igen
gyenge termékenységű (int. 20-35) agyagbemosódásos barna erdőtalajok a terület alig 1%-án
fordulnak elő.
T a l a jo k

típusok területi megoszlása
puskód
Területi ré
07
1
09
2

10
11
12

2

16
25
26
27
31

10

3
3
3
45
27
4
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Talajtípus
Lejtőkategória
0-5
5-17 17-25 >25
kód
22
■- :
78
07
5
95
09
3
10
97
1
11
99
- .
12
100
100
16
A-’
26 :
25
74 A - |
1
99
26
1
99 Á - / A
: : 27
100
31
A táj talajtakarójának változatosságát a Rába
nyers öntés és réti talaja (4, ül. 3%), valamint ho
mokon a kovárványos barna erdőtalaj (2%) gaz
dagítja.
K ö z l e k e d é s ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. EK-i pere
mét metszi az M l-es autópálya, a 1. sz. főút és a
Győr-Hegyeshalom kétvágányú villamosított va
súti fővonal. É-i harmadában fut a 85. sz. főút és
vele párhuzamosan a Győr-Sopron egyvágányú
villamosított vasúti fővonal Győr és Csorna közöt
ti szakasza. Csornánál ezekből ágazik É felé a 86.
sz. főút és a Csoma-Hegyeshalom mellékvonal, D
felé a megszüntetésre kijelölt Csoma-Pápa egyvá
gányú vasúti mellékvonal. Állami közútjainak
hossza 205 km, amelyből 47 km (23%) másodren
dű főút. A közútsűrűség 37 km/100 km2, a főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 9%. Börcs és Mérges közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 66 km, amelynek 36%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 12 km/100 km2. Tele
püléseinek 37%-a rendelkezik vasútállomással.

■ Sűrűn betelepült kistáj, 100
km2-re több mint 6 település jut. A 35 település
ből egyedül a sokágú központi helyi funkciókkal
rendelkező Csorna városi jogállású (2001:10 704
lakos), így a városi lakosság aránya (2001: 26,9%)
messze elmarad az országos átlagtól. Csorna kis
tájon belüli aszimmetrikus fekvése miatt a térség
T elepüléshálózat

ÉK-i része Győr, a D-i pedig Pápa vonzáskörze
téhez tartozik. Tipikusan kis- és aprófalvas
(200-1000 lakos) vidék, a települések több mint
fele ide tartozik. Kedvező vonás, hogy viszony
lag sok a közepes méretű falu (1000-3000 lakos),
s ennél jóval kevesebb a törpefalu (<200 lakos).
N é p e s s é g ■ A sűrű településhálózathoz alacsony
népsűrűség társul, 1 km2-re mindössze 60 fő jut.
A népességmaximum 1941-ben volt, azóta a né
pesség folyamatosan, de csak kismértékben
csökken (2001: 39 770 fő, de Győr néhány, a kis
tájon fekvő külső városrészével a népességszám
eléri az 50 000-et). A lakosságszám a csökkenő el
vándorlás és a növekvő természetes fogyás ere
dőjeként alakul. A korszerkezetben azonos
arányban vannak a gyermekkorúak és a 65 éves
nél idősebbek, ami nem jelent kedvező vonást
(2001:16,5, ill. 16,4%). Az elöregedési index a te
lepülések közötti jelentős különbségekről tanús
kodik: a mutató értéke mindössze 3 helységben
100 alatti, ennél több esetben előrehaladott, né
hány településen pedig már visszafordíthatat
lannak tűnő elöregedést jelez. Az iskolázottság
szintje elmarad az országos átlagtól, a diplomá
sok alacsony aránya a leginkább feltűnő (2001:
5,2%), a szakmunkásképzőt végzettek részesedé
se viszont az átlagosnál magasabb (27,2%).
Vallási téren a római katolikusok dominálnak
(2001: 82,3%), jelentősen megelőzve az evangéli
kusokat (8,5%), nem is beszélve a reformátusok
ról (1,6%). A felekezeten kívüliek és az ismeret
len vallásúak együtt sem tesznek ki 7%-ot. Az et
nikai megoszlás még egyszerűbb képet mutat, a
népesség majdnem teljes egészében magyar.
A munkaerő-piaci mutatók kedvezőek, a la
kosság gazdasági aktivitása az országos átlagnál
magasabb, a munkanélküliség viszont alacso
nyabb (2001: 40,4, ül. 5,5%). A foglalkozási szer
kezet sajátos: az ipar és a tercier szektor aránya
lényegében megegyezik (2001: 44,6, ül. 44,8%),
így a mezőgazdaság részesedése is 10% feletti. A
munkát keresők aránya 2007 nyarán valamivel
magasabb az országos átlag felénél (3,4%), a leg
magasabb érték (7,2%) éppen Csornán alakult ki.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli :
Csorna
Fertő-Hanság Nem zeti Park
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kón/i tőzegtavak; agárversenypálya, lóversenypalya (Rábapatona) J.

.

•
Kesző várának romjai (Szany)

.V
•

/.V.

W

,

A

Prem ontrei prépostság (Árpás), N epom uki Szent János-kápolna (Árpás), r. ká t tem plom (Bágyogszovát),
r. kát, tem plom (Barbacs) r. kát. tem plom (Bősárkány) prem ontrei rendház és tem plom (Csorna), r. kát. tem plom (D ör),
r. kát. tem plom (Győrsövényház), ev. tem plom (Kisbabot), Szent Mihály tem plom (Kóny), r. kát. tem plom (Maglóca),
ev. tem plom (Malomsok), r. kát. tem plom (Malomsok), Mindenszentek tem plom (M arkotabödöge),
román kori körkápolna (Rábaszentmiklós), Szent Anna kápolna (Szany), ev, tem plom (Tárnokréti)
Festetich-kastély (Egyed), Barcza- kúria, Tschuri-kúria, Kesserű-kúria (Enese), Merán-kastély (Ikrény), püspöki kastély (Szany)

ÉH

tf’+J

g ró f Hadik András síremléke (Marcaltő)
Sarlós Boldogasszony-szobor (Bodonhely) kőkereszt, Szent Család-szobor, Szent Sebestyén-Szent Flónán-Szent Rozália
szoborcsoport, Pieta-szobor (Bősárkány), Mária-oszlop (Csorna), Szentháromság-szobor (Maglóca), Mária és
Szent Sebestyén oszlopa (Rábacsanak), barokk kőkereszt (Rábapordány)
megyehatárkő (Marcaltő)

fi
helytörténeti kiállítás (Barbacs), Csornai Múzeum (Csorna), Babamúzeum (Enese), helytörténeti gyűjtemény (Enese),
helytörténeti gyűjtemény (Malomsok), kastélymúzeum (Szany), Téglamúzeum (Szany)
népi lakóház (Malomsok), parasztbarokk lakóház, pincesor (Mórichida), falumúzeum (Rábaszentmiháiy),

f i

tóközi tájház (Rábcakapi)

2.2 MARCAL-MEDENCE
szintkülönbsége is érezhetően hat a gazdasági
hasznosításra.

2.2.11 M A R C A L - V Ö L G Y
A kistáj Vas, Veszprém és Zala megyében helyez
kedik el. Területe 206 km2 (a középtáj 13%-a, a
nagytáj 3,8%-a).

Területhasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,6
63,5

2,0
0,3
19,6
5,7
5,3

Hektár
752,9
13110,4
409,5
66,3
4025,5
1172,1
1100,3

■ A Marcal nagyobbrészt alacsony-,
kisebbrészt magasártéri helyzetű völgysíkja Kis
vásárhely és Marcaltő között. A felszín D-ről 140
m -ről ereszkedik É-nak, 120 m-ig. A leg
magasabb pont 155 m (Szalapa és Óhíd között).
A relatív relief a terület nagyobb középső és É-i
részén 2 -5 m/km2, kisebb D-i részén 5-10
m/km2 közötti. Kamondtól a Marcalt párhuza
mos belvízi csatornák kísérik, és tagolják a
völgytalpat, a csatornahálózat sűrűsége megha
ladja az 1 km/km2-t. A domborzat kismértékű
D

o m b o r z a t
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■ A kistáj a Marcal É-nak lejtő alluviális
völgysíkja, amihez DNy-on enyhén tagolt, löszös
lejtőüledékes dombsági lejtő csatlakozik. A völgy
talp nagyobbrészt jelenkori öntésiszappal, he
lyenként lápi és réti agyaggal van kitöltve. A pere
meken tetemes kavicselőfordulások is vannak.
Alattuk már csekély mélységben iszapos-agyagos-homokos pannóniai rétegek következnek,
amelyek között kevés a jó víztározó. Magas geo
termikus gradiensű terület. A mélyebb rétegekből
csak 50 °C alatti hőmérsékletű víz tárható fel.
F

ö l d t a n

É g h a j l a t ■ A mérsékelten hűvös, mérsékelten
meleg típus elválasztó vonalán fekvő, mérsékel
ten száraz éghajlatú kistáj, sőt D-en majdnem
mérsékelten nedves.
A napsütéses órák évi összege 1950 körüli.
Nyáron 780, télen 185 óra körüli napsütésre szá
míthatunk.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körüli, a ve
getációs időszaké pedig 16,5 °C körüli. A 10 °C
középhőmérséklet átlépésének tavaszi napja ál
talában ápr. 10-12., míg ősszel okt. 20., tehát az
év folyamán mintegy 188-191 napon át várható,

hogy a napi középhőmérséklet meg
haladja a 10 °C-ot. A fagymentes na
pok száma évente 193-198. Az utolsó
fagyos nap ápr. 8-12-én, az első okt.
24-26-án várható. Az abszolút maxi
mumok sokévi átlaga 33,5 °C, míg a
minimumoké -16,0 és -16,5 °C közötti.
A terület D-i része csapadékosabb,
mint az É-i. É-on évi 620 mm csapadék
várható, míg D-en 660-680 mm.
A vegetációs időszakban ugyancsak a
D-i területek élveznek több csapadé
kot (400 mm). É-on a nyári félévben
átlagosan 370 mm eső esik. Az elmúlt
30-35 év alatt az egy nap alatt lehul
lott legtöbb csapadék: 113 mm (Dabronc). A tél folyamán 30-34 napon ke
resztül borítja a talajt hó, az átlagos
maximális hóvastagság 19 cm.
Az ariditási index a csapadéknak
megfelelően az É-i részen nagyobb
(1,12-1,15), mint a D-i vidékeken
(1,04-1,08 körül).
Leggyakrabban É-ról és D-ről fúj a
szél; az átlagos szélsebesség 3 m/s.
A hőmérsékleti és a csapadékviszo
nyok alkalmassá teszik a területet a
gabonafélék és a kapásnövények ter
mesztésére.
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V i z e k ■ Teljes egészében a Marcal ár
Vsszprémgalsa
tere; a folyó kistájra jutó szakasza 62 km
lót ; \
Bodorfa O k
hosszú. Ny felől a Vas megyei (45 km),
Nemeshany
SzentimreZalaeröőd : falva
Káptalanfa
K-ről a Veszprém megyei (31 km) mel
lékcsatornák folynak vele párhuzamo
san. Segítségükkel a Marcal árvizeit
_Zaiagyőmötö
—
gyorsan le tudják vezetni. A Marcal
>
'
/c
s
a
b
re
n
d
e
k
;
árterülete 82 km2. Vízháztartását a
w k / i '/
buszta^ k
mérsékelt lefolyás jellemzi.
A Marcal vízjárását a karakói víz
mérce adataival szemléltetjük.
A kisvizek fő időszaka az ősz, az
árvizeké a kora nyár, a vízminőség II.
osztályú. A „talajvíz" szintje 2 m felett
löbröce
Kisjórbő Maqyqörbő .Ra7si Prága
van, kémiai jellege kalcium-magnéziA kistáj egyik legnagyobb környezeti problé
um-hidrogénkarbonátos. Keménysége 25-35 nk°
mája, hogy 2008-ban egyetlen településen sem
közötti. A szulfáttartalom csak D-en haladja meg
volt közüzemi csatornahálózat, miközben a köz
a 60 mg/l-t. A nitrát a D-i tájrészen jelentkezik.
üzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya
A rétegvíz keménysége közepes, vastartalma
megközelítette a 100%-ot. Ezt részben magyaráz
nagy. Az artézi kutak száma kevés. Mélységük
za a szerény lakosságszámú falvak jelenléte.
100 m feletti, vízhozamuk kicsi.
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Vízfolyás

Marcal /

. .

Vízmérce
— LKV

Karakó

N övényzet ■ A kistáj potenciális erdővegetáció
ját a keményfás ligeterdők, égerligetek, fűz- és
égerlápok jelentik. Mivel a terület jelentős része
lefolyástalan medence, nagy kiterjedésű fátlan
élőhelyek alakultak ki. Az ültetvényszerű erdők
térfoglalása csekély, néhol láthatunk csak nemesnyárasokat. Az inváziós terhelés alacsony, főleg
a peremterületeken vannak akácosok.
A kistáj jellemző fátlan élőhelyei a mészked
velő üde láprétek, zsombékosok, magassásosok.
Biztosra vehető, hogy egykor nagy kiterjedésű
úszólápok voltak a Marcal-völgy középső és alsó
részén. A lápvidéket a Marcal és a környező
dombvidékeken eredő források táplálták, a terü
leten jelentős tőzegképződés is volt.
A 19. század közepén kezdődő meliorációnak
köszönhetően a láprétek kiterjedése minimálisra
csökkent, az úszólápok megsemmisültek, a tő
zeg kotusodása miatt a termőhelyek is jelentősen
degradálódtak. A magasabb térszíneken az erdő
ket kiirtották, a helyükön kialakult gyepeket le
geltették vagy kaszálták. A rétek felhagyása az
1990-es évek elején kezdődött, ekkortól nagy
magassásosok alakultak ki. A tőzeg kibányászása nyomán mesterséges tavak keletkeztek.
Az erdei flórában a ligeterdei elemek (bogiá
ros szellőrózsa - Anemone ranunculoides, odvas
keltike - Corydalis cava, rezgő sás - Carex brizoides)
dominálnak, az üde gyepekben domináns a réti
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) és a franciaperje (Arrhenatherum elatius). Az alacsonyabban fek
vő területeken a mocsári sás (Carex acutiformis)
alkot jelentős állományokat. A szivárgóvizes
helyek fragmentális növénytársulása a gyapjasmagvú sásos és a nyúlfarkfüves láprét. A magassásosokban kontinentális elemek (kisfészkű
ászát - Cirsium brachycephalum, vesszős füzény Lythrum virgatum) is megfigyelhetők. A hidegko
ri reliktumok (lisztes kankalin - Primula farmosa,
havasi szittyó - Juncus alpinus) szinte teljesen el
tűntek.
Gyakori élőhelyek: E l, B5, D34; közepesen
gyakori élőhelyek: B la, B2, J3; ritka élőhelyek:
D l, D2, B4, Jla .
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4,
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akác (Robinia pseudoacacia) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
Talajok ■ A Marcal-völgyet a Kemenesalja, a
Rába és a Bakony felől érkező kisvízfolyások
hordalékkúpja fogja közre. A folyóvölgy talajai
nak 46%-át az öntésanyagokon képződött lápos
réti talajok képezik. Mechanikai összetételük vá
lyog. Vízgazdálkodásuk kedvező, jó a vízvezető
és a víztartó képességük. Termőképességük ked
vező (int. 60-80), amit a 70-100 cm között megje
lenő „talajvíz" korlátozhat. Kétharmaduk rét
ként hasznosítható.
A csupán a terület 2%-án előforduló réti tala
jok kisebb foltjai szolonyeces réti talajú szikesek.
A folyóvölgy peremének magasabb térszínein
réti csernozjom talajok találhatók, amelyek löszös vagy ritkábban harmadidőszaki üledé
keken képződtek. M echanikai összetételük
homokos vályog, ritkábban vályog. Vízgazdál
kodásukra a közepes vízraktározó és a kisebb
víztartó képesség jellemző. A Marcal-völgy réti
talajaihoz hasonlóan karbonátosak. Termékeny
ségük jó (ext. 50-70, int. 70-110). Többnyire szán
tóként hasznosíthatók.
A medenceperemi magasabb térszíneken a
löszös vagy harmadidőszaki üledékeken erdő-

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
07
09
11
16
26
27

Területi részesedés (%)
15
22
9
6
2
46

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
tegór ia
Erdő
kód
07
09
11
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26
27
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100
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talajok találhatók. Kisvásárhely környékén a csernozjom barna erdőtalajok fordulnak elő 9%-os ki
terjedésben. Vályog mechanikai összetételűek,
kedvező vízgazdálkodásúak és jó termékenységűek (ext. 55-75, int. 75-115).
A jelentős területen található barnaföldek
(22%) és agyagbemosódásos barna erdőtalajok
(15%) talajképző kőzetét periglaciális és harmadidőszaki üledékek képezik. Mechanikai össze
tételük homokos vályog vagy vályog. A tájban
az agyagbemosódásos barna erdőtalajok eseté
ben jellemző a felszín közeli kavicsréteg előfor
dulása. Vízgazdálkodásuk és termékenységük a
kavicsréteg megjelenési mélysége és vastagsága
függvényében a kedvezőtől az igen gyengéig
változik.
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület, amelyet rövid szakaszokon fő
utak (8. sz. és 84. sz. főút) és vasútvonalak (Celldömölk-Boba-Veszprém, Pápa-Celldömölk, BobaZalaegerszeg, Boba-Tapolca) metszenek. Állami
közútjainak hossza 57 km, amelyből 6 km (12%)
első- és másodrendű főút. A közútsűrűség 28
km/100 km2, a főútsűrűség 3 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 5%. Vasútvonalai
nak hossza 33 km, amelynek 31%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 16,2 km/100 km2. Településeinek
31%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A hosszan elnyúló keskeny
kistáj településhálózata valójában faluhálózat,
mivel egyetlen városi jogállású települése sincs.
Vonzásközpontként a szomszédos kistájak váro
sai jönnek szóba, leginkább Celldömölk. Domi
nálnak a kis- és az aprófalvak (200-1000 lakos),
nagyobb falu nincs is, a települések közel 1/3-a
viszont törpefalu (<200 lakos) - több esetben is
félszáz körüli lélekszámmal. Az átlagos telepü
lésméret mindössze 352 fő. A kis népességszámú
falvak nagy településsűrűséget tesznek lehetővé,
100 km2-re 9,2 település jut. A falvak eloszlása

azonban nem egyenletes, a kistáj É-i részén hiá
nyoznak a települések.
N épesség ■ A sűrű településhálózathoz nagyon
alacsony népsűrűség társul, az 1 km2-re jutó né
pesség (37 fő) az országos átlagnak csak 1/3-a. A
maximális népességszám még 1920-ban (!) ala
kult ki, azóta a terület elveszítette népességének
több mint 40%-át (2001: 6688 fő). Az elvándorlás
mellett évtizedek óta apasztja a lakosságot a ter
mészetes fogyás is. A helyzeten 1990 óta a pozi
tív migráció valamit javított, ennek ellenére a
korszerkezet kedvezőtlen: a lakosság több mint
1/5-e 65 évesnél idősebb, a gyermekkornak ará
nya ennél alacsonyabb (2001:18,3%). A települé
sek elöregedési indexei elég nagy változatossá
got mutatnak: a viszonylag kevés fiatalos népes
ségű helység (<100 az index értéke) mellett több
esetben előrehaladott az elöregedés. Az idősödő
népesség iskolázottsági szintje messze alatta van
az országos átlagnak: az érettségizettek aránya
fele, a diplomásoké pedig 1/4-e ennek, ugyanak
kor a lakosság több mint 60%-a legfeljebb az ál
talános iskolát végezte el.
Vallási téren a római katolikusok alkotják a
legnagyobb közösséget (2001: 60,7%), megelőzve
az evangélikusokat (24,2%) és a reformátusokat
(7,8%). A felekezeten kívüliek aránya rendkívül
alacsony (1,7%), de nem magas az ismeretlen vallásúak részesedése sem (5%). Az etnikai megosz
lás rendkívül egyszerű, szinte mindenki magyar.
A munkaerő-piaci kép felemás: a lakosság
gazdasági aktivitása jóval alacsonyabb az orszá
gos átlagnál, viszont átlag alatti a munkanélküli
ségi ráta is (2001: 34,2, ill. 5,4%). A foglalkozási
szerkezet nem a szokványos képet mutatja: az
ipar áll az élen (2001:47,2%), megelőzve a tercier
szektort (37,5%) és az átlagosnál magasabb ré
szesedésű mezőgazdaságot (15,3%). 2007 nyarán
a munkanélküliség (6,5%) nagyjából megegyezik
az országos átlaggal, a települések közötti jelen
tős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli, közép-dunántúli
horgásztó (Nagypirit)
földvár (Karakó)
ev. tem plom (Boba), refi tem plom (Kispirit), r. k á t te m plom (Nemeskocs)
Szegedy-kastély (Dabronc), Schmidt-kastély (Külsővat)

k
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2.2.12 KEMENESALJA
A kistáj Vas és Veszprém megyék területén he
lyezkedik el. Területe 215 km2 (a középtáj 13,6%-a,
a nagytáj 3,9%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

4,6
55,7

1,2
0,8
2,5
34,8
0,4

Hektár
980,4
11946,8
255,0
168,3
544,3
7478,2
86,9

a mérsékelten nedves övezetbe tartoznak.
A napfényes órák száma átlagosan évente
mintegy 1950. Nyáron 770, télen 185 óra körüli
napsütésre számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 9,8 és 10,0 °C között
változik, míg a nyári félévé 16,5 °C körüli. A
10 °C-ot meghaladó napi középhőmérsékletre
189-190 napon keresztül számíthatunk. A tava
szi átlépés ápr. 11-13-án, az őszi okt. 19-én vár
ható. A fagymentes időszak hossza 190-193 nap,
általában ápr. 12-14-től okt. 24-ig tart. Az abszolút
Kemenesi-V
magas!

KemenÉssőmjén;
Kemenesmil

D omborzat ■ A Kemeneshátnak Zalaerdőd és
Kemenesszentmárton között a Marcal-völgyig
ereszkedő lejtője, amely a patakvölgyek kivételé
vel teraszos hordalékkúpsíkság jellegű. A felszín
tszf-i magassága É-on 126-133, D-en 150-170 m.
Ny-ról K-re egyenetlenül lejt. A legmagasabb
pont Relédtől Ny-ra 172 m (a Ság-hegyet a Kemenesháthoz számítjuk). A relatív relief értéke a
táj É-i és D-i harmadában 5-10 m/km2 közötti,
kisebb foltokon 2-5 m/km2. A középső harmad
ban és a peremeken 10-25 m/km2 között van.
Utóbbi területen már völgyhálózat is kialakult,
amelynek sűrűsége átlagosan 1,24 km/km2;
max. 3,1 km/km2. A domborzatnak nincs a terü
lethasznosítást befolyásoló szerepe.
F öldtan ■ A kistáj a Rába eróziósán letarolt hor
dalékkúp részlete, amelynek felszínét löszös-homokos-iszapos rétegek borítják. Ezek vastagsága
a 10-20 m-t nem haladja meg. Alattuk nagy vas
tagságú pliocén-pannóniai rétegek fekszenek,
bennük jó víztározó homokos összletekkel. A
szerkezeti vonalakkal tagolt medencealjzatot tri
ász és kréta képződmények alkotják. A mélyebb
rétegekből 80 °C hőmérsékletű víz nyerhető.
É ghajlat ■ A vidék nagy része mérsékelten hű
vös és mérsékelten száraz, de a D-i vidékek már
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a gyertyános-tölgyesek jelentik. A kistáj D-i ré
szén a Kemeneshátról genyőtés cseres-tölgyesek
húzódnak le. A patakvölgyekben éger- és fűz
ligetek alakultak ki. Ma már a telepített faállomá
nyok (főleg akácosok, kevés fenyves) foglalják el
a kistáj erdőterületeinek jelentős részét.
A kistáj területe szántóföldi művelésre kiváló
an alkalmas, a legtöbb erdőt már régen kiirtot
ták, a megmaradtak közül az évszázados legelte
tés, majd intenzív erdőgazdálkodás miatt kevés
a természetszerű állomány. A kistáj jelentős része
egykor a Marcal árterülete volt, ahol a lefolyásta
lan területen zsombékosok, mészkedvelő üde
láprétek, fűz- és égerlápok alakultak ki. Az 1980as években elvégzett meliorációk után ezeknek
az élőhelyeknek hírmondója sem maradt.
A gyertyános-tölgyesek faj készletében jelen
tős szerepet kapnak a nyugat-dunántúli elemek
(szagos galaj - Galium odoratum, erdei galaj - Galium sylvaticum, magyar varfű - Knautia drymeia),
ül. a szegélyfajok (gombos zanót - Chamaecytisus
supinus, sváb rekettye - Genista germanica, fekete
lednek - Lathyrus niger). A patakmenti állomá
nyokban ligeterdei fajok (ligeti csillagvirág -

hőmérsékleti maximumok 30 évi átlaga 33,5 °C,
a leghidegebb napoké pedig -16,0 °C körüli.
A nyári félév csapadéka 380-400 mm, míg az
egész évi 620-660 mm között várható. A 24 óra
alatt lehullott legtöbb csapadékot, 87 mm-t, Kemenesszentmártonban mérték. A tél folyamán
30-34 napon át számíthatunk hótakaróra, amely
nek átlagos maximális vastagsága eléri a 19 cm-t.
Az ariditási index a D-i részeken 1,06, E-on
pedig 1,12-1,14.
Leggyakrabban É-ias és D-ies szél várható, az
átlagos szélsebesség 3 m/s.
A terület éghajlata megfelelő a gabonafélék és
a kapások termesztésére.
V izek ■ A kistáj a Marcal bal parti mellékpatak
jainak a vízgyűjtő területe. A vízrendszer neve
zetesebb tagjai D-ről É-ra haladva: a Hetyefőipatak (6 km), a Mosó-árok (12 km), a Kodó-patak
(ide tartozó része 10 km), a Cinca alsó szakasza
(12 km). Vízháztartását a mérsékelt lefolyás jel
lemzi.
A felszíni vízfolyások közül a Kodó-patakról
közlünk adatokat.

Vízfolyás
Kodó-patak

Vízmérce

LKV

Izsákfa

A vízfolyásokon számottevő vízhozamra csak
csapadékos időszakban lehet számítani, ami tar
tósan legtöbbször nyár elején jelentkezik. A víz
minőség II. osztályú. A táj kis tava 3 ha kiterjedésű.
A „talajvíz" szintje a patakvölgyekben 2 m-nél
magasabban, azokon kívül 2-4 m között van.
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 25-35 nk° közötti. A
szulfáttartalom 60 mg/1 alatti. A táj D-i felében a
nitrátosodás is előfordul. Az artézi kutak száma
kevés, mélységük a 100 m-t, vízhozamuk a 100
1/s-ot ritkán haladja meg.
A közcsatornával ellátott lakások aránya vi
szonylag magas (2008: 60,6%) ez azonban Celldömölk és Jánosháza jó ellátottságát tükrözi, mi
vel a többi helységben egyáltalán nincs csatornahálózat.
N övényzet ■ A kistáj jelentős része potenciális
erdőterület, gyepek csak kis kiterjedésben for
dulhattak elő. Klímazonális vegetációtípusát
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Sállá vindobonensis, odvas keltike - Corydalis cava, bogiáros szellőrózsa - Anemone ranunculoides)
jellemzőek. A hidegkori reliktum jellegű fajok (ap
ró gyékény - Typlw minima, havasi szittyó - Juncus
alpinus) napjainkra kipusztultak. A (másodlagos)
száraz gyepeken kontinentális flóraelemek is fel
bukkannak (magyar kutyatej - Euphorbia glareosa,
pusztai kutyatej - Eu. seguieriana, mezei üröm -

Artemisia campestris).
Gyakori élőhelyek: L2a, L2b, K2, RC; közepe
sen gyakori élőhelyek: RB, E l, P2b; ritka élőhe
lyek: B4, D l, D2, J6, B2.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacaáa) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
Talajok a A kistáj felszínét erózió által letarolt
hordalékkúp képezi, amely alól több helyen har
madidőszaki homokos üledék bukkan elő. A hor
dalékkúp anyagából helyenként vékony rétegben
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más hordalékanyaggal vegyes kavicsréteg ma
radt fenn. A hordalékkúpot beborító löszös-iszapos felszín 80%-át erdőtalajok fedik. Legnagyobb
területi részaránnyal (61%) az agyagbemosódásos barna erdőtalajok fordulnak elő, amelyek ta
lajképző kőzete periglaciális üledék. Mechanikai
összetételük homokos vályog. Vízgazdálkodá
sukat a közepes vízraktározó és a kis víztartó ké
pesség jellemzi. Termőrétegük többnyire a 40-70
cm mélységben megjelenő, erősen összecementált kavicsréteg miatt sekély. Termékenységük
gyenge, jobb évjáratokban is legfeljebb közepes
(ext. 20-45, int. 30-60).
A barnaföldek (6%) talajképző kőzete löszös
üledék, mechanikai összetétele vályog, vízgaz
dálkodása jó, termékenysége kedvező (ext.
50-75, int. 70-115).
A Celldömölk környéki csernozjom barna
erdőtalajok (13%) szintén löszös üledékeken
képződtek, mechanikai összetételük azonban a
barnaföldekénél könnyebb, homokos vályog;
vízgazdálkodásukra a kisebb vízraktározó ké
pesség jellemző. Szántóként hasznosíthatók. A
szántók kedvező évjáratban jó (int. 70-110),
aszályos években gyengébb (int. 40-70) termékenységűek.
Jánosháza környékén az alacsonyabb térszínű
területek löszös üledékén réti csernozjom talajok
(14%) találhatók. Homokos vályog mechanikai
összetétel, kedvező vízgazdálkodás és termé
kenység (int. 75-115) jellemzi őket. Zömmel
szántók, egyharmaduk rét és legelő lehet.
A szántókon búza, kukorica, napraforgó és
cukorrépa mellett a kívánatosnál kisebb a pillan
gósok - elsősorban a vöröshere - termesztési
aránya.
A kistáj Marcalba futó patakjainak völgyeiben
lápos réti talajok találhatók 6% területen. Vályog
mechanikai összetétel, kedvező vízgazdálkodási
tulajdonságok és 70-100 cm közötti átlagos talaj
vízmélység jellemzi őket.
A táj alföldi jellegét a csernozjomosodás gya
korisága és területi kiterjedése adja.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
07
09

11
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Területi részesedés (%)|
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. D-i harmadát metszik a 8. és a
84. sz. főutak rövid szakaszai. K-i peremén meg
szakításokkal vezet végig a Celldömölk-BobaUkk-Zalaegerszeg egyvágányú villamosított
vasúti fővonal. Állami közútjainak hossza 78
km, amelyből 16 km (20%) első- és másodrendű
főút. A közútsűrűség 39 km/100 km2, a főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút menti települései
nek aránya 25%. Vasútvonalainak hossza 20 km,
amelynek 100%-a villamosított. Vasútsűrűség:
9,8 km/100 km2. Településeinek 50%-a rendelke
zik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A kistáj településsűrűsége
alig haladja meg az országos átlagot, 100 km2-re
3,7 település jut. Ennek a hátterében az is áll,
hogy a térség középső és D-i részén nincsenek
települések. A 8 településből egyedül a hagyo
mányos táji központ, a fejlett kisvárosi funkciók
kal rendelkező Celldömölk városi jogállású
(2001:11 589 lakos), így a városi népesség aránya
(2001: 71,7%) meghaladja az országos átlagot. A
7 falu többsége kis népességszámú (<500 lakos),
egyetlen község népességszáma közelít csak a
3000-hez.
N épesség ■ A 2 népes település hatásaként
a népsűrűség (2001:109 fő/km2) megközelíti az
országos átlagot, egyes területein azonban
a mutató értéke 20 fő/km2 alatt van. A népes
ségmaximum még 1930-ban volt, azóta átmene
ti emelkedésekkel tarkítva csökken a népesség
(2001: 16 165 fő). 1980 óta a természetes nép
mozgalom és a migráció is negatív, s ez kedve
zőtlenül befolyásolta a korszerkezetet: a gyer
mekkornak aránya már alig haladja meg a 65 év
felettiekét (2001: 16,9, ill. 15,3%). Az elöregedési
index értéke csak egy településen van 100 alatt,
a másik póluson egy törpefalu népessége már
teljesen elöregedett. Az iskolázottság szintje
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valamivel rosszabb az országos átlagnál, ez leg
inkább a diplomások arányában jelentkezik
(2001: 6,6%). A magasabban kvalifikáltak erősen
Celldömölkön koncentrálódnak, pl. a diplomá
sok közel 85%-a él itt.
Vallási téren a római katolikusok a megha
tározók, a lakosság 2/3-a ide kötődik. A pro
testáns egyházak közül az evangélikusok rész
aránya 21,6%, a reformátusoké pedig 2,9%. A
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya egyaránt alacsony (2001: 2,9, ill. 5,1%).
A népesség túlnyomó része (2001: kb. 97%) ma

gyar, említést csak a roma népesség érdemel
(1,5%).
A munkaerő-piaci helyzet jobb az országos
nál, amit a lakosság gazdasági aktivitása és a
munkanélküliség is jelez (2001: 42,6, ill. 4,8%).
A foglalkozási szerkezet sajátos vonása, hogy az
ipari keresők aránya meghaladja az 50%-ot
(2001: 51,2%), megelőzve a tercier szektort
(45,4%). A mezőgazdasági foglalkoztatás el
hanyagolható (3,4%). 2007 nyarán a munkát
keresők aránya (4,6%) alatta van az országos át
lagnak.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Szűz Mária plébániatemplom (Celldöm ölk), r. kát. tem plom (jánosháza), Nagyboldogasszony te m plom (Kemenespálfa),
erődte m plom (Kemenesszentmárton), Szent Kereszt Felmagasztalása te m plom (Nemeskeresztúr)
Erdődy-C horon-kastély ()ánosháza), Révay-kastély (Kemenespálfa)
Sóhivatal (Celldöm ölk)
N epom uki Szent jános-szobor (Nemeskeresztúr)
Sághegyi Múzeum (Celldöm ölk)

2.2.13 PÁPA-DEVECSERI-SÍK
A kistáj Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Zala
megyében helyezkedik el. Területe 1162 km2 (a
középtáj 73,4%-a, a nagytáj 21,2%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

6,0
66,4
0,7
0,9
7,9
17,5
0,7

Hektár
6924,3
77149,1
843,0
1069,0
9128,1
20355,1
763,6

D omborzat m A Bakony és a Marcal-völgy közöt
ti terjedelmes kistáj K-i fele közepes helyzetű (150
m feletti), Ny-i fele alacsony helyzetű (125-150 m
közötti), enyhén tagolt hordalékkúpsíkság. Tájképileg sajátosan színezi a Somló (432 m) vulkanikus
tanúhegye. A relatív relief a táj Ny-i harmadában
5-10 m/km2, középső harmadában 10-25 m/km2,
K-i peremén 25-50 m/km2 - eltekintve természe
tesen a Somlótól, ahol 250 m/km2-ig fokozódik.

A Bakonyból a Marcalhoz siető patakok K-ről Ny-ra
tartó párhuzamos völgyekkel szabdalják a felszínt.
A völgysűrűség értéke: átl. 0,99 km/km2; max. 4,1
km/km2. A mélyebben fekvő völgytalpak nedve
sebb, a köztes hátak - főleg a K-i részben - a szá
razabb termőhelyek a területhasznosítás számára.
F öldtan ■ A kistáj a Rába és a bakonyi vízfolyá
sok közös hordalékkúp-maradványa, amelynek
kavicsanyaga számos helyen megmaradt. A fel
szín nagyobb részét azonban löszös-iszapos-homokos folyóvízi és lejtőüledékek borítják. Alóluk
számos helyen felszínre bukkan a fekü homokos,
helyenként kavicsos pliocén anyaga is, amelyet
helyenként tekintélyes vízhozamokat adó táro
zórétegek tagolnak.
A szerkezeti vonalakkal tagolt medencealjza
tot főként palezoos metamorf képződmények és
kréta időszaki kőzetek alkotják. A késő-miocén
ben megélénkült vulkáni tevékenységre utal,
hogy Tét környékén folyamatosan trachitvulkán
működött, s legalább 1800 m vastagságú vulkáni
kőzettömeg keletkezett.
A kistáj területén fekszik a legnagyobb kisal
földi vulkáni hegy, a 3,5 millió éves Somló. Lankás
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alsó része pannon üle
dékekből áll, a felette
következő meredek
oldalakat pedig oszlo
pos elválású lávakőze
tek alkotják. Jellegze
tes tanúhegy, ahol a
bazaltsapka megőrizte
az eredeti felszínt: az
alatta levő pannon ré
tegekből a külső erők
(szél, folyóvíz) leg
alább 200 m-t ero
dáltak.
A geotermikus gra
diens nagyobb az or
szágos átlagnál, csak
50 °C alatti hőmérsék
letű vizet lehet kiter
melni.
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és a D-i részek között. Az É-i vidék a kevésbé csa
sebb), s általában ápr. 10-15. után és okt. 20-25.
padékos, ott az évi összeg 580-620 mm, a D-i ré
előtt nem kell fagypont alatti hőmérséklettel szá
szen pedig 650-700 mm. A vegetációs időben É-on
molnunk. Az abszolút maximumok átlaga
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A kistáj egyik alapvető környezeti problémája
volt a csatornázottság alacsony szintje: 2001-ben a
66 településből mindössze 3-ban volt közcsatorna.
A csatornázott lakások aránya ekkor 32,7%, ami
látszólag nem olyan rossz érték, de ezen lakások
közel 9/10-e egyetlen településen (Pápa) koncent
rálódott. így a kistáj területének döntő részén a
szennyvíz tisztítás nélkül jutott a környezetbe. Ezt
követően viszont további 19 településen kiépült a
közcsatomahálózat, így 2008-ban a közcsatornával
ellátott lakások aránya 61,8%-ra emelkedett.

340-370 mm esőre számíthatunk, D-en 380-410
mm-re. A legtöbb csapadék egy nap alatt (100 mm)
Kertára hullott. A téli félévben a hótakarós napok
átlagos száma 30-35, de a magasabban fekvő terü
leteken 40, az átlagos maximális hóvastagság
ugyanilyen eloszlásban 18 cm, ill. 20-25 cm.
Az ariditási index az É-i részeken 1,14-1,18, D
felé haladva 1,00-1,05.
Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, de a
Somló-tetőn megközelíti a 4 m/s-ot. Leggyako
ribb az ÉNy-i szélirány.
Az éghajlat alkalmas gabonafélék és kapások
termesztésére.

N övényzet ■ A kistáj potenciális erdőterület, de
fragmentálisan természetes gyepek is előfordul
hattak. Klímazonális vegetációtípusát üde lomb
erdők jelentik (többnyire gyertyános-tölgy esek).
A vízfolyások mentén puhafa- és keményfaligetek alakultak ki. A kibukkanó pliocén kavicson
és homokon kis kiterjedésben cseres-tölgyesek
fordultak elő a kistáj DK-i részén. Ma erdeifenyő- és akácültetvények borítják a kistáj erdő
területének mintegy 70%-át.
Az erdők jelentős részét az évszázados em
beri tevékenység drasztikusan átalakította. A
sovány talajokon többnyire legeltetés folyt, mely
kisebb-nagyobb mértékben ligetessé tette az er
dőket. Az erdőirtások és legeltetések következté
ben nagy kiterjedésű füves pusztaságok ala
kultak ki, ennek egyik szélsőséges példája a Tét
környéki futóhomokos terület, melyet az 1950-es
években akáccal telepítettek be. Az állatállo
mány csökkenésével a legelőket, legelőerdőket
akáccal és erdeifenyővel ültették be.
A gyertyános-tölgyesekben gyakoriak a liget
erdei elemek (ligeti csillagvirág - Sállá vindobonensis, odvas keltike - Corydalis cava, foltos
kontyvirág - Árum maculatum) mellett. A DK-i
rész cseres-tölgyeseiben jellegzetes a genyőte
(Asphodelus albus), míg É-abbra a selymes boglár
ka (Ranunculus illyricus) és a tarka nőszirom (Iris
variegata) előfordulása. Említésre méltók a kistáj
sovány talajain kialakuló lengefüves és egércsenkeszes pionír társulások.

V izek ■ Teljes egészében a Marcal jobb oldali
vízgyűjtő területe a Kisalföldön, amelyet az egy
mással párhuzamosan a Marcalba siető patakok
tagolnak. A vízrendszer tagjai: Melegvíz-patak
(12 km), Torna-patak (21 km), Kígyós-patak (12
km), Hajagos- (33 km), Bitva-patak (36 km), KisSéd-Horgas-ér (24 km), Pápai-Bakony-ér (26 km),
Gerence (21 km), Csikvándi-Bakony-ér (28 km),
Csángota-ér (30 km), Sokoróaljai-Bakony-ér (25
km). Mérsékelt lefolyású terület.
Több vízfolyásról vannak vízjárási adatok.
Az árvizek a kora nyári csapadékmaximum
idején, a kisvizek ősszel a leggyakoribbak. A víz
minőség általában II. osztályú.
A természetes állóvizek száma 17, felületük
17 ha. Legnagyobb a nemesgörcsönyi Névtelen
tó (2 ha). A 6 halastó felszíne 174 ha, legnagyobb
a Kispodár-pusztai (65 ha).
A „talajvíz" főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° közötti.
A szulfáttartalom D-en 60 mg/1 alatt, É-on 300
mg/1 felett van. A táj D-i részében nitrátosodás
mutatkozik. A rétegvizek mennyisége nem jelen
tős. Az artézi kutak átlagos mélysége nem éri el a
100 m-t, vízhozamuk pedig a 25 1/p-et. A vastar
talom a kutak 57%-ánál nagyobb 0,5 mg/l-nél. A
mélyebb rétegekből Pápán 33 és 42 °C-os, Hosztóton 35 °C-os, Ukkon 31 °C-os termálvizet ter
melnek ki, 10001/p-nél nagyobb vízhozamokkal.

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

292
160
82
232
236

0,120

1,20

0,035
0,030
0,050
0,070

0,40
0,35
0,70
0,70

67
45
42
50
50

cm
Torna
Hajagos-patak
Bitva-patak
Gerence
Sokoróaljai-Bakony-ér

Karakó
Nemesszalók
Mihályháza
Takácsi
Győrszemere

12
0
-2
-8
-84
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Gyakori élőhelyek: RC, K2, OC; közepesen
gyakori élőhelyek: L2a, E l, OB; ritka élőhelyek:
D 2 ,J6 ,J5 .
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacacia) 4, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
Talajok ■ A táj talajtípusainak sokfélesége a ta
lajképző kőzet változatosságának és a korának a
következménye. A Bakonyból lefutó patakok
hordalékukkal hol kvarckavicsot, hol mészkö
vet, hol bazaltkavicsot raktak le. A hordalék
kúpok homokosak vagy iszaposak lehetnek. Az
erózió több helyen elhordta a régi hordalékot, és
a helyére fiatal került. További, a talajképző kő
zet változatosságát növelő tényező a felszín lösz
iszap és homokos lösz borítása. Az idősebb fel
színeken, a löszös és más periglaciális üledéke
ken az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
(36%) találhatók homok vagy homokos vályog
mechanikai összetétellel, de nagy területen van
nak kavicsos, durva vázrészű, sekély termőréte
gű változatok is. Kémhatásuk gyengén savanyú,
termékenységük gyenge (int. 20-50). Szántók,
erdősültségük kb. 30%.
A fiatalabb felszíneken barnaföldek (21%) for
dulnak elő. Alapkőzetüket tekintve változato
sak, így a Somló vulkáni kúpján, bazalttufán,
löszös és egyéb periglaciális, harmadidőszaki és
idősebb üledékeken is képződtek. Mechanikai
összetételük homokos vályog, vályog, kisebb
részben homok. Vízgazdálkodásuk a kőzet fel
szín közeli megjelenése esetén szélsőségessé vá
lik, ami a sekély termőrétegűséggel okozza a
gyenge termékenységet. Ahol a termőréteg vas
tagsága és a vízgazdálkodás nem korlátozott, a
termékenység is kedvezőbb (int. 65-95).
Az alacsonyabb térszínek periglaciális, löszös
üledékeinek talajai a csernozjom barna erdőtala
jok (13%). Mechanikai összetételük homok vagy
homokos vályog. Vízgazdálkodásukra a nagy
vízlevezető, a közepes vízraktározó és a kis víz
tartó képesség jellemző. Termékenységük nagy
változatosságot mutat (int. 55-110). A kovárványos barna erdőtalaj (1%), a csernozjom jellegű
homoktalaj (1%) és a réti öntéstalaj (2%) kis terü
leten fordul elő, ezért talajjellemzésüket, termőképességüket és hasznosításukat nem tárgyaljuk.
A löszös üledékeken képződött homokos vá
lyog, vályog mechanikai összetételű, kedvező
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vízgazdálkodású és termékeny réti csernozjom
talajok (int. 75-115) részaránya a tájban 10%.
Szántóként hasznosíthatók. Az árterek alluviumán lápos réti (8%) és réti talajok (8%) találhatók,
többségükben vályog mechanikai összetétellel és
szénsavasmész-tartalommal. Termékenységüket
gyakorta a kavics és a talajvíz miatti sekély ter
mőréteg korlátozza.
A tájban a szántókon búzát, árpát, kukoricát,
napraforgót és vörösherét termesztenek.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
07
36
09
21

10
11
12
16
25
26
27

1
13

2
10
8
1
8

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
0 5 5-17 17-25 >25
II kó d
67
4
07
1
28
91
09
5
1
2
1
99
10
1
1
70
10
11
10
10
98
2
12
99
16
1
...
97
25
1
2
98
26
1
1
97
2
27
1
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. D-i har
madán átvezet a 8. sz. főút és az ezzel párhuza
mos Celldömölk-Veszprém egyvágányú villa
mosított vasúti fővonal, ill. tőlük D-re a 84. sz.
főút és vele párhuzamosan a Boba-Tapolca egy
vágányú vasúti fővonal rövid szakaszai. A kistáj
É-i harmadának É-D-i irányú tengelyében fut a
83. sz. főút Pápát is érintő szakasza és vele pár
huzamosan a Győr-Pápa egyvágányú vasút
vonal. Pápáról ENy felé ágazik ki a megszünte
tésre kijelölt Pápa-Csorna, K felé az ugyancsak
felszámolásra ítélt Pápa-Kisbér vasúti mellékvo
nal. A kistáj állami közútjainak hossza 343 km,
amelyből 75 km (22%) első- és másodrendű főút.
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A közútsűrűség 32 km/100 km2, a főútsűrűség 7
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
14%. Bakonyság, Borszörcsök, Kisberzseny és
Somlóvecse közúthálózati végpont. Vasútvona
lainak hossza 86 km, amelynek 18%-a villamosí
tott. Vasútsűrűség: 7,8 km/100 km2. Települései
nek 29%-a rendelkezik vasútállomással. Pápának
szilárd burkolatú katonai, Dákának polgári célú
füves repülőtere van. Dabronyban mezőgazdasági repülőtér található.
T elepüléshálózat b A terjedelmes kistáj sűrűn
betelepült, 100 km2-re közel 6 település jut. A 66
településből 3 városi jogállású, közülük Pápa kö
zépvárosként a kistáj jelentős részének a köz
pontja (2001:33 549 lakos). A térség É-i része már
Győr vonzáskörzetéhez tartozik. A városi lakos
ság aránya (2001: 52,9%) meghaladja ugyan az
50%-ot, de eléggé elmarad az országos átlagtól.
A 63 falu népességszáma alapján viszonylag szé
les skálán helyezkedik el. A derékhadat a kis- és
az aprófalvak (200-1000 lakos) alkotják, a közsé
gek 2/3-a ide tartozik, az ennél kisebb törpefal
vakból és a nagyobb közepes méretű falvakból
11, ill. 10 található. A falvak átlagos lélekszáma
600 fő.
N épesség ■ A sűrű településhálózat itt sem jár
együtt nagy népsűrűséggel: 100 km2-re 70 fő jut
(2001). A népességmaximum időpontja 1960, az
óta lassan, de folyamatosan apad a népesség
(2001: 80 914 fő, de a Győrhöz csatolt Ménfőcsanak népességével kb. 88 000 fő). A népességfo
gyás oka kezdetben az elvándorlás, 1980 óta

azonban elsősorban a természetes fogyás. A ked
vezőtlen népesedési folyamatok rányomták bé
lyegüket a korszerkezetre is: 2001-ben a gyer
mekkornak aránya már alig haladta meg a 65 év
felettiekét (17,1, ill. 16,3%). A kedvezőtlen irányú
elmozdulást az elöregedési index is jelzi: a muta
tó értéke csak néhány településen van 100 alatt, a
helységek döntő részében 100-200 között, né
hány településen pedig már előrehaladott a né
pesség elöregedése. Az iskolázottsági szint alatta
van az országos átlagnak, a diplomások aránya
mindössze 5,9%, az érettségivel rendelkezőké
pedig csak 16,8% (2001). Az előbbiek több mint
2/3-a Pápán él.
A vallási megoszlást nézve a római katoliku
sok aránya a legmagasabb (2001: 62,7%), őket
követik a reformátusok (13,4%) és az evangéli
kusok (11,4%). Mindhárom felekezet hívei legna
gyobb számban Pápán élnek. A felekezeten kívü
liek és az ismeretlen vallásúak aránya együtt
sem éri el a 12%-ot. A népesség döntő részben
magyar (2001: kb. 97%), ezenkívül mindössze a
cigányok aránya éri el az 1%-ot.
A munkaerőpiac felemás képet mutat. A
munkanélküliségi ráta (2001: 7,2%) ugyan jobb
az országos értéknél, a népesség gazdasági akti
vitása azonban alacsonyabb (37,2%). A foglal
kozási szerkezetben fej-fej mellett áll a tercier
szektor és az ipar (2001: 46,6, ill. 45,3%), s az ag
rárkeresők aránya (8,1%) is magasabb valamivel
az országos átlagnál. 2007 nyarán a munkanélkü
liek aránya (6,7%) alig haladja meg az országos
átlagot, a települések közötti jelentős különbsé
gekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Borvidék: somlói .

5
»+

Erdődy-kastély védett parkja (Dóba), kastélypark (Devecser), kastélypark (Lovászpatona), V árkert (Pápa)
Pápa
Somló-hegy Tájvédelmi Körzet, Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület, Tapolcafői-láprétek Természetvédelmi
Terület, Somlóvásárhelyi H o lt-tó Természetvédelmi T e rü le t Devecseri Széki-erdő Természetvédelmi Te rület
Somló-hegy; horgásztó (Takácsi), Patkó-tó (Szerecseny), szélmezői tőzegtavak (Mezőlak)
bazaft tanúhegy (Somló)
devecseri vár /Esterházy-kastély/ (Devecser), Somló vára (D óba)
re f tem plom (Adásztevel), ref. tem plom (Adorjánháza), Árpád-kori tem plom szentélye (Apácatorna), kisdémi r. kát.
kápolna (Bakonyság), r. kát. tem plom (Bakonyszentiván), csárdái kápolna (Bakonyszentiván), r. kát. tem plom ,
ev. tem plom (Csőt), r. kát. tem plom , ev. te m plom (Gecse), r, kát. tem plom (Gyarmat), r. kát. te m plom (Gyöm öre),
r. k á t tem plom (Hosztót), körkápolna (Kisszőlős), r. kát. tem plom , ev. tem plom (Lovászpatona), ref. te m plom (Mezőlak),
r. kát. nagytemplom (Pápa), ferences tem plom (Pápa), r. kát. tem plom , ev. tem plom (Somlószőlős),
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‘StasgK!
m m

Benedck-rendi apácakolostor (Somlóvásárhely), r. kát. tem plom , ev. tem plom , ref. tem plom (Takácsi), r. k á t tem plom (Tét),
r.

Kát

tem plom (Vanyola), r. kát. tem plom (Vaszar), r. kát. tem plom (Veszprémgaisa), r. kát. tem plom (Zalagyömrő)

Batthyány llona-kastély (Dáka), Erdődy-kastély (Dóba), Gyömörey-kastély, Külley-kastély (Gógánfa), Somogyi-kastély
(Lovászpatona), Sold-kastély (Mezőlak), Esrterházy-kastély (Pápa), Somogyi-kastély (Pápakovácsi), Zichy-kastély
(Somlószőlős), Pokváry-kastély (Tét), Györnörey-kastély (Ukk), Ecker-villa (Győr-Ménfőcsanak)
Református Kollégium (Pápa) Lábasház (Pápa). Zichy-ház (Pápa), Kenessey-Szondy-ház (Pápa), Fő té r (Pápa) ■
''

t +t

■■■' . '

'

■ A

.

.

.

. / i t t

-

1848-as honvédsíremlék (Gecse), 1848 as honvédsíremlék (Ukk)
N epom uki Szent János-szobor, kálvária (Gyarmat), kőkeresztek (Kisszőlős), Kisfaludy-emlékmű (Tét), Kálvána (Vaszar)

a
YíT

kőhíd, XVIII. sz. (Ncmeshany), Csizmadia-malom (Nemeshany), a Gerence-patak vízimalmai (Takácsi)
helytörténeti gyűjtemény (Csőt), helytörténeti gyűjtemény (Egeralja), Nagy László Emlékház (Iszkáz), Malommúzeum
(Nemeshany), Református Egyháztörténeti Múzeum (Pápa), Kékfestő Múzeum (Pápa), H elytörténeti Múzeum (Pápa),
helytörténeti gyűjtemény (Tüskevár)
népi lakóházak (Adásztcvel), pincesor (Bakonyság), tájház (Gecse), tájház-népi lakóház, présházsor (Gyarmat),
népi lakóházak (Nagygyimót), borpincék (Somlószőlős), népi lakóház (Szerecseny), népi lakóházak (Takácsi)

2.3 KOMÁROM-ESZTERGOMI-SÍKSÁG
2.3.11 GYŐR-TATAI-TERASZVTDÉK
A kistáj Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében helyezkedik el. Területe 557
km2 (a középtáj 42,5%-a, a nagytáj 10,2%-a).

;.

Hektár
7490,2
32965,8

.

o
o

T erülethasznosítás
Típus
%
. 1. lakott terület
ttittttv 13,4
2, szántó
59,1
3, kert
1,8
4. szőlő
2,6
: 5, rét, legelő
5,4
6, erdő
12,7
7. vízfelszín
5,0

1429,8
7 2984,5
7097,3
2771,6

D o m b o r z a t ■ Alacsony helyzetű, gyengén ta
golt teraszos hordalékkúpsíkság. A 120 m-ről K
felé fokozatosan 110 m-ig csökkenő Duna menti
ártér a párhuzamosan vonuló teraszszinteken át
lépcsősen emelkedik a tájat D-ről lezáró terasz
szigetek 150-180 m-es vonulatáig (IV. terasz
szint). Legmagasabb pontja 195 m, Tatától Ny-ra.
A K-i részen az Altal-ér épített teraszokat. A rela
tív relief a Duna-menti ártéren 2-5 m, majd egy
5-10 m/km2-es övezet következik és a teraszszigethegyek vonulatában 10-25 m/km2-ig fo
kozódik. A D-ről, a Bakonyból érkező vízfolyá
sok völgyei élénkítik a felszínt. A völgysűrűség
értéke átl. 0,56 km/km2; max. 3,1 km/km2. Az
ártér a „talajvíz" közelsége miatt nedvesebb,

V énus
szá fe d i

f

Mr
’PANYMt

Kisbajéi

Almás-

Gönyű | UaavSzentiám

Neszmély
Dunaszentmikíós

Szomód

47°4Ó;

.

NTöltéstavá
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mm). A talajt általában 32-35 napon fedi hótakaró,
a maximális hóvastagság sokévi átlaga 18-20 cm.
A viszonylag kevés csapadék miatt az ariditási index értéke elég nagy: 1,17 és 1,22 között vál
tozik.
Leggyakrabban ÉNy-i irányú szélre számít
hatunk, de elég jelentős a DK-i szél aránya is. Az
átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s fölött van.
Az éghajlat megfelel mind a szántóföldi,
mind a kertészeti kultúrák (szőlő) részére.

a teraszszigetek szárazabb termőhelyet nyújta
nak a területhasznosításhoz.
F öldtan ■ A teraszszintek szerint tagolódó hor
dalékkúpsíkság Duna menti sávját, valamint a
mellékpatakvölgyeket iszapos-homokos jelenkori
üledék takarja. A következő szint felszínét folyó
vízi homok, a még magasabbat széltől áttelepített
homokos rétegek fedik. A terasz-szigethegyek ka
vicsból állnak, ezért is emelkednek ki környeze
tükből. Alattuk félig agyagos miocén-pleisztocén
üledékek találhatók, amelyek általában ritkán jó
víztározók. A DK-i részen édesvízimészkő-előfordulások, a mintegy 300-350 000 évvel ezelőtt élt
előember („Samu") maradványaival.
A kistáj földtani nevezetessége a tatai Kálvá
ria-domb, ahol az egykori kőfejtőben a mezozoos rétegsorok a triász tetejétől a jurán át a kréta
közepéig tanulmányozhatók, ami közel 100 mil
lió éves időszakot fog át. Az egész terület erősen
szeizmikus jellegű, Komárom közismert földrengési központ. A geotermikus gradiens értéke ma
gas, a mélyebb rétegekből is legfeljebb 60 °C-os
víz termelhető ki.

V izek ■ A Mosoni-Duna Győr-torkolat közötti
15 km-es szakasza, a Duna Vének-Dunaalmás
közötti 42 km-es szakasza tartozik ide. D-ről né
hány mellékpatak alsó szakaszát is a tájhoz szá
mítjuk. A Cuhai-Bakony-ér 11 km, a Concó 12
km, a Szőnyi-víz 14 km, a Kocs-Mocsai-patak 9
km, a Grébics-víz 7,5 km, a Fényes-patak 14 km,
a Mikovinyi-árok 11 km, az Által-ér 14 km
hosszú szakaszai keresztezik a tájat. Eléggé szá
raz, gyér lefolyású terület.
Vízjárási adatok a Dunán kívül más kisvízfo
lyásokról is vannak.
Az árvizek időpontja a nyár eleje és a tavaszi
hóolvadás, a kisvizek pedig nyár végén és ősszel
következnek be.
A terület gazdag állóvizekben. A két termé
szetes tó 242 ha felszínű, amiből a tatai Öreg-tó
maga 209 ha. Az öt mesterséges tó felszíne 74 ha.
Közülük a mocsai Névtelen-tó a legnagyobb
(20,5 ha). Kifejezetten a haltenyésztést szolgálja a
tatai (18 ha).
A „talajvíz" mennyisége változó, kémiai jellege
főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos,
de Komáromtól D-re nagy területen a nátrium is
megjelenik. Keménysége 25-35 nk° közötti. A
szulfáttartalom többnyire meghaladja a 300 g/l-t.
A rétegvizek mennyisége szerény. Az artézi
kutak átlagos mélysége meghaladja a 100 m-t,
vízhozama pedig a 1001/p-et. Sok azonban a va
sas és a kemény víz. Komáromban két fúrás 42,
ill. 60 °C-os termálvizet hoz a felszínre, tekinté
lyes vízhozammal.

Éghajlat ü Mérsékelten meleg, száraz éghajlat
tal jellemezhető kistáj.
Évente 1920-1940 óra közötti napfényt élvez.
A nyári évnegyedben 780 óra körüli napsütés
várható, míg télen 180 óra.
Az évi középhőmérséklet 9,8-10,2 °C, a nyári
félévi 16,5-16,8 °C. A napi középhőmérséklet át
lagosan 192-195 napon keresztül haladja meg a
10 °C-ot, tavaszi határnapja ápr. 5-9., az őszié okt.
18. Az év folyamán általában mintegy 190-192
napig nem csökken a hőmérséklet fagypont alá, a
fagymentes időszak ápr. 10—15-től okt. 20-ig tart.
A legmelegebb nyári napokon a hőmérséklet el
éri a 33,5-34,0 °C-ot (sokévi átlag), míg a téli leg
hidegebb napokon -16,5 és -17,0 °C közé süllyed.
Az évi csapadékösszeg 550-580 mm, a nyári fél
évben pedig 320-330 mm a megszokott. A legtöbb
egy napi csapadékot Ács környékén mérték (119

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

801
230
140
152

804
0,06

cm
Duna
Cuhai-Bakony-ér
Concó
Által-ér

Komárom
Bőny-Rétalap
Nagyigmánd
Tata

4

0
15

0

0,02
0,20

KÖQ
m3/s
2610
0,9
0,4
0,55

NQ
9040
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35 '
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A közüzemi vízellátás teljes körű, de jórészt
megoldott a szennyvízelhelyezés is: 2001-ben a
közcsatornával ellátott lakások aránya 84,8%,
2008-ban pedig már 90%. Ennek hátterében első
sorban a kistáj magas urbanizációs szintje és gaz
dasági fejlettsége áll.
N övényzet ■ A szigeteken (Erebe, Monostori
sziget), a Duna alacsonyártéri sávjában és a pata
kok mentén a puhafás ligeterdők jellemzők.
Kevésbé elterjedtek a keményfás ligetek. Az ár
mentes teraszok klímazonális vegetációtípusa a
pusztai tölgyes, feltételezhető e terület jelentős
részének ősibb erdőssztyepjellege is.
A kistáj döntő része ma kultúrtáj: erdeinek
80%-a ültetvény. Gazdag aljnövényzetű liget
erdők, homoki tölgyesek csupán elvétve fordulnak
elő. A termékeny síkságok intenzív mezőgazdasági művelés alatt állnak, ugyanakkor növekszik
a termelés alól kivont, többnyire nehezen regene
rálódó parlagok részaránya is. Nagy belső
mélyedés található Tata és Almásfüzitő között,
mocsarának 150 évvel ezelőtti lecsapolása után
sekély tórendszert alakítottak ki (Réti-tavak, Fé
nyes-tavak). E terület lápréti fajokban (kormos
csáté - Schoenus nigricans, illatos hagyma - Allium suaveolens, nagy aggófű - Senecio umbrosus)
ma is gazdag. Kocs és Tömörd környékének szi
ki vegetációja (egykor sziksófű - Salicornia prostrata, magyar sóballa - Suaeda pannonica) meg
semmisült.
A laza talajú teraszokon a 18. századtól kezd
ve homokkötést célzó akác- és fenyőtelepítések
történtek, jelentősen visszaszorítva az erdőssztyep-vegetációt. Jellemzők a homokpusztagyepek, melyeket Komáromtól DK-re löszpusztagyep-fragmentumok váltanak fel. Meghatározó
fajai (csajkavirág - Oxytropis pilosa, homoki fá
tyolvirág - Gypsophila fastigiata subsp. arenaria)
mellé K felé haladva több kontinentális elem (bá
ránypirosító - Alkanna tínctoria, homoki ternye Alyssum tortuosum), valamint a középhegység
meszes alapkőzetű lejtőiről leereszkedő fajok
(magyar kutyatej - Euphorbia glareosa, patkócím Hippocrepis comosa) társulnak. Az utóbbi élőhe
lyek védendő ritkasága a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) és a karcsú zsombor (Sisymbrium
polymorphum).
Gyakori élőhelyek: D6, G l, H5b, J4, M4, RC,
RB; közepesen gyakori élőhelyek: B3, BA, D34, II,
OC, J3, P2b; ritka élőhelyek: B la, F2, H5a, L5, M5.
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Fajszám: 700-800; özönfajok: zöld juhar (Acer
negundo) 3, bálványfa (Ailanthus altissima) 3, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, kisvirágú őszirózsa (Aster lanceolatus)
4, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1,
amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései
meggy (Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok
(.Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 5, aranyvesszőfajok (Solidago spp.) 2. (Schmidt Dávid)
Talajok a A táj a Duna vonalától D-felé a Ba
kony terasz-szigethegyei felé emelkedik. A Duna
menti sávot iszapos, homokos jelenkori üledék,
majd D-re a magasabb térszínen folyóvízi ho
mok, majd a még magasabb felszínen szél által
áttelepített homok található, amelyek fölött ma
gasodnak a kavicsmagból álló terasz-szigethegyek. A talajtakaró a legmagasabb térszínek bar
naföldjétől a vízparti réti öntés talajokig terjed.
A barnaföldek 9%-os területi részaránnyal sze
repelnek. Mechanikai összetételük homokos
vályog. Vízgazdálkodásuk ennek megfelelően
közepes vízraktározó és kis víztartó képességgel
jellemezhető. A tavaszi növények számára ke
vésbé megbízható termőhelyet (int. 50-75) jelen
tenek. Szántó- és szőlőterületként hasznosulnak.
A barnaföldekénél alacsonyabb térszíneken a
csernozjom barna erdőtalajok 14% területet fog
lalnak. Mechanikai összetételük homokos vá
lyog, vízgazdálkodásuk és termékenységük a
barnaföldével közel azonos (int. 55-80). Szántó
ként hasznosulhatnak. A felszín közeli kavicstakaró miatt sekély termőrétegű változataik
részaránya jelentős. Ezek termékenysége is
gyengébb (int. 30-50).
A löszös üledéken mészlepedékes csernozjom
talajok képződtek (25%). Mechanikai összetéte
lük vályog, vízgazdálkodásuk jó, a csernozjom
barna erdőtalajokhoz hasonlóan a felszíntől kar
bonátosak. Termékenységük - ahol azt a felszín
közeli kavicsréteg nem korlátozza - igen jó (int.
90-125). A magasabb talajvizű területek löszös
üledékein réti csernozjom talajok (13%) találha
tók, amelyek még termékenyebbek.
A Duna felé néző magasabb teraszok alluviumának homokján csernozjom jellegű homoktala
jok vannak (21%). Ezek a homokra jellemző víz
gazdálkodású, gyengén víztartó, karbonátos, 1-2%
szerves anyagot tartalmazó talajok gyenge termékenységűek, de öntözve igen jól hasznosíthatók.
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A homokterületeken a szélerózió épít buckákat,
pl. Győrszentiván közelében. Szélfogóként erdőt
is telepítettek.
A táj folyó- és patakvölgyeiben réti és réti
öntés talajok találhatók, kb. azonos területi rész
arányban (8-8%). Vályog mechanikai összetételűek, karbonátosak, esetenként kavics közberétegződés vagy a pados mészkiválás - „atka"
réteg - miatt sekély termőrétegűek. A termőréteg
és a kavicstartalom függvényében változatosan
alakul a termékenységük. Szántóként és mintegy
ötödrészben rét- és legelőként hasznosíthatók. A
területhasználatban a szántók dominálnak. Az
erdő- és csemozjom talajokon 1 és 8%-os területi
részarányban szőlők is vannak.

útjainak hossza 182 km, amelyből 127 km (70%)
autópálya, autóút, ill. első- és másodrendű főút.
Közútsűrűség 33 km/100 km2, főútsűrűség 23
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
75%. Vasútvonalainak hossza 76 km, amelynek
65%-a villamosított. Vasútsűrűség: 13,8 km/100
km2. Településeinek 58%-a rendelkezik vasút
állomással. Hajózható nemzetközi vízi útja a
Duna 42 km-es, Dunaalmás-Vének közötti sza
kasza, ahol Gönyű teherkikötővel, Komárom
teher- és személykikötővel is rendelkezik. Ko
márom közúti és vasúti Duna-hídja a szlovákiai
Révkomáromba vezet át. Győrnek két polgári
célú füves repülőtere van (Győr-Pér, Győrszentiván-Bőny).

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

T elepüléshálózat ■ A kistáj látszólag ritkásan
betelepült, mert 100 km2-re mindössze 2,2 tele
pülés jut. Ennek a hátterében az áll, hogy a tér
ségben főleg népes, nagy területet elfoglaló tele
pülések vannak. Jelentős részben technogén táj,
a lakott területek aránya kb. 13%. A 12 település
ből 4 városi jogállású, köztük Győr, az ország 6.
legnépesebb városa (2001: 129 412 fő), a fejlett
kisváros, Tata (24 598 fő), valamint Komárom
(2001: 19 616 fő). így a városi népesség aránya
nagyon magas (2001: 92%). A falvak többsége is
népes, 2000-3000 lakosú település, 1000 lakosnál
kisebb helység mindössze 2 van.
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A talajtípusok területi elterjedése
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózatú,
Ny-i peremén csomóponti (Győr) helyzetű, több
forgalmi tengelyű terület. D-i tengelye az M l-es
autópálya, É-i tengelye az 1. sz. főút és a vele
párhuzamosan futó Budapest-Győr kétvágányú
villamosított vasúti fővonal. K-i harmadát átsze
li a Komáromba vezető 13. sz. főút és a Komárom-Székesfehérvár vasúti mellékvonal. A kistáj
É-i, természetes határvonala (a Duna) a ma
gyar-szlovák államhatár része, amelyen csak
Komáromnál van lehetőség Szlovákia közúton
és vasúton történő megközelítésére. Állami köz

N épesség m A népes települések miatt a terület
nagyon sűrűn lakott, a népsűrűség (2001: 316
fő/km2) közel háromszorosa az országos átlagnak,
kisebb területeken azonban még a 40 fő/km2-t
sem éri el. A népesség folyamatosan gyarapszik,
így a népességmaximum 2001-ben volt (196 396
fő, valójában azonban ennél kisebb a népesség
szám, mert szigorúan nézve Győr néhány külső
része más kistájak területére esik. Ezek együttes
népességszáma 2001-ben meghaladta a 27 000
főt). A migráció és a természetes népmozgalom
hosszabb ideig egyaránt pozitív, 1990 után azon
ban már természetes fogyás van. A korszerkezet
ben is kezd közelebb kerülni egymáshoz a gyer
mekkornak és a 65 év felettiek aránya (2001:15,4,
ül. 13,6%). A települések többségében az elörege
dési index értéke 100 feletti, de elöregedő hely
ség nincs. A magas urbanizáltság egyik követ
kezményeként az iskolázottsági szint meghaladja
az országos átlagot, s ez a diplomások arányára
is érvényes (2001:12,7%).
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Vallási téren a római katolikusok aránya a
legmagasabb (2001: 60,8%), mögöttük jóval ki
sebb arányszámokkal következnek a reformá
tusok (10,3%) és az evangélikusok (4,5%). A val
lási összetétel megítélését befolyásolja, hogy a
lakosság közel 1 /4-e felekezeten kívüli vagy is
meretlen vallású. Az etnikai összetétel egysze
rűbb, a lakosság döntő része (2001: kb. 97%) ma
gyar, egyetlen kisebbség aránya sem éri el az
1%-ot.

A munkaerő-piaci mutatók érzékelhetően
jobban az országos átlagnál, a népesség gazdasá
gi aktivitása magas (2001: 43,3%), a munkanél
küliség viszonylag alacsony (6,5%). A foglalko
zási szerkezetben a tercier szektor aránya a meg
határozó (2001: 60%), megelőzve az ipart (36,9%).
A mezőgazdaság részesedése elhanyagolható
(3,1%). 2007 nyarán a munkanélküliségi ráta (3,4%)
kb. fele az országos átlagnak, a települések kö
zötti érdemi különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Zichy-kastély, Zichy-kúria, Degenfeld-Schonburg-kastély, Solymossy-kúria (Ács) Bezerédj-kastély, Milkovich-kúria,
Ghyczy-kastély, (Kisigmánd), Györky-kastély (Komárom-Szőny), Vaszary Kolos-kúria (Mocsa), Balogh-Esterházy-kastély
(Naszály), Esterházy-kastély (Tata)
történelm i belváros, Városháza, Magyar Ispita, gyárvárosi szecessziós lakónegyed (Győr)
tem etőkereszt (Naszály)
Márla-oszlop. frigyláda-szobor, kálvária, Piéta (Győr), N epom uki Szent János-szobor (Koppánym onostor-Kom árom )
„Vacuum ” szegecselt tartályok, ipari műemlék (Aimásfüzitő), postakocsi-állomás (Gör.yü), Radó-szigeti csónakház (Győr),
a malomudvar téglahídja és a vízimalom (Naszály), vízimalmok (Tata)
Hajósmúzeum (Gönyü), Bazilika. Egyházmegyei kincstár, könyvtár és kőtár, Cserépkályha-történeti kiállítás,
Patkó Imre-gyűjtemény, Széchenyi Múzeumpatika, Római kori kőtár, Újkon kőtár, Vasilescu-gyűjtemény (Győr),
Brigetio (Komárom-Szőny), Klapka György Múzeum, Magyar Tengerészettörténeti Gyűjtemény, C zibor Zoltán-emlékszoba
(Komárom), Görög-Római Szobormásolatok Múzeuma. Kuny D om okos Múzeum, N é m e t Nemzetiségi Néprajzi Múzeum,
Természetvédelmi Terület és Geológiai Múzeum (Tata) Vértesszőlős Ostelep (Vértesszőlős)
vízimalom (Naszály), vízimalmok (Tata)
Győri Nem zeti Színház, Győri Balett (Győr), Lovasszínház (Komárom)

2.3.12 IGMÁND-KISBÉRI-MEDENCE
A kistáj Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében helyezkedik el. Területe 666
km2 (a középtáj 50,8%-a, a nagytáj 12,2%-a).
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D omborzat a A győr-tatai teraszszigetektől
D-re a Bakony lejtővidékéig terjedő, eróziósán
felszabdalt, hullámos felszínű medencesíkság.
A felszín magassága E-on 125-130 m közötti;
D felé fokozatosan 180 m fölé emelkedik.
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1 szombath.
Legmagasabb pontja a Kocs-hegy (218 m). A re
latív relief a táj É-i és középső kétharmadában
5-10 m/km2, peremein 10-25 m/km2, sőt Kis
bértől ÉK-re 25-50 m/km2-ig emelkedik. A fel
színt számos, a Bakonyból É-nak futó patak völ
gye tagolja. A völgysűrűség értéke átl. 0,74
km/km2, max. 3,1 km/km2. A domborzat a terü
lethasznosítást nem akadályozza; a patakvöl
gyek valamivel nedvesebb termőhelyek.
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,9
81,4
0,7
1,5
3,7
7,4

0,6

Hektár
3245,8
54165,3
446,6
969,0
2444,9
4900,5
> 392,3

F ö l d t a n ■ A folyóvízi és szélerózióval, lejtőfolya

matokkal kialakított medencesíkság felszínét a
völgyekben ártéri öntésiszap és -homok, a Ny-i
peremeken löszös-homokos-kavicsos üledék fedi.
K-ebbre homokos-löszös takaró borítja. Alattuk
agyagos miocén-oligocén üledékek húzódnak,
amelyek gyenge víztározók. A medencealjzatot
triász karbonátos képződmények alkotják. Mérsé
kelten szeizmikus terület. A geotermikus gradiens
értékek magasak, a mélyebb rétegekből is csak
50 °C alatti hőmérsékletű vizet lehet kitermelni.
É g h a j l a t ■ A kistáj a mérsékelten meleg éghaj
lati típusba tartozik; É-i része száraz, a D-i mér
sékelten száraz.
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A napfényes órák évi száma kevéssel 1950
alatti. A nyári évnegyedben átlagosan 780, télen
180 óra körüli napsütésre számíthatunk.
9,8-10,2 °C közötti az évi, és 16,5 °C a vegetá
ciós időszak középhőmérséklete. A 10 °C-ot
meghaladó középhőmérséklet átlépésének tava
szi átlagos határnapja ápr. 6-9., az őszi pedig okt.
18., így a tartama 192-194 nap. Az év folyamán
192-195 fagymentes napra számíthatunk az ápr.
8-10. és okt. 20-22. közötti időszakban. Az évi
legmagasabb hőmérsékletek 30 évi átlaga
33,5-34,0 °C, míg a legalacsonyabbaké -16,0 és
-16,5 °C közötti.
A sokévi csapadékátlag 550-600 mm. Ebből a
vegetációs időszakban mintegy 320-340 mm
hullik. Az egy nap alatt lehullott legtöbb esőt
(124 mm) Bársonyoson mérték. Átlagosan 33-38
a hótakarós napok száma, az átlagos maximális
hó vastagság 18-20 cm.
Az É-i részeken az ariditási index 1,20 és 1,24
között változik, a D-i szegélyterületeken viszont
csak 1,15 körüli.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 3 m/s körüli.
Az éghajlat a gabonaféléknek, a kapásoknak
és a kertészeti kultúráknak (szőlő) egyaránt ked
vező. A vízigényes kultúrák öntözést igényelnek.
V i z e k ■ A Bakonyból a Dunához folyó patakok

vízgyűjtő területe. Közülük a Kis-Pándzsa (9
km), a Nagy-Pándzsa (16 km), a Vécseni-Vezseny-ér (21 km), a Cuhai-Bakony-ér (25 km), a
Concó (20 km) és mellékvizei, valamint a KocsMocsai-patak (18 km) a nevezetesebbek. Eléggé
száraz, gyenge lefolyású terület.
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Mértékadó vízjárási adatok a Cuháról és a
Concóról vannak. Ezek szerint a Cuha vízállásai
Bakonybánknál - 7 és 280 cm, a vízhozamai
0,045-40 m3/s, a Concóé pedig Nagyigmándnál
-15 és 140 cm és 0,02-35 m3/s között váltakoztak.
Az árvizek a tavaszi hóolvadás és a kora nyá
ri esőzések alkalmával jelentkeznek, míg a kis vi
zek ősszel szokásosak.
A 8 kis természetes tó összterülete 87 ha,
közülük a Szákszend melletti Névtelen-tó a leg
nagyobb (3 ha). A mesterséges tavak száma 7, fe
lületük 310 ha. Köztük a Ferencmajori-tó (175 ha)
a legjelentősebb.
A „talajvíz" mélysége általában néhány mé
ter, mennyisége csekély. Kémiai jellege túlnyo
móan kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.
Keménysége 15-35 nk° között váltakozik. A
szulfáttartalom 60-300 mg/1 között ingadozik.
A rétegvíz mennyisége a többnyire agyagos
tározó rétegekben csekély. Az artézi kutak száma
elég jelentős. Átlagos mélységük 100 m körüli,
vízhozamuk is meghaladja a 100 1/p-et. Nagy
részben erősen vasasok és kemény a vizük.
Környezeti szempontból jelentős javulást
hoztak az elmúlt időszak csatornázásai: a telepü
lések többségében már van közüzemi csatornahálózat, a rákötött lakások aránya azonban még
csak 64,4% (2008).
N övényzet ■ A Dunával párhuzamos teraszok
és a Sokoró dombsora, valamint a Vértesalja
ÉK-i lejtői közé eső medence potenciális erdőtár
sulásai a puhafás ligeterdők és a pusztai tölgye
sek. A medence Ny-i felében a Pándzsa síkja
mentén kisebb sziki tölgyes foltok lehettek mo
csárrétekkel, kiszáradó láprétekkel, sziki rétek
kel, míg a K-i medencerész magasabb térszínein
és peremén lösztölgyesek. Tárkánytól K-re a sok
párhuzamosan futó vízfolyás keskeny völgyei
ben puhafaligeteket találunk.
Szántóföldi növénytermesztés a kistáj 90%-án
folyik, jelentős az ültetett nyárasok, akácosok, fe
kete- és erdeifenyvesek részaránya is. Természetszerű erdőt alig találunk. A Győrtől DK-re
kialakult mocsár- és láprétek nagy része meg
semmisült, értékes fajaik (kormos csáté - Schoenus nigricans, gyapjúsásfajok - Eriophorum spp.,
szúnyoglábú bibircsvirág - Gymnadenia conopsea)
eltűntek, a mélyedések egy része sziki jellegű
élőhellyé alakult át (mocsári kosbor - Orchis
palustris, sziki őszirózsa - Aster tripolium subsp.
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pannonicus, télisás - Cladium mariscus, békabog
lárka - Ranunculus flammula). A korábbi szukkulens sziki vegetáció jellemző fajait (magyar sóballa
- Suaeda pannonica, bárányparéj - Camphorosma
annua) szintén hiába keressük már. A Sokoró
északi lejtőivel érintkező lapos dombokon, de
különösen a Kocs környéki löszgyepekben érté
kes erdősszyep-fajok (tavaszi hérics - Adonis vernalis, sarlós buvákfű - Bupleurum falcatum, sely
mes peremizs - Inula oculus-christi, nagyvirágú
gyíkfű - Prunella grandiflora, macskahere - Phlomis tuberosá) maradtak fenn, eltűnt viszont a
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) és a korongos
lucerna (Medicago orbicuralis) (Győrság). Ölbőpuszta környékének faj gazdag homokpusztagyepjei (báránypirosító - Alkanna tinctoria, bor
zas len - Linum hirsutum) a különösen intenzív
tájhasználat áldozatául estek.
Gyakori élőhelyek: BA, OB, OC, RB, RC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: A3a, A5, B3, F2, H5a,
OA, J3, P2b; ritka élőhelyek: B2, B6, D2, D34, Fia,
F4, G l, H5b, J4, M2, M4, M5.
Fajszám: 500-600; özönfajok: zöld juhar (Acer
negundo) 2, bálványfa (Ailanthus altissima) 3, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, kisvirágú őszirózsa (Aster lanceolatus) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana)
1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác
(Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 5. (Schmidt Dávid)
Talajok ■ A kistáj felszíne hullámos sík, ame
lyet a víz és a szélerózió egyaránt pusztít. Felszí
nét löszös-homokos üledék borítja, amely a lejtő
kön nem állékony, ezért fokozatosan pusztul. A
kistájat az erdő-, a csernozjom és a réti talajkép
ződmények mozaikja jellemzi. A Győrság kör
nyéki agyagbemosódásos barna erdőtalajok és a
Kömye melletti bamaföldek 5-5% területi rész
arányt képeznek. Főként szántóterületek.
A táj legnagyobb területi részaránnyal szerep
lő talajtípusát (41%) a löszös alapkőzeten, ill.
Győrság mellett homokos üledéken képződött
csernozjom barna erdőtalajok képviselik. A két
talajváltozat mechanikai összetétele különbözik
(homok és homokos vályog), de vízgazdálkodá
si tulajdonságaik közel azonosak (közepes víz
raktározó, gyenge víztartó talajok). A homok me
chanikai összetételű változat a 35-70 (int.), a lö
szön képződött homokos vályog mechanikai
összetételű pedig az 55-85 (int.) termékenységi
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pontszámokkal jellemezhető. Főként szántó- és
részben (7%) szőlőterületként hasznosulhatnak.
Jelentős a löszön képződött mészlepedékes
csernozjomok területi részaránya (26%). Ezek a
vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgaz
dálkodású és jó termékenységű (int. 75-120) tala
jok Bábolna környékén találhatók. Sajnálatos,
hogy ezeket a mezőgazdaságilag értékes talajokat
az erózió mindkét formája pusztítja. További érde
kesség, hogy a talaj alapkőzetét képező iszapos
löszbe nagy szmekütarányú pannon üledék keve
redett, ami jellegzetes szürkésfehér színt és kedve
zőtlenebb talajtulajdonságokat eredményez.
A völgyek talajvízhatású részem kedvező ter
mékenységű réti csernozjomok is találhatók
(3%). Nyúl környékén 4% területi részaránnyal
nagyobb kockázatú hozamokat produkáló csernozjom jellegű homoktalajok fordulnak elő.
A réti talajképződmények közül az öntés réti
talajok jelentősebb (13%) kiterjedésűek. Homo
kos vályog, vályog mechanikai összetételűek és
jó vízgazdálkodásúak (int. 70-110). Mintegy
80%-uk szántóként hasznosítható.
Nagyigmánd határában egy völgyfenéken
szolonyeces típusú szikes található, amelynek
növényzete az alföldi szikesekéhez hasonló.

A talajtípusok területi megoszlása
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A kistáj területének kb. 85%-a szántó, amelyen
búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa, borsó és
lucerna eredménnyel termeszthető. A kb. 14% rét
és legelő a réti talajokon, a kb. 7% erdő hasznosí
tás pedig főként a homokos területeken jellemző.
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Ny-i harmadán átvezet a 81. sz.
főút, középső részét É-D -i irányban keresztezi a
13. sz. főút és a vele párhuzamosan futó Komárom -Kisbér egyvágányú vasúti mellékvonal.
Ny-i peremét metszi a 82. sz. főút és a GyőrVeszprémvarsány vasúti mellékvonal rövid szaka
sza. Állami közútjainak hossza 206 km, amelyből
61 km (32%) másodrendű főút. A közútsűrűség
29 km/100 km2, a főútsűrűség 9 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 32%. Rétalap
közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza
27 km, a vasútsűrűség 4,2 km/100 km2. Telepü
léseinek 22%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A kistáj településsűrűsége
lényegében megegyezik a hazai átlaggal: 100
km2-re 3,2 település jut. A 21 településből egye
dül a szerény központi helyi funkciókkal rendel
kező Bábolna nyerte el a városi jogállást (2001:
3933 lakos), így nem igazi központja a térségnek:
a Ny-i része Győr, a K-i pedig Tata és Tatabánya
vonzáskörzetéhez tartozik. A városi népesség
aránya nagyon alacsony, mindössze 11,8%
(2001). A falvak a népességszám alapján széles
skálán helyezkednek el, apró-, kis-, közepes és
nagy falvak egyaránt akadnak, a derékhadat az
500-2500 lakosúak teszik ki. Az 5%-ot kitevő
külterületi népesség elsősorban egykori vagy
újabb mezőgazdasági központokban él.
N épesség ■ A népsűrűség alacsony, a felét sem
éri el az országos átlagnak (2001: 53 fő/km2). A
népességmaximum 1960-ban volt, ezt követően
1990-ig csökkent a lakosságszám, majd ismét
emelkedni kezdett (2001: 33 279 fő). Az utóbbi a
pozitív migráció következménye, mivel a termé
szetes népmozgalom már veszteséges. A kor
szerkezet még kedvező, mivel a gyermekkorúak
aránya még érzékelhetően meghaladja a 65 év
felettiekét (2001: 17,6, ill. 14,3%). Összességében
kedvező képet mutat az elöregedési index is, bár
a települések többségében a mutató értéke 100
felett van. Elöregedő település nincs a kistájon.
Nem ennyire kedvező az iskolázottság szintje: az
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országos átlagtól jócskán elmarad az érettségivel
rendelkező, s még inkább a diplomások aránya
(2001: 14,8, ill. 4,7%).
Vallási téren a római katolikusok súlya a meg
határozó (2001: 63%), megelőzve a reformátuso
kat (22%), akik csak néhány településen (pl.
Kocs) vannak többségben. Az evangélikusok
aránya 3,3%, míg a felekezeten kívüliek és az is
meretlen vallásúak részesedése együtt haladja
meg a 10%-ot. Etnikailag a népesség homogén,
szinte mindenki magyar.

A munkaerő-piaci mutatók kedvezőek, a la
kosság gazdasági aktivitása magasabb, a mun
kanélküliség viszont alacsonyabb az országos át
lagnál (2001: 40,4, ill. 6,4%). A foglalkozási szer
kezetben az ipar és a tercier szektor lényegében
azonos súllyal szerepel (2001: 42,8, ill. 42%), a
mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya pedig
jóval az országos átlag feletti (15,2%). 2007 nya
rán a munkát keresők aránya (4,3%) 2/3-a az or
szágos átlagnak, a települések közötti jelentő
sebb különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKtK
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2.3.13 ALMÁS-TÁTI-DUNA-VÖLGY
A kistáj Komárom-Esztergom megyében helyez
kedik el. Területe 87 km2 (a középtáj 6,6%-a, a
nagytáj 1,6%-a)

T erülethasznosítás

1. lakott terület ;
2 . szántó
3. kert
4, szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín
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14,7
33,8
3,4
6,3

12,1
15,0
14,9

1278,1
2941,1
292,6
544,9
1050,6
1306,4
1295,6

D omborzat a A Dunának Dunaalmástól Eszter
gomig, a Gerecse lejtőitől a mederig terjedő, ala
csony helyzetű, hullámos, teraszos völgysíkja,
amelyet a Gerecséből érkező mellékpatakok fel
szabdaltak. A helyenként csak pár kilométer szé
les völgyszegélyen a Duna teraszai kulisszaszerűen emelkednek egymás fölé. Az ártér tszf-i
magassága 110 m alatt van, a teraszfelszíneket
150 m felett már általában a Gerecséhez számít
ják. A relatív relief értéke az ártéren 2-5 m/km2,
a teraszos szegélyen 25-50 m/km2-ig fokozódik.
A völgysűrűség értéke átl. 0,77 km/km2; max.
2,3 km/km2. Az ártér nedves termőhelyet nyújt,
míg a teraszlépcsők általában É-ias kitettséget
biztosítanak a termelés számára.
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F öldtan ■ A völgy alapja miocén
és oligocén agyag, amelyre az árté
ren folyóvízi kavics, homok és
iszap települ. A teraszok homokos
kavicsos rétegsorát lösz és iszapos
homokos lejtőüledék takarja. A
mellékpatakok az ártér peremére
lapos, löszös-homokos hordalék
kúpokat építettek. A mélyebb rétegek mérsékelt
víztározó képességűek. Mérsékelten szeizmikus
terület. A geotermikus gradiens értéke magas,
csak 50 °C alatti hőmérsékletű mélységi vizekre
lehet számítani.

tesebbek. A táj vízháztartását a mérsékelt lefo
lyás jellemzi.
Vízjárási adatokat a Dunáról közlünk.
A Duna vízminősége II. osztályú, a mellék
patakok azonban erősen szennyezettek. A Dunán
az árhullámok szokásos ideje a nyárelő, míg a
kisvizeké az ősz. Ez általában érvényes a kis mel
lékvizekre is, de azokat egy-egy kiadós csapadék
is megduzzasztja, míg az év nagyobb részében
igen kevés vizet vezetnek.
A „talajvíz" a felszín közelében van, s az árté
ren magas dunai vízálláskor a felszínre is tör.
Mennyisége tekintélyes, de szennyezettsége miatt
kevésbé használható. Kémiai jellege a mögöttes
karbonátos hegységtől meghatározottan kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Kemény
sége 25-35 nk° között van. A szulfáttartalom a K-i
tájrészen a 300 mg/l-t is meghaladja.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak száma jelentős, de mélységük csekély és
vízhozamaik mérsékeltek, bár néhol a Gerecse
felől az utánpótlás jelentékeny. Sok esetben ma
gas vastartalom és fokozott keménység jellemzi
őket.
A 6 település mindegyikének van közüzemi
vízellátása és csatornahálózata, így a közcsa
tornával ellátott lakások aránya is magas (2001:
83,9%).

É ghajlat ■ Mérsékelten meleg és mérsékelten
száraz éghajlatú kistáj.
Az évi napfénytartam mintegy 1920 óra. Eb
ből nyáron 770 óra körüli, télen pedig kevéssel
180 óra alatti napsütésre számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körüli, a ve
getációs időszaké 16,5-16,8 °C. Ápr. 5-9. és okt.
18. között (192-194 nap) várható a 10 °C-ot meg
haladó napi középhőmérsékletek időtartama. A
fagymentes időszak 190 nap körüli, és ápr.
10-12-től okt. 20-ig tart. Az évi abszolút hőmér
sékleti maximumok és minimumok értéke: 33,5 °C,
ill. -16,5 °C.
Mindössze 580-600 mm évi csapadékkal szá
molhatunk, és ebből a nyári félévre mintegy
330-340 mm jut. A legtöbb napi csapadékot (82
mm) Táton mérték. Hótakaróval - a sokévi átlag
alapján - mintegy 35 napon át borított a talaj,
16-20 cm átlagos maximális hóvastagsággal.
Az ariditási index 1,13-1,16 körüli.
Leggyakoribb a Ny-i szélirány, a szélsebesség
átlaga 3 m/s körüli.
Gabonafélék és kapásnövények termesztésére
egyaránt alkalmas, más vízigényesebb kultúrnö
vények főként csak öntözéssel termeszthetők.

N övényzet h Potenciális erdőterület. Növény
zetére közvetlen befolyással van a Duna, a kistáj
túlnyomó része annak alacsony ártere, bokor
füzesekkel, fűz-nyárligetekkel. Ahol kiszélesedik
a hullámtér (főként a kistáj Ny-i és K-i szélein),
láp- és mocsárrétek váltakoznak ligeterdőkkel,
az ártéri magaslatokon sztyeprétfoltokkal, míg
keményfaligetek - az alkalmas termőhelyek hiá
nya miatt - csak pontszerűen fejlődhettek ki.

V izek m Lényegében a Duna völgye uralja
Dunaalmástól Esztergomig (33 km), de a Gere
cséből is számos patak csatlakozik hozzá, ame
lyeknek a torkolati szakaszát ide számítjuk.
Ezek közül a Bikali-, a Halas-, a Luka-, az Unyi-,
a Kenyérmezei- és a Szentlélek-patak a neveze

Vízfolyás
Duna

Vízmérce
Dunaalmás
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cm
|

LNV

KQ

744

565

KÖQ
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A kistáj D-i peremvidékét Dunaalmástól Dorog
ig a Gerecse löszös talajú hegylábi részei jelentik,
rajtuk többnyire településeket, ipari és szántóte
rületeket, ültetvényeket (akác, nyár) találunk.
Jelentős értéket a Tát környéki Duna-szigetek
mocsár- és láprétjei (illatos hagyma - Allium suaveolens, kormos csáté - Schoenus nigricans, mo
csári lednek - Lathyrus palustris), sztyeprétjei
(érdes csüdfű - Astragalus asper, vérveres szádor
- Orobanche gracilis) képviselnek. A vizes élőhe
lyek degradációja miatt az egész kistájról eltűn
tek a következő fajok: hegyi tárnicska (Gentianella austriaca), fehérmájvirág (Parnassia palustris),
valamint több erdőssztyep-elem: leánykökörcsin
(Pulsatilla grandis), sziki kocsord (Peucedanum of
ficináié). Az átalakulás következtében a Duna
mentének puhafaligeteiben a nyári tőzike (Leucojum aestivum) és a mocsári aggófű (Senecio paludosus) állományai megfogyatkoztak, élőhelyüket
kultúrnyárasok foglalják el, lágyszárúszintjük
ben özönnövények (magas aranyvessző - Solidago gigantea, tájidegen őszirózsa-fajok - Aster
spp.) tömege burjánzik. Esztergom mellett elő
fordul a ritka Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii).
Gyakori élőhelyek: D34, J3, J4, RB, RC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: BA; ritka élőhelyek:
D l, D6, H5a, H5b.
Fajszám: 500-600; özönfajok: zöld juhar (Acer
negundo) 3, bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 2, kisvirágú őszirózsa
(Aster lanceolatus) 5, amerikai alkörmös (Phytolacca
americana) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 5. (Schmidt Dávid)
Talajok ■ A kistáj a Gerecse lejtőitől a Duna
medréig terjedő teraszos, hullámos völgysík,
amelyet a hegységből érkező patakvölgyek és a
Duna-teraszok magmaradt darabjai szabdalnak
fel. A Duna árterén nyers öntés (12%) és öntés ré
ti talajok (26%), a magasabb térszínek löszös üle
dékein csernozjom barna erdőtalajok és barna
földek találhatók 30-30% területi részarányban.
A durva, meszes dunai homokon képződő
nyers öntéseket a kis szervesanyag-tartalom, a
kis vízraktározó és az igen kis víztartó képesség
jellemzi. Termékenységük is gyenge. Többnyire
(>80%) vizes rétek. A réti öntéstalajok mechani
kai összetétele homokos vályog. Vízgazdálkodá
suk a nyers öntésekénél kedvezőbb, szervesanyag-tartalmuk nagyobb, termékenységük a
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humuszosodás mértékétől függően kedvezőbb
(int. 60-100). A szántó részaránya >80% lehet.
A csernozjom barna erdőtalajok mechanikai
összetétele homokos vályog. Vízgazdálkodásuk
ra a közepes vízraktározó és a kisebb víztartó
képesség jellemző. Felszíntől karbonátosak, ter
mékenységük a 65-90 (int.) ponthatárokkal jelle
mezhető.
A barnaföldek mechanikai összetétele vályog.
Vízgazdálkodásuk kedvező. Termékenységi be
sorolásuk a csernozjom barna erdőtalajokéval
megegyező.
Tokod környékén kis kiterjedésben harmadidőszaki üledékeken is találhatók barnaföldek.
A lejtőkön kis kiterjedésben (>2%) humusz
karbonát és földes kopár talajok is előfordulnak.
A szántóföldi hasznosítás mellett a magasabb
térszínek lejtőin és erdőtalajain a szőlők részará
nya lehet jelentős (10-15%). A csernozjom barna
erdőtalajokon a szőlők részaránya még nagyobb
(25%) lehet.

A talajtípusok területi megoszlása
T alajtípus kó d
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Közepén forgalmi tengelyként
fut végig a 10. sz. főút és a személyforgalom
megszüntetésével fenyegetett Komárom-Esztergom egyvágányú vasúti mellékvonal. A kistáj É-i,
természetes határvonala (a Duna) a magyar
szlovák államhatár része. Állami közútjainak
hossza 44 km, amelyből 41 km (93%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 44 km/100 km2, a főútsűrűség 41 km/100 km2. Valamennyi települése
főút mentén fekszik. Vasútvonalainak hossza
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30 km, vasútsűrűség 34 km/100 km2. Vala
mennyi települése rendelkezik vasútállomással.
Hajózható nemzetközi vízi útja a Duna 33 km-es,
Dunaalmás-Esztergom közötti szakasza.
T elepüléshálózat ■ A keskeny Duna menti sáv
sűrűn betelepült, 100 km2-re közel 7 település
jut. Az átlagosnál jóval nagyobb a lakott terüle
tek aránya (közel 15%), így joggal nevezhető urbanizált-technogén tájnak. A 6 településből 2
városi jogállású, mindkettő ipari jellegű, különö
sebb közponb helyi funkciók nélkül. A városi la
kosság aránya elmarad az országos átlagtól
(2001: 55,6%). A falvak közül 3 közepes méretű
(1500-2000 lakos), egy viszont kisvárosi méretű
község (kb. 5500 lakos).
N épesség ■ A sűrű településhálózat magas nép
sűrűséggel párosul (2001: 153 fő/km2). A maxi
mális népességszám 1980-ban alakult ki, azóta a
lakosság száma kismértékben csökkent (2001:
23 651 lakos). Mint fontos ipari térségbe az 1950-es
és 1960-as években gyors népességnövekedést
kiváltó bevándorlás történt, ami az 1980-as évek
től - nem utolsósorban környezeti okokból elvándorlásba fordult át. A sokáig pozitív termé
szetes népmozgalom szintén 1980-tól vesztesé
ges. Ezek a kedvezőtlen folyamatok a kor szerke

zeten még nem hagytak mély nyomokat, a gyer
mekkornak aránya meghaladja a 65 év felettiekét
(2001:16,6, ill. 14,1%). Az elöregedési index értéke
minden településen 100 feletti, de nem sokkal,
így elöregedett település nincs. Az iskolázottsági
szint jórészt az országos átlag közelében, a dip
lomások aránya (2001:5,7%) azonban ennek a fe
lét sem éri el.
A vallás terén a római katolikusok állnak az
élen (2001: 60,8%), megelőzve a reformátusokat
(15,2%) és az éppen 1%-ot elérő evangélikusokat.
A vallási megoszlás megítélését befolyásolja,
hogy a lakosság 13%-a felekezeten kívüli, 8%-nak
pedig ismeretlen a vallása. A népesség túlnyomó
része (2001: kb. 95%) magyar, az egykor jelentős
németség aránya erősen lecsökkent (2,6%).
A munkaerő-piaci jellemzők valamivel job
ban az országos átlagnál, a népesség gazdasági
aktivitása 2001-ben 40,2%, a munkát keresők ará
nya pedig 7,2%. A foglalkozási szerkezet egyér
telműen jelzi, hogy itt egy ipari jellegű térségről
van szó: az ipari keresők aránya jóval magasabb
a tercier szektorban foglalkoztatottakénál (2001:
60,9, ill. 37,5%), a mezőgazdaság pedig elhanya
golható (1,6%). A munkanélküliek aránya (3%)
2007 nyarán a felét sem érte el az országos átlag
nak, a települések közötti érdemi különbségek
nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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3.1.11

3.1 ALPOKALJA
3.1.11 SOPRONI-HEGYSÉG
A kistáj Győr-Moson-Sopron megyében helyez
kedik el. Területe 54 km2 (a középtáj 6,3%-a, a
nagytáj 0,7%-a).

T ertilethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

4,8
0,4
1,4

0,8
4,7
87,7

0,1

Hektár
256,6

22,2
77,5
43,0
250,3
4697,1
7,0

D o m b o r z a t b A z orográfiailag erősen tagolt,
zárt hegység domborzati formáit főleg töréses
lépcsők (pl. Károly-magaslat 398 m, Vas-hegy
399 m), széles, lekerekített hegyhátak (Várhegy
384 m, Ultra-hegy 487 m, Kőhalom 384 m), kes
keny hegygerincek (Szarvas-hegy 452 m, Mukk
kilátó 523 m, Bányász-kereszt 511 m, Asztalfő
554 m), domború lejtőjű sziklás sasbércek (Ma
gasbérc 556 m, Kerekbérc 420 m, Vörösbérc 507
m, Negyedikbérc 510 m), tanúhegyek (Borsó
hegy 319 m), mélyre vágódott (80-100 m) patak
völgyek és meredek sziklás lejtők jellemzik. A
formákban gazdag középhegység domborzata
mozgalmas: az átlagos relatív relief 105, a legna
gyobb 232 m/km2. Felszínének 51%-a a 100
m/km2-nél nagyobb relatív reliefű területek kö
zé tartozik, amelyből 7%-nyi területen a viszony
lagos szintkülönbség a 200 m-t is meghaladja. A
kisebb relatív reliefű (70 m/km2) felszínek közé
a hegységnek csak 27%-a jut. A tagoltság mérté
ke a lejtők alakulásában is kifejezésre jut. Terüle
tének 13%-a a >12%-os lejtőkategóriába tartozik.
Átlagos tszf-i magassága 410 m.

feldarabolódott, a megsüllyedt részekre miocén
üledékek települtek, s az ezekben létrejött kő
szénrétegeket fejtették Brennbergbányán, az
ország első szénbányájában (1759-1968). A késő
miocénben lerakodott ún. zátonymészkő kitűnő
építőanyag.
É g h a j l a t ■ M érsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
A napfényes órák évi száma kb. 1780, a nyári
évnegyed 680, a téli pedig 175 óra körüli napsü
tést élvez.
A terület Ny-i részén 8,5 °C, a K-i részeken
9,2 °C az évi középhőmérséklet, míg a vegetációs
időszaki sokévi átlag 15,0-16,0 °C. Ápr. 15. és 17.
között, de a hegység magasabb részein csak a
hónap végén emelkedik 10 °C fölé a napi közép
hőmérséklet, majd 180-182, ill. 165-170 nap múl
va, okt. 15-én, ill. okt. 10-12-én süllyed ismét
10 °C alá. A fagymentes időszak hossza K-en ápr.
10-15. és okt. 25., Ny-on ápr. vége és okt. 20. kö
zé esik, ami K-en 190-195, Ny-on 175-180 napot
jelent. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
sokévi átlaga a kistáj K-i részén 32,0-33,0 °C, Ny-i
felében 30,0-32,0 °C, a minimumoké -15,0 °C.
Az évi csapadékösszeg kb. 700-750 mm, ebből
430 mm (a Ny-i részeken 450-480 mm) eső hul
lik a tenyészidőszakban. A 24 órás csapadékma
ximum 115 mm, amit Brennbergbányán mértek.
A hótakarós napok átlagos száma a tengerszint
feletti magasságtól függően 40-45, az átlagos
maximális hóvastagság K-en 20-25 cm, Ny-on 30
cm fölötti.

a A Ny-i országhatár mentén 550 m
tszf-i magasság fölé emelkedő Soproni-hegység
hazánk legidősebb kristályos hegysége. Fő építő
kőzetei nagyobbrészt átalakult ókori képződmé
nyek (pl. gneisz, csillámpala, fillit, csillámkvarcit
stb.), a kristályos pala túlsúlyával. A kristályos
tömeg a miocén kori nagy kéregmozgások során
F
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Az ariditási index 0,93-0,96.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség a hegycsúcsokon 4-4,5 m/s, a völ
gyekben és az erdőtakarta területeken 3 m/s
körüli.
A mérsékelten hűvös és kielégítően nedves
klíma igen alkalmas az erdőgazdálkodás és a
gyógyüdülés számára.
i z e k ^ Jelentős vízfelesleggel jellemezhető kis
táj, amelynek azonban kis területe miatt csak kis
vízfolyásai vannak. É-i része a Rák-patak (14,8 km,
36,8 km2), D-i része a Kecske-patak (12,8 km,
45,2 km2; ennek közel fele a határon túl) révén
csatlakozik az Ikva vízrendszeréhez. Bő lefolyású.
Az említett kis vízfolyások közül a Rák-patak
nagyvízi hozamát 11,4 m3/s-ra számítják.
Annyit tudunk róluk, hogy ritkán száradnak ki.
A Rák-patakon duzzasztották fel Brennbergbányánál a vidék egyetlen kis tavát.
A hegységben számos forrás működik, ame
lyek vízhozama meglehetősen ingadozó. A leg
bővebb vizű a Hidegvíz-forrás (150 1/p), míg a
Ferenc-forráson 3 1/p-et mértek mint szélsőséges
értékeket.
„Talajvíz" csak a völgylejtőkön és -talpakon
fordul elő, jelentéktelen mennyiségben. Típusa
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos; ke
ménysége 15-25 nk°; szulfáttartalma 60-300
mg/1 közötti.
A rétegvíz túlnyomóan hasadékvízként for
dul elő. A mélyebb rétegek vízzárók, így víz
szegények.

V

N ö v é n y z e t ü A hegység potenciális erdőterület,
kis kiterjedésű természetes gyepek léte sem való
színű. Klímazonális vegetációtípusát üde lomb
erdők jelentik: a Brennbergbánya-Görbehalom
vonalig bükkösök, innen keletre gyertyánoskocsánytalan tölgyesek. Számottevő a mészke
rülő lomberdők kiterjedése. A hegységperem
nevezetes kultúrállományai a szelídgesztenyések.
A telepített fenyves állományok borítják ma az
erdőterület több mint 50%-át, a fenyőfajoknak
őshonosán csekély térfoglalása volt. Az inváziós
terhelés alacsony, leginkább a határsávi akáco
sok említhetők.
A hegység erdei évszázadokig igen erős em
beri hatásnak voltak kitéve, emiatt a gyertyános
tölgyesek és a bükkösök alig rendelkeznek ter
mészetszerű állományokkal. Az acidofil erdők
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másodlagosan nagy területeket foglaltak el, a
hegységperem erdei kiligetesedtek, elfüvesedtek. A völgyek égerligetei helyén kaszálóréteket
alakítottak ki, a kaszálás felhagyása után a he
lyükön ismét égeresek jöttek létre. Ezzel párhu
zamosan a kaszáló- és láprétek szinte teljesen
eltűntek.
Az erdei flórában hangsúlyos szerepük van a
nyugat-dunántúli elemeknek (erdei ciklámen Cyclamen purpurascens, erdei galaj - Galium sylvaticum, magyar varfű - Knautia drymeiá), a hegység
egészén jellemző az acidofil fajok (fekete áfonya
- Vaccinium myrtillus, fehér perjeszittyó - Luzula
luzuloides) beszivárgása a mezofil lomberdőkbe.
A montán-szubalpin fajok előfordulása a belső,
hűvös völgyekre korlátozódik (struccpáfrány Matteuccia struthiopteris, havasi palástfű - Alchemilla glabra, berki lizinka - Lysimachia nemorum),
közülük több fontos faj (narancsszínű aggófű Tephroseris aurantiaca, ámika - Arnica montana)
eltűnt. A szárazabb hegységperemen számos
xerotherm elem bukkan fel (molyhos tölgy Quercus pubescens, fekete kökörcsin - Pulsatilla
nigricans, bugás veronika - Pseudolysimachion
spurium), ezek gócpontja a Harkai-kúp és az
Istenszéke térsége.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, K7B, L4A; kö
zepesen gyakori élőhelyek: J5, L2A, P45; ritka
élőhelyek: B5, D l, D2, D34, D5, E l, E2, E34, E5,
H4, J2, J6, K7A, P2A, P7.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
80-100; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1,
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1.

(Király Gergely)
a l a j o k íl A kistáj Ny-i része ókori gneiszből,
kristályos agyagpalákból és fillitekből álló kris
tályos röghegység. Ettől ÉK-re a Fertő-melletti
dombsági része fiatal harmadidőszaki kőzetek
ből: lajta-, szarmata mészkőből és homokkövek
ből áll. E terület felépítéséhez még pannon agya
gos-homokos üledékek, valamint lösz járult.
A gneiszen, filliten és az agyagpalákon rankerek
és erősen savanyú nem podzolos - 20-40 cm
vastag, sok durva vázrészt tartalmazó termő
rétegű - barna erdőtalajok a táj talajtakarójának
82%-át alkotják, amelyet az erősen erodált he
lyeken köves-sziklás váztalajok bontanak meg.

T
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A felszín erősen tagolt, és sok a 25%-nál meredekebb lejtő. Az erdők gyertyános tölgyesek, bük
kösök és fenyvesek, az aljnövényzetben sava
nyúságot jelző sasharaszttal, áfonyával és csarabbal.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
(18%) Soprontól Ny-ra löszös, míg attól D-re és
K-re harm adidőszaki üledéken képződtek.

Mechanikai összetételük vályog. Vízgazdálko
dásuk a löszön kedvezőbb, a harmadidőszaki
üledékeken a sekély termőréteg miatt szélsősé
ges. A harmadidőszaki üledékeken képződött
talajok erősen savanyú, a löszös üledékeken ki
alakultak gyengén savanyú kémhatásúak. A ho
mokosabb alapkőzeten barnaföldek alkotnak
foltokat.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés
06
82
07
18

K

(%)

ö zlekedés

s Periferikus közlekedési helyzetű,

település és vasút nélküli, gyér közúthálózatú te
rület. A kistáj D-i és Ny-i határa a magyar-oszt
rák államhatár része. Állami közútjainak hossza
12 km, közútsűrűség 24 km/100 km2.

A talajtípusok területi elterjedése
Talajtípus
kód
06
07

0-5
17
62

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
-

2

32

4

-

2

Erdő
81
-

T e l e p ü l é s h á l ó z a t g Önálló közigazgatási egység
nincs, Brennbergbánya Sopron külterületi része.

A2001-es népszámlálási adatok sze
rint Brennbergbánya lakóinak száma 1173.
N

épesség

h
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Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Üdülőkörzet: Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet
Soproni Tájvédelmi Körzet
paleozoos csillámpala (Sopron-Vöröshídi kőfejtő)
bányásztemplom (Sopron-Brennbergbánya)
bányásztemető (Sopron-Brennbergbánya)

i /
Szent Borbála-szobor (Sopron-Brennbergbánya)
az ország első szénbányája (Sopron-Brennbergbánya), Bányászati Múzeum (Sopron-Brennbergbánya)

3.1.12 FERTŐMELLÉKI-DOMBSÁG
A kistáj Győr-Moson-Sopron megyében helyez
kedik el. Területe 67 km2 (a középtáj 7,8%-a, a
nagytáj 0,9%-a).
D o m b o r z a t ■ A D-DK-felé lejtősödő, szelíd hajlatú dombságot a Soproni-hegységhez viszonyít
va mérsékelt hegyrajzi paraméterek jellemzik:
átlagos magassága 207 m, legnagyobb magassá
ga 327 m a tszf; átlagos relatív reliefe 54 m/km2.
Területének 14%-a kis relatív reliefű síksági
(0-30 m/km2), 62%-a pedig gyengén és közepe
sen tagolt dombsági (30-70 m/km2) felszínekből
áll, s csak 24%-a tartozik az erősen tagolt (70-100
m/km2) dombsági területek közé.

T erülethaszoosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,2
16,3
3,8
17,8
15,6
40,6
1,7

Hektár
278,1
1089,9
252,5
1184,9
1043,0
2705,4
113,3

F ö l d t a n ü A szoros értelemben vett Soproni-hegy
ség KÉK-i szárnyát alkotó Fertőmelléki-dombság
fiatal harmadidőszaki üledékes kőzetekből (lajtamészkő, szarmata mészkő, konglomerátum,
homok, homokkő) álló; gyengén tagolt, kis rela
tív reliefű deráziós-eróziós dombság. A mészkő-
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területeken karsztjelenségek, kisebb barlangok
alakultak ki. Az ún. lajtamészkő kitűnő feltárása,
a fertőrákosi kőfejtő ipartörténeti és természetvédelmi terület. Vályogos, löszös üledékkel fe
dett felszínét jobbára csak a kristályos palák ki
csiny kibukkanásai, tanúhegyei (Gödölyebérc
252 m, Rétibérc 234 m, Kőhegy 226 m) élénkítik.
É-i részén teknőszerű süllyedők alakult ki: ez a
kis Kőhidai-medence, amelynek vizeit a Rákos
patak vezeti le a Fertőbe. Legértékesebb termé
szeti kincse a balfi gyógyüdülőközpont (gyógy
fürdő), amely az itt feltárt, kiváló gyógyhatású,
nátrium-kloridos, szulfátos keserűvízre épült.
ll Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Évente mintegy 1800 óra napsütésre számít
hatunk, nyáron 690 körüli, télen 175 körüli nap
fényes óra várható.
Az évi középhőmérséklet 9,5-9,8 °C, a tenyészidőszak átlaga 16,0-16,4 °C. Várható, hogy
ápr. 12-18. és okt. 16-18. között, azaz 180-185 na
pon át a napi középhőmérséklet a 10 °C-ot meg
haladja. DK-en ápr. 10., ÉNy-on ápr. 15. után és
okt. 25. előtt (190-195 napon át) a hőmérséklet
általában nem csökken fagypont alá. A legmele
gebb nyári és a leghidegebb téli nap maximum,
ill. minimum hőmérsékleteinek sokévi átlaga
32,0-33,0 °C, ül. -15,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 640-660 mm, a vege
tációs időszaki 390-410 mm körüli. Fertőrákoson
mérték a legtöbb, egy nap alatt lehullott csapa
dékot, 80 mm-t. A téli félévben 35-40 napon át
összefüggő hótakaró borítja a talajt, az átlagos
maximális vastagsága 20-25 cm.
Az ariditási index 1,03-1,06.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3,5 m/s, de a dombtetőkön 4-4,5 m/s.
Az éghajlat a kevésbé hőigényes mezőgazdasági és kertészeti kultúrák számára alkalmas, a
lejtők viszont szőlőtermesztésre is megfelelőek.
Az éghajlati és táji adottságok a turizmus és a
gyógyüdülés szempontjából egyaránt kedvezőek.
Ég

hajla t

i z e k h Akistáj a Fertő tóba torkolló Rákos-patak
vízgyűjtőjére terjed ki (7,3 km, 47,2 km2, amiből
9,3 km2 a határon túli). Egyetlen kis mellékvize a
Tómalom-patak (3,1 km, 12,3 km2). Vízháztartá
sát a kiegyenlítettség jellemzi.
Vízhozamadatunk a Rákos-patakról van,
aminek 1%-os gyakoriságú árvizét 12,9 m3/s-ra
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számítják. Rendszerint mindig van benne víz.
Fertőrákosi szakasza elszennyeződött.
A vidék forrásai között a fertőrákosi Nagy
forrás a legbővebb vizű (9001/p), de Balf gyógy
forrásai a közismertek (István-, Wolfgang-, Sava
nyúvíz-, Fekete-, Mária-, Péter-forrás). Utóbbiak
vízhozama 6-26 1/p között váltakozik.
A „talajvíz" elhelyezkedése a domborzattól
függ. A lejtőkön és a tetőkön 4 m alatt, a völgyek
talpán 2-4 m között, sőt helyenként még maga
sabban van. Utóbbi helyeken a mennyisége is
tetemes. Kémiai jellege kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége É-on 25 nk°
alatt, D-en a felett van. Szulfáttartalma csak a
patakok völgyében haladja meg a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége regionálisan nem szá
mottevő, de a Tómalom-patak völgyében jó víz
tartó, számos 100 m alatti fúrásban 10001/p feletti
hozamú kutakat tápláló rétegek helyezkednek
el, amelyek Sopront is ellátják.
Fertőrákos lényegében teljes körűen csatorná
zott, a rákapcsolt lakások aránya 81,9% (2008).
N ö v é n y z e t b A dombság potenciális vegetáció
típusát gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és
cseres-tölgyesek jelentik, de a geológiai adottsá
gok következtében számottevő az edafikus erdő
társulások (mészkedvelő tölgyesek, ill. - főleg a
terület déli részén - mészkerülő tölgyesek és
mészkerülő gyertyános-tölgyesek) részaránya is.
É-i kitettségben fragmentálisan extrazonális
bükkösök és sziklaerdők alakultak ki. A dombsá
got kettéosztó Kőhidai-medencét egykor láp- és
ligeterdei növényzet uralhatta.

3 .1.12

A dombság régi kultúrtáj, az emberi hatások
minden vegetációs egységen éreztetik hatásukat.
Az erdő nagy része sarj eredetű, s az egykor kí
méletlen erdőhasználatnak köszönhetően szá
mos tisztás, erdőszegély, szárazabb tölgyes állo
mány alakult ki. Ugyancsak a tájhasználatnak
(pl. a kőfejtőknek) köszönhetik létüket a szikla
gyepek és a sztyeprétek. A leromlott erdők, ill.
gyepek helyén sokfelé fenyőt és akácot telepítet
tek. A Kőhidai-medence lápi vegetációjából a
lecsapolások és a talajvízkutak miatt csak töredé
kek maradtak fenn, ezek egyike, a Kistómalmiláprét még így is az egyik legértékesebb lápunk.
A flóra alpokalji jellegét az üde lomberdei
(magyar varfű - Knautia drymeia, erdei galaj Galium sylvaticum) és a mészkerülő erdei (csarab
- Calluna vulgáris, kövi pimpó - Potentilla rupestris) fajok is érzékeltetik, ezeknél azonban erő
sebb alpokperemi hatást tükröznek a sziklai
fajok (tarka nádtippan - Calamagrostis varia, szí
veslevelű gubóvirág - Globularia cordifolia, sziklai
benge - Rhamnus saxatilis). A száraz tölgyesek
ben és gyepekben számos, a középhegységekre
jellemző faj (borzas len - Linum hirsutum, erdei
szellőrózsa - Anemone sylvestris) fordul elő. A
láprétmaradványok hidegkori reliktumfajokat
őriznek (hagymaburok - Liparis loeselii, lápi hízó
ka - Pinguicula vulgáris, lisztes kankalin - Primu
la farinosa, fekete fűz - Salix myrsinifolia).
Gyakori élőhelyek: K2, L2A; közepesen gya
kori élőhelyek: G2, H2, H4, OC, OB, K5, K7B, L l,
L4A, M8; ritka élőhelyek: A l, A23, A5, B1A, B2,
B4, B5, C l, D l, D2, D34, D5, E l, J1A, P2A, P2B,
J5, LY2, RB, RC.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
100-120; özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 1,
bálványfa (Ailanthus altissima) 2, selyemkóró
( Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens
parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Király Gergely)
A kistáj a Soproni-hegységtől K-re,
ÉK-re fekvő, fiatal harmadidőszaki üledékekből
(lajtamészkő, szarmata mészkő, konglomerá
tum, homok, homokkő) felépülő dombság, ame
lyet csaknem teljes egészében (98%) különböző
erdőtalajok borítanak. A harmadidőszaki üledé
keken képződött agyagbemosódásos barna erdő
talajok (66%) vályog mechanikai összetételűek.
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A barnaföldek (16%) és a rendzina talajok (16%)
harmadidőszaki üledéken, ill. lajtamészkövön
képződtek.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
Sopronpuszta környékén a mészkőtörmelék
szelvénybeli megjelenése következtében seké
lyebb (40-70 cm) termőrétegűek és gyenge termőképességűek (ext. 20-40, int. 25-50). Mintegy
40%-ban erdővel borítottak. A kedvező vízgaz
dálkodású és termőképességű barnaföldek közel
80%-a szántóként (ext. 50-70, int. 70-90), részben
szőlőként hasznosul, és adja a jó minőségű sopro
ni borok termőhelyét.
A Fertőmelléki mészkövek rendzina talaja
humuszos szintjének a vastagsága elérheti a
80-100 cm-t, és mészlepedék is megjelenhet bennük.
A Fertő tóba torkolló Rákos-patak menti ön
tés réti talajok területi részaránya 2%.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részi
16
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26

A talajtípusok területi elterjedése
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07
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K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú terület. DNy-i peremét érin
ti a 84. sz. főút Sopront É felől elkerülő része és a
Győr-Sopron villamosított vasúti fővonal szaka
sza. A kistáj Ny-i és É-i határvonala a magyar
osztrák államhatár része. Állami közútjainak
hossza 20 km, amelyből 4 km (20%) másodrendű
főút. Közútsűrűség 24 km/100 km2, főútsűrűség
8 km/100 km2. Vasútvonalainak hossza 3 km,
amely villamosított. Vasútsűrűség: 2 km/100
km2. Egyetlen települése (Fertőrákos) nem ren
delkezik vasútállomással.

elepülésháló zat
m A kistájon egyetlen köz
igazgatásilag önálló település maradt, miután
1985-ben Balfot Sopronhoz csatolták. Ugyancsak
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a térségben van Sopron másik településrésze,
Sopronkőhida. Csak Fertőrákost figyelembe vé
ve a településsűrűség alacsony, 100 km2-re keve
sebb mint 2 település jut.
A népsűrűség (2001: 70 fő/km2) el
marad az országos átlagtól. A népességmaxi
mum 1970-ben alakult ki, azóta valamelyest
fogyatkozott a lakosság (2001: 2205). A ténylege
sen a térségben élők száma ennél jóval nagyobb
(2001: 4688), Sopron említett településrészei kö
vetkeztében. Bár az utóbbi időkben természetes
fogyás lépett fel, 1990 után a bevándorlás ezt
ellensúlyozni tudta, így a korszerkezet is kedve
ző: a gyermekkorúak aránya érzékelhetően meg
haladja a 65 év felettiekét (2001: 16,8, ill. 13,2%).
Az elöregedési index értéke is viszonylag ked
vező (106). Az iskolázottság szintje a két felső
kategóriában elmarad az országos értékektől:

N épesség ü

2001-ben az érettségizettek aránya 15,5%, a dip
lomásoké pedig mindössze 6,2%.
A vallási megoszlást nézve kitűnik, hogy a
lakosság 3/4-e római katolikus, a protestánsok
aránya minimális (református: 2,7%, evangéli
kus: 1,3%). A felekezeten kívüliek aránya ala
csony (4%), az ismeretlen vallásúaké (15,2%) vi
szont magasabb az átlagosnál. A népesség döntő
része magyar, arányuk azonban nem éri el a 90%-ot.
Az egykor jelentős németség aránya 8,1%-ra
csökkent, s 2%-ot tesz ki a roma népesség.
A munkaerő-piaci mutatók kedvezőek: 2001ben a lakosság gazdasági aktivitása 40%-os, a
munkanélküliség ráta pedig mindössze 3,3%. A
foglalkozási szerkezetben a tercier szektor domi
nál, megelőzve az ipart (2001: 64,2, ill. 32,4%). A
mezőgazdasági keresők aránya ezektől messze
elmarad (3,4%). 2007 nyarán a munkanélküliség
gyakorlatilag nem létezett (1,7%).
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Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Üdülőkörzet: Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: soproni
Balffurdő
Fertő-Hanság Nem zeti Park Fertő/Neusiedlersee kuiturtáj világörökségi helyszín
jachtkikötő (Fertőrákos)

É
lajtamészkő-előfordulás (Fertőrákos)
Szent József fúrdőkápolna (Sopron-Balf)

th

Gyógyfürdőkórház és Gyógy-kastélyszálló (Sopron-Balf)
püspöki palota (Fertőrákos)
püspöki kőfejtő (Fertőrákos)

■ fit

Mithrász-szentély, páneurópai piknik emlékhely, kalcitkristály-gyűjtemény, helytörténeti gyűjtemény (Fertőrákos)
vízimalom, pellengér (Fertőrákos)
barlangszínház (Fertőrákos)

3.1.13 S O P R O N I-M E D E N C E
A kistáj Győr-Moson-Sopron megyében helyez
kedik el. Területe 56 km2 (a középtáj 6,6%-a, a
nagytáj 0,8%-a).
D o m b o r z a t b A medencét a gyérvizű patakok
kal (Rák-, Liget-, Sós-patak) táplált Ikva csapolja
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le, amely Sopron alatt, szűk völgynyílásban
hagyja el a medencét. A medencefelszín átlagos
tszf-i magassága 240 m, a relatív relief átlag 18
m/km2. A legmagasabb pont 351 m a tszf, a leg
alacsonyabb 158 m a tszf.
li A Soproni-hegység és a neogén üle
dékekkel fedett Fertőmelléki-dombság között el-

Fö ld ta n

T erüSethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

0/
/o
23,8
37,9
3,7
9,8
19,4
5,4

Hektár
1336,2
2123,5
205,5
547,8
1089,5
301,0

0,1

2,2

helyezkedő Soproni-medence K-i és D-i peremét
éles szerkezeti vonalak határolják, ÉNy-on pedig az országhatáron kívül - tanúhegyekre bontott,
alacsony, kavicstakarós vízválasztó hátsággal kü
lönül el a Fertő felé lecsapolódó Kismartoni-me
dencétől. Tektonikus eredetét a főtöréseken kívül a
neogén üledékek sztratigráfiai települése, valamint
a medenceperemi kristályos palák és szarmata üle
dékek jelentékeny rétegdőlései (6-25°) is jelzik.
Kialakulása több fázisban ment végbe. Süllye
désének kezdete a kristályos hegység lépcsős feldarabolódásával egyidejűleg történhetett, s ekkor
különülhetett el a hegység főtömegétől a Fertőmelléki-dombság is. A Soproni-hegységgel és a
Fertőmelléki-dombsággal együtt a felső-kréta
kelet-alpi takarórendszer része. Az ÉNy-DK-i
irányú tágas süllyedők kristályos medencealjza
tát harmadidőszaki üledékek (bádeni agyag) töl
tik ki, s erre települ az Ős-Ikva több m vastag, jó
víztározó újpleisztocén kavicstakarója, amelyet
jégkori vályog, átmosott löszös üledék és jelen
kori hordalékanyag borít.
É g h a j l a t H A mérsékelten nedves és a mérsékel

várható. Az évi abszolút hőmérsékleti maximu
mok átlaga ÉNy-on 32,0 °C, máshol 33,0 °C, a
minimumoké -14,5 és -15,0 °C közötti.
Évente mintegy 640-660 mm csapadék a való
színű, ebből a vegetációs időszakban 390-410
mm, de ÉNy-on kicsit több eső esik. Sopronban
mérték az egy nap alatt lehullott legnagyobb csa
padékot: 103 mm-t. A hótakarós napok átlagos
száma 35-40, az átlagos maximális hóvastagság
DK-en 20 cm, ÉNy-on 25 cm.
Az ariditási index értéke 1,03-1,06 körüli.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 3,5 m/s körüli, de a dombtetőkön
megközelíti a 4 m/s-ot.
Az éghajlat a kevésbé hőigényes mezőgazdasági növények termesztésére alkalmas. A lejtő
kön terül el a soproni borvidék szőlőültetvénye
inek egy része.

ten száraz övezet határán elterülő, mérsékelten
hűvös éghajlatú terület.
Az évi nap fény tartam 1800 óra körüli, nyáron
a napsütés 690, télen 175 óra körül valószínű.
A hőmérséklet évi átlaga 9,5-9,8 °C, a vegetá
ciós időszaké ÉNy-on 16,0 °C, DK-en 16,5 °C kö
rüli. Évente 180-185 napon át a napi középhő
mérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Ez az időszak
ápr. 15—19-től okt. 15-18-ig tart. Mintegy 190-195
nap hosszúságú fagymentes időszakra számít
hatunk. Az utolsó tavaszi fagy DK-en ápr. 10-én,
ÉNy-on ápr. 15-én, az első őszi fagy okt. 25. körül

V iz e k S A z Ikva-patak vízgyűjtője a Soproni-hegy
ség és a Fertőmelléki-dombság között. Az Ikva itte
ni szakaszának hossza 18 km, vízgyűjtője 115 km2,
amiből azonban csak 47 km2 jut a kistáj területére.
Vízjárás- és vízhozamadatok az Ikváról Fertőszentmiklóstól vannak (az eredettől 39 km-re,
ahol a hozzátartozó vízgyűjtő 329 km2).
Árvizei tavasszal és nyár elején, kisvizei ősszel
szoktak jelentkezni.
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van, de a
patak Sopron alatti talpán időnként 2 m fölé

Vízfolyás

Vízmérce
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cm
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Fertőszentmiklós
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emelkedik. Mennyisége az utóbbi szakaszon je
lentős. Minősége kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége Soprontól Ny-ra 25
nk° alatt, K-re a felett van. Szulfáttartalma is a
várostói K-re emelkedik 60 mg/1 fölé.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak száma kicsi, sok a meddő fúrás. Talpmélysé
gük ritkán haladja meg a 100 m-t, vízhozamuk
azonban helyenként tekintélyes, több száz 1/p.
A közüzemi vízellátás teljes körű, de ez
mondható el a szennyvízkezelésről is: vala
mennyi település rendelkezik csatornahálózat
tal; a rákapcsolt lakások aránya 99,7% (2008).
N ö v é n y z e t ■ A medence peremrészeit egykor
cseres-tölgyesek (K-i és D-i perem), ill. gyertyá
nos-tölgyesek (Ny-i perem) borították, míg bel
sejében főként ligeterdei, fragmentálisan pedig
láperdei és mocsári növényzet uralkodott. Má
sodlagosan nagy területen jöttek létre gyeptársu
lások (pl. kaszálórétek), de ezeket a kultúra
később nagyrészt felfalta.
Napjainkra nagy részét települések, iparterü
letek, valamint közlekedési létesítmények foglal
ják el, a természetszerű vegetáció főként az
országhatár közelében, félreeső helyeken, apró
foltokon maradt fenn. Jelentősebb erdő csupán
Kópháza mellett található. Érdekesség a Harkaikúp gneisz kiemelkedése, mészkerülő és sziklai
vegetációja. Fontosak, de erősen pusztulóban
vannak a terület régen kiterjedt láprétjei, ill. szá
raz, cserjés mezsgyéi, erdőszegélyei. Nagyobb
kiterjedésűek a különböző másodlagos gyepek,
amelyekre a közeljövőben sokfelé beépítés vár.
Az özönfajok térhódítása még nem jelentős, több
gyeptípusban azonban jelentős a természetes
szukcesszió okozta eljellegtelenedés.
A flórát minden jelentősebb vegetációtípus
ban az Alpokalja és a Kisalföld közötti átmenet
jellemzi, de még az előbbi fő súlyával. E kettős
ségre példa, hogy a lápréteken havasi palástfű
(Alchemilla glabra), bibircses kutyatej (Euphorbia
verrucosa) mellett sziki szittyó (Juncus gerardii),
mocsári lednek (Lathyrus palustris) nő. A Harkai-kúpon fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans), szürke gurgolya (Seseli osseum) található.
A harkai fás legelő gyepjeiben pusztai lengefű
(Aira caryophyllea), pillás zöldhúr ( Sagina ciliata), de macskahere (Phlomis tuberosa) és tavaszi
hérics (Adonis vernalis) is él. Érdekes színfolt a
Kópháza melletti szántók sziki jellegű növény
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közössége (sziki őszirózsa - Aster tripolium
subsp. pannonicus, vastag bajuszfű - Heleochloa

schoenoides).
Gyakori élőhelyek: OB, OC; közepesen gya
kori élőhelyek: K2, L2A, P45, RB; ritka élőhelyek:
B5, D l, D2, D34, D5, E l, E2, E34, E5, H4, J5, L4A,
OA, P2A, P2B.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissimd) 1, tájidegen őszirózsa
fajok (Aster spp.) 1, amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Király Gergely)
T a l a j o k íe A kistáj kristályos süllyedék meden

cealját harmadidőszaki üledék (bádeni agyag)
tölti ki. Erre az Os-Ikva több m vastag újpleiszto
cén kavicstakarója, majd jégkori vályog, löszös
üledék és jelenkori hordalékanyag települt. Az
Ikva árterén kialakult nyers öntés (9%) és réti ta
lajok (26%) a kistáj jelentős területi hányadát fog
lalják el. A réti talajok agyagos vályog mechani
kai összetételűek, vízgazdálkodásuk kedvező,
felszíntől meszesek, szerves anyagban gazdagok
(3-4%) és kedvező termékenységűek. A vályog
mechanikai összetételű, mészmentes nyers önté
sek termékenysége a kis természetes tápanyag
tőke miatt gyenge.
A völgyperem magasabb térszínének löszös
üledékein - pl. Ágfalva környékén - , ill. a har
madidőszaki és idősebb üledékeken agyagbemosódásos barna erdőtalajok (65%) találha
tók. Harka környékén karbonátmentes idősebb
üledékeken erősen savanyú, nem podzolos bar
na erdőtalajok (<1%) is előfordulnak. A löszös
üledéken képződött erdőtalajok egyöntetűen
vályog mechanikai összetételűek, jó vízgazdálkodásúak és gyengén savanyú kémhatásúak.
A harmadidőszaki üledéken viszont sekély termőrétegűek, szélsőséges vízgazdálkodásúak és erő
sen savanyúak. Az agyagbemosódásos barna
erdőtalajok a 30-60 (ext.) és a 40-75 (int.), az erő
sen savanyú nem podzolos barna erdőtalajok a
20-35 (ext.) és a 25-50 (int.) földminőségi vi
szonyszámokkal jellemezhetők. E talajok több
nyire (65%-ban) szántóterületek, a szőlők rész
aránya 15% lehet.
A főbb termesztett növények a búza, az árpa,
a burgonya és a vöröshere.

3 .1.13

A ta la jtíp u s o k te rü le ti megoszlása

Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

07
25
31

65
26
9

A ta la jtíp u s o k te rü le ti elterjedése
a d o m b o rz a ti adottságok függvényében (%)
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K ö z l e k e d é s E Csomóponti (Sopron) közlekedé
si hálózati helyzetű terület. A városban futnak
össze a 84. sz. főút, a Győr-Sopron és a Szombathely-Sopron egyvágányú villamosított vasúti fő
vonalak. A kistáj D-i és ÉNy-i határvonala a ma
gyar-osztrák államhatár része, ahol közúti és
nemzetközi vasúti (Ágfalva, Harka) átkelési lehe
tőség van Ausztriába. Állami közútjainak hossza
22 km, amelyből 14 km (65%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 43 km/100 km2, főútsűrűség 7
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
50%. Vasútvonalainak hossza 26 km, ennek 73%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 52 km/100 km2. Te
lepüléseinek 75%-a rendelkezik vasútállomással.
Sopron belföldi vasúthálózati végpont.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t m A szerény méretű kistáj te
lepüléssűrűsége magas: 100 km2-re több mint 7
település jut. A települések - elsősorban Sopron
- jelentős részben ki is töltik a térséget, mivel a
lakott területek aránya közel 25%. A 4 település
ből a szerteágazó központi funkciókkal rendel
kező Sopron városi jogállású (2001: 56 175 fő).
A városi lakosság aránya ennek következtében
nagyon magas (2001: 91,2%). A 3 falu közepes
méretű, 1500-2000 lakosú település.

N é p e s s é g b A népsűrűség (2001: 305 fő/km2)
többszöröse az országos átlagnak. A népesség fo
lyamatosan növekszik: a népességmaximum
2001-ben volt (61 618 lakos). A tényleges népes
ségszám ennél valamivel kevesebb (2001: 57 962
fő), mert Sopron 3 külső településrésze másik
kistájakhoz tartozik. A népességnövekedésben
korábban a migráció és a természetes népmozga
lom egyaránt szerepet játszott. 1990 óta az utób
bi már negatív, a bevándorlás azonban ezt bőven
ellensúlyozza. A korstruktúra - elsősorban Sop
ron helyzete miatt - azonban nem igazán jó, bár
a gyermekkornak aránya még meghaladja a 65
év felettiekét (2001: 14,8, ill. 13,5%). Az elörege
dési index értéke Sopronban a legmagasabb, de
ez még nem jelent érezhető elöregedést. Az isko
lázottsági szint - jórészt Sopron hatására - lénye
gében megfelel az országos átlagnak.
Vallási téren a római katolikusok vannak a
legnagyobb arányban (2001: 69,4%), megelőzve
az eredetileg főleg a német lakossághoz kötődő
evangélikusokat (7,4%). Legnagyobb, mintegy
4000 fős gyülekezetük Sopronban él. A reformá
tusok aránya 3%, a felekezeten kívüliek és az isme
retlen vallásúak viszont a népesség 1 /5-ét teszik ki.
A népesség döntő része (2001: kb. 92%) magyar,
az egykor jóval nagyobb számú németség aránya
4%-ot tesz ki. Legnagyobb, kb. 2000 fős közössé
gük Sopronban él. A horvátok aránya 2,3%, de
Kópházán a többséget alkotják (2001: 60,8%).
A munkaerő-piaci mutatók hazai viszonylat
ban kimondottan kedvezőek: a lakosság gazda
sági aktivitása 2001-ben 43,4%-os, a munkanél
küliség viszont mindössze 4,1%. A foglalkozási
szerkezet tulajdonképpen megegyezik az orszá
gos átlaggal. 2007 nyarán a munkanélküliség
ráta mindössze 1,4%, ami lényegében teljes fog
lalkoztatást jelent.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Üdülőkörzet: Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: soproni
botanikus kert (Sopron)
Fertő-Hanság Nem zeti Park, Ikva-patak m enti Természetvédelmi Terület, Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi
Terület, Bécsi-domb Természetvédelmi Terület, Fertő/Neusiedlersee kulturtáj világörökségi helyszín
Sörházdombí kilátó, Hubertusz-kilátó, Károly-kilátó, G loriette-kilátó (Sopron)
paleozoos kristályos pala (Harkai-kúp)
városfal (Sopron)
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Lorettói Fekete Mária kegyhelye, Szent M árton tem plom (Kópháza), Kecsketemplom, ózsinagóga, o rto d o x zsinagóga,
Szent György tem plom , Szent Mihály tem plom , ev. tem plom , bánfalvi karmelita kolostor, N epom uki Szent János kápolna,
Szent Farisas tem plom (Sopron)
belváros, Tűztorony, Fabricius-ház, Storno-ház, Lábas-ház, Gambrinus-ház, „K ét m ó r" ház, Hattyús ház,
Generális- /Lakner-/ ház, Káptalan-terem, Esterházy-paloták, városháza (Sopron)
Hűségkút, Hűségzászló, Szentháromság-szobor, Mária-oszlop, Széchenyi-szobor (Sopron)
kőtár (Sopron), frank-avar te m e tő (Sopron-Sopronkőhida)
horvát tájház (Kópháza)
Petőfi Színház, Pinceszínház (Sopron)

3.1.21 KŐSZEGI-HEGYSÉG
A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe
58 km2 (a középtáj 6,8%-a, a nagytáj 0,8%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

14,6
5,0
0,4
6,3
71,6

Hektár
124,1
840,7
288,5
23,2
361,3
4132,6

0,0

0,0

%

2,2

D o m b o r z a t a Domborzati formákként törésesflexurás szerkezet (tönklépcsők, hegygerincek),
mállási formák (gombasziklák, rétegfejek), peri
glaciális kőtengerek, kőfolyások, teraszos erózi
ós völgyek (Gyöngyös-völgy), domborúlejtős,
„V" keresztmetszetű, mély (60-100 m) patakvöl
gyek (Bozsoki-, Velemi-, Kőszegszerdahelyivölgy stb.) és meredek törmeléklejtők (20-30°)
alakultak ki.
A középhegységi domborzat hegyrajzi jelle
gét a hegység gerinces szerkezete határozza
meg: a hegység fő gerincét az Irottkő (882
m )-Kendig (726 m)-Irány-hegy (665 m )-Óháztető (609 m)-Pintér-tető (497 m) ÉK felé lealacso
nyodó keskeny vonulata adja, amelyből ÉNy és
DK felé egyaránt alacsonyabb oldalgerincek
ágaznak ki. Az ÉNy-i oldalgerincek közül a Stá
jerházak (551 m), a Vörös-kereszt (467 m) és a
Tábor-hegy (646 m); a DK-iek közül a Kalapos
kő (587 m), a Szent Vid (568 m), a Szabó-hegy
(419 m) és a Kálvária-hegy (392 m) esik hazánk
területére. Az oldalgerinceket mélyre vágódott,
szurdokszerű, felsőszakasz jellegű eróziós pa
takvölgyek választják el egymástól, amelyeknek
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meredek lejtőin bizarr mállási formák bukkan
nak a felszínre; völgyfőiket pedig kőtengerek,
kőfolyások töltik ki. A lejtős felszíneket többnyi
re mindenütt vastag törmeléktakaró borítja.
Az Alpokalja kistájai közül a Kőszegi-hegység
domborzata a legtagoltabb. Az átlagos (145
m/km2) és a legnagyobb (303 m/km2) viszonyla
gos magasságkülönbség itt a legjelentősebb. Terü
letének 72%-a a nagy relatív reliefű (>100 m/km2)
felszínek közé tartozik, s a 200 m/km2-nél na
gyobb szintkülönbségű területek részesedése is
itt a legnagyobb (23%). A relatív reliefhez hason
lóan a lejtők hajlása is itt a legjelentékenyebb: a
25%-nál meredekebb lejtők területi részesedése
23%; a 12,1-25%-os lejtőkategóriába tartozó fel
színeké pedig 37%. A hegység átlagos tszf-i ma
gassága 548 m.
F ö l d t a n ■ A Gyöngyös és a Pinka völgye között
KÉK-NyDNy-i irányban húzódó zárt hegység
tömb, amelynek 882 m magas tetőszintje az Irottkő,
a Dunántúl legmagasabb pontja. A kristályos
pala terület kvarcfillitből, mészfillitből, zöld-

palából, Cák mellett dolomitkonglomerátumból
áll. Ezek eredetileg jura-késő-kréta korú üledé
kek, amelyek a későbbi alpi átalakulási folyama
tok során nyerték el jelenlegi arculatukat. Ebben
a formában tektonikai ablak, mert a rátolódott
idősebb képződmények lepusztultak róla.
É g h a j l a t £á Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves terület, de a magasabban fekvő területe
ken hűvös-nedves.
A napsütés évi összege 1800 óra körül van.
Nyáron a vidék nem egészen 700, télen 175 óra
körüli napsütést élvez.
Az évi középhőmérséklet az írottkő környékén
7,5-8,0 °C, lejjebb 8,5-9,2 °C körüli, a tenyészidőszaké ugyanilyen eloszlásban 14,5-15,6 °C. A
hegység előterében ápr. 16—18-tól okt. 15-ig, fel
jebb ápr. 20-25-től okt. 10—13-ig 180-182, ill.
165-175 napon keresztül a napi középhőmérsék
let meghaladja a 10 °C-ot. Ápr. 15. (az írottkő
környékén ápr. 25.) és okt. 25. (az írottkő környé
kén okt. 20.) között 190 (175) nap hosszúságú
fagymentes időszak valószínű. A legmagasabb
nyári és a legalacsonyabb téli hőmérsékletek
sokévi átlaga az írottkő környékén 29,0-30,0 °C,
a kistáj K-i szegélyén 32,0 °C, ill. -1 5 ,0 és -16,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 750 és 800 mm között
valószínű, de az írottkőn meghaladja a 800 mm-t.
A nyári félév csapadékátlaga 450-470 mm (az
írottkőn 500 mm körül). A 24 órás csapadék
maximum 100 mm, Kőszeg-Stájerházaknál ész
lelték. A tengerszint feletti magasságtól függően
40-60 nap a hótakarós időszak hossza. Az átla
gos maximális hóvastagság ÉK-en 22-25 cm, Ny
felé haladva 45 cm-ig nő.
Az ariditási index 0,80-0,90.
Az É-i szélirány az uralkodó, az átlagos szélsebesség a szélvédettségtől függően 3-4 m/s, de
a csúcsokon 4 m/s fölötti.
Az éghajlat és a területi adottságok az erdőgazdálkodásnak és a turisztikának kedveznek.
V i z e k s A Gyöngyös jobb oldali vízgyűjtő terüle
téhez tartozik. A mellékpatakok közül egyedül a
Szerdahelyi-patak említhető (8 km, 25,5 km2). Vízháztartása az országban a legkedvezőbbek egyike.
A Szerdahelyi-patak maximális vízhozamát
14 m3-re becsülik, amely a szokásos nyár eleji és
őszi nagy esőzések idején jelentkezik.
A kristályos kőzetű hegységben számos, de
vízhozamában erősen ingadozó forrás működik.

Közülük a Hétvezér-forrás a legbővebb vizű
(4501/p). A többiek 3-251/p közötti mennyiségű
vizet szolgáltatnak.
A tömör kőzetű felszínen „talajvíz" csak szór
ványosan, többnyire csak a völgytalpakon fordul
elő. Mennyisége nem számottevő. Hasonlókép
pen nagyon csekély a rétegvíz mennyisége is.
Csak egyes szerkezeti vonalak mentén található
jelentősebb vízhozam a mélyebb rétegekben.
Annak ellenére, hogy néhány száz lakosú tele
pülésekről van szó, mindenütt kiépült a csatorna
hálózat, s a rákapcsolt lakások aránya 91,8% (2008).
N ö v é n y z e t n A hegység potenciális erdőterület,

természetes fátlan társulások főleg sziklákon ala
kulhattak ki. A vegetációban választóvonalat
jelent a fő gerinc (írottkő-Pintér-tető), ettől É-ra
főleg bükkösök, D-re főleg gyertyános-tölgyesek
vannak, de 600 m felett mindenütt a bükkösök
dominálnak. A hegység D-i oldalán említésre ér
demesek a különböző sziklaerdők. A hegység
perem nevezetes kultúrállományai a szelídgesz
tenyések. A telepített fenyves állományai ma az
erdőterület több mint 30%-át borítják, a fenyő
fajoknak őshonosán csekély térfoglalása volt. Az
inváziós terhelés alacsony.
Az egykori erdőkiélés elsősorban a peremré
szeken hagyott erős nyomokat, főleg Velem és
Bozsok felett sok a sarjerdő. A fenyvesítés első
sorban az É-i részen, a korábbi hercegi birtokokon
jelentős. Az egykor kiterjedt hegyi rétek, kaszá
lók mára már nagyrészt eltűntek, beerdősültek,
viszont a hegylábon még akadnak kiemelkedően
fontos állományaik. A peremrészek féltermésze
tes élőhelyei (gesztenyések, gyümölcsösök) ma
is kiterjedtek, de leromlásuk felgyorsult.
A flóra összetételében hazánkban itt érezhető
legerősebben az Alpok hatása. A dealpin elemek
között sziklalakó (keskenylevelű hölgymái Hiemcium staticifolium, osztrák tarsóka - Thlaspi
goesingense), hegyi réti (fehér sáfrány - Crocus
albiflorus, havasalji tarsóka - Thlaspi alpesire), va
lamint fenyő-, ill. lomberdei fajok (bordapáfrány
- Blechnum spicant, széleslevelű harangvirág Campanula latifolia, hármaslevelű kakukktorma Cardamine trifolia, fecsketárnics - Gentiana asclepiadea) is vannak. A szárazabb hegylábi társulások
ban figyelemre méltó a már középhegységi
hatást tükröző nagyezerjófű (Dictamnus albus),
adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum),
molyhos tölgy ( Quercus pubescens) jelenléte.
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A terület láprétjeinek értékét a hegyi tárnicska
(Gentianella austriaca) és az eltűnt lápi hízóka
(Pinguicula vulgáris) mutatja, közvetlenül a határ
túloldalán már kereklevelű harmatfű (Drosera
rotundifolia) és havasi törpegyapjúsás (Trichophorum alpinum) is élt.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, K7B, L4A; közepe
sen gyakori élőhelyek: J5, H4, K7A, P45; ritka
élőhelyek: B5, D l, D2, D34, D5, E l, E2, E34, E5,
14, J2, L2A, LY2, LY3, LY4, P2A, P2B, P7, RB, RC.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
100-120; özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 1,
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, kisvirágú
nebáncsvirág (lmpatiens parviflora) 2, kései
meggy (Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Király Gergely)
T a l a j o k H A kistáj zárt hegységtömb, amely

főként agyagpala, kristályos pala és homokkő
kőzetből épül fel. A rendkívül tagolt felszínű
hegységet 99%-ban erdőtalajok borítják. A sava
nyú kőzetek (agyagpala és gneisz) málladékán
savanyú nem podzolos barna erdőtalajok (66%)
találhatók. A talajok erős savanyúságát a csarabos, áfonyás aljnövényzet jelzi. A talaj felső
10-20 cm-es rétege szervesanyagban gazdag.
Alatta éles átmenettel egy kilúgzási, majd egy
rozsdás felhalmozódási szint következik. Az ás
ványi szintek több-kevesebb kőzettörmeléket is
tartalmaznak, ezért elkülönítésük és tipizálásuk
nehéz. Vízgazdálkodásuk kedvezőtlen. Szinte
teljes egészében erdőterületek.
A Kőszeg-Cák-Velem vonaltól K-re harmadidőszaki és idősebb korú üledékeken agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatók (33%).
Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodá
suk kedvező, erősen savanyúak. Természetes
termékenységük gyenge (ext. 20-35, int. 25-50),
ennek ellenére túlnyomórészt szántóterületek,
amelyeken a főbb termesztett növények a búza,
az árpa, a vöröshere és a silókukorica. Nevezete
sek a táj szelídgesztenyései. A Szerdahelyi
patak völgye szántóként hasznosított nyers ön
tés talajainak területi részaránya 1%.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
06
07
31
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Területi részesedés (%)
66
33
1

A talajtípusok területi elterjedése
Talajtípus
kód
06
07
31

. ‘ Lejtőkategória
0-5
5-17 17-25
2
3
2
54
22
6
100
-

Erdő
>25
6
12
-

87
6
-

K ö z l e k e d é s E Periferikus közlekedési helyzetű,
vasút nélküli, gyér közúthálózatú terület. Csu
pán ÉK-i peremét érinti a 87. sz. főút rövid sza
kasza. A kistáj É-i és Ny-i határa a magyar-oszt
rák államhatár része. Állami közútjainak hossza
23 km, amelyből 2 km (8%) főút. Közútsűrűség
46 km/100 km2, főútsűrűség 8 km/100 km2.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t b Mindössze 4, néhány száz

lelkes aprófalu alkotja a településhálózatot, a
kistáj szerény mérete miatt azonban ez magas te
lepüléssűrűséget jelent (közel 7 település/100
km2). Városi jogállású helység természetesen
nincs, a központi település a szomszéd kistájhoz
tartozó Kőszeg.
N é p e s s é g ■ Hegyvidéki területen nem meglepő
módon a népsűrűség alacsony (2001: 33 fő/km2).
A népességmaximum még 1949-ben volt, ezután
1990-ig csökkent a lakosságszám, ezt követően
azonban ismét növekedett (2001:1435 fő). Ennek
ellenére a kistáj népességének közel 30%-át ve
szítette el. 1980 után a migrációs nyereség és a
természetes fogyás a jellemző. A korszerkezet
már nem kedvező, mivel a gyermekkorúak és a
65 év felettiek aránya megegyezik (2001:
16,9-16,9%). Az elöregedési index értékei válto
zatos képet mutatnak, egy településen már előre
haladott az elöregedés. Az iskolázottság szintje a
falvak méretéhez képest kimondottan jó, csak a
diplomások arányában (2001: 7,2%) van elmara
dás az országos átlaghoz képest.
Vallási téren egyértelmű a helyzet, a lakosság
több mint 4/5-e római katolikus, a protestáns
egyházak aránya szerény (2001: evangélikusok
4,6%, reformátusok 2,4%). A felekezeten kívüliek
és az ismeretlen vallásúak aránya együttesen is
alig haladja meg a 8%-ot. A népesség döntő része
(2001: kb. 97%) magyar, ezen kívül csak a néme
tek érdemelnek említést (1,5%).
A munkaerő-piaci mutatók alapjában véve
kedvezők: a népesség gazdasági aktivitása (2001:
39,4%) lényegében megfelel az országos átlagnak,

r

a munkanélküliség (4,8%) pedig kedvezőbb an
nál. A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor
aránya a legnagyobb (2001: 53,2%), de az ipar és
a mezőgazdaság részesedése (36,4, ill. 10,4%)

magasabb az átlagosnál. A munkanélküliek ará
nya (3,8%) 2007 nyarán alig több mint a fele az
országos átlagnak, a települések közötti lénye
ges különbség nélkül.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: n/ugat-dunántúli
Üdülőkörzet: Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet
Sibrik-kastély ősparkja (Bozsok)
Kőszegi Tájvédelmi Körzet
Hétvezér-forrás kirándulóhely (Kőszegi-hegység), Széleskő, Asztalkő, Kalapos-kő, írott-kő
jura-kréta m e tam orf kőzetek (Velem, Szent Vid-hegy), „kalapos kövek" (Bozsok)
Batthyány-várkastély romjai (Bozsok)
Szent A nna tem plom , Szent József kápolna (Bozsok), Szent Péter és Pál tem plom (Cák), Mindenszentek tem plom a
(Kőszegszerdahely), Szent Vid kápolna (Velem)
Sibrik-kastély (Bozsok), Stirling-villa (Velem)
N epom uki Szent János-szobor, Szent Flórián-szobor (Bozsok)
római vízvezeték (Bozsok)
borház (Bozsok), pincesor (Cák), pincék (Kőszegszerdahely), vízimalom (Velem)

3.1.22 VAS-HEGY ÉS
KŐSZEGHEGYALJA
A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe:
176 km2 (a középtáj 20,6%-a, a nagytáj 2,4%-a).

T eriilethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,1
48,0
3,9

2,6
5,2
35,6
0,5

Hektár
727,8
8435,8
691,9
454,4
916,4
6250,0

88,8

D o m b o r z a t ■ A 250-350 m tszf-i magasságra ki
emelt, pannóniai alapzatú hegylábfelszín eróziósderáziós völgyelésekkel gyéngén tagolt, kicsiny
relatív reliefű (átlagosan 35 m/km2) és völgy
sűrűségű (átlagos völgysűrűség 1,8 km/km2)
elegyengetett síkság. A D-DK felé enyhén lejtősödő hegylábfelszín az alsó-pannóniai, felsőpannóniai és felső-pliocén üledéket egyaránt
metszi. Még tanulságosabb a kép Felsőcsatár
környékén, ahol a Pinka bal partján a Vas-hegy

kicsiny röge egybe van nyesve a felső-pannóniai
agyagos-homokos felszínnel. Egyenletesen lejtősödő, gyengén tagolt felszínét É-on a Kőszegi
hegységből lehordott durva, szögletes kvarc
kavics, K-en pedig a Gyöngyös idős pleisztocén
kavicstakarója borítja. Utóbbiakat szoliflukciósan áthalmozott, helyenként jégkorszaki vályog
gal is kevert település jellemzi.
a A Kőszegi-hegységet D-DK-ről szé
les sávban övező terjedelmes hegylábfelszín
(fennsík) az országhatár és a Répce völgye kö
zött. A medencealjzatot kőszegi metamorfit összlet alkotja (jura-alsó-kréta). A Gyöngyös-, a
Bozsoki- és az Ólad- (Sé-) patak völgye között el
terülő és a Répce-Gyöngyös vízválasztó hátsá
got is magában foglaló tágabb értelemben vett
Kőszeghegyalja, valamint a Pinka által levágott
Vas-hegy ÉK-i (magyarországi) pereme tartozik
ide. Ez a Kőszegi-hegységhez hasonló felépítésű
és ugyanúgy tektonikai ablak is. Ez a kistáj leg
magasabb (415 m a tszf) pontja. Felsőcsatáron
évtizedekig talkumbánya működött.
Fö ld ta n

É g h a j l a t H Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves. Az évi napfénytartam 1820-1850 óra.
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Nyáron kevéssel 700 óra fölötti, té
len 175 óra körüli a napsütés.
A hőmérséklet évi és tenyészidőszaki átlaga a Vas-hegy vidékén
8,5 °C, ill. 15,2 °C körüli, Kőszeghegyalján 8,8-9,0 °C, ill. 15,8 °C.
A 10 °C-os középhőmérsékletet
meghaladó napok száma, tavaszi
és őszi határnapja: a Vas-hegy tér
ségében 175 nap körül (ápr. 22-24.
KŐSZEGFALVA
1Emrténymjoi'ij Cák
és okt. 13-15.), Kőszeghegyalján
■x .
Nemescsó
180-182 nap (ápr. 16-18. és okt.
15-17.). A fagymentes időszak hoszPÜSztacsó
Meszlen
.Borsok ♦'
sza a Vas-hegy térségében 176-180
Kőszeg paty
(ápr. 25-okt 20.), Kőszeghegy alj a
isasszonyfa
Gyöngyöstérségében 185 nap körül (ápr.
20-okt. 25.). Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga a
fássurány
csúcsok térségében 31,0 °C, lejjebb
32,0-33,0 °C, a minimumoké -15,0
és -16,0 °C.
* P
Évente 680-720 mm csapadék
•Dózmat
várható, a vegetációs időszak alatt
450 mm körüli eső a valószínű.
Kőszegen mérték a legtöbb 24 órás
Vaskeresztes
csapadékot: 116 mm-t. A hótakaHorvátlövő
rós napok száma a magasabb terü
leteken közel 50, máshol 38-40. Az
átlagos maximális hóvastagság
25-30 cm.
becsülik. Tekintettel környezetük gazdasági jel
Az ariditási index értéke 0,94-1,00.
legére, mindeme vízfolyások még eléggé tisztavizűek is.
Az uralkodó szélirány az É-i, az átlagos szélsebesség 3,5 m/s.
Egyetlen állóvize a Tömördi-Nagy-tó (4,5 ha).
Az éghajlat a nem túl hőigényes mezőgaz
Kőszeghegy alja ÉK-i lejtőin néhány forrást is ta
lálunk, mint pl. a németzsidányi Foglalt-forrás
dasági kultúráknak és az erdőgazdálkodásnak
kedvez.
(35 1/p) és a Vízmosás-forrás (16 1/p). „Talajvíz"
összefüggően csak a völgyekben fordul elő,
mennyisége ott sem jelentős. Jellege kalciumV i z e k n A változatos felépítésű és domborzatú
magnézium-hidrogénkarbonátos; keménysége
táj K-i része a Répce, középső területe a Gyönalacsony fokú (15 nk° alatt); szulfáttartalma sem
gyös-Perint, Ny-i része a Pinka vízgyűjtő terüle
éri el a 60 mg/l-t. Mindez a bő csapadéknak kö
téhez tartozik. Azonban az említett vízfolyások
szönhető. Néhol azonban magas a nitráttartalom.
közül a Gyöngyösnek is csak alig 10 km-es az ide
A rétegvizek mennyisége sem jelentős. Az ar
tartozó szakasza. Rajta kívül az Ablánc-patak
tézi kutak száma kicsi, mélységük többnyire 100
(16,5 km, 30 km2), a Zsidányi-patak (10 km, 31
m feletti. Vízhozamuk a szerkezeti völgyek men
km2), a Borzó-patak (5 km, 8 km2), a Bozsoki-patén esetenként a 40-60 1/p-et is eléri, azoktól tá
tak (9 km, 8,5 km2), a Sorok- (9 km, 10 km2), a
vol jóval kevesebb.
Nyeste-patak (8 km, 6 km2) és a Szünösei-patak
A környezeti szempontból fontos csatornázás
(9 km, 20 km2) az említhető helyi vízfolyások.
egy település kivételével mindenütt megvaló
A vízháztartás értékei kedvező képet mutatnak.
sult, így a közcsatornával ellátott lakások aránya
A fenti vízfolyások közül a Sorok árvízi hoza
2008-ban 92%.
mát 38 m3/s-ra, a Bozsoki-patakét 5,4 m3/s-ra
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N ö v é n y z e t ü Viszonylag homogén vegetációjú,

átmeneti sáv a Kőszegi-hegység és előterének
dombvidékei közt. Potenciális vegetációját zöm
mel (gyakran mészkerülő jellegű, néhol erdeifenyő-elegyes) gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
jelentik, K-i felén már cseres-tölgyesekkel, az É-i
oldalakon kisebb bükkösökkel. Kivételes színfol
tot jelent a Vas-hegy hazai részének tömbje, sziklai
társulásokkal. A kisebb folyók mellett égerligetek
és (egykor) keményfás ligeterdők álltak.
A kistáj mai képében igen jelentős a jellegte
len, fajszegény gyertyános-tölgyes származékok
aránya. Erdészeti prioritás a fenyőfajok mester
séges elegyítése vagy elegyetlen telepítése ennek eredményeként az utóbbi 50 évben egész
erdőtömbök alakultak át teljes mértékben. A ha
gyományos gazdálkodást idéző füves, nyílt töl
gyeseknek mára hírmondója is alig maradt. A
még fél évszázada is fejlett rétgazdálkodás telje
sen megszűnt, a rétek vagy beerdősültek, vagy
gyakran szántóvá váltak. Elsősorban a vízközeli
élőhelyek inváziós fertőzöttsége nagyon jelentős.
A terület flórájában még vannak bizonyos dealpin fajok (hamvas éger - Alnus incana, szőrös
baraboly - Chaerophyllum hirsutum, fehér sáfrány
- Crocus albiflorus), főleg a folyók mellett leeresz
kedve. Számos értékes acidofil faj tükrözi vissza
a geológiai adottságokat (dunántúli sás - Carex
fritschii, porosz bordamag - Laserpitium pruthenicum, kereklevelű körtike - Pyrola rotundifolia),
ezek azonban erősen visszaszorulóban vannak.
Különleges fajok gyűjtőhelye a hűvös Pinka
szurdok (csipkeharaszt - Selaginella helvetica,
erdei csillaghúr - Stellaria nemorum) és a környe
ző palahegyek xerotherm növényzete (északi
fodorka - Asplenium septentrionale, sovány vero
nika - Veronica dillenii). Országosan is kiemelkedőek a Kőszeg melletti tőzegmohás lápok és
egyéb lápi társulások (gyepes sás - Carex caespitosa, tőzegmohafajok - Sphagnum spp., gyapjúsásfajok - Eriophorum spp.).
Gyakori élőhelyek: K2, OB, OC, K7B; közepe
sen gyakori élőhelyek: L2A, RB, RC, D34, P2a,
P2b, E l, K5; ritka élőhelyek: H2, J5, B2, B la, B5,
14, G3, RA, BA, OA, D34, D5, H4, A l, N13
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, tájidegen őszirózsa
fajok (Aster spp.) 2, amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria

spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Király Gergely)
T a l a j o k ■ A hegylábfelszíni kistáj vízválasztó

hátságot és a Vas-hegy peremi területét foglalja
magában. A felszínt pannon és pleisztocén üle
dékek, a Kőszegi-hegységből lehordott kvarc
kavics és a Gyöngyös idős kavicshordaléka al
kotja, amely helyenként jégkorszaki vályoggal
keveredett. Alluviális és periglaciális üledékeken
képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok
alkotják a talajtakaró 91%-át. Mechanikai össze
tételük homokos vályog, vízgazdálkodásukra a
jó vízvezető és a jó víztartó képesség jellemző.
A karbonátmentes kőzeten képződött talajok a
bőséges csapadék következtében erősen kilúgo
zottak és erősen savanyúak. Természetes termé
kenységük az alacsony bázistelítettség miatt is
gyenge (ext. 15-35, int. 25-50). Az erdők terüle
tük 1 /3-át borítják.
A Nemescsó környéki löszös üledékeken vá
lyog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdál
kodású és termékeny (int. 50-75) bamaföldek
(7%) találhatók, amelyek mintegy 80%-a lehet
szántó. A Gyöngyös-patak Kőszeg alatti nyers
öntés talajainak területi részaránya 2%. Harmad
részben szántóként, harmadrészben pedig rét
legelőként hasznosulhatnak.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

07
09
31

91
7
2

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
kód

0-5

07
09
31

35
77
100

Lejtőkategória
5-17 17-25
22
18
—

Erdő
>25

8

3

-

-

-

-

32
5
-

K ö z l e k e d é s u Félperiferikus közlekedési háló

zati helyzetű terület. É-i harmadába fut be a 87.
sz. főút és a Szombathely-Kőszeg egyvágányú
vasúti mellékvonal. D-i peremét a 89. sz. főút rö
vid szakasza metszi. A kistáj É-i és DNy-i határ
vonala a magyar-osztrák államhatár része. Álla
mi közútjainak hossza 57 km, amelyből 9 km
(16%) másodrendű főút. Közútsűrűség 38
km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. Főút
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menti településeinek aránya 8%. Ólmod és Perenye közúthálózati végpont. Vasútvonalainak
hossza 3 km, a vasútsűrűség 2 km/100 km2. Tele
pülései közül csak Kőszeg (8%) rendelkezik vasút
állomással. A város vasúthálózati végpont.
■ Sűrűn betelepült kistáj, 100
km2-re közel 7 település jut, de jelentősek a területi
különbségek: az É-i részen jóval sűrűbben sorjáz
nak a helységek, mint D-en. A tucatnyi településből
egyedül a nagy történelmi múlttal és fejlett köz
ponti helyi funkciókkal rendelkező Kőszeg városi
jogállású (2001:11 844 fő). Az É-i rész központja, a
D-i terület már Szombathely vonzáskörzetéhez tar
tozik. A városi népesség aránya az országos átlag
feletti (2001:71,5%). A falvak túlnyomó része kis- és
aprófalu (<1000 lakos), de akad 2 törpefalu is.
T elepüléshálózat

Anépsűrűség (2001:92 fő/km2) elma
rad az országos átlagtól. A népességmaximum
1980-ban alakult ki, azóta csekély mértékben fo
gyott a népesség (2001:16 566 fő). A csökkenés oka
elsősorban a természetes fogyás, ezt a migrációs
nyereség nem tudja ellensúlyozni. Ez a kedvezőtlen
demográfiai folyamat még nem hagyott érezhető
nyomot a korszerkezetben, mivel a gyermekkorn
ak aránya jelentősen meghaladja a 65 év felettiekét
(2001:18, ill. 14,1%). Az elöregedési index már job
ban jelzi a korszerkezet problémáit, mivel csak 1
település értéke van 100 alatt, egy esetben pedig
N épesség e

már előrehaladott elöregedés figyelhető meg. Az
iskolázottsági szint csak valamivel gyengébb,
mint az országos átlag, ami jelentős részben Kő
szeg kedvező értékeire vezethető vissza.
Vallási téren a római katolikusok dominál
nak, a lakosság 3/4 része idetartozik. Jelentősen
elmaradva jönnek a protestáns egyházak: az
evangélikusok aránya 8,3%, a reformátusoké
2,1% (2001). Mindkét egyház hívei elsősorban
Kőszegen élnek. Ugyanez vonatkozik a felekezeten kívüliekre (4,2%) és az ismeretlen vallásúakra is (8,5%). A népesség túlnyomó része magyar,
arányuk azonban nem éri el a 90%-ot. A kistáj a
magyarországi horvátok egyik szállásterülete,
ők alkotják a népesség 9%-át, néhány települé
sen azonban jóval nagyobb az arányuk (Narda:
73,5%, Horvátzsidány: 47,4%, Felsőcsatár: 45,7%).
A németek aránya 2,9%, többségük Kőszegen él.
A munkaerő-piaci mutatók alapjában véve
kedvezők: a lakosság gazdasági aktivitása (2001:
39,6%) megfelel az országos átlagnak, a munkanélküliség (5%) pedig alacsonyabb ennél. A foglal
kozási szerkezetben a tercier szektor aránya alig
haladja meg az 50%-ot (2001: 50,7%), így az átla
gosnál jóval magasabb az ipar részesedése
(45,5%), a mezőgazdaság (3,8%) pedig nagyjából
hozza az országos átlagot. 2007 nyarán a munkanélküliség (4,9%) alacsonyabb az országos átlag
nál, a települések közötti jelentősebb különbsé
gek nélkül.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Üdülőkörzet: Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: soproni
C hem el-kert A rbo rétu m (Kőszeg)
Kőszegi Tájvédelmi Körzet
Országos Kéktúra az íro tt-kő felé, király-völgyi tanösvény, Alpannonia túraútvonal, Vas-hegyi kerékpárút
500 éves gesztenyefa (Kőszeg)
Csamaszvár sáncai (Kiszsidány), Jurisics-vár (Kőszeg), ilonavár maradványai (T öm örd)
Szent Mihály tem plom (Búcsú), Szent Miklós tem plom , Szűz Mária kápolna (Felsőszentmiklós), Keresztelő Szent János
tem plom (Horvátzsidány), ev. harangláb (Kiszsidány), Szent Imre tem plom , Szent Jakab tem plom , Jézusszíve tem plom ,
ev. tem plom , ref. tem plom , zsinagóga (Kőszeg), r. kát. tem plom , ref. tem plom (Nemescsó), szőlőhegyi kápolna (Ó lm od),
Szent Á gota tem plom (Perenye), Szent Egyed te m plom (Peresznye)
W eöres-kúria (Nemescsó), Széchenyi-kastély (Peresznye), Chem el-katély (T öm örd)
Jurisics té r (Kőszeg)
Szentháromság-szobor (Felsőszentmiklós)
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malom (Felsőszentmiklós)
római vízvezeték (Búcsú), Vasfuggöny-múzeum (Felsőszentmiklós), Skorus-gyűjtemény (Horvátzsidány),

üt Jurisics Miklós Vármúzeum, Arany Egyszarvú Patikamúzeum, Városi Múzeum, Postamúzeum (Kőszeg),
Magyarországi H orvátok Keresztény Gyűjteménye (Peresznye), halomsírok (Felsőszentmiklós)

3.1.23 PINKA-SÍK
A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe
231 km2 (a középtáj 27,1%-a, a nagytáj 3,2%-a).
T erüiethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%

Hektár

4,0
59,1
0,9
0,4
2,5
33,0
0,2

917,9
13624,1
200,6
84,0
571,8
7612,0
39,8

D omborzat (a Felszíne makro- és mikroformákban egyaránt szegény, a legmagasabb (311 m) és
a legalacsonyabb pont (195 m) közötti különb
ség alig haladja meg a 100 m-t. Ezzel szoros
összefüggésben a relatív relief kicsi (átlagosan
23 m/km2), a völgyhálózat (átlagos völgysűrű
ség 1,6 km/km2) gyér, a lejtőhajlás jelentékte
len. A peremi területek kivételével felszínének
túlnyomó része a 0-5%-os lejtőkategóriába tar
tozik.

Kisunyom-Ják vonalában halmozta fel nagy vas
tagságban (15-20 m). A hegylábfelszín D-i és
DNy-i peremét a Rába bal parti kavicstakarója
szomszédságában szerkezetileg is preformált,
15-20 m-re lealacsonyodó hegyláblépcső zárja,
amelyet szintén periglaciális szoliflukciós barna
jégkorszaki vályog és törmelékanyag borít. A
hegylábfelszín felső-pannóniai agyagos, homo
kos üledékei Szombathely környékén (Torony,
Plorvátlövő, Pornóapáti, Ják, Rádóckölked) jó
minőségű, nagy mennyiségű lignitet (fás barna
kőszén) tartalmaznak.
É g h a jla t

S M érsékelten hűvös-mérsékelten

nedves éghajlatú kistáj.
A napsütés évi óraösszege kevéssel 1850 alat
ti. A nyári évnegyedben 700-720, télen 175-180
órán át süt a Nap.

F öldtan H Az alaphegységet átlagosan 2 km
mélységben paleozoos, gyengén átalakult kőze
tek alkotják, amire a késő-miocénben és a késő
pannonban vastag üledéksorozat települt. Az
Ólad- (Sé-)patak szerkezeti völgyétől D-re fekvő
terület a Pinka idős kavicstakarójával fedett, DK
felé lejtősödő, enyhén hullámos hegylábfelszín,
amely Kőszeghegyalja hegylábfelszínének D-i
folytatása. Ny-on a Pinka, K-en pedig a Perint
völgye határolja. A felső-pliocénból átöröklött
elegyengetett felszín formálásában az alsó-pleisz
tocén kavicstakaró kialakulása után - amely
jelentősen erodálta a felszínt - a jégkorszaki vá
lyogképződés mellett a felszínt areálisan letaroló
szoliflukciós, gelivációs folyamatoknak volt a
leghatékonyabb szerepük. A szoliflukció itt je
lentékeny lejtőletarolást végzett, a kavicstakaró
nagyobb részét is áttelepítette, s főleg a Sorokpatak völgyétől KDK-i irányban, Nagykölked-
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Az évi középhőmérséklet 9,0 °C körüli, a tenyészidőszaké 15,7-16,0 °C. Ápr. 18-23. körül a
napi középhőmérséklet már meghaladja a 10 °C-ot.
Ez az időszak mintegy 175-180 napig, okt.
14-16-ig tart. Évente 180-185 napon át (ápr. 20-tól
okt. 23-ig) a hőmérséklet nem süllyed fagypont
alá. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sok
évi átlaga 32,0 °C, míg a minimumoké -16,0 °C
körüli értéket ér el.
Az átlagos évi csapadékösszeg 680-720 mm,
ebből Ny-on több mint 450 mm, K-en mintegy
430 mm esőre számíthatunk a vegetációs idő
szakban. Jákon esett egy nap alatt a legtöbb eső,
117 mm. Átlagosan 40-45 napon át a téli félévben
hótakaró borítja a talajt, amelynek átlagos maxi
mális vastagsága 22-27 cm körüli.
Az ariditási index értéke 0,94-1,00.
Leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
Az éghajlat kedvez a mezőgazdasági kultú
ráknak, egyes részeken szőlő- és gyümölcster
mesztés is lehetséges.
V i z e k ■ Ny-i része a Pinka vízgyűjtő területe

(20 km, 50 km2), a K-i pedig a Sorok-Arany-patak (6 km, 30 km2) és a Jáki-Sorok (18 km, 120
km2) vízgyűjtői között oszlik meg a határ és a
Rába völgye között. A Pinka mellékvize a Por
nóapáti-patak (7 km, 26 km2), valamint a Sároslaki-patak (15 km, 16 km2); a Jáki-Sorokba folyik
a Nagyjápláni- (6 km, 12 km2), a Szívvölgyi(4 km, 8 km2), a Gajárok- (8 km, 28 km2) és a
Szent János-patak (9 km, 38 km2). A táj vízház
tartása még nyereséges.
Vízjárási adataink a Pinkáról vannak Pornó
apátitól, de a Sorokon is 100 m3 felettire becsülik
a nagy vízi hozamokat. A vízminőség még általá
ban I. osztályú.
Összefüggő „talajvíz"-előfordulás csak a völ
gyekben van, 2-4 m között. Mennyisége nem
számottevő. Jellege: kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, bár Pornóapátitól K-re a nátrium
is megjelenik. Keménysége 15-25 nk° között van.
A szulfáttartalom csak a Sorok-völgyben haladja
meg a 60 mg/l-t. A nitráttartalom azonban he
lyenként magas.

Vízfolyás
Pinka
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Vízmérce
Pornóapáti

A rétegvizek előfordulása is mérsékelt. Az ar
tézi kutak száma kevés. Mélységük a 100 m-t,
vízhozamuk a 100 1/p-et ritkán haladja meg.
A közcsatornával ellátott lakások aránya
77,7% (2008), ami igen jó ellátottságnak számít
egy néhány száz lelkes falvakból álló kistájon.
N ö v é n y z e t H Viszonylag homogén, a szomszé

dos kistájaktól nem sokban eltérő növényzetű te
rület. Potenciális vegetációját zömmel (gyakran
mészkerülő jellegű, egyes helyeken erdeifenyőelegyes) gyertyános-kocsánytalan és -kocsányos
tölgyesek jelentik, K-i felén néhol már cseres
tölgyesekkel, néhány völgyben bükkösökkel. A
kisebb folyók mellett égerligetek és keményfás
ligeterdők álltak, de ezeket a folyószabályozás
szinte teljesen eltüntette.
A kistáj mai képében igen jelentős a jellegte
len, fajszegény gyertyános-tölgyes-származékok
aránya. Erdészeti prioritás a fenyőfajok mester
séges elegyítése vagy elegyetlen telepítése - en
nek eredményeként az utóbbi 50 évben egész
erdőtömbök alakultak át teljesen fenyvessé. Az
erdők egy része korábban felhagyott szántók
vagy gyepek helyére települt. A hagyományos
gazdálkodást idéző füves, nyílt tölgyeseknek
mára hírmondója is alig maradt (ilyen marad
vány található Ják és Szentpéterfa között). A még
fél évszázada is fejlett rétgazdálkodás teljesen
megszűnt, s a rétek vagy beerdősültek, vagy
szántóvá váltak. Elsősorban a vízközeli élőhe
lyek inváziós fertőzöttsége jelentős.
A kistájban dealpin elemek (hamvas éger Alnus incana, erdei csillaghúr - Stellaria nemorum) a Pinka mellett fordulnak elő. Erdőszegé
lyekben, természetszerű tölgyes fragmentumok
ban értékes fajok (dunántúli sás - Carex fritschii,
buglyos szegfű - Dianthus superbus, réti kardvi
rág - Gladiolus imbricatus) élnek, ezek azonban
élőhelyeikkel együtt eltűnőben vannak. Az Al
pokalján szokatlan módon fragmentálisan szá
raz tölgyes elemek (tarka gyöngyperje - Melica
picta, epergyöngyike - Muscari botryoides) is fel
bukkannak. Fontos higrofil fajok a bánsági sás
(Carex buekii), a sárga sásliliom (Hemerocallis lilioasphodelus), míg a pionír gyepekből a törpe galaj
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('Galium pumilum) és a rigószegfű (Moenchia mantica) említhető.
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, K la, K7b; kö
zepesen gyakori élőhelyek: OC, RB, RC, OB, P2b,
D34, P2a; ritka élőhelyek: RA, J5, OA, J4, E l, B la,
B5, D2, D5, BA, E2, A3a, D6, A23, A1
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 2, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai kőris
(Fraxinus pennsylvaniai) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3,
arany vessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Király Gergely)
T a l a j o k ^ A kistáj idős kavicstakaróval fedett

hegylábfelszín, amelyre felső-pannon agyagos és
homokos üledék települt. A harmadidőszaki és
idősebb korú üledékeken, Egyházasrádóc kör;
nyékén pedig löszös üledéken, agyagbemosódásos barna erdőtalajok (58%) képződtek. Mecha
nikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk
kedvező. Erősen, ill. a löszön képződöttek gyen
gén savanyú kémhatásúak. Termékenységük
gyengébb az országos átlagnál (int. 35-60). Terü
letük több mint 1 /3-át erdő borítja. A Vaskeresz
tes környéki szőlők feltétlen említésre méltók.
A löszös üledékeken - pl. Ják környékén - a
barnaföldek részaránya jelentős (25%). A barna
földek vályog mechanikai összetételűek, kedve
ző vízgazdálkodásúak és jobb termékenységűek
(int. 50-75). Zömmel (90%) szántók.
A Pinka-síkon - Szentpéterfa környékén - az
alluviális üledékeken pszeudoglejes barna erdő
talajok (17%) találhatók. E talajok mechanikai
összetétele vályog, vízgazdálkodásuk a talajszel
vényekben előforduló vízzáró talajréteg miatt
kedvezőtlen. A vizet át nem eresztő talajréteg
ugyanis a talajba szivárgó csapadékvizet vissza
tartja. A talajban huzamosabb ideig megmaradó

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
07
08
09

Területi részesedés (%)
58
17
25

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
kód
07
08
09

0-5
39
52
84

Lejtőkategória
5-17 17-25
9
16
—
3
5
3

Erdc
>25
-

-

36
45
8

„általajvíz" redukciós folyamatokat indít, amire
a pszeudoglej elnevezés utal. E talajok kémhatá
sa erősen savanyú. Kedvezőtlen vízgazdálkodá
suk miatt ezek a talajok nehezen, és csak meg
határozott időszakban, nedvességállapotban
művelhetők. Területük közel fele erdő, 1/10-e
gyep, a fennmaradó rész pedig szántó lehet. A
szántókon (int. 20-35) a kedvezőtlen vízgazdál
kodás ellensúlyozására a bakhátas művelést al
kalmazzák, mellyel a termékenység növelhető.
K ö z l e k e d é s m Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület. DK-i peremén fut a 86. sz.
főút és a vele párhuzamos Körmend-Szombathely egyvágányú vasúti fővonal. É-i részét met
szi a 89. sz. főút rövid szakasza. A kistáj Ny-i
határvonala a magyar-osztrák államhatár része.
Állami közútjainak hossza 73 km, amelyből 13
km (18%) másodrendű főút. Közútsűrűség 37
km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 25%. Dozmat közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza 10
km, vasútsűrűség: 5 km/100 km2. Települései
nek 16%-a rendelkezik vasútállomással.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Az átlagosnál sűrűbben be

népesült kistáj, 100 km2-re több mint 5 település
jut, jelentősek azonban a területi különbségek: a
falvak főleg a Ny-i és a D-i peremeken feksze
nek, a középső részen alig van település. A tucat
nyi helység között nincs városi jogállású, a tér
ség Szombathely vonzáskörzetéhez tartozik. A
települések derékhadát az 1000-1600 lakosú fal
vak alkotják, ennél népesebb egyedül Ják (2001:
2312 lakos), ugyanakkor több törpefalu is akad.
N é p e s s é g h Ritkán lakott terület, a népsűrűség
mindössze 49 fő/km2. A népességmaximum
1949-ben volt, ezt követően a népesség csökke
nésnek indult, s csak 1990 után stabilizálódott is
mét a lakosságszám (2001:10 050 fő), de a térség
így is elveszítette népességének 1/5-ét. Évtizede
ken keresztül elvándorlási terület, 1990 után
azonban nyereséges a migráció, ami jelentős
részben a Szombathelyről történő kiköltözés kö
vetkezménye (szuburbanizáció). A természetes
népmozgalom 1980 óta negatív, a korstruktúra
azonban ennek ellenére kedvező képet mutat: a
gyermekkornak aránya jelentősen meghaladja a
65 év felettiekét (2001: 18,9, ill. 13,3%). Az elöre
gedési index értéke a települések közel felében
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100 alatti, elöregedő népességű helység nincs. Az
iskolázottság már nem mutat ennyire kedvező
képet, mivel a magasabb képzettségűek részese
dése jelentősen elmarad az országos átlagtól, pl.
a diplomások aránya mindössze 5% (2001).
A vallási megoszlás nagyon egyszerű képet
mutat, mivel a római katolikusok aránya 86,1%-ot
tesz ki (2001), így csak az említés szintjén marad
nak a reformátusok és az evangélikusok is (5,4,
ill. 1,3%). A felekezeten kívüliek aránya mind
össze 2%, az ismeretlen vallásúaké pedig 4,6%.
Etnikai téren a magyarok alkotják a többséget, de
arányuk (2001: kb. 83%) elmarad az országos át
lagtól. A legnagyobb létszámú kisebbséget a horvátok teszik ki, térségi szinten 9,4% az arányuk,

de Szentpéterfán többségben vannak (74%), s
magas a részesedésük Horvátlövőn is (38,5%). A
németek aránya 4,5%, de Vaskeresztesen több
ségben (59,4%), Pornóapátiban pedig jelentős
arányban (47,3%) élnek.
A munkaerő-piaci mutatók kedvezőek: a la
kosság gazdasági aktivitása az átlagosnál jobb
(2001: 41,7%), a munkanélküliség pedig alacso
nyabb (5,5%). A foglalkozási szerkezet eltér a
megszokottól, mivel az ipar megelőzi a tercier
szektort (2001: 47,3, ill. 43%), s az átlagosnál ma
gasabb az agrárkeresők aránya is (9,7%). 2007
nyarán a munkanélküliség kisebb (4,5%) az or
szágos átlagnál, a települések közötti jelentősebb
különbségek nélkül.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Borvidék: soproni
horgászat (Pinka), pisztrángos (H orvátlövő), Szent-lmre vándorút
13. sz.-i Szent György plébániatemplom, Szent Jakab kápolna (Ják), Szent György tem plom (Dozm at), Szent András
tem plom , ref. tem plom (Egyházasrádóc), Szent Anna tem plom (H on/átlövő), apátsági tem plom , tem etőkápolna (Nárai),
Szent Margit tem plom (Pornóapáti), r. kát. tem plom (Szentpéterfa), Szent Miklós te m plom (Vaskeresztes)
Rosner-kastély (Egyházasrádóc)
18-19, sz.-i lakóházak és kúriák ()ák)
Szentháromság-szobor (Vaskeresztes)
helytörténeti múzeum (Ják), vaskori halomsírok (Vaskeresztes)

3.1.31 FELSŐ-ŐRSÉG
A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe
53 km2 (a középtáj 6,2%-a, a nagytáj 0,7%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

1,7
18,0

Hektár
90,3
955,3

0,0
0,0

0,0
0,0

5,8
74,5

306,3
3955,9

0,0

0,0

%

b
Az Alpokalja közepesen tagolt
(átlagos relatív relief 48 m/km2), teraszos, eróziósderáziós dombsági területe a Ny-i országhatár,
a Rába és a Pinka-völgy torkolati szakasza kö
zött.

D om borzat
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A változatos pannóniai üledékekből (agyag,
homok, homokos agyag, homokkő), felső-pliocén keresztrétegzett homokból és barna jégkorsza
ki vályogból felépült dombvidéket konzekvens
eróziós völgyekkel sűrűn felszabdalt (átlagos
völgysűrűsége 5,2 km/km2), magasra kiemelt
keskeny völgyközi hátak (átlagos tszf magassá
ga 252 m), kavicstakarós eróziós tanúhegyek és
dombtetők, valamint pusztuló szoliflukciós lej
tők jellemzik.

3.1.31

F ö l d t a n h Az alaphegységet kb. 500-1000 m mély
ségben szilur-devon metamorfit összlet alkotja. A
felső-pliocénban és a pleisztocén elején hegylábfelszín fejlődésen ment át, majd ezt követően Rábaterasz képződésére és szerkezeti feldarabolódására, s végül eróziós-deráziós dombvidékké
formálódására került sor. Az eróziós tanúhegyek
és a völgyközi hátak kavicsos tetői különböző
szintekben (Szentimre 263-312 m, Hegyek 300 m,
Nemesmedves 290 m, Kemestaródfa 256 m, Rönök 240 m) Rába-terasz-maradványokat őriznek.
É g h a j l a t b A mérsékelten hűvös-mérsékelten

nedves éghajlati övezetbe tartozik.
A napfényes órák száma évi 1820 óra körüli,
nyáron 700-720, télen 180 óra körüli napsütés a
valószínű.
Az évi középhőmérséklet 9,2-9,4 °C körüli, a
vegetációs időszaké 15,6 °C, de a Ny-i területe
ken ennél valamelyest alacsonyabb. Tavasszal
ápr. 18-20. körül a napi középhőmérséklet már
meghaladja a 10 °C-ot. Ez az időszak okt. 14-16-ig,
kb. 175-180 napon át tart. A 180 napos fagymen
tes időszak ápr. 20. és okt. 20. közé esik. A leg
melegebb nyári és a leghidegebb téli nap maxi
mum, ill. minimum hőmérsékletének sokévi átlaga
32,0 °C körüli, ill. -16,0 és -17,0 °C közötti.
750 mm körüli évi csapadékkal számolhatunk, a
nyári félév csapadéka 480 mm. A 24 órás csapadék
maximum 85 mm, Gasztonyban jegyezték fel
(Gasztony a kistáj határán kívüli, de a legközelebbi
olyan állomás, ahol észlelt adat áll rendelkezésre).
A téli időszakban 40M5 napig hótakaró borítja a föl
deket, az átlagos maximális hóvastagság 25-27 cm.
Az ariditási index 0,90.
A szélirány eloszlása egyenletes, közöttük a
Ny-i és az É-i irányú rendelkezik csekély több
séggel. Az átlagos szélsebesség 3 m/s alatti.
Főként a Ny-i vidékek éghajlata alkalmas az er
dőgazdálkodásra, máshol a kevésbé hőigényes me
zőgazdasági növények termesztéséhez megfelelő.
V i z e k s Lényegében a Rába bal parti vízgyűjtő

területe, amelyről a Vörös-patak (27,4 km, 81 km2)
vezeti a folyóba a vizeket. A többi mellékpatak:
Lahn- (19 km, 77 km2), Templom- (5 km, 21 km2),
Kőháti- (5 km, 6 km2) és Rátóti-patak (4 km, 7 km2)
vízgyűjtőjének jelentős része a határon túl fek
szik. A táj É-i szegélyét érintő Strém-patak (58 km,
432 km2) vízgyűjtőjéből csupán 5 km2 magyar te
rület. A terület lefolyási hányada jelentős.

A tetemes lefolyásnak megfelelően a Vörös
patakon 55 m3/s, a Lahn-patakon 32 m3/s, a
Templom- (Rönöki-)patakon pedig 27 m3/s volt
az eddig mért maximális vízhozam, de a Strémen 90 m3-t is mértek. A vízfolyások vízminőség
szerint még tisztának tekinthetők.
Az agyagos felszínen „talajvizet" csak a völ
gyekben találunk, 1-2 m között. Mennyisége jelen
téktelen. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége és szulfáttartalma
- a bő csapadéknak megfelelően - alacsony értékű.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi ku
tak száma és vízhozama is kicsi.
Részlegesen kiépített csatornahálózat csak
egy településen van, így a közcsatornára kap
csolt lakások aránya kistáji szinten mindössze
33,7% (2008).
N ö v é n y z e t B Alacsony dombvidék jellege elle
nére vegetációja számos hegyvidéki vonással bír,
amelyet a tagolt felszín következtében gazdag
mikrodomborzat is támogat. így a Strém, ill. a
Rábába futó patakok völgyeinek északias letöré
sein bükkösök, míg plakorhelyzetben gyertyános-kocsánytalan tölgyesek uralkodnak (ezekben
a természetes fenyőelegy valószínűleg csekély le
hetett), néhány dombélen talán cseres-tölgyesek
is lehettek. A számos völgy alján égerligetek és
(egykor) keményfás ligeterdők alakultak ki.
A kistáj erdei mára jelentős mértékben átalakul
tak, elszegényedtek. Magas a telepített fenyves
monokultúrák aránya, az utóbb 10 évben kialakí
tott vadaskertek szintén nagy területen vezetnek
erős terheléshez. A rétgazdálkodás néhány na
gyobb völgy (Nemesmedves, Rönök térségében)
kivételével megszűnt, a fajgazdag irtásgyepek he
lyén ma már majdnem mindenhol erdő áll.
A Felső-Őrség flórája kimondottan gazdag
montán elemekben. Ezek részben a bükkösökhöz
(farkasölő sisakvirág - Aconitum vulparia, farkasboroszlán - Daphne mezereum, fecsketárnics - Gentiana asclepiadea), részben égerligetekhez (tündér
fürt - Aruncus dioicus, erdei madárhúr - Cerastium
sylvaticum, fiókás tyúktaréj - Gagea spathaced) kö
tődnek, de számos faj (kenyérbél-cickafark - Achillea ptarmica, réti palástfű - Alchemilla xanthochlora,
árnyéki sás - Carex umbrosa, sárga sásliliom Hemerocallis lilio-asphodelus) él réteken és magassásosokban is. A volt határsáv pionír növényzetében
sok mészkerülő faj található meg (csarab - Calluna
vulgáris, körtikefajok - Pyrola spp., kapcsos korpafű
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- Lycopodium clavatum), ezek a jövőben várhatóan
visszaszorulnak. Érdekes, hogy több szubmediterrán jellegű faj (borostás sás - Carex strigosa, zalai
bükköny - Vicia oroboides) hazai előfordulásának
egyik szélső pontja a kistájban van.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, RC; közepesen
gyakori élőhelyek: E l, OB, RB, K la, K7b, J5; ritka
élőhelyek: B5, P2a, D2, D34, OA, Jla , N13
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Király Gergely)
T a l a j o k 83 A kistáj közepesen tagolt dombsági

terület, amelyet változatos pannon üledék
(agyag, homok, homokkő) borít. A kavicsos tete
jű tanúhegyek pedig Rába-terasz-maradványokat őriznek. A periglaciális üledéken képződött
vályog mechanikai összetételű, kedvezőtlen víz
gazdálkodású, erősen savanyú pszeudoglejes
barna erdőtalajok a táj talajtakarójának 91%-át
adják. A kedvezőtlen vízgazdálkodás következ
tében kialakuló anaerobitás hozzájárul a talajok
gyenge termékenységi besorolásához. Szinte tel
jes egészében erdőborítottak.
A Rába-ártérre eső terület talajait a Rába-öntésen kialakult mészmentes réti öntéstalajok ké
pezik. Mechanikai összetételük vályog, vízgaz
dálkodásuk általában kedvező, termékenységük
az altalaj rétegzettsége szerint változó (int.
50-75). Területi részarányuk 9%. Szántóként
hasznosulhatnak.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
08
26

91
9

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtőkategória
Erdő
kód
0-5
5-17 17-25 >25
08
26

18
100

22

17

5

38

-

-

-

-

K ö z l e k e d é s i i Periferikus közlekedési helyzetű,
vasút nélküli, gyér közúthálózatú terület. Csu
pán DNy-i peremét érinti a 8. sz. főút rövid sza
kasza. A kistáj É-i és Ny-i határa a magyar-oszt
rák államhatár része. Állami közútjainak hossza
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10 km, amelyből 7 km (70%) főút. Közútsűrűség
20 km/100 km2, főútsűrűség 14 km/100 km2.
Nemesmedves közúthálózati végpont.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t m A csekély méretű kistájon a

3 falu is az átlagosnál nagyobb településsűrűsé
get jelent: 100 km2-re közel 6 település jut. Vala
mennyi falu népességszáma 500 alatti, s itt van
az ország egyik legkisebb faluja is (Nemesmed
ves: 21 fő 2001-ben).
N é p e s s é g H A népsűrűség (2001: 26 fő/km2) na
gyon alacsony, kb. 1/4-e az országos átlagnak. A
maximális népességszám 1890-ben (!) volt, azóta
a kistáj elveszítette népességének közel 3/4 ré
szét (2001: 747 fő). A népességet hosszú ideig az
elvándorlás apasztotta, 1990 után azonban nye
reséges lett a migráció, 1980-tól viszont negatív a
természetes népmozgalom. Ennek ellenére a kor
szerkezet kedvező, a gyermekkornak aránya ér
zékelhetően meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
18,6, ül. 14,3%). Az elöregedési index felemás ké
pet mutat, 2 falu fiatalos korszerkezete mellett a
harmadikban már megindult a népesség elörege
dése. Ennél sokkal rosszabb képet mutat az isko
lázottság: a lakosság közel 60%-a legfeljebb az
általános iskolát végezte el, az érettségizettek
aránya az országos átlag felét (2001:10,9%), a dip
lomásoké pedig az 1/4-ét éri el (2,8%).
A vallási kép egyértelmű, a népesség 9/10-e
római katolikus, mellettük a reformátusok és az
evangélikusok aránya (2001: 2,1, ill. 1,1%) érde
mel még említést. A felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak aránya egyaránt nagyon
alacsony (2,0, ill. 4,1%). Etnikai téren a magyar
ság meghatározó többségben van (2001: kb.
93%). A kisebbségek közül a németség (2,9%) és
a cigányság aránya (2,3%) említésre méltó.
A munkaerő-piaci mutatók felemás képet
tükröznek, de ilyen alacsony népességszám ese
tén ez nem sokat jelent. Az adatok szerint a la
kosság gazdasági aktivitása messze elmarad az
átlagostól, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta
nagyon alacsony (2001: 34, ill. 2%). Ez ritkán elő
forduló és nem életszerű kombináció. A foglal
koztatottak szűk többsége (2001: 50,8%) az ipar
ban dolgozik, megelőzve a szolgáltatásokat és az
agrárszektort (41,3, ill. 7,9%). A munkanélküliek
aránya (10,3%) 2007 nyarán több mint másfélsze
rese az országos átlagnak, a települések közötti
jelentős különbségekkel.

3 .1.32

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
M iród-forrás (Kemenestaródfa)

3.1.32 VASI-HEGYHÁT
A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe
158 km2 (a középtáj 18,5%-a, a nagytáj 2,2%-a).

T erülethasznosstás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

D om borzat

%
1,5
7,0

1,6
0,0
9,3
80,2
0,3

Hektár
237,7
1108,1
257,3

0,0
1471,6
12655,7
45,7

B A Rába felé lefutó DNy-ÉK-i irá

nyú eróziós völgyek (Zsidai-patak, Hársaspatak, Szölnöki-patak, Huszászi-patak, Lúgospatak völgye) között emelkedő kavicstakarós
völgyközi hátak erősen aszimmetrikusak, több
nyire 60-100 m magasak, a Rába felé energiku
san lejtenek, s árkos erózióval felszabdalt lejtők
kel emelkednek ki a vizenyős völgytalpakból.
A lejtők meredeksége miatt a völgyoldalakat
teraszosan művelik. Az eróziós dombságon a re
latív relief igen jelentős: átlagosan 55 m/km2.
Tagoltságával párhuzamosan a viszonylagos
szintkülönbség K-ről (20-50 m) Ny felé (50-70
m) fokozatosan növekszik, és ennek arányában a
lejtők hajlása is egyre meredekebbé válik. Lejtői
nek mintegy 70%-a a 12-25%-os lejtőkategóriába
tartozik, és csak elenyésző (10-15%) a 0-5 és az

5-12% -os lejtők aránya. Felszínének mintegy
15%-át >25%-os lejtők jellemzik. A kistáj legmagasabb pontja (Lujza-hegy: 384 m tszf) majd 400
m-ig magasodik.
F ö l d t a n B A z alaphegységet 500-1000 m mély
ségben szilur-devon metamorfitösszlet alkotja. D-i
határát érinti a Rába-vonal. Az Alpokalja legapró
lékosabban felszabdalt eróziós dombsági területe
az országhatár, a Rába, a Zala és a Lúgos-patak
völgye között. Agyagos, homokos beltavi üledé
kekből felépült, jégkori vályoggal és folyóvízi ka
viccsal fedett területét völgyekkel sűrűn felszabdalt
(átlagos völgysűrűsége 4,5 km/km2), magasra
kiemelt (átlagos tszf-i magassága 300 m) hegyhá
tak, keskeny vízválasztó gerincek, N y-K-i irány
ban lejtősödő Rába-teraszok, mezaszerű kavics
takarós tanúhegyek (Hármashatár-hegy 382 m,
Lujza-hegy 384 m, Katalin-hegy 365 m), széles
völgytalpak és meredek lejtők (15-30°) jellemzik.

É g h a j l a t 3 M érsékelten hűvös-mérsékelten
nedves, de már a nedves éghajlati övezet határán
terül el.
Mintegy 1820 óra évi napfénytartam valószí
nű, ebből nyáron 700 óra körül, télen kb. 180
órán keresztül süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 9,1 és 9,3 °C között
van, a vegetációs időszaké 15,5-15,7 °C. Ny-on
175, K-en 180 nap a 10 °C napi középhőmérsék
letet meghaladó időszak hossza. A tavaszi átlé
pés határnapja Ny-on ápr. 20-22., K-en ápr.
18-20., az őszi ha
tárnap okt. 14-16.
körül várható. A
fagymentes időszak
ápr. 22-én kezdő
dik és 175 napon
át, okt. 18-ig tart.
Az évi abszolút
hőmérsékleti ma
ximumok átlaga
32,0 °C, a mini
mumoké -16,0 és
-17,0 °C közötti.

367

Az évi csapadékösszeg sokévi átlaga 770-800
mm közötti. A tenyészidőszakban Ny-on vala
mivel több esőre (500-510 mm) számíthatunk,
mint a K-i területeken (490 mm). Felsőszölnökön
hullott le egy nap alatt a legtöbb eső (92 mm). A
hótakarós napok száma a téli félévben mintegy
40-48. Az átlagos maximális hóvastagság a ma
gasabb területeken 25-28 cm, a K-i részeken 25
cm alatti.
Az ariditási index értéke 0,85-0,88.
Egyenletes szélirányeloszlás a jellemző, a Ny-ias
és É-ias szélirányok csekély többségével. Az átla
gos szélsebesség csak 2,5 m/s körüli, érezhető az
Alpok miatti szélárnyék.
A csapadékos éghajlat az erdőgazdálkodás
nak, az alacsonyabban fekvő területeken a vízigényesebb mezőgazdasági kultúráknak kedvező.
V i z e k H A Rába jobb parti vízgyűjtő területe,

amelyről az alábbi patakok érkeznek a folyóhoz:
Felsőszölnöki- (11,5 km, 28,7 km2), Szakonyfalvi(8,3 km, 16,4 km2), Zsidai- (7,2 km, 9,5 km2), Hársas- (10,6 km, 16,1 km2), Fluszászi- (15,2 km, 26
km2), Gyarmati- (6 km, 13,3 km2) és Lúgos-patak
(14 km, 36 km2). A táj hazánk egyik legcsapadé
kosabb területe.
Az általában bő vízzel csörgedező patakok
nyáron is megáradhatnak. Árvízi hozam a Lú
gos-patakon 14 m3/s, de tekintélyes a Huszászi(12 m3/s), a Flársas- (10,4 m3/s) és a Felsőszölnöki-patakon (17,5 m3/s) is. Az állandó bő
csapadék mellett vízminőségük is I. osztályú
maradt. Széles völgytalpaikon az ártér kiterjedé
se tetemes.
A meredek lejtőkkel tagolt dombvidéken
összefüggő „talajvíz" csak a völgyekben van.
Mélysége alig 1-2 m. Mennyisége az agyagos tá
rozó rétegekben nem számottevő. Kémiailag fő
leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátosak.
Jellemzőjük a nagyfokú lágyság, a jódhiány. A
szulfáttartalom is alacsony fokú. A mélyebb réte
gek sem bővelkednek vízben, a rétegvizek
mennyisége csekély. A felszíni vízbőség miatt ke
vés az artézi kút. A mélységük nem éri el a 100
m-t. Fajlagos és átlagos vízhozamuk is mérsé
kelt. Apátistvánfalva környékén néhány kisebb
forrás fakad, amelyek vízhozama azonban átla
gosan nem éri el a 1 0 1/p-et.
A kistáj egyetlen településében sem volt 2008ban közcsatorna, ami a környezet számára min
denképpen problémát jelent.
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N ö v é n y z e t H Akistáj potenciális erdőterület, kis
kiterjedésű természetes gyepek léte sem valószí
nű. Klímazonális vegetációtípusát a montán
bükkösök jelentik, melyek átmenetet képeznek a
szubmediterrán bükkösök felé. A patakvölgyek
ben kis kiterjedésben természetes lucos állo
mányok és hegyvidéki égerligetek képezték az
eredeti vegetációt. Napjainkban jelentős kiterje
déssel bírnak a fenyőelegyes tölgyesek. A jelleg
zetes szórványtelepülések környékén az erdő
irtások nyomán hegyi szárazrétek alakultak ki. A
források környéki tőzegmohás lápok tovább
hangsúlyozzák a kistáj montán karakterét. A kultúrállományok ma is csekély kiterjedésűek. Az
erdei haszonvételek (legeltetés, avargyűjtés,
szálalás) elegyes állományokat alakítottak ki,
melyekbe az ásványi talajfelszínt kedvelő fajok
(erdeifenyő - Pinus sylvestris, csarab - Calluna
vulgáris, körtikefajok - Pyrola spp.) települtek be.
Az acidofil erdők másodlagosan nagy területe
ket foglalnak el, nagy részük a rétek és szántók
beerdősülésével jött létre. Az erdei flórában
hangsúlyos szerepük van a nyugat-dunántúli
elemeknek (erdei ciklámen - Cyclamen purpurascens, szártalan kankalin - Primula vulgáris, ma
gyar varfű - Knautia drymeiá), de megjelennek a
szubmediterrán fajok is (zalai bükköny - Vicia
oroboides, kakasmandikó - Erythronium denscanis), a kistáj egészén jellemző az acidofil fajok
(fekete áfonya - Vaccinium myrtillus, fehér perjeszittyó - Luzula luzuloides) beszivárgása a mezofíl lomberdőkbe. A montán-szubalpin fajok elő
fordulása szinte minden élőhelyen jellemző (réti
palástfű - Alchemilla xanthochlora, ámika - Arnica
montana, havasi éger - Alnus viridis). A hegyi szá
razréteken többnyire a mészkerülő fajok domi
nálnak (hegyi kakukkfű - Thymus pulegoides,
fonalas csenkesz - Festuca tenuifolia, rigószegfű Moenchia mantica), a legeltetés felhagyásával
egyes jellemző fajok (pl. szőrfű - Nardus stricta)
visszaszorulása figyelhető meg. A tőzegmohás
forráslápok jellegzetes, ritka faja a kereklevelű
harmatfű (Drosera rotundifolia).
Gyakori élőhelyek: K2, K5, N13, B5, E2, J5,
RC, RB; közepesen gyakori élőhelyek: D2, D34,
P2b, E l, K la, K7b, L4a, OA, OB; ritka élőhelyek:
D l, D23, B4, C l, D5, E34, E5.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
60-80; özönfajok: aranyvessző-fajok ( Solidago
spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)

T a l a j o k h A kistáj aprólékosan felszabdalt eró

ziós dombsági terület, amelyet agyagos, homokos
beltavi üledék, jégkori vályog és folyóvízi kavics
épít fel. Szinte egyedüli (98%) talajtípusa a peri
glaciális üledéken kialakult, vályog mechanikai
összetételű, kedvezőtlen vízgazdálkodású, pszeudoglejes barna erdőtalaj. E talajok mezőgazdasági
potenciálja a kedvezőtlen vízgazdálkodás, a ne
héz művelhetőség és a kedvezőtlen aerációs vi
szonyok miatt kicsi (15-30). Zömmel (71%) erdő
területek; a szőlők és gyümölcsösök részaránya
<5%, a szántóké pedig 10% körüli lehet.
A táj másik talajtípusát a Szölnöki-patak árte
rének réti öntéstalajai (2%) képviselik, amelyek
fele szántó, fele pedig ártéri ligeterdő lehet.

A talajtípusaik területi megoszlása
Talajtípus kód
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K ö z l e k e d é s h Periferikus közlekedési helyzetű,
főút és vasút nélküli, gyér közúthálózatú terület.
A kistáj Ny-i határvonala a magyar-osztrák,
DNy-i határa a magyar-szlovén államhatár ré
sze. Állami közútjainak hossza 40 km, közútsűrűség 27 km/100 km2. Kétvölgy közúthálózati
végpont.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t b A településsűrűség megfe

lel az országos átlagnak: 100 km2-re több mint 3
település jut. A településhálózat aszimmetrikus,
a lakott helyek többsége a Ny-i részen fekszik.
Az 5 település között nincs városi jogállású, a fal
vak néhány száz lelkesek, apró- és törpefalvak.
Több falu sajátos alaprajzú; laza, házcsoportok
ból álló, ún. szeres vagy szeges beépítés. Ennek a

következménye a külterületi lakosság viszony
lag magas aránya (2001: 7,5%).
N é p e s s é g ■ A népsűrűség nagyon alacsony, az
országos érték 1/4-ét sem éri el (2001: 27
fő/km2). A népességmaximum időpontja 1941,
azóta a térség elveszítette népességének közel
60%-át (2001: 1948 fő). Hagyományos elvándor
lási terület, de 1980 óta a természetes népmozga
lom is negatív. A kedvezőtlen népesedési folya
matok következtében a korstruktúra nagyon
kedvezőtlen: 2001-ben minden 4. lakos 65 évnél
idősebb, a gyermekkornak aránya viszont csak
13,4%. Az elöregedési index értéke mindenütt
100 feletti, 2 településen pedig az elöregedés fo
lyamata visszafordíthatatlannak látszik. Hason
lóképpen kedvezőtlen az iskolázottság szintje is:
2001-ben a lakosság 1 /4-e nem fejezte be az álta
lános iskolát, több mint 1/3-a befejezte, de nem
tanult tovább, miközben az érettségizettek ará
nya mindössze 9%, nem is beszélve a diplomá
sok 3,1%-os részesedéséről.
Vallási és etnikai összetétel terén a kistáj több
szempontból is egyedülálló az országban. Ide tar
tozik, pl. a vallási homogenitás: a lakosság 95,5%-a
római katolikus, a reformátusok mindössze 1,3%-ot
tesznek ki. A felekezetekhez nem tartozók aránya
0,4% (!), az ismeretlen vallásúaké is csak 1,8%. Az
egyetlen kistáj az országban, ahol a magyarság ki
sebbségben van, aránya 2001-ben kb. 45%. A több
séget a vend/szlovén lakosság alkotja (52,5%), a
szlovén-osztrák határ mellett fekvő 4 községben
koncentrálódnak. A németek aránya már csak 1,2%.
A munkaerő-piaci mutatók nem egyértelmű
ek: főleg az elöregedett népesség miatt a gazda
sági aktivitás alacsony (2001: 33,6%), ugyan
akkor a munkanélküliség (5,4%) alatta van az
országos átlagnak. A foglalkozási szerkezet sem
szokványos, mivel az ipar megelőzi a tercier
szektort (2001: 50,8, ill. 43,3%), a mezőgazdaság
pedig nagyjából az átlagos értéket mutatja
(5,8%). 2007 nyarán a munkanélküliség (7,1%)
valamivel meghaladta az országos átlagot, a tele
pülések közötti érdemi különbségek nélkül.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Őrségi Nem zeti Park
Fekete-láp (Orfalu)
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r. k á t tem plom (Apátistvánfalva)
Hármashatárkő (Felsőszölnök)
vízimalom és olajütő (Felsőszölnök)
harangláb (Kétvölgy, Orfalu)

3.2 SOPRON-VASI-SÍKSÁG
3.2.11 IKVA-SÍK
A kistáj Győr-Moson-Sopron megyében helyez
kedik el. Területe 154 km2 (a középtáj 8,4%-a,
nagytáj 2,1%-a).

nyodva (tszf 187-119 m) Süttör (Fertőd)-SarródNyáras-major vonalában belesimul a HanságFertő mocsaras, lápos vízválasztó felszínébe.
A völgylapály D-i és DNy-i lejtőit többnyire a
Lánzséri-medencéből származó kavicstakaró
maradványok, ül. -roncsok fedik.

Területhasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3, kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

D om borzat

°/o

9,5

68,1
0,9

2,8
4,5
13,7
0,5

Hektár
1461,2
10481,0
142,4
425,9
700,0
2106,9
72,2

a Terjedelmes, hordalékkúp jellegű

kavicstakarója ma már erősen szétdarabolt.
Egyedül a Fertő-medence kiemelt D-i peremét
Bálitól Hegykőig kíséri többé-kevésbé összefüg
gő kavicstakaró, amely K felé legyezőszerűen
szétterülve (1-3 km) és fokozatosan lealacso

F ö l d t a n B A medencealjzatot a soproni kristályos

pala összlet alkotja. Mélysége változatos: a Nagycenki-süllyedékben kb. 2,5 km, a Pinnyei-háton vi
szont csak kb. 1 km. A kistáj szerkezetileg irányított,
aszimmetrikus, teraszos eróziós sík a Soproni
hegység, a Fertő-medence és a Répce-síkság között.
Területét kőzettanilag és morfológiaüag is jól elkü
löníthető különböző korú és származású kavicstakarók és kavicstakaró-maradványok fedik. Ezek
nagyobb része az Ős-Ikva-rendszerhez tartozik.
A Vulka, a Lajta és az Ikva vizeit levezető OsIkva a pleisztocén folyamán hatalmas területet
behálózva, jól fejlett terjedelmes hordalékkúprendszert épített, amelybe a folyó a pleisztocén
végén, alsó szakaszán bevágódva, teraszos völ
gyet vésett. Ezek szerint az Ikvának
csak 5-6 m magas újpleisztocén hor
dalékkúp-terasza és 2-3 m magas
óholocén ártere van.
É g h a j l a t Sl Mérsékelten hűvös
mérsékelten száraz, de már közel a
mérsékelten nedves éghajlathoz.
A napfényes órák száma évente
1850 körül valószínű, ebből nyáron
710-720, télen kb. 180 óra napsütés
várható.
Az évi középhőmérséklet Ny-on
alacsonyabb (9,5 °C), mint a K-i vidé
keken (10,0 °C körül). A tenyészidő-
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szak átlaga 16,0-16,5 °C közötti. Ny-on ápr. 14M6án már tartósan meghaladja a napi középhőmér
séklet a 10 °C-ot, és az alá mintegy 180-182 nap múl
va, okt. 16-18-án csökken. K-en ez az időszak hoszszabb (184—187 nap), és ápr. 11—13-tól okt. 16-18-ig
tart. Várható, hogy 185-190 napon át, ápr. 20. és okt.
23. között a hőmérséklet nem csökken fagypont alá.
A nyári legmagasabb és a téli legalacsonyabb
hőmérsékletek sokévi átlaga 33,0 °C, ill. -15,5 °C
körüli.
Az évi csapadékösszeg 620-640 mm közötti, a
nyári félévé 370-400 mm. Az egy nap alatt lehul
lott legtöbb esőt Nagycenken mérték (140 mm).
A hótakarós napok átlagos száma évente 30-38,
a maximális hóvastagság átlaga 20-22 cm.
Az ariditási index 1,06-1,10.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3,5 és 4 m/s közötti.
Az éghajlat főként a mezőgazdasági kultúrák
számára kedvező.
V i z e k ü Teljes egészében az Ikva (amelynek itteni
hossza 37 km) vízgyűjtő területe a határ és a Répcevölgy között. Mellékvizei közül a Dénesmajori-patak (6 km, 15,6 km2) és az Arany-patak (19 km, 135
km2) említhető, utóbbiból azonban alig 20 km2 jut
a táj területére. A terület vízellátása kiegyenlített.
Vízmérceadatok az Ikváról Fertőszentmiklóstól vannak.
Az Ikva mentén a „talajvíz" átlagos mélysége
2 m felett van, É-ra tőle 4 m-ig mélyül. Kémiailag
túlnyomórészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Az összes keménység Nagycenk és Fertőszentmiklós környékén 35—45 nk°-ra,
a szulfáttartalom a határ mentén és Fertőszent
miklós környékén 300 mg/1 fölé emelkedik.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az ar
tézi kutak száma nagy. Mélységük gyakran az
500 m-t is eléri. Vízhozamuk is jelentős. Sokban a
vastartalom meghaladja a 0,5 mg/l-t. A terület
K-i része kiemelt vízbázisnak és vízminőség
védelmi területnek tekintendő. Petőháza hévizű
kútja 95 0 1/p vizet szolgáltat, hőmérséklete 45 °C.
A közcsatornával ellátott lakások aránya
2008-ban 75,4%, mindössze 2 kisebb falu nem
volt csatornázva.

Vízfolyás

Vízmérce

N ö v é n y z e t E l Akistáj potenciális vegetációjában
a cseres-kocsánytalan tölgyesek dominálnak, nyu
gati részén gyertyános-kocsánytalan tölgyesek,
Fertőd körül pedig gyertyános-kocsányos-tölgyesek is előfordulnak. A Fertőre néző dombo
kon régen talán mészkedvelő erdők vagy lösz
tölgyesek, az Ikva völgyében pedig ligeterdők is
lehettek, de ezek gyakorlatilag teljesen eltűntek.
Déli részén Ebergőc mellett egy lápteknő, Muzsajnál kötött talajú cseres-kocsányos tölgyesek
színesítik a képet.
Az Ikva-sík nagy részét ma szántók foglalják
el, Balf körül jelentős a szőlőművelés. Az egyko
ri kiterjedt legeltetés és makkoltatás az erdők
nagy részén ma is érezhető, sok a sarjállomány.
A területen ma 5 jelentősebb erdőtömb található,
ezekben különösen az akác folyton növekvő ré
szesedése ad okot aggodalomra. Természetszerű
gyep a tájban alig van, a jelentősebbnek mond
ható Fertőhöz feletti letörések gyepjeit az akác
térhódítása fenyegeti.
A Nagycenki- és a Peresztegi-erdőkben még
megfigyelhető az Alpokalja flórahatása (csarab Calluna vulgáris, fehér perjeszittyó - Luzula luzuloides, szártalan kankalin - Primula vulgáris), de
már itt is sok a száraz tölgyes faj (nagyezerjófű Dictamnus albus, barkócafa - Sorbus torminalis). A
xerotherm elemek tárháza található Fertőboznál,
amely gazdagságában (tavaszi hérics - Adonis
vernalis, sárga len - Linumflavum, bugás macska
menta - Nepeta nuda) a Fertőmelléki-dombsort
idézi. Fertőd környékén már kisalföldi, ligeter
dei (medvehagyma - Allium ursinum, ligeti csil
lagvirág - Scilla vindobonensis) és mocsári (télisás
- Cladium mariscus, gyűrűs borgyökér - Oenanthe
silaifolia) elemek is felbukkannak. Az ebergőci
láprét reliktumai (lapp ujjaskosbor - Dactylorhiza
lapponica, széleslevelű gyapjúsás - Eriophorum
latifolium, fehér zászpa - Veratrum album) viszont
az alpokalji lápok gazdagságát idézik.
Gyakori élőhelyek: OB, L2a, RC, OC; közepe
sen gyakori élőhelyek: L2b, RB, K la, K2, B la, D34,
D2, RA; ritka élőhelyek: J5, LY2, L2b, BA, B5, E l,
P2a, LY1, OA, P2b, H5a, D5, H4, L l, A3a, II.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 1, bálványfa

LKV

LNV

KQ

316

0,1

cm
Ikva

Fertőszentmiklós

131

KÖQ
m3/s

NQ

1

55
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(Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorphafruticosa) 1 , tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1 ,
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, kései
meggy (Prunus serotina) 2, japánkeserűfű-fajok
(.Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Király Gergely,
Király Angéla)
T a l a j o k H A kistáj teraszos eróziós sík, amelyet

különböző korú kavicstakaró, arra települt és
áthalmozott jégkori vályog, helyenként fiatal ho
mokos üledék, a zárt medencékben pedig vékony
lösztakaró alkot. Talajtakarója meglehetősen vál
tozatos. A terület nagyobb hányadát (82%) kü
lönböző - főként löszös üledékeken képződött erdőtalajok borítják. Barnaföldek szerepelnek a
legnagyobb területi részaránnyal (52%). Több
nyire löszön képződtek, de Peresztegtől DNy-ra
a határ mentén harmadidőszaki üledéken is elő
fordulnak. Mechanikai összetételük homokos
vályog, vályog; vízgazdálkodásuk általában ked
vező. Az altalaj és a kötöttség függvényében vál
tozatos termékenységűek (ext. 30-60, int. 40-85).
Főként (70%) szántóként hasznosíthatók.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
(18%) D-ről övezik a kistájat, zömmel vékony
(40-60 cm) iszappal fedett kavicsos üledéken
képződtek, és csupán Nagycenk környékén ta
lálhatók harmadidőszaki üledéken. Ez utóbbiak
vályog mechanikai összetételűek, jó vízgazdálkodásúak (int. 35-60). A kavicson kialakult vál
tozatok B-szintje a kavicsba nyúlik, barnásvörös
színű és agyaggal cementált. Feltehetően a ple
isztocénben kialakult, reliktum képződmények,
amelyre a fagy változékonyság e talajokban fel
lelhető formakincse (jégzsákok, jégékek) utal.
Sekély termőrétegűek, szélsőséges vízgazdálkodásúak, erősen savanyúak és igen gyenge termé
kenységűek (int. 20-35). Erdősültségük csekély,
Fertőszentmiklós környékén szőlőként művelhe
tik (15%), közel 70%-ban pedig szántók lehetnek.
A termeszthető növények szűk választékát búza,
árpa, vöröshere, bíborhere és zab alkotja.
Pereszteg szomszédságában a löszös üledéke
ken csernozjom barna erdőtalajok (12%) találhatók
a barnaföldekével megegyező talajjellemzőkkel
és termékenységgel.
Az Ikva árterén réti öntés és réti talajképződ
mények vannak, együttesen 18% területi rész
aránnyal. Mechanikai összetételük vályog, agya
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gos vályog; vízgazdálkodásuk és termékenysé
gük kedvező (int. 50-75). A kistáj É-i határába
benyúló fertői lápos réti talajok és nyers öntések
területi részaránya 2%.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód

Területi részesedés (%)
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A talajtípusok területi elterjedése
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K ö z l e k e d é s ü Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. K-N y-i tengelyében fut a 85. sz.
főút és a vele párhuzamos Győr-Sopron egyvá
gányú villamosított vasúti fővonal, amelyből
Fertőszentmiklósnál vasúti mellékvonal ágazik
ki E felé. DNy-i peremét metszi a 84. sz. főút és a
Szombathely-Sopron egyvágányú villamosított
fővonal. A kistáj Ny-i határvonala a magyar
osztrák államhatár része. Állami közútjainak
hossza 65 km, amelyből 25 km (39%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 43 km/100 km2, főútsűrűség 17 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 33%. Ebergőc közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 36 km, amelynek 31%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 23,3 km/100 km2.
Településeinek 42%-a rendelkezik vasútállomás
sal. Fertőszentmiklósnak szilárd burkolatú pol
gári repülőtere van.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t h Sűrűn betelepült kistáj, 100

km2-re közel 8 település jut, s a beépített terüle
tek aránya is közel 10%. A tucatnyi településből
2 városi jogállású (Fertőd és Fertőszentmiklós):
mindkettő szerény népességszámú, funkcióhiá
nyos város, így a térség központjai elsősorban

Sopron, ill. Kapuvár. A városi népesség aránya
(2001: 44,4%) jelentősen elmarad az országos át
lagtól. A falvak derékhadát az 1000-2000 lakosú,
közepes méretű falvak alkotják, de akad egy-egy
kis-, apró- és törpefalu is.
é p e s s é g B Viszonylag ritkásan benépesült tér
ség, a népsűrűség (63 fő/km2) alig több mint a
fele az országos értéknek. A népességszám maxi
mális értéke 1930-ban alakult ki, ezt követően a
lakosság száma váltakozva csökkent és növeke
dett, így a népességvesztés viszonylag szerény
(2001:16 321 fő). Hosszú ideig elvándorlási terület,
1990-től azonban migrációs nyereséget realizál.
A természetes népmozgalom 1980 után negatív.
A kedvezőtlen népesedési folyamatok nyomot
hagytak a kor szerkezeten is: a 65 évesnél időseb
bek aránya már meghaladja a gyermekkorúakét
(2001: 17,4, ill. 16,6%). Egyetlen kivétellel az el
öregedési index értéke 100 felett van, egy telepü
lésen a népesség elöregedése visszafordíthatat-
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lannak látszik, 2 községben pedig előrehaladott
állapotban van. Az iskolázottsági szint valame
lyest elmarad az országos átlagtól, leginkább a
diplomások arányában (2001: 6,3%).
A vallási szerkezet egyszerű, a népesség 9/10
része római katolikus, a reformátusok aránya
1,8%, az evangélikusoké pedig 1,3%. A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak együtte
sen is csak 6%-ot tesznek ki. Az etnikai összetétel
is homogén, a lakosság kb. 97%-ban magyar,
egyetlen kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók viszonylag kedve
zőek: a népesség gazdasági aktivitása nagyjából
megfelel az országos átlagnak, a munkanélküliség
pedig jóval alacsonyabb (2001: 39,9%, ill. 3,5%). A
foglalkozási szerkezetben a tercier szektor csak ke
véssel van az 50% felett (2001: 52,1%), így az ipar
és a mezőgazdaság aránya is az átlag felett van
(38,2, ill. 9,1%). 2007 nyarán a munkanélküliség
(1,4%) töredéke az országos átlagnak, ami lénye
gében már teljes foglalkoztatottságot jelent.

T Á JI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Borvidék: soproni
Széchenyi-kastély parkja (Nagycenk), Viczay-kastély parkja (Nagylózs), Esterházy-kastély parkja (Fertőd),
arborétum (Petőháza)
Petőháza
Fertő-Hanság Nem zeti Park, Nagycenki Hársfasor Természetvédelmi Terület,
Fertő/Neusiedlersee kulturtáj világörökségi helyszín
horgásztó (Petőháza)

i
Szent Imre tem plom (Ebergőc), r. kát. tem plom (Fertőszentmiklós, Fertőszéplak), Szent István tem etőkápolna,

i

Szent Lőrinc tem plom (Nagylózs), r. kát. plébániatemplom (Pereszteg), r. kát. kegytemplom (Röjtökmuzsaj)

&

Nagycenk), Viczay-kastély (Nagylózs), Simon-kúria (Pinnye), Felsőbüki Nagy-Ürményi-kastély (Röjtökmuzsaj)

ft

Esterházy-kastély (Fertőd), Széchenyi-kastély, Bezerédj-kastély (Fertőszentmiklós), Széchenyi-kastély (Fertőszéplak,
Széchenyi-mauzóleum (Nagycenk)
Mária-szobor, Piéta (Ebergőc), barokk hármasszobor (Pereszteg), pestisoszlop, Piéta (Sarród),
vé d e tt kovácsoltvas kereszt (Petőháza)
Múzeumvasút (Nagycenk)
Haydn-emlékszoba, helytörténeti kiállítás (Fertőd), falumúzeum, vasútilámpa-múzeum (Fertőszéplak),

fit

Széchenyi István Emlékmúzeum (Nagycenk)

2%

tom ácos házak (Petőháza), vízimalom (Röjtökmuzsaj), tájház (Sarród)

3.2.12 RÉPCE-SÍK
A kistáj Győr-Moson-Sopron és Vas megyében
helyezkedik el. Területe 529 km2 (a középtáj
28,8%-a, a nagytáj 7,3%-a).
D o m b o r z a t B Orográfiai paraméterei alapján

(átlagos tszf-i magasság 167 m, az átlagos relatív

relief 8,5 m/km2) igazi alföldies jellegű tökéletes
síkság benyomását kelti. Egységes, alig tagolt
felszínét krioturbációs formákkal behálózott,
változó vastagságú (5-15 m) hordalékkúp jelle
gű kavicstakarók, kavicsos jégkorszaki vályog
gal fedett széles, lapos, erodált hátak, régi kavi
csos völgyelések, valamint a Répce elsorvadt
medrei, holtágai és völgytorzói jellemzik.
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T erű lethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%

Hektár

4,7
52,9
0,7
0,5
9,8
31,2
0,1

2486,3
28015,4
389,9
281,8
5164,0
16516,0
61,1

Évente 1850-1900 óra napfénytartamra szá
míthatunk. Nyáron 710-730, télen 185 óra körüli
a napsütés.
Az évi középhőmérséklet 9,5-9,8 °C, a tenyészidőszaké Ny-on 16,0 °C, K-en eléri a 16,5 °C-t.
A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok
száma 183-186 körüli, de a Ny-i vidékeken ennél
kevesebb (180 nap). Az átlépés tavaszi határnap
ja ápr. 13-15. körüli (Ny-on ápr. 18.), az őszi okt.
16-18. körüli. Ny-on rövidebb a fagymentes idő
szak hossza, mint K-en (188 és 193 nap). A Ny-i te
rületeken a tavaszi fagyok ápr. 20-án szűnnek
meg, K-en viszont már ápr. 15-én. Az őszi fagyok
általában okt. 25-én kezdődnek. A hőmérsékleti
maximumok sokévi átlaga 32,5-33,0 °C, a téli mi
nimumoké -15,5 °C körüli.
630-650 mm közötti évi csapadék valószínű,
ebből a tenyészidőszakban 380-410 mm (Ny-on
420 körül) várható. A 24 órás csapadékmaximum
Sopronhorpácson volt, 98 mm. Átlagosan évente
Ny-on 35-38, K-en 32-35 napon a talajt össze
függő hó borítja, átlagos maximális vastagsága
20-22 cm.

F ö l d t a n II A medencealjzatot túlnyomórészt
a soproni csillámpalaösszlet (karbon) alkotja, a
K-i részen azonban már a Rába menti metamorfitösszlet (szilur-devon) jelentkezik. A paleozoos
kőzetek a Csapodi-árokban mintegy 4500 m
mélységben találhatók, s erre vastag neogén üle
dékek települtek. A Répce félköríves, aszimmet
rikus völgyétől É-ÉK-re elterülő tágas síkság.
Felszínalaktani képe lényegesen élénkebb, válto
zatosabb, mint a szomszédos Gyöngyös- és
Rába-síkságé. Ez azzal magyarázható, hogy az
Ős-Répce nem egységes süllyedékterületet töl
tött fel, hanem térben és időben egymástól füg
getlenül
süllyedő
területeken különböző korú hordalékkú
10 km
=1
pokat épített (három
h ord alék k ú p -öv e
t%Magylózs
zet), amelyek periEbergőc
glaciális szoliflukciós átmozgatással - a
Sopronkövesd
síkság középső része
kivételével - nagy
jából egységes ka
vicstakaróvá forrtak
össze. Feltárt hévizei
közül legértékesebb
Egyházasfaí
az 1957-ben felszínre
hozott, sokoldalúan
hasznosítható gyógy
hatású büki (3500
Horvátzsidán7
1/p, 58 °C), nátrium“"CPssci
Kiszsidány hidrogénkarbonátos
szénsavas termálvíz.
É g h a j l a t h Mérsé

kelten hűvös-mér
sékelten száraz, de
már közel a mérsé
kelten nedves ég
hajlathoz.
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Agy'agosszergepy

szÉjfíímikló®*'

Q Pusztacsalád

Répceszemere

icelak
lagygerel
Mesterháza

Tömőid h

Meszlen

Az ariditási index 1,05-1,08.
A leggyakoribb szélirányok az ÉNy-i és az É-i,
az átlagos szélsebesség 3,5 m/s körüli.
Az éghajlat a mezőgazdasági kultúrának és a
kevésbé hőigényes zöldségféléknek kedvez.

N övényzet ■ A Répce-sík vegetációját a makroklíma mellett a sajátos edafikus tényezők és a
tájhasználat is befolyásolta, s ezek függvényében
egyes kisebb részei egymástól eléggé eltérőek. A
Répce völgyét ligeterdők borították, ezek közül
kevés maradt fenn (ilyen a híres csáfordi Tőzikés-erdő is), inváziós terhelése magas. A határ
menti sáv savanyú talajain gyertyános-tölgyesek
alakultak ki, itt ma is magas az erdőborítás, bár
sok a telepített fenyves és akácos. A Csepreg és
Újkér közötti rész egykori zárt erdei szinte telje
sen eltűntek, ma alföldi jellegű agrártáj. Iván,
Csapod és Vitnyéd térségére az ún. „cseri tölgye
sek" jellemzők, ahol az egykori erdei legeltetés
szerkezet- és fajkészlet-alakító hatása ma is meg
figyelhető. A táj amúgy sem sok gyepje az utób
bi 50 évben nagyon megfogyatkozott. Nedves
rétek ma csak a Répce mellett vannak, míg a szá
razabb kavicsteraszok egykori legelőinek több
sége beerdősült vagy beerdősítették - általában
erdeifenyővel és akáccal.
A Répce mente montán fajai (galambvirág Isopyrum thalictroides, gyapjas boglárka - Ranunculus lanuginosus, nyugati csillagvirág - Sállá
drunensis) sokáig leereszkednek, rétjei ma is faj
gazdagok (buglyos szegfű - Dianthus superbus,
szibériai nőszirom - Iris sibirica). A határszéli
erdőkben több faj (magyar varfű - Knautia
drymeia, kövi pimpó - Potentilla rupestris, szártalan kankalin - Primula vulgáris) még alpokalji
hatást jelez. A „cseri talajok" a pionírok (kasikakáka - Isolepis setacea, tavaszi forrásfű - Montia
arvensis, egércsenkesz-fajok - Vulpia spp.), mo
csári növények (hólyagos sás - Carex vesicaria,
fekete szittyó - Juncus atratus) és száraz tölgyes
elemek (parlagi rózsa - Rosa gallica, vitéz bük
köny - Vicia cassubica) furcsa egymásmellettiségét eredményezik. Szigetszerűen (Iván, Vit
nyéd) a szikesek növényei (sziki üröm - Artemisia
santonicum, molyhos őszirózsa - Aster canus,
sziki kocsord - Peucedanum offirínale) is előfor
dulnak.
Gyakori élőhelyek: L2a, OC, L2b, RC, D34,
K2; közepesen gyakori élőhelyek: OB, J6, F2, P2b,

V izek h Az Ikva-síktól D-re É-i része a Kardos-ér

(táji hossza 29 km, mellékpatakja D-ről a Köles-ér,
13 km), D-i része a Répce vízgyűjtő területe. Az
utóbbi itteni hossza 40 km. Mellékpatakjai É-ról a
Rajna-patak (8,5 km, 14,3 km2), a Pós-patak (24,3
km, 107,4 km2) és a Kocsód-patak (10,2 km 40,8
km2); D-ről csak a határon kívül kezdődő ún. Ásás
(14 km, 49 km2) számítható tájon belüli mellékvíz
nek. Egészében kiegyenlített vízellátású terület.
A Kardos-érről Pusztacsaládtól, a Répcéről
Répceszemerétől és Répcevistől közlünk vízjárá
si adatokat.
A vízfolyások vízminősége még I. osztályba
sorolható, bár kisvíz idején a települések alatti
szakaszon szennyeződések is jelentkeznek. Az
árvizek időszaka főleg a tavasz, de ősszel is ki
alakulhatnak. A kisvizek is bármely időszakban
előfordulhatnak, de azért a nyár végén a leggya
koribbak. A tájnak 11 kis természetes tava van,
amelyek átlagos területe 1 ha.
A „talajvíz" mélysége a vízfolyások mentén 2-4
m között, azoktól távolodva 4 m alatt van. Minősé
gileg főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Ivántól DK-re a nátrium is megjelenik. Ke
ménysége általában 15-25 nk°, de Ivántól ÉNy-ra
35 nk°-ig emelkedik. A szulfáttartalom a Répce és a
határ mentén 60-300 mg/1, máshol 60 mg/1 alatti.
Nagy területeken fordul elő nitrátszennyezés.
A rétegvizek mennyisége jelentős. A táj Répce
menti része kiemelt vízbázisnak tekintett védett
terület. Az artézi kutak száma jelentős, de nincs
minden településen. Mélységük általában 100-200
m közötti. Vízhozamuk is tekintélyes, több száz
1/p. Híres termálkútja Bükfürdő szénsavas
gyógyvizét adja.
A 36 település közel felében van csak csator
nahálózat, de a közcsatornával ellátott lakások
aránya meghaladja az 50%-ot (2008: 54,8%).

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

159
470
260

0,04
0,44
0,35

cm
Kardos-ér
Répce
Répce

Pusztacsalád
Répcevis
Répceszemere

1
-18
14

KÖQ
m2/s
0,40
1,61
3,70

NQ
32
72
95
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H4, RB, B5, J4, D2, P2a, K la, J5; ritka élőhelyek:
RA, A l, BA, B3, F lb , F3, E l, H5a, B la , B2, K7b,
OA, D5, F ia, F5, II, A3a, B4, D6, D2.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvaniai) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 4, akác (Robinia
pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Király Gergely, Király Angéla)
T alajok s A kistáj hordalékkúpjait jégkorszaki

vályoggal és lösszel fedett kavicstakaró alkotja.
A homokos talajképző kőzeten az agyagbemosódásos barna erdőtalajok elterjedtek. Területi
részarányuk 71%. E talajok mezőgazdasági po
tenciálját és termékenységét a helyenként elő
forduló, vassal cementált, vízzáró kavicsréteg
kialakulása tovább rontja. Termékenységük álta
lában gyenge. Csér környékén a kavicsrétegre
vastagabb homokréteg települt, ezáltal a talajok
vízgazdálkodása és termékenysége kedvezőbb.
Erdő 60%, gyümölcsös 10%, rét-legelő 15% és
szántó (int. 25-40) területi hasznosításuk lehet
séges.
A barnaföldek (3%) Sopronkövesdtől D-re a
határ mentén harmadidőszaki üledékeken talál
hatók. Erdőborítottak (Florpácsi-erdő).
A Lövő-Sajtoskál vonaltól Ny-ra löszös üle
déken képződött, vályog mechanikai összetéte
lű, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű
csernozjom barna erdőtalajok nagy, összefüggő
területet (15%) borítanak, és kb. 90%-ban szántó
földi hasznosításra alkalmasak (ext. 50-80, int.
65-100).
A Kardos-ér és a Répce fiatal alluviumán ré
ti öntések (8%) és réti talajok (2%) találhatók.
Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálko
dásuk kedvező. Mészmentesek; termékenysé
gük kedvező (int. 75-105), emiatt kb. 80%-uk
szántóként hasznosulhat, 20%-uk pedig rét
legelőként.
Az Iván határában lévő Viszlamajor környé
kén egy kavicstakaróval körülzárt kis medencé
ben a medencefenéken, löszszerű iszapos agya
gon - a réti talajok közé ágyazottan - közepes és
kérges réti szolonyec talajok (1%) képződtek,
amelyek morfológiai jellemzői az Alföld szike
seiéhez hasonlóak.
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A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód

07

71
3

09
11

15
1
2
8

TI
25
26

A talajtípusok területi elterjedése
Talajtípus
kód

0-5

07
09
11
22
25
26

51
5
92
100
100
86

Lej tő kategória
5-17 17-25 >25
3
5

Erdő

6

-

-

-

40
90
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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K özlekedés h Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Ny-i harmadát metszi a 84. sz.
főút és a kistáj ÉNy-i részén vele párhuzamos
Sopron-Szombathely egyvágányú villamosított
vasúti fővonal. DK-i peremén fut a 86. sz. főút és
a vele párhuzamos Szombathely-Csorna egyvá
gányú vasútvonal. A kistáj Ny-i határvonala a
magyar-osztrák államhatár része. Állami közút
jainak hossza 193 lan, amelyből 38 km (20%) má
sodrendű főút. Közútsűrűség 35 km/100 km2, a
főútsűrűség 7 km/100 km2. Főút menti települé
seinek aránya 25%. Csér közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 37 km, amelynek 24%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 6,5 km/100 km2. Te
lepüléseinek 29%-a rendelkezik vasútállomással.
Pusztacsaládnak füves polgári repülőtere van.
T elepüléshálózat ^ Az átlagosnál jóval sűrűb

ben betelepült kistáj, 100 km2-re közel 7 telepü
lés jut. Az átlag mögött azonban jelentős területi
különbségek vannak: miközben a DK-i peremen
extrém sűrű a településhálózat, a kiterjedt EK-i
részen mindössze 2 település fekszik. A 36 tele
pülésből 2 városi jogállású (Bük, Csepreg), mind
kettő szerény népességszámú, központi helyi
funkciókkal alig rendelkező, a kistáj peremén,
ráadásul egymás szomszédságában fekvő kisvá
ros. így a kistáj jórészt megoszlik Sopron, Szom
bathely, Sárvár és Kapuvár vonzáskörzetei kö
zött. A városi népesség aránya (2001: 28,4%)
messze elmarad az országos átlagtól. A faluháló
zatban meghatározóak a kis- és aprófalvak

3 .2.13

(200-1000 lakos), a néhány közepes méretű falu
lakosságszáma sem haladja meg az 1500 főt.
Figyelemre méltó a törpefalvasodás: 2001-ben
már 7 falu lakosságszáma nem érte el a 200 főt.
N épesség ■ A magas településsűrűséghez ala
csony népsűrűség társul (2001: 46 fő/km2), egyes
területeken azonban 20 fő/km2 alatti az érték. A
népességmaximum még 1930-ban volt, azóta a
kistáj elveszítette népességének 1/3-át (2001:
23 334 fő). A népesség apadásában az elvándorlás
és a természetes fogyás egyaránt szerepet játszott,
s a kedvezőtlen népesedési folyamatok nyomot
hagytak a korszerkezeten is: 2001-ben a 65 éves
nél idősebbek aránya már meghaladta a gyermekkorúakét. A problémát az elöregedési index
is mutatja: ennek értéke egyetlen településen van
100 alatt, minden 5. településen viszont a népes
ség elöregedése visszafordíthatatlannak látszik.
Nem mutat jobb képet az iskolázottság sem: a la
kosság több mint 2%-a egyetlen osztályt sem vég
zett, közel 1/3 része megrekedt az általános iskola

befejezésénél, az érettségizettek aránya csak
16,5%, a diplomásoké pedig mindössze 4,8%.
A vallási összetétel egyértelmű, a lakosság
több mint 4/5-e római katolikus. Az evangéliku
sok aránya ettől jócskán elmarad (2001: 8,9%), né
hány kisebb faluban azonban többségben vannak.
A reformátusok részesedése 1,3%, ugyanennyi a
felekezeten kívülieké is, az ismeretlen vallásúaké
pedig 5%. Az etnikai kép is egyszerű: a népesség
döntő része magyar (2001: kb. 96%). E mellett
csak a horvátok érdemelnek említést (1,4%), de
egy településen (Und) közel 50% az arányuk.
A munkaerő-piaci helyzet nem egyértelmű: a
munkanélküliek aránya alacsonyabb az országos
átlagnál, a lakosság gazdasági aktivitása
viszont csak átlagos (2001: 4, ill. 39,2%). A foglal
kozási szerkezet is eltér az országos képtől, mivel
a tercier szektor aránya nem éri el az 50%-ot (2001:
49,4%), az ipar és a mezőgazdaság pedig felülrep
rezentált (40,6, ill. 10%). A munkanélküliség 2007
nyarán kb. a fele (3,6%) az országos átlagnak, de
jelentősek a települések közötti különbségek.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Üdülőkörzet: Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet
Széchenyi-kastély parkja (Sopronhorpács), Markusovszky-kastély parkja (Vasegerszeg)

+

Bük
kerékpárút, horgásztó (Csepreg), golfpálya (Zsira), Látványtó (Sajtoskál), bányatavak (Csér)
Szent Imre tem plom (Bő), Szent Kelemen tem plom , ev. tem plom (Bük), Szent Katalin kápolna és zárda (Csepreg),

é

Szent András tem plom (Iván), ev. tem plom (Nemeskér), Szent György tem plom (Répceszentgyörgy), plébániatemplom
és kálvária (Répcevis), Mária Magdolna tem plom (Simaság), plébániatemplom (Sopronhorpács), Szent M árton tem plom (Und),
Szent László tem plom (Völcsej), Szent József tem plom (Zsira), r. kát tem plom (Csepreg, Gyalóka, Sajtoskál, Újkér, Vasegerszeg)
Szapáry-kastély, Felsőbükí-kúria (Bük), Simon-kúria- (Chemelházadamonya), Seholler-kastély, Rottermann-kastély (Csepreg),
Ebergényi-kastély (Egyházasfalu), Guary-kastély (G ór), Széchenyi-kastély (Iván, Sopronhorpács), Jekelfalussy-kastély
(Mesterháza), Heller-kastély (Pusztacsalád), Szentgyörgyi-Horváth-kastély (Répceszentgyörgy), Rupprecht-kastély,
Losonczy-kastély (Sajtoskál), Festetics-kastély (Simaság), Markusovszky-kastély (Vasegerszeg), Rimanóczy-kastély (Zsira)
régi Megyeháza (Nemeskér)
klasszicista sírkövek (Iván)

t T+
Mária-oszlop (Bük), Szent Vendel-szobor (Chemelházadamonya), pestisoszlop (Egyházasfalu), pestiskereszt Szent Anna-szobor,
Piéta (Iván), Szent István-szobor (Pusztacsalád), Mária-szobor (Répceszentgyörgy), N epom uki Szent János-szobor (Simaság),
barokk szobrok (Sopronhorpács, Sopronkövesd), ú t menti barokk szobrok (Völcsej), kálvária (Zsira)
helytörténeti kiállítás (Csepreg), falumúzeum (Nagygeresd)

te

ő

tájház (Csapod, Újkér), körmagtár (Sopronhorpács), parasztházak (Und), harangtorony (Vasegerszeg)

3.2.13 GYÖNGYÖS-SÍK
A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe
420 km2 (a középtáj 22,9%-a, a nagytáj 5,8%-a).

D omborzat b Az alföldies jellegű kistáj arculata
egyhangú, még mikroformákban is nagyon szegé
nyes. A relatív relief km2-enként a 10 m-t sem éri el
(8,5 m/km2). DK felé enyhén lejtősödő, alacsony

377

T erülethasznosítás
Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%
9,6
67,2
1,0
0,0
3,7
18,1
0,3

Hektár
4048,4
28259,2
410,2
8,7
1559,6
7615,5
140,3

hegylábfelszínig, K felé pedig a Rába bal parti
kavicstakarójáig terjed, és meredek, alámosott
törésperemmel végződik.
h a j l a t b Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Az évi napfénytartam 1850 és 1900 óra között
valószínű, nyáron 710-730, télen 190 óra körüli
napsütés várható.
Az évi középhőmérséklet Ny-on 9,0 °C kö
rüli, K-en 9,5 °C, a tenyészidőszak hőmérsékleti
átlaga 16,0 °C körüli, K-en néhány tized fokkal
magasabb (16,3 °C). Ny-on 176-180 nap körül
(ápr. 18-20-tól okt. 14—16-ig), K-en több mint 180
napon át (ápr. 15—16-tól okt. 14—16-ig) a napi kö
zéphőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagy
mentes időszak a Ny-i vidékeken rövidebb
(178-180 nap), mint a K-i részeken (185-188
nap). Ápr. 18-23-tól okt. 20-ig az évek többségé
ben nem kell fagypont alatti hőmérséklettel szá
molnunk (K-en csak okt. 24. körül jelentkeznek
az őszi fagyok). A nyári legmagasabb és a téli
legalacsonyabb hőm érsékletek sokévi átlaga
32,0-33,0 °C körüli, ill. -15,5 és -16,0 °C közötti.

Ég

felszínét (átlagos magassága 207 m a tszf) jégkor
szaki vályog, agyagos vályogos löszös üledék és
lösz borítja. A síkság D-i térségében a jégkorszaki
vályog kivastagodik, s helyenként a kavicstakaró
is egybeolvad a Rába-bal parti kavicstakaró felszí
nével. A kavicstakaró és a fedőjébe települt, szá
mos helyen kaviccsal is kevert barna jégkorszaki
vályog egyaránt regionális szoliflukciós mozgatottságról és belső krioturbációs formákról (poligonok, fagyzsákok, fagyékek stb.) tanúskodik.
A jórészt tökéletes síkság felszínalaktani jelle
gét a lefolyástalan vagy rossz lefolyású lapos
mélyedések kusza hálózata, valamint a Gyön
gyös elsorvadt holtmedrei teszik némileg válto
zatossá. A régi Gyöngyös-medrek
szivárgó vízfolyásaikkal és csordo
gáló ereikkel behálózták az egész
KŰSZEGFALVA
síkságot és sajátos felszínalaktani
kA -M e mesesó
vonásokat kölcsönöztek a kistáj
nak. A táj képe tagolatlanságával,
jelentéktelen viszonylagos szintkü
lönbségével és formaszegénységé
vel a Rábaközre emlékeztet.

^Mesterháza

Tömjörd

Ghtiiielháza-

Acsád
Szeleste,

Perenye'
F ö l d t a n H A medencealjzatot főleg

a Kelet-alpi takaró mélybesüllyedt
kőzetei alkotják, ezekre késő-mio
cén és késő-pannon képződmények
települtek. A Kőszegi-hegységet
DK-ről övező periglaciális hegylábfelszín K-i peremén ÉÉNy-DDK-i
irányú süllyedéktengelyben alakí
totta ki jelenlegi völgyét az új
pleisztocén végén a Gyöngyös. A
vízfolyásnak pleisztocén terasza
nincs, széles völgylapályát több
nyire csak magas- és alacsonyártér
kíséri. A széles árterű völgytől K-re
a Gyöngyös terjedelmes kavicstakarós síksága következik, amely É
felé a Répce-Gyöngyös vízválasztó
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asaurány' 1
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Meggyeskovácsi

:

Az évi csapadék sokévi átlaga 630-650 mm, a
tenyészidőszaké Ny-on 420 mm körüli, K-en
mintegy 400 mm. A legtöbb eső egy nap alatt
(112 mm) Szombathelyen hullott. A téli félévben
várható, hogy a hótakarós napok száma 33-38,
de Ny-on 40 fölötti, 20-23 cm körüli átlagos ma
ximális vastagsággal.
Az ariditási index értéke 1,05-1,08.
A szélirányokat az Alpok áramlásmódosító
hatása jellemzi, így a leggyakoribb szélirány az
É-i, a másik jellemző szélirány a D-i. Az átlagos
szélsebesség 3-3,5 m/s.
Főként a mezőgazdasági növények számára
kedvező az éghajlat.

lag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Szombathelytől D-re a nátrium is je
lentkezik. Keménysége 15-25 nk° közötti, de
Szombathelytől D-re a 35 nk°-ot is eléri. A szulfáttartalom a patakvölgyekben 60 mg/1 feletti,
azoktól távol kisebb. Kiterjedten jelenik meg a
nitrátosodás is.
A rétegvizek mennyisége átlagos, de néhol a
200 m körüli mélységű kutakból tekintélyes víz
hozamokat nyernek. Az artézi kutak száma je
lentős, de nincs minden településen.
A közcsatornával ellátott lakások kiemelke
dően magas aránya (2008: 89,3%) elsősorban
Szombathely majdnem teljes körű ellátásának a
következménye, de a falvak többségében is van
csatornahálózat.

V iz e k
S A táj É-i része a Répce, középső, na
gyobb része a Gyöngyös, D-i pereme a SorokPerint vízgyűjtő területéhez tartozik. A Répce
mellékpatakjai: Ablánc-patak (16,5 km, 10 km2),
Szelestei-patak (6,5 km, 18,4 km2), Kőris-patak
(16 km, 20 km2); a Gyöngyös (24 km, 250 km2)
mellékpatakjai: Baláta-patak (12 km, 16 km2),
Borzó-patak (24 km, 110 km2), Perec-patak (11
km, 12,5 km2), Surátnyi-patak (15 km, 30 km2),
Sárd-ér (13 km, 29 km2), Sormás-ér (5 km, 13
km2), Hosszúvíz-patak (12 km, 22 km2), Rátkapatak (14 km, 26 km2). (Utóbbiak azonban a kis
táj határán kívül érik el a Gyöngyöst.) A SorokPerint ide tartozó része 24 km, 110 km2; mellék
vizei: Vizellős-patak (6 km, 16 km2), Kis-Sorok
(9 km, 13 km2). A vízháztartás kiegyenlített.
Vízjárási adataink vannak a Perintről, a
Gyöngyösről és a Sorokról.
A mellékpatakok nagyvizei: Hosszúvíz-patak
19 m3/s; Rátka-patak 9 m3/s; Kis-Sorok 7 m3/s;
Borzó-patak 22 m3/s; Sárdi-patak 12 m3/s. Az
árvizek szokásos ideje a tavasz, de bármely év
szakban bekövetkezhetnek. A kisvizek már in
kább csak kora ősszel tartósak.
A kistájnak 2 kis tava van: a vassurányi termé
szetes eredetű, de csak 0,7 ha felszínű. A szombathelyi csónakázótó mesterséges és 11,2 ha felületű.
A „talajvíz" mélysége a Sorok-Perint völgyé
ben 2 -4 m között, máshol 4 m alatt van. Kémiai

Vízfolyás

Vízmérce

■ Vegetációját tekintve átmeneti jel
legű terület, ahol Ny-ról K felé haladva a poten
ciális vegetációban a gyertyános-tölgyesek helyét
cseres-tölgyesek veszik át. É-i részén már kis
alföldi jellegű gyertyános-kocsányos tölgyesek,
Vát és Porpác térségében cseres-kocsányos töl
gyesek is vannak. A gyakran változó vízgazdál
kodású, savanyú talajok természetes módon is a
tölgyfajoknak kedveznek, e tendenciát (az elegyfafajok hiányát) az erdőgazdálkodás is erősítette.
A kistáj gyeptársulásai másodlagosak, mára
mind a jó állapotú nedves és üde kaszálók, mind
a szárazabb gyepek erősen megfogyatkoztak a
feltörések, mesterséges erdősítések és természe
tes szukcesszió következtében. A kisebb folyók,
patakok melletti ligeterdők szinte kivétel nélkül
megsemmisültek, a vízfolyásokat kísérő növény
zetet ma özönnövények uralják. Szombathely
térsége a mezőgazdálkodás számára alkalmas
talajok miatt csaknem erdőtlenné vált, jelentős
erdőtömbök csak kötöttebb talajokon (Acsád és
Porpác körül) maradtak fenn, de ezekben is sok
a telepített fenyves.
Flórája eléggé elszegényedett, de még megta
lálhatók és általában meghatározók az Alpokalja
elemei. Ilyenek az üde erdőkben a völgycsillag
(.Astrantia major), az erdei galaj (Galium sylvaticum),
N

ö v é n y z e t
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a magyar varfű (Knautia drymeia), a pettyegetett
lizinka (Lysimachia punctata); az acidofil szegé
lyekben a dunántúli sás (Carex fritschii), a szakál
las orbáncfű (Hypericum barbatum), a halvány
perjeszittyó (Luzula pallescens); a nedves réteken
az északi sás (Carex hartmannii), a buglyos szeg
fű (Dianthus superbus), a sárga kígyókapor (Silaum silaus). Fontosak az egykori legelők, katonai
gyakorlóterek pionírjai (lengefűfajok - Aira spp.,
kékcsillag - Jasione montana, egércsenkesz-fajok Vulpia spp.) és iszapnövényei (látonyafajok - Elatine spp., gömböstermésű szittyó - Juncus sphaerocarpus, békaboglárka - Ranunculus flammula).
K-i részén már alföldi jellegű fajok (kisvirágú
kakukktorma - Cardamine parviflora, télisás - Cladium mariscus, mocsári kutyatej - Euphorbia
palustris) is felbukkannak.
Gyakori élőhelyek: OC, L2b, E l, K2, K la; köze
pesen gyakori élőhelyek: P2b, D34, OB, RC, RB,
RA, J6, P2a, BA; ritka élőhelyek: P7, Jla , B la , P45,
B2, B5, OA, J4, A3a, A l, D2, E2, A23, J2, J5.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, kis
virágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1,
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác
(Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Király Gergely)
a l a j o k h A tagolatlan felszínű, jégkorszaki vá
lyoggal, agyagos vályoggal, löszös üledékkel és
lösszel fedett kavicstakarójú, DK felé enyhén lej
tő kistáj uralkodó talajtípusai az erdőtalajok
(89%). A kistáj É-i részén agyagbemosódásos
barna erdőtalajok találhatók (20%). Gyenge termékenységűek annak ellenére, hogy termőréte
gük nem sekély és vízgazdálkodásuk nem szél
sőséges, csupán kémhatásuk erősen savanyú.
Jelentős részben (42%) erdőborítottak, kb. 30%-uk
szántónak (int. 25-50), 10%-uk pedig rét-legelő
nek alkalmas.
A kistáj másik erdőtalaja a löszös üledéken
képződött barnaföld (69%). Mechanikai összeté
tele vályog, vízgazdálkodására a nagy vízraktá
rozó és a jó víztartó képesség jellemző. Kedvező
a termékenysége (int. 55-85). AGencsapáti-SöpteSzombathely alkotta háromszögben legelőként
(10%), 2/3 részben szántóként hasznosíthatók, a
fennmaradó rész pedig erdőként.

T
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A Gyöngyös és a Perint völgyében kis szervesanyag-tartalmú, mészmentes nyers öntések
(10%) találhatók. 40% szántó (int. 20—45), 20%
rét-legelő és 10% gyümölcsös hasznosításuk ala
kult ki. A Répce öntés réti talajainak részaránya
1%. Hasznosításukra az 50% szántó, a 30% rétlegelő és az erdő alakult ki.

A talajtípusok területi megoszlása
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K ö z l e k e d é s ■ Csomóponti (Szombathely) köz
lekedési hálózati helyzetű terület. Szombathely
ről sugárirányban indulnak ki a térség főútjai
(86., 87. és 89. sz. főutak) és a vasútvonalak (a
Szombathely-Csoma és a Szombathely-Sopron
villamosított, valamint a Szombathely-Nagykanizsa, a Szombathely-Szentgotthárd és a Szom
bathely-Kőszeg egyvágányú vonalak). A kistáj
K-i peremén ágazik ki a 88. sz. főút. Állami köz
útjainak hossza 151 km, amelyből 65 km (44%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 37 km/100
km2, főútsűrűség 16 km/100 km2. Főút menti
településeinek aránya 43%. Porpác és Pusztacsó
közúthálózati végpontok. Vasútvonalainak hossza
75 km, amelynek 35%-a villamosított. Vasútsűrűség: 19 km/100 km2. Településeinek 39%-a ren
delkezik vasútállomással. Szombathelynek pol
gári célú füves repülőtere van.

T

e l e p ü l é s h á l ó z a t

m A kistáj településhálózata

az átlagosnál sűrűbb, 100 km2-re közel 7 telepü
lés jut. A 28 településből egyedül a megyeszék
hely Szombathely városi jogállású, a térség egy
értelmű központja (2001: 81 920 lakos). A városi
lakosság aránya jelentősen az országos átlag
feletti (2001: 79%). A faluhálózat a népességszám
alapján széles skálán helyezkedik el: dominál

3.2.1

nak a kis- és aprófalvak (200-1000 lakos), van né
hány közepes méretű (1000-3000 lakos) és egy
nagy falu is (>3000 lakos), törpefalu viszont
mindössze 2 akad. Főleg Szombathely jelentős
térbeli kiterjedése miatt közel 10% a lakott terü
letek aránya.
N é p e s s é g ^ Elsősorban Szombathely hatását
mutatja az országosnál jóval magasabb népsűrű
ség (2001: 238 fő/km2). A népességmaximum
1990-ben alakult ki, azóta a népességszám vala
melyest csökkent (2001:103 625 fő). Ennek hátte
rében az áll, hogy a korábban nyereséges ter
mészetes népmozgalom és migráció egyaránt
veszteséges lett. Az utóbbi oka jórészt a Szom
bathelyt érintő szuburbanizáció, amikor a me
gyeszékhelyről elköltöző népesség a szomszé
dos kistájakat célozza meg. A korstruktúra már
mutat bizonyos problémákat, mert a gyermek
kornak aránya nem sokkal haladja meg a 65 év
felettiekét (2001: 15,4, ill. 13,9%). Hasonló képet
tükröz az elöregedési index is: mindössze 5 tele
pülés esetében van a mutató értéke 100 alatt, 2
faluban viszont az elöregedés igen előrehaladott

szakaszban van. Ugyancsak Szombathely hatá
sára nagyon jó az iskolázottság szintje, még a
diplomások aránya (2001:12,1%) is felette van az
országos átlagnak. Az viszont már nem kedvező,
hogy a diplomások több mint 90%-a a megyeszékhelyen él.
Vallási téren meghatározó a római katoliku
sok súlya, a népesség több mint 3/4 része ide
tartozik. A protestáns egyházak közül az evangé
likusok 3,4%-ot, a reformátusok pedig 2,6%-ot
értek el (2001). A felekezeten kívüliek és az ismeret
len vallásúak aránya együtt sem érte el a 15%-ot.
A kistáj színmagyarnak tekinthető, mivel egyet
len kisebbség aránya sincs 1% felett.
A munkaerőpiac helyzete kimondottan jó: a
népesség gazdasági aktivitása jóval az országos
átlag feletti, a munkanélküliség pedig jócskán
alatta van (2001: 45,5, ill. 4,2%). A foglalkozási
szerkezetben a tercier szektor a meghatározó
(2001: 56,1%), megelőzve az ipart és az elhanya
golható arányú mezőgazdaságot (40,7, ill. 3,2%).
2007 nyarán a munkanélküliség (3,9%) az orszá
gos átlagnál kisebb, a települések közötti jelentő
sebb különbségek nélkül.

T Á JI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Üdülőkörzet: Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet
>.5

Kámoni arborétum (Szombathely), Szelestei arborétum , kastélypark (Acsád); Bogáti kastélypark (Szombathely),
Ambrózy-kastély parkja (Tanakajd), Endődy-kastély parkja (Vép)
Szeleste, Szombathely
kerékpárutak, Országos Kéktúra

1
190 éves páfrányfenyő (Acsád)
Erdődy-várkastély (Vép)
Mindenszentek tem plom (Balogunyom), Szentkút, kápolna és kálvária (Gencsapáti), tem etőkápolna (Lukácsháza),
Szent Mihály tem plom (Salköveskút), Nagyboldogasszony tem plom (Sorokpolány), Szent M árton te m p lo m (Söpte),
székesegyház, Szent M árton tem plom (Szombathely), Nagyboldogasszony tem plom (Vasasszonyfa),
N epom uki Szent János kápolna (Vassurány), kegytemplom (Vát), r. kát. tem plom (Acsád, Kisunyom, Meszlen, Pusztacsó,
Táplánszentkereszt, Vassurány, Vasszilvágy, Vát, Vép)
Szegedy-kastély (Acsád), Akacs-kastély, Borsics-kastély, Sényi-kastély, Gothard-kastély (Balogunyom), Széchenyi-kastély
(Gencsapáti), Reissig-kastély (Kisunyom), Patthy-kastély (Kőszegpaty), Szapáry-kastély (Sorokpolány),
Festetics-Szentgyörgyi-Horváth-kastély (Szeleste), Bogáti-kastély, Erdődy-kastély, Emuszt-kastély, Gothard-kastély,
püspöki palota, Reissig-kastély, Saághy-kastély, Szegedy-kastély (Szombathely), Ambrózy-kastély (Tanakajd), Sigray-kastély,
Inkey-kastély, Rosenberg-kastély, Széli-kastély (Táplánszentkereszt), Schilson-kastély (Vassurány), Bezerédy-kastély (Vasszilvágy)
Szapáry-mauzóleum (Sorokpolány)

t+f
Mária-szobor (Kőszegpaty), ú t menti kőkeresztek (Porpác), Szenvedő Krisztus-szobor (Vasszilvágy)
G othard Asztrofizikai Obszervatórium, lseum rom kert, Járdányi Paulovics István rom kert, Savaria Múzeum, Smidt Múzeum,

tír

Szombathelyi Képtár, Egyházmegyei Gyűjtemény és Kincstár (Szombathely)

yy

harangláb (Lukácsháza, Sorkikápolna), Vasi Múzeumfalu (Szombathely)
W e ö re s Sándor Színház (Szombathely)
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3.2.14 RÁBAI TERASZOS SÍK

patak sekély (2-3 m) völgyelése bontja meg. Az
egységes tagolatlan tökéletes síkság (átlagos
relatív relief 4,3 m/km2) domborzatát a pleisz
tocén folyamán a gyakori fagyváltozékonyság
hatására fellépő jégkorszaki periglaciális folya
matok formálták. A szoliflukció a kavicstakaró
felső szintjét nagy területen átmozgatta, s a régi
m ederm aradványokkal tagolt felszínét el
egyengette. A szoliflukciósan települt ka
vicsrétegek mellett erre utal a kavicstakaró
belsejében és felszínén kialakult változatos
krioturbációs formák (poligonok, fagyzsákok,
fagyékek) regionális elterjedése is. Barna jég
korszaki vályoggal és löszös üledékkel borított
felszínét ma feltöltődés alatt álló laposok, las
san szivárgó erek, fokok és elsorvadt holtágak
jellemzik.

A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe
408 km2 (a középtáj 22,2%-a, a nagytáj 5,6%-a).

T erüiethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

°/o

Hektár
2445,9
30577,3
106,8

6,0
75,0
0,3

0,0

0,0

4,4
13,8

1778,1
5632,6
230,6

0,6

D o m b o r z a t m Felszínalaktani egységét csak a
kavicstakaróba vágódott Gyöngyös és a Sorok-

• Nagygerésjl,
10 km

Ereszténymjor Cák Tíőszed"

_

. ,;■ >*

issiác'onv

'Jí

3oriy
Mesterháza TompálS
' V|sSge;s:e ;9

KŐSZEGFALVA

né Cfierneihi

doroszlA ,... Nemescsó

VelenT-;—K -ösS'g^
Bozsok p r o l i é i

Köszeg|p^y
.y ö n g y ö s Perenye

Szel

,,y Saikőveskútí#4* Vasszilvágy

i l s a p / 4 y ^ Va^'rány

Búcsú

fe lső - ;
.csatár »

Vasasszpnyfa^

yfáiu

M W ^ jL

J í s f c e s b ő d ; p

Vát

Sitke

SZOMB

Vaskeresztes
'3^ y Horvátlövő

' -v,TáD!ánr-~
v. s z é q tk e re s z t

•’íWárái
/lN<

íanakajd

% 3 .1 .2 3 \

il^gütiy&ni

/ fornóapáti...

/)

l

C V / ^ B e jc g y e r t y á n o s |

r*s \

w ■M# |8f8 rvö ig y ■ .

/
tó m /
Zsennye .•
Rádóckölkeö

£</
4 & y Alsóújlak

Pinka-

jmindszent .
\ Vasalja
Magyarnad^jk,,
Kemes-*
taré

382

, ■

.

(Hosszú-

Szemenye~v
D
V A
Csipkéről
y mmdszent v s

jMaáterszecsöd
IViolnaszecsői

./.'MikossEffiplaj

MGYMÁKFA
Dörőske

'Olaszfa

Bér- |
baltavái

Mélyszerkezetét meghatározza, hogy
K-i peremét a Rába-vonal alkotja, ami az alpi
képződmények K-i határa Magyarországon. Ez
itt szilur-devon metamorfitokat jelent. A felszí
nen a Pinka-fennsík hegyláblépcsőjét, valamint a
Gyöngyös- és Répce-síkságot D, DK és K felől a
Rába kavicstakarós síksága szegélyezi. Az ala
csony fekvésű (átlagos magassága 180 m) síkság
felszíni arculata meglehetősen egyveretű. Leg
szembetűnőbb domborzati vonása, hogy a Pinka
fennsíktól és a Gyöngyös-síkságtól a Rába által
alámosott 20-30 m magas törésperemmel hatá
rolódik el, ÉK felé pedig fokozatosan vastagod
va, lealacsonyodó felszíne a Répce-síksággal
egybeolvadva Répcelak környékén belesimul a
kisalföldi hordalékkúpba. A hordalékkúp jelle
gű - közép- és újpleisztocén - kavicstakaró lera
kása egyenetlen süllyedés közben történt, ezért
vastagsága (5-25 m) kis területen belül is válto
zó. A vastag kavicsréteg két különálló hosszanti
süllyedékteknőt töltött ki. Az átlagosan 8-10 km
széles kavicstakaró menedékesen lejt a Rába fe
lé, s a Ny-i szárnya viszonylag idősebb a K-i
szárnyánál.
F öldtan

is

É ghajlat b É-on mérsékelten hűvös-mérsékel
ten száraz, de már a mérsékelten nedves övezet
határán, máshol mérsékelten nedves.
A DNy-i részeken az évi napfénytartam csak
kevéssel haladja meg az 1820 órát, ugyanakkor
ÉK-en eléri az 1900 órát. A nyári napsütés keve
sebb a DNy-i részeken (710 óra), mint ÉK-en (740
óra), a téli napsütés 185 óra.
Az évi középhőmérséklet DNy-ról É felé
emelkedik (DNy-on 9,2 °C, a középső részeken
9,5 °C, É-on 9,8 °C), és hasonlóan eltérő a vegetá
ciós időszak középhőmérséklete is (DNy-on 15,8 °C
körül, ÉK-en 16,4 °C). A 10 °C-nál magasabb kö
zéphőmérsékletű napok száma DNy-on 180,
máshol 185. Az átlépés tavaszi és őszi határnap
ja DNy-on ápr. 16-18. és okt. 15., máshol ápr.
14- 16., Ül. okt. 16-18. A kistáj DNy-i felében ápr.
15- 18., K-i felében ápr. 12-15. és okt. 22-25.

Vízfolyás

Vízmérce

között, DNy-on mintegy 185, K-en 190-192 na
pon át nem valószínű, hogy fagypont alá csök
ken a hőmérséklet. Az évi abszolút hőmérsékleti
maximumok átlaga DNy-on 32,5 °C, É-on 33,0 °C
körüli. A minimumok átlaga -16,0 és -17,0 °C
közötti.
DNy-on kb. 740 mm, a középső részeken 680
és 720 mm közötti, É-on csak 640 mm körüli évi
csapadék várható. Hasonló különbségek van
nak a nyári félév csapadékában is (DNy-on 470
mm, a középső területeken 430 mm, É-on 400
mm alatt). Az egy nap alatt lehullott legtöbb
csapadékot (147 mm) Körmenden mérték. A hótakarós napok száma Ny-on 40 körüli, ÉK felé
haladva kb. 35-ig csökken. Az átlagos maximá
lis hó vastagság a Ny-i részeken 25 cm, ÉK-en
18-20 cm.
Az ariditási index Ny-on 0,92, a középső tája
kon 0,94-1,00, É-on 1,06-1,08.
A leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos
szélsebesség a táj DNy-i részein 2,5 m/s körüli,
másutt 3 m/s.
Az éghajlat a mezőgazdasági növények ter
mesztésére alkalmas, de a melegebb területek a
zöldségfélék és a szőlő termesztésére egyaránt
kedvezőek.
V izek üt A Rába bal oldalán az országhatártól a
Répcelaki-árapasztó csatornáig terjedő hosszú
területsávot a bal parü mellékvizek tagolják.
Ezek: Pinka (5 km, 32 km2), mellékvize: Csencsipatak (12 km, 20 km2); Szemcse-patak (15 km, 35
km2), Mukucs-patak (8 km, 30 km2), Sorok
(14 km, 65 km2), Gyöngyös (20 km, 50 km2), Kő
ris-patak (25 km, 100 km2). Egészében nyeresé
ges vízháztartású terület.
Vízjárási adatokat 4 vízfolyásról közlünk.
A fentieken kívül a Csencsi-patak árvízi hoza
mát 13,6 m3/s-ra számítják. Vízminőség tekinte
tében a Gyöngyös és a Sorok itteni szakaszai
szennyezettek, a Pinka tiszta vizű. Az évi vízjá
rás egyenetlen, de az árvizek mégis tavasszal, a
kisvizek a nyár végén a leggyakoribbak.

LKV

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

505
288
236
178

0,91
0,30
0,09
0,05

31
5,0
1,5
2,5

766
130
120
6

cm
Rába
Pinka
Sorok
Gyöngyös

Körmend
Kemenestaródfa
Zsennye
Sárvár

-4 7
51
42
0
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A „talajvíz" mélysége a területsáv ÉNy-i ol
dalán 4 m körüli, amely a Rába felé csak 2 m-ig
emelkedik. Kémiailag a kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos jelleg a túlnyomó. A Sorok
tól Ny-ra igen lágy, attól ÉK-re 15-25 nk° ke
ménységű. A szulfáttartalom is kevés helyen éri
el a 60 mg/1-t. Számos helyen mutatkozik azon
ban a nitrátszennyezés.
A rétegvizek mennyisége átlagos. Az artézi
kutak száma - kivéve Körmend és Sárvár vízműkútjait - kicsi. Mélységük a 200 m-t ritkán halad
ja meg, de helyenként tekintélyes vízhozamokat
termelnek (pl. Sorkifalud 1000 1/p). A táj külön
kincse a rábasömjéni 81 és 70 °C-os hipertermális és a sárvári 45 °C-os hévíz, amelyek gyógyvíz
minősítést is kaptak.
A vízellátás szintjétől messze elmarad a csa
tornázottság színvonala: 2008-ban a közcsa
tornával ellátott lakások aránya csak 55,7%, s ez
lényegében Körmed és Sárvár adatait jelenti, mi
vel rajtuk kívül csak egyetlen faluban van csator
nahálózat. Ez környezeti szempontból minden
képpen aggályos.
Akistáj potenciális erdőterület, kis
kiterjedésű természetes gyepek léte sem valószí
nű. Klímazonális vegetációtípusát gyertyános
tölgyesek jelentik, északnyugati szélein mészke
rülő lomberdők is megtalálhatók.
A kistáj élőhelyei már évszázadok során in
tenzív emberi hatásoknak kitett, a gyertyános
tölgyesek alig rendelkeznek természetszerű állo
mányokkal. Az erdők jelentős részét már több
száz éve kiirtották, helyükön szántóföldi műve
lést folytattak vagy legeltettek. A rossz talaj
adottság miatt később több szántót beerdősítet
tek, ugyanígy tűntek el a települések közelében
lévő legelők is. Ma az erdőterület majdnem felét
telepített akácosok alkotják.
Az erdei flórában hangsúlyos szerepük van
a nyugat-dunántúli elemeknek (erdei galaj Galium sylvaticum, magyar varfű - Knautia
drymeia, szártalan kankalin - Primula vulgáris),
m elyekbe az északi részeken acidofil fajok
(sváb rekettye - Genista germanica, gombos
zanót - Chamaecytisus supinus) szivárognak be.
Az erdei legeltetéssel a kiligetesedett állo
mányokban xerotherm fajok (szakállas orbánc
fű - Hypericum barbatum, szögletes kutyatej Euphorbia angulata) is megjelentek, de napja
inkban e használati mód m egszűnésével a
N

ö v é n y z e t
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gyertyános-tölgyes elemek térhódítása figyel
hető meg.
Gyakori élőhelyek: K la, E l, K2, D34; közepe
sen gyakori élőhelyek: RB, RC, OB, J6, B4; ritka
élőhelyek: OC, RA, J4, J5, P7.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 3, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
T a l a jo k
b A hordalékkúp jellegű sík kistájat
vastag kavicstakaró tölti ki, amelynek felszínét a
szoliflukció mozgatta át, és a krioturbáció bélye
geit is őrzi. A felszínre jégkori vályog és löszös
üledék települt. A kistáj fiatal homokos és löszös
üledékein - a lejtőn elfoglalt helyzettől függően
- agyagbemosódásos barna erdőtalajok, barnaföldek és csernozjom barna erdőtalajok alakultak
ki. A kistáj Ny-i végében még periglaciális üledé
ken pszeudoglejes barna erdőtalajok is találha
tók. A Sorok-patak vonalától Ny-ra található
agyagbemosódásos barna erdőtalajok a kistáj te
rületének 33%-t fedik. Mechanikai összetételük
vályog, vízgazdálkodásuk kedvező. 75% szántó
(int. 45-70) és közel 25% erdő hasznosításuk ala
kult ki.
A Soroktól É-ra található bamaföldek területe
közel azonos az agyagbemosódásos barna erdő
talajokéval. Talajadottságaik hasonlóak, csupán
kevésbé kilúgozottak, humuszanyagokban gaz
dagabbak és a termékenységük kedvezőbb (ext.
45-70, int. 70-110). Szántóként akár 90%-uk
hasznosítható.
Sárvár környékén csernozjom barna erdő
talajok (9%) képződtek. Vízgazdálkodásuk
kedvezőbb, szervesanyag-tartalmuk pedig na
gyobb a barnaföldekénél, de termékenységi be
sorolásuk azonos. Teljes egészében szántóföldi
művelésre alkalmasak. A kedvezőtlen vízgaz
dálkodású pszeudoglejes barna erdőtalajok ki
terjedése a csernozjom barna erdőtalajokéval
megegyező. Annak ellenére, hogy művelésük
nehezebb, 2/3 részük szántóként is művelhető
(int. 20-45).
A kistáj ártéri területeit réti, öntés réti és nyers
öntéstalajok 17%-ban borítják. Közös jellemzőjük
a mészmentesség. Termékenységük a szervesanyag-tartalom szerint alakul (int. 70-95), a lö
szön képződött réti talajoké a legkedvezőbb. E
talajtípusokon 10% és 30% közötti rét-legelő és
szántóföldi művelés lehetséges.

3 .2.14

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

07
08
09
11
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26
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9
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9
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5
8

N épesség a A népsűrűség (2001: 89 fő/km2) el

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
kód
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15 519 lakos). A kistáj D-i, ill. É-i részének köz
pontjai, a középső rész Szombathely vonzáskörze
téhez tartozik. A városi lakosság aránya (2001:
61,6%) valamivel elmarad az országos átlagtól.
A faluhálózatban a kis- és az aprófalvak (200-1000
lakos) dominálnak, kiegészítve néhány közepes
méretű (1000-2000 lakos), ill. törpefaluval.

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű terület. Négy főút (84., 86., 87. és 88. sz.
főutak) és három vasútvonal (Szombathely-Celldömölk villamosított, Szombathely-Nagykanizsa, Szombathely-Szentgotthárd vonal) metszi
területét. D-i peremén vezet a 8. sz. főút. A kistáj
Ny-i határvonala a magyar-osztrák államhatár
része. Állami közútjainak hossza 131 km, amely
ből 30 km (23%) első- és másodrendű főút. A közútsűrűség 29 km/100 km2, a főútsűrűség 7 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 30%.
Pinkamindszent belföldi közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 29 km, amelynek 35%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 6,3 km/100 km2. Tele
püléseinek 13%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat is Településekkel sűrűn behá
lózott kistáj: 100 km2-re több mint 7 település jut.
A 29 településből 2 városi jogállású, a fejlett kisvá
rosi szintű Körmend és Sárvár (2001: 12 802, ill.

marad az országos átlagtól, s jelentősek a kistá
jon belüli különbségek is. A népességmaximum
időpontja 1920, azóta azonban lényegében stabil
a népesség, a csökkenés minimális (2001: 45 963
fő). A népességszám alakításában a természetes
népmozgalom és a migráció váltakozó módon
vesz részt: 1990 óta a természetes fogyás vándor
lási nyereséggel párosul. A korszerkezet még
kedvező, mivel a gyermekkornak aránya meg
haladja a 65 év felettiekét (2001: 16,7, ill. 14,2%).
Az elöregedési index értéke egyedül Körmenden
100 alatti, s néhány településen már előrehala
dott a népesség elöregedése. Az iskolázottság
szintje elmarad az országos átlagtól, leginkább a
diplomások arányát nézve (2001: 7,3%).
Vallási téren a kép egyszerű, a lakosság 4/5-e
római katolikus. Az evangélikusok aránya 6,3, a
reformátusoké 3,4%-ot tesz ki. A felekezeten kí
vüliek és az ismeretlen vallásúak aránya együtt
sem éri el a 10%-ot. A népesség döntő része
(2001: kb. 96%) magyar, egyetlen kisebbség ará
nya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók jobbak az orszá
gos átlagnál: a gazdasági aktivitás magasabb, a
munkanélküliség pedig alacsonyabb (2001: 44,9,
ill. 4,1%). A foglalkozási szerkezet nem szokvá
nyos, mert az ipar aránya magasabb, mint a tercier
szektoré (2001:51,9, ill. 42,2%), s az agrárkeresők
részesedése (5,9%) is valamivel magasabb az át
lagosnál. 2007 nyarán a munkanélküliség (4,8%)
kisebb az országos átlagnál, a települések közötti
jelentősebb különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli

$2

arborétum (Sárvár), Maróthy-kastély parkja (Zsédeny)

‘T Sárvár
Rába-ártér (Nick), kavicsbányató (Ölbő, Püspökmolnári), Országos Kéktúra
pókadombi várrom (Ikervár), Nádasdy-vár (Sárvár), Zalak várának romjai (Sorkifalud)
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román kori tem plom (Csempeszkopács, Vasalja), Szent György tem plom (Ikervár), ref. tem plom (Körmend), Szentháromság
tem plom (Rábahídvég), plébániatemplom (Rábapaty), Szent Cecília tem plom (Rábatöttös), Szent László tem plom (Rum),
Szent László tem plom , Szent Miklós tem plom , kálváriatemplom (Sárvár), szentivánfai r. kát. te m plom (Uraiújfalu),
Keresztelő Szent János tem plom (Vasszécseny), r. kát. tem plom (Csénye, Egyházashollós, Körmend, Nick, Pecöl, Sorkifalud,
Uraiújfalu), ev. tem plom (Sárvár, Uraiújfalu)
Balogh-kiskastély (Csempeszkopács), Batthyány-kastély (Ikervár, Magyarszecsőd), Batthyány-Strattmann-kastély (Körmend),
Bezerédj-kastély, Bejczy-kastély, Batthyány-Arz-kastély (Meggyeskovácsi), Vidos-kastély (Nem eskolta), Seebach-kastély,
Berta-kúria (Rábahídvég), Felsőbüki Nagy-kastély (Rábapaty), Széchenyi-kastély (Rum), Hatvany-Deutsch-kastély (Sárvár),
Nádasdy-kastély, Egerváry-kúria, Oswald-kúria, Bejczy-kúria (Sorkifalud), Ajkay-kastély, Hettyésy-kastély, Bezerédj-kastély,
Kottái Vidos-kúria (Uraiújfalu), Ó-Ebergényi-I<astély, Új-Ebergényí-kastély (Vasszécseny), Bezerédy-kastély /művésztelep/ (Zsennye)
papiak (Csénye), 1535-ben alapított iskola (Sárvár)
Tinódi Lantos Sebestyén sírja (Sárvár)
kálvária (Csénye), Batthyány-szobor (Ikervár), Szűz Mária-szobor (Körmend), Prinz Gyula emlékoszlopa (Püspökmolnári)
római kori út (Nem esrempehollós), malom (Sorkifalud)
helytörténeti gyűjtemény (Csempeszkopács), Rába H elytörténeti Múzeum (Körmend), Nádasdy Ferenc Múzeum (Sárvár)
harangláb (Egyházashollós, Püspökmolnári, Magyarszecsőd), szoknyás harangláb (Nem esrempehollós),
népi lakóház (Vasalja), m űem lék m agtár (Vasszécseny)

3.2.15 RÁBA-VÖLGY
A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe
326 km2 (a középtáj 17,7%-a, a nagytáj 4,5%-a).
T erüiethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,1
54,2
0,7

0,2
12,2
23,5
4,1

Hektár
" 1664,3
17651,7
241,1
63,2
3990,4
7651,3
1326,6

D omborzat ■ A Rába-völgy szembetűnő alak

rajzi és szerkezeti vonása a nagy völgyaszim
metria. A jobb part igen meredek, végig alámo
sott, számos helyen 20-40°-os lejtővel szakad le
a völgy alluviumára. Ezzel szemben a bal partot
a Pinka torkolatától 3-5 km széles, fokozatosan
lealacsonyodó lankás lejtők (0-5°) kísérik, ahol a
Rába-síkság kavicstakarója minden átmenet nél
kül simul bele a völgytalp alluviális felszínébe.
További sajátos jellemvonása, hogy széles
(3-6 km), feltöltött (4-8 m) alluviális völgytalp
pal rendelkezik és esése (71 cm/km) igen jelen
tős. Az ártéri szintek (alacsony- és magasártér)
erősen szabdaltak, felszínük mikroformákban
igen gazdag. A széles völgysík mikroreliefjét az
élő és elsorvadt holtágak és fattyúágak kusza há
lózata, a különböző korú morotvagenerációk és
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morotvatavak sorozata, az ártéri erdővel benőtt
hajdani meanderek sokasága, a lefolyástalan
vagy rossz lefolyású tőzeglápos, zsombékos, vi
zenyős lapos mélyedések zegzugos labirintusai,
valamint a mocsaras süllyedékek szövevényei
teszik változatossá. A természeti képet egyre job
ban antropogén hatások és formák (árvízgátak,
védőtöltések, duzzasztóművek, csatornák, dűlő
úthálózat) egészítik ki.
F öldtan ■ A Rába futásirányának kialaku

lásában bizonyosan szerepet játszott, hogy itt
húzódik a Rába-vonal, Magyarország egyik leg
nagyobb tektonikai öve. A Rába-völgy a NyugatDunántúl legnagyobb völgye: árkos süllyedékben keletkezett aszimmetrikus eróziós teraszos
völgy. Kialakulása a kemenesháti hordalékkúp
építésének befejeződése után, a közép-pleiszto
cén második felében kezdődött meg, s lényegé
ben az újpleisztocén és a holocén folyamán ment
végbe. A völgyet a jobb parton Körmendig, a bal
parton pedig a Pinka torkolatáig teraszok szegé
lyezik. Körmend alatt a teraszok mindkét olda
lon egymásba simulva lealacsonyodnak, és sza
bályosan rétegzett feltöltődésű hordalékkúpba
mennek át.
É ghajlat ■ É-on mérsékelten hűvös-mérsékel

ten száraz, de közel a mérsékelten nedveshez,
másutt mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves,
ám a Ny-i részek már megközelítik a nedves ég
hajlati jelleget.
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Ny-ról K felé haladva mind az évi, mind a
nyári napfénytartam növekszik (Ny-on: 1820 óra
körül, 710 óra; ÉK-en: kevéssel 1900 óra fölött,
740 óra). Télen 185 órát süt a Nap.
A hőmérséklet évi és tenyészidőszaki átlaga
Ny-on 9,2 °C és 15,6 °C, a középső területeken
9,5 °C és 16,0 °C, É-on 9,8 °C és 16,4 °C körüli. A
10 °C középhőmérsékletet meghaladó időtartam
Ny-on 180 napnál kevesebb, máshol 185-187 nap.
Ez az időszak Ny-on ápr. 16-18. után kezdődik és
okt. 15-én ér véget, máshol ápr. 12—15-től okt. 16-18-ig
tart. A fagymentes időszak a kistáj DNy-i felében
ápr. 15-18., K-i felében ápr. 12-15. és okt. 22-25.
között tart, hossza DNy-on 185, ÉK-en 190-193
nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok át
laga Ny-on 32,5 °C, É-on kevéssel 33,0 °C fölötti. A
minimumok átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti.
Az évi és a vegetációs időszaki csapadékátlag
É-ról Ny felé nő (É-on 630 mm körül és 380 mm
körül, a középső részeken 680-720 mm és 430
mm fölött, Ny-on 760 mm körül, ill. 480 mm kö
rül). A legtöbb csapadékot, ami egy nap alatt
lehullott (85 mm), Gasztonyban mérték. A hótakarós napok száma az országhatárnál megkö
zelíti a 40-et, a táj ÉK-i végén már csak 32 körüli.

Az átlagos maximális hóvastagság a Ny-i or
szághatárnál 25 cm, ÉK-en 18-20 cm.
Az ariditási index Ny-on 0,90, a középső terü
leteken 0,94-1,00, É-on 1,08.
A Ny-i országhatár közelében az uralkodó
szél a Ny-i, a táj középső és ÉK-i részén az É-i. Az
átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s, de helyenként
meghaladja a 3 m/s-ot.
Az éghajlat a mezőgazdasági haszonnövé
nyek termesztésének kedvez.
V i z e k a A Rába völgytalpa az országhatártól
kezdve a Répcelaki-árapasztó csatornáig, ame
lyen a Herpenyő- (Csörnöc-) (55 km, 263 km2) és
a Lánka-patakkal (33,6 km, 169 km2) osztozik.
DNy-i része kifejezetten vízbő, ÉK felé fokozato
san csökkenő vízgazdagságú terület. Szentgotthárdnál torkollik a Rábába a Lapincs (87 km,
1993 km2), aminek csak a torkolata magyar terület.
Meg kell jegyezni, hogy a Rába vízgyűjtő terü
lete a fenti két mérce között 3084 km2-ről 5566
km2-re növekszik. Részben ez fejeződik ki a vízho
zam-növekedésben. Vízminőségét kedvezőtlenül
érintik az Ausztriából érkező szennyeződések. Ár
vizei főleg tavasszal, kisvizei ősszel jelennek meg.
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Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

470
493
441
145
74

2,08

22,8

531

2,2
6,0

32,6
13,0
0,5
0,7

868

cm
Rába
Rába
Lapincs
Herpenyő
Lánka

Szentgotthárd
Sárvár
Szentgotthárd
Vasvár
Ostffyasszonyfa

-109
- 1 61

10

A folyón 3 kis vízerőmű épült, a legnagyobb és
legrégibb az ikervári, összesen közel 3 MW telje
sítménnyel. A Rába-völgy nagy árvizek alkalmá
val egészében víz alá kerülhet, különösen a Sár
vár feletti szakaszon, ahol védgátak sincsenek.
A tájnak 73 kis tava van, amiből azonban 70 a
Rába levágott kanyarulata. Összfelszínük 200 ha.
Ezeken kívül az ikervári halastó említhető (5 ha).
A „talajvíz" 2 m körül mindenhol elérhető, de ár
vízkor a felszínre is tör. Lényegében a kisalföldi
vízbázis folytatása és azzal azonos kiemelt víz
minőségvédelmet kíván. Kémiailag kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Rum tér
ségétől É-ra lágy, attól D-re 15-25 nk°. Sárvár kör
nyékén a szulfáttartalom 60 mg/1 fölé emelkedik.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az arté
zi kutak száma kicsi, nincs minden településen.
Mélységük 100 m alatt van általában, de helyen
ként 1000 1/p-nél nagyobb vízhozamokat juttat
nak a felszínre (Ostffyasszonyfa). Kám mellett
termálvizet is találtak.
A települések többségében már kiépült a köz
csatorna-hálózat, így a csatornázott lakások ará
nya 2008-ban 68,1%-ot tett ki.
Akistáj potenciális erdőterület, kis
kiterjedésű természetes gyepek léte sem valószí
nű. A Rába partjai mentén fűz-nyár ligetek, a fo
lyótól távolabb tölgy-kőris-szil ligetek, míg a
folyó zátonyain bokorfüzesek a jellemző termé
szetes élőhelyek. A holtágak és a befolyó kisvizek
környezetében égerligetek alakultak ki. Az aktu
ális erdei vegetációban jelen vannak az akác és a
nemesnyár ültetvényszerű állományai, melyek a
gátakkal védett hullámtéren nagy kitérj edésűek.
A Rába-völgy vegetációja sokáig őrizte termé
szetes arculatát, de az 1800-as években kezdő
dött folyószabályozással a Sárvár feletti szakasz
természetes élőhelyei a hullámtérre szorultak
vissza. Az erdők jelentős részét kaszálórétekké
és legelőkké alakították át, majd később helyü
kön szántóföldi gazdálkodást folytattak. A nö
vekvő szántóterületek ellenére még napjainkra is
N övényzet
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b

7

2

0,04
0,05

250
38
14

jelentős mocsár- és kaszálórétek maradtak fenn.
A területre jellemzők a holtágak és a kavicsbá
nyatavak, melyek néhol jó természetességű hí
nár- és mocsári vegetációnak adnak otthont.
A Rába menti ártéri erdőkben a ligeterdei fa
jok dominálnak (tavaszi tőzike - Leucojum vernum, hóvirág - Galanthus nivalis, bogiáros szellő
rózsa - Anemone ranunculoides), de a folyó men
tén dealpin fajok (hamvas éger - Alnus incana,
pajzstok - Peltaria alliacea, téli zsurló - Equisetum
hyemale) is leereszkednek. Kaszálórétek kiemelt
növénytani értékei a kotuliliom (Fritillaria meleagris), a szibériai nőszirom (Iris sibirica) és a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe).
Gyakori élőhelyek: J4, D34, OB, RB, J6; kö
zepesen gyakori élőhelyek: J5, L2a, K2, E2, OC;
ritka élőhelyek: P2b, B2, J2, A l, II.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacacia) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 2. (Mesterházy Attila)
T alajok a A kistáj a pleisztocénben és a holo-

cénben kialakult árkos süllyedők. Az aszimmet
rikus völgy Kemeneshát felöli oldala meredek,
20-30 m-es szintkülönbségű lejtőkkel, míg a bal
part fokozatosan simul bele az E-ra lévő sík terü
letekbe. Szentgotthárdtól Sárvárig a réti öntés
talajok alkotják a kistáj területének a 70%-át.
Mechanikai összetételük többnyire agyag, vízgazdálkodásuk és termékenységük az altalaj ré
tegzettségétől és az agyagtartalomtól függően tág
tartományban változik (int. 35-85). Ártéri erdők,
rét és szántó a hasznosítás 10,30 és 60%-ban.
Sárvártól a réti talajokat a homok mechanikai
összetételű nyers öntések (20%) váltják fel. Vízgazdálkodásuk a homoktalajra jellemző, kedve
zően csapadékos években termékenységük jó, a
réti talajokéval megegyező.
Az országhatárhoz közel, a magasabb térszí
neken, fosszilis anyaggal keveredett üledéken
pszeudoglejes barna erdőtalajok képződtek. Te
rületi részarányuk 6%. Fele részben szántó (int.

15-30), 1/4 részben pedig erdő hasznosításuk
alakult ki.
A völgyszegély magasabb térszínének kavics
ra települt vályog vagy löszös üledékein agyagbemosódásos barna erdőtalajok (4%) képződtek.
Ezek a talajok sekély termőrétegűek, szélsőséges
vízgazdálkodásúak, erősen savanyúak és gyen
ge termékenységűek (int. 20-40). Ennek ellenére
akár 2/3 részük szántóként, 2/3 részük pedig le
gelőként hasznosítható.

A kistáj egészét nézve 100 km2-re közel 5 település
jut, így a településsűrűség nagyobb az országos át
lagnál. A 16 településből a kisvárosi szintű Szentgotthárd városi jogállású (2001: 9043 lakos), a kistáj
D-i részének központjaként is funkcionál. A többi
rész Körmend, Szombathely és Sárvár vonzáskör
zetéhez tartozik. A városi népesség aránya elma
rad az országos átlagtól, csak a lakosság fele város
lakó. Tipikusan apró- és kisfalvas táj (200-1000
lakos), ennél kisebb és nagyobb falu csak 1-1 akad.

A ta la jtíp u s o k te rü le ti megoszlása

N épesség B Viszonylag ritkásan lakott terület, a

Talajtípus kód
07
08
26
31

Területi részesedés (%)
20
69

1
10

A ta la jtíp u s o k te rü le ti elterjedése
a d o m b o rz a ti adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód
07
08
26
31

0-5
95
75

88
86

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
5

Erdő
-

-

-

-

25

-

-

-

12

—

—

—

14

K özlekedés SS Szakaszosan arteriális közlekedé
si hálózati helyzetű terület. 4 főút (8., 84., 86. és
87. sz. főutak) és 3 vasútvonal (SzombathelyCelldömölk villamosított, Szombathely-Nagykanizsa, Szombathely-Szentgotthárd) metszi rövid
szakaszokon a területét. DNy-i harmadában for
galmi tengelyt formál a 8. sz. főút és a Szombat
hely-Szentgotthárd vasútvonal. A kistáj keskeny
Ny-i határvonala a magyar-osztrák államhatár
része, ahol Szentgotthárdnál vasúti és közúti ha
tárátkelési lehetőség van Ausztriába. Állami kö
zútjainak hossza 88 km, amelyből 29 km (33%)
első- és másodrendű főút. A közútsűrűség 25
km/100 km2, a főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 37%. Vasútvonalai
nak hossza 33 km, amelynek 6%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 9,3 km/100 km2. Településeinek
18%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat r A hosszú, keskeny völgy

egyes szakaszai eltérő mértékben voltak alkalma
sak a megtelepedésre, így jelentős különbségek
alakultak ki a településsűrűségben: amíg a D-i sza
kaszon egymást érik a helységek, addig a középső
és É-i részen meglehetősen foghíjas a rendszer.

népsűrűség alig haladja meg az országos átlag
felét (2001:63 fő/km2). A népességmaximum idő
pontja 1941, azóta a kistáj elveszítette lakosságá
nak 1/5-ét (2001: 17 999 fő). A népességcsökke
nés oka kezdetben az elvándorlás, 1980 után
azonban már a természetes fogyás. A kedvezőt
len népesedési folyamatok nyomot hagytak a
korszerkezeten is: a 65 évesnél idősebbek már
többen vannak, mint a gyermekkornak (2001:
16,6, ill. 15,5%). Az elöregedési index értéke
egyetlen településen <100, egyértelműen elöre
gedett helység még nincs, néhány azonban már
rálépett az ide vezető útra. Az iskolázottság te
rén is van elmaradás, a magasan képzettek ará
nya érzékelhetően alacsonyabb az országos
átlagnál: 2001-ben az érettségizettek aránya
17,8%, a diplomásoké pedig mindössze 6,1%.
A vallási megoszlás egyértelmű, a népesség több
mint 4/5-e római katolikus, messze megelőzve az
evangélikusokat és a reformátusokat (2001: 5, ill.
4%). A felekezeten kívüliek aránya nagyon ala
csony (1,8%), de az átlagosnál kisebb az ismeretlen
vallásúak részesedése is (6,7%). A népesség túlnyo
mó része magyar (2001: kb. 92%), de 5,4%-ot tesz ki
a vendek/szlovének aránya is. Közel 700 él közülük
Szentgotthárdon, az arányokat nézve azonban Szakonyfalu és Alsószölnök emelkedik ki, ahol 38,5, ill.
24,3%-ot tesznek ki (2001). Említést érdemel még a
1,5%-ra olvadt németség és a cigányság (1,1%).
A munkaerő-piaci mutatók valamivel jobbak
az országos átlagnál: a lakosság gazdasági akti
vitása 2001-ben 40,5%, a munkanélküliség pedig
5,3%. A foglalkozási szerkezetben a tercier szek
tor aránya nem éri el az 50%-ot, s nem sokkal
alacsonyabb az ipari dolgozók részesedése sem
(2001: 48,9, ill. 44,6%). Az agrárszektor súlya itt
sem jelentős (6,5%). 2007 nyarán a munkanélkü
liek aránya (5,5%) kisebb az országos átlagnál, a
települések közötti sokszoros különbséggel.
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TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Jeli A rbo rétu m (Kám), A radi-park (Rátót)
Szentgotthárd
Őrségi Nem zeti Park, Jeli A rb o ré tu m Természetvédelmi Terület
Máriaújfalusi-víztározó (Hársas-tó, Máriaújfalu-Szentgotthárd), Pannónia Ring (Ostffyasszonyfa), Úsztató-tó (Molnaszecsőd)

I
csákánydoroszlói várkastély /Batthyány-kastély/ (Csákánydoroszló)
r. kát. tem plom (Alsószölnök), tem plom és parókia (Rábagyarmat), tem plom és m o nosto r (Szentgotthárd)
Pázmándy-kastély (Gasztony), Vörös-kastély, Ostffy-kastély (Ostffyasszonyfa), Széli-kastély (Rátót)

k
v o lt M agtártemplom (Szentgotthárd)
N epom uki Szent János-szobor (C sörötnek)
Békés vízimalom (Csörötnek), a Kaszagyár fakalapácsai (Szentgotthárd), Magyarország első vízierőműve (Ikervár),

fit

Nicki Műgát /Európa 2. duzzasztógátja/ (Nick)
Batthyány-emlékszoba (Csákánydoroszló), W eöres-em lékm úzeum (Csönge), Petőfi-emlékszoba (Ostffyasszonyfa),
történelm i emlékpark /A radi-park/ (Rátót), Pável Ágoston Múzeum (Szentgotthárd)
szőlőhegyi présház (Csörötnek), fa harangláb (Magyarnádalja), magtár, harangláb (Molnaszecsőd),
kötényes harangláb (Szentgotthárd)

3 3 KEMENESHÁT
3.3.11 ALSÓ-KEMENESHÁT
A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik
el. Területe 551 km2 (a középtáj 44,8%-a, a nagytáj
7,6%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

4,1
51,0

2,2
1,1
7,7
33,6
0,3

Hektár
2263,6
28140,2
1214,6
593,4
4231,6
18532,2
148,1

190 m) és az átlagos viszonylagos szintkülönbsé
gek (17 m/km2) egyaránt kisebbek, mint a FelsőKemenesháton. Magassága változó, miként dom
borzata sem egységes, és lejtősödése sem egyen
letes. A Sárvíz völgyétől a Rábaközig felszíne 240
m-ről fokozatosan 125 m-re alacsonyodik.
Leghomogénebb területe a Sárvár-Marcaltő
közötti vonulata, a Cser. Asztal simaságú felszí
nét átlagosan 10 m vastag, laza Rába-kavics fedi.
A kis szintkülönbségek (átlagos relatív relief 8
m/km2) miatt lefolyása gyenge, mert a laza ka
vics és a feküjébe települt vastag (20-30 m), ke
resztrétegzett folyóvízi homok minden vizet
elnyel, tehát jó vízvezető és víztározó.
F öldtan El A medencealjzat változatos összeté

D omborzat ■ A Kemeneshát Kám-Csipkerek
vonalig terjedő ÉK-i része a Marcal és a Rába kö
zött. Kevésbé tagolt (átlagos völgysűrűsége 2
km/km2), egységes fennsíkjellegével tűnik ki.
Jobbára csak a Sótony-Kám közti Rába menti
30-40 m magas, meredek (15-30°) peremét réselik be a szárazvölgyek. Az átlagos magasság (tszf
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telű, de főleg mezozoos kőzetekből áll. Mivel a
kistáj a Rába-vonaltól DK-re fekszik, már a Du
nántúli-középhegységi egységhez tartozik. A 3-4
km mélységben található medencealjzatra jelen
tős vastagságú közép- és késő-miocén üledékek
települtek. A késő-pannon, 3-3,7 millió éves vulkanizmusához kötődik a Ság-hegy réteg vulkánja,

továbbá a kiszórt vulkáni anyagból létrejött tufa
gyűrűk (Gérce, Sitke, Egyházaskesző). Az ezek
ben kialakult tavak elalgásodása révén 30-90 m
vastag alginit képződött, ami kitűnő talajjavító
anyag. Felszínközeli földtani felépítésében a ke
resztrétegzett folyóvízi homoknak és az idős Rába-kavicsnak van a legnagyobb szerepe. Utóbbi
vastagsága a Rába menti magaspart peremén az
50 m-t is meghaladja. A Ság tanúhegye bizonyít
ja az igen jelentős pleisztocén kori széleróziót:
környezetéből nagy vastagságban (50-350 m)
pusztultak le pannon és pleisztocén üledékek.

É ghajlat 15 Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Az évi napfénytartam 1920 és 1950 óra között
van. A nyári hónapokban 760, télen 185 óra körü
li napsütést élvez a táj.
Az évi középhőmérséklet 9,8-10,0 °C körüli, a
nyári félévé 16,5 °C. Évente mintegy 185-188 na
pon keresztül a napi középhőmérséklet több
mint 10 °C. Ez az időszak ápr. 13-15. körül kez
dődik és okt. 18-20-ig tart. A fagymentes időszak
hossza ápr. 12-14. és okt. 23-25. között mintegy
190-194 nap. A nyári legnagyobb felmelegedés
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átlagos értéke 33,0-33,5 °C, a téli legerősebb le
hűlésé -17,0 °C körüli.
Az évi csapadékátlag 630-660 mm körüli.
A tenyészidőszakban a D-i tájakon a csapadék
összeg meghaladja a 400 mm-t, É-on 360-400
mm. A legnagyobb egy napos csapadék (67 mm)
Káldon volt. A téli félévben átlagosan mintegy 35
hótakarós nap várható. Az átlagos maximális hó
vastagság 18-22 cm.
A táj ariditási indexe 1,03-1,08.
Az É-i és a D-i a leggyakoribb szélirány, az át
lagos szélsebesség 3 m/s körüli.
Az éghajlat alkalmas a mezőgazdasági növé
nyek és egyes zöldségfélék termesztésére.
V izek ■ Ny-i fele a Rába, a K-i a Marcal vízgyűj

tő területéhez tartozik. A Rába felől a magasra
emelt kavicsplatóról egyetlen állandó vízfolyás
sincs. A Marcalba folyik le a Kodó-patak (19,5
km, 85,4 km2), a Csikászó-patak (17,4 km, 61,5
km2), a Cinca-patak (12,5 km, 50 km2) és a Börhend-patak (7 km, 20 km2). A száraz kavicstaka
rónak veszteséges a vízháztartása.
A vízfolyások közül a Kodó-patak nagyvízi
hozamát 33 m3/s-ra, a Cincáét 29 m3/s-ra, a Börhend-patakét 16,5 m3/s-ra becsülik. Természete
sen a vízhozamok nagy szélsőségek között inga
doznak. A vízminőség még jónak tekinthető. A
kistáj 8 kis tavának a területe 7 ha, ugyancsak erős
vízszintingadozással.
A „talajvíz" általában 4 m vagy még nagyobb
mélységben helyezkedik el. Kivétel a patakvöl
gyek területe, ahol 2 m-re is megközelíti a felszínt.
Vegyi jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, Sárvár-Vásárosmiske között nátrium is elő
fordul. A keménysége általában 15-25 nk° közötti,
a szulfáttartalom 60-300 mg/1 között mérhető.
A rétegvízkészlet általában mérsékelt, de a
kb. 100 m mély artézi kutakkal helyenként még
is jelentős vízhozamokat nyernek. Sok az erősen
vasas és kemény víz. Borgátán 47 °C, Mesteriben
61 °C hőmérsékletű hévizet találtak.
A kistáj területén a 31 településből csupán 4
faluban van csatornahálózat, így a lakásoknak
mindössze 11,6%-a volt 2008-ban közcsatornával
ellátva. Ez mindenképpen komoly környezeti
problémát jelent.
N övényzet m A dombság potenciális erdőterü
let, kis kiterjedésű gyepek a sekély, rossz talaj
adottságú területeken előfordulhattak. Klíma-
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zonális vegetációtípusát száraz és félszáraz
lomberdők jelentik, az északi letöréseken üdébb
változatok is előfordultak. Az északi letörésen
(az Egervölgy-Sárvár vonalig) bükkösök, a völ
gyekben gyertyános-kocsányos tölgyesek, pia
kor helyzetben cseres-tölgyesek jellemzők. A
dombvidék jellegzetes társulása a Bögöte-Ostffyasszonyfa közt ma már csak foltokban meg
található genyőtés cseres-tölgyes. A telepített
fenyves és akácos állományok ma az erdőterület
több mint 70%-át borítják, az inváziós terhelés az
akác jelentős térfoglalásának következtében szá
mottevő.
A dombvidék növényzete régóta jelentős em
beri hatásnak kitett. A maradék erdők az erőtel
jes legelés miatt kiligetesedtek. A legeltetés miatt
még az 1900-as évek közepén csak néhány jelen
tősebb erdőtömb volt. Az állattartás visszaszoru
lásával a területet intenzíven erdősítették, ezzel
párhuzamosan a gyepek és szántók kiterjedése
nagymértékben lecsökkent.
A flórában egyaránt megtalálhatók a nyugat
dunántúli (csarab - Calluna vulgáris, magyar varfű
- Knautia drymeia, szártalan kankalin - Primula vul
gáris) és a szubmediterrán (délvidéki perjeszittyó Luzula forsteri, genyőte - Asphodelus albus) elemek.
A szárazabb déli részeken számos xerotherm elem
bukkan fel (molyhos tölgy - Quercus pubescens, fe
kete kökörcsin - Pulsatilla nigricans, tarka nőszi
rom - Iris variegata). Kontinentális fajok (tavaszi
hérics - Adonis vemalis, pusztai kutyatej - Euphorbia seguieriana, tarka sáfrány - Crocus reticulatus)
főleg a lösszel borított területeken találhatók meg.
Gyakori élőhelyek: RC, K la, OB, L2b, K2;
közepesen gyakori élőhelyek: K5, E l, E2, J6, P7;
ritka élőhelyek: B la, J5, M l, J2, J4.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacacia) 5, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházi/ Attila)
T alajok ■ A Rába pleisztocén teraszokkal sze

gélyezett, nagy kiterjedésű kavicstakarójára tele
pült, iszapos-löszös-homokos, 1 m-nél véko
nyabb takaróján képződött agyagbemosódásos
barna erdőtalajokra az élénkvörös, vaskolloidok
kal összecementált „B" szint jellemző, amely víz
záró és lerontja a talaj vízgazdálkodását. E tala
jok termékenysége gyenge (int. 20-40). Közel
40% erdő, 10% rét-legelő és 50% szántó a haszno
sítás kialakult megoszlása.

3.3.11

A kistáj K-i felén a löszös foltokon barnaföldek, Celldömölk környékén csemozjom barna
erdőtalajok találhatók 6, ill. 4% területi rész
arányban. Mechanikai összetételük homokos
vályog, vízgazdálkodásuk kedvező, termékeny
ségük jó (int. 60-85). Kivételt a Köcsk és az Alsó
ság környéki csemozjom barna erdőtalajok jelente
nek, amelyek termőréteg-vastagsága korlátozott,
termékenységük pedig a sekély termőrétegűség
mértékétől függően gyengébb. A bamaföldek
közel felén szőlő (40%), gyümölcsös (2%) és
szántó a kialakult megoszlás. A csemozjom bar
na erdőtalaj szántókénti hasznosítása lehetséges.
A kistáj É-i, Marcallal szomszédos területei
nek löszös alapkőzetén és harmadidőszaki üle
dékein homokos vályog mechanikai összetételű,
kedvező vízgazdálkodású, felszíntől karbonátos
réti csemozjom talajok (5%) képződtek. Vízgaz
dálkodásukat a kis víztartó képesség korlátozza.
Termékenységük azonban így is kedvező (int.
75-95), szántóként hasznosíthatóak.
A Cinca- és a Kodó-patakok völgyében réti és
lápos réti talajok találhatók. Együttes területi ki
terjedésük 8%. Mechanikai összetételük vályog
vagy agyagos vályog. A lápos réti talajok felszín
től karbonátosak, de a felszín közeli talajvíz
jelenléte miatt a termékenységük korlátozott
(int. 20-50), míg a réti talajoké kedvezőbb (int.
40-70). A lápos réti talajok kb. fele (55%) rét,
egyébként szántó lehet.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása 1
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
07
09
11
16
25
26
27

76
6
4
5
4
1
4

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
kód
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27
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Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. D-i peremén fut a 8. sz. főút, tőle
É-ra a 84. sz. főút, valamint a kistáj közepén a
Szombathely-Celldömölk egyvágányú villamosí
tott vasúti fővonal. Állami közútjainak hossza 138
km, amelyből 33 km (24%) első- és másodrendű
főút. Közútsűrűség 28 km/100 km2, főútsűrűség
6 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
10%. Vasútvonalainak hossza 11 km, amely villa
mosított. Vasútsűrűség: 2 km/100 km2. Települé
seinek 7%-a rendelkezik vasútállomással. Kenyé
rinek katonai célú füves repülőtere van.
K özlekedés S

T elepüléshálózat m Sűrűn betelepült kistáj: 100

km2-re közel 6 település jut, de jelentősek a terüle
ti különbségek: a 31 helység nagyobb része a tér
ség középső részén tömörül, ehhez képest főleg az
É-i terület ritkásabban betelepült. Klasszikus kisés aprófalvas vidék, a települések átlagos népes
ségszáma alig haladja meg az 500-at. A 3 legnépe
sebb falu lakosságszáma is alig lépi túl az 1000-et,
de törpefalu (<200 lakos) is csak 2 van. Város nincs
a térségben, vonzásközpontként leginkább a
szomszédos Sárvár és Celldömölk funkcionál.
N épesség ■ A sűrű településhálózat nagyon ala
csony népsűrűséggel párosul (2001: 29 fő/km2).
A maximális népességszám még 1920-ban (!)
volt, azóta a kistáj elveszítette népességének ép
pen a felét (2001: 17 410 fő). A lakosság draszti
kus csökkenésében kezdetben az elvándorlás,
1980 után azonban már a természetes fogyás ját
szott nagyobb szerepet. A régóta tartó kedvezőt
len demográfiai folyamatok súlyosan deformál
ták a kor szerkezetet is: 2001-ben a 65 év felettiek
aránya magasan felülmúlta a gyermekkorúakét
(21,4, ill. 15,5%). Az elöregedési index értéke
minden faluban >100, s néhány településen az
elöregedés folyamata visszafordíthatatlannak
látszik. Nagyon kedvezőtlen képet mutat a la
kosság iskolázottsága is: 1/4 rész nem fejezte be
az általános iskolát, több mint 1/3 része befejez
te, de tovább nem jutott, miközben az érettségi
zettek aránya mindössze 13,4%, a diplomások
részesedése (2001: 3,1%) pedig alig több mint
1/4-e az országos átlagnak.
Vallási téren a római katolikusok aránya a
legmagasabb, a lakosság több mint 2/3-a ide tar
tozik. Az országos átlagnál jóval magasabb az
evangélikusok részesedése, minden 4. lakos lu
theránus, több faluban többségben is vannak.
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A reformátusok aránya csupán 1,6%, a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak együtte
sen sem tesznek ki 5%-ot. Az etnikai összetétel
homogén, lényegében színmagyar terület, ahol
egyetlen kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci jellemzők felemás képet
mutatnak, mivel a lakosság alacsony gazdasági
aktivitása csekély munkanélküliséggel társul,
ami nem szokványos (2001: 37,4, ill. 4,5%). Eltér

a megszokottól a foglalkozási szerkezet is, mivel
az ipari keresők aránya a legmagasabb, jelentő
sen megelőzve a tercier szektort (2001: 52,4, ill.
31,7%), s a táj hagyományainak megfelelően az
átlagosnál jóval magasabb a mezőgazdasági fog
lalkoztatottak részesedése (15,9%). 2007 nyarán a
munkanélküliség (5,1%) alacsonyabb az orszá
gos átlagnál, a települések közötti jelentősebb
különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Felsőbüki Nagy-kastély parkja (Sitke)
Mesteri, Borgáta
Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet
Ság-hegy; Szajki-tavak (Hosszúpereszteg), AeroSág re pülőtér (Tokorcs), Országos Kéktúra
tanúhegy (Ság), tufagyűrűk (Sitke, Gérce)
a keszői vár romjai (Várkesző)
r, kát. tem plom és plébánia (Gérce), Sarlós Boldogasszony tem plom (Kenyéri), Á rpád-kori te m plom (Mesteri),
Á rpád-kori rotunda, plébániatemplom (Pápoc), kálváriakápolna, plébániatemplom (Sitke)
Horváth-kastély, Batthyány-kúria (Bögöte), Gotthárd-Felsőbüki Nagy-kastély (Egyházashetye), Káldy-kastély,
Maróthy-kastély (Káld), Radó-kastély, Berzsenyi-kastély (Kemenessömjén), Cziráky-kastély (Kenyéri), Ajkay-Hetthéssy-kúria
(Köcsk), Széli-kastély (Magyargencs), Felsőmesteri-Batthyány-kastély, Bárdossy-kúria (Mesteri),
Felsőbüki Nagy-kastély (Sitke), Karácsonyi-kastély (Vönöck)
a Berzsenyi család kriptája (Kemenessömjén)
kálvária (Kenyéri)
Berzsenyi Dániel szülőháza /Berzsenyi-emlékmúzeum/ (Egyházashetye), Berzsenyi Dániel egykori présháza (Kemenessömjén)

3.3.12 FELSŐ-KEMENESHÁT
A kistáj Vas és Zala megyében helyezkedik el. Terü
lete 678 km2 (a középtáj 55,2%-a, a nagytáj 9,4%-a).

Területi! asznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

3,5
47,4
4,0
0,9
5,4
38,6
0,3

Hektár
2357,8
32136,3
2692,6
608,6
3649,3
26175,0
227,3

D omborzat h Felszínalaktani arculatát kiemelt
fennsík jellege, aszimmetrikus keresztmetszete
és DNy-ÉK-i irányú lejtősödése határozza meg.
Fiatal negyedidőszaki kéregmozgások emelték a
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magasba. Az átlagos magasság 232 m (legna
gyobb magassága 276 m), az átlagos relatív relief
34 m/km2. A sajátos szerkezeti viszonyok és az
alternatív lepusztulás következtében a fennsík
keresztmetszete erősen aszimmetrikus: a Zalavölgyre tekintő D-ies kitettségű lejtők lankásak
(5-6°), hosszú, menedékes lejtővel ereszkednek a
fővölgy alluviumára; a Rába-völgyre néző, ma
gasra kiemelt É-ias kitettségű lejtők pedig
nagyon meredekek (10-40°) és helyenként apró
lékosan tagoltak. ÉK felé fokozatosan lealacso
nyodó felszínét hosszanti és harántvetők sza
bálytalanul feldarabolták, s a vetődések mentén
derékszögben megtörő, zegzugos futású völgy
hálózat alakult ki, amely lapos tetejű völgyközi
hátakra és mezaszerű platórészekre tagolja a
fennsíkot. A lapos hátak cementált kavicsból álló
kiemelkedései (Ebhát 266 m, Szénaság 276 m,
Nagy tölgyes 269 m, Velence-hegy 259 m, Telekes
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258 m, Lak-hegy 257 m) hordozzák a fennsík leg
magasabb pontjait. Belső területe gyengébben ta
golt hullámos kavicsplató.
F ö l d t a n ts A 2-2,5 km mélységben található

alaphegység főleg triász karbonátos képződ
ményekből áll, amire jelentős vastagságú miocén
és késő-pannon üledékek települtek. A Rába, a
Zala és a Lúgos-patak által határolt, eróziósderáziós völgyekkel tagolt, hullámos felszínű
kavicstakarós fennsík. Földtani felépítésében
beltavi üledékek (agyag, homok, homokos
agyag, homokkő), keresztrétegzett folyóvízi ho
mok, valamint negyedidőszaki folyóvízi kavics
vesz részt. A fennsík jelentős részét a Rába idős
kavicstakarója borítja, amely helyenként a 20 m
vastagságot is meghaladja. A kavicstakaró felszí
nét foltokban lösz, löszös üledék és jégkorszaki
vályog fedi.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú, de É-on már közel van a mér
sékelten száraz éghajlati típushoz.
Az évi, a nyári és a téli napfénytartamban a
Ny-i és a K-i részek között különbség van (Ny-on:
1850 óra körül, 720 óra, 185 óra; a táj K-i részén:
1900 óra fölött, 760 óra körül, 190 óra).

Az ÉK-i vidékek évi középhőmérséklete
9,6-9,8 °C, Ny-on 9,3-9,5 °C körüli. A tenyészidőszak hőmérsékleti átlaga Ny-on kevéssel
16,0 °C alatti, ÉK-en 16,5 °C. Mintegy 182-186
azoknak a napoknak a száma, amikor a napi kö
zéphőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A tavaszi
átlépés ápr. 15-18. körülire, az őszi okt. 17-19-re
esilp A fagymentes időszak Ny-ról ÉK felé halad
va egyre hosszabbodik, s ennek megfelelően az
utolsó tavaszi és az első őszi fagyos nap dátuma
is változik (Ny-on: 183-188 nap, ápr. 15-20. és
okt. 18-21.; ÉK-en: 190-194 nap, ápr. 10-15. és
okt. 23-25.). Az évi abszolút hőmérsékleti maxi
mumok átlaga Ny-on 32,5 °C, K-en 33,0 °C körü
li, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi és nyári félévi átlaga Ny-on
több, mint az É-i vidékeken (az évi: Ny-on 770
mm körül, a középső tájakon 720 mm, É-on ke
véssel 700 mm alatt; a nyári félévi: Ny-on 480 mm
körül, ÉK-en 420 mm). A 24 órás csapadékmaxi
mum 100 mm, Hagyárosbörönd környékén mér
ték. A hótakarós napok átlagos száma 35 és 40 kö
zötti, az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm.
Az ariditási index Ny-on 0,88, a középső vi
dékeken 0,94—0,98, É-on 0,98-1,00.
A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i. Az
átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti.
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A magasabban fekvő területeken erdőgazdál
kodás folyik, az éghajlat a kevésbé hőigényes és
a vízigényesebb mezőgazdasági kultúráknak
kedvező.
V izek ü ÉNy-i harmada a Rábához, DK-i kéthar

mada a Zalához folyik le, nagyszámú kis vízfolyá
son keresztül. Közülük többről vannak adatok.
A vízfolyások ritkán száradnak ki. Árvizek
minden évszakban bekövetkezhetnek, de ta
vasszal és nyár elején a leggyakoribbak. A vízmi
nőség még jó. A tájnak 3 halastava (70 ha) és 6
természetes kis tava (11 ha) van. Utóbbiak közül
a Vadása-tó (3 ha) helyi üdülési központ.
Összefüggő „talajvíz" csak a völgyekben ta
lálható, 4 -6 m közötti mélységben. Kivétel a Sár
víz völgye, ahol a felszín alatt 2 m-ig is emelke
dik. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége a Sárvíztől Ny-ra
15 nk° alatti, attól K-re 15-25 nk° közötti. A szul
fáttartalom 60 mg/1 alatt marad. A rétegvizek
mennyisége csekély. Az artézi kutak száma nem
nagy, mélységük 100 m körüli. Vízhozamuk álta
lában bőséges, de sokban meghaladja a vastarta
lom a 0,5 mg/l-t. Vasvár hévizének hőmérsékle
te eléri a 70 °C-ot.
Az 52 településből mindössze 19 helységben
van közüzemi csatornahálózat, s az erre kapcsolt
lakások aránya csupán 34,4% (2008).

Vízfolyás

R á b a i

Vízgyűjtő
terület
(km2)

Árvízi
hozam
(m3/s)

4,0

12,0
8,0

7,6
6,7

m e llé k v iz e k

Nádasdi-patak
Hegyalja-patak
Z a la i

Hossz
(km)

m

6,0

e llé k v iz e k

Nagyrákosi-patak
Szentjakabi-patak
Szőcei-patak
Szentmártoni-patak
Sárvíz-patak
Széplak-patak

5,0

8,0
9,0
8,5
26,0
17,0

6,5
46,0
32,0
26,0
154,0
104,0

7,8

22,0
19,5
41,0
35,7

N övényzet H A kistáj jellemző potenciális erdő
vegetációját a lomberdők alkotják, gyepek csak a
Sárvíz mentén fordultak elő. Klímazonális vege
tációtípusát bükkösök és gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, a patakvölgyekben pedig égerlige
tek alkotják. Jellemzőek a mészkerülő lomberdők.
A vízállások környékén kis kiterjedésű tőzegmo-

396

hás erdeifenyvesek jöttek létre. A telepített feny
ves állományai ma az erdőterület több mint 60%-át
borítják, a fenyőfajoknak őshonosán csekély tér
foglalása volt. Akácültetvények leginkább a kistáj
szárazabb K-i területein találhatók. Az inváziós
terhelés közepes.
Az évszázados emberi hatások miatt a kistáj
erdeiben alig találkozunk természetszerű állo
mányokkal. A nagy kiterjedésű fenyőelegyestölgyesek mind másodlagosan alakultak ki. Az
erdei legeltetés során az erdőállományok kiligetesedtek. A legeltetés felhagyásával napjainkban
a gyertyános-tölgyes elemek lassú beszivárgása
figyelhető meg az erdőkbe. A nyílt legelőket ké
sőbb erdeifenyővel és akáccal telepítettek be. Ka
szálórétek és láprétek a Sárvíz völgyében voltak
jellemzők, de mára ezek nagyrészt beerdősültek.
A flóra zömét a nyugat-dunántúli fajok alkotják
(erdei ciklámen - Cyclamen purpurascens, szártalan kankalin - Primula vulgáris, magyar varfű Knautia drymeia), de az atlantikus (csarab - Calluna
vulgáris) és a szubmediterrán fajok (genyőte Asphodelus albus, májvirág - Hepatica nobilis) is
megtalálhatók. A korábbi tájhasználat (erdei le
geltetés, alomgyűjtés) visszaszorulásával több
fontos faj (szakállas orbáncfű - Hypericum barbatum, részegkorpafű - Huperzia selago, körtikefajok - Pyrola spp.) eltűnt a területről. A szárazabb
déli részen több xerotherm elem is felbukkan
(egyenes iszalag - Clematis recta, fekete kökörcsin
- Pulsatilla nigricans).
Gyakori élőhelyek: K2, RB, L2a, L2b, K5; kö
zepesen gyakori élőhelyek: P7, J5, E l, OC, D2;
ritka élőhelyek: L4a, D l, J6, H4, J2.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4,
akác (Robinia pseudoacacia) 4, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
T alajok ■ A kistáj uralkodó talajtípusa a Rába
pleisztocén kavicsteraszára települt iszapos-löszös üledéken kialakult agyagbemosódásos barna
erdőtalaj (84%). E talaj vízgazdálkodási és termé
kenységi tulajdonságait a felszín közeli, vaskol
loidokkal összecementált vízzáró kavicsréteg
határozza meg. Termékenységük a kavicsréteg
talajfelszíntől való távolságától, a kilúgozottság
mértékétől függ, és általában gyenge. A kavics
rétegre települt homokos, löszös üledék vastag
ságától függően kedvezőbb vízgazdálkodású és
termékenységű erdőtalajok is képződtek. Ezek

termékenysége kedvezőbb (int. 40-65). Ez utób
biak kb. 30%-a szántó, míg az előbbiek 30%-a
erdő lehet. Szőlőként és gyümölcsösként
15-15%-os hasznosításuk vált be. A szántón a
termesztett növények a búza, az árpa, a zab, a
vöröshere és a bíborhere.
A barnaföldek változatos alapkőzeten - Zalaszentiván környékén harmadidőszaki üledéke
ken, Oszkó szomszédságában alluviális homo
kos üledéken, a táj É-i határa közelében löszös
üledéken - képződtek, 5%-os területi részarány
ban. Vízgazdálkodásuk a mechanikai összetétel
szerint alakul, termékenységük azonban egy
aránt kedvező (int. 55-80). Változatos hasznosí
tásuk - erdő 36%, rét 15%, szőlő 5%, gyümölcsös
10%, szántó 50% - alakult ki, ill. lehetséges.
A kistáj Ny-ról a pszeudoglejes barna erdőta
lajok övébe nyúlik, a tájban területi részarányuk
9%. Alluviális öntésiszapon képződtek, kedve
zőtlen vízgazdálkodásúak, gyenge termékenységűek, 70%-ban erdő, 30%-ban szántó területi
hasznosításuk alakult ki.
Kis területi részaránnyal földes kopárok is
előfordulnak. Nagyobb összefüggő foltot O sztó
tól K-re alkotnak.
A Sárvíz völgyében karbonátos üledéken lápos réti talajok (1%) képződtek. Rét (80%) és szán
tó (20%) hasznosításuk megalapozott (int. 35-50).
A ta la jtíp u s o k te rü íe ti megoszlása

Talajtípus kód
01

Területi részesedés (%)
1

07
08
09
27

84
9
5
1

A ta la jtíp u so k te rü le ti elterjedése
a d o m b o rz a ti adottságok függvényében {%)
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kód
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01
07
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8
1
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40
28
32
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10

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati

helyzetű, több forgalmi tengelyű, sűrű közúthálózatú terület. ÉK-i peremén fut a 8. sz. főút
rövid szakasza. K-i harmadában vezet a 74. sz.
főút és a Szombathely-Nagykanizsa egyvágá

nyú vasúti fővonal, Ny-i harmadában a 76. és a
86. sz. főút, valamint a megszüntetésre kijelölt
Körmend-Zalalövő vasúti mellékvonal. Állami
közútjainak hossza 245 km, amelyből 56 km
(23%) első- és másodrendű főút. Közútsűrűség
35 km/100 km2, főútsűrűség 8 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 15%. Hegyháthodász, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Nagypáli,
Olaszfa, Szaknyér és Zalaboldogfa közúthálóza
ti végpontok. Vasútvonalainak hossza 22 km,
vasútsűrűség 3,1 km/100 km2. Településeinek
17%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A településsűrűség több

mint kétszerese az országos átlagnak: 100 km2-re
közel 8 település jut. Az 52 településből egyedül
a szerény központi helyi funkciókkal rendelkező
Vasvár városi jogállású (2001: 4699 lakos). A kis
táj jelentős része a szomszédos Zalaegerszeg és
Körmend vonzáskörzetéhez tartozik. A városi la
kosság aránya nagyon alacsony, nem éri el a
20%-ot sem (2001). A faluhálózat nagyon elapró
zódott, a falvak több mint fele aprófalu (200-500
lakos), de előrehaladott a törpefalvasodás is: 12
község tartozik ebbe a kategóriába (<200 lakos).
A falvak átlagos nagysága nem éri el a 400 főt.
N épesség ■ A magas településsűrűség alacsony
népsűrűséggel társul: ennek értéke (2001: 37
fő/km2) mindössze 1/3-a az országos átlagnak.
A népességmaximum 1930-ban volt, azóta a tér
ség elveszítette népességének közel felét (2001:
23 711 fő). Hagyományos elvándorlási terület,
1980 óta azonban egyre inkább a természetes fo
gyás apasztja a népességet. A kedvezőtlen népe
sedési folyamatok hátrányosan érintették a kor
szerkezetet is: a 65 évesnél idősebbek aránya
már meghaladja a gyermekkorúakét (2001:19,1,
ill. 17%). Az elöregedési index értéke mindössze
2 településen <100, közel 10 településen viszont
az elöregedés visszafordíthatatlannak látszik. Az
iskolázottság szintje jelentősen elmarad az or
szágos átlagtól: a lakosság közel 1/4-e nem fejez
te be az általános iskolát, közel 1/3-a befejezte,
de nem folytatta tanulmányait. Ezzel szemben
az érettségizettek aránya mindössze 14,5%, a
diplomások részesedése (2001: 3,9%) pedig csak
1 /3-a az országos átlagnak.
A vallási megoszlás nagyon egyveretű: a né
pesség 85,6%-a római katolikus, ezt messze elma
radva követik az evangélikusok és a reformátusok
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(2001: 4,8, ill. 3,1%). A felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak aránya együttesen is alig
haladja meg az 5%-ot. Hasonlóképpen az etnikai
összetétel is homogén, szinten mindenki magyar,
egyetlen kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci jellemzők nem a szokásos
képet mutatják, mivel az alacsony gazdasági
aktivitás alacsony munkanélküliséggel társul

(2001: 36,9, ill. 6,3%). A foglalkozási szerkezet
sem a megszokott, mert az ipari foglalkoztatot
tak aránya meghaladja a tercier szektor részese
dését (2001: 47,1, ill. 42,2%), miközben az agrárszektor aránya (10,7%) is magasabb az átlagosnál.
2007 nyarán a munkanélküliek aránya valamivel
az országos átlag feletti (6,9%), a települések kö
zötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Őrségi Nem zeti Park
Vadasa-tó (Hegyhátszentjakab), horgásztó (Döröske, Gersekarát)
800 éves szelídgesztenyefa (Nagykutas), Balogh-fa (Nagytilaj), Mária Terézia-hársfa (Szaknyér), tőzegmohás láprét (Szőce)
várkastély (Egervár), vár (Vasvár)
román kori tem etőkápolna, Szent István tem plom (Alsóújlak), román kori te m p lo m (Döröske, Szőce, Zalaháshágy),
gótikus plébániatemplom (Egervár), Szent Jakab tem plom (Hegyhátszentjakab), Szent György tem plom (Oszkó),
dom onkos kolostor (Vasvár), r. kát. tem plom (Andrásfa, Csehimindszent, Hegyhátszentpéter, Telekes, Vaspör, Vasvár) .
Mesterházy-kastély (Csehimindszent), Sigray-kastély (Ivánc), Mikosd-kastély (Mikosszéplak)

íb

m

Mindszenty József-szobor (Csehimindszent)
a közelben talált ősállatleleteket bem utató kiállítás (Bérbaltavár), Mindszenty József szülőháza (Csehimindszent),
helytörténeti gyűjtemény (Nádasd, Vasvár, Gősfa), Árpád-kori leletek osszáriuma (Nádasd)
magtár (Csehimindszent), présházak, Hegyháti Falugyűjtemény (Döbörhegy), barokk pince (Egervár), védett présházak
(Gersekarát), boronapince (Hegyháthodász), népi műemlékházak (Hegyhátsál), tájház ((Hegyhátszentpéter), népi lakóház
(Ispánk), pincék, présházak (Oszkó), harangtorony (Szaknyér)
pajtaszínház (Ispánk)

3.4 ZALAI-DOMBSÁG
3.4.11 FELSŐ-ZALA-VÖLGY

D omborzat B ÉK-DNy-i irányban elrendező

A kistáj Vas és Zala megyében helyezkedik el.
Területe 214 km2 (a középtáj 6,5%-a, a nagytáj
3%-a).

T erülethaszmiosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6, erdő
7. vízfelszín
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%

12,0
38,5
3,1
1,5
17,1
26,3

1,6

Hektár
2567,6
8238,9
662,2
328,1
3652,0
5622,5
343,8

dött (ÉK-DN y-i, ÉÉK-DDN yi, K -N y-i és
ÉNy-DK-i irányú) árkos vetődésben kialakult
aszimmetrikus eróziós teraszos völgy a Zalai
dombvidék É-i peremén. A Vasi-Hegyhátat és a
Felső-Kemeneshátat választja el a Zalai-domb
vidéktől. A rácsos vetődésrendszert követő szer
kezeti árok különböző időben megsüllyedt
völgyszakaszokból fűződött fel. Az egyes völgy
szakaszok merev, egyenes futású, éles megtörésű, egymást keresztező irányú kisebb völgyrész
letekből állnak.
A Felső-Zala-völgy legszembetűnőbb alakraj
zi és szerkezeti-morfológiai vonása az „aszim
metrikus teraszos árok" jelleg. A völgyet már Őriszentpétertől a türjei Zala-kanyarig - különböző
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szintekben - hordalékkúp-teraszmaradványok
szegélyezik. Jobb partja (É-ias lejtő) nagyon me
redek (15-30°), alámosott, s deráziós völgyekkel,
fülkékkel és csuszamlásokkal aprólékosan ta
golt. Ezzel szemben a bal partot (D-ies kitettségű
lejtők) kevésbé tagolt, fokozatosan lealacsonyo
dó, hosszú, lankás lejtők (0-5, 5-8°) szegélyezik.
További jellemző vonása, hogy 200-800 m széles,
feltöltött völgysíkja a folyás mentében fokozato
san kiszélesedik, s a rácsos vetődések kereszte
ződésében (a mellékpatakok torkolatában) 1-2
km széles völgytágulatokká fejlődik. Esése is je
lentős (1,5 m/km), de nem egyenletes, mert a
mellékpatakok torkolatában nagy mennyiségű
hordalék rakódik le.

tős (kb. 2 km) mélységbe süllyedt triász karbo
nátos képződmények alkotják. Erre nagy vas
tagságban késő-miocén kőzetek és késő-pannon
üledékek települtek. A völgy kialakulása a Rába
kemenesháti legidősebb hordalékkúpjának épí
tésével egyidejűleg az alsó-pleisztocénban kez
dődött, s lényegében a pleisztocén és a holocén
folyamán ment végbe. A Felső-Zala-völgy tehát
az Ős-Rába elhagyott völgye, amelyet a közép
pleisztocén végétől a Zala formál. Terjedelmes
hordalékkúprendszere (kemenesháti és őrségi
kavicstakaró), valamint kavicsanyagának kő
zettani összetétele és görgetettsége a jelenlegi
kis Zala-pataknál lényegesen nagyobb és távo
labbi területekről eredő folyóvíz munkájáról ta
núskodik.

A Ny-i részek kevéssel 1830 óra fölötti, a K-i te
rületek viszont 1950 óra napsütést élveznek éven
te. A nyári napfénytartam 760 óra körüli. A téli hó
napokban 180-190 órán át süt a Nap átlagosan.
Az évi és a nyári félévi átlaghőmérséklet a K-i
vidékeken magasabb, mint a Ny-i tájakon (K-en
9,8 °C és 16,2-16,4 °C körül, Ny-on 9,2 °C és
15,5 °C). A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó
napok száma Ny-on kevesebb (ápr. 18-20-tól
okt. 15-17-ig, 178-180 nap körül), mint K-en
(ápr. 13—16-tól okt. 17-19-ig, 182-185 nap). A
fagymentes időszak Ny-ról ÉK felé hosszabbo
dik (Ny-on: ápr. 20-22. és okt. 18-20. között 180
nap; a középső tájakon ápr. 15. és okt. 20-22. kö
zött 186 nap; ÉK-en ápr. 12. és okt. 23-25. között
190-194 nap). Az évi abszolút hőmérsékleti ma
ximumok átlaga 32,0-33,0 °C, K-en magasabb. A
téli abszolút minimumok átlaga -17,0 °C körüli.
A csapadék évi összege 700-800 mm (Ny-on a
több), a nyári félévé 450-500 mm (K-en a keve
sebb). Zalaegerszegen mérték a legtöbb egy nap
alatt leesett esőt, 98 mm-t. A Ny-i vidékeken kö
zel 40-45, másutt 30-35 a hótakarós napok átla
gos száma. Az átlagos maximális hóvastagság a
Zala forrásvidékénél 25 cm körüli, K felé 18 cm-ig
csökken.
Az ariditási index Ny-on 0,85, a középső vi
dékeken 0,90-0,95, K-en 0,97.
A völgy N y-K-i irányítottsága ellenére az É-i
és a D-i irányú szelek a leggyakoribbak. Az átla
gos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti.
A kevésbé hőigényes és a vízigényesebb nö
vények számára megfelelő az éghajlat.

É ghajlat B Mérsékelten hűvös-mérsékelten

V izek X A Zala völgye az országhatártól a Szép-

nedves éghajlatú kistáj, de a Ny-i részen már
nedves.

lak-patak torkolatáig, ill. Zalabérig tartozik a kis
tájhoz. A vízfelesleg Ny-ról K-re csökken.

F öldtan U A medencealjzatot elsősorban jelen
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-3 4
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A Zala vízjárását két vízmérce adataival
szemléltetjük.
Az árvizek időszaka a kora nyár, a kisvizeké a
nyár vége. A völgy nagyobb része és a mellékpa
takok torkolati völgyszakasza ártér.
A „talajvíz" 2 -4 m között mindenütt elérhető.
Kémiailag többnyire kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Pankasztól Ny-ra 15,
Zalaegerszegig 25, attól lefelé 25-35 nk° közötti
keménységű- Szulfáttartalma Zalaegerszegtől le
felé meghaladja a 60 mg/l-t, sőt Zalaistvánd kö
rül a 300 mg/l-t is.
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi
kutak a nagyobb településekre koncentrálódnak.
Mélységük általában nem éri el a 100 m-t, de
ebből a szintből is tekintélyes vízhozamokat ter
melnek. A vastartalom sokszor meghaladja az 5
mg/l-t. Zalaegerszeg 38 °C-os termálkútjának
580 1/p a vízhozama.
A lakások 3/4 része közcsatornával ellátott
(2008), ami nagyon jó ellátást jelez. Ez részben
Zalaegerszeg majdnem teljes körű ellátottságát
fejezi ki, ugyanakkor 2 kisebb falu kivételével a
községekben is van csatornahálózat.
N övényzet B A kistáj potenciális erdőterület, kis
kiterjedésű természetes gyepek a völgy alsó, ki
szélesedő szakaszain előfordulhattak. Klímazonális vegetációtípusát a völgyoldalon bükkösök
és gyertyános-tölgyesek, a folyó mentén éger
ligetek, a magasabb térszíneken keményfaligetek
jelentik. Ma a völgyben viszonylag kevés erdő
található (főleg ligeterdő-származékok), a letöré
sek ma is nagyrészt erdővel borítottak. A völgy
ben több fontos közlekedési létesítmény fut.
Az ember természetátalakító hatása a széle
sebb és lankásabb alsó szakaszon volt a jelentő
sebb, itt a ligeterdők kivágásával kaszálókat, majd
szántókat alakítottak ki. Ennek ellenére a gyepek
térfoglalása még itt is jelentős, de igazán nagy ka
szálóréteket a középső és a felső szakaszon találha
tunk. Az erdei flórában hangsúlyos szerepük van a
nyugat-dunántúli elemeknek (erdei ciklámen Cyclamen purpurascens, erdei galaj - Galium sylvaticum, magyar varfű - Knautia drymeia), a bükkö
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sökben szubmediterrán elemek (kakasmandikó Erythronium dens-canis, pirítógyökér - Tamus communis, zalai bükköny - Vicia oroboides) jelennek
meg. A nedves rétek színező florisztikai értékei a
szibériai nőszirom (Iris sibirica), a sárga sásliliom
(Hemerocallis lilio-asphodelus), a foltos orbáncfű
(Hypericum dubium) és a bánsági sás (Carex buekii).
Gyakori élőhelyek: E l, K2, J5, OC, OB;
közepesen gyakori élőhelyek: RC, E2, B5, D2, K5;
ritka élőhelyek: J2, J6, H4, B3, A l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4,
akác (Robinia pseudoacacia) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
b A kistáj folyóvölgy jellegéből adódó
an a réti öntés és a lápos réti talajok tekinthetők
jellegzetes talajképződményeknek. Területi rész
arányuk a kistáj talajainak közel a felét (43%) te
szi ki. A Zala felső szakaszán a karbonátmentes
agyagos vályog mechanikai összetételű alluviumon réti öntéstalajok (16%) találhatók. Vízgaz
dálkodásuk és termékenységük kedvező (ext.
55-75 int. 70-105). Fele-fele részben rét-legelő
ként és szántóként hasznosíthatóak. Zalaeger
szegtől kezdve a vályog mechanikai összetételű
alluviumon felszíntől karbonátos lápos réti tala
jok (27%) találhatók. Termékenységük a réti ön
tésekével megegyező. Rét (70%) és szántó hasz
nosításuk lehetséges.
A kistáj talajainak jelentős hányadát a folyóvöl
gyet szegélyező löszös üledékeken képződött
agyagbemosódásos barna erdőtalajok (29%) és a
harmadidőszaki üledékeken keletkezett bamaföldek (4%) képviselik. Vályog mechanikai összetételűek, kedvező vízgazdálkodásúak és termékenységűek. Erdő és szántó hasznosításuk alakult ki.
A agyagbemosódásos barna erdőtalajok ter
mékenysége kedvezőbb a barnaföldekénél (ext.
35-45, int. 40-65).
A kistáj Ny-i harmadában a periglaciális üle
dékeken képződött, kedvezőtlen vízgazdálkodású,
vályog mechanikai összetételű, pszeudoglejes
barna erdőtalajok az uralkodók. Területi kiterje
désük a kistáj talaj féleségei között a legnagyobb

T alajok

(29%). Termékenységük a barnaföldekénél gyen
gébb (ext. 25-35, int. 30—45). Erdőterületi és szántókénti hasznosításuk alakult ki. A földes kopá
rok és a síkláp talajok kiterjedése 1-1%.

A ta la jtíp u s o k te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
1
07
08
09
26
27
28

29
22
4
16
27
1

A ta la jtíp u so k te rü le ti elterjedése
a d o m b o rz a ti adottság ok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtőkategória
Erdő
kód
0-5
5-17 17-25 >25
01
65
35
—
07
80
8
12
08
15
20
5
60
—
09
98
2
—
26
100
—
—
—
27
100
—
—
—
—
28
100

K özlekedés ffi Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalmi tengelyű terület. Közepén
K-Ny irányban fut a Boba-Zalaegerszeg-Bajánsenye egyvágányú villamosított vasúti fővonal,
amelyhez É-ról csatlakoznak a Körmend-Zalalövő és a Szombathely-Nagykanizsa vonalak rö
vid szakaszai. 3 főút (74., 76. és 86. sz. főút) met
szi rövid szakaszon a kistájat, amelynek keskeny
Ny-i határa a magyar-szlovén államhatár része.
Állami közútjainak hossza 102 km, amelyből 8
km (8%) másodrendű főút. Közútsűrűség 68
km/100 km2, főútsűrűség 5 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 12%. Vasútvonalai
nak hossza 58 km, amelynek 98%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 38 km/100 km2. Településeinek
64%-a rendelkezik vasútállomással. Zalaeger
szegnek polgári célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat b Egyike a legsűrűbb telepü
léshálózattal rendelkező kistájaknak: 100 km2-re
több mint 11 település jut. A 24 településből 3
városi jogállású, közöttük a megyei város Zala
egerszeg (2001: 61 654 lakos), valamint az Őrség
hagyományos központja, egyben az egyik leg
kisebb népességszámú városunk, Őriszentpéter

(2001: 1305 lakos). A lakott területek aránya is
magas (12%). A városi népesség aránya jóval az
országos átlag feletti (2001: 84,8%), a táj nagyobb
része azonban falusias jellegű. Tipikusan kis- és
aprófalvas (200-1000 lakos) vidék, ezeknél na
gyobb vagy kisebb helység alig van.
N épesség H Elsősorban Zalaegerszeg magas ér
téke következtében a népsűrűség másfélszerese
(2001: 182 fő/km2) az országos átlagnak. A né
pességmaximum 1990-ben volt, de ezt követően
csak minimális a csökkenés (2001: 78 075 fő). A
tényleges népességszám ennél valamivel keve
sebb, mert néhány Zalaegerszeggel korábban
egyesített község más kistáj területére esik. Az
1940-es évek végétől a népesség gyarapodásá
ban a vándorlási nyereség és a természetes sza
porodás egyaránt szerepet kapott. 1990 óta az
utóbbi veszteséges, amit a migráció már nem tud
ellensúlyozni. A térség népességnövekedésének
a motorja Zalaegerszeg, a megyeszékhely gyors
növekedése kompenzálta a kis- és aprófalvak fo
gyatkozását. Az összességében kedvező demo
gráfiai folyamatok ellenére a korszerkezet nem
igazán jó, a gyermekkorúak aránya alig haladja
meg a 65 évesnél idősebbekét (2001: 15,1, ill.
13,6%). Az elöregedési index értéke csak 3 tele
pülésen <100, hasonló számú helységben pedig
az elöregedés folyamata már előrehaladott álla
potban van. Elsősorban a megyeszékhely jó érté
keinek köszönhetően az iskolázottsági szint
lényegében megegyezik az országos képpel.
Vallási téren egyértelmű a helyzet: a népesség
közel 3/4 része római katolikus, messze meg
előzve a reformátusokat és az evangélikusokat
(2001: 4,8, ill. 1,9%). A protestáns vallásokhoz
tartozóknál még a felekezeten kívüliek és az is
meretlen vallásúak aránya is magasabb (9,7, ill.
8,4%). Az etnikai összetétel még egyértelműbb: a
lakosság döntő többsége magyar (2001: kb. 97%),
az 1%-ot csak a roma népesség éri el.
A munkaerő-piaci mutatók kedvezőek, a la
kosság gazdasági aktivitása az országos átlagnál
magasabb, a munkanélküliek aránya viszont ala
csonyabb (2001: 43,9, ill. 6,1%). A foglalkozási
szerkezetben a tercier szektor áll az élen, meg
előzve az ipart (2001:57,6, ill. 39,6%), a mezőgaz
daság súlya lényegében elhanyagolható (2,8%).
A munkanélküliek aránya (5,3%) 2007 nyarán az
országos átlagnál alacsonyabb, a települések kö
zötti nem túlságosan nagy különbségekkel.
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Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Csécsi arborétum (Zalaegerszeg)
Őrségi Nem zeti Park
Gébárti-tó, szabadidőközpont (Zalaegerszeg), horgásztavak (Zalaszentgyörgy)

*
Kemend várának nyomai (Kemendollár)
Árpád-kori rotunda (Bagód), román kori tem plom (Őriszentpéter, Zalaegerszeg-Andráshida), Szent Antal kápolna (Zalabér),

i

kálváriakápolna, plébániatemplom (Zalaegerszeg), r, kát. tem plom (Alibánfa, Nagyrákos, Salomvár, Zalabér)
Mikosd-kastély (Zalavég)

E
Ispita (Zalaegerszeg)
Deák Ferenc szobra (Zalaegerszeg)
m űködő kovácsműhely, népi mesterségek (Nagyrákos), 19. sz.-i kovácsműhely (Pankasz), vasúti viadukt (Nagyrákos)
helytörténeti gyűjtemény (Felsőjánosfa), népi műemlékház (Kávás), Őrség Múzeum (Őriszentpéter), H elytörténeti és

•fit

Néprajzi Gyűjtemény (Pankasz), Göcsej Múzeum, Göcsej Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Finnugor Néprajzi Park,
Olajipari Múzeum, Fazekasház (Zalaegerszeg)
tájház (Nagyrákos), szoknyás harangláb (Pankasz), szeres település (Őriszentpéter), Pityerszer (Szalafő)
Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)

3.4.12 KERKA-VIDÉK (HETES)
A kistáj Vas és Zala megyében helyezkedik el.
Területe 477 km2 (a középtáj 14,4%-a, a nagytáj
6,6%-a).

őrzik az alsó-pleisztocén kavicstakaró marad
ványait. A rögszerűen kiemelkedő tanúhegyek
között felső-pleisztocén süllyedékterület, a Lenti
medence (129 km2) helyezkedik el.
F öldtan S A 3-3,5 km mélységben elérhető

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,9
40,9
2,4

0,2
12,1
40,2
0,3

Hektár
1844,8
19512,8
1140,0
86,9
5766,3
19172,3
160,0

D omborzat B! A z országhatár és a Kerka tera
szos völgye közti keskeny határmenti terület a
Nyugat-Zalai-dombvidék legkevésbé tagolt eró
ziós dombsági kistája. Az átlagos relatív relief
mindössze 26 m/km2. Területét az Ős-Mura és a
Kerka alsó-pleisztocén hordalékkúpja fedi, ame
lyet a szerkezeti mozgások és az eróziós fo
lyamatok különböző mértékben szabdaltak fel.
Legtagoltabb a kistáj É-i és D-i térsége, ahol fél
oldalasán magasra kiemelt kavicstakarós tanú
hegyek (Haricsa-hegy 287 m, Szentgyörgyvölgyirög 257 m, Tenke-hegy 332 m, Lenti-hegy 260 m)
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alaphegység kőzettani összetétele változatos, de
zömében mezozoos képződményekből áll. D-i
részét érinti a Balaton-vonal. A D-i részen a
Lispe-Lovászi-boltozat elvégződése, itt a felső
pannon képződmények vannak a felszínen.
Lovászi térségében 1940-ben kőolajat találtak: a
termelés az 1960-as években kulminált, a mező
azóta kimerült. A medence jelenleg is süllyedő
területét több mint 50 m vastag, az Ős-Mura
hordalékkúpjából származó, jó víztározó folyó
vízi üledéksor (kavics, homok, iszapos-homo
kos képződmény) tölti ki. A kis medence belseje
tökéletes feltöltött síkság (az átlagos relatív relief
5 m/km2), amelynek felszínére a Kerka és a
Szentgyörgyvölgyi-patak óholocén és jelenkori
üledékei települnek. Utóbbi patakok a hordalék
kúpba bevágódva teraszos völgyet véstek a me
dencébe.
É ghajlat B Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú, de már közelíti a nedves éghaj
lati típust.

Évente 1850-1900 óra körüli a
napsütés; ebből nyáron Ny-on
720, K-en 760 óra körüli, télen
kevéssel 190 óra alatti napfény a
valószínű.
ÉNy-on 9,2 °C az évi kö
zéphőm érséklet sokévi átlaga,
DK-en ennél több (9,8 °C). A tenyészidőszak középhőmérséklete
16,0-16,2 °C körül várható. A 10 °C
középhőm érsékletet meghaladó
napok száma 182-184 körüli; ez
az időszak ápr. 15-18. és okt.
17-19. közé esik (ÉNy-on csak
ápr. 20-tól, mintegy 178-180 nap a
valószínű). Évente 182-186 napon
(ápr. 16-20-tól okt. 20-22-ig) nem
kell fagypont alatti hőmérséklet
től tartani. A legmagasabb nyári
és a legalacsonyabb téli hőmérsék
letek sokévi átlaga 32,5-33,0 °C,
ill. -18,0 °C.
A csapadék évi összege 760-780
mm, s ebből a nyári félévben
460-480 mm eső várható (DNy-on
480 mm fölötti). Lentiben mérték
a legnagyobb egy napos csapadé
kot, 110 mm-t. A téli félévben
38-42 hótakarós napra számítha
tunk, 24-28 cm átlagos maximális
hóvastagsággal.
Az ariditási index értéke 0,88.
Szélirányeloszlásban
domi
náns irány nincs, egyaránt gyako
ri az ÉK-i, a DK-i és a Ny-i szél. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.
A mérsékelt hőigényű és vízigényes mezőgazdasági kultúráknak kedvező az éghajlat.
V izek B A kistáj a Lendva-patak és a Kerka jobb
oldali vízgyűjtő területére terjed ki. A Lendva
(hazai része: 6,4 km, 186 km2) mellékvizei közül
a Kebele-patak (hazai része: 10 km, 175 km2),
valamint a Szentgyörgyvölgyi-patak (6 km, 112
km2) említhető. A Kerka (táji része 60 km, 314
km2) mellékvizei közül a Kis-Kerka (16 km, 18
km2) és a Cupi-patak (20 km, 82 km2) a számot
tevőbb. Bő lefolyású terület.
Vízjárási adatokat a Kerkáról közlünk.
A vízjárás sajátsága, hogy itt őszi árvizek is
kialakulhatnak. A kisvizek időszaka a nyár vége.

A víz minősége I. osztályú. Egyetlen kis tava
Szécsisziget mellett 1,5 ha felületű.
A „talajvíz" Lendvadedes környékének kivé
telével 2-4 m között mindenhol elérhető. Kémiai
lag a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát
mellett a nátrium is előfordul (É-on Kerkáskápolna, D-en Lenti és Lovászi között). Igen lágy
vizek (8-15 nk°) és a szulfáttartalom is alacsony
(60 mg/1 alatt). Sok helyen jelentkezik azonban a
nitrátosodás.
A rétegvizek mennyisége átlagos. Az artézi
kutak száma kevés. Mélységük meghaladja a 100
m-t, vízhozamuk közepes. A vastartalom sokban
meghaladja a 0,5 mg/l-t. Lenti mélyfúrású kútja
56 °C-os hévizet ad.
A 39 településből 10 rendelkezik szennyvízcsatornával, így a rákötött lakások aránya meg-
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haladja az 50%-ot (2001: 53,5%). Kedvező, hogy
már kis népességszámú falvakban is megkezdő
dött a csatornázás.
N övényzet B A kistáj potenciális erdőterület, kis
kiterjedésű természetes gyepek léte sem valószí
nű. Klímazonális vegetációtípusát az üde lomb
erdők jelentik: bükkösök és gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. Lenti környékén a Kerka mentén
jelentős volt a keményfaligetek térfoglalása, a ki
sebb patakokat égerligetek kísérték. Számottevő
a mészkerülő fenyőelegyes-tölgyesek kiterjedése,
bár eredetileg az erdeifenyő csekély térfoglalással
volt jelen a térségben. Elszórtan találkozhatunk
telepített fenyvesekkel, az akácosok kiterjedése
sem számottevő.
A kistáj növényzete jelentős mértékben átala
kított, főleg a központi, sík területeken. Az erdő
ket nagyrészt kiirtották, helyükön szántók talál
hatók. A Kerka mentén nedves kaszálóréteket és
kékperjés lápréteket találhatunk, felhagyásuk
kal egyes özönnövények (magas aranyvessző Solidago gigantea) és magaskórós fajok (bánsági
sás - Carex buekii, kékperje - Molinia caereulea) el
szaporodtak. A bükkösökben hangsúlyosak a
nyugat-dunántúli elemek (erdei ciklámen Cyclamen purpurascens, szártalan kankalin - Pri
mula vulgáris, magyar varfű - Knautia drymeia), a
kistáj déli részén szubmediterrán fajok is elő
fordulnak (magasszárú kocsord - Peucedanum
verticillare, zalai bükköny - Vicia oroboides, pirí
tógyökér - Tamus communis). A fenyőelegyestölgyesekben jellemzők az acidofil fajok (fekete
áfonya - Vaccinium myrtillus, csarab - Calluna
vulgáris, kereklevelű galaj - Galium rotundifolium).
Állományaik a hagyományos erdőhasználat
(szálalás, avargyűjtés) megszűnésével átalakul
tak, az ezekhez kötődő fajok (avarvirág - Goodyera repens, körtikefajok - Pyrola spp., kapcsos
korpafű - Lycopodium clavatum) jelentősen
visszaszorultak vagy eltűntek. A maradék keményfaligetekben jellemzők a ligeterdei fajok
(tavaszi tőzike - Leucojum vernum, ligeti csillag
virág - Sállá vindobonensis, bogiáros szellőrózsa
- Anemone ranunculoides).

404

NQ

2,2

65

4,8

100

Gyakori élőhelyek: K2, K5, K la, OC, RB; kö
zepesen gyakori élőhelyek: J5, OB, RC, E l, B5;
ritka élőhelyek: N13, OA, B la, B4, J2.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacaáa) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
T alajok 0 A z eróziós dombsági kistájat két ta

lajtípus jellemzi. A pszeudoglejes barna erdő
talajok a kistáj területének 83%-át borítják. A
Kerka-völgy és az egyéb vízfolyások mentén
kialakult réti öntés talajok 16% területet foglal
nak el.
Annak ellenére, hogy a periglaciális üledéken
kialakult pszeudoglejek kedvezőtlen vízgazdálkodásúak, fele részben szántóként, 10%-ban
gyepterületként és erdőként hasznosíthatók.
Gazdaságos művelésük vízgazdálkodásuk javí
tásával, drénezéssel és/vagy bakhátas műveléssel
biztosítható (így a 25-40 értékszámú földminő
ség 65-ig is emelkedhet). A szántókon termeszt
hető növények választéka szűk: búza, árpa, silókukorica és vöröshere.
A Kerka, a Szentgyörgyvölgyi-patak és az
egyéb vízfolyások alluviumán kialakult réti ön
tések mechanikai összetétele agyagos vályog.
Vízgazdálkodásukra a nagy vízraktározó és a jó
víztartó képesség jellemző. Szénsavas meszet
nem tartalmaznak. Erősen savanyú változatuk
pl. Csesztreg környékén is előfordul. Termé
kenységük változó.
A ta la jtíp u so k te rü le ti megoszlása

Talajtípus kód
01

Területi részesedés (%)
1

08
26

83
16
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Belsősárd környékén erodálódott pszeudoglejes erdőtalajok alkotnak nagyobb összefüggő foltot,
és földes kopárokként jelennek meg a tájban (1%).
K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. DK-i harmadát átszeli a 86. sz.
főút, amelybe Rédicsnél K felől csatlakozik a 75.
sz. főút. Utóbbival csaknem párhuzamosan fut a
Zalaegerszeg-Rédics vasúti mellékvonal. A kis
táj É-i peremén vezet a Zalalövő-Bajánsenye(Őrihodos/Hodos) egyvágányú villamosított
vasúti fővonal. A kistáj hosszú DNy-i határvo
nala a magyar-szlovén államhatár része, ahol
Bajánsenyénél vasúti határátkelési lehetőség van
Szlovéniába.
Állami közútjainak hossza 202 km, amelyből
28 km (14%) másodrendű főút. A közútsűrűség
40 km/100 km2, a főútsűrűség 6 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 7%. Bödeháza,
Csődé, Felsőszenterzsébet, Gosztola, Kerkakutas,
Lendvadedes és Lendvajakabfa közúthálózati
végpontok. Vasútvonalainak hossza 20 km, amely
nek 38%-a villamosított. Vasútsűrűség: 4 km/100
km2. Településeinek 9%-a rendelkezik vasútállo
mással, közülük Rédics vasúthálózati végpont.
T elepüléshálózat ■ Sűrűn betelepült kistáj: 100
km2-re több mint 8 település jut. A 39 helységből
egyedül a hagyományos táji központ, Lenti váro
si jogállású (2001: 8495 lakos). A városi lakosság
aránya (2001: 45,8%) jelentősen elmarad az or
szágos átlagtól. A faluhálózat rendkívül szét
tagolt, itt már nem is az apró-, hanem a törpefalvasodás az elsőszámú folyamat: a 200 lakosnál
kisebb települések száma 23, a 100 lakosnál is ki
sebbeké pedig 14. A legkisebb lélekszámú falvak
ban (Felsőszenterzsébet és Gosztola) 2001-ben
19-19 lakost regisztráltak.

N épesség S A sűrű településhálózat alacsony
népsűrűséggel (2001: 36 fő/km2) társul, az utób
bi kevesebb mint 1/3-a az országos átlagnak.
A népességmaximum időpontja 1949, azóta a
kistáj elveszítette népességének 1/3-át. Hagyo
mányos népességkibocsátó terület, de évtizedek
óta veszteséges a természetes népmozgalom is.
A kedvezőtlen népesedési folyamatok deformál
ták a korszerkezetet is: a 65 évesnél idősebbek
aránya már érzékelhetően meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 18,8, ill. 15,5%). Az elörege
dési index értéke egyetlen településen <100,
ugyanakkor a falvak 1/3 részében a népesség
elöregedése visszafordíthatatlannak látszik. Az
iskolázottsági szintje alacsonyabb az országos át
lagnál, ez leginkább a diplomások arányában
(2001: 6%) mutatkozik meg.
A vallási megoszlás egyértelmű, a népesség
több mint 3/4-e római katolikus. A protestánsok
aránya alig lépi túl a 10%-ot, ezen belül a refor
mátusok részesedése 9,4%, az evangélikusoké
viszont alig haladja meg az 1%-ot. Ugyancsak
10% feletti a felekezeten kívüliek és az ismeret
len vallásúak együttes aránya. A népesség majd
nem teljes egészében magyar, csak a cigányság
aránya éri el az 1,2%-ot (2001).
A munkaerő-piaci helyzet nagyjából megfelel
az országos képnek: a lakosság gazdasági aktivi
tása 2001-ben 38,8%, a munkanélküliek aránya
pedig 8,8%. A foglalkozási szerkezetben na
gyobb az eltérés, a tercier szektor aránya alig ha
ladja meg az 50%-ot, az ipari foglalkoztatottak
aránya (2001: 52,1. ill. 41,3%) viszont jóval átlag
feletti, a mezőgazdaság (6,6%) pedig nagyjából
az átlagot hozza. 2007 nyarán a munkanélküliség
valamivel nagyobb (7,1%) az országos átlagnál, a
települések közötti szignifikáns különbségek
nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Borvidék: zalai
Lenti
Őrségi N em zeti Park
bivalyrezervátum (Szécsisziget), horgásztó (Bajánsenye, Lendvadedes, Külsősárd), strandfürdő (Lovászi),
m otocross pálya (Torm afölde), Sárgaliliom tanösvény, Országos Kéktúra
vár (Lenti)
román kori tem plom (Velemér), festett kazettás ref. tem plom (Szentgyörgyvölgy), r. kát. tem plom (Lenti, Szécsisziget,
Tomyiszentmiklós)
Tauber-kastély (Résznek), Szapáry-kastély (Szécsisziget), vadászkastély (Tomyiszentmiklós)
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5

m

sökfás te m e tő (Kercaszomor)
Szentháromság-szobor (Lenti), N epom uki Szent János-szobor (Tomyiszentmiklós)
erdei kisvasút (Lenti), vízimalom (Szécsisziget)

t
határzárbunkerek (Külsősárd), olajipari emlékhely (Lovászi), Őrségi Vadászati Kiállítás (Magyarszombatfa),

lít

Sindümúzeum (Velemér), Fazekasház (Magyarszombatfa)
lakóház és istálló (Bajánsenye), népi műemlékház (Csesztreg), kódisállásos házak (Iklódbördöce), harangláb
(Alsószenterzsébet, Baglad, Kercaszomor, Lovászi, Zalaszombatfa), szoknyás harangláb (Nem esnép), népi lakóház (Szatta),
népi lakóházak (Kerkakutas, Velemér)

3.4.13 KÖZÉP-ZALAI-DOMBSÁG
(GÖCSEJ)
A kistáj Zala megyében helyezkedik el. Területe
672 km2 (a középtáj 20,3%-a, a nagytáj 9,3%-a).

T erülethasznosítás
-r.
Típus
1. lakott terület
2 . szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6 . erdő
7. vízfelszín

%
4,0
34,5
3,3
0,7
9,0
47,8

0,6

Hektár
2666,7
23211,2
2235,6
480,5
6074,3
32116,7
431,4

D omborzat fl AFelső-Zala, a Kerka és a Válicka
völgye által határolt, magasra kiemelt, eróziósderáziós dombsági kistáj. Domborzatilag a VasiHegyhátra emlékeztet, de felszíne amazénál ala
csonyabb, s lényegesen tagoltabb. A túlnyomóan
jégkori vályoggal fedett, pannóniai alapzatú
dombsági táj legmagasabb pontjait É-i és K-i pe
remének hordalékkúp-maradványos vízválasztó
tetői (Cigány-hegy 285 m, Kandikó 304 m, Köké
nyes 275 m, Kőhegy 280 m, Baki-hegy 298 m)
hordozzák. Átlagos magassága 240 m. D-DNy-i
irányban lejtősödő felszínét az eróziós és deráziós völgyek sűrű hálózata lépcsőzetesen lehanyatló párhuzamos dombsorokra és keskeny
aszimmetrikus völgyközi hátakra tagolta. Víz
szintes és függőleges tagoltsága (az átlagos
völgysűrűség 5,7 km/km2, az átlagos relatív relief
53 m/km2) egyaránt jelentős.
Az eróziós dombság nagyobb relief szintkü
lönbségű (80-100 m/km2) ÉK-i és K-i peremterü
letén a völgylejtők nagyon meredekek (15-20°)
és szabdaltak, s a dombtetőkkel együtt erősen
erodáltak.
Itt a fővölgyekre nyíló deráziós völgyek és
fülkék mezaszerű kerekded dombtetőkre és igen
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keskeny vízválasztó gerincekre bontották az
energikus völgyközi hátakat. Sok a „magános ta
núhegy", az „éles gerinc" és a keskeny „deráziós
nyereg". A dombság D-i és DNy-i térségében a
domborzat formái szelídebbek, s a kevésbé fel
szabdalt völgyközi hátak menedékesebb lejtői az É-ibb területekről lemosott - vastag kavicsosvályogos törmeléktakaróba burkolódznak.
F öldtan a A változatos összetételű medencealj

zat főleg triász és kréta időszaki képződmények
ből áll, D-en azonban karbon gránit és szilurdevon metamorf kőzetek vannak. Középső részén
eocén szubvulkáni tömegek. D-i részét érinti a
Balaton-vonal. A mozgalmas reliefű táj energiahordozókban, mélységi hévizekben és építő
anyag-ipari nyersanyagokban egyaránt gazdag.
Legnagyobb értéke az 1951-ben triász és kréta
kőzetekben feltárt nagylengyel! olajmező, amely
még napjainkban is termelés alatt áll; ide tartozik
a hahóti szénhidrogéntelep (kőolaj-földgáz) egy
része (Pusztaederics) is.
A táj túlnyomó része 80 °C-osnál melegebb
karsztvíz reménybeli területének minősül. A za
lai tájak közül a legnagyobb feltárt hévízkészlet
tel rendelkezik. A Pusztaedericsen (3201/p, 90 °C)
üzemelő hévízkutakon kívül több helyen 90 °C-nál
melegebb hőfokú hévízfeltárás van, általában
kréta időszaki mészkőből.
É ghajlat H Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj, amelynek D-i része meg
közelíti a nedves éghajlati típust.
A napsütéses órák évi száma 1880 és 1920 kö
zötti, a nyári és téli évnegyedben ebből kb. 750
óra, ül. 190 óra alatti valószínű.
Az évi középhőmérséklet 9,5 °C körül van,
a vegetációs időszaki sokévi átlag 16,0-16,2 °C.
Ápr. 13-16. és okt. 17-18. között számíthatunk
10 °C-ot meghaladó napi középhőmérséklet
re, az időszak hossza tehát 182-185 nap.

r

3.4.13

A mintegy 185-190
napos hosszúságú,
ápr. 15-20. és okt.
20-25. közötti idő
szakban nem kell
fagyra számítani.
Az évi abszolút
maximumok és mi
nimumok átlaga
33,0 °C, ill. -17,0 °C
körüli.
Az évi csapadékmennyiség 740-770
mm. A vegetációs
időszaki átlag 460470 mm, az ÉK-i
részeken ennél va
lamivel kevesebb
(440-460 mm). Egy
nap alatt 106 mm
volt a legtöbb csa
padék, az észlelés
helye Zalatárnok.
A téli időszak hótakarós napjainak
száma 35-40, az át
lagos maximális hó
vastagság 25 cm
körüli.
A terület ariditási indexe 0,88-0,92.
A leggyakoribb
szélirányokat első
sorban a völgyek fu
tása határozza meg.
A kiemelkedő területeken az É-i és jóval kisebb
gyakorisággal a D-i szélirány az uralkodó; az át
lagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.
A táj adottsága és az éghajlat az erdő- és vadgazdálkodásnak kedvez. Alkalmas a terület ide
genforgalmi és turisztikai célokra is.
É-i, nagyobb része a Zala jobb parti víz
gyűjtője a Baki-Válicka völgyéig, míg D-i része a
Csertán és az Alsó-Válickán át a Kerkához folyik
le. A Zala mellékpatakjai: Keresztúri-patak (7
km, 22 km2), Harkály-patak (3,5 km, 5 km2),
Szentmihályfai-patak (11,5 km, 69 km2), Válicka
(27 km, 138 km2). A Kerka mellékvize a Cserta
(32 km, 444 km2), utóbbié az Alsó-Válicka (26
km, 181 km2).
V izek b

Mértékadó vízjárási adataink a Felső- vagy
Baki-Válickáról vannak.
Árvizek tavasszal és ősszel, kisvizek nyár
végén gyakoriak. A vízminőség a vízállástól füg
gően II. vagy III. osztályú.
A Várfölde melletti halastó felszíne 12 ha.
„Talajvizet" jobbára csak a völgyekben talá
lunk, 2-4 m között. Mennyisége nem számottevő.
Kémiailag egységesen kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Közepes keménységű
(15-25 nk°); szulfáttartalma is kevés (60 mg/1
alatt). Néhol nitrátosodás fordul elő.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Artézi
kutak csaknem minden községben létesültek.
Mélységük általában meghaladja a 100 m-t, és bő
vizűek.
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A lakások közel fele (2008: 47,4%) csatorná
zott, ami önmagában nem túlságosan magas ér
ték, itt viszont egy város nélküli, falusi térségről
van szó. Az 52 településből 21-ben van valami
lyen szintű csatornázottság.
A dombvidék potenciális erdő
terület, a szélesebb patakvölgyekben kis kiter
jedésű természetes gyepek valószínűsíthetők.
Klímazonális vegetációtípusát az üde lomberdők
jelentik: legjellemzőbbek a bükkösök, a völgytal
pakban gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, a
patakok mentén égerligetek. Számottevő a mész
kerülő lomberdők kiterjedése. A telepített feny
ves- és akácosállományok ma az erdőterület
több mint 50%-át borítják (az erdeifenyőnek ős
honosán csekély térfoglalása volt). Petőhenye
környékén reliktumnak tekintett mészkedvelő
erdeifenyvesek vannak.
Az évszázados gazdálkodás hatására a bük
kösök visszaszorulása figyelhető meg, ezzel pár
huzamosan a másodlagos mészkerülő gyertyá
nos- és fenyőelegyes-tölgyesek térhódítása ment
végbe. A völgyek égerligetei helyén kaszálóréte
ket alakítottak ki, a kaszálás felhagyása után a
helyükön ismét égeresek jöttek létre, a kaszáló- és
láprétek szinte teljesen eltűntek. Az erdei flórá
ban jelentősek a nyugat-dunántúli (erdei ciklá
men - Cyclamen purpurascens, erdei galaj - Galium
sylvaticum, szártalan kankalin - Primula vulgáris),
a bükkösökben a szubmediterrán elemek (tarka
lednek - Lathyrus venetus, zalai bükköny - Vicia
oroboides, pirítógyökér - Tamus communis) ará
nya. A kistáj egészén jellemző az acidofil fajok
(fekete áfonya - Vaccinium myrtillus, fehér perjeszittyó - Luzula luzuloides) beszivárgása a mezofil lomberdőkbe. A montán-szubalpin fajok
(zergeboglár - Trollius europaeus) előfordulása a
hűvös patakvölgyekre korlátozódik. A szára
zabb déli oldalakon számos xerotherm elem
bukkan fel (borzas peremizs - Inula hirta, egye
nes iszalag - Clematis recta, tarka nőszirom - Iris
variegata), a kistáj északi részén a löszös lerakó
dásokon mészkedvelő fajok (sárga len - Linum
flavum, cseplesz meggy - Prunus fruticosa) jelen
nek meg.
N övényzet b
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NQ
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Gyakori élőhelyek: K5, K2, OB, RC, J5; kö
zepesen gyakori élőhelyek: Bla, El, OC, RB, B5;
ritka élőhelyek: RA, D2, H4, OA, D5.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
40-60; özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, bálványfa (Ailanthus altissima) 1. (Mesterházy Attila)
B A jégkori vályog felszínű kistáj erősen
tagolt dombság. A csapadékosabb Ny-i részen a
periglaciális vályog és agyag talajképző kőzeten
pszeudoglejes barna erdőtalajok (38%), a kevésbé
nedves K-i részeken, ahol a periglaciális vályog
üledék karbonátos, agyagbemosódásos barna er
dőtalajok (51%) képződtek. Az agyagbemosódá
sos barna erdőtalajok mechanikai összetétele
vályog, vízgazdálkodásuk és termékenységük
kedvező (ext. 25-45, int. 40-65), a kilúgzott, sava
nyúbb kémhatású változatoké gyengébb. Erdő
(32%), szőlő (15%), gyümölcsös (10%) és szántó
földhasználati megoszlás alakult ki. E talajok eró
ziós potenciálja a lejtőviszonyok alapján jelentős.
Ezzel magyarázható helyenként a lepusztulásuk
következtében kialakult földes kopárok megjele
nése. A pszeudoglejes barna erdőtalajok elsavanyodottak, nehezen művelhetőek és kedvezőtlen
vízgazdálkodásúak. Vízáteresztő képességük is
nagyon korlátozott. Termékenységük gyenge.
Erdő (55%), rét (10%), szántó (20%), szőlő (5%) és
gyümölcsös hasznosításuk is lehetséges.
A kistáj É-i részén harmadidőszaki üledéken
képződött, főként meredek domboldalakon ke
letkezett barnaföldek (2%) többnyire (40%) sző
lőterületek, 20-20%-ban pedig erdő és szántó
hasznosításuk alakult ki. Termékenységük a ki
tettség és az erodáltság függvénye.
A patakvölgyek karbonátmentes alluviumán
öntés réti talajok (7%) fordulnak elő. Mechanikai
összetételük vályog vagy agyagos vályog. Ter
mékenységük a humuszanyagok mennyiségétől
függ (int. 55-80). Fele-fele részben rétként és
szántóként hasznosíthatók.
A lápos réti talajok előfordulása (1%) a Válicka
völgyére korlátozódik. Rétként (80%) és szántó
ként hasznosíthatók.

T alajok

pességszám mindössze 420 (2001). A településhálózat széttagoltságát tovább növeli az ún. sze
ges vagy szeres településszerkezet, ami főleg a
kistáj ÉK-i részén jellegzetes.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részi
01
07
08
09
26
27

1
51
38
2
7
1

A talajtípusok te rü le ti elterjedése
Talajtípus
kód

0-5

01
07
08
09
26
27

25
14
21
14
97
100

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
45
31
11
20

-

15
9
46

-

8
4
8

—

-

-

-

-

-

Erdő
30
32
55
12
3

-

K özlekedés H Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. K-i peremén és DK-i harmadá
ban fut a 75. sz. főút és a megszüntetésre kijelölt
Zalaegerszeg-Rédics egyvágányú vasúti mellék
vonal. A kistáj ÉNy-i peremét metszi a 86. sz. fő
út rövid szakasza. Állami közútjainak hossza
188 km, amelyből 35 km (19%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 29 km/100 km2, főútsűrűség 5
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
7%. A kistáj településeinek 28%-a közúthálózati
végpont. Vasútvonalainak hossza 44 km, a vasútsűrűség 6,8 km/100 km2. Településeinek 18%-a
rendelkezik vasútállomással. A kistáj D-i pere
mén fut a 18 km hosszúságú, turisztikai célokat
is szolgáló Csömödér-Kistolmács keskeny nyom
közű vasút 12 km-es szakasza.

település sűrűn meg
üli a kistájat, 100 km2-re közel 8 település jut.
Ezen belül vannak különbségek: az ÉK-i és a DK-i
területekhez képest a Ny-i sávban jóval keve
sebb a település. A több mint félszáz település
között egyetlen városi jogállású sincs, így a
szomszédos kistájak városai (elsősorban Zala
egerszeg és Nagykanizsa) szolgálnak központ
ként a térség települései számára. Göcsej az
apró- és törpefalvak vidéke, a települések közel
3/4 részében a lakosságszám nem éri el az 500-at,
8 esetben a 100-at sem, s a legnépesebb település
lélekszáma sem éri el a 2000-et. Az átlagos né
T elepüléshálózat d A z 52

a A széttagolt településhálózat követ
keztében alacsony a népsűrűség, az országos
átlagnak mindössze 1/3-a (2001: 36 fő/km2). A
népességmaximum időpontja 1941, azóta folya
matos a csökkenés, és a kistáj elveszítette lakos
ságának 40%-át (2001: 21 815 fő). A tényleges
népességszám ennél valamivel nagyobb, mert
néhány Zalaegerszeghez csatolt község is a kis
tájon fekszik. A lakosságszám alakulását a csök
kenő vándorlási veszteség és a növekvő ter
mészetes fogyás befolyásolja. A kedvezőtlen
népesedési folyamatok következményeit a kor
szerkezet is mutatja: minden 5. lakos 65 év felet
ti, miközben a gyermekkorúak aránya csak
16,4%. Az elöregedési index értéke mindössze 2
településen <100, ugyanakkor legalább 10 hely
ségben a népesség elöregedése visszafordítha
tatlannak látszik. Nem mutat jobb képet az isko
lázottság sem. A lakosság több mint 1/4-e még
az általános iskolát sem végezte el, 30% elvégez
te, de itt meg is rekedt, miközben az érettségi
zettek aránya mindössze 13%, a diplomásoké
(2001: 3,8%) pedig csupán 1/3-a az országos ér
téknek.
A vallási megoszlás egyértelmű, a lakosság
közel 85%-a római katolikus. E mellett eltörpül a
reformátusok 5,4 és az evangélikusok 1%-os ará
nya. Alacsony a felekezeten kívüliek és az isme
retlen vallásúak részesedése is (2001: 2,4, ill.
6,1%). A népesség döntő része (2001: kb. 95%)
magyar, említést ezen kívül csak a cigányság ér
demel (2,7%).
A munkaerő-piaci mutatók felemásak: a la
kosság gazdasági aktivitása alacsonyabb az or
szágos átlagnál, de valamivel kisebb a munkanélküliség is (2001: 36,2, ill. 7,6%). A foglalkozási
szerkezet nem szokványos: legnagyobb arány
ban az ipari keresők vannak, megelőzve a tercier
szektort (2001: 48,4, ill. 40%), s a hagyományok
folytatásaként az átlagosnál magasabb az agrár
ágazat részesedése (11,6%). 2007 nyarán a munka
nélküliségi ráta (5,8%) alatta van az országos át
lagnak, a települések között azonban jelentősek
a különbségek.
N épesség
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Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
] Kustánszegi-tó (Kustánszeg), horgásztó (Csöm ödér, Kissziget), Országos Kéktúra

a

500 éves szelídgesztenyefa (Boncodfölde, Bocfölde)
vármaradvány (Baktüttös), középkori vár alapfalai (Páka)
r. kát. tem plom (Bánokszentgyörgy, Milejszeg, Nova, Páka), ev. tem plom (Bariahida), Á rpád-kori tem plom (Böde),
Szent D om onkos tem plom (Nagylengyel), román kori kápolna (Pusztaederics)
vadászkastély (N ova), Hári-kúria (Pusztaederics), Dervarics-kastély (Szentkozmadombja)
kőkeresztek (Baktüttös), útszéli keresztek (Ném etfalu)
erdei kisvasút (Csömödér, Páka, Kányavár, Lasztonya)
Plánder Ferenc Falumúzeum (N ova), határzárbunkerek (Páka)
szeres település (Becsvölgye, Szentkozmadombja), pitvaros göcseji házak (Milejszeg), parasztházak (Lickóvadamos),
harangláb (Baktüttös, Bariahida, Gombosszeg, Iborfia, Kissziget, Kozmadombja, Lickóvadamos, Zebecke), szoknyás harangláb
(Szentpéterfölde), harangtorony kápolnával (Ném etfalu)

3.4.21 EGERSZEG-LETENYEIDOMBSÁG
A kistáj Zala megyében helyezkedik el. Területe
645 km2 (a középtáj 19,4%-a, a nagytáj 8,9%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%
3,5
33,5
5,6
1,8
9,8
43,6
2,3

Hektár
2241,5
21611,0
3598,5
1159,6
6314,7
28113,0
1463,4

tak és erősen erodáltak. Az átlagos relatív relief
58 m/km2.
A táj DNy-i részén, az Alsó-Válicka-Mura
közti területen - a szoros értelemben vett Letenyei-dombságon - megváltozik az eróziós domb
ság felszínalaktani képe. Itt a terület jelentős
ópleisztocén felboltozódása következtében az
É-D-i irányú szerkezeti vonalakat másoló völ
gyek között erősen tagolt dombsorok alakultak
ki, amelyeket szigetszerűen kiemelkedő aszim
metrikus dombhátak és dombtetők jellemeznek.
A tájrész függőleges tagoltságának mértékét ki
fejező átlagos relatív relief (85 m/km2) az egész
Zalai-dombvidéken a legnagyobb.
A mélyszerkezetet jelentősen befolyá
solja, hogy D-i részét átszeli a Balaton-vonal: ettől
É-ra a medencealjzatot triász és kréta időszaki
karbonátos képződmények, valamint karbon grá
nit, továbbá devon és szilur metamorf kőzetek al
kotják, a D-i részen pedig más jellegű újpaleozoos
és mezozoos képződmények dominálnak. A kö
zépső sávban eocén szubvulkáni testek találhatók.
Akistáj a hazai kőolajbányászat bölcsője: 1937-ben
itt találták meg az ország első ipari értékű kőolajés földgázmezőjét (Budafa), az 1960-as évekig a
szénhidrogén-termelés egyik központi területe
(Bázakerettye, Lispeszentadorján). A szénhidro
gén-előfordulások elsősorban az alsó-pannon ho
mok- és homokkőrétegekhez kapcsolódnak.
F öldtan

D omborzat s A Válicka és a Principális-völgy
között, a Felső-Zalától a Muráig nyúló, kettős
osztató eróziós dombsági terület. É-i, keske
nyebb részének felszínalaktani jellegét a szabá
lyos É-D-i irányú tagoltság; a jellegzetes meridionális völgyhálózat (Baki-Válicka, Szévíz, Prin
cipális) és a köztes kiemelt lapos tetejű keskeny
(2-4 km) hátak (Söjtöri-hát, Zalaszentmihályihát) haránt irányú szabálytalan feldaraboltsága
határozza meg. A völgyközi hátak egységesen
É-D-i irányban lejtősödnek, s a Balaton-árok csa
pásirányának folytatásában kialakult Pacsaisüllyedéktől D-re jelentősen lealacsonyodnak.
Jégkorszaki vályoggal borított felszínük deráziós
völgyekkel és fülkékkel aprólékosan tagolt: a
völgyek mélyek (100-150 m), s lejtőik meredekek
(10-15°), a völgyközi hátak keskenyek, szabdal
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B

É ghajlat HMérsékelten hűvös-mérsékelten ned
ves, de DNy-on már a nedves éghajlat felé hajlik.

3 .4.21

Az évi napfénytartam 1920-1960 óra. A táj a
nyári évnegyedben 750-760, télen 190 óra napsü
tést élvez.

A hőmérséklet évi átlaga 9,4-9,8 °C körüli.
A nyári félév átlaga É-on 15,8 °C, D-en 16,2 °C
körüli. Évente 184-187 nap körüli a 10 °C középhő mé r s é k l e t e t
Zalaboldogfet. . W
meghaladó napok
:entiván.
10 km
száma, hozzávető
B s t§ p d
U eoD íÁ
legesen ápr. 12-15.
AÁIDRÁS; H lDA
és okt. 17-19. kö
zött. A fagymentes
időszak hossza, ta
Keménfa
vaszi és őszi határ
Dobronhegy,
napja Ny-on és
DNy-on 185 nap,
Csonkahegyhát
ápr. 20., okt. 20-22.;
BAZIJÍ
É-on
192-194 nap,
Bocfölde
ápr. 10-15., okt. 25.
NemesPuszíaapáti
között. Az évi ab
Gelléri
O
Becsvölgye
Gombosszeg/ Ormándlak
szolút hőmérsék
Sáriddá'
Pölöske
/ Lickóleti maximumok
Petrikeresztúr
f
vadamos
átlaga
33,0 °C kö
Zala- '5 rr»
szentmilfaly*
Barlahida;.):
rüli, a minimumo
ké -17,0 és-18,0 °C
Zalatárnol
közötti.
A csapadék évi
Szentkozme
dombja M
összege DNy-on
Mikekarácsonyfa
kevéssel megha
ladja a 770 mm-t,
’\ 2
u
/ / O s e r ta la S K V ^
\
fi §
az É-i részeken 700
-T
H8rn^ek
^ ^
cTButorfölde Ö
J flL lf
/Á fá s ,
V
PjfSfla" ,a j^ Q 9 f f l0 ^ l
mm
körüli. A nyá
*
„\'/7 . ‘hrtaM w
■'
edencs |
ff*.-'*Ctómöder
v
Odahaza
V
. í i l f £■
ri félévben a D-i és
' lSSZISet
ö
Pusztai
DNy-i
vidékek
8
/
Szentpéterföide
maovafőd
/!
Pöíöskefff
Iklód m>
A ll
J l
csapadékosabbak
bori .
j aka
M
i * 1:
j
Pőrdefólde
Tj / J 1
s^470 mm körül),
Szentliszlő.
mint az É-i részek
ácoriak
Várfölde
(430- 460 mm). A
legtöbb napi csa
Bocska
padék (80 mm)
Pötrétén volt.
A téli félévben
átlagosan
35-40
: f Hosszúvi
hótakarós nap a
valószínű, a maga
Észté regn;
sabb részeken 40
fölött. Az átlagos
* ^ ^ |B e c s e h e [v
maximális hóvas
tagság É-on 18-22
Petrivente
la
s
Letenye» /
cm, D-en 25 cm fö
Szépéinél
lötti.
járton / / í
Az ariditási in
Tót-.
.♦ BÁJOSA,
/ ^ s z e r d a h e ly
dex
DNy-on 0,88■ SemjénhM,,
0,90, É-on 0,94-0,98.

háza

411

san a bükkösök helyén mészkerülő jellegű erdők
alakultak ki.
Az erdei flórában hangsúlyos szerepük van a
nyugat-dunántúli elemeknek (erdei ciklámen Cyclamen purpurascens, erdei galaj - Galium
sylvaticum, magyar varfű - Knautia drymeia) és a
V
s É-i része a Felső-(Baki-)Válickán és a
szubmediterrán fajoknak (zalai bükköny - Vicia
oroboides, tarka lednek - Lathyrus venetus, pirító
Szévíz-patakon (32 km, 78 km2) át a Zala, D-i ré
gyökér - Tamus communis).
sze az Alsó-Válickán és a Kerkán, valamint a
Gyakori élőhelyek: K2, K5, OB, RC, J5 kö
Principális-csatornán át a Mura felé folyik le. Az
zepesen gyakori élőhelyek: Kla, RB, El, P7, H4
évi lefolyás tekintélyes; D-ről É felé haladva
csökken.
ritka élőhelyek: B5, OA, RA, D5, J2.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
Az itteni kisvízfolyások közül a Szévíz árvízi
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
hozamát 39 m3/s-ra számítják. A kis patakok is
akác (Robinia pseudoacacia) 2, japánkeserűfű-fajok
ritkán száradnak ki. A D-i tájrészen még őszi ár
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
víz is jelentkezik. Vizük még tiszta.
2
kis tava van: a becsehelyi (10 ha) és a szepetneki (1 ha) halastó.
T
■ A kistáj eróziós-deráziós völgyekkel
tagolt dombsági felszínét periglaciális vályogon,
Összefüggő „talajvízben" szegény, a szintje a
a Principális menti meredek domboldalakon ho
völgyekben is 4-6 m között áll. Mennyisége nem
mokon képződött agyagbemosódásos barna er
számottevő. Minőségileg főleg kalcium-magnédőtalajok; a D-i és a Ny-i részeket pszeudoglejes
zium-hidrogénkarbonátos jellegű. É-on elég ke
barna erdőtalajok borítják közel egyenlő területi
mény, 25-35 nk° közötti, D felé lágyabb. A szul
megoszlásban (45, ill. 42%). Az agyagbemosódá
fáttartalom csak kis körzetekben haladja meg a
sos barna erdőtalajok mechanikai összetétele a
66 mg/l-t. Sok a nitrát-előfordulás.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az ar
talajképző kőzettől függően vályogtól homokig
változik. Vízgazdálkodásuk és termékenységük
tézi kutak száma kevés. Mélységük 100-200 m kö
is a textúrával változik. A kedvező vízgazdálko
zötti, helyenként tekintélyes vízhozamokkal.
dási tulajdonságú, vályog fizikai féleségű válto
Pusztaszentlászlón 60 °C-os termálvizet tártak fel.
zatok kedvező (int. 40-65), a homokok gyen
A közcsatornával ellátott lakások aránya 27%
gébb termékenységűek. Az erdők (48%) és a
(2008), ami környezeti problémákat okozhat.
szőlők (15%) mellett a szántók adják a földhasz
A város nélküli kistáj 40 településéből mindössze
nálati módokat. A kistáj számottevő eróziós
11 van csatornázva.
potenciálja miatt a földes kopárok területi rész
aránya 3%.
N
b A dombvidék potenciális erdőte
A vályog mechanikai összetételű, rossz víz
rület, természetes gyepek léte valószínűtlen. A
gazdálkodású pszeudoglejes barna erdőtalajok
terület jelentős részén bükkösök, de a völgy
termékenysége gyenge (int. 15-30). Területükön
aljakban gyertyános-tölgyesek és égerligetek is
ezért több az erdő (50%) és a szőlő (20%). A kis
kialakultak. Jellegzetesek a települések környé
táj É-i részén, harmadidőszaki üledékeken szántó
kén található gyümölcsösök. Az inváziós terhe
ként és szőlőként hasznosított bamaföldek kiter
lés alacsony, többnyire a zártkertek környékén és
a völgyekben találkozhatunk nem őshonos fa
jedése kb. 1%.
A harmadik jelentősebb talajcsoportot a folyó
jokkal.
völgyek hordalékain képződött réti, lápos réti,
A dombság erdei többnyire ma is jó természevalamint lecsapolt és telkesített síkláp talajok
tességűek, bár az intenzív erdőgazdálkodás és a
képviselik. A réti talajok területi részaránya 1%,
nem őshonos fafajok előtérbe helyezése átalakí
a lápos réti talajoké pedig 3%. Mechanikai össze
totta az eredeti erdőtársulásokat. A völgyekben a
tételük agyagos vályog. Vízgazdálkodásukra a
kaszálórétek, a dombokon a zártkertek értek el
közepes vízvezető, a nagy vízraktározó és a jó
jelentős térfoglalást. A völgyalji kaszálóréteket
víztartó képesség jellemző. Szénsavas meszet
ma többnyire már nem kezelik, beerdősültek
tartalmaznak, termékenységük a 35-50 (int.)
vagy erdősítették őket. Több esetben másodlago
Az uralkodó szélirány É-i és D-i, az átlagos
szélsebesség 2,5 m/s körüli.
A kevésbé hőigényes és nagyobb vízigényű
kultúrnövényeknek, egyes részeken az erdőgaz
dálkodásnak kedvező az éghajlat.
iz e k
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viszonyszámokkal jellemezhető. Ártéri erdő
10%, rét 50 és 80%, a fennmaradó rész pedig
szántó lehet.
A lecsapolt és telkesített síkláp talajok (5%)
Nemesszentandrás és Hahót között borítanak
összefüggő területet. Főként rét-legelő (60%), er
dő (15%) és szántó (int. 35-50) hasznosíthatóságú talajok.

T

e l e p ü l é s h á l ó z a t

m Az átlagosnál sűrűbben be

települt kistáj, 100 km2-re több mint 6 település
jut. A 40 településből egyetlen városi jogállású
sincs, központi településként elsősorban Zala
egerszeg és Nagykanizsa szolgál. Jellegzetesen
apró- és kisfalvas térség (200-1000 lakos), de a
települések 1/5-e már törpefalu. A legnagyobb
falu lakosságszáma is alig haladja meg a 2000-et.
Az átlagos népességszám 581 fő (2001).

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
01
07
08
09
25
27
29

Területi részi
3
45
42
1
1
3
5

A talajtípusok területi elterjedése

a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
kód

01
07
08
09
25
27
29

0-5
24
27
24

100
100
100
100

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
39 ' 14
8
18
9
4
12
14
5

Erdő
15
42
45

-

-

-

—

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K
H Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület, amelynek Ny-i harmada forgal
mi periféria. K-i részén É-D irányban fut a 74. sz.
főút, ÉNy-i peremén a Zalaegerszeg-Nagykanizsa egyvágányú vasúti fővonal. É-i harmadát a
75. és a 76. sz. főút, D-i szegélyét az M7-es autó
pálya és a 7. sz. főút metszi. Állami közútjainak
hossza 195 km, amelyből 83 km (42%) autópálya,
ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 30
km/100 km2, főútsűrűség 13 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 21%. Településeinek
24%-a közúthálózati végpont. Vasútvonalainak
hossza 24 km, a vasútsűrűség 4,1 km/100 km2.
Településeinek 13%-a rendelkezik vasútállomás
sal. A kistáj DNy-i részébe fut be a 18 km hosszú
ságú, turisztikai célokat is szolgáló CsömödérKistolmács keskeny nyomközű vasút 6 km-es
szakasza.
ö z l e k e d é s

Ritkásan lakott kistáj, a népsűrűség
mindössze 43 fő/km2 (2001). A maximális népes
ségszám 1949-ben volt, azóta a térség elveszítet
te népességének több mint 1/3-át (2001: 23 270
fő). A lakosságszám a csökkenő migrációs vesz
teség és a növekvő természetes fogyás eredője
ként alakul ki. A kedvezőtlen népesedési folya
matok nyomot hagytak a korszerkezeten is: a 65
évesnél idősebbek aránya már magasabb, mint a
gyermekkorúaké (2001:18,8, ill. 16,4%). Az elöre
gedési index értéke csak 3 településen <100,
hasonló számú faluban viszont súlyosan elöre
gedett a népesség.
Az iskolázottság még rosszabb képet mutat: a
lakosság 2,4%-a egyetlen osztályt sem végzett,
1/4 része nem fejezte be az általános iskolát,
közel 1/3 rész befejezte, de nem tanult tovább,
miközben az érettségizettek és a diplomások ará
nya (2001: 12,3, ill. 3,2%) fele-harmada az orszá
gos átlagnak.
A vallási összetétel nagyon egysíkú: a lakos
ság 87,5%-a római katolikus, a protestánsok
jelenléte szórványos (reformátusok 1,4%, evan
gélikusok 1,8%). A felekezethez nem tartozók és
az ismeretlen vallásúak aránya együttesen is
alig haladja meg a 8%-ot. Az etnikai kép sem bo
nyolult: a népesség döntő része (2001: kb. 95%)
magyar, említésre méltó ezen kívül csak a ci
gányság (1,9%).
A munkaerőpiacon az átlagosnál kisebb gaz
dasági aktivitás átlagos munkanélküliséggel
párosul (2001: 34,8, ill. 10,8%). A foglalkozási
szerkezetben az ipar áll az élen, de nem sokkal
lemaradva követi a tercier szektor (2001: 47,6, ill.
41,7%), az agrárfoglalkoztatottak aránya átlag
feletti (10,7%). 2007 nyarán a munkanélküliség
(7,8%) nagyobb az országos átlagnál, s jelentősek
a települések közötti különbségek is.
N
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3 .4.22

Táji adottságok és értékek
Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
ra § H arborétum (Budafapuszta)
strandfürdő (Bázakerettye), víztározó (Budafapuszta, Szepetnek), horgásztó (Csatár, Kistolmács, Pötréte, Zalaszentmihály),
Torhai parkerdő (Lispeszentadorján), Pölöskei-tó, Kistolmácsi-tó, Országos Kéktúra
futóhom ok-dom bocskák (H om okkom árom ), Magyarország legnagyobb kocsányos tölgye (Budafapuszta)
sárkányszigeti földvár (Hahót), Pölöske várának maradványai (Pölöske)
Árpád-kori tem plom , r. kát, tem plom (Becsehely, Csatár, Hahót, Kacorlak, Zalaszentbalázs, Szepetnek), Szent Lőrinc
kápolna (Börzönce), Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László kegyhelye (Búcsúszentlászló), Mária kápolna (Hahót),
kegytemplom és kolostor (H om okkom árom ), Szent István tem plom (Magyarszerdahely), Szt. Miklós tem plom (Nemesapáti),
tem etőkápolna (Pölöskefő), Szent Rókus tem plom (Sormás), Szent Jakab te m p lo m (Söjtör)
Pálffy-kúria, Csertán-kúria (Pölöskefő), O szterhueber-kúria (Pusztaszentlászló), Deák-kastély, Festetics-kastély (Söjtör),

EH
H

Batthyány-kúria (Szepetnek)
Püspöky Gráczián síremléke (Pusztaszentlászló)

H

az első magyarországi szénhidrogén-lelőhely emlékműve (Budafapuszta/Bázakerettye)
népi lakóházak (Kacorlak)

ben a lankás lejtőkkel határolt völgy 4-5 km szé
les völgymedenceszerű lapállyá szélesedik.

3.4.22 PRINCIPÁLIS-VÖLGY
A kistáj Zala megyében helyezkedik el. Területe
120 km2 (a középtáj 3,6%-a, a nagytáj 1,7%-a).
T éra lethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,5
38,8

2,1
0,0
28,1

20,8
4,8

Hektár
659,2
4659,7
249,2

0,0
3371,3
2495,7
570,4

D omborzat II É-D-i irányú, komplex eredetű
meridionális völgy a Zalaszentmihályi- és a Zalaapáti-hát között. Kialakításában a szerkezeti
mozgásoknak, a folyóvízi eróziónak, a defláció
nak és a tömegmozgásos folyamatoknak egy
aránt szerepe volt. A D felé fokozatosan táguló,
helyenként völgymedenceszerűen kiszélesedő
meridionális völgy különböző mértékben meg
süllyedt völgyszakaszokból fűződött fel. Benne a
Pacsai-süllyedék kereszteződésében völgyi víz
választó van, mert a szerkezeti mozgások az ere
deti lefolyásirányt megváltoztatták. A völgy É-i
szakaszát deráziós mellékvölgyekkel tagolt, csuszamlásos és szoliflukciós lejtők kísérik. Itt
a relatív relief meghaladja a 80-100 m/km2-t is.
A Pacsai-süllyedéktől D-re a völgylejtők fokoza
tosan lealacsonyodnak, s Nagykanizsa térségé
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F öldtan ■ Mélyszerkezete megegyezik az
Egerszeg-Letenyei-dombságéval. Bajcsa térsé
gében szénhidrogén-előfordulás. A széles (1-3
km) völgyfeneket és a völgylejtőket többnyire
felső-pliocén keresztrétegzett folyóvízi homok,
pleisztocén folyóhomok és jégkorszaki vályog
béleli ki.
É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
Az évi napsütés 1950 óra körüli; ebből nyáron
760-770 óra napfény valószínű. Télen az É-i vi
dékeken valamivel több a napsütés, mint D-en
(190 és 185 óra).
D-en magasabb a hőmérséklet évi és nyári fél
évi átlaga, mint É-on (D-en 9,7 °C körül és 16,3 °C;
É-on 9,5 °C és 16,0 °C körül). Ápr. 10-13. és okt.
18-19. között, azaz mintegy 185-190 napig a napi
középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagy
mentes időszak hossza 190-195 nap, kezdete ápr.
10. és 15. között, vége okt. 22-24. körül valószínű.
A legmelegebb nyári napok hőmérsékleti maxi
mumainak átlaga 33,0-33,5 °C körüli. A téli ab
szolút minimumok átlaga -17,0 °C.
Mintegy 700-750 mm az évi csapadékösszeg,
ebből D-en 450 mm körüli, É-on kb. 420 mm eső
hullik a tenyészidőszakban. A legtöbb 24 órás
csapadékot a kistájhoz közeli Felsőrajkon mér
ték, 80 mm-t (a Principális-völgyben nincs csapa-

A rétegvizek mennyisége nem
jelentős. Az artézi kutak mélysé
ge többnyire 100-200 m között
van, bő vízhozamokat adnak.
A kistáj 5 településéből 3-ban
van csatornahálózat, az erre
rákötött lakások aránya 59,9%
(2008).

dékmérő állomás). A hótakarós
napok átlagos száma 35 körüli,
az átlagos maximális hóvastag
ság 20-25 cm.
Az ariditási index értéke
0,92-0,98.
A Dunántúl Ny-i felében álta
lában uralkodó É-i légáramlás és
a Principális-völgy É-D-i futása
következtében az É-i és a D-i
szél együttesen kb. 60%-ban ré
szesedik a szélgyakoriságból.
Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s
körüli.
Az átlagos hőigényű mezőgazdasági kultúráknak és az állattenyésztésnek kedvez az éghajlat.

N övényzet m A kistáj főként po

tenciális erdőterület, de előfor
dulnak természetes gyepek is (a
kistáj döntő része lefolyástalan
volt, így hidrológiai okokból
nem tudott beerdősülni). Klímazonális vegetációtípusát az üde
lomberdők jelentik: a völgyolda
lak magasabb régióiban bükkö
sök, az alacsonyabb térszíneken
gyertyános-tölgyesek. A völgy
oldali bükkösök gyepszintjében
szubmediterrán elemek fordul
nak elő (pirítógyökér - Tamus
communis, zalai bükköny - Vicia
oroboides), nyugat-dunántúli fajok
mellett (magyar varfű - Knautia
drymeia, télizöld meténg - Vinca
minor). A kistáj D-i részén egy
kor keményfaligetek is voltak. A
gyeptársulások közül kiemelen
dők az üde láprétek, valamint a
zsombékosok és a magassásosok.
Az eredeti erdők mintegy
2/3-át kiirtották. Ültevényszerű
erdőt keveset találunk, főleg
a völgyoldalak és a települések
környékén vannak akácosok. A
völgy intenzív használata a Prin
cipális- és a Foglár-csatorna
megépítésével kezdődött. Az egy
kor kiterjedt télisásosok a lecsapolással maradéktalanul meg
semmisültek, ekkor pusztult ki
több hidegkori reliktum (pl. lápi
hízóka - Pinguicula vulgáris).

B É-i részét a Zalába tartó
Foglár-csatorna (16 km, 78 km2)
csapolja le, míg D-i része a Prin
cipális-csatornán (57,5 km, 609
km2) át a Murába folyik. A D-en
bő lefolyás É felé csökken.
Árvíz minden hónapban le
hetséges, de leggyakoribb kora
nyáron, míg a kisvizek nyár vé
gén jelennek meg. A vízminőség
II. osztályú, de a Principálison
Nagykanizsa alatt III. osztályú
vá romlik.
3
kis tava közül a bajcsai ter
mészetes (4 ha), de ugyanott van
egy terjedelmes (73 ha), Palintól
Ny-ra egy kisebb (24 ha) halastó
is. A „talajvíz" a széles völgytal
pakon 2-4 m között mindig
megtalálható, mennyisége azon
ban csak a Principális-völgyben
számottevő. Kémiailag kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 25-35 nk°, a
szulfáttartalom 60-300 mg/1 kö
zött van. A D-i völgyszakaszon
a nitrát is megjelenik.
V izek

'

Á'rí-i;,/ •

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

280
249

0,024
7

cm
Foglár-csatorna
Principális-csatorna

Gyűrűs
Nagykanizsa

5
-46

KÖQ
m3/s
0,25
58,20

NQ

21,0
220,0
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A lápréteket lecsapolták, a helyükön kialakult
nedves réteket többnyire kaszálták. A csatorna
partokon másodlagos égeresek fejlődtek ki. A tő
zegkitermelés során nyíltvízi élőhelyek alakul
tak ki. A nedves réteket ma többnyire már nem
kezelik, állományaik jelentősen degradálódtak,
özönnövényekkel terheltek. A másodlagosan ki
alakult nedves rétek eléggé fajszegények (mo
csári sás - Carex acutiformis, réti imola - Centaurea
jacea, csermelyaszat - Cirsium rivularé).
Gyakori élőhelyek: D34, OB, OC, El, Kla;
közepesen gyakori élőhelyek: Bla, J5, K5, K2,
RB; ritka élőhelyek: B4, D2, P7, OA, J2.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
T alajok a A D-felé táguló meridionális völgy
jellegű kistájban a réti talajképződmények az
uralkodóak. A réti talajok, réti öntések, a lecsa
polt és telkesített síkláp talajok együttesen a te
rület 61%-át borítják. Ezen belül a Principális alsó
szakaszán található réti talajok (22%) mechani
kai összetétele vályog, szénsavasmész-tartalom
nélkül. Termékenységi besorolásuk a 30-45 (ext.)
és a 45-70 (int.) pontérték tartomány. A rétek
85%-ot, az ártéri erdők 10%-ot, a szántók 5%-ot
tehetnek ki.
A lápos réti talajok területi részaránya 21%,
Zalaszentmihálytól É-ra fordulnak elő. Mechani
kai összetételük agyagos vályog, szénsavas
meszet nem tartalmaznak. Termékenységi besoro
lásuk a 20-35 (ext.) és a 30-60 (int.) kategória.
Földhasználatuk megoszlása a réti talajokéhoz
hasonló, de a réteké 20%-kal kevesebb, a szántó
ké pedig ennyivel több.
A lecsapolt és telkesített síkláp talajok (ext.
20-35, int. 30-50) a Principális középső szaka
szán borítanak nagyobb összefüggő területeket
(18%). Földhasználatuk megoszlása a lápos réti
talajokéval megegyező.
A folyóvölgy felé néző meredek lejtők több
nyire alluviális eredetű homok, kisebb részben
löszös üledékein agyagbemosódásos barna erdő
talajok találhatók. A homok mechanikai össze
tételű változatok termékenysége a homokra
jellemző kedvezőtlen víz- és tápanyag-gazdálko
dási tulajdonságok miatt gyenge (int. 25-45). A
vályog mechanikai összetételű, kedvezőbb víz
gazdálkodású változatoké kedvező (int. 40-70).
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E talajok eróziós potenciálja jelentős. Erdősültsé
gük kb. 30%-os. Főként szántóként (60%) és
gyepterületként (10%) hasznosíthatók. Lepusztulásukkal földes kopárok keletkeztek, pl. Nagy
kapornak környékén 3% területi kiterjedésben,
szántóként (30%), erdőként (50%) és szőlőként
hasznosíthatóan.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
3

Talajtípus kód

01
07
25
27
29

36
22
21
18

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Lejtőkategória
Talajtípus
kód
0-5
5-17 17-25 >25

01
07
25
27
29

20
25
86
95
79

30
12
4

10
25

10
8

-

-

-

-

-

11

-

30
30
10
5
10

K özlekedés m Perifériális közlekedési hálózati
helyzetű, a térség fő forgalmi irányaira merőle
ges fekvésű terület, amelyet az M7-es autópálya,
4 főút (7., 74., 75. és 76. sz. főutak), valamint a
Zalaegerszeg-Nagykanizsa egyvágányú és a
Székesfehérvár-Nagykanizsa villamosított vas
úti fővonal keresztez kis szakaszokon. Állami
közútjainak hossza 24 km, amelyből 10 km (41%)
első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 20
km/100 km2, főútsűrűség 8 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 20%. Vasútvonalai
nak hossza 18 km, amelynek 6%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 12 km/100 km2. Nincs vasútállo
mással rendelkező települése.

■ A hosszú, keskeny kistáj
nem igazán kedvező a települések számára, így
100 km2-re csak valamivel több mint 4 település
jut. A településhálózat teljesen aszimmetrikus,
valamennyi helység az É-i részen fekszik, D-en
csak Nagykanizsa egyes részei húzódtak rá a
völgyre. Az 5 település között városi jogállású
nincs. Törpe-, apró- és kisfalu egyaránt előfor
dul, a legnagyobb település népességszáma sem
éri el az 1000-et.
T elepüléshálózat
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N épesség ■ Összességében rendkívül ritkán lakott
kistáj, a népsűrűség mindössze 15 fő/km2, az É-i
részén jóval nagyobb értékkel, másutt viszont lé
nyegében lakatlan. A népességmaximum 1930-ban
volt, azóta a térség lényegében elveszítette lakos
ságának felét (2001: 1853 fő). A tényleges népes
ségszám ennél nagyobb, mivel Nagykanizsa Ny-i
pereme a kistájra esik. A népességcsökkenés folya
matát a növekvő természetes fogyás és a csökkenő
vándorlási veszteség alakítja. A kedvezőtlen de
mográfiai folyamatok kezdenek nyomot hagyni a
korszerkezeten is: a 65 évesnél idősebbek aránya
már magasabb, mint a gyermekkorúaké (2001:
18,9, ill. 17%). Az iskolázottság szintje jelentősen
elmarad az országos átlagtól, az érettségizettek
aránya csupán 12,6%, a diplomásoké (4,7%) pedig
a felét teszi ki az országos átlagnak.

A vallási összetétel nagyon egyveretű: a né
pesség 87,2%-a római katolikus, ezen kívül csak
a reformátusok (2,8%) érdemelnek említést. A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya nagyjából azonos (2001: 4,2, ill. 4%). A né
pesség alapjában véve színmagyar, egyetlen
kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerőpiacon az átlagosnál alacso
nyabb gazdasági aktivitás és munkanélküliség a
jellemző (2001: 37,7, ill. 7,2%). A foglalkozási
szerkezetben az ipar aránya a legnagyobb, ke
véssel megelőzve a tercier szektort (2001: 47, ill.
44,5%). Az agrárkeresők aránya országos átlagot
meghaladó (8,5%). 2007 nyarán a munkanélküli
ség (6,8%) valamivel magasabb az országos
átlagnál, a települések közötti nagyobb különb
ségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Remetekert erdőrezervátum (Nagykapornak)
csónakázótó (Nagykanizsa)
Fábiánics-kastély (Misefa)

3.4.23 ZALAAPÁTI-HÁT
A kistáj Zala és Somogy megyében helyezkedik
el. Területe 752 km2 (a középtáj 22,7%-a, a nagy
táj 10,4%-a).
T erüiethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,5
39,9
8,4
2,5
6,3
37,8

0,6

Hektár
3378,5
30042,7
6285,4
1868,7
4710,7
28451,5
465,9

■ Felszínalaktani jellegét a D felé
fokozatosan kiszélesedő (5-12 km) lapos hát
É-D-i irányú kibillenése és a K-Ny-i irányú ha
ránt vetődések mentén történt lépcsőzetes lealacsonyolódása és feldarabolódása, K-i, Zala menti
peremének völgyvállas szerkezete, az eróziósderáziós völgyek sűrű hálózata, valamint a lej
tők és a tetők nagyfokú erodáltsága határozza
meg. Az átlagos relatív relief 61, a legnagyobb
D omborzat

169 m/km2. Legjobban a Nagykapornakig terje
dő É-i része (átlagos relatív relief 94 m/km2)
tagolt. Területének 11,6%-a középhegységi dom
borzatra emlékeztető, nagy relatív szintkülönbsé
gű (>100 m/km2) felszínek közé tartozik, s az erő
sen (70-100 m/km2) és közepesen (50-70 m/km2)
tagolt dombsági területek kiterjedése is jelentős:
43,6%.
F öldtan B A medencealjzat lényegében meg
egyezik az Egerszeg-Letenyei-dombságéval, az
alaphegység azonban egyes részeken itt jóval
közelebb van a felszínhez (500-1000 m). Belezna
térségében szénhidrogén-előfordulás. A Princi
pális- és az Alsó-Zala-völgy között É-D irányban
hosszan elnyúló eróziós-deráziós dombság; a
Kelet-Zalai-dombság legterjedelmesebb kistája.
Felépítése lényegében azonos a szomszédos
Egerszegi-hátéval, azzal a különbséggel, hogy a
pannóniai alapzatot borító barna jégkorszaki vá
lyog mellett itt a lösz és a löszös üledékek elter
jedése is jelentős.
É ghajlat H Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
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Évente 1900-1950 óra napsütés várható. A
nyári és a téli évnegyedben É-i része valamivel
több napsütést élvez, mint a D-iek (D-en: 760 és
185 óra körül; É-on 780 és 190 óra körül).
A hőmérséklet évi és nyári félévi átlaga É-on
alacsonyabb, mint D-en (É-on: 9,5 °C és 16,0 °C,
a középső és D-i területeken: 9,8 °C és 16,5 °C).
Ápr. 7-12. és okt. 18-19. között, mintegy 188-193
napon keresztül a napi középhőmérséklet meg
haladja a 10 °C-ot. A fagymentes időszak tartama
190-195 nap, kezdete ápr. 8-15. között, vége okt.
20. és 25. között van. Az évi abszolút hőmérsék
leti maximumok átlaga 33,0-33,5 °C körüli, a téli
minimumoké -17,0 és -17,5 °C.
Évi 700 és 750 mm közötti csapadék a valószínű.
A nyári félévben D-en valamivel több mint 450 mm,
É-on 420-440 mm eső várható. Nagykanizsán és
Iharoson mérték a legtöbb 24 órás csapadékot, 93
mm-t. A hótakarós napok átlagos száma évi 35-40,
az átlagos maximális hóvastagság 25 cm körüli.
Az ariditási index értéke 0,92 és 0,98 között
változik.
A kistáj uralkodó széliránya az É-i, második
helyen a D-i áll. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s
körüli, a hátság magasabb pontjain megközelíti a
3 m/s-ot.
A magasabban fekvő területeken erdő- és
vadgazdálkodás folyik, máshol az éghajlat az ál
lattenyésztésnek és a mezőgazdasági kultúrák
nak kedvező.
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É-i felét mellékpatakokon át a Zala, D-i
részét a Dombó-csatorna (26 km, 306 km2) mel
lékvizein át a Mura, ill. a Principális-csatorna és
a Dráva csapolja le. A vízháztartásnak bőséges
feleslege van, amely D felé fokozódik.
A vízfolyások közül a Zalaapáti-patakról (14
m3/s), az Esztergályi-csatornáról (18 m3/s), a
Berdai-vízről (28,6 m3/s), a Bakónaki-patakról
(40,5 m3/s), a Száplányosi-patakról (29,7 m3/s),
a Rigóc-patakról (37,7 m3/s) és a Márjás-patakról (24 m3/s) rendelkezünk vízhozambecsléssel.
Az árvizek minden évszakban kialakulhat
nak, a kisvizek ideje a nyár vége. A vízfolyások
még tiszták.
2 természetes kis tava (Pacsa és Galambok
mellett) 6,4 ha felületű. 3 halastava együtt 53
ha felszínű, legnagyobb a pogányszentpéteri
(26,7 ha).
A magasabb dombvonulatokban nincs össze
függő „talajvízszint". Az alacsonyabb helyeken
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4-6 m között érhető el, magasabbra csak a völ
gyekben emelkedik. Mennyisége nem számotte
vő. Kémiailag túlnyomóan kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos jellegű. A keménysége É-on
25-35, D-en 15-25 nk° közötti. A szulfáttartalom
alacsony, 60 mg/1 alatti. Sok a nitrát-előfordulás.
A rétegvizek mennyiség átlagos. Az artézi ku
tak a nagyobb településeken számosabbak.
Mélységük általában 100-200 m közötti (pl.
Nagykanizsán), de elég bővizűek. Esetenként a
vastartalmúk jelentős. Zalakaros hipertermál
gyógyvize 99 °C-os hőmérsékletű.
A lakások több mint 2/3-a (2008: 69,6%) köz
csatornával ellátott, ez azonban jelentős részben
Nagykanizsa ellátottsági szintjére vezethető vissza.
A kistáj településeinek túlnyomó részében egyál
talán nincs csatornahálózat.
N övényzet a A kistáj potenciális erdőterület,
természetes gyepek Nagykanizsa és Sormás kö
zött fordultak elő. Klímazonális vegetációtípusát
szubmediterrán bükkösök jelentik, melyek az
alacsonyabb térszíneken gyertyános-tölgyesek
be mennek át. A patakvölgyekben égerligetek
alakultak ki. A telepített faállományok kiterjedé
se kicsi, említésre méltóak a Nagykanizsa kör
nyéki erdeifenyő- és akácültetvények, ugyancsak
ebben a térségben jó természetességű keményfaligeteket találunk. A bükkösök többsége még
ma is jó természetességű, az irtásrétek többsége
viszont napjainkra beerdősült. A dombtetőkön
szórványosan megjelenő cseres-tölgyesek másod
lagosak. Régen kiterjedt irtásrétek voltak a telepü
lések környékén, ahol legeltettek, majd később
gyümölcsösöket, zártkerteket alakítottak ki.
A bükkösökben szubmediterrán elemek (kakasmandikó - Erythronium dens-canis, pirító
gyökér - Tamus communis, zalai bükköny - Vicia
oroboides) jelennek meg. Jellegzetesek a Nagyka
nizsa és Sormás térségében megjelenő meszes
homokpuszták (magyar csenkesz - Festuca vaginata, kék szamárkenyér - Echinops ruthenicus, ho
moki vértő - Onosma arenaria), melyek D felé
kisavanyodnak, és megnő az atlanti-szubatlanti
fajok (rejtőke - Teesdalia nudicaulis, ezüstperje Corynephorus canescens) aránya. A homokbuckák
mélyedéseiben üde láprétek voltak, melyek kiszá
radva kékperjés láprétekké alakultak át, állomá
nyaikból több értékes faj kipusztult (tőzegeper Comarum palustre, nyári füzértekercs - Spiranthes
aestivalis).

Gyakori élőhelyek: K2, K5, L2a, J5, Kla; kö
zepesen gyakori élőhelyek: L2b, P7, OC, D34,
RB; ritka élőhelyek: RA, RC, D5, OA, J4.
Fajszám: 800-100; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacacia) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)
T alajok ü A kistáj

É-ról D-felé enyhén, a Ny-i és
a K-i határoló völgyek felé pedig meredeken lejt.
A talajképző kőzet periglaciális vályog, amelyre
nagy területen lösz települt. A lejtőlöszön agyagbemosódásos barna erdőtalajok (72%) képződ
tek. A kistáj D-i harmadában periglaciális vályog
üledéken pszeudoglejes barna erdőtalajok (22%)
alakultak ki. Az agyagbemosódásos barna erdő
talajok mechanikai összetétele túlnyomórészt
vályog, helyenként, pl. Iharosberény környékén
homokos vályog. Vízgazdálkodásuk és termé
kenységük kedvező (int. 45-70). Az erdő, a szán
tó és a szőlő-gyümölcs földhasználat közel azo
nosan oszlik meg rajtuk. A mintegy 1/4 részüket
kitevő szőlők miatt jelentős szőlőtermő terület.
Minthogy a kistáj változatos dombvidék, je
lentős az eróziós potenciálja. Ez magyarázza,
hogy viszonylag gyakori a földes kopárok kiala
kulása (3%), amelyek termékenysége gyenge
(int. 15-35). A szőlőkénti hasznosításuk jelentős
(60%), a fennmaradó rész erdő és szántó között
oszlik meg kb. fele-fele arányban.
A vályog mechanikai összetételű, a talajszel
vényben található kis vízvezető képességű talaj
réteg miatti kedvezőtlen vízgazdálkodású psze
udoglejes barna erdőtalajok mezőgazdasági
hasznosítása csaknem azonos az agyagbemosó
dásos barna erdőtalajokéval. Ez azt is jelenti,
hogy ezen a talajtípuson is kiterjedt a szőlő. A kü
lönbség annyi, hogy a pszeudoglejeken az erdők
nagyobb összefüggő állományokat alkotnak. E
talajok mezőgazdasági hasznosítását nehezíti,
hogy nagyobb hányaduk erősen savanyú kémha
tású. Termékenységük gyenge (int. 15-35).
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
07
08
09
25
27

3
72

22
1
1
1
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
kód
5-17 17-25 >25
0-5

01
07
08
09
25
27

40
26
33
58
100
100

10
8
4

20
15
5
17

-

-

-

-

—

-

—

—

30
14
21
21

-

10
35
33
-

A barnaföldek és a kisebb vízfolyások menü
réti és lápos réti talajok részaránya együttesen 3%.
A szántókon termeszthető növények választé
kában a kukorica és a napraforgó is helyet kap a
búza, az árpa, a silókukorica és a vöröshere mellett.
K özlekedés m Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület, amelyet egy autópálya (M7), 4
főút (7., 74., 75. és 76. sz. főutak), valamint a Székesfehérvár-Nagykanizsa villamosított vasúti
fővonal szel át. Ny-i peremén vezet a Zalaegerszeg-Nagykanizsa egyvágányú vasútvonal. D-i
részén csatlakozik a 7. sz. főútba a 61. sz. főút.
Állami közútjainak hossza 232 km, amelyből 64
km (28%) autópálya, valamint első- és másod
rendű főút. Közútsűrűség 31 km/100 km2, főútsűrűség 9 km/100 km2. Főút menti települései
nek aránya 12%. Településeinek 22%-a közúthá
lózati végpont. Vasútvonalainak hossza 22 km,
amelynek 14%-a villamosított. Vasútsűrűség: 3,2
km/100 km2. Településeinek 9%-a rendelkezik
vasútállomással. Nagykanizsának és Zalakarosnak polgári célú füves repülőtere van.

Sűrűn betelepült kistáj: 100
km2-re 6,5 település jut, ami kb. kétszerese az or
szágos átlagnak. A 49 településből 2 városi jog
állású: a fejlett megyei város Nagykanizsa (2001:
52106 lakos) és a fürdőhelyként ismertté vált Zalakaros (2001:1345 lakos). A városi népesség aránya
(2002: 69,9%) valamivel magasabb az átlagosnál.
Jellegzetes törpe-, apró- és kisfalvas vidék, a leg

T elepüléshálózat b

nagyobb falu sem éri el a 2000-es lélekszámút.
A falvak átlagos népességszáma közelíti az 500-at.
a A népsűrűség (2001: 91 fő/km2) vi
szonylag magas, de elmarad az országos átlagtól.
Jelentősek a területi különbségek, helyenként a 20
fő/km2-! sem éri el a mutató értéke. A népesség
maximum 1980-ban alakult ki, addig a természe
tes szaporodás és a migráció egyaránt hozzájárult
a népességgyarapodáshoz, ezt követően viszont
mindkettő veszteséges (2001: 76 431 fő). A tényle
ges népesség ennél valamivel kevesebb, mert
Nagykanizsa egyes peremterületei más kistájra is
átnyúlnak. Ez kezd nyomot hagyni a korszerke
zetben is, mivel nagyjából azonos az aránya a
gyermekkorúaknak és a 65 évnél idősebbeknek
(2001:16,0, ill. 15,4%). Az elöregedési index értéke
mindössze 4 településen <100, kétszer ennyi hely
ségben viszont az elöregedés visszafordíthatat
lannak látszik. Az iskolázottság szintje - jelentős
részben Nagykanizsa jó értékeinek köszönhetően
- csak valamelyest marad el az országos átlagtól.
A vallási összetétel egyértelmű, a népesség
közel 4/5-e római katolikus. A protestáns egyhá
zak közül az evangélikusok állnak jobban, vala
melyest megelőzik a reformátusokat (3,5, ill.
2,5%). Mindkét felekezet hívei főleg a kistáj D-i
részén élnek. A felekezeten kívüliek és az isme
retlen vallásúak együttes aránya nem éri el a
15%-ot. A népesség túlnyomó része (2001: kb.
96%) magyar, a cigányság aránya 2,2%, néhány te
lepülésen azonban jóval nagyobb a részesedésük.
A munkaerő-piaci mutatók lényegében meg
felelnek az országos átlagnak, a lakosság gazdasá
gi aktivitása 39,1%-os, a munkanélküliek aránya
pedig 10,8% (2001). A foglalkozási szerkezetben a
tercier szektor áll az élen, megelőzve az ipart
(2001: 53,9, ill. 40,7%), a mezőgazdasági foglal
koztatottság (5,4%) átlagos értéket mutat. 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (6,9%) valami
vel az országos átlag feletti, a települések közötti
jelentős különbségekkel.
N épesség

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Borvidék: zalai
Ágneslaki A rbo rétu m (Csurgónagymarton), Inkey-kastély parkja (Iharosberény)
Zalakaros, Gelse
D una-D ráva N em zeti Park
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mesterséges tó (Nagykanizsa, Pacsa), horgásztó (Almásháza, Surd, Galambok, Belezna, Líszó), állatpark (Kerecseny),
Csibrti-völgy (Újudvar), Országos Kéktúra
400 éves kocsányos tölgy (Belezna), évszázados m am utfenyő (Nagyrécse)
Szent A nna tem plom (Felsőrajk), r. kát. tem plom (Galambok, Gelse, Gétye, Miháld), Felsőtemplom, Förhénci kápolna,
Inkey-kápolna (Nagykanizsa), ref. tem plom és lelkészlak (Padány), ev. tem plom (Sand)
kiskastély (Iharos), Inkey-kastély (Iharosberény), Inkey-kastély (Nagyrécse)
Axenti-ház, Bazár udvar, Grünhut-ház, Lackenbacher-ház, Vasemberház (Nagykanizsa), papiak és káplánlak (Zalamerenye)
óte m e tő (Zalamerenye)
Szentháromság-szobor, Deák Ferenc-szobor, Nagy-Magyarország emlékmű, T h ury György-szobor, a 17. hosszúsági kö r
em lékműve (Nagykanizsa), Puskás Ferenc-szobor (Zalaszabar)
magtár (Nagykanizsa), pálos malom (Zalamerenye)
T h ury György Múzeum, Magyar Plakát Ház, Aradi em lékpark (Nagykanizsa), Kis-Balaton bemutatóház (Zalaszabar),
Egry József szülőháza (Zalaújlak)
tájház (Galambok, Porrogszentkirály), vakolathímes házak (Porrog)
Városi színház (Nagykanizsa)

3.4.24 A L S Ó - Z A L A - V Ö L G Y
A kistáj Zala megyében helyezkedik el. Területe
128 km2 (a középtáj 3,9%-a, a nagytáj 1,8%-a).
Területhasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

7,5
46,0
3,4
3,1
23,7
15,1

1,2

Hektár
965,7
5892,0
433,1
396,1
3030,7
1936,9
158,5

■ É-D-i irányú szerkezeti árokban
kialakult, aszimmetrikus eróziós (meridionális)
völgy a Zalaapáti- és a Zalavári-hát között. A türjei kanyarral kezdődő völgyszakasz legjellegze
tesebb alakrajzi vonása - a Felső-Zala-völgyhöz
hasonlóan - a nagyfokú völgyaszimmetria, a je
lentékeny völgyszélesség (2-4 km) és -mélység
(150-200 m), valamint a nagymértékű feltöltődés. A sajátos szerkezeti viszonyok következté
ben az Alsó-Zala-völgy erősen aszimmetrikus.
A tágas völgy jobb partját (Ny-i oldal) völgyvállmaradványokkal szegélyezett és rövid deráziós völgyekkel tagolt meredek (15-20°), csuszamlásos lejtők jellemzik; a bal partot 1-2 km széles,
fokozatosan lealacsonyodó lankás lejtők (3-6°)
kísérik, ahol a Zalavári-hát löszös takarója min
den átmenet nélkül simul bele a völgy alluviális
D

o m b o r za t

felszínébe. További megkülönböztető jellem
vonása, hogy széles feltöltött völgysíkkal rendel
kezik, és esése a folyás mentében jelentősen
fokozódik.
F ö l d t a n S A Balaton-vonaltól É-ra fekszik, így a
medencealjzatot triász és kréta karbonátos kőze
tek, valamint devon-szilur metamorfitok alkot
ják. A terjedelmes völgyi síkságot átlagosan
15-20 m vastag pleisztocén-holocén üledék tölti
ki, amely helyenként alacsony- és magas ártérre
tagolódik. Legdélibb része a Kis-Balaton része
ként az óholocénban rossz lefolyású, mocsaras,
zsombékos, tőzeglápos süllyedékké alakult.

S A mérsékelten hűvös és mérsékelten
nedves éghajlati típusba tartozó kistáj. Az évi
napfénytartam 1950 óra körüli; nyáron 780, télen
190 óra körüli napsütés a megszokott.
Az évi középhőmérséklet 9,8-10,0 °C, a vege
tációs időszaké 16,5 °C körüli. Évente mintegy
190-195 napon keresztül, ápr. 6-10. és okt.
18-19. között a napi középhőmérséklet nagyobb
mint 10 °C. Ápr. 8-15. és okt. 22-26. között, azaz
192-196 napon át általában nem csökken a hő
mérséklet fagypont alá. Kevéssel 33,0 °C fölötti
az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átla
ga, a téli minimumoké pedig -16,0 és -17,0 °C
közötti.
A várható évi csapadék 680-710 mm, a nyári
félévé 410-430mm. Ötvösön (Dabronc) mérték a
legtöbb egy nap alatt lehullott esőt, 113 mm-t.
Ég

hajla t

421

N övényzet k A kistáj potenciális
erdőterület, kis kiterjedésű termé
szetes gyepek a türjei kaptura völ
gyében és a Kis-Balatonnal érint
kező szakaszon előfordulhattak.
Klímazonális vegetációtípusát a
felső szakaszokon a bükkösök, az
alsón a gyertyános-tölgyesek jelen
tik. A Zala mentén égerligetek, a
magasabb térszíneken keményfaligetek, gyertyános-kocsányos töl
gyesek alkották a potenciális vege
tációt. A kistáj É-i és K-i részén az
erdők jelentős része ma telepített
állományokból áll, melyek több
nyire akácosok, míg a meredekebb
Ny-i és D-i lejtőkön lévő erdők ter
mészetesebb képet mutatnak.
Az ember természetátalakító
hatása inkább a szélesebb és lankás alsó szakaszon volt a jelentős,
itt a ligeterdők kivágásával kaszá
lókat, majd az utóbbi évtizedek
ben szántókat alakítottak ki. A
gyepek térfoglalása Zalacsány és
Zalaegerszeg közt jelentős, az alsó
szakasz rétjeit szinte teljesen fel
törték. A megmaradt gyepek jelen
tős része kezelés hiányában cserjésedésnek indult. A Zala folyó sza
bályozása jelentős szerepet játszott
a kistáj élőhelyeinek átalakulásában.
A bükkösökben szubmediterrán elemek (pirí
tógyökér - Tamus communis, szúrós csodabogyó
- Ruscus aculeatus) jelennek meg. A gyertyános
tölgyesekben meghatározó az acidofil fajok je
lenléte. A kistáj rétjei többnyire a nedves kaszá
lórétek közé sorolhatók, jellemző fajai a réti
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) és az őszi vérfű
(Sanguisorba officinalis), a felső szakaszokon né
hol tömeges a védett kotuliliom (Fritillaria meleagris). Tűrje környékén még napjainkban is jó
állapotú kékperjés láprétek díszlenek, melyek
értékes elemei az illatos hagyma (Allium suaveolens), az alacsony pozdor (Scorzonera humilis) és a
szibériai nőszirom (Iris sibirica).

A hótakarós napok évi száma
32-35. Az átlagos maximális hó
vastagság 21-24 cm.
Az ariditási index értéke
0,96-1,00.
A leggyakoribb szélirány az É-i,
az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
Az éghajlat kedvező az állatte
nyésztéshez és a mezőgazdasági
növények termesztéséhez.
HA Zala széles völgye Zalabér és Zalavár között. Nagyobb
mellékpatakok: Berek-patak (6 km,
14 km2), Nádas-patak (10 km, 42,5
km2), Köszvényes-patak (8,5 km, 8
km2) és a Kis-Zala (12,5 km, 29
km2). A kistájnak csekély vízfeles
lege van.
A Nádas-patak árvízi hozamát
20 m3/s-ra becsülik. Az árvizek
minden évszakban bekövetkezhet
nek, de tavasszal a leggyakorib
bak. A kisvizek nyár végén-ősz
elején jelennek meg. A Zala víz
minősége II. osztályú. Főleg idősza
kos hasznosítású szántó és rét-lege
lő, amelynek gyakori vízborítását
mintegy 70 km-es csatornahálózat
vezeti le. 4 kis tava közül 3 a Zala
holtmedre Zalaszentgrót környé
kén 6,5 ha felszínnel, 1 pedig halastó ugyanott,
19 ha felülettel.
A „talajvíz" 2-4 m között mindenhol elérhető.
Kémiailag túlnyomórészt kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos jellegű. Elég kemény (25-35
nk°). Szulfáttartalma É-on 60-300 mg/1 közötti,
D-en 60 mg/1 alatti. A nitrát itt is előfordul. Artézi
kutak a népesebb településeken vannak. Mélysé
gük a 100 m-t ritkán haladja meg, de ebből a mély
ségből is jelentős vízmennyiséget termelnek ki.
Kehidakustányban 49 °C-os kénes gyógyvíz tör fel.
A lakások közel 2/3-a csatornázott (2008:
65,7%), s különösen kedvező, hogy egyetlen tele
pülés kivételével valamilyen szinten mindenütt
kiépült a csatornahálózat.
V izek

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

445

0,76

cm
Zala
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Zalaapáti

2

KÖQ
m3/s
5,8

NQ
137
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Gyakori élőhelyek: El, K2, J5, OC, OB kö
zepesen gyakori élőhelyek: RC, E2, B5, D2, K5
ritka élőhelyek: J2, J6, H4, B3, Al.
Fajszám: 500-700; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4,
akác (Robinia pseudoacacia) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)

ságaik miatt gyenge termékenységűek (int.
20-35). Jelentős (30%) a rétek részaránya a szán
tók mellett. Elsősorban tőzegforrásként jelente
nek gazdasági potenciált. Természeti értéket a
láprétek sajátos élőhelyei és fajösszetétele jelenti.
A lápos réti talajok területi részaránya 1%.
Perifériális közlekedési hálózati
helyzetű, a térség fő forgalmi irányaira merőle
ges fekvésű terület, amelyet a 75. és a 76. sz. főút,
valamint a kistáj É-i peremén a ZalaegerszegBoba egyvágányú villamosított vasúti fővonal
keresztez kis szakaszon. Ebből ágazik D felé a
megszüntetésre kijelölt Batyk-Zalaszentgrót
vasúti mellékvonal. Állami közútjainak hossza
50 km, amelyből 5 km (10%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 33 km/100 km2, főútsűrűség 3
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
28%. Vasútvonalainak hossza 11 km, amelynek
45%-a villamosított. Vasútsűrűség: 7,3 km/100
km2. Településeinek 25%-a rendelkezik vasút
állomással.
K özlekedés m

T alajok a Az aszimmetrikus eróziós völgy kis
tájat pleisztocén-holocén üledék tölti ki, amelyre
lösz és folyóvízi üledék települt. Talajtakarójá
nak nagyobb hányadát a magasabb térszíneken
a löszös homokon agyagbemosódásos barna
erdőtalajok és a löszön képződött csernozjom
barna erdőtalajok teszik ki (42 és 11%). Ezek a
talajok Zalaszentgróttól É-ra, a kistáj Zalaapátihát felé néző peremén találhatók. Mechanikai
összetételük vályog, ill. homokos vályog, vízgazdálkodásuk általában kedvező, kivéve a ka
vicsos talajképző kőzet miatt sekély termőréte
gű, Zalaszentgrót feletti agyagbemosódásos
barna erdőtalajokat, amelyek termékenysége
emiatt gyenge (int. 30-45). Ennek ellenére kb.
70%-ban szántóként és erdőként hasznosítha
tók. A csernozjom barna erdőtalajok termékeny
sége kedvezőbb (int. 65-85). Túlnyomórészt
(85%) szántó, gyümölcsös (10%) és szőlő hasz
nosításuk alakult ki.
A réti talajképződmények közül a legkiterjed
tebbek a tőzegben gazdag síklápok (38%). A vá
lyog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdál
kodású és termékenységű (int. 55-80) réti talajok
területi részaránya 8%. A síklápok kedvezőtlen
aerációs, tápanyag- és hőgazdálkodási tulajdon

A talajtípusok területi megoszlása
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T elepüléshálózat a A szerény méretű kistáj vi
szonylag sűrűn és arányosan betelepült: 100
km2-re több mint 6 település jut. A 8 helységből
egyedül Zalaszentgrót városi jogállású, egyben a
térség É-i részének vonzásközpontja (2001: 7876
lakos). A városi népesség aránya elmarad az or
szágos átlagtól (2001: 52%). A néhány falu a
népességszám alapján elég széles skálán helyez
kedik el, apró-, kis- és közepes falvak egyaránt
akadnak, a legnagyobb sem éri el azonban 2000-es G'
lakosságszámot.
N épesség ■ Eléggé ritkásan lakott kistáj, a nép
sűrűség 68 fő/km2 (2001). A népességmaximum
ugyan 1930-ban volt, de 1960-ig csak néhány fő
vel csökkent a népesség, az érzékelhető fogyat
kozás csak ezután kezdődött, ami a lakosság bő
1/4 részének elvesztését jelenti (2001: 15 140 la
kos). Az elmúlt évtizedek népességfejlődését a
javuló migrációs egyenleg és a növekvő termé
szetes fogyás alakította. A kedvezőtlen népese
dési folyamatok már látszanak a korszerkezeten
is: a 65 évesnél idősebbek aránya magasabb,
mint a gyermekkorúaké (2001: 18,1, ill. 16,1%).
Az elöregedési index értéke egyetlen településen
<100, elöregedett népességű helység még nincs.
Az iskolázottság szintje eléggé elmarad az orszá
gos átlagtól: a lakosság 3%-a egyetlen osztályt
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sem végzett, az érettségizettek aránya csupán
16,4%, a diplomások részesedése pedig az orszá
gos átlag felét sem éri el (2001: 5%).
A vallási megoszlás egyértelmű, a népesség
4/5-e római katolikus, a többi egyház közül csak
a reformátusok tudtak 1% fölé kerülni (2001:
1,7%). A felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak aránya együttesen sem éri el a 15%-ot.
Az etnikai kép sem bonyolult: a népesség döntő
része (2001: kb. 95%) magyar, ezen kívül csak a
cigányság érdemel említést (2,7%).

A munkaerőpiac sajátossága, hogy az átlagos
nál alacsonyabb gazdasági aktivitás átlag alatti
munkanélküliséggel társul (2001: 36,8, ill. 7,7%).
A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor áll
az élen, de aránya nem éri el az 50%-ot (2001:
49,1%). Az ipari foglalkoztatottak részesedése je
lentősen, az agrárkeresőké (42,8, ill. 8,1%) kisebb
mértékben meghaladja az országos átlagot. 2007
nyarán a munkanélküliség (7,3%) valamivel az
átlag feletti, a települések közötti jelentősebb kü
lönbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Batthyány-kastély parkja (Zalaszentgrót)
Kehidakustány, Zalaszentgrót
víztározó (Zalacsány)

4

I

íh

román kori tem etői tem plom (Kehidakustány), plébániatemplom, v o lt prem ontrei rendház (Tűrje), egykori apátság épülete
(Zalaapáti), ferences tem plom ro m tom ya (Zalaszentgrót), r. kát. tem plom (Kehidakustány, Zalaapáti, Zalaszentgrót)
Botka-kastély (Bókaháza), Deák-kúria (Kehidakustány), Szentkirályi-kúria (Zalaapáti), Batthyány-kastély, v o lt Batthyány-kúria
(Zalacsány), Batthyány-kastély, kiskastély (Zalaszentgrót)
a Csány család mauzóleuma (Zalacsány)
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3.4.25 ZALAVÁRI-HÁT
A kistáj Zala megyében helyezkedik el. Területe
139 km2 (a középtáj 4,2%-a, a nagytáj 1,9%-a).

%

8,8
47,4

8,2
5,2

6,1
19,1
5,2

Hektár
1228,8
6591,5
1136,8
729,1
848,8
2657,0
727,3

D omborzat ■ É-D-i irányban hosszan elnyúló
lapos meridionális hát az Alsó-Zala és a Hévízi
völgy között. É-D-i irányban féloldalasán ki
emelkedett, s D felé fokozatosan elkeskenyedő
területét a lejtés irányában kialakult konzekvens
völgyelések hálózzák be. Felszíne sem dombor
zatilag, sem alaktanilag nem egységes. Haránttö
rések mentén összetöredezett É-i része tagoltabb
és erodáltabb: itt a relatív relief átlagos értéke
meghaladja a 70 m/km2-t. D-i lealacsonyodó és
vastag (10-20 m) lösztakaróval fedett felszíne
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■ A mélyszerkezet lényegében meg
egyezik az Alsó-Zala-völgyével. A kistáj jellegze
tessége a felszínt borító vastag lösztakaró.
F öldtan

T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

egységesebb, makro- és mikroformákban is sze
gényebb. Kicsiny viszonylagos szintkülönbsége
(34 m/km2) alapján erősebben tagolt hullámos
síkságra emlékeztet.

É ghajlat ■ A mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves és a mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlati típus határán terül el.
Az évi napsütés kevéssel meghaladja az 1950
órát; a nyári hónapokban 780-790, télen mintegy
190 órán át süt a Nap.
A hőmérséklet évi középértéke 9,8-10,3 °C, a
tenyészidőszaké 16,0 és 16,5 °C közötti. Évente
188-193 napon át, ápr. 6-11. és okt. 17-19. között
a napi középhőmérséklet magasabb mint 10 °C.
A fagymentes időszak D-en hosszabb, mint É-on
(D-en 195-200 nap, ápr. 5-8. és okt. 25-30. kö
zött, É-on 192-196 nap, ápr. 10-15. és okt. 23-25.
között). Az évi abszolút hőmérsékleti maximu
mok átlaga kevéssel meghaladja a 33,0 °C-ot, a
téli abszolút minimumok átlaga -16,0 és -17,0 °C
közé esik.

3 .4.25

Az évi csapadékösszeg 700
mm körüli, a tenyészidőszaké 420
mm körüli. Zalaváron mérték a
legtöbb 24 órás csapadékot, 87
mm-t. A téli félévben 35 nap körü
li összefüggő hótakarós időszak a
valószínű, 20-25 cm átlagos maxi
mális hóvastagsággal.
Az ariditási index értéke 1,00.
A leggyakoribb szélirány az É-i,
az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
A táj adottsága az erdőgazdál
kodásnak, az éghajlat a kevésbé
hőigényes kultúrnövények ter
mesztésének kedvez.
V izek ■ Az Ötvöstől (Dabronc)
Zalavárig terjedő kistáj a Zala és a
Gyöngyös (22 km, 147 km2) völ
gye között helyezkedik el, de
utóbbinak csak Hévíztől Vindornyaszőlősig terjedő szakasza tar
tozik ide. Része még a vízrend
szernek a Vindornya-árok (7,5
km, 31,4 km2), az Óberek-csatorna (7 km, 8 km2) és a Páhoki-csatorna (8 km, 20 km2). A területnek
kevés vízfeleslege van.
A vízfolyásokról főleg vízho
zambecsléseink vannak. így a
Gyöngyös árvízi hozamát 34,7
m3/s, a Hévízi-tó lefolyását 10,4
m3/s, a Vindornya-árokét 10,5 m3/s, a Páhokicsatornáét 43 m3/s értékre becsülik. Az árvizek
általában tavasszal a leggyakoribbak, míg a kisvizek időszaka a nyár vége. A víz tiszta.
A táj egyetlen állóvize a Hévízi-gyógyforrás
tava, amely közel 5 ha felszínű, s ezzel egyike a
világ legnagyobb melegvízű tavainak. Forrásai
nak átlagos vízhozama 3600 1/s. Minősítése
gyógyvíz, a 35,6 m mély forrástölcsérből feltörő
víz hőmérséklete 35-36 °C.
„Talajvíz" csak az alacsonyabb helyeken ké
pez összefüggő szintet, ahol mélysége 4-6 m,
míg a völgyekben 2-4 m között áll. Mennyisége
nem jelentős. Kémiailag kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége 25-35
nk° közötti. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 kö
zött ingadozik.
A rétegvíz mennyisége átlagos, az artézi ku
tak száma kevés. Mélységük 100 m körüli, amely

szintből bő vízhozamokat termel
nek (pl. Hévízen).
A lakások több mint 3/4-e
(2008: 78,8%) csatornázott, ez
részben Hévíz teljes körű ellátott
ságának a következménye, de a
többi település többségében is
van közcsatorna-hálózat.
N övényzet m A kistáj potenciális
erdőterület, ahol természetes
gyeptársulások előfordulása va
lószínűtlen. Klímazonális vegetá
ciótípusát nagyrészt a bükkösök
jelentik, gyertyános-tölgyesek
eredetileg csak a patakvölgyek
ben voltak. A kistáj platóin ma
több helyen mészkerülő gyertyá
nos-tölgyeseket találunk. Telepí
tett faállományok közül említésre
méltók az akácosok.
A kistáj erdőterületei az évszá
zadok során mind minőségben,
mind mennyiségben jelentős
veszteséget szenvedtek, helyü
kön szőlőültetvényeket, zártker
teket vagy szántókat találunk. A
kistájban napjainkban is kevés a
parlagterület.
A bükkösökben még megtalál
hatók a nyugat-dunántúli elemek
(magyar varfű - Knautia drymeia,
bókoló fogas-ír - Dentaria enneaphyllos), de már
hiányoznak a szubmediterrán karakterfajok.
A patakmenti égerligetekben jellemző az erdei
madársóska (Oxalis acetosella), a berki szellőrózsa
(Anemone nemorosa) és az árnyékvirág (Maiantheműm bifolium).
Gyakori élőhelyek: L2a, OB, P7, L2b, RB; kö
zepesen gyakori élőhelyek: OC, El, B5, K2, E2;
ritka élőhelyek: B2, B4, D5, Hl, Ml.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacacia) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Mesterházy Attila)

A kistáj É-ról D-felé lejtő dombhát,
amelynek löszös talajképző kőzetén túlnyomórészt barnaföldek (89%), csernozjom barna er
dőtalajok (<1%) és agyagbemosódásos barna
erdőtalajok (7%) képződtek. A legnagyobb
T alajok b
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kiterjedésű barnaföldek vályog mechanikai
összetételűek, vízgazdálkodásukra a nagy vízraktározó és a jó víztartó képesség jellemző.
Termékenységük jó (int. 65-90). Az erdők (30%)
és a szőlők (35%) megoszlása feltehetően a lejtő
viszonyok és az erodáltság következménye.
A kistáj számottevő eróziós potenciálja miatt je
lentős a talajok lepusztulásával kialakuló földes
és köves kopárok területe (4%). A kilúgozott er
dőtalaj eróziója következtében a meszes alap
kőzet a felszínre kerül, és emiatt a talajok már a
felszíntől karbonátosak lehetnek. A humusz
anyagok erodálódása miatt termékenységük
igen gyenge.
A kistáj agyagbemosódásos barna erdőtalajai
nem képviselnek jelentős mezőgazdasági poten
ciált, mert sekély termőrétegűek, vízgazdálkodá
suk kedvezőtlen, termékenységük gyenge (int.
20-45). Területükön a szántók mellett a gyümöl
csösök és az erdők részaránya számottevő (25%).
A csernozjom barna erdőtalajok és a kistájba
benyúló réti talajok területi részaránya jelenték
telen.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
4
01
7
07
89
09
A talajtípusok területi elterjedése
Talajtípus
kód

01
07
09

0-5
40
75
26

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
14
20
25
-

-

-

35

10

12

Erdő
-

25
17

K özlekedés B Félperiferiális közlekedési háló
zati helyzetű, a térség fő forgalmi irányaira me
rőleges fekvésű, lényegében vasút nélküli te
rület, amelyet D-i részén a 75. és a 76. sz. főutak
kereszteznek, valamint a kistáj É-i peremén a
Zalaegerszeg-Boba egyvágányú villamosított
vasúti fővonal érint. Állami közútjainak hossza
63 km, amelyből 15 km (24%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 42 km/100 km2, főútsűrűség 10
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
28%. Települései közül Sénye és Vindornyafok
közúthálózati végpont. Sármelléknek polgári cé
lú szilárd burkolatú nemzetközi repülőtere van.
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Sűrűn betelepült kistáj: 100
km2-re közel 8 település jut. A térség 11 települé
séből egyedül Hévíz városi jogállású (2001: 4310
lakos). A városi népesség aránya (2001: 39,5%)
messze elmarad az országos átlagtól. A falvak
népességszám alapján viszonylag széles skálán
mozognak: közel 1/3 részük törpefalu, s a legna
gyobb sem éri el a 2000 fős lakosságszámot.
T elepüléshálózat k

A népsűrűség (2001: 75 fő/km2) ér
zékelhetően elmarad az országos átlagtól, a kö
zépső területen azonban még a 20 fő/km2-es
értéket sem éri el. A kistáj népességszámát jelen
tős részben Hévíz alakítja, az itt megfigyelhető
hullámzás áttevődik a térségre is. A népességma
ximum 1980-ban volt, de majdnem ekkora né
pességszámot már 1960-ban is regisztráltak.
1980-tól az addig pozitív vándorlás és természe
tes népmozgalom egyaránt negatív, 1990 után
azonban a migrációs nyereség gyakorlatilag ki
egyenlíti a természetes fogyást (2001: 10 901 la
kos). A korszerkezet jelzi a népesség fokozódó
elöregedését: a 65 év felettiek aránya jelentősen
meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 18,2, ill.
14,7%). Az elöregedési index értéke mindenütt
>100, 2 településen pedig már visszafordíthatat
lannak látszik az elöregedés. Az iskolázottság
szintje lényegében megfelel az országos képnek,
csak a diplomások arányában van lemaradás
(2001: 7,5%),
A vallási megoszlásban döntő fölényben van
nak a római katolikusok (2001: 85,8%), csak az
említés szintjén szerepelnek a reformátusok és az
evangélikusok (3,4, ill. 1,2%). A felekezeten kívü
liek és az ismeretlen vallásúak aránya együttesen
is alig haladja meg a 8%-ot. Az etnikai összetétel
ben meghatározó a magyarság súlya (2001: kb.
97%), említést csak a németség érdemel (1,6%).
Az utóbbiak döntő része Hévízen él, jórészt né
met anyanyelvű külföldi állampolgárok.
A munkaerő-piaci jellemzők lényegében meg
felelnek az országos képnek: 2001-ben a népes
ség gazdasági aktivitása 39,9%-os, a munkanél
küliség 7,5%-os. A foglalkozási szerkezet viszont
nem szokványos: a foglalkoztatottak 3/4-e a ter
cier szektorban tevékenykedik, kevesebb mint
1/5-e az iparban, a maradék 5,2% pedig a mezőgazdaságban. 2007 nyarán a munkanélküliek
aránya alacsonyabb (5,2%) az országos átlagnál,
a települések közötti jelentősebb különbségek
nélkül.
N épesség h

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: nyugat-dunántúli
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
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3.4.31 MURA-BAL PARTI SÍK
A kistáj Zala megyében helyezkedik el. Területe
170 km2 (a középtáj 5,1%-a, a nagytáj 2,4%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2 . szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,4
53,5
2,5

2,0
9,2
23,8
3,6

Hektár
918,2
9104,0
431,9
332,6
1573,4
4045,1
615,0

D omborzat b A Mura széles szerkezeti árkának
magyarországi bal oldali pereme. A Kerka torko
latától Molnárig a Letenyei-dombság D-i, mere
dek peremét követi a folyó idősebb és fiatalabb
teraszrendszere. Idősebb teraszait csak kavics
foszlányok őrzik a folyó vízszintje felett 30-40 m
magasságban. Murarátkától a fokozatosan kiszé
lesedő (5-10 km) völgysíkot a Mura újpleisztocén
teraszrendszere (II/a és II/b terasz) és óholocén
ártere uralja.
F öldtan h A z alaphegységet újpaleozoos és
mezozoos képződmények alkotják. Letenye tér
ségében eocén szubvulkáni képződmények van
nak. A kistáj jellemző képződménye és egyetlen
hasznosítható nyersanyaga a folyóvízi kavics.

É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj, de már a nedves övezet
határán.
A napfényes órák évi száma 1900 és 1920 kö
zött van, a három nyári hónapé 750-760, míg a
télié 190 óra körüli.
Az évi középhőmérséklet 9,6-9,8 °C közötti, a
vegetációs időszaké pedig kevéssel 16,0 °C fölöt
ti. A 10 °C napi középhőmérsékletnél melegebb
napok száma átlagosan 186-190, az első ápr.
10-13., az utolsó okt. 17-19. körül várható. Ápr.
15-20. és okt. 20. között általában nem szokott a
hőmérséklet fagypont alá süllyedni; ez évi
185-188 napot jelent. Elég mérsékelt a nyári leg
nagyobb felmelegedés átlagos értéke (33,0 °C),
ugyanakkor a téli átlagos abszolút minimum
-17,0 °C körüli.
Az évi csapadékösszeg 750-780 mm körüli, a
hegy- és a magasabb dombvidékeket leszámítva
ez hazánk legcsapadékosabb tája. A vegetációs
időszak csapadéka a terület Ny-i részén megha
ladja a 460 mm-t, K-i részén 440-450 mm. A leg
nagyobb 24 órás csapadékot, 116 mm-t, Murakeresztúron észlelték. A hótakarós napok száma
35-40, az átlagos maximális hóvastagság 23 és 26
cm közötti.
A kistáj ariditási indexe 0,86 és 0,90 közötti.
Közvetlen széladatok a területről nem állnak
rendelkezésre, de feltehető, hogy a környező tá
jakon uralkodó É-i szél itt is jellemző, és a Mura
völggyel párhuzamos (ÉNy-DK) irányú szelek
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gyakorisága sem elha
nyagolható. Az átlagos
szélsebesség 2,5 m/s-ra
becsülhető.
Az éghajlat az erdőgazdálkodás és az állattenyésztés szempontjá
ból egyaránt kedvező.
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Vizek ffl A kistáj a Mu
ra bal oldali völgysíkja
Tót- CX,.
az országhatár eléré
szerdahel
sétől a Drávába torkolásáig. A Mura hazai
(és táji) hossza 47 km
irakeresftúr
~
/ 46°20
(1987 km2). Jelentő
* Belezna
sebb (hazai) mellék
vizei: Lendva-Adoványi-csatoma (6,5 km,
10 km
185 km2), Szentadorján-patak (11 km, 45
pesebb településeknek van artézi kútja. Azok
km2), Béci-patak (8,5 km, 18,6 km2), Borsfai-patak
mélysége 50-150 m között váltakozik, de eseten
(9,8 km, 19 km2), Újkúti-patak (8 km, 26 km2). Bő
ként még sekélyebb fúrásokból is nagy vízhoza
lefolyású terület.
mokat nyernek. Letenyén és Semjénházán hévizet
A Muráról Letenyénél vannak vízjárási ada
is feltártak.
taink.
A kistáj településeinek 2/3-ában van csator
A Murán kívül árvízi adatok vannak még a
nahálózat, a csatornázott lakások aránya 64,7%
Lendváról (129 m3/s), a Szentadorján-patakról
(2008).
(23 m3/s), a Béci-patakról (31 m3/s) és a BorsfaiN
övényzet m A Mura partjai mentén fűz-nyár li
patakról (22 m3/s). Az itteni vízfolyások külön
getek, a folyótól távolabb tölgy-kőris-szil ligetek,
leges adottsága, hogy ősszel is lehetnek árvizeik,
míg a folyó zátonyain bokorfüzesek a jellemző
bár azok leginkább nyár elején jelennek meg,
természetes élőhelyek. A holtágak és a befolyó
míg a kisvizek a nyár végén. A Mura vízminősé
kisvizek környezetében égerligetek alakultak ki.
ge II. osztályú, de kisvízkor III. osztályú is lehet.
Az őrtilosi Szentmihály-hegy oldalában illír bük
A mellékpatakok tiszták.
kösök tették még változatosabbá a kistáj potenci
7 tava közül 6 (11,6 ha összfelszínnel) termé
ális vegetációját. Az aktuális erdei vegetációban
szetes eredetű. A tótszerdahelyi Holt-Mura te
jelen
vannak az akác- és nemesnyár-ültetvények,
kintélyesebb nagyságú (12 ha).
melyek viszonylag csekély térfoglalásúak.
A „talajvíz" 2-4 m között mindenhol elér
A síkság erdeit a szántóföldi művelés érdeké
hető, mennyisége tetemes. Perifériális fekvése
ben már régen kiirtották, a Mura szabályozásá
ellenére is vízbázist jelent, ezért jó lenne megvé
val az erdők és a másodlagos üde-nedves gye
deni az itt is fellépő nitrátosodás ellen. Kémiai
pek a hullámtérre szorultak vissza. A töltéseken
lag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos
kívüli gyepek maradványait az utóbbi évtize
jellegű. ÉNy-on lágy, DK-en 15-25 nk° kemény
dekben szántották fel. A hullámtér nagy részén
ségű. A szulfáttartalom általában 60 mg/1 alatt
napjainkra szűnt meg a gyepgazdálkodás, a rétek
marad. A rétegvizek mennyisége csekély. A né
Vízfolyás
Mura
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helyén nagy kiterjedésű aranyvessző-állományokat és faültetvényeket találunk. A Mura men
ti kavicsbányászat során több természetközeli
élőhely semmisült meg.
Az erdei flórában a ligeterdei elemek domi
nálnak (hóvirág - Galanthus nivalis, bogiáros
szellőrózsa - Anemone ranunculoides, nyári tőzike
- Leucojum aestivum), több nyugat-dunántúli faj
is előfordul (magyar varfű - Knautia drymeia, er
dei galaj - Galium sylvaticum, szártalan kankalin
- Primula vulgáris). Az őrtilosi Szentmihály-hegy
bükköseinek hazánkban unikális illír fajai a po
fók árvacsalán (Lamium orvala), a hármaslevelű
szellőrózsa (Anemone trifolia) és a hármaslevelű
fogas-ír (Dentaria trifolia). A folyó mentén szá
mos hegyvidéki faj (parti fűz - Salix elaeagnos,
csermelyciprus - Myricaria germanica, csipkeharaszt - Selaginella helvetica) is lejutott a síkságra.
Gyakori élőhelyek: J4, K5, K2, OC, J5; közepe
sen gyakori élőhelyek: OA, OB, P2a, A23, El; ritka
élőhelyek: A4, H4, II, D5, RÍ.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacacia) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1., tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens
parviflora) 1. (Mesterházy Attila)
Bl A kistáj teraszmaradványain kavics,
egyébként agyagtól homokig változó hordalék
anyag található. A kistáj völgyet szegélyező felső
szakasza magasabb térszínei löszös üledékeinek
talajtípusa a pszeudoglejes barna erdőtalaj (40%).
Mechanikai összetétele vályog, vízgazdálkodása
kedvezőtlen, gyengén savanyú kémhatású és
gyenge termékenységű (int. 15-30). Erdősültsége
32%, a szőlő 5%, a fennmaradó rész pedig szán
tó lehet.
Murakeresztúrtól K-re nagy területen, homo
kos üledéken agyagbemosódásos barna erdőta
lajok képződtek (25%). Mechanikai összetételük
homok, vízgazdálkodásuk a homokra jellemző
en kedvezőtlen (int. 20M0). Az erdők (35%) mel
lett jelentős a szőlő és a gyümölcsös (12 és 20%).
A folyóvölgy talajait az öntésanyagokon ki
alakult réti, de főként a fiatalabb öntés réti tala
jok alkotják 2, ill. 33%-os területi részarányban.
A Mura-alluvium öntés réti talajainak mechanikai
összetétele agyagos vályog, vízgazdálkodásukra
a nagy vízraktározó és a jó víztartó képesség jel
lemző, de kis szervesanyag-tartalmuk miatt ter
T alajok

mékenységük gyenge (int. 25-45). Szénsavas
meszet nem tartalmaznak. Területükön a szán
tók (40%) mellett jelentős a rétek (40%) és a liget
erdők (20%) mennyisége.
A Bakónaki-patak vályog mechanikai össze
tételű, szerves anyagban gazdagabb (3-4%) réti
talajainak termékenysége az öntés réti talajoké
nál kedvezőbb. Hasznosításuk megoszlása az
öntés réti talajokéhoz hasonló.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részi
Talajtípus kód

07
08
25
26

25
40
2
33

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtőkategória
Erdő
5-17 17-25 >25
kód
0-5

07
08
25
26

60
53
92
84

5
9

-

-

-

6

-

-

-

—

—

—

35
32
8
16

K özlekedés B Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Középső részét átszeli az M7-es
autópálya és a 7. sz. főút Letenyéig vezető szaka
sza. Ny-i felének tengelyében vezet az M70-es
autópálya. DK-i részén vezetnek át a Nagykanizsa-Murakeresztúr és a Murakeresztúr-Gyékényes egyvágányú villamosított vasúti fővonalak.
A kistáj ENy-i határvonala a magyar-szlovén,
hosszabbik, DNy-i természetes határa (Mura fo
lyó) a magyar-horvát államhatár része. Állami
közútjainak hossza 85 km, amelyből 32 km (37%)
autópálya, ill. elsőrendű főút. Közútsűrűség 43
km/100 km2, főútsűrűség 16 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 25%. Vasútvonalai
nak hossza 16 km, amelyek 100%-a villamosított.
Vasútsűrűség 8 km/100 km2. Településeinek
16%-a rendelkezik vasútállomással, közülük
Murakeresztúr belföldi vasúthálózati végpont.
A kistáj Letenyénél nemzetközi közúti, Murakeresztúrnál nemzetközi vasúti határátkelőhellyel rendelkezik Horvátország felé.
T elepüléshálózat ü Sűrűn betelepült kistáj, 100
km2-re 7 település jut. A tucatnyi településből az
elsősorban határátkelőhelyként fontos Letenye
városi jogállású (2001: 4545 lakos). A városi
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népesség aránya alacsony, mindössze 35,2%
(2001). A faluhálózatban az apró- és a kisfalvak
(200-1000 lakos) dominálnak, törpefalu nincs,
1000-2000 lakosú is csak 2.
HA sűrű településhálózathoz nem tár
sul magas népsűrűség: 1 km2-re csak 78 fő jut
(2001). A népességmaximum éve 1949, azóta a
kistáj elveszítette népességének több mint 1/4
részét (2001:12 912 fő). Hagyományos népesség
kibocsátó terület, ahol 1980 után a természetes
népmozgalom is veszteséges lett. 1990 óta a mig
ráció viszont nyereséges. A kedvezőtlen demo
gráfiai folyamatok látszanak a korszerkezeten is:
a 65 év felettiek aránya már meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 17,8, ill. 15,9%). Az elörege
dési index értéke >100, néhány településen a la
kosság elöregedése előrehaladott állapotban
van. Az iskolázottság még rosszabb képet mutat:
a lakosság több mint 1/4-e nem fejezte be az ál
talános iskolát, több mint 1/3-a befejezte ugyan,
de nem tanult tovább, miközben az érettségizet
tek aránya mindössze 13,1%, a diplomások ré
N épesség
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adottságok és értékek

szesedése (2001: 3,5%) pedig az országos átlag
1/3-át sem éri el.
Vallási téren egyedül a római katolikusok van
nak a pályán (2001: 91,7%), rajtuk kívül egyetlen
felekezet sem éri az 1%-ot. A felekezethez nem tar
tozók aránya nagyon alacsony, de átlag alatti az
ismeretlen vallásúak részesedése is (2001: 1,6, ill.
4,9%). Az etnikai összetétel már messze nem
ennyire homogén: a magyarok többségben vannak
ugyan, de arányuk alig van 70% fölött. Mögöttük a
horvátok következnek (2001: 23,5%), akiknek itt
van az egyik fontos szállásterülete, 4 településen
(Tótszerdahely és környéke) többségben is van
nak. Átlag feletti a roma népesség aránya is (1,9%).
A munkaerő-piaci mutatók rosszabbak az or
szágos átlagnál: a lakosság gazdasági aktivitása
alacsonyabb, a munkanélküliség viszont maga
sabb (2001: 35,9, ill. 14,8%). A foglalkozási szer
kezetben a tercier szektor súlya a legnagyobb
(2001: 54,5%), megelőzve az ipart és a mezőgaz
daságot (39, ill. 6,5%). A munkanélküliség (7,9%)
2007 nyarán is nagyobb az országosnál, a telepü
lések közötti jelentős különbségekkel.
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4.1 BALATON-MEDENCE
4.1.11 KIS-BALATON-MEDENCE
A kistáj Somogy és Zala megyében helyezkedik
el. Területe 190 km2 (a középtáj 13,4%-a, a nagy
táj 1,6%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,9
18,2

Hektár
930,7
3455,1

0,0
0,0

0,0
0,0

14,8
18,7
43,4

2811,2
3548,8
8240,9

D omborzat ■ A meridionális hátak kivételével
a Kis-Balaton a történelmi időkben is a Balaton
tartozéka volt, a vízi munkálatok, a Zala gátak
közé szorítása és a Keszthelyi-öbölbe vezetése
szűkítette kisebb térre a vízi világot, amelynek
korábbi emlékei a kiterjedt és vastag tőzegtele
pek, lápföldek, lápi meszek. A tőzegbányászatot
és a láptelkesítést követően, a Keszthelyi-öböl eliszapolódása és a Zalának a Balaton vízminősé
gét hátrányosan befolyásoló hatása a Kis-Balaton
részbeni rekonstrukcióját, derítőmedenceként
való visszaállítását tette és teszi szükségessé.
A kistájon belül a relatív relief csak a két me
ridionális hát és az alluviális szintek találkozási
sávjában esik az 5-10 m/km2 kategóriába,
egyébként kis részben 2-5, a táj nagy részén ke
vesebb mint 2 m/km2. A kistáj jellegzetes antropogén formái a korábbi csatornák és gátak, újab
ban a részben a helyükbe lépő, két ütemben
kiépülő derítőmedencék gátrendszere (az első
ütemben elkészült a 21 km2-es tározó, amelynek
kedvező hatása hamar megmutatkozott a Bala
ton vízminőségében).

■ A viszonylag kis mélységben
(500-1000 m) található alaphegységet újpaleozoos és mezozoos képződmények alkotják. D-i ré
szét érinti a Balaton-vonal. A kistáj a Balaton
süllyedékének DNy-i része, a tóval kitöltött me
dencétől a Zala által áttört, É-D-i irányú fenék
pusztai Castrum-hát választja el. Keszthelytől

F öldtan

D-re, a Zalát átlépve, az abba torkolló Somogysimonyi- és Sávolyi-völgyön 10 km-nyire lenyúl
va beékelődik Nyugat-Belső-Somogy homokos
hordalékkúp-felszínébe. A Castrum-háttal pár
huzamosan még egy É-D-i, az alluviális síkok
ból 5-10 m-nyire kiemelkedő, futóhomokkal fe
dett meridionális hát, a Balatonmagyaródi-hát
húzódik. Ezt Balatonhídvégnél töri át a Zala,
amelyet a Balaton fiatal süllyedése fejezett itt le;
korábban továbbfolyt D felé.
É ghajlat p Mérsékelten nedves, a mérsékelten
meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati öv hatá
rán lévő kistáj.
Évente 2000 óra körüli napsütés valószínű,
nyáron 790, télen mintegy 190 órán át süt a Nap.
4 ^ 1 7 ° 1(T -■
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Az évi középhőmérséklet 10,0-10,3 °C, a nyá
ri félévé 16,5-17,0 °C. A 10 °C középhőmérsékle
tet meghaladó napok ápr. 2-6-án kezdődnek, és
a Balaton közelében old. 20. körül, máshol okt.
17-ig tartanak. Ez évente 195 napot, a Balaton kö
zelében több mint 198 napot jelent. A fagymentes
időszak hossza D-en 190 nap körül van (ápr.
10-15. és okt. 20-25. között), É-on közel 200 nap
(ápr. 8-10. és okt. 25-28. között). A legmagasabb
nyári hőmérsékletek sokévi átlaga 33,5 °C, a leg
alacsonyabb téli hőmérsékleteké É-on -14,0 °C, a
középső tájakon -15,0 °C, D-en -16,0 és -16,5 °C
közötti.
Az É-i és a középső vidékeken évente 680
mm, D-en 700 mm csapadék várható. A tenyészidőszakban É-on 400 mm, D-en 420 mm eső a
valószínű. A legnagyobb 24 órás csapadékot a
közeli Keszthelyen (99 mm) mérték. A hótakarós
napok száma évente mintegy 32, az átlagos ma
ximális hóvastagság 20 cm körüli.
Az ariditási index D-en 0,98, É-on és a közép
ső vidékeken 1,00-1,02.
Leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
A szántóföldi és kertészeti kultúráknak egy
aránt kedvező az éghajlat. A tó közelsége bizto
sítja az üdülést, az idegenforgalmat.
■ Az Alsó-Zala (17 km) vidékére terjed ki,
amelybe É-ról a Hévíz-Páhoki-csatoma (11 km,
52 km2), D-ről a Kiskomáromi-csatorna (7,5 km)
és a Zala-Somogyi-határárok (13 km; vízgyűjtő
területük együtt 67 km2) torkollnak. Mérsékelt
vízfeleslege van.
E szakaszról a balatonhídvégi mércétől köz
lünk vízjárási adatokat.
A Hévíz-Páhoki-övcsatorna 1%-os gyakori
ságú árvízi hozamát 43 m3/s-ra, a Kiskomáromicsatornáét 35 m3/s-ra, a Zala-Somogyi-határárokét 32 m3/s-ra becsülik. Az árvizek főleg
tavasszal, a kisvizek ősszel szokásosak. A víz
minőség II. osztályú, de kisvíz idején kritikus
időszakok is adódnak.
A Vörs melletti halastavak felszíne 5,1 ha.
A korábban lecsapolt Kis-Balaton egykori
szűrő-átalakító funkciójának visszaállítására
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épült meg két szakaszban a kis-balatoni védőrendszer.
A „talajvíz" természetes állapotban is 2 m
felett helyezkedett el. Kémiailag a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus kizárólagos.
Keménysége 15-25 nk° közötti, míg a szulfáttar
talom Ny-on 60 mg/1, K-en 300 mg/1 körüli.
A rétegvizek mennyisége az agyagos víztáro
zó rétegek miatt nem jelentős. A kevés artézi kút
átlagos mélysége 100 m feletti. Vízhozamuk 130
1/p körüli. A vastartalom jelentős (0,5 mg/1 feletti
a kutak 60%-ában), míg a keménység 1/3-ukban
haladja meg a 18 nk°-ot.
A közüzemi vízellátás megoldott, ezzel szem
ben a közüzemi csatornahálózat csak a települé
sek felében van, s az erre kötött lakások aránya
mindössze 31,5% (2008). Mivel a kistáj a Balaton
kiemelt vízminőségi körzetéhez tartozik, a minő
ségvédelem mind a felszíni, mind a felszín alatü
vizekre nézve fokozott követelmény lenne.
N övényzet ■ Eredetileg nagyobbrészt láposmocsaras terület, amely a különböző emberi be
avatkozások (lecsapolás, tőzegbányászat, el
árasztás stb.) következtében jelentősen átalakult.
A még ma is közel természetes nádasok, keskenylevelű gyékényesek jellegzetes lápi faja a lápi csalán (Urtica kioviensis), ingólápokon a villás
sás (Carex pseudocyperus) és a gyilkos csomorika
('Cicuta virosa). Ritkábban a nádi boglárka
(.Kanunculus lingua) is megtalálható. A zsombékalkotó sások között leggyakoribb a zsombéksás
(Carex elata), ritkább a rostostövű sás (Carex appropinquata). A terület egy pontján megjelenik a
tengeri szittyó (Juncus maritimus). Elárasztott
medrekben, nagyobb csatornákban gazdag
hínárnövényzet alakul ki, egyebek között a kolokán (Stratiotes aloides) állományaival. Nagy terü
letet foglal el a kiszárított lápok kotuján felverő
dött gyomnövényzet, az egykori vegetáció
maradványa helyenként a télisás (Cladium mariscus). Az erősen ingadozó vízállású részeken
mételykórós mocsarak díszlenek. Kedvező táp
anyagellátás mellett gyakoriak a széleslevelű
gyékényesek, kisebb kálmos- (Acorus calamus)
állományok is megtelepedtek. Mocsárréteken,
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legelőkön nő a pókbangó (Ophrys sphegodes), a
vitéz kosbor (Orchis militaris). A magasabb tér
szintű területek egy részét kaszálórétként hasz
nosítják, de gyakoribb a szántóföldi művelés.
Gyakori élőhelyek: Bla, B5, Blb, RB, OB, kö
zepesen gyakori élőhelyek: P2a, OC, RC, D34,
Kla, Al, A23, Jla, El, ritka élőhelyek: OA, P45,
J2, B4, D6, J4, H5b, RA, E2, B2, K2, BA, B3, D2.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: ?; özönfajok: aranyvessző-faj ok (Solidago spp.) 5. (Lájer
Komád)
T alajok H A kistáj

egykor vízborított süllyedékmedence, amely ma is tőzeges-lápos jelleget őriz.
Ennek megfelelően a lápos réti és a síkláp talajok
előfordulása jellemző (61%). Ezeknek a talajok
nak a jelentősége a lápvilág természeti értékei
nek megtartásában, a Balatonba folyó vizek szű
résében és tisztításában van. A telkesített síkláp
talajok mintegy 10%-a lehet szántó (int. 20-40),
egyébként láp- és mocsárréteknek adhatnak ter
mőhelyet.
A lápos réti talajok Zalavár környékén agya
gos vályog mechanikai összetételűek és erősen savanyúak. A Balaton közelében a felszíntől karbo
nátosak és szemcseösszetételük homokos vályog.
A kistájperem magasabb térszínének löszös,
periglaciális és harmadidőszaki üledékein, - a
Balatonszentgyörgytől induló É-D-i sávban agyagbemosódásos barna erdőtalajok, Hévíz,
Keszthely és Balatonmagyaród környékén pedig
barnaföldek képződtek. Területi részarányuk 15
és 24%. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
fizikai félesége homok, vízgazdálkodásuk a ho
mokra jellemzően kedvezőtlen. Gyengén sava
nyú kémhatásúak és gyenge termékenységűek
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kod
Területi részesedés (%)
07

15

09

24

27

19

28

42

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)i

Talajtípus
kód
07
09
27
28

Lejtőkategória
0-5

5-17

50

—

100
100
100

17-25

Erdő
>25

- ■■áiít ;:1
—
—

50
—

(int. 35-80). Erdő (50%), gyep (10%) és szántó a
kialakult földhasználat ezen a talajon.
A barnaföldek vályog mechanikai összetéte
lűek, vízgazdálkodásuk kedvező, gyengén sava
nyú kémhatásúak, jó termékenységűek (int.
50-80). Erdőterületként és szántóként mintegy
40-40%-ban hasznosíthatók.
■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, ám nagy részén település nélküli és
gyér közúthálózatú terület. É-i harmadát metszi
a 76. és a 71. sz. főút, DK-i peremét az M7-es
autópálya és a 7. sz. főút. K-i peremén fut a Székesfehérvár-Nagykanizsa egyvágányú villamo
sított vasúti fővonal, amelynek Balatonszentgyörgynél Keszthely felé leágazása van. A kistáj
ÉK-i természetes határa a Balaton (Keszthelyi
öböl). Állami közútjainak hossza 50 km, amelyből
30 km (49%), autópálya, ill. első- és másodrendű
főút. Közútsűrűség 33 km/100 km2, főútsűrűség
20 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
25%. Vörs közúthálózati végpont. Vasútvonalai
nak hossza 21 km, amelynek 100%-a villamosí
tott. Vasútsűrűség 14 km/100 km2. Települései
nek 50%-a rendelkezik vasútállomással.
K özlekedés

■ A kistáj túlnyomó része
természeti okokból nem alkalmas a megtelepe
désre, ezért a 4 település a valamivel magasabban
fekvő peremterületeken jött létre. Város nélküli,
törpe- és aprófalvakból álló, ritka településháló
zat, 100 km2-re mindössze 2 település jut.
T elepüléshálózat

■ Nagyon ritkán lakott térség, a nép
sűrűség mindössze 18 fő/km2. A népességmaxi
mum 1900-ban (!) volt, azóta a kistáj elveszítette
lakosságának közel 60%-át (2001:1452 fő). A ter
mészetes népmozgalom és a migráció egyaránt
tartósan veszteséges, ami súlyosan deformálta a
korszerkezetet is: 2001-ben a 65 év felettiek ará
nya már magasan felülmúlta a gyermekkorúakét
(23,7, ill. 15,2%). Az elöregedési index értéke
mindenütt jóval 100 feletti, 1 településen az
elöregedés visszafordíthatatlannak látszik. Az is
kolázottság még ennél is rosszabb képet mutat: a
lakosság több mint 70%-a legfeljebb az általános
iskolát végezte el, az egyetlen osztályt sem vég
zettek aránya magasabb, mint a diplomásoké
(2001: 2,6, ill. 1,8%).
A vallási megoszlás egyértelmű, a népesség
9/10-e római katolikus, a reformátusok és az
N épesség
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evangélikusok aránya egyaránt minimális (2001:
1,9, ül. 1,8%). A felekezeten kívüliek és az isme
retlen vallásúak aránya is rendkívül alacsony,
együtt is csak 5%-ot tesz ki. A népesség túlnyo
mó része (2001: kb. 95%) magyar, említést érde
mel a 2,1%-ot kitevő cigányság is. A románság
(1,1%) nem őshonos lakója a tájnak.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen roszszabbak az országos átlagnál: a lakosság gazda

sági aktivitása mindössze 25,2%-os, a munkanél
küliségi ráta pedig 13,4% (2001). A foglalkozási
szerkezetben a tercier szektor áll az élen, de ará
nya nem éri el az 50%-ot (2001: 48,6%), mert az
ipari, de főleg a mezőgazdasági keresők aránya
átlag feletti (34,7, ül. 16,7%). 2007 nyarán a mun
kanélküliség több mint másfélszerese (10,4%) az
országos átlagnak, a települések között nincse
nek nagyobb különbségek ezen a téren.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
ESS

Idegenforgalmi
Üdülőkörzet:
Balaton-felvidéki N em zeti Park

4

Kányavári-sziget, Búbos Vöcsök tanösvény (Kis-Balaton), kápolnapusztai bivalyrezervátum (Balatonmagyaród),
víztározó (Vörs)
r. kát. tem plom /Európa legnagyobb beltéri betlehem e/ (Vörs)
Festetics-kastély (Vörs)

f it

Tdzoltóm úzeum (Vörs)
talpasház (Vörs)

ken 4-6 km/km2, az öblözet belsejében viszont
csatornahálózaton át történik a vizek levezetése.

4.1.12 NAGYBEREK
A kistáj Somogy megyében helyezkedik el. Terü
lete 141 km2 (a középtáj 10%-a, a nagytáj 1,2%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5, rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

' 6,4
27,0

1,6
0,0
35,8

12,2
16,9

Hektár
910,4
3819,9
230,9
3,3
5067,6
1722,0
2385,9

D omborzat ■ A kistáj a Balatonnak a belső-so
mogyi hordalékkúpba D felé, kb. 30 km-re, Nik
iéig benyúló öblözete, a Marcali-hát és a Boglárihát között. Az öblözet általában 104-110 m tszf-i
magasságú, csak a peremeken fordulnak elő
115-118 m körüli magasabb lépcsős, vagy lapos
teraszszerű formák. A felszín sík, de kisformákban gazdag: különböző alacsony turzásgátak, la
pos futóhomokformák váltakoznak hosszanti és
ovális, vizenyős mélyedésekkel, lápteknőkkel.
A relatív relief a belső részeken 0-4 m/km2, a sze
gélyeken 4-8 m/km2. Völgysűrűség a szegélye
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■ A mélyszerkezetet alapvetően meg
határozza, hogy kettészeli a Balaton-vonal: ettől
É-ra karbon gránit, D-re pedig triász karbonátos
F öldtan
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képződmények alkotják az alaphegységet. Az öblözetet az egykori Balaton vize kitöltötte. A hul
lámok nemcsak a prebalatoni hordalékkúp ka
vicsos-murvás homokanyagát teregették szét,
hanem egyéb tavi üledékeket: agyagos-iszaposhomokos és különböző szemcséjű (többnyire át
telepített pannóniai) homoküledékeket is. A turzásgátak is az említett anyagokból épültek. Ezek
a gátak lassan elzárták a tótól az öblözetet. Az
után a berekben hosszú időn át a pangóvizes
állapot vált jellemzővé, s nagy mennyiségű tő
zeg, lápi mész és különböző lápi és réti talajok
keletkeztek.

É ghajlat ■ A mérsékelten meleg-mérsékelten
nedves éghajlati típushoz tartozik.
A táj 2010 óra körüli napfényt élvez évente;
nyáron 800-810, télen 190 óra napsütés valószínű.
Az évi középhőmérséklet 10,1-10,3 °C, a ve
getációs időszaké 16,5-17,0 °C. Ápr. 1-5. között a
napi középhőmérséklet általában már megha
ladja a 10 °C-ot. Ez az időszak 196-198 napon át,
okt. 18-ig, a tó közelében azonban okt. 20-ig (200
nap) tart. A tavaszi fagyok a Balaton közelében
ápr. 5-10. körül, máshol ápr. 10-12. körül fejeződ
nek be, és ősszel a Balaton közelében okt. 28-án,
máshol okt. 20-25-én kezdődnek újra. A fagy
mentes időszak hossza ugyanilyen eloszlásban
200, ül. 195 nap körüli. Az évi abszolút hőmér
sékleti maximumok átlaga 33,5 °C, a minimumo
ké É-on -14,5 és -15,0 °C, D-en -15,5 és -16,0 °C
közötti.
Az évi csapadékösszeg 670 mm körüli, É-on
kissé kevesebb, D-en kevéssel több. A vegetációs
időszakban 380-400 mm csapadékra számítha
tunk (D-en a több). A 24 órás csapadékmaximum
74 mm, Balatonfenyvesen és Balatonmáriafürdőn esett. Átlagosan mintegy 32 napon át a téli
félévben hótakaró borítja a talajt; az átlagos ma
ximális vastagsága 18-20 cm.
Az ariditási index 1,00 körüli.
A leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos
szélsebesség kevéssel meghaladja a 3 m/s-ot.
A terület éghajlati adottságai az üdülésnek,
idegenforgalomnak, valamint a hőigényesebb
növényi kultúráknak egyaránt kedvezők.
V izek ■ A dél-balatoni partvidék süllyedéke,
amelyhez a Nyugati-övcsatorna (12 km) vízvidé
ke is csatlakozik. Vízháztartása kiegyenlített.

A Ny-i övcsatorna árvízi hozamát 65 m3-re be
csülik, de még a D-ről beléje torkolló Boronkaipataknak is 33 m3/s a vízhozama nagy árvízkor.
Átlagosan azonban igen mérsékelt vizet vezetnek,
csak nyár elején és időnként tavasszal duzzadnak
meg. Tulajdonképpen az egész terület ártérnek te
kinthető, amelyet 150 km-es csatornahálózat men
tesít. Fontos a kistáj kiegyenlítő, pufferszerepe is.
A „talajvíz" mélysége mindenhol 2 m-nél ma
gasabban van. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége meg
haladja a 35 nk°-ot, különösén a D-i tájrészen.
A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között van.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. A kevés
artézi kút mélysége nem éri el a 100 m-t, ahon
nan általában több száz 1/p vízhozamokat ter
melnek. A kitermelt víz kémiailag megfelelő.
A szennyvízkezelés megoldott, mert a lakások
97,8%-a rácsatlakozott a közcsatorna-hálózatra
(2008). A Balaton körzethez való tartozás itt is
kiemelt vízminőség-védelmet követel. A 350
hektáros Marcali-víztározó elsődleges funkciója
is a Balatonba kerülő vizek biológiai tisztítása.
Növényzet ■ A terület mélyebb fekvésű részei
nek potenciális vegetációját nádasok, télisásosok,
zsombékos és egyéb magassásosok, valamint üde
láprétek képezhetik. A kevésbé bolygatott helye
ken ezek ma is megtalálhatók. Fűzlápok és ége
res mocsárerdők is kialakultak. A lápok jelleg
zetes növényei a lápi csalán (Urtica kioviensis), a
tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), a mocsári
lednek (Lathyrus palustris) és a nádi boglárka
(Ranunculus lingua). A csatornák mentén náda
sok, gyékényesek, vízi harmatkásások, ágas
békabuzogányosok, keskenylevelű békakorsó(Berula erecta) állományok fejlődnek, a nagyob
bakban fejlett rögzült hínárt találunk. Kisebb
árkokban mételykórós állományok díszlenek.
Az erősen ingadozó vízállású területeken pántlika
füves állományok alakultak ki. A víz visszahúzó
dása után fejlődő keserűfüves mocsári gyomtár
sulásokban nádfojtó aranka (Cuscuta australis)
nő. Télisásos-csátés láprétek is előfordulnak,
bennük békapitypang (Leontodon saxatilis) és mo
csári kosbor (Orchis palustris). Ezekből vízszintcsökkenés és sófelhalmozódás révén sziki őszi
rózsás kormos csátésok fejlődnek. A sziki őszirózsa
(Aster tripolium subsp. pannonicus) mellett a
folyamatot jelzi a tengeri szittyó (Juncus maritimus), a sziki útifű (Plantago maritima) és a közön-
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séges mézpázsit (Puccinellia distans) megjelenése.
Sziki kákásokban és környékükön nő az árokvi
rág (Samolus valerandi). Kisebb foltokban tengeri
szittyós állományok díszlenek. Nedves réteken
nő a nyúlánk ibolya (Viola elatior). A kiszárított
lápterületek jelentős részben elgyomosodtak. El
terjedtek a (főként réti csenkeszes és sédbúzás)
mocsárrétek. Kisebb foltokban kékperjés rétek is
előfordulnak. A Balaton partját egykor kiterjedt
nádasok kísérték, ezek mára visszaszorulóban
vannak. Egyes vízfolyások mentén kialakult ter
mőhelyek már inkább keményfaliget-jellegűek.
Gyakoriak a nemesnyár-ültetvények, az akáco
sok, az erdei- és feketefenyvesek. Nagy területet
foglalnak el a szántóföldi kultúrák.
Gyakori élőhelyek: OB, Bla, OC, OA; közepe
sen gyakori élőhelyek: Blb, RB, P2a, B5, RC, D34,
B4, J2; ritka élőhelyek: El, P45, BA, J5, B2, Kla,
A23, Al, L2b, RA, H5a, P2b, D2, L2a.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
2, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 2,
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác
(Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 5. (Lájer Komád)
■ Az egykori Balaton medrét alkotó kis
táj öblözetének talajait öntés réti (1%), síkláp (4%),
de főként lecsapolt és telkesített síkláp talajok
(71%) alkotják. A láptalajokra az állandó vízborí
tás alatt bekövetkező szervesanyag-felhalmozódás a jellemző. Felszíntől karbonátosak. A rétek
részaránya a síklápokon 15%, a lápos réti talajo
kon 35%, az öntés réti talajokon pedig 100%. Az
ártéri erdők a láptalajok mintegy 25%-át tehetik ki.
A síkláp talajok 30%-át, míg a telkesített síkláp ta
lajok 50%-át hasznosíthatják szántóként. A vizes
élőhely visszaállítása a célszerű földhasználat.
A kistájat a Balaton felé karbonátos, humu
szos homoktalajok övezik (11%). E talajok 30%-a
gyepterület lehet, 70%-uk azonban település. A
síklápokat D-ről övező teraszos lépcsők homo
kos üledékén agyagbemosódásos barna erdő
talajok (13%) képződtek. Vízgazdálkodásuk a
homokokra jellemzően kedvezőtlen, kémhatá
suk gyengén savanyú. Termékenységük gyenge
(int. 20-40). Erdő (45%), szántó (45%) és szőlő
területi (10%) hasznosításuk megalapozott.

T alajok
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■ É-i peremén arteriális közlekedé
si hálózati helyzetű, ám nagy részén település
nélküli és gyér közúthálózatú terület. É-i szélén
fut az M7-es autópálya, a 7. sz. főút, valamint a
Székesfehérvár-Nagykanizsa egyvágányú villa
mosított vasúti fővonal. K-i peremét érinti a
Fonyód-Kaposvár vasúti mellékvonal rövid
szakasza. Állami közútjainak hossza 35 km,
amelyből 29 km (83%) autópálya és elsőrendű
főút. A kistáj É-i részébe futnak be a turisztikai
célokat is szolgáló Balatonfenyves-Táska-Csiszta
gyógyfürdő és a Balatonfenyves-Somogyszentpál keskeny nyomközű vasúti mellékvonalak.
A kistáj É-i természetes határvonala a Balaton.
Közútsűrűség 46 km/100 km2, főútsűrűség 38
km/100 km2. Két települése főút mentén fek
szik. Vasútvonalainak hossza 47 km, amelynek
25%-a villamosított. Vasútsűrűség 62 km/100
km2. Mindkét települése rendelkezik vasútállo
mással.
K özlekedés

■ A természeti viszonyok a
kistáj túlnyomó részén nem tették lehetővé a
megtelepedést, erre csak a valamivel magasabb
balatoni turzásrendszer volt alkalmas. Itt jött lét
re a térség 2 települése, ami nagyon ritka telepü
léshálózatot jelent: 100 km2-re mindössze 1,4
település jut. Városi jogállású település nincs, a
településhálózatot 1-1 kis- és közepes méretű
falu alkotja.
T elepüléshálózat

■ A kistáj nagyon ritkásan lakott, a
népsűrűség mindössze 29 fő/km2 (2001). Anépes-

N épesség

4 .1.13

ségmaximum 1970-ben volt, azóta emelkedések
kel tarkítva, de csökken a népesség; a veszteség
a lakosság 1/3-ára rúg (2001: 2311 lakos). A né
pesség megfogyatkozásában a migrációs veszte
ség és a természetes fogyás egyaránt szerepet ját
szik. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok
deformálták a korszerkezetet is: a 65 évnél idő
sebbek aránya szignifikánsan meghaladja a
gyermekkorúakét (2001: 21,3, ill. 14,5%). Ezt alá
támasztják az elöregedési index értékei is: Balatonmáriafürdőn a lakosság elöregedése megfordíthatatlannak látszik. Az iskolázottság viszont
csak valamivel rosszabb az országos átlagnál, a
lemaradás leginkább a diplomások arányánál
(2001: 7,8%) jelentkezik.

A vallási összetétel egyértelmű, a népesség
3/4 része római katolikus, jelentősen megelőzve
a reformátusokat, s még inkább az evangélikuso
kat (2001: 5,6, ill. 1,6%). A felekezeten kívüliek
aránya alacsony, az ismeretlen vallásúaké átla
gos (4,9, ill. 9,5%). A népesség döntő része ma
gyar (2001: kb. 95%), ezen kívül említést csak a
németek érdemelnek (1,2%)
A munkaerőpiacon az alacsony gazdasági ak
tivitás magas munkanélküliséggel társul (2001:
32,8, ill. 16,5%). A foglalkozási szerkezetben a
tercier szektor dominál (2001: 69,7%), az ipar
alul-, a mezőgazdaság viszont felülreprezentált
(18,7, ill. 11,6%). 2007 nyarán a munkanélküliség
jóval alatta volt az országos átlagnak (3,8%).
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4.1.13 SOMOGYI PARTI SÍK
A kistáj Somogy és Veszprém megyében helyez
kedik el. Területe 179 km2 (a középtáj 12,6%-a, a
nagytáj 1,5%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
30,0
32,0
4,8
4,9
7,2
4,8
16,3

Hektár
5378,1
5749,8
867,3
879,1
1289,2
864,5
2918,5

D omborzat ■ A Balaton D-i partját a Nagyberek
és Siófok között 2-A km szélességben kísérő part
szegély legmagasabb részeit - a vulkáni bazalt
tufa tanúhegyeket (Bogiári-, Fonyódi-várhegy)
kivéve - a somogyi meridionális hátak előteré
ben elhelyezkedő domblábi lejtős síkok képvise
lik. Szelíd hajlású, alacsony felszín (120-160 m a
tszf). A relatív relief 20-50 m/km2; a völgy sűrű
ség 4-6 km/km2. Tóközeli szegélyei helyenként
lejtőüledékekkel többé-kevésbé megemelt idő

sebb tavi abráziós szinlők, amelyek a tavi hullámmozgással alámosott alacsony (5-10 m), meredek
peremekkel határolódnak el a parti alluviális sík
tól. A tóhoz kifutó köztes meridionális völgyek
tölcsérszerű öblözetei, a berkek a feltöltődés
színterei. Ma is nagyrészt vizenyős területek.
Sajátos alakulatok a meridionális hátak tóig ki
nyúló elvégződései, amelyek tavi abrázióval alá
mosott magas, meredek (szakadékos) falakként
keretezik a vízpartot. Hasonlóak a vulkáni tanú
hegyek egyes tó felőli lejtői is. Az alacsony és
magas, meredek partfalak és a vízszegély között
helyezkedik el a tulajdonképpeni parti sáv,
amely a szabályozások előtt vizenyős, mocsaras
kis vápákkal és mélyedésekkel tagolt, egymás
mögött sorakozó, különböző magasságú és ki
terjedésű turzások rendszere volt (104-110 m
tszf-i magasság között). Ma jórészt elegyenge
tett, feltöltött, csaknem teljesen beépített „üdülő
sáv", „kultúr terület".

a

F öldtan A kis mélységben található alaphegy
séget ópaleozoos metamorfitok alkotják, erre fő
leg késő-miocén kőzetek települtek. A medencebelseji bazaltvulkanizmus reliktumai a fonyódi
és balatonboglári, döntően tufából álló halmok.
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Az előbbi esetben a vulkáni kőzetek kora kb. 3,5
millió év. A terület nagyobb részét elfoglaló
domblábi lejtős sík a megsüllyedt pannóniai ho
mok- és agyagüledékekre települt prebalatoni
hordalékkúp anyagából formálódott ki. Ezen a
térszínen mind a pannóniai, mind a murvás ho
moküledékek számos helyen, kellő mennyiség
ben, könnyen hozzáférhető módon nyerhetők
felhasználásra. Ugyancsak a felszínen elérhetők
az említett tanúhegyek agyag-, homok- és tufa
rétegei. A turzásokkal tarkított alluviális parti
sávon a hullámoktól szétteregetett durva- és kö
zépszemű homok murvával, kavicsos rétegekkel
keverve fordul elő; helyenként deflációs eredetű
lepelhomok-takarókkal fedve. A berkekben még
kisebb foltokban tőzeg, nagyobb mennyiségben
lápi mész, lápi agyag áll rendelkezésre.
Éghajlat ■ Mérsékelten meleg éghajlatú, a mér
sékelten száraz és a mérsékelten nedves típus
határán elterülő kistáj.
Az évi napfény tartam kevéssel meghaladja
a 2000 órát. Nyáron 810, télen 190 óra körüli a
napsütés.
Az évi középhőmérséklet 10,4 °C körüli, de
É-on egy-két tized fokkal kevesebb. A vegetációs
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időszak hőmérsékleti átlaga 17,0-17,2 °C. Ápr.
2-5-től okt. 19-20-ig, vagyis évente mintegy
196-200 napon keresztül a napi középhőmérsék
let meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes időszak
ápr. 5-10. körül kezdődik és okt. 26-28-án fejező
dik be, vagyis évente mintegy 200 napig tart.
A legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi át
laga 33,5 °C, a legalacsonyabb télieké -14,0 és
-14,5 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg 620-650 mm; a vege
tációs időszakban É-on és ÉK-en 320-350 mm,
máshol 350-390 mm csapadék várható. Balatonszemesen mérték a legtöbb, egy nap alatt lehul
lott esőt, 106 mm-t. A téli félévben a hótakarós
napok száma 32 körüli, az átlagos maximális hó
vastagság 18-21 cm.
Az ariditási index értéke 1,03-1,08.
Az uralkodó szélirány az É-i és az ÉNy-i. Az
átlagos szélsebesség a part közvetlen közelében
3,5 m/s körüli, a parttól távolodva 3 m/s-ig csök
ken. A parti sík uralkodó szélirányaira (É, ÉNy)
jellemző, hogy a zivatarok és a hidegfrontok ál
talában hirtelen szélerősödéssel járnak. Óvatos
ságra intenek a hidegfrontok beérkezése előtti
D-DK-szelek, amelyek a partközeli vízi jármű
veket a mély víz felé sodorhatják.
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Az éghajlat a hőigényesebb és a fagyérzékeny
szántóföldi és kertészeti kultúráknak egyaránt
kedvez. A Balaton biztosítja a kellemes üdülést
és a fokozott idegenforgalmat.
V izek ■ A Balaton D-i pereme Fonyódtól Bala
tonkeneséig néhány vízfolyás torkolati szakaszát
öleli fel. Ezek: Pogány-völgyi-víz (44 km, 251
km2), Jamai-patak (16 km, 59 km2), Tetves-patak
(25 km, 94 km2), Nagymetszés (18 km, 88 km2),
Séd (Balatonföldvár; 10 km, 37 km2), Endrődipatak (7 km, 23 km2), Balatonszéplaki-patak (7
km, 19 km2). A Siótól K-re egyetlen vízfolyás sem
érinti. A Balaton vízszintjét szabályozó Sió kifo
lyása Siófoknál van.
Az ide torkolló vízfolyások közül a Tetves-pa
tak 1%-os gyakoriságú árvízi hozamát 34 m3-re
mérték. Általában azonban időszakos jellegű,
gyér vizű vízfolyások, amelyek csak tavasszal és
nyár elején vezetnek jelentősebb vízhozamokat.
Természetes állóvize a balatonszabadi Sóstó
(15,2 ha) és a zamárdi Töreki-láp (52,5 ha), míg a
balatonföldvári Halas-tó (20 ha) mesterséges.
Több horgásztó is van, a legnagyobb Balatonlelle
mellett.
A „talajvíz" mélysége Balatonföldvártól
Ny-ra 2, míg attól K-re 4 m-ig süllyed. Általá
ban a Balatonhoz közeledve emelkedő tenden
ciájú. Mennyisége is kevés, mivel a felszín alatt
a tóba szivárog. Kémiailag a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg az általános, de
helyenként a nátrium is megjelenik. Keménysé
ge általában 25-35 nk° között van, de számos
helyen nagyobb értékű. A szulfáttartalom a
községek területén 300 mg/1 felett van, a nyílt
terepen az alatt.
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi
kutak mélysége általában nem éri el a 100 m-t.
Vízhozamuk a mérsékelt és a közepes között in
gadozik. Vegyi összetételük a felhasználást nem
korlátozza. Fonyód szénsavas kútja országosan
ismert ásványvizet ad.
Valamennyi településen kiépült a csatornahá
lózat, az erre kapcsolt lakások aránya 94,3%
(2008). A tisztított szennyvíz túlnyomó részét ki
vezetik a Balaton vízgyűjtőjéről.
N övényzet ■ A Balaton D-i és Ny-i partvidéke a
tó egykori ártere, melyet tavaszonként rendsze
resen elöntött. A Balaton hordalékából, húzásai
ból felépült homokos part mögött jöttek létre a

berkek, melyeket a D-i magaspart egyes szaka
szai (Zamárdi, Földvári-domb) választanak el
egymástól. A 20. században a homokos part szin
te teljes egészében fürdőteleppé alakult: a part
túlnyomó részét kikövezték, a síkot kiparcelláz
ták, a D-i magaspartok növényzetét belterületi
parkokká alakították.
A lápi és más érzékeny fajok sokszor másod
lagos élőhelyeken fordulnak elő, pl. régi anyag
nyerőhelyek mélyedéseiben találhatunk kormos
csátét (Schoenus nigricans) vagy orchideákat.
A valamikor állományalkotó tengeri szittyó (Juncus maritimus) és vékony káka (Schoenoplectus
pungens) már csak töredék populációkkal rendel
kezik. A kenesei löszfalakra települt növényzet a
mezőföldi löszpusztákkal rokon, legnevezete
sebb faja a tátorján (Crambe tataria), de fontos a
cseplesz meggy (Prunus fruticosá), a törpeman
dula (P. tenella), a heverő seprűfű (Bassia prostrata),
a buglyos zanót (Chamaecytisus austriacus), a
csikófark (Ephedra distachya), a magyar zsálya
(Salvia aethiopis), a lózsálya (S. verticillata) és a harasztos káposzta (Brassica elongata).
A vízben álló nádasok, part menti bokorfüze
sek és fűz-nyár ligeterdők lakott területek elé és
közé szorultak. A nagyobb nádas és magassásos
állományok az üdülőövezet mögött, az egykor
nagy kiterjedésű télisásosok mellett maradtak
fenn, ezt a sávot viszont átvágta az autópálya. A
mocsárréteken a gyepes sédbúza (Deschampsia
caespitosa) és a nádképű csenkesz (Festuca arundinacea) az állományalkotó. A tölgy-kőris-szil liget
erdők nyoma néhány nagytermetű kocsányos
tölgy (Quercus robur).
Gyakori élőhelyek: Bla, OB, RD, P2a, közepe
sen gyakori élőhelyek: L2a, D34, RC, B lb, OC,
A3a, RA, L l, ritka élőhelyek: H5a, 12, K la, B5,
P2b, Jla , BA, P7, B2, J4, OA, D2.
A művelés visszaszorulása és az élőhelyek fel
aprítása következtében nagy az inváziós terhe
lés: különösen az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)
és a magas aranyvessző (Solidago gigantea) jelen
léte meghatározó. (Bódis Judit)
Talajok ■ A kistáj domblábi lejtős sík, amelynek
parti vízjárta területien lápos réti (4%) és telkesített síkláp talajok (42%) találhatók. Utóbbiak
zömmel Fonyód és Balatonszemes között fordul
nak elő. Területük mintegy 70%-át láp- és mo
csárrétek (sásos, gyékényes, nádas társulások)
borítják, szántóként legfeljebb 10% hasznosítható.
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A termesztett növény silókukorica, kender, para
dicsom, sárgarépa és burgonya lehet.
A kistáj löszös üledékekkel borított hátsági
térszínein mészlepedékes csernozjom talajok
(32%), csernozjom barna erdőtalajok (7%) és bar
naföldek (15%) is kialakultak. A Zamárditól K-re
található mészlepedékes csernozjom talajok vá
lyog mechanikai összetételűek, kedvező vízgazdálkodásúak és igen jó termékenységűek (ext.
80-95, int. 90-125). Település ezen értékes talajok
mintegy 40%-át foglalja. Földhasználatuk a szán
tó (40%), a szőlő (5%) és az erdő (5%) között
oszolhat meg.
A Balatonboglár, Balatonlelle és Szántód kör
nyéki csernozjom barna erdőtalajok mechanikai
összetétele homokos vályog, ül. vályog. Gyen
gén savanyú kémhatásúak. Termékenységi beso
rolásuk vízgazdálkodásuktól függ (ext. 55-85,
int. 70-105). Település kb. 40%-ot foglal a terüle
tükből. Szőlő (35%) és szántó (25%) a bevált földhasználata e talajoknak.
A barnaföldek nagyobb kiterjedésben Bala
tonszárszó környékén fordulnak elő. Löszön
képződtek, vályog mechanikai összetételűek,
kedvező vízgazdálkodásúak és termékenységű
ek (ext. 65-80, int. 70-100). A települések részará
nya ezen e talajon kb. 35%. A Fonyódi-várhegy
pl. teljes egészében kultúrterület.
A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalmi tengelyű terület. Közép
vonalában fut a 7. és a 71. sz. főút, D-i peremén
az M7-es autópálya, amelynek csak kisebb sza
kaszai esnek a kistáj területére. Forgalmi tenge
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lyében vezet a Székesfehérvár-Nagykanizsa
egyvágányú villamosított vasúti fővonal, K-i pe
remét a Székesfehérvár-Tapolca egyvágányú
vasúti fővonal, DK-i részét a Siófok-Kaposvár,
DNy-i peremét a Fonyód-Kaposvár mellékvo
nalak rövid szakaszai érintik. A kistáj E-i termé
szetes határvonala a Balaton. Állami közútjainak
hossza 138 km, amelyből 91 km (66%) autópálya,
valamint első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 77 km/100 km2, főútsűrűség 51 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 80%.
Vasútvonalainak hossza 70 km, amelynek 69%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 41 km/100 km2. Te
lepüléseinek 85%-a rendelkezik vasútállomással.
Időszakosan hajózható víziútja a Sió-csatorna
Siófok és Siójut közötti rövid (7 km-es) szakasza.
Siófoknak polgári célú füves repülőtere van (Siófok-Kiliti).
T elepüléshálózat ■ A Balaton D-i partjának
turzásrendszerén és a K-i oldal magaspartjainak
a lábánál az idők folyamán egy jórészt összefüg
gő, agglomerálódó településrendszer alakult ki.
Az összekapcsolódó településfüzért jelzi az is,
hogy a kistáj területének közel 30%-a beépített,
lakott terület. A településsűrűség is jóval na
gyobb az átlagosnál, 100 km2-re közel 7 település
jut. Jellemző a magas urbanizációs szint, a 13 te
lepülésből 6 városi jogállású, így a városi népes
ség aránya (2001: 81,8%) jóval a hazai átlag feletti.
A városok közül fejlett központi helyi funkciói és
népességszáma alapján is kiemelkedik Siófok
(2001: 22 684 lakos), a többiek elsősorban mono
funkciós (turizmus-rekreáció), néhány ezer lako
sú kisvárosok. A falvak derékhadát az 1000-2000
lakosú települések alkotják, de vannak kis- és
aprófalvak is. A falvak sorából kiemelkedik a
több városnál is népesebb Balatonkenese (2001:
3289 lakos).
N épesség ■ Sűrűn benépesült kistáj, a népsűrű
ség (2001:103 fő/km2) alig marad el az országos
átlagtól. A népességfejlődést hosszú időn keresz
tül a dinamikus növekedés jellemezte, ami egé
szen 1990-ig tartott. Ennek forrása a migrációs
nyereség és a természetes szaporodás; az utóbbi
azonban 1980-tól fogyásba ment át, amit 1990
után a vándorlási nyereség már nem tudott
ellensúlyozni (2001: 52 439 fő). Ez és más okok
következtében a korszerkezet kedvezőtlen, a 65 év
felettiek aránya meghaladja a gyermekkorúakét
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(2001:16,5, ill. 14,8%). Az elöregedési index érté
kei 100-200 között alakulnak. Az iskolázottság
jobb képet mutat, lényegében megfelel a hazai
átlagnak.
A vallási összetétel megítélését befolyásolja,
hogy a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya egyenként meghaladja a 8%-ot.
Legnagyobb arányban a római katolikus egyház
hívei vannak, a népesség közel 2/3-a ide tarto
zik. Viszonylag jelentős a reformátusok aránya,
de említést érdemelnek az evangélikusok is
(2001:12,4, ill. 2,8%). A népesség döntő része ma

gyar (2001: kb. 96%), a kereken 1%-ot kitevő né
metség jórészt nem őshonos, hanem tartósan itt
élő, német anyanyelvű külföldi állampolgárok.
A munkaerő-piaci mutatók az átlagosnál vala
mivel rosszabbak, amit a 36,4%-os gazdasági
aktivitás és a 11,8%-os munkanélküliségi ráta is
jelez. A foglalkozási szerkezetben kiemelkedő a
tercier szektor aránya (2001: 71,7%), jelentősen
megelőzve az ipart és az átlagos szintű mezőgaz
daságot (24,1, ill. 4,2%). 2007 nyarán a munkanél
küliség (4,1%) 2/3-a az országos átlagnak, a tele
pülések közötti jelentősebb különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

JfaSBSqWí
Idegenforgalmi régió: balatoni
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: balatonboglári
Parkerdő (Balatonföldvár), Parragh-kert (Balatonkenese)
Balatonkenesei Tátorjános Természetvédelmi Terület

V

k
t +t

tfr

vízi turizmus (Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonföldvár, Szántód, Zamárdi, Siófok,
Balatonvilágos, Balatonaliga, Balatonkenese), Irma-pusztai halastórendszer (Balatonlelle)
vaskori földvár maradványa (Balatonföldvár), a Fácános vár sáncai (Fonyód)
r. kát. templom, „vörös” kápolna, „kék” kápolna (Balatonboglár), r. kát. templom (Balatonföldvár), ref. templom (Siójut),
Szent Kristóf kápolna (Szántódpuszta), r. kát. templom (Zamárdi)
Bárány-kúria, Ágoston-Madách-kastély (Balatonboglár), Gaál-kastély (Szőlőskislak-Balatonboglár) Bajor Gizi,
Széchenyi Zsigmond, báró Korányi Frigyes, Kandó Kálmán, Rákosi Jenő, Rákosi Szidi, Rákosi Viktor villája (Balatonföldvár),
Széchenyi-kastély (Balatonföldvár-Köröshegy), Hunyady-kastély, Eötvös Károly nyaralója (Balatonszemes), Boros-kastély (Fonyód)
Béla-telepi villasor (Fonyód)
József Attila első nyughelye (Balatonszárszó), régi zsidó temető (Siófok), régi temető (Szántódpuszta),
Latinovits Zoltán sírja (Balatonszemes)
Gróf Teleki Pál szobra (Balatonboglár), Kossuth-szobor, Soós Lajos-emlékoszlop (Balatonkenese), József Attila-szobor
(Balatonszárszó), Latinovits Zoltán-szobor, postás emlékmű (Balatonszemes), Mészöly Géza-szobor (Balatonvilágos),
Lányi Antal-emlékmű (Fonyód) Szent Kristóf-szobor (Szántódpuszta), Rákóczi-emlékkő (Zamárdi)
hajókikötő /az első balatoni kompjárat kikötője/ (Balatonboglár), a kikötő gyaloghídja (Balatonföldvár), hajózsilip, víztorony
(Siófok)
József Attila Emlékmúzeum (Balatonszárszó), Postamúzeum, Latinovits Zoltán Múzeum (Balatonszemes), Vízgazdálkodási
Múzeum, Kálmán Imre Múzeum, Ásványmúzeum (Siófok), Majorságí Múzeum (Szántódpuszta), Néprajzi Gyűjtemény (Zamárdi)
öreg-hegyi pinceváros, Dézsma-pince, parasztházak (Balatonföldvár-Köröshegy), tájház (Balatonkenese),
népi lakóházak (Balatonőszöd, Balatonszárszó), uradalmi magtár (Balatonszemes), Présház étterem (Fonyód),
tájház (Zamárdi)

4.1.14 BALATON
A kistáj Somogy, Veszprém és Zala megyében
helyezkedik el. Területe 581 km2 (a középtáj
40,1%-a, a nagytáj 4,9%-a).
D omborzat ■ A tó annak az ÉK-DNy-i irányú
süllyedéksorozatnak a legnagyobbikában foglal
helyet, amely a Dunántúli-középhegység DK-i
előterében, sőt a fő hegységszerkezeti csapás
irányba tovább DNy felé, Zala domborzatában is
megmutatkozik. Ahogy e medencesor (Bicske-

T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Hektár

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58113,4

Zsámbéki-, Zámolyi-, Velencei-, Sárrét-Berhidai-,
Pacsai-, Lenti-medence) kisebb-nagyobb tagjait
ÉNy-DK-i irányú magasabb felszínek, hátak
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különítik el egymástól, a Balaton víztükre alatt is
meridionális hátak rendszere tagolja részmeden
cékre a tavat, sajátos fenékdomborzatot tükröz
ve. A tó kialakulása kezdeti stádiumában ezek a
földnyelvek különítették el egymástól a kisebb
tavakat, amelyek csak 25-30 ezer évvel ezelőtt, a
földnyelvek felszínének (abráziós, eróziós, deráziós, deflációs) lepusztítása révén alakultak egy
séges víztükörré. Míg a tófenék egykori hátszint
jein magasan van a pannóniai homokos összlet,
a meridionális völgyek víz alatti szakaszain
10-30 m-es prebalatoni folyóvízi hordalékkúp
anyagot tártak fel a fúrások. Utóbbi helyeken ter
mészetesen vastagabb a tavi iszap is, mint a
magasabb, rövidebb ideje víz alatt lévő hátakon.
Az iszap átlagvastagsága az egész tófenékre ve
títve 4-5 m, vagyis a 3-4 m átlagos tómélységhez
tartozó 2 milliárd m3 víztömegnél több: 2,5-3
milliárd m3.
A tó korábbi, 6-8 m-rel magasabb vízállását és
ezzel összefüggésben nagyobb kiterjedését a part
vidékein jellemző, a tszf 110-112 m-es újpleiszto
cén és a 1,5-4 m viszonylagos magasságú, három
szintre tagolható holocén abráziós és turzásszintek, a vizenyős, tőzeges, lápos berkek jelzik.
A történelmi időkben is jelentékeny (4-5 m-es)
vízszintingadozásai voltak a tónak (a partmenti
turzások, ill. a tófenéki vízszintcsökkenésre uta
ló tőzeges képződmények tanúsága szerint). Mai
vízszintje a Sió-zsilippel szabályozott; maximáli
san 50 cm-es az ingadozás, ami a minimálisan
szükséges vízcserélődést és a nyaraló és kikötő
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épületek magas víztől való mentesítését egy
aránt hivatott biztosítani.
A vízszintszabályozáson kívül hatalmas mé
retű partvédelmi munkálatokra is sor került,
aminek eredményeként a 195 km-nyi partsza
kasz közel 2/3-a kiépítetté válik, s csak mintegy
70 km-nyi marad természetes állapotban. Az itt
megmaradó nádasoknak rendkívül fontos sze
rep jut a tó biológiai egyensúlyának megóvásá
ban, a vízminőség védelmében.
l d t a n ■ A tó hossztengelyében húzódó szer
kezeti vonal az alaphegységet két részre osztja:
D-en ópaleozoos metamorf képződmények (ún.
Balatoni kristályos küszöb) vannak, s ezek át
nyúlnak még az ÉK-i részre is. Másutt viszont
már a Keszthelyi-hegységből és a Bakonyból is
mert kőzetek (főleg dolomit és mészkő) alkotják
az alaphegységet.

Fö

g h a j l a t ■ A tó területe a mérsékelten meleg
éghajlati típushoz tartozik.
A Balaton felszínét évente kevéssel 2000 fölöt
ti, nyáron mintegy 800 órán át süti a Nap. Télen
190 óra a napfénytartam.
A vízfelszín feletti levegő hőmérséklete nyá
ron alacsonyabb, télen - amíg a vízfelszín be
nem fagy - általában magasabb, mint a környe
ző tájakon. A jég beállása után, különösen, ha hó
is fedi a jégtakarót, ugyanolyan hőmérsékleti
viszonyok uralkodnak, mint a partmenti terüle
teken. Az évi hőmérsékleti maximumok átlaga
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valamivel alacsonyabb, a minimumoké kevéssel
magasabb, mint a környező szárazföldi területe
ké. A tó vizének átlagos havi hőmérséklete a fő
üdülési időszakban: máj. 17,2 °C, jún. 21,4 °C, júl.
22,9 °C, aug. 22,5 °C, szept. 18,9 °C.
A tóra Tihanytól ÉK-re évi 550-590 mm, a kö
zépső és a DNy-i részeken évi 620-660 mm csa
padék jut. A nyári félévben az ÉK-i részekre
310-340 mm, a középső területekre 340-370 mm,
a DNy-i részekre 370-390 mm eső esik.
A víz felszínének téli állapotára jellemző,
hogy sokévi átlagban, a nov.-ápr. időszakban
120 napon át jégmentes, 11-12 napon át zajló jég
fedi, és 49-50 napon keresztül álló jéggel borított.
A leggyakrabban januárban (19 nap) és február
ban (18 nap) számíthatunk összefüggő, álló jég
takaróra.
A leggyakoribb szélirányok a tó fölött az É-i és
az ÉNy-i. Az átlagos szélsebesség az ÉK-i meden
cében 3,5-4 m/s közötti (a somogyi part közelé
ben erősebb), a DNy-i medencében 3-3,5 m/s.
i z e k ■ A tómedence teljes egészében vízzel ki
töltött terület, amelynek szintjét a siófoki zsilip
segítségével bizonyos határok között lehet tarta
ni. Vízgyűjtő területe 5775,5 km2, erről több mint
30 állandó és 20 időszakos vízfolyás táplálja.
Legfőbb vízszállítója a Zala. A tó vízháztartását
az alábbi adatok jellemzik: csapadék (átlagosan)
650 mm, hozzáfolyás 880 mm, párolgás 870 mm,
lefolyás 640 mm.
A tó éven belüli vízállásváltozásai általában
50 cm-ig terjednek, de korábban az 1,5 m-t is el
érték. A Sión maximálisan 80 m3/s vízhozam
vezethető le, ha azt a tó vízszintemelkedése in
dokolja.
A tó sekélysége (átlagos vízmélysége: 3,36 m)
miatt a szél gyakran kelt erős hullámzást. A hul
lámok hosszúsága 7-10 m, magassága az 1 m-t is
meghaladhatja. Ezért veszélyesek. A légáramlá
sok erős áramlásokat is kelthetnek a tó két vége
között. Hatásukra az ún. állóhullámok szintkü
lönbsége elérheti az 50 cm-t.
A sekélység az oka a nagy hőmérsékleti inga
dozásnak is. Nyáron a víz a felszínen 27 °C-ig
melegedhet. Télen viszont gyakran tartósan be
fagy. A jég vastagsága a 20-30 cm-t is eléri, ami
kedvez a téli sportoknak.
A Balaton vízminősége általában kitűnő, amit
a partmenti települések szennyvizének elvezeté
sével, tisztításával igyekeznek továbbra is bizto
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sítani. A Balaton természetes sótartalma 450
mg/1 körül van. Keménysége 15-16 nk° körül in
gadozik. így kémiai tulajdonságai is kellemes
fürdővízzé avatják.
N ö v é n y z e t ■ Legnagyobb kiterjedésű természe
tes tavunk az emberi beavatkozások (pl. Sió-zsi
lip megépítése, berkek lecsapolása, a parti nádas
öv megszüntetése, partvédő művek kiépítése,
vízszennyezések) következtében csak részle
gesen őrizte meg a többségében hínár- és a parti
zonációhoz tartozó eredeti vegetációtípusait. A
balatoni hínárok zömét a legyökerező hínáros
békaszőlő (Potamogeton perfoliatus) alkotja, sok
szor süllőhínár- (Myriophyllum) és tüskéshínár(Najas) fajokkal. A hínárnövényzet eloszlása és
mennyisége - évtizedes időléptékben - igen vál
tozó. A nyílt víz felől, a nádasok előtt, azok öblözeteiben jellemzők a víz színén szétterülő fajok:
békatutaj (Hydrocharis morsus-ranaé), fehér tün
dérrózsa (Nymphaea alba), vízitök (Nuphar lutea),
súlyom (Trapa natans). Vízben alámerülő értékes
növények a kolokán (Stratiotes aloides) és a rencefajok ( Utricularia spp.). A nád (Phragmites australis),
bodnározó gyékény (Typha latifolia), keskenylevelű gyékény (T. angustifolia), tavi káka (Schoenoplectus lacustris) uralta nádasok területe az
utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent, ma
már csak a tó 2,1%-át borítják. Szép állományaik
az É-i parton Zánka mellett, a Szigligeti-, a Bázsai-, a Csopaki- és a Kerekedi-öbölben marad
tak fenn. Ezekben lápi fajok is vannak (télisás Cladium mariscus, tőzegpáfrány - Thelypteris
palustris), és a partszegély szukcessziósorozatá
nak elemei is mind megtalálhatók bennük. Meg
ritkult ugyanakkor a forrásmoha (Fontinalis
antypyretica), problémát jelent az inváziós süntök
(Echinocystis lobatá). A csak időszakosan víz alá
kerülő nádasok sokkal fajgazdagabbak (nádi
boglárka - Ranunculus lingua, gázló - Hydrocotile
vulgáris), mint az állandóan elöntött állományok.
A nádas és a magassásos öv gyakran széles sáv
ban egymásra csúszik. Leggyakoribb sásfaj a
mocsári sás (Carex acutiformis).
Gyakori élőhelyek: B la, A3a; közepesen gya
kori élőhelyek: RB, P2a, RA, B5, B4; ritka élőhe
lyek: OB, D34, Jla , P2b, J4, A l, A23, B lb , B2, B3.
Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok szá
ma: kevesebb mint 20; özönfajok: zöld juhar
(Acer negundo): 1, aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 3. (Bódis Judit, Szeglet Péter)
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ö z l e k e d é s b Tavi hajózással rendelkező kistáj,
ahol a vízi közlekedés elsősorban idegenforgal
mi igényeket elégít ki. A tónak 22 személyforgal
mi kikötője van, 65%-uk az É-i, 35%-uk a D-i par
ton található. A legnagyobb forgalmat Siófok,
Balatonfüred és Keszthely bonyolítja. Szántód és
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Idegenforgalmi régió: balatoni
Üdülőkörzet: Balaton, kiemelt üdülőkörzet

4.1.15 B A L A T O N I- R IV IÉ R A
A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Terü
lete 159 km2 (a középtáj 11,2%-a, a nagytáj 1,4%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

O
/
/o

20,2
5,7

2,2
23,6
7,5
33,3
7,5

Hektár
3227,4
908,4
354,6
3758,9
1193,8
5312,2
1198,2

D o m b o r z a t b A litológiai különbségek, a szer
kezeti mozgások, a lepusztító folyamatok, első
sorban a pianáció és a szelektív denudáció hatásá
ra igen változatos domborzat egyes vélemé
nyek szerint pannóniai abrázió, ill. pleisztocén
pianáció eredm ényeként egy 160-180, egy
120-150, ill. utóbbin belül egy 130-140 m tszf-i
magasságú alapszintre különíthető. A tóhoz kö
zelebb egy 110-114 m-es balatoni abráziós sík
meredek, alámosott peremmel szakad le a hár
mas osztató jelenkori tavi szinlőkre. A magasabb
szintek erősebb tagoltsága, a Balaton-felvidék
felől D-nek kifutó völgyekhez való kapcsolódá
sa, foltokban még ma is fedő üledékei (horda
lékkúpanyag, proluviális, deluviális üledékek)
azonban inkább ma már pusztuló és feldara
bolódó hegylábfelszínre utalnak. A Riviéra lej
tői - keskeny, meredekebb völgyperemi sávok
tól eltekintve -5 -1 2 ° hajlásszögűek, kb. 30%-uk
2-5°-os, a tóparti sávok és a patakalluviumok
szintje 0-2°-os. A relatív relief kis térségekre
korlátozódva 10-15 m/km2, ill. 5-10 m/km2,
zömmel - éppen a parti síkok nagy kiterjedése
miatt - kevesebb mint 5 m/km2.
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A különböző genetikájú és magasságú, több
nyire D-ies kitettségű síkok, völgyek és völgy
közi hátak mellett számos mikrofonná fordul
elő. Közülük megemlíthetők a lapos deráziós
völgyek, amelyek jellegzetes felszínformáló
alakzatok. Az eróziós völgyekhez kisebb-nagyobb
törmelék- és hordalékkúpok, völgyvállak, derá
ziós tálak lapos mélyedései kapcsolódnak. Jel
legzetes kis formák a krioplanációs lépcsők, a
szelektív lepusztulás eredményeként környeze
tükből kiemelkedő kis kúp és csonkakúp alakú
formák: a porfiroid telérek előbukkanásai. A
mészköves felszíneken kisebb töbrök és karrok
jelennek meg.
F ö l d t a n b A permi vörös homokkő - zömmel
Balatonalmádi és Révfülöp térségében - 1 6 km2-en
bukkan felszínre. Lovas, Alsóörs környékén fillit
fordul elő 1,5 km2 területen. Közel 30 km2 a do
lomit, 15 km2 a márga, 5 km2 a - főleg füredi mészkő, kevesebb a szarmata mészkő felszíni
előfordulása. A Tihanyi-félszigeten a bazaltos
vulkanizmus kőzetei mintegy 7 millió évesek.
Öblözetekben, foltokban 1-2 km2-nyi területen
pannóniai homok, homokkő is felszínre kerül,
de jellemző, hogy az idősebb képződményeket
különböző negyedidőszaki üledékek proluviális
hegylábfelszíni hordalékkúpanyagok, deluviális
löszszerű üledékek, az ÉK-i, Mezőföldhöz csatla
kozó partvidéken homokos, löszös összletek,
sok helyütt málladékok, a parti síkokon és a
völgytalpakon alluviális homokos, iszapos,
agyagos képződmények fedik.

É g h a j l a t b Mérsékelten meleg-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj, de a Balatonfűzfői-öbölnél
már a száraz éghajlati típushoz közelít.
Az évi napfénytartam kevéssel meghaladja a
2000 órát, a nyári 800-810, a téli 190 óra.
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Az évi középhőmérséklet 10,2-10,5 °C, de
Tihany körzetében eléri a 10,7 °C-ot. A tényészidő
szakban 16,5-16,8 °C középhőmérséklet a valószí
nű. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó na
pok száma É-ÉK-en évente 188-190 (ápr. 10-12. és
okt. 18. között), máshol 195-198 körüli (ápr. 3-8. és
okt. 20. között). Fagypont alatti hőmérséklettől
ápr. 10. és okt. 26-28. között, közel 200 napon át
nem kell tartanunk. A védett Tihanyi-félszigeten
már ápr. elején megszűnnek a fagyok, és a fagy
mentes időszak 210 napon át, nov. elejéig tart. A
nyári abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga
33,0-33,5 °C, a téli abszolút minimumoké -14,0 °C.
Tihanytól ÉK-re az évi csapadék 580-600 mm,
a nyári félévi 330-360 mm. A félszigettől DNy-ra
620-640 mm évi és 350-380 mm nyári félévi csa
padék valószínű. Balatonalmádiban mérték a
legtöbb, egy nap alatt lehullott csapadékot, 82
mm-t. A hótakarós napok átlagos száma 30-35,
de a magasabban fekvő helyeken 35-38 nap. Az
átlagos maximális hóvastagság a Balaton partján
16-18 cm, a Balaton-felvidék felé 25 cm-ig nő.
Az ariditási index a Tihanyi-félszigettől ÉK-i
irányban 1,17-től 1,20-ig nő, DNy-ra viszont
1,17-től 1,10-ig csökken.

Leggyakoribbak az É-ias szelek. Másodmaxi
muma a DNy-i szélnek van. Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli. A parti sávban a frontális
és zivataros szélerősödések ugyanolyan veszé
lyesek lehetnek, mint a somogyi parton.
Az éghajlat a hőigényes és fagyérzékeny
szántóföldi és kertészeti növényeknek, a szőlőés gyümölcstermesztésnek egyaránt kedvez. Az
üdülés és az idegenforgalom kiemelkedő kis
tája.
V i z e k h A Balatonfűzfőtől Badacsonyig terjedő
É-i partszakasz számos részvízgyűjtőre tagoló
dik. Ezeknek (Vörösberényi-Séd 5,3 km, 11 km2;
Lovasi-patak 7,3 km, 44 km2; Csopaki-Séd 5 km,
14 km2; Arácsi-patak 5,4 km, 13,5 km2; Séd 9,6
km, 17 km2; Tavi-Séd 8,6 km, 14,4 km2; Örvényesi-Séd 6 km, 20 km2; Csorszai-patak 7,6 km, 21
km2) azonban csak torkolati szakaszai fekszenek
a tájban. A terület a Bakony csapadékárnyéká
ban mérsékelten vízhiányos.
Az általában gyér vizű vízfolyások közül a
Balatonfürednél torkolló Séd (más néven Kékipatak) árvízi hozamáról rendelkezünk adattal,
ami szerint 8,7 m3/s az 1%-os gyakoriságú víz
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hozam. E kis vízfolyások a többnyire karsztos
vízgyűjtőről nem sok hordalékot, de annál több
szennyező anyagot szállítanak a Balatonba. Tisz
tán tartásuk a Balaton védelmét is jelenti.
A kistáj 2 tava a tihanyi Belső-tó (30 ha) és a
kővágóörsi Kornyi-tó (1,5 ha). Összefüggő „talaj
vízszint" is csupán a völgytalpakon és a tó pere
mén alakulhatott ki, ahol mélysége 2 -4 m között
váltakozik. Kémiai jellege kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Tihanytól Ny-ra kemény
sége 25 nk° alatti, K-re e feletti. A településektől
megült parti sávban a szulfáttartalom eléri a 300
mg/1-t; É felé 60 mg/1 alá csökken.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az ar
tézi kutak mélysége általában nem haladja meg a
100 m-t. Vízhozamuk néhány száz 1/p körüli.
A mélyebb rétegek vize számos, általában kis ho
zamú forrást táplál. Közülük kiemelkednek
Balatonfüred gyógyhatású szénsavas forrásai,
amelyeket a gyógyfürdő is hasznosít. Legbővizűbb a balatonfüredi Siske-forrás (63-4 1/p kö
zötti vízhozammal).
A teljes körűen megoldott közüzemi vízellá
tás mellett az átlagosnál jóval magasabb a csa
tornázott lakások aránya is, mivel valamennyi
településen kiépült a csatornahálózat (2008:
81,8%).

(bajuszoskásafű - Piptatherum virescens, bokros
koronafürt - Hippocrepis emerus) színezik. Az ele
gyes karszterdő elszegényedve idáig hatol le. A
flóra gazdag déli elterjedésű, nemegyszer ritka
növényekben (őszi csillagvirág - Prospero elisae,
borzas szulák - Convolvulus cantabrica, vetővirág
- Sternbergia colchiciflora). Permi vörös homokkö
vén perjeszittyós mészkerülő tölgyesek tenyész
nek déli elemekkel (virágos kőris - Fraxinus
ornus, cserszömörce - Cotinus coggygria), kiritku
ló gyepszinttel és csupasz mohás foltokkal. Az
É-i oldalakon a rekettyés tölgyesben uralomra
jutnak az acidofil fajok. A mészkerülő tölgyesek
leromlása csarabosokhoz vezet (AbrahámhegyKisörs).
Gyakori élőhelyek: B la, L l, M l, H4, P2a, P2b,
OB, OC, RA, RB, RC, RD; közepesen gyakori élő
helyek: B5, D34, L2a, L4a, L4b, H2, E l; ritka élő
helyek: A3a, B lb, B3, B4, D2, K2, LY2, LY4, G2,
H3a, II, OA, P7, Jla .
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
60-80; özönfajok: arany vessző-faj ok (Solidago
spp.) 3, bálványfa (Ailanthus altissima) 2, zöld
juhar (Acer negundó) 1, gyalogakác (Amorphafru ticosa) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1. (Bódis Judit)
a l a j o k
■ A talajtakaró legnagyobb részét két
talajtípus képviseli. Az erdőtalajok nagyobb vál
tozatosságban és területi részaránnyal fordulnak
elő (27%), szemben a mészkövön képződött,
szélsőséges vízgazdálkodású, sekély termőréte
gű rendzinákkal (24%). A rendzinák elsősorban
szőlőterületek. Összefüggően főként Zánka és
Aszófő között fordulnak elő.
A Zánkától DNy-ra homokkövön kialakult
savanyú nem podzolos barna erdőtalajok, sekély
termőrétegük következtében szélsőséges vízgazdálkodásúak és gyenge termőképességűek.
Többnyire erdőborítottak, de jelentős a szőlők
részaránya is (25%).
Zánkától K-re permi vörös homokkövön
agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak
ki. Gyengén savanyú kémhatású és szélsőséges
vízgazdálkodású talajok. Termékenységük gyen
ge. Területükön kevesebb a szőlő (10%) és több
az erdő (30%).
A Tihanyi-félszigettől ÉK-re harmadidőszaki
és idősebb üledékeken vályog mechanikai össze
tételű és - a nagyfokú erózió következtében szélsőséges vízgazdálkodású barnaföldek fordul
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■ A klímazonálisan jórészt erdőssztyep-övbe tartozó terület ma jellemzően fái
kul túrtáj (szép példa erre Tihany). Feltűnő a dé
li, szubmediterrán jellegű fajok magas aránya. A
hagyományos gyümölcskultúra - a szőlőn kívül
sok más délvidéki faj is (pl. füge, levendula) - az
eredeti szárazságtűrő növényzet maradékával
páratlan egységbe fonódott össze. A gazdálko
dással való felhagyás folyamatos, üdülőterületté
alakul a hegyoldal is. A falvak feletti egykor
nagy kiterjedésű legelők most erdősödnek be.
A tópartot kísérő magassásosokból és nedves ré
tekből csak fragmentumok maradtak. Kemény
alapkőzeten zonális az egykor nagy kiterjedésű
mészkedvelő tölgyes, a hegytetőkön és az eny
hén É-ias lejtésű oldalakon kocsánytálán tölgy
gyei. A D-ies lejtőkön egy szárazabb, molyhos
tölgy és virágos kőris uralta változat nő sárga ko
ronafürttel (Coronilla coronata). Ezek fajgazdag
sziklafüves lejtősztyeprétekkel és cserszömörcés
foltokkal váltakoznak (legszebben a Balatonarács feletti hegyeken). Az extrazonális gyertyá
nos-tölgyes állományokat is xeroterm elemek
N
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nak elő 13%-os területi részarányban. Területük
jelentős része település és szőlő (40,111. 35%). A
Tihanyi-félsziget barnaföldjeinek termőréteg
vastagsága nem korlátozott, így vízgazdálkodá
suk és termőképességük kedvezőbb (ext. 50-70,
int. 60-90).
A nagyfokú erózió következtében kialakult
földes kopárok területi részaránya 6%. A Bala
tont szegélyező vályog mechanikai összetételű, a
karbonátos réti talajok területi részaránya 11%.
Mintegy felerészben település foglalja a területü
ket, ill. rét-legelő a földhasznosításuk. A Tihanyi
félszigeten található öntés réti talajok területi
részaránya 2%.

A ta ja jt^ u so k területi megoszlása
ralajtípus kód
Területi részesedés (%)
. 01
6
04
24
06
27
07
17
09
13
25
11
26
2
A talajtípusok területi elterjedése

Talajtípus
kód

0-5

01

20

04
06
07
09
25
26

55
40

20
25

100
100

Lejtőkategória a i ■
5-17 17-25 >25
45
10
25
3
27
10
17
5
8
2
33
15
50
15

Erdő
-

5
30
30

10

-

-

-

-

-

-

-

; -

K ö z le k e d é s
■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalmi tengelyű terület. D-i pere
mén vezet a 71. sz. főút és a Székesfehérvár-Tapolca egyvágányú vasúti fővonal. Balatonfűzfőnél fut be területére É felől a 72. sz., Csopaknál a
73. sz. főút. A kistáj D-i természetes határvonala
a Balaton. Állami közútjainak hossza 102 km,
amelyből 55 km (54%) másodrendű főút. Közútsűrűség 64 km/100 km2, főútsűrűség 35 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 83%. Vas
útvonalainak hossza 53 km, vasútsűrűség 34

km/100 km2. Településeinek 83%-a rendelkezik
vasútállomással. Balatonfürednek polgári célú
füves repülőtere van.
e l e p ü l é s h á l ó z a t
■ Nagyon sűrűn betelepült
kistáj, 100 km2-re több mint 10 település jut, s a
lakott területek aránya közel 20%. A 17 település
ből 3 városi jogállású, közülük kiemelkedik sok
ágú központi helyi funkciói és népességszáma
alapján Balatonfüred (2001:12 956 lakos). A váro
si népesség aránya (2001: 72,9%) valamivel az or
szágos átlag felett van. A faluhálózat derékhadát
az 1000-1600 lakosú települések alkotják, de
vannak törpe-, apró- és kisfalvak is.

T

■ A sűrű településhálózat viszonylag
magas népsűrűséggel társul (2001: 99 fő/km2),
de jelentősek a területi különbségek: az ÉK-i rész
sűrűbben, a DNy-i ritkásabban benépesült. A né
pességszám egészen 1990-ig dinamikusan növe
kedett, 1980-tól azonban a természetes népmoz
galom, 1990-től pedig a migráció is veszteséges
(2001: 34 700 fő). A kedvezőtlen népesedési for
dulat nyomai már látszanak a korszerkezeten is:
a 65 év felettiek aránya már magasabb a gyermekkorúakénál (2001:15,8, ill. 14,1%). Az iskolá
zottság jobb képet mutat, lényegében megfelel
az országos átlagnak.
A vallási összetétel megítélését jelentősen be
folyásolja, hogy a felekezeten kívüliek és az is
meretlen vallásúak aránya is meghaladja a 10%-ot.
így a római katolikusok aránya a legmagasabb
(2001: 58,4%), megelőzve a reformátusokat
(15,8%) és az evangélikusokat (3,6%). A népesség
túlnyomó része (2001: kb. 95%) magyar, az 1,6%-ot
kitevő németség túlnyomó része tartósan itt élő
német anyanyelvű külföldi állampolgár.
A munkaerő-piaci mutatók felemás képet
mutatnak: a lakosság gazdasági aktivitása ala
csonyabb az országos átlagnál, a munkanélküli
ség viszont kedvezőbb (2001: 38,1, ill. 8,2%). A
foglalkozási szerkezetben messze kiemelkedik a
tercier szektor (2001: 71,8%), megelőzve az ipart
(26,7%) és a jelentéktelen súlyú mezőgazdaságot
(1,5%). 2007 nyarán a munkanélküliség (3,2%)
fele az országos értéknek, a települések közötti
minimális különbségekkel.
N
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Idegenforgalmi régió: balatoni :
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: Balatonfúred-csop,
S í I í f ií S
A

Lóczy-bariang (Balatonfúred)

a T Balatonfüred, Csopak, Tihany
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Balatonfüredi Erdő Természetvédelmi Terület
vízi turizmus (Ábrahámhegy, Balatonrendes, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka, Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes,
Aszófő, Tihany, Balatonfüred, Csopak, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő), Gyermek és Ifjúsági Centrum (Zánka),
Belső-tó (Tihany), Koloska-völgy (Balatonfüred), Olaszrizling tanösvény (Paloznak), Vörös Homokkő tanösvény (Balatonalmádi)
tihanyi „Fehérpart", Aranyház gejzírkúp

Tf

t+ t

vármaradványok (Tihany)
kisörspusztai román templomrom (Ábrahámhegy), ref. templom (Alsóörs), kövesdi templomrom, r. kát, templom (Aszófő),
erődített ref. templom, r. kát. templom és kolostor (Balatonalmádi-Vörösberény), Szent Mihály templomrom,
,
Szent Margit templom alapjai (Balatonfüred-Papsoka), ref. („fehér”) templom, kerektemplom (Balatonfüred)
Árpád-kori Szent István-templom romja /„Csonkatorony"/, Szent Miklós-templom romjai /kövesdi templom/ (Csopak),
román stílusú templomrom (Örvényes), Árpád-kori r. kát. templom (Paloznak), szigeti romtemplom, ecséri romtemplom,
ev, templom (Révfülöp), bencés apátság temploma és altemploma, apáti templomrom, újlaki templomrom (Tihany),
ref. templom (Zánka)
Pántlika-kastély (Balatonakali), Esterházy-kúria, Pálóczi Horváth Ádám kastélya, Széchenyi-kastély, Gombás-kúria,
Horváth-ház, Jókai-villa, Blaha-villa, Dőry-villa, (Balatonfúred), Sir Dávid Balaton-kastély (Balatonszepezd), Ranolder-kastély,
Budai-villa, Angolkisasszonyok nyaralója (Csopak), Pongrácz-kastély (Paloznak)
Szívkórház, Nagyvendéglő, balatonfüredi Panteon, a Kossuth Lajos-forrás ivócsarnoka (Balatonfüred), MTA Limnológiai Kutatóintézete, az egykori apátsági pince-présház együttese (Tihany)
Lóczy Lajos földrajztudós sírja az arácsi temetőben (Balatonfüred), védett temető szív alakú sírkövekkel (Balatonudvari),
I. András sírja (Tihanyi altemplom)
Antall József-szobor, kálvária, Szent Donát-szobor, Szent László király szobra (Paloznak), kálvária,
I. András és felesége szobra (Tihany)
vízimalom (Csopak), őskori festékbánya (Lovas), a Pécsely-patak hídja (Örvényes)
Csörgey Titusz Emlékmúzeum (Ábrahámhegy) Jókai Emlékmúzeum, a Magyar Játékszín hat megmaradt oszlopa

■ fit (Balatonfüred), Malomipar-történeti kiállítás (Csopak), Vízimalom-múzeum, római villa romjai (Örvényes),
néprajzi gyűjtemény (Paloznak), honismereti gyűjtemény (Révfülöp), Eötvös Loránd-emlékkiállftás, Babamúzeum (Tihany)
Gyermekszervezet-történeti Múzeum (Zánka)
vízimalom, harangláb (Ábrahámhegy), vörösmáli pincesor (Aszófő), parasztházak Siske utca (Balatonfüred), ref. harangláb,
népi parasztházak tájház, vinceilérházak (Paloznak)

4.1.16 TAPOLCAI-MEDENCE
A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Terü
lete 112 km2 (a középtáj 7,9%-a, a nagytáj 0,9%-a).
Területhasznosítás

Típus W m
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

M

%

10,3 >,
24,5

0,2
9,9
35,8

11,8
7,5

Hektár
1151,9
2734,9
25,4
1109,6
3995,9
1318,4
833,4

o m b o r z a t ■ A hegyek lejtői a 90°-os bazaltorgonás peremektől a gyakori 40-50°-os bazaltos

D

450

felépítésű lejtőkön át a pannóniai üledékekből
épült lankásabb (20-30°) lejtőkig szelídülnek, s
utóbbiak D-i kitettségű felszínei, a kedvező ex
pozíciós adottságokkal kiegészülve a világhírű
történelmi borvidék színterei.
A meredek lejtőkkel, a kőzettani felépítésből
adódó szelektív lepusztulással függ össze, hogy
kis sávokon 300 m/km2-t is megközelíti a rela
tív relief, gyakoribb a 100-150 m/km2, széle
sebb hegylábi sávokon fordul elő 10-25 m/km2.
A medencefenékre, nagy területre viszont ter
mészetesen a kevesebb mint 2, részben a 2-5
m/km2 relatív relief jellemző. A völgysűrűség a
szárazvölgyekkel való aprólékosabb felszab
daltság miatt a hegylejtőkön jelentős, a me
dencetalpra viszonylag sűrű csatornahálózat
jellemző.

4 .1.16

az eróziós vízmosások, mélyutak is. A tanú
hegyek alját általában néhány 100 m széles, az al
luviális felszínektől 2-3, a tó vízszintjétől 6-8 mrel magasabb síkok keretezik, amelyek aprókavi
csos, csigahéj-töredékes üledékmaradványaik
tanúsága szerint egykori tavi abráziós teraszok.
Az abráziós teraszokra helyenként a hegylejtők
ről lefutó vízfolyások lapos törmelékei terülnek
szét (pl. Badacsonytördemic).
■ M érsékelten meleg-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj, de már közel van a mér
sékelten száraz éghajlati típushoz.
Évente 2000 óra körüli napsütésre számít
hatunk. Nyáron 800, télen 190 óra napfényt élvez
a kistáj.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga É-on és a csúcsokon kevéssel 10,0 °C alatt, ill.
16,2 °C, D-en 10,4 °C körül, ill. 16,8 °C. A D-i te
rületeken már ápr. 3-7-én várható, hogy a napi
középhőmérséklet a 10 °C-ot meghaladja, É-on
pedig ápr. 10-12-én. Ez az időszak É-on 188-190
napig (okt. 16-ig), D-en mintegy 195-198 napig
(okt. 20-ig) tart. A fagymentes időszak hossza
É-on 190-195 nap (ápr. 15. és okt. 25-27. között),
a tóparti övezetében közel 200 nap (ápr. 5. és okt.
28-30. között). A nyári legmagasabb hőmérsék
letek sokévi átlaga 33,5 °C, de a csúcsokon 33,0 °C
alatti, a téli legalacsonyabb hőmérsékleteké
-14,0 °C körüli.
A csapadék évi összege a Ny-i területeken
megközelíti a 700 mm-t, K-en és D-en 650-670
mm körüli. A tenyészidőszakban 370-400 mm
esőre lehet számítani (É-on a több). A legtöbb
egy nap alatt lehullott esőt Hegymagason mérték
(83 mm). A hótakarós napok évi száma átlagosan
30-35, a hegycsúcsokon 35 fölött, a medencében
16-20 cm, a magasabb helyeken 25 cm-ig emelke
dő átlagos maximális hóvastagsággal.
Az ariditási index értéke Ny-on 1,00 körüli,
K-en és D-en 1,05-1,07.
Az uralkodó szélirány az É-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, a csúcsokon 3,5-4 m/s.
É

F ö l d t a n ■ A Balaton partjától É-nak öblösödik
be a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék
között. DK-i és ÉNy-i irányban nyitott, a tó, ill.
egy alacsony vízválasztó hát közbeiktatásával a
Kisalföld felé. A szarmata mészkő É-on viszony
lag magasabb helyzetű, mint D-en; helyenként
közvetlenül negyedidőszaki, azon belül holocén
alluviális, foltokban lápos összlet fedi; a Tapolcai-tavasbarlang is benne alakult ki. A legvasta
gabb pannóniai összleteket a vulkanikus kőzetek
védték meg a lepusztulástól: a medencefelszín
ből kiemelkedő páratlan szépségű kúp és cson
kakúp alakú tanúhegyek (Szentgyörgy-hegy
415, Gulács, 293, Szigliget-Várhegy 242 m, ill. a
kistáj peremén a Haláp és a Csobánc). A vulkáni
működés kb.3,5 millió évvel ezelőtt történt. A fo
lyóvízi, deflációs és deráziós folyamatokkal kita
karított medencefelszín elvékonyodott pannóniai
rétegsorain e folyamatok termékei között sajáto
sak a plio-pleisztocén kavicsos összletek, a hegyek
lejtőin és lábainál különböző, homokos, löszös,
bazalttörmelékes összetételű lejtőüledékek.
A több csúcsra tagolt Szentgyörgy-hegy, sőt a
bazaltkúpos hegyek lejtőit is deráziós völgyek,
tálak, fülkék tagolják, a hozzájuk tartozó derázi
ós teraszok lépcsőkkel, lejtős pihenőkkel szab
dalt, alattuk kőfolyás, törmeléklejtő. A tanúhe
gyek bazaltsapkás mezái helyenként 100-150 m-t
is elérő magasságú sziklafalainak lepusztulása,
hátrálása eredményezte a nevezetes bazaltorgonás formakincset. A hegyoldalak jellemző formái

g h a j l a t

V i z e k ■ Az egykori feltöltött balatoni öblöt öt
kis vízfolyás torkolati szakasza tagolja. Ezek: Lesence-patak (18 km, 100 km2), Világos-patak
(16,5 km, 23 km2), Kétöles- vagy Viszlói-patak
(22 km, 30 km2), Tapolca-patak (105 km, 39,5 km2),
Eger-víz (32 km, 365 km2). A kistáj vízháztartása
még pozitív.

451

4 .1.16

: Vízfolyás
B te fiiiS lS
Lesence-patak
Világos-patak
Tapolca-patak
Eger-patak

iiis i®

Vízmérce

cm
Szigliget
Szigliget
Szigliget
Szigliget

-33

2
-11
-50

120

N ö v é n y z e t
a Eredetileg gazdag lápvegetáció
borította, amely azonban a csatornázás és vízelvezetés, majd a környező bányák víztelenítésé
vel bekövetkezett talajvízszint-csökkenés hatására
visszaszorult. A domináns lápréti fajok még elő
fordulnak, különösen a kormos csáté (Schoenus
nigricans), néhol lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa), télisás (Cladium mariscus), nagy szittyó (Juncus subnodulosus), nagyon ritka a lápi sás (Carex
davalliana). Több jellegzetes lápréti faj (köztük a
havasi hízóka - Pinguicula alpina) kipusztult. Az
üde láprétek helyét kékperjés és kaszálórétek
foglalták el, majd sztyepesedés indult meg, ill.
gyakoriak a gyomos, zavart gyepek és legelők.
Eltűnőben a lisztes kankalin (Primula farinosa), van
még szarvas és illatos hagyma (Allium carinatum,
A. suaveolens), buglyos szegfű (Dianthus superbus), mocsári lednek (Lathyrus palustris), fehér
zászpa ( Veratrum album). A terület jelentős rész
ben szántóföldi művelés alatt áll.

KQ
o ví.,,

76
106
85

A Kétöles-patak kivételével a többiről Szigligettől vannak vízjárási adatok.
Látható, hogy a karsztos vízgyűjtő mennyire
mérsékli a vízszint- és vízhozam-ingadozásokat.
Minőségük a vízhozam szerint változik, mert a
nagyobb vízhozam hígítja a szennyeződéseket.
A „talajvizet" 2 -4 m között lehet elérni.
Mennyisége csekély, mert a karsztos háttérből
nem kap utánpótlást. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysé
ge a D-i tájrészen a 35 nk°-ot is meghaladja.
A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között van.
A rétegvizek sem kiadósak. Az artézi kutak
száma kevés, mélységük 200 m-ig terjed. Tapol
cán a Malomtó-forrás zavartalan állapotban
259-688 1/p vizet adott percenként.
A közüzemi vízellátás teljeskörű megoldása
mellett lemaradt a szennyvízkezelés, mivel 2008ban a közcsatornával ellátott lakások aránya
csak 73,2%. Csatornahálózat csak a kisebb fal
vakban nincs, a Balaton kiemelt vízminőség-vé
delme miatt azonban a problémát sürgősen meg
kell oldani.
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LNV

LKV

44 f.

0,18
0,08
0,50
0,27

KÖQ
m3/s
0,28
0,16
0,60

1,20

NQ
36
24
24
63

Mai állapotában a medence aljának potenciá
lis vegetációja feltehetően cseres-tölgyes, a pata
kok mentén keményfaliget. A bazalthegy-tetők
zonális társulása gyertyános-tölgyes. Az É-i lejtő
kön, extrazonálisan bükkös is előfordulhatott.
A mozgó törmeléken törmelékkötő gyep, cserjés,
majd bokorerdő díszlik. A beerdősülési folyamat
itt zárt juhar-hárs sziklaerdő kialakulásához ve
zet. Az erdők aljnövényzetét délies elemek, mint a
májvirág (Hepatica nobilis) és a pirítógyökér (Tu
rnus communis) színezik. A szelídgesztenye (Costanea sativa) őshonossága kérdéses, mai állományai
másodlagosak. A természetes erdőtársulások he
lyett ma már gyakran akácosokat és kisebb részben
feketefenyő-állományokat találunk, ill. a hegyek
lejtőit nagyrészt szőlőültetvények borítják. A szik
lákon szilikát sziklagyepek jellemzők, itt nő a
sziklai ternye (Aurinia saxatilis), a Lumnitzerszegfű (Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri), a
nyugati pikkelypáfrány (Asplenium ceterach), a
Csobáncon a fürtös kőtörőfű (Saxifraga paniculata).
Egyedül itt (Szentgyörgy-hegy) található meg ha
zánkban a cselling (Notholaena marantaé).
Gyakori élőhelyek: B la, B5, OA, OB; közepe
sen gyakori élőhelyek: OC, BA, D2, D34, E l, G3,
P2a, P2b, RC; ritka élőhelyek: B lb, A l, A3a, B2,
B3, D5, D6, H3a, 14, M7, M8, K2, L l, L2a, M l,
LY2, P7, RA.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 100-120;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Lájer Komád)
a l a j o k
■ A medence legalacsonyabb térszínű
területei síklápok, amelyek még a közelmúltban
is számos értékes lápi növényfaj speciális termő
helyét adták. Mezőgazdasági értékük csekély,
termékenységük igen gyenge (int. 5-20). Vi
szonylag jelentős a lápos réti talajok részaránya
(14%), amelyek homokos vályog mechanikai
összetételűek, felszíntől karbonátosak, termé
kenységi besorolásuk a 25-40 (int.) minőségi ka
tegória.

T
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A réti öntések területi részaránya csupán 4%.
Az Eger-víz völgyében jellemző vályog mecha
nikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású,
korlátozott termőréteg-vastagságú talajok. Ter
mékenységi besorolásuk a lápos réti talajokéhoz
hasonló. Szántó hasznosításúak lehetnek.
A magasabb térszínek és a medencéből ki
emelkedő lepusztult sasbércek talajai közül a
legnagyobb területi részarányú a barnaföld
(22%). Ez a talaj harmadidőszaki és idősebb üle
déken képződött, többnyire homok, kisebb rész
ben homokos vályog mechanikai összetételű,
kedvezőtlen vízgazdálkodású, gyengén savanyú
kémhatású és gyenge termékenységű (ext.
15-25, int. 25-55). Főként a vulkáni hegyoldala
kon jelentős rajta a szőlőterület részaránya.
A mészkövön képződött rendzinák a barna
földekhez hasonlóan kiterjedtek. Mezőgazdasági
potenciáljuk kicsi (int. 10-25), erdősülésük 16%, a
legelők aránya 56% a kialakult gyakorlat szerint.
A Szentgyörgy-hegyet és a Szigligeti-hegye
ket borító erubáz és a kistájban előforduló
agyagbemosódásos barna erdőtalaj területi ará
nya egyaránt 8-8%. Az agyagbemosódásos bar
na erdőtalaj főbb jellemzői a barnaföldekével
megegyeznek, de termékenységük a még seké
lyebb termőréteg miatt csupán a 10-20 (ext.) és
15-35 (int.) tartományban változik. A bazaltokon
kialakult erubáz talajok gyakorlatilag terméktelenek.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
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K ö z l e k e d é s ■ Arteriális, az alsórendű közutakat
illetően viszont csomóponti (Tapolca) közlekedési
hálózati helyzetű terület. D-i peremén a 71. sz.,
Ny-i peremén a 84. sz. főút vezet. Tapolcán három
vasúti fővonal (Ukk-Tapolca, Székesfehérvár-Tapolca, Keszthely-Tapolca egyvágányú fővonal)
fut össze. A kistáj D-i természetes határvonala a
Balaton. Állami közútjainak hossza 57 km, amely
ből 12 km (21%) másodrendű főút. Közútsűrűség
76 km/100 km2, főútsűrűség 16 km/100 km2. Fő
út menti településeinek aránya 12%. Vasútvonala
inak hossza 18 km, vasútsűrűség 24 km/100 km2.
Településeinek 50%-a rendelkezik vasútállomás
sal. Tapolcának polgári célú füves repülőtere van.

■ Sűrűn betelepült kistáj, 100
km2-re több mint 7 település jut, s a beépített
lakott területek aránya meghaladja a 10%-ot. A 8
településből egyedül a kistáj névadója, Tapolca
városi jogállású (2001: 18 222 lakos). Fejlett kis
városként egyértelmű központja a térségnek.
Árnyékában csak apró- és kisfalvak alakultak ki,
így az átlagosnál jóval magasabb a városi népes
ség aránya (2001: 82,1%).
T

e l e p ü l é s h á l ó z a t

N é p e s s é g ■ Az átlagosnál jóval sűrűbben lakott
kistáj: a népsűrűség 151 fő/km2, ami elsősorban
Tapolca magas értékének a következménye. A
népesség 1990-ig dinamikusan növekedett, ami
Tapolca gyors népességgyarapodásának és a fal
vak lassúbb fogyatkozásának az eredője. Az 1990
utáni népességcsökkenés oka Tapolca migrációs
vesztesége (2001: 22 182 fő). Mivel hosszú távú
kedvezőtlen népesedési folyamatok nem voltak,
a korszerkezet meglehetősen fiatalos, a gyer
mekkornak aránya jelentősen meghaladja a 65
év felettiekét (2001: 17,2, ill. 12,6%). Az elörege
dési index értéke 2 településen <100, elöregedett
népességű falu nincs. Az iskolázottsági szint is
megfelelő, lényegében hozza az országos átla
got, érzékelhető eltérés csak a diplomások ará
nyánál van (2001: 8,9%).
A vallási megoszlás egyértelmű, a népesség
3/4 része római katolikus, a protestánsok aránya
szerény (református: 4,2%, evangélikus: 1,7%).
Viszonylag magas a felekezeten kívüliek és az is
meretlen vallásúak aránya (2001:9,8, ill. 7,2%). A
népesség majdnem színmagyar, mivel egyetlen
kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók valamivel jobbak
az országos átlagnál: 2001-ben a lakosság gaz
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dasági aktivitása 40,5%-os, a munkanélküliek
aránya pedig 8,2%. A foglalkozási szerkezetben
a tercier szektor aránya a legmagasabb (2001:
63,1%), megelőzve az ipart és a mezőgazdasá
TÁ JI ADO TTSÁG O K

got (32,5, ill. 4,4%). 2007 nyarán a munkát kere
sők aránya kb. 2/3-a (4%) az országos átlagnak,
a települések közötti jelentősebb különbségek
nélkül.
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Idegenforgalmi régió: balatoni
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
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1
vízimalom (Tapolca)

fi
f fr

Marton Galéria, Városi Múzeum (Tapolca)
Tarányi-présház (Hegymagas)
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4.1.17 KESZTHELYI-RIVIÉRA
A kistáj Zala megyében helyezkedik el. Területe
59 km2 (a középtáj 4,1%-a, a nagytáj 0,5%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
28,9
18,2

8,0
9,6
7,9
19,6
7,8

Hektár
1695,7
1071,1
468,9
561,0
464,6
1151,0
458,2

■ A Keszthelyi-hegységet D-ről és
Ny-ról néhány 100 m-től 2 km-ig terjedő szélesség
ben 105-180 m tszf-i magasságban övező felszín.
A Balaton-felvidék lábához támaszkodó BalatoniRiviérához hasonló genetikájú lejtős hegylábfelszín 160-140 és 115-120 m átlagmagasságú szin
D

o m b o r z a t
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tekkel, amelyek alatt a tóparton egy 110-114 m-es
pleisztocén tavi abráziós szint, továbbá a parti
alluviális síkok (105-108 m) sorakoznak.
A terület mintegy felére a <5 m/km2, a többi
felszínre egyenlő arányban az 5-10, ill. a 10-25
m/km2 relatív relief a jellemző. Csak a hegység
400 m átlagmagasságú tömbjének a hegylábfelszínre való meredek leszakadásainak keskeny
sávjain mutatkozik 150-200, ill. 200-250 m/km2-es
relatív relief.
■ Zömmel a hegységet felépítő felső-tri
ász dolomit, kisebb részben mészkő, foltokban
pannóniai üledék és törmelékük, málladékuk van
a felszínen. Előbbi jellemző a Szépkilátót magán
hordó kiterjedt abráziós síkra, míg a hegységből
kilépő Vár-völgy hordalékkúpja homokos-löszös,
dolomittörmelékes felépítésű, akárcsak az É-nak
felnyúló Keszthelyi-öblözet nagy része.
A hegységperemi lejtős síkok alsóbb szintjein
fokozatosan kivastagszik a málladéktakaró és a
F
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löszös-homokos-agyagos összlet, Balatongyörök
től Vonyarcvashegyen, Gyenesdiáson, Keszthe
lyen át Cserszegtomajig. A legalacsonyabb alluviális síkokon tőzeges, lápos képződmények is
előfordulnak.
É g h a jl a t
■ Mérsékelten meleg, mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj, de É-on már mérsékelten
hűvös.
2000 óra körüli évi napfénytartam a valószí
nű, nyáron kevéssel 800 óra alatti, télen 190 óra
körüli napsütésre számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C (É-on
az alacsonyabb), a tenyészidőszaké 16,4-16,8 °C,
de É-on csak 16,0 °C körüli. É-on mintegy
188-192 napon keresztül (ápr. 10-12. és okt.
15-17. között), D-en mintegy 195-198 napon át
(ápr. 3-7. és okt. 20-22. között) a napi középhő
mérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes
időszak hossza 194-198 nap (ápr. 10-15. és okt.
25-30. között), É-on néhány nappal rövidebb
(mintegy 192 nap, ápr. 16-18. és okt. 25-30. kö
zött). Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
átlaga 33,0-33,5 °C, a minimumoké -14,0 °C.
Az évi csapadék 660-700 mm, a vegetációs
időszaké 390-410 mm. Cserszegtomajon esett
egy nap alatt a legtöbb eső (131 mm). Évente
30-35 hótakarós nap a valószínű, az átlagos ma
ximális vastagsága 22-26 cm.
Az ariditási index 1,00 és 1,07 között változik.
Az uralkodó szélirány az É-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti, különösen a he
gyek szélárnyékában.
Éghajlata a meleg- és a napfényigényes kultú
ráknak (szőlő, gyümölcs) is kedvez. Jelentős az
üdülés és az idegenforgalom.

V i z e k ■ A Keszthelyi-hegység és a Balaton-part
közötti peremhelyzetű kistájnak önálló vízfolyá
sa nincs, de a Ny-i tájhatáron érinti a Csókakőipatak (15 km, 25 km2) torkolati szakasza. Vízháztartása kiegyenlített.
A „talajvíz" mélysége 4 m alatt van, csak
Keszthelytől Ny-ra emelkedik 2 m-ig. Mennyisé
ge nem számottevő. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Általában kemény,
sőt Keszthely környékén igen kemény (45 nk° fe
lett). A szulfáttartalom is ott dúsul fel 600 mg/l-ig.
A rétegvizek mennyisége is csekély. Az artézi
kutak mélysége eléri a 200 m-t is, vízhozamuk in
gadozó. A hegység lejtőin néhány forrás is fakad.

Köztük a vonyarcvashegyi Erzsébet-forrás a legje
lentősebb, 18-2401/p között ingadozó hozammal.
Csatornahálózat valamennyi településen van,
az erre kapcsolt lakások aránya 2008-ben 83,9%.
N ö v é n y z e t ■ Vegetációját a domborzati viszo
nyok és a mikroklíma határozzák meg, az extrazonalitás jelentősége nagy. Erős a kultúrhatás, a
parti sáv ősidők óta lakott. A dolomitgerinceken
és a D-i lejtőkön a száraz tölgyesek, a cserszömörcés karsztbokorerdők kis sziklagyepfoltok
kal váltakoztak. A legeltetés miatt a 20. század
elejére az erdők erősen visszahúzódtak, nagy te
rületeken alakultak ki dolomitkopárok. Az erdő
területek újbóli növelése érdekében a kopárokat
szinte teljes egészében betelepítették fekete
fenyővel. A hegység partra néző vonulatát meg
határozó feketefenyő-ültetvények mostanra
pusztulóban vannak, alattuk főleg virágos kőris
ből álló újulat nőtt fel. A homorú hegyoldalakon
folytatott hagyományos szőlő- és gyümölcster
mesztés eltűnőben van.
A fenyvesítés ellenére helyenként jó természetességi állapotban maradtak fenn a déli lejtők
- a Keszthelyi-hegységben megszokott - xeroterm vegetáció-típusai: sziklagyepek, bokorer
dők, száraz tölgyesek (legszebben a cserszegi
Gyötrősön, a gyenesi Ló-hegyen és a Becei-ugratón). A flóra speciális jellegét a montán (szőke
oroszlánfog - Leontodon incanus) és az atlanti
mediterrán (pirítógyökér - Tamus communis, szú
rós csodabogyó - Ruscus aculeatus, adriai sal
langvirág - Himantoglossum adriaticum) elemek
adják.
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A hegység délnyugati előterében homoki
gyepek, másutt a Balaton felé egyre nedvesebb
kaszálórétek, sásosok voltak. A homoki vegetáció
ból leromlott pusztai csenkeszes (Festuca rupicola)
gyepek, a kaszálókból, magassásosokból töredé
kek maradtak. Néhány idős fa alapján valószí
nűsíthető a lapos hátakon a tölgy-kőris-szil ligeterdők egykori jelenléte. Az eredeti fűz-nyár
ligeterdőkből semmi sem maradt, torz újjáéledé
sük a parti nádas-sásos sávot teljesen tönkretévő
iszaptározókban valósult meg.
Gyakori élőhelyek: E l, H4, OB, OC, RB; kö
zepesen gyakori élőhelyek: B la , B5, P2a, P2b,
RD; ritka élőhelyek: B4, D2, D34, G2, H2, H5b,
L l, M l, P7.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: arany vessző-fajok (Solidago spp.) 2,
bálványfa (Ailanthus altissima) 3, zöld juhar (Acer
negundő) 1 , gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1 ,
akác (Robinia pseudoacacia) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Bódis Judit)
a l a j o k ■ Az uralkodó talajtípus a 60%-os terü
leti részaránnyal előforduló vályog mechanikai
összetételű barnaföld, amely túlnyomó részben
harmadidőszaki és idősebb üledékeken, kisebb
részben - Hévíztől É-ra egy kisebb foltban - löszös
üledékeken található. Termékenységi besorolása
az 50-75 (int.), erdősültsége jelentéktelen. A kis
táj talajait a beépítés (talajfedés) veszélyezteti,
minthogy a települések már közel 30%-ot foglal
nak. Szőlő mintegy 20%-on lehet.
Erodált köves kopár Cserszegtomaj környé
kén fordul elő, összesen mintegy 4%-os területi
részaránnyal, szőlőterületként (35%) hasznosíthatóan.

T

A talajtípusok területi megoszlása
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A Keszthelyi-hegység kistájba nyúló részét
mészkövön kialakult rendzina talaj borítja (21%).
Jórészt erdő (86%), kisebb részben szőlő lehet a
hasznosítása.
K ö z le k e d é s
■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. D-i peremén egymással párhu
zamosan fut 71. sz. főút és a Keszthely-Tapolca
egyvágányú vasúti fővonal. A kistáj D-i termé
szetes határvonala a Balaton. Állami közútjainak
hossza 42 km, amelyből 22 km (55%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 70 km/100 km2, a főútsűrűség 36 km/100 km2. Főút menti települései
nek aránya 80%. Vasútvonalainak hossza 16 km,
vasútsűrűség 26,7 km/100 km2. Településeinek
80%-a rendelkezik vasútállomással.

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A szerény méretű kistáj sű
rűn betelepült, 100 km2-re több mint 8 település
jut. Az 5 település - elsősorban Keszthely - jelen
tős részben „ki is tölti" a tájat, mivel a beépített
lakott területek aránya közel 30%. Egyetlen váro
si jogállású települése a széles körű központi he
lyi funkciókkal rendelkező, középvárosi szintű
Keszthely (2001: 22 388 lakos). Vonzáskörzete
túlterjed a kistáj határain. A városi népesség ará
nya (2001: 75,6%) meghaladja az országos átla
got. A falvak többsége közepes nagyságú,
1800-2800 lakosú település.

T

N é p e s s é g ■ A sűrű településhálózat magas nép
sűrűséggel párosul, ennek értéke jelentősen meg
haladja az országos átlagot (2001: 186 fő/km2).
A népességnövekedés hosszú ideje folyamatos,
így a népességmaximum 2001-ben alakult ki
(29 625 fő). A népességgyarapodás korábban
egyaránt táplálkozott a természetes népmozga
lomból és a migráció nyereségéből. 1990 óta az
előbbi veszteséges, de ezt a pozitív vándorlási
egyenleg kompenzálni tudja. A korszerkezet ki
egyenlített, a gyermekkornak aránya valamivel
még magasabb, mint a 65 év felettieké (2001:
15,5, ill. 14,6%). Az elöregedési index értéke 2
településen <100, elöregedő népességű helység
nincs. Az iskolázottsági szint kimondottan jó, fe
lülmúlja az országos átlagot is. Ennek hátterében
elsősorban az egyetemi város Keszthely áll.
A vallási szerkezet meglehetősen egyveretű, a
népesség 3/4 része római katolikus, a protestáns
egyházak részesedése szerény (református: 3,6%,
evangélikus: 2,1%). Ennél még a felekezeten
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kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya is ma
gasabb (2001: 7,8, ül. 8,8%). Az etnikai összetétel
majdnem homogén, szinte mindenki magyar,
egyetlen kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók valamivel jobbak
az országos átlagnál: a lakosság gazdasági akti
vitása 2001-ben 40,1%, a munkanélküliségi ráta
T Á JI ADO TTSÁG O K

pedig 7,4%. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor dominál, az aktív keresők 3/4 része ide
tartozik. Az ipari dolgozók aránya 22,1%, a me
zőgazdasági foglalkoztatottaké pedig mindössze
2,7%. 2007 nyarán a munkanélküliség (4,7%) ala
csonyabb az országos átlagnál, a települések kö
zötti jelentősebb különbségek nélkül.

ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: balatoni
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt i
Borvidék: Balaton-felvidéki

őkörzet

arborétum (Cserszegtomaj), Büdöskúti arborétum (Balatongyörök), Festetics-kastély parkja (Keszthely)
Balaton-felvidéki Nemzeti Paris, Keszthelyi Kastélypark Természetvédelmi Terület

A .

Kis-Balaton (Fenékpuszta), kútbariang (Cserszegtomaj), Nagymező, Szépkilátó (Balatongyörök),
autókrosszpálya (Gyenesdiás), Országos Kéktúra
Magyarország legnagyobb bükkfája (Gyenesdiás)
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H

r, kát. templom (Balatongyörök), belvárosi plébániatemplom (Keszthely), vonyarci kápolna,
vashegyi kápolna (Vonyarcvashegy)
Festetics (II.) Tasziló-kastély (Balatongyörök), Festetics-kastély (Keszthely)
okker- és piritbánya (Cserszegtomaj), Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum, Marcipánmúzeum, Rádió- és tv-múzeum,
Vasúttörténeti Múzeum (Keszthely)
Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum, Helikon Kastélymúzeum, Keszthelyi Pantheon, Mikus Galéria,
Néprajzi Múzeum, Szendrey Júlia szülőháza, Vakum romjai /Fenékpuszta/, Babamúzeum (Keszthely)
becehegyi présházak (Balatongyörök)
Várszínház (Cserszegtomaj)

4 2 KÜLSŐ-SOMOGY
4.2.11 NYUGAT-KÜLSŐ-SOMOGY
A kistáj Somogy megyében helyezkedik el. Terü
lete 722 km2 (a középtáj 25,1%-a, a nagytáj 6,1%-a).
Területhasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,3
54,6
3,3
4,1
5,6
27,9

1,2

Hektár
2417,8
39428,3
2393,8
2942,9
4034,3
20144,5
872,0

D o m b o r z a t ■ A kistáj a Balaton LengyeltótiKőröshegy közti parti síkjától D-re a Dél-Külsősomogyi-süllyedékig (kb. Igal-Mernye vonaláig)

terjed. Ny felé a merev futású, meridionális Osztopáni-völgy különíti el a belső-somogyi horda
lékkúptól. K-i határa kb. Bonnya-Karád-ZicsKőröshegy vonalában húzható meg.
A terület meridionális völgyekkel közrefogott,
É-D-i irányban húzódó hátak rendszere. Három,
Ny-i irányban sorakozó, D felé egyre hosszabb
dombhát (Balatonföldvári-, Karádi-, Boglári-hát)
alakult ki ebben a térségben az egykori egysége
sebb hegylábi síkból. Szélességük 5-10 km,
hosszúságuk 20-30 km. A dombhátak több közös
geomorfológiai vonással rendelkeznek. A 180-200
m tszf-i magasságról É felé fokozatosan 280-300
m-ig felemelkedő, a Balaton medencéjére 100 m
körüli meredek, lépcsőzött peremekkel leszakadó
hátak gerincvonalainak É-D-i irányú lejtése átla
gosan 2-3°. Ez az érték csak a köztes lapos lépcsők
nél meredekebb kissé. A domborzat tagoltsága
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tók, amelyek É-i és D-i kettős lefolyást eredmé
löszpáholyokkal, löszcirkuszokkal, üregek, fül
nyeznek, továbbá a Balaton menti torkolataiknál
kék, mélyutak tömegével.
kialakult tölcsérszerű öblözetek, az ún. berkek.
Általában a dombhátak központi sávjai a tető
szintek és a viszonylag sík felszínek. Ezek a D-i
részeken kiszélesednek és gazdaságilag haszno
síthatók. A magas É-i részek tetőszintjei azonban
keskeny, zegzugos futású sávok, vagy izolált fol
tok. Ezek inkább erdőgazdálkodásra alkalmasak.
Kedvező domborzati adottság, hogy a hátak
K-Ny-i irányban lépcsős elrendeződésűek. A ma
gasabb központi tetőszinteket alacsonyabb pere
mi lejtős félsíkok, völgyvállak kísérik. Ezek a
lankásabb lejtőkkel határolt, enyhén tagolt lép
csők igen kedvező feltételeket nyújtanak mezőgazdasági művelésre, útvonalvezetésre, telepü
lések és egyéb műszaki létesítmények számára.
A völgyvállak a dombhátak közötti meridionális
völgyeknek igen jellegzetes térszíni alakzatai. E
völgyek további sajátosságai a völgyi vízválasz-
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A mélyföldtani viszonyokat alapve
tően meghatározza, hogy É-i részét érinti a Balaton-vonal, D-i határát pedig az Inke-Igali-gerinc
keskeny vonulata alkotja. A kettő között nagy
vastagsában triász korú mészkő és dolomit hal
mozódott fel. A kora- és középső-miocén idején
intenzív vulkáni tevékenység: riolitos-dácitos
sorozat Karád térségében. A terület alapformái
szerkezeti mozgásokkal pannóniai homok- és
agyagüledékekből alakultak ki. Mivel az alaphegység tömbjei ÉNy-DK-i és erre merőleges
szerkezeti vonalak mentén lépcsőzetesen
süllyedtek le, a pannóniai üledékek vastagsága
is DK felé 200-700 m között ingadozik. Az említett
homok és agyag azonban csak a hátak peremem,
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lejtők aljában bukkan a felszínre, másutt néhány
m vastag murvás folyóvízi homok és 10-20 m
vastag lösztakaró fedi. Lejtőkön, völgyvállakon
jelentős vastagságban halmozódtak fel löszösmurvás, homokos lejtőüledékek. A talajvíz a ma
gasabb löszhátakon 20-40, az alacsonyabb szin
teken 6-10 m, az alluviumokon 2-4 m mélyen
helyezkedik el. A pannóniai üledékekben
100-300 m között több szintben tárolódnak ré
tegvizek. A terület D-i részein 1000-1400 m -ről
70 °C körüli hőmérsékletű hévizek nyerhetők. A
nedvesebb, szélesebb völgytalpakon tőzeges kotus rétegek, lápi mész is előfordul.
Mérsékelten meleg, É-on mérsékel
ten száraz, máshol a mérsékelten nedves övezet
határán lévő kistáj.
Évente 2010 óra napsütés valószínű; ebből
nyáron 810 óra körüli, télen 190 óra napfénytar
tam a megszokott.
Az évi középhőmérséklet 10,2 °C, a tenyészidőszaké 16,5-16,8 °C. A 10 °C napi középhőmér
sékletet meghaladó időszak hossza 194-198 nap.
Ez az időtartam ápr. 5-8. és okt. 20. közé esik. A
fagymentes időszak hossza É-on 204 nap körüli
(ápr. 5. és okt. 28. között), a középső és D-i tája
kon 193-198 nap (ápr. 10-15. és okt. 23-26. kö
zött). A legmagasabb nyári hőmérsékletek sok
évi átlaga 33,0-33,5 °C, a téli minimumoké É-on
-15,0 °C, máshol -16,0 és -17,0 °C közötti.
É-on az évi csapadékösszeg 650 mm körüli, a
kistáj többi részén évente 680-700 mm csapadék
ra számíthatunk. A vegetációs időszak alatt
mintegy 380-410 mm eső esik. A legnagyobb 24
órás csapadékot, 88 mm-t, Nagycsepelyen mér
ték. A hótakarós napok átlagos száma évi 35-38,
az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm.
Az ariditási index É-on 1,08, máshol 1,00-1,05.
A leggyakoribb szélirányok a Ny-i és É-i szek
torban találhatók, de jelentős a DNy-i szél gya
korisága is. Az átlagos szélsebesség 3 m/s, a ma
gasabb dombtetőkön kevéssel fölötte.
Az éghajlat egyaránt kedvez a hőigényes és a
hosszú tenyészidejű szántóföldi és kertészeti
kultúráknak.
É
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iz e k
B É-i fele a Keleti-Bozóton vagy Pogányvölgyi-vízfolyáson (44 km, 251 km2), a Jamai-patakon (16 km, 59 km2), a Tetves-patakon (25 km,
44 km2) és a Nagymetszésen (18 km, 88 km2) át a
Balatonhoz, a D-i rész az Andocsi-patakon (18

V

km, 38 km2) és a Kőrises-vízen (17 km, 39 km2) a
Koppányhoz, ill. a Vargabonyi-árkon (18 km, 86
km2) és a Vérgamási-árkon (21 km, 49 km2) át a
Deseda-patak közvetítésével a Kapóshoz folyik le.
A kistáj nagyobb részének vízfeleslege van, ami
DNy felé haladva fokozódik.
A felsorolt kis vízfolyásokban nincsen mindig
víz, de tudjuk, hogy a Deseda-patak forráságai
ritkán száradnak ki. A községeken áthaladó sza
kaszaik szennyezettek.
A 17 különböző állóvíz együtt 256 ha felszínű.
A „talajvíz" a völgyekben 2-4 m között inga
dozik, a völgyközi hátak és dombvonulatok alatt
azonban igen mélyen van. Mennyisége nem szá
mottevő. A kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg túlnyomó. Keménysége 25-35 nk°
közötti, de helyenként (pl. Lengyeltótitól Ny-ra)
még nagyobb. A szulfáttartalom csak a Balaton
közelében haladja meg a 300 mg/l-t. Kiterjedt a
nitrátosodás.
A rétegvizek mennyisége szerény. Emiatt, bár
elég nagy az artézi kutak száma, az általuk ter
melt vízhozam mérsékelt, átlagban csak 150 1/p.
Mélységük meghaladja a 100 m-t.
Még 2008-ban is súlyos problémája a kistáj
nak, hogy mindössze 5 településen épült ki rész
legesen a közüzemi csatornahálózat. Az erre
kapcsolt lakások aránya mindössze 26,7%.
N ö v é n y z e t b A kistáj potenciális erdőterület. A
természetes erdőtársulások megmaradt állomá
nyai nagyobbrészt gyertyános-tölgyesek, É-ias
kitettségű völgyekben bükkösök. Egyes állomá
nyokban gyakori a májvirág (Hepatica nobilis), a
szártalan kankalin (Primula vulgáris), a szúrós
csodabogyó (Ruscus aculeatus), a pirítógyökér
(Tamus communis), a kisvirágú hunyor (Helleborus
dumetorum). Ritka orchidea a piros madársisak
(Cephalanthera rübra). Délies kitettségben mész
kedvelő tölgyesek fejlődnek, gyepszintjükben nő
a bajuszos kásafű (Piptatherum virescens). Mere
dek lejtőkön megjelenik a cserszömörce (Cotinus
coggygria). Erdőszéleken él a bókoló gyűrűvirág
(Carpesium cernuum), a nagyezerjófű (Dictamnus
albus), a tarka nőszirom (Iris variegata) és a mezei
aggófű (Tephroseris integrifolius). A természetes
erdőtársulások helyén igen gyakran akácosokat,
erdei- és feketefenyveseket és más kultúrerdőket, valamint jellegtelen származékerdőket ta
lálunk, ill. jelentős a mezőgazdasági kultúrák
aránya. Erdőssztyep-foltokon szarvasgyökér
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(Tordylium maximum) is előfordul. Látránynál a
homoki sztyeprét különböző degradáltsági fokú
változatai alakultak ki. Kevésbé bolygatott állo
mányaiban gyepalkotó a pusztai csenkesz (Festuca
rupicola), ritkábban a magyar csenkesz (Festuca
vaginata). A homokpusztagyepek maradványfa
jai a homoki ternye (Alyssum tortuosum), a szúrós
hölgymái (Hieracium echioides), a homoki szalma
gyopár (Helichrysum arenarium), az őszi füzérte
kercs (Spiranthes spirális) és a fekete kökörcsin
(Pulsatilla nigricans). Helyenként átszivárgásos,
Hl. forráslápok alakultak ki. Szittyós és csátés
láprétek jellegzetes faja a fehérmájvirág (Pamassia
palustris), a mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), a
széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), a
tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) és helyenként
a rostostövű sás (Carex appropinquata). Kékperjés
réteken nő a buglyos szegfű (Dianthus superbus)
és a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata). A vízfolyások mentén patakparti nádasok
(köztük rizsfű- - Leersia oryzoides - állományok),
magassásosok (néhol bugás sás - Carex paniculata), helyenként csermelyaszatosok díszlenek.
Gyakori élőhelyek: K2, RC, K I a, OC, RB, L2a;
közepesen gyakori élőhelyek: OB, B la, P2a, P2b,
B5, K5, D34, H5a, E l, RA, L2b; ritka élőhelyek:
J5, OA, E2, H5b, J6, J2, L l, D5, L2x, Jla , H4, M8,
B lb, B3, BA, D2, A l.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma 30-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 1, bálványfa
(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosá) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok
(.Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Lájer Komád)
a l a j o k ■ A tájban döntően a löszös üledékeken
kialakult különböző erdőtalajok jellemzőek. Az
agyagbemosódásos barna erdőtalajok (20%) is
főként löszön képződtek, vályog mechanikai
összetételűek, vízgazdálkodásukra a közepes
vízvezető és a jó víztartó képesség a jellemző,
termőképesség szerinti besorolásuk pedig a
30-55 (int.) kategória. Az alluviális üledéken
képződött, homok mechanikai összetételű válto
zatok - pl. az Orci-patak szomszédságában és
Felsőmocsolád környékén - , víz- és tápanyag
gazdálkodásuk miatt kedvezőtlenebb terménységi besorolásúak. Zömmel lejtőn találhatók,
ezért erodáltságuk helyenként jelentős, sőt ese
tenként már földes és köves kopárig erodálód
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tak. A szántó hasznosításon (50%) kívül erdő
sültségük mintegy 20%. Említésre méltó még a
gyümölcsösök részaránya (10%).
Az alacsonyabb térszínek löszös üledékein
főként bamaföldek képződtek. Területi részará
nyuk 54%, így a kistáj uralkodó talajtípusát kép
viselik. Fizikai és vízgazdálkodási tulajdonsága
ik az agyagbemosódásos erdőtalajokéhoz közel
állók, termékenységük a kisebb kilúgozottság
következtében kedvezőbb; a 40-70 (int.) talajmi
nőséggel jellemezhetők. A lejtőkön elfoglalt hely
zetük miatt nagy az eróziós potenciáljuk. Szántó
ként mintegy 60%-uk hasznosítható.
A még lankásabb térszínek csernozjomok felé
átmenetet képviselő - szintén löszös üledékeken
kialakult - erdőtalaja a csernozjom barna erdőta
laj (17%). A másik két erdőtalaj típustól nagyobb
szervesanyag-tartalmával és mérsékeltebb kilúgozottságával különbözik. Termékenységi besoro
lása a barnaföldekéhez hasonló (int. 50-80), de er
dősültsége kisebb mértékű (4%). Túlnyomórészt
szántó, és még mint szőlő (15%) hasznosulhat.
Kis területeken mészlepedékes csernozjo
mok, csernozjom jellegű homokok, réti csernoz
jomok, a völgyekben öntés réti és síkláp talajok is
előfordulnak. Együttes területük is csupán az
összterület 7%-a, ezért gazdasági jelentőségük
nem meghatározó.

A talajtípusok területi megoszlása
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K ö z le k e d é s
■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. É-i pe
remén fut az M7-es autópálya, középső részén a
67. sz. főút vezet át. Ny-i peremét több szaka
szon érinti a Fonyód-Kaposvár egyvágányú vas
útvonal, DK-i harmadában a Siófok-Kaposvár
mellékvonal kanyarog. Kőröshegy közelében az
M7-es autópályának 1872 m hosszú völgyhídja
van. Állami közútjainak hossza 170 km, amely
ből 45 km (27%) autópálya és másodrendű főút.
Közútsűrűség 24 km/100 km2, főútsűrűség 7
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
12%. Településeinek 41%-a közúthálózati vég
pont. Vasútvonalainak hossza 49 km, vasútsűrűség 7 km/100 km2. Településeinek 26%-a rendel
kezik vasútállomással.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t H A kistáj egyes részein a ter
mészeti viszonyok nem kedvezőek a települések
létrejöttéhez, így a településsűrűség (4,6 település/100 km2) területileg differenciált, s összes
ségében meghaladja az országos átlagot. A 33 te
lepülésből egyedül a szerény központi helyi
funkciókkal rendelkező, s ráadásul a térség pere
mén fekvő Lengyeltóti városi jogállású (2001:
3461 lakos). így a kistáj jórészt a szomszédos te
rületek központjaihoz (elsősorban Kaposvárhoz)
kapcsolódik. Tipikusan apró- és kisfalvas térség,
a törpefalvasodás nem jellemző. Az átlagos falu
méret 670 lakost jelent. A városi népesség aránya
nagyon alacsony, mindössze 13,8% (2001).

é p e s s é g ■ Ritkásan benépesült kistáj, a népsű
rűség (2001: 35 fő/km2) mindössze kb. 1/3-a az
országos átlagnak. A népességmaximum éve
1949, azóta a térség elveszítette népességének

N

40%-át (2001: 25 002 fő). Tipikus elvándorlási te
rület, de a népesség csökkenésében 1970 óta a
természetes fogyás növekvő szerepet játszik. A
kedvezőtlen népesedési folyamatok még nem
fordították át a korszerkezetet, így a gyermekko
rnak aránya meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
18,7, ill. 16,1%). Az elöregedés index értéke 7 te
lepülésen is <100, elöregedett népességű falu
nincs. Lényegesen rosszabb képet mutat az isko
lázottság: a lakosság 1/4-e még az általános iskolát
sem végezte el, több mint 1/3-a befejezte, de itt
meg is rekedt, miközben az érettségizettek az or
szágos átlag felét, a diplomások pedig az 1/3-át
sem érik el (2001:10,8, ill. 3,4%).
Vallási téren a római katolikusok aránya ki
emelkedőn magas (2001: 71,7%), jócskán meg
előzve a reformátusokat (9%) és méginkább az
evangélikusokat (3,5%). Viszonylag magas a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya, együttesen közel 15%. A népesség túl
nyomó része (2001: kb. 93%) magyar, de a ci
gányság aránya (3,6%) is magasabb a hazai
átlagnál, néhány aprófaluban pedig 20%-ra is
felmegy a részesedésük.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen roszszabbak az országos átlagnál: a lakosság gazda
sági aktivitása 2001-ben mindössze 29,4%-os, mi
közben a munkanélküliek aránya közel 20%. A
foglalkozási szerkezetben a tercier szektor ará
nya kevéssel meghaladta az 50%-ot, a foglalkoz
tatottak 1/3-a az iparban tevékenykedik, s a táji
hagyományok továbbéléseként is magas a mezőgazdaságban dolgozók aránya (2001: 14,9%).
2007 nyarán a munkanélküliség (11,1%) közel
kétszerese az országos átlagnak, a települések
közötti sokszoros különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi
Üdülőkörzet
i:
Borvidék: balatqnboglári,
jankovics-kúria fagyűjteményes parkja (Szőlősgyörök), Zíchy-kastély parkja (Pusztaberény), Széchenyi-kastély védett parkja
(Somogyvár)
Somogyvári Kupavár-hegy Természetvédelmi Terület
Kék Tó Üdülőfalu (Lengyeltóti), csacsifarm (Visz), Indiai Kulturális Központ, halastavak (Somogyvámos),
homokbánya partifecsketeleppel (Kereki)
Fehérkő várának romjai (Kereki), kisvár maradványai (Ordacsehi), Közép-Európa legnagyobb sáncárka Koppány egykori vára
körül (Somogyvár)
kegytemplom és kolostor (Andocs), román kori templom (Gyugy), béndekpusztai gótikus kápolna, r. kát. templom (Hács),
Szent László templom (Karád), Szent Anna templom (Kereki), r. kát. templom (Kisbárapáti), ev. templom (Kötcse),
r. kát. templom (Lengyeltóti), r. kát. templom (Ordacsehi), r. kát. templom (Osztopán), ref. templom (Somogyjád),
Krisna-templom, pusztatemplom /rom/ (Somogyvámos), Szent Egyed bencés apátság romjai (Somogyvár), :
Árpád-kori r. kát. templom (Teleki)
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Festetics-kastély, alsóbogátpusztai kiskastély (Alsóbogátpuszta), Kacskovics-Bánó-kastély, Pongrácz-kúria (Felsőmocsolád),
Kacskovics-kastély (Gyugy), Kopácsy-kúria (Karád), Zichy-kastély (Lengyeltóti, Nágocs), Tallián-kastély (Osztopán),
Inkey-kastély (Somogybabod), Jankovich-Bésán-kastély (Somogygeszti), Inkey-kúria, Bosnyák-kúria (Somogytúr),
Széchenyi-kastély (Somogyvár), Jankovics-kúria (Szőlősgyönök)
régi óvoda (Karád), 9 kisnemesi kúria (Kötcse)
Nepomuki Szent János-szobor (Osztopán)
Mária Múzeum (Andocs), Kunfly Lajos Emlékmúzeum (Somogytúr), helytörténeti gyűjtemény (Teleki),
somogyvári apátság romjai (Somogyvár)
tomácos tömésházak (Edde), tájház (Karád), harangláb (Kereki), népi lakóházak (Pusztaszemes),
Európa-díjas löszpincesor (Szólád)

4.2.12 KELET-KÜLSŐ-SOMOGY
A kistáj Somogy és Tolna megyében helyezkedik
el. Területe 1272 km2 (a középtáj 44,2%-a, a nagy
táj 10,8%-a).
Területhasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

o m b o r z a t

0/
mmmfSSm
3,8
62,8
3,5
1,4
5,5
21,1
2,0

I Ig k ta r
4786*9
79858,9
4433,4
1782,5
6976,4
26812,2
2512,0

a A kistáj a Balatoni-medence

Kőröshegy-Siófok közötti parti síkjától D-re a
Dél-Külső-Somogyi-süllyedék É-i szegélyéig
(Somogygeszti-Pincehely vonala) terjed, Ny-i
határa Kőröshegy-Bonnya vonalában, K-i széle a
Sió-Alsó-Kapos mentén húzható meg.
A kistáj legnagyobb része EK-DNy-i irány
ban húzódó, egymás mögött sorakozó dombhá
tak és a Balatonnal párhuzamos nagyobb völ
gyek együttese. A hátak átlagos magassága
200-300 m a tszf. Néhány tetőszint az É-i részen
kissé a 300 m fölé emelkedik (Gyugy-hát, 311 m
tszf). A relatív relief átlagosan 50-100 m/km2,
foltszerűen 100-200, ül. 30-60 m/km2-es, vala
mint a völgysűrűség 4-12 km/km2-es értékei
közepesen tagolt dombsági felszínt mutatnak. A
hátak szélessége 10-20 km, hosszúságuk 10-40
km között váltakozik. Legkeskenyebb és legrövi
debb a Jaba-Balaton, legszélesebb a KoppányKapos közötti hát. A dombhátak közös jellemző
geomorfológiai vonása a szembetűnő aszimmet
ria. Valamennyi hát ugyanis É felé meredek, kb.
100 m magas, instabil peremekkel szakad le a Ba
latonnal párhuzamos aszimmetrikus völgyekre
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(Jaba-Kis-Koppány- Koppány), ill. a legészakibb
a Balaton-medencére, D felé viszont hosszan el
nyúlt, viszonylag stabil, lankásabb lejtőkkel
(5-15°) alacsonyodnak le az említett völgyek tal
pához. A hátak tetőszintjeinek D-ies lejtése 0-5°
közötti.
Az É felé tekintő meredek lejtők rövidek,
emellett többnyire csuszamláshalmazoktól for
mált tereplépcsőkkel, köztes, rövid, mély völ
gyekkel tagoltak. E peremek zöme erdővel fedett,
csak a völgytalpi peremi teraszszerű sávok hasz
nosíthatók. Jóval kedvezőbb feltételekkel rendel
keznek a dombhátak D-i lankás lejtői. Ezek sem
tagolatlanok, mert számos É-D-i irányú, többnyi
re szimmetrikus eróziós-deráziós és deráziós
völgy mélyül a felszínbe. Ezáltal a hátaknak ez a
D-i lejtővidéke lapos völgyek és szelíden hajló ki
sebb völgyközi hátak együttese, ahol a D-ies ex
pozícióhoz K-Ny-i kitettség is társul.
A kistáj Sió-Alsó-Kapos menti 5-10 km széles
sávja lösztakarós, ill. futóhomok fedte lépcsős
hordalékkúp-felszín. Alacsonyabb helyzetének
(átlagos magasság 150-170 m a tszf, csak két folt
szerű kiemelkedés, Ozora és Magyarkeszi mel
lett haladja meg kissé a 200 m-t), enyhébb lejtés
viszonyainak (5-15°), valamint gyengébb relatív
reliefének (20-60 m/km2) megfelelően szelidebb
formák jellemzik. A felszín lapos völgyek és köz
tes lépcsős síkok együttese: völgysűrűség 4-10
km/km2.
F ö l d t a n
■ A mélyszerkezetet nézve a kistáj a
Balaton-vonal és az Inke-Igali-hát közötti ÉszakSomogyi-árokhoz tartozik, melynek leginkább
jellemző képződménye a triász korú, több km
vastag mészkő és dolomit. A miocénben intenzív
vulkáni tevékenység: az „alsó riolittufa" (kb.
21-22 millió éves) Tamási, a 14,5-15 millió éves
andezites vulkanizmus pedig Igái térségében
mutatható ki a mélyben. A terület alapformái az
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alaphegység szerkezeti viszonyainak tükörképe
ként pannóniai agyag- és homoküledékekből
formálódtak ki. A változó vastagságú pannóniai
rétegek a lejtők aljában sok helyen a felszín köze
lében vannak, másutt prebalatoni murvás folyó
vízi homok és 5-15 m vastag lösztakaró fedi. A
lejtőkőn és lejtőlábakon, lépcsős szinteken löszöshomokos, talajmaradványokkal és murvával ke
vert lejtőüledékek helyenként nagy vastagság
ban halmozódtak fel. A nagyobb keresztvölgyek
talpain csekélyebb mennyiségben tőzeges foltok,
lápi agyag és lápi mész is előfordul. A talajvíz
felszín alatti mélysége a magas löszfelszíneken a
30 m-t is meghaladja, másutt 8-15 m mélységben
helyezkedik el; a mélyebb alluviális síkoktól elte
kintve az alacsonyabb térszíneken 3-6 m. Réteg
vizek a pannóniai üledékekből nyerhetők 50-250
m között több szintből. 70 °C-nál melegebb hévi
zek a terület DNy-i részén 1000 m-nél nagyobb
mélységből hozhatók a felszínre.

Mérsékelten meleg, DNy-on mérsé
kelten nedves, máshol mérsékelten száraz éghaj
latú kistáj.
Évente 2010 óra napsütés várható; ebből nyá
ron 810, télen mintegy 190 órán át süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C, de a
Balaton partján eléri a 10,4 °C-ot. A tenyészidőszak középhőmérséklete 17,0 °C körüli, a Bala
ton közelében egy-két tizedfokkal magasabb. A
napi középhőmérséklet a tó közelében már ápr.
2-5. körül, máshol ápr. 5-8-tól meghaladja a
10 °C-ot. Ez az időszak 195-200 napon át (a Ba
laton közelében néhány nappal még hosszabb
ideig), okt. 20-ig tart. A fagymentes időszak É-on
200 nap fölötti (ápr. 5-10. és okt. 25-28. között),
D-en 193-196 nap körüli (ápr. 10-15. és okt.
25-28. között). A legmelegebb nyári nap sokévi
átlaga 33,0-33,5 °C. A téli leghidegebb napok át
laga ÉNy-on -15,0 °C, máshol -16,0 és -17,0 °C
közötti.
É

g h a j l a t

ü
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A DNy-i tájrészek élvezik a legtöbb csapadé
kot (680 mm évi, 380-400 mm nyári félévi). Más
hol az évi csapadék 600-650 mm körüli, s ebből
a tenyészidőszakban 350-380 mm eső esik. Ta
másiban mérték a legtöbb 24 órás csapadékot,
124 mm-t. A hótakarós napok száma a téli félév
ben általában 30-35, a legnagyobb átlagos hóvas
tagság 20-25 cm körüli.
Az ariditási index értéke 1,05-1,10 közötti,
DNy-on 1,00 körüli.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, de jelentős
a DNy-i szél aránya is. Az átlagos szélsebesség 3
m/s körüli, a kiemelkedő területeken kevéssel
fölötte.
A hőigényes és hosszú tenyészidejű szántóföldi
és kertészeti kultúrák számára kedvező az éghajlat.
V i z e k ■ ÉNy-i része a Séden (10 km, 37 km2), az
Endrédi- (7 km, 23 km2) és a Balatonszéplaki-patakon (7 km, 19 km2) át a Balatonhoz, ÉK-i része
a Jabán (22 km, 92 km2) és a Kis-Koppányon (39
km, 262 km2) át a Sióhoz, míg D-i része a Koppányon (56 km, 745 km2) át a Kapóshoz folyik le.
Vízháztartása mérsékelten veszteséges.
Az alábbi állomásoktól közlünk vízjárási ada
tokat:

Vízfolyás
Kapós
Koppány
Kis-Koppány

Vízmérce
• ,:•.i
?v*'!?»;' í f f '
Pincehely
Tamási
Ádánd

N ö v é n y z e t
■ Jelentős mértékben átalakított,
töredékesen fennmaradt félszáraz és üde töl
gyesekből, mocsarakból, rétekből, löszgyepek
ből, döntő részben mezőgazdasági területekből
és faültetvényekből álló dombvidéki kultúrtáj.
A lösz alapkőzeten kialakuló talajok kiváló
adottságai és a kedvező reliefviszonyok kö
vetkeztében az erdők aránya évszázadok óta
alacsony. A terület nagyobb része a zárt tölgye
sek övébe tartozik, a K-i, ÉK-i szélen, D-ies ki
tettségben az erdőssztyep-jelleg felerősödik.

LKV

LNV

KQ

560
340

0,74
0,25
0,03

cm

*•

-12
8
0

A nagy vízhozam- és vízszintkülönbségek a
szélsőséges időjárás következményei. Csapadé
kos periódusban még a Koppány mellékpatakjain
is tekintélyes vízhozamokat mértek (pl. a Gerézdipatakon 28 m3/s). Általában azonban gyér vizűek, sőt időszakosan ki is száradnak. A vízminőség
általában II. osztályú, de különösen kisvízkor és a
települések alatt még szennyezettebb lehet.
Az állóvizek száma 22, 312 ha felszínnel. A
többsége halastó, amelyek közül az ozorai a leg
nagyobb (27 ha). Az egyéb tavak közül a Tamási
tározó 62 ha felszínű.
A „talajvíz" mélysége egyenetlen. A völgyek
ben 2 -4 m között érhető el. A dombhátak alatt
helyenként hiányzik. Mennyisége csekély. Kémi
ailag a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus az uralkodó. A Kis-Koppány völgyétől
É-ra 25-35 nk°, attól D-re 25 nk° alatti. A szulfát-
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tartalom eloszlása is hasonló. É-on 60-300 mg/1,
D-en 60 mg/1 alatti. Számos helyen jelenik meg a
nitrátosodás.
A rétegvizek mennyisége is mérsékelt. Igái
71 °C-os kloridos, hidrogénkarbonátos hévize
mérsékelt vízhozama ellenére is híres gyógyfür
dőt lát el.
Jelentős környezeti problémát jelent, hogy
nagy az eltérés a közüzemi vízellátás és a csator
názottság szintje között - az utóbbi hátrányára.
2008-ban a közcsatornával ellátott lakások ará
nya mindössze 18,3%, ami lényegében Tab és
Tamási ellátottságát fejezi ki, mivel rajtuk kívül
csak 2 faluban volt szennyvízcsatorna.

200

KÖQ
m3/s
7,14
1,50
0,53

NQ
174
77
55

A magasabb fekvésű részeken, É-ias kitettség
ben bükkösöket is találunk. Az egész kistájban
egy halvány szubmediterrán hatás még érzékel
hető (illatos hunyor - Helleborus odorus, pirító
gyökér - Tamus communis, erdei rózsa - Rosa
arvensis, ezüst hárs - Tilia tomentosa). Az erdőssztyep-tölgyesek (molyhos tölgy - Quercus
pubescens, tatár juhar - Acer tataricum, tarka sáf
rány - Crocus reticulatus, erdei szellőrózsa - Anemone sylvestris, fekete zászpa - Veratrum nigrum,
tavaszi hérics - Adonis vernalis, pusztai meténg Vinca herbacea) mára szinte teljesen eltűntek, a
megmaradtak erősen degradáltak. A terület ki
emelkedő értékei a szubkontinentális és szub
mediterrán fajokkal színezett, magasfüvű löszgyepfragmentumok (élesmosófű - Chrysopogon
gryllus, pécsvidéki ászát - Cirsium boujartii, fran
cia lucerna - Medicago monspeliaca, szennyes ínfű
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- Ajuga laxmannii, kék atracél - Anchusa barrelieri, kisvirágú csüdfű - Astragalus austriacus, csuk
lyás ibolya - Viola ambigua). A patakokat kísérő
mocsaras, lápos területeken még felbukkan a
bugás sás (Carex paniculata), a keskenylevelű
gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), a forrásperje (Catabrosa aquatica) és a halovány ászát
(Cirsium oleraceum). Gyakoriak a fajszegény,
degradált, rontott erdők és általános a nem ős
honos fajok terjeszkedése. A völgyalji halastó
rendszerek környékén gyakoriak a mocsaras és
vizes élőhelyek, azonban alig akad özöngyomoktól mentes állomány. A másodlagos gyepek
és az egykori legelők intenzíven cserjésednek. A
gyomflóra gazdag.
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, RC, OC, B la, P2b,
K la; közepesen gyakori élőhelyek: OB, H5a, P2a,
RB, D34, K5, E l, L2b, L l, RA, B5, OA, H4; ritka
élőhelyek: P45, P7, J2, BA, D6, J6, L5, M8, M2,
Jla , B2, D5, J5, A23, B4, A l, B 3 ,12.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, gyalog
akác (Amorphafruticosá) 1-2, bálványfa (Ailanthus
altissima) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4-5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4-5.

A kistáj mezőgazdasági potenciálját elsősor
ban a területének közel a felét alkotó mészlepe
dékes csernozjom talajok határozzák meg. Me
chanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk
kedvező, szervesanyag-tartalmuk 3-4% közötti,
termékenységi besorolásuk igen kedvező (ext.
80-90, int. 90-120). Szántóként 87%, erdőként
10%, szőlőként pedig 3% hasznosítható.
A patakvölgyek talajai alluviumon képződött
öntés réti és lápos réti talajok, amelyek az összte
rület 7%-át fedik. Mechanikai összetételük vá
lyog, termékenységi besorolásuk 40-65 (int.). Ál
talában rét-legelőként hasznosulhatnak.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód

1

07
09

4
32
9
47
3
4

11
13
26
27

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód
07
09

(Csiky János)

11
A kistájra jellemző löszös üledékeken
4%-ban agyagbemosódásos barna erdőtalajok,
32%-ban barnaföldek, 9%-ban csernozjom barna
erdőtalajok, 47%-ban mészlepedékes csernozjomok képződtek.
A vályog mechanikai összetételű, kedvező
vízgazdálkodású barnaföldek földminőségi be
sorolása az 50-85 (int.), míg a kilúgozottabb, ki
sebb szervesanyag-tartalmú agyagbemosódásos
barna erdőtalajoké a 35-65 (int.) termékenységi
kategória. A két erdőtalaj területhasznosításá
nak a megoszlása közel azonos. Felerészben
szántóként, kb. 40-45% erdőként, a fennmaradó
rész pedig szőlőként és gyümölcsösként hasz
nosulhat.
A barnaföldekéhez hasonló a csernozjom
barna erdőtalajok minősítése (int. 60-95) és te
rülethasznosítási módja is. Különbséget a csernozjomosodás miatti nagyobb szervesanyag
tartalom és a kiterjedtebb szántóföldi művelés
jelent.
T
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01

13
26
27

ü

Lejtőkategória
0-5

15

10
15
70

100
100

5-17

32
15

10
15
—

Erdő

17-25

>25

10

8

30
5
30
5
5
. .. r ^
'- .
—
—

35
40
40

10
- 'V
—

Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. É-i pere
mén fut az M7-es autópálya rövid szakasza. Kö
zépső részét É-D irányban szeli át a 65. sz. főút,
amelyet Tamásinál keresztez a 61. sz. főút. ÉNy-i
harmadában kanyarog a Siófok-Kaposvár egyvá
gányú vasúti mellékvonal. K-i részét az egykori
Lepsény-Dombóvár és a Tamási-Pincehely vas
útvonal szeli át, amelyen vonatpótló autóbusz
közlekedés van. Állami közútjainak hossza 295
km, amelyből 85 km (29%) autópálya és másod
rendű főút. Közútsűrűség 22 km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 17%. Településeinek 29%-a közúthálózati
végpont. Vasútvonalainak hossza 85 km, a vasútsűrűség 6,3 km/100 km2. Településeinek 19%-a
rendelkezik működő vasútállomással.
K
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e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Ebből a szempontból a kis
táj kétosztatú: a Ny-i rész magasabb, változato
sabb reliefű felszínén kisebb, de több település
jött létre, a K-i, morfológiailag kevésbé sokszínű
térszínen a kevés, de nagyobb település a jellem
ző. A kistáj egészét nézve a településsűrűség
megegyezik az országos átlaggal (3,3 település/
100 km2). A 43 településből 2 városi jogállású: Tab
(2001: 4996 lakos) a somogyi, Tamási (2001: 9775
lakos) a tolnai rész tradicionális központja. A vá
rosi népesség aránya alacsony, nem éri el a 30%-ot
(2001). A faluhálózatban a törpe-, apró-, kis- és
közepes méretű falvak egyaránt képviselve van
nak, az átlagos faluméret viszonylag magas
(2001: 856 fő). A külterületi népesség aránya rela
tíve magas (2001: 5%), ez jórészt az egykori ura
dalmi majorokban élőket jelenti.

T

N é p e s s é g ■ A kistáj ritkásan lakott, a népsűrű
ség alig több mint 1/3-a (2001: 43 fő/km2) az or
szágos átlagnak. A maximális népességszám
1949-ben volt, azóta a térség elveszítette a lakos
ság 1 /3-át. Hagyományos népességkibocsátó te
rület, ahol az utóbbi évtizedekben a növekvő ter
mészetes fogyás és a javuló migrációs egyenleg
alakította a lakosságszámot (2001: 49 863 fő). A
korszerkezet kiegyenlített, a gyermekkorúak

TÁ JI ADO TTSÁG O K

aránya még meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
17,8, ill. 16,3%). Az elöregedési index értéke 4
településen <100, 3 faluban viszont a népesség
elöregedése visszafordíthatatlannak látszik. Az
iskolázottsági szint meglehetősen alacsony, az
érettségizettek aránya mindössze 13,7%, a diplo
másoknál pedig még nagyobb a lemaradás
(2001: 4,8%).
Vallási megoszlásban a római katolikusok áll
nak az élen, a népesség közel 70%-a ide tartozik,
jócskán megelőzve a reformátusokat (9,9%) és az
evangélikusokat (2,9%). Viszonylag jelentős a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
tábora, együttes arányuk meghaladja a 15%-ot. A
népesség túlnyomó része (2001: kb. 95%) magyar,
a cigányság aránya 2,5%. Az egykor jelentősebb
németség részesedése már csak 1,5%: legnagyobb,
több mint 400 fős csoportjuk a Tamásihoz csatolt,
majd 2006-ban ismét önállósult Páriban él.
A munkaerő-piaci mutatók meglehetősen
rosszak: a népesség gazdasági aktivitása 2001-ben
32,2%-os, a munkanélküliek aránya pedig 14,2%.
A foglalkoztatottak fele a tercier szektorhoz,
több mint 1/3-a az iparhoz, bő 1/10-e pedig a
mezőgazdasághoz tartozik. 2007 nyarán a munkanélküliség (8,3%) az országos átlag feletti, a tele
pülések közötti jelentős különbségekkel.

ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: balatoni, dél-dunántúli
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: balatonboglári, tolna;
Viczay-Komfeld-kastély védett parkja (Iregszemcse)
Igái, Nagyberény, Tamási
Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület
Pacsmagi-tavak (Tamási), löszfal (Ádánd)

á

az egykori Kapuvár csekély maradványai (Értény), földvár (Felsőnyék), a Kási-vár maradványai (Nyim),

TP Ozorai Pipo vára (Ozora)

KI

Árpád-kori templom /rom/ (Ádánd), r. kát templom (Bálványos), r. kát, templom (Értény), r, kát. templom,
ref. templom (Felsőnyék), kálváriakápolna (Iregszemcse), r. kát. templom (Kánya), gótikus r. kát. templom (Kőröshegy),
Szent Mihály templom (Magyarkeszí), r. kát, templom, Nepomuki Szent János kápolna (Pincehely), r. kát. templom (Ságvár),
r. kát. templom (Tab), r, kát. templom, Rozália kápolna (Tamási), r. kát. templom (Torvaj), r. kát. templom (Törökkoppány),
Sarlós Boldogasszony templom (Zics)
Csapody-kastély (Ádánd), Satzger-kastély (Bálványos), Baumgartner-ház (Igái) Viczay-Komfeld-kastély, Kornfeld-kastély
(Iregszemcse), Széchenyi-kastély (Kőröshegy), Kási-kastély (Nyim), Cséfalvay-kúria (Pincehely), Welsersheim-kastély (Tab),
Esterházy-vadászkastély (Tamási), Zichy-kúria (Zala)
Csapiár Ignác 48-as honvédszázados sírhelye (Felsőnyék), turbános sírkő (Törökkoppány)

ít
Szentháromság-szobor, kőkeneszt (Értény), kálvária (Igái), Vörösmarty Mihály-szobor, Szent Vendel-szobor,
Szentháromság-szobor (Pincehely)
Róma-Aquincum útvonaljelző mérföldkövek (Felsőnyék)
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Kájeí Csipkeház (Balatonendréd), Illyés Gyula Emlékkiállítás (Ozora), Romkert (Ságvár), Vádászmúzeum (Tamási),

f i t török kút (Törökkoppány), helytörténeti gyűjtemény (Újireg), Zichy Mihály Emlékmúzeum (Zala)
népi műemlék házak (Bálványos), Deák-pince, homlokdíszes házak (Felsőnyék), öreg-hegyi pinceváros, Dézsma pince,
népi lakóházak (Kőröshegy), házi kápolnák (Magyarkeszi)

4.2.13 DÉL-KÜLSŐ-SOMOGY

sík, teraszokra emlékeztető alacsony löszhátak.
A terület viszonylag egyhangú domborzatát bi
zonyos mértékben színezik a helyenként előfor
duló kisformák. Ilyenek pl. az É-D -i irányban
egymás mögött sorakozó, kis ugrómagasságú
deráziós lépcsők, völgytágulati mélyedések, völ
gyek oldalait csipkéző deráziós tálak, fülkék,
löszmélyutak.

A kistáj Somogy és Tolna megye területén he
lyezkedik el. Területe 880 km2 (a középtáj 30,6%-a,
a nagytáj 7,5%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

Hektár
6296,1
65323,0
618,7
198,9
3821,6
8680,6
3063,0

7,2
74,2
0,7
0,2
4,3
9,9
3,5

■ D-i és K-i részét érinti a Közép-magyarországi-vonal, s ez nemcsak a mélyszerkeze
tet, hanem részben a felszíni formákat is megha
tározza. Az alaphegység elsődlegesen karbon
gránit, erre legnagyobb vastagságban középső
miocén és késő-pannon képződmények települ
tek. A középső-miocén andezites vulkanizmus
(kb. 14,5-15 millió év) eltemetett képződményei
az Igal-Kurd közötti zónában. A kistáj a FelsőKapos-Kalocsai-árok tartozékaként korrelatív
üledékekkel kitöltött, lösszel fedett süllyedők.
Térségében a nagyobb meridionális völgyek
pásztáiban a pannóniai agyag- és homokrétegek
80-120 m, a köztes hátak vonalában pedig 20-50
m mélyen helyezkednek el a felszín alatt. Ennek
megfelelő vastagságú a pannóniai feküt befedő
pleisztocén kavicsos, murvás folyóvízi homok és
homokos-löszös deráziós üledéksor is. Az erre te
lepült, fosszilis talajokkal megosztott löszösszlet
F

D o m b o r z a t ■ A dél-külső-somogyi löszfelszínnek is nevezett, mintegy 40 km hosszú és 15 km
széles, átlagosan 130-160 m tszf-i magasságú síkot
É-ról - kb. Somogygeszti-Pincehely vonalában Nyugat-Külső-Somogy és a Koppány menti hát
peremének D-i szegélye, D-ről a Kapós völgye, Ny
felől a belső-somogyi hordalékkúp határolja.
A kistáj gyenge relatív reliefű (15-30 m/km2)
felszínének jellegzetes formái az egymással pár
huzamosan lefutó, helyenként a Kapósba hegyes
szögben betorkolló tágas, lapos völgyek (völgy
sűrűség: 3-6 km/km2) és a köztes, viszonylag
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15-20 m vastag. Völgytalpak peremein, lejtőalja
kon mind a homok, de főleg a lösz építkezési
nyersanyagként bőven és általában könnyen el
érhető formában áll rendelkezésre. A folyó- és
patakvölgyekben jelentős mennyiségű tőzeg ala
kult ki. A talajvíz a magasabb lösztérszíneken
20-25 m, másutt 6-10 m mélyen, alluviumokon a
felszín közelében helyezkedik el. Jó ivóvizet adó
rétegvizek 150-250 m mélyről nyerhetők.

demesek: Deseda-patak (31 km, 167 km2), Orcipatak (26,5 km, 133 km2), Baté-patak (24,5 km,
37,5 km2), Hársasberki-patak (25 km, 115 km2),
Inám-patak (25 km, 112 km2), Kiskondai-patak
(19,5 km, 100 km2). A kistáj vízháztartása mérsé
kelten nyereséges.
Vízjárási adatokat négy helyről közlünk.
A Baté-patak árvízi hozamát 26,5 m3/s-ra be
csülik. A vízszint- és a vízhozam-ingadozások
nagyok. A kisebb vízfolyások száraz periódus
ban ki is száradhatnak. Árvizek főleg tavasszal
fordulnak elő.
A széles völgyekben több halastavat, termé
szetes tavat és tározót találunk. A Deseda-patak
felduzzasztásával létrehozott Deseda-tó az or
szág leghosszabb (kb. 8 km) mesterséges tava
(218 hektár). A Kiskondai-halastavak egykori tő
zegbányák mélyedéseit töltik ki.
A „talajvíz" a völgyekben 2-4 m, a lejtőkön
4-6 m között áll. Mennyisége csak a Kapósvölgyben számottevő. Kémiailag túlnyomóan
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelle
gű. Keménysége általában 15-25 nk° közötti, de
Kaposvártól K-re nagy területen meghaladja a 25
nk°-ot. A szulfáttartalom csak a Kapós-völgyben
éri el a 60 mg/l-t. A nitrátosodás itt is jelentkezik.
A rétegvíz mennyisége mérsékelt. A számos
artézi kút mélysége a 200 m-t, a kitermelt vízho
zamok pedig az 500 1/p-et ritkán haladják meg.
Dombóvár 54 °C-os hévize nátrium-hidrogénkarbonátos jellegű, amelyre gyógyfürdőt telepí
tettek (Gunaras).
A szennyvízprobléma megoldása látszólag
előrehaladott, mert a közcsatornával ellátott la
kások aránya 68,5% (2008). Ez az érték azonban
valójában csak Dombóvár és Kaposvár jó ellá
tottságát mutatja, rajtuk kívül csak 6 településen
épült ki a rendszer.

É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg és mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
Évente 2000-2020 óra napfénytartam a meg
szokott. Nyáron 810, télen közel 200 óra napsü
tésre számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 10,0-10,3 °C körüli,
a nyári félévé 16,6-17,0 °C (DNy-on a kisebb).
Ápr. 2-5. és okt. 20. között, azaz 195-200 napon
át a középhőmérséklet több mint 10 °C. A fagy
mentes időszak hossza 194-198 nap (ápr. 10-15.
és okt. 24-28. között). Az évi abszolút hőmérsék
leti maximumok átlaga 33,0 °C körüli, a téli
minimumoké -17,0 °C körüli.
A csapadék évi átlaga É-on 650-680 mm, más
hol 680-700 mm. A vegetációs időszakban É-on
360-380 mm, máshol 390-410 mm esőre számít
hatunk. A legtöbb 24 órás csapadékot Göllén
mérték (144 mm). Átlagosan évente mintegy
30-35 napon át hótakaró borítja a talajt, 20-24 cm
átlagos maximális vastagsággal.
Az ariditási index értéke É-on 1,00-1,05, más
hol 1,00 körüli.
Kimondottan uralkodó szélirány nincs, de vi
szonylag nagyobb a Ny-i és az É-i szél gyakori
sága. Az őszi hónapokban megnő a K-i szelek
aránya a többi rovására. Az átlagos szélsebesség
3 m/s alatti.
A szántóföldi és a kertészeti kultúráknak
egyaránt kedvez az éghajlat.

N ö v é n y z e t ■ Mezőgazdasági szempontból ki
váló adottságú, ezért évszázadok óta művelt,
erősen átalakított, döntő részben a zárt tölgyesek
övébe tartozó, alacsony dombvidéki terület.

■ A Kapósnak Kaposfőtől a Koppány tor
kolatáig terjedő bal parti vízgyűjtője, amelyről
számos patak érkezik a főfolyóhoz. Említésre ér
V

iz e k

Vízfolyás

5

Kapós
Kapós
Deseda-patak
Orci-patak
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Somogy legkevésbé erdősült kistája. A lösszel
borított platók, völgyek üde tölgyeseiből alig
maradt hírmondó, zavart állományaikban azon
ban számos értékes, de sokszor vitatott szár
mazású növényt találunk (téltemető - Eranthis
hyemalis, illír sáfrány - Crocus tommasinianus,
magyar tölgy - Quercus frainettő). A kistáj K-i fe
lében az erdőssztyep-jelleg felerősödik, az
erdőkből azonban itt is csak töredékek maradtak
fenn (molyhos tölgy - Quercus pubescens, tatár
juhar - Acer tataricum, törpe keltike - Corydalis
pumila, epergyöngyike - Muscari botryoides, tava
szi hérics - Adonis vernalis, pusztai meténg Vinca herbacea). Az egykor intenzíven legeltetett,
meredek oldalakon a magasfüvű, szubmediterrán jellegű löszgyepek értékes maradványait
találjuk (felálló zabfű - Avenula adsurgens, éles
mosófű - Chrysopogon gryllus, pécsvidéki ászát Cirsium boujartii, sárga bükköny - Vicia lutea,
borzas, árlevelű és hegyi len - Linum hirsutum, L.
tenuifolium, L. austriacum), sajnos azonban a cserjésedés miatt visszaszorulóban vannak. A mo
csarakat és az égereseket a völgyekben gyakran
halastó-füzérek helyettesítik. A tavak szegélyén
közepes természetességű, másodlagos magassásosok, nádasok, hínarasok alakultak ki (mocsári
és parti sás - Carex acutiformis, C. riparia, mocsári
csorbóka - Sonchus palustris, keskenylevelű gyé
kény - Typha angustifolia, tócsagazfajok - Ceratophyllum spp., közönséges rence - Utricularia
vulgáris, forrásperje - Catabrosa aquatica). A Ka
posvár melletti nedves rétek éke a szibériai
nőszirom (Iris sibirica) és a csillagos nárcisz (Narcissus angustifolius). Az élőhelyek regenerációs
képessége a túlzott fragmentáltság következté
ben általában gyenge, az özöngyomok viszont
igen sikeresen terjeszkednek. Gyomflórája köze
pesen gazdag.
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, OB, D34, RB; kö
zepesen gyakori élőhelyek: B la, B5, RC, P2b, BA,
P2a, OC, A l, E l, K la; ritka élőhelyek: OA, RA,
H5a, A3a, P45, D5, H4, L l, B2, P7, B3, C l, II, 12.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 1-2, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác
(Amorpha fruticosá) 1-2, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 1-2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
1 , amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1 ,
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác
( Robinia pseudoacaáa) 4-5, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 4-5. (Csiky János)

a l a j o k ■ A löszös talajképző kőzeteken - a tér
színi elhelyezkedéstől függően - 19%-ban barna
földek, 33%-ban csernozjom barna erdőtalajok,
valamint mészlepedékes csernozjom talajok
(34%) alakultak ki.
A barnaföldek nagyobb összefüggő területen
Magyaregres környékén és Gyulaj fölött találha
tók. Mechanikai összetételük vályog, vízgazdál
kodásuk - mind a víztartó, mind a vízvezető és a
vízraktározó képességet tekintve - kedvező, így
termékenységük is az (int. 60-90). Zömmel szán
tóként (78%) és erdőként hasznosíthatók. A lankás
lejtőknek köszönhetően kicsi az eróziós potenci
áljuk.
Kaposvártól K-re, kb. a Csornát és Somogyszilt
összekötő vonalig csernozjom barna erdőtalajok a
jellemzőek. Talajadottságaik, vízgazdálkodási tu
lajdonságaik és termékenységi besorolásuk a
bamaföldekéhez hasonló (int. 70-100), szervesanyag-tartalmuk a csernozjom dinamika érvé
nyesülése következtében nagyobb (2-3%). Erdő
sültségük csekély (5%); mintegy 90%-ban szántók
lehetnek. A barnaföldeknél alacsonyabban fekvő
területeken fordulnak elő.
Az előbbi határvonaltól Ny-ra eső területet a
mészlepedékes csernozjom talajok uralják. Ter
mékenységük igen kedvező (ext. 70-90, int.
90-120). Kitűnő talajadottságaik következtében
szinte kizárólag szántóterületek.
A folyó- és patakvölgyek alluviumain vályog
mechanikai összetételű öntés réti és lápos réti ta
lajok képződtek. Az É-D -i vízfolyások 35-50
(ext.) és 40-70 (int.) termékenységi besorolású
öntés réti talajai 4%-os, a Kapós-völgy 20-35 (ext.)
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A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
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Területi részesedés (%)
19
33
34
4

11
13
26
27

10

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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és 30-50 (int.) termékenységi besorolású lápos
réti talajai pedig 10%-os területi kitérjedésűek.
Hasznosításukban a gyepgazdálkodás lehet a
meghatározó.
K ö z le k e d é s
■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. A kistáj
ÉK-i peremét metszi a 65. sz. főút. K-i harmadát
átszelve, majd Ny-nak fordulva fut a kistáj D-i
peremén a 61. sz. főút, amelybe Kaposvárnál
csatlakozik a 67. sz. főút. Előbbivel Dombóvártól
párhuzamos a Dombóvár-Kaposvár egyvágá
nyú villamosított vasúti fővonal. A kistáj K-i ré
szében kanyargó Tamási-Dombóvár vasúti mel
lékvonalon vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Kaposvárra É felől futnak be a Fonyód-Kaposvár és a Siófok-Kaposvár mellékvonalak. Állami
közútjainak hossza 205 km, amelyből 85 km
(34%) másodrendű főút. Közútsűrűség 23
km/100 km2, főútsűrűség 9 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 43%. Magyaregres
és Somodor közúthálózati végpont. Vasútvona
lainak hossza 94 km, amelynek 40%-a villamosí
tott. Vasútsűrűség: 10,4 km/100 km2. Települései
nek 36%-a rendelkezik működő vasútállomással.
Taszárnak szilárd burkolatú használaton kívüli
katonai, Kaposvárnak polgári célú füves repülő
tere van.

■ A kistáj az átlagosnál vala
mivel sűrűbben betelepült, 100 km2-re 4,5 tele
pülés jut, de jelentősek a területi különbségek: a
Ny-i felében a kisebb településekből álló sűrűbb,
K-en pedig inkább a népesebb települések rit
kább hálózata a jellemző. A 40 településből 2
városi jogállású: Kaposvár (2001: 68 697 lakos)
megyeszékhelyként a kistájon messze túlnyúló
szerepkört tölt be, Dombóvár (2001: 20 852 lakos)
pedig fejlett kisvárosként központi település kör
nyezete számára. A városi népesség aránya (2001:
71,6%) az országos átlag feletti. A faluhálózat

T

e l e p ü l é s h á l ó z a t

derékhadát a 200-1500 lakosú települések alkot
ják. Ennél népesebb helység van, törpefalu viszont
nincs. Az átlagos faluméret közelít az 1000-hez
(2001: 934 lakos).
é p e s s é g ■ Sűrűn benépesült kistáj, a népsűrű
ség valamivel az országos átlagot is meghaladja
(2001:120 fő/km2), egyes területeken azonban a
30 fő/km2-t sem éri el. A népességmaximum éve
1980, azóta néhány ezerrel csökkent a lakosság
száma (2001:125 075 fő), jelentős részben Kapos
vár népmozgalmi értékeihez igazodva. A tényle
ges népességszám ennél alacsonyabb, mert a
megyeszékhely D-i része átnyúlik a szomszédos
kistájra. 1980 óta a növekvő természetes fogyás
és a migrációs nyereség alakítja a népesség szá
mát. A korszerkezet kiegyenlített, de a gyermek
kornak aránya már alig haladja meg a 65 év
felettiekét (2001: 15,7, ill. 15,2%). Az elöregedési
index értéke tucatnyi településen <100, s mind
össze 1 faluban él elöregedett népesség. Az isko
lázottság szintje elfogadható, csak kevéssel van
az országos átlag alatt.
A vallási megoszlás megítélését nehezíti,
hogy a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya együttesen meghaladja a 20%-ot.
A legnépesebb gyülekezet a római katolikus
(2001: 68,8%), messze megelőzve a reformátuso
kat (6,9%) és az evangélikusokat (2,1%). A né
pesség döntő része magyar (2001: kb. 95%), de
említést érdemel a cigányság is (2,1%). Az utób
biak legnépesebb, kb. 1200 fős közössége Kapos
váron él.
A munkaerő-piaci mutatók közül a lakosság
gazdasági aktivitása az átlagosnál valamivel ala
csonyabb, a munkanélküliség pedig átlagos
(2001: 37,1, ill. 10,8%). A foglalkozási összetétel
lényegében megfelel az országos képnek. 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (7,8%) megha
ladja az országos átlagot, a települések közötti je
lentős különbségekkel.

N
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| l d egenforgalmi régió: dél-dunántúli
£>% Desedai arborétum (Kaposvár), Szigeterdő
!
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(Dombóvár)

Dombóvár, Kaposvár

mm
Vadrezervátum (Gyulaj), Desedaí-víztározó (Kaposvár, Toponár, Magyaregres), Pogányvölgyi-víztározó (Hetes),
Hársasbereki-haiastó (Kisgyalán), Kiskondai-halastavak (Dombóvár) ,
Európa legnagyobb dámvad-populációja (Gyulaj)
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r. kát. tem plom (Dom bóvár), r. kát. tem plom (juta), Nagyboldogasszony székesegyház, Szent D oná t kápolna, Szentháromság
tem plom , a kaposszentjakabi bencés apátság romjai (Kaposvár), r. kát. tem plom (Kurd), ref. tem plom (Magyaregres),
r. kát. tem plom (Őrei, Patalom), somolyi Á rpád-kori tem plom /ro m / (Regöly), r. k á t tem plom (Szakály, Várong)
Gaál-kastély (Baté), Pongrácz-kúria (Büssü), Festetics-kastély (Fonó, Kisgyalán), Somssich-kastély (Hetes, Kaposújlak),
Piarista Jószágkormányzósági-kastély (M emye), Pallavicini-kastély (Mosdós), Vigyázó-kastély (Nagyberki),
Gyulay Gaál-kastély (Patalom), Esterházy-kastély (Regöly), Kladnigg-kúria (Szentgáloskér)
Csiky Gergely Színház, Csokonai fogadó, D o ro tty a szálló, Aranyoroszján patika, v o lt zárdaépület, kórház, bíróság, városháza,
Anker-ház, V id o r palota, szecessziós lakóház, Kemény-palota, Erzsébet-ház (Kaposvár)
régi zsidó tem ető (D öbrököz)
Tinódi Lantos Sebestyén szobra (D om bóvár), Mária-oszlop, Rippl-Rónai kút, Gugyuló Jézus szobor, kálvária (Kaposvár),
kőkereszt (Ódaránypuszta-Kaposvár), N epom uki Szent János-szobor, Szent Flórián-szobor (M em ye)
malom (Regöly), Repülőmúzeum (Taszár)
Szoborpark, H elytörténeti Múzeum, Fekete István Múzeum (D om bóvár), Városi Múzeum, Vaszary Képtár, Rippl-Rónai
Emlékmúzeum, Sportmúzeum, Ásványmúzeum (Kaposvár), Újszkftia /régészeti és életm ód-rekonstrukció/ (Regöly)
tájház (Attala), harangláb (Ódaránypuszta-Kaposvár), tájház (Szakály)
Csiky Gergely Színház, Roxínház (Kaposvár)

4 3 BELSŐ-SOMOGY
4.3.11 MARCALI-HÁT
A kistáj Somogy megyében helyezkedik el. Terü
lete 336 km2 (a középtáj 11%-a, a nagytáj 2,9%-a).
T erülethasznosítás

Típus
H H
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

Ei

%

5,7
50,4
3,4
5,9
7,5
25,2
1,9

Hektár
1930,9
16918,7
1132,0
1973,6
2532,6
8448,5
648,6

D omborzat ■ Balatonkeresztúr-Balatonberény
vonalától D felé 50 km hosszúságban Nagyatá
dig húzódó dombvonulat. Szélessége 10 km kö
rüli, de D-en ék alakban elkeskenyedik. A hát a
nagy belső-somogyi hordalékkúpot osztja Ny-i
és K-i részre. Magassága a tópart közelében 200
m körüli, majd D felé fokozatosan lealacsonyo
dik. Elvégződésénél már alig magasodik a hor
dalékkúpsíkságok átlagosan 140 m tszf-i magas
ságú felszíne fölé. A relatív relief a hát É-i és
középső részein 50-100 m/km2. D-ebbre ez az
érték 20-50 m-re csökken. A hát felszínét
ENy-DK-i és erre merőleges irányú szerkezeti
vonalak mentén a hordalékkúpok és a Balaton

felől hátravágódott völgyek és völgyközi hátak
formaegyüttese jellemzi.
A dombhát peremlejtői és a völgyek oldalai zö
mükben közepes (5-15°); kisebb részben, főleg
D-en gyenge hajlásúak (0-5°), csak a Balatonra
leszakadó É-i oldalakon alakultak ki meredekebb
(15-30°), többnyire instabil, ill. mozgásveszélyes
lejtőszakaszok. A völgysűrűség általában 8-12
km/km2, de a D-i, lealacsonyodott szakaszokon jó
val kisebb: 4 km/km2 körüli. A hát D-i és középső,
viszonylag magas tetőszintjeit mozaikosan kisebb
erdőfoltok fedik. D-ebbre az alacsonyabb, lankásabb völgyközi hátak és peremi lépcsős síkok me
zőgazdasági hasznosításra alkalmas termőhelyek.
F öldtan ■ A kistáj lényegében a két meghatáro
zó szerkezeti vonal, a Balaton-vonal és a Közép
magyarországi vonal között kialakult Észak-Somogyi-árok területére esik. A 4 km mélységet is
elérő süllyedők aljzatát főleg triász üledékes kő
zetek alkotják, s erre nagy vastagságban elsősor
ban miocén és késő-pannon üledékek települtek.
A mélyben a miocén andezitek és tufaszintek
egyaránt jelen vannak. A hátat pannóniai homok
és agyag, valamint pliocén keresztrétegzett ho
mokrétegek építik fel. Ezek általában a magas
tetőszinteken és a peremlejtőkön vannak a fel
szín közelében, másutt fedve vannak murvás
folyóvízi homoküledékekkel és 5-10 m vastag
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lösztakaróval. A murvás homok a lösz alatt,
vagy éppen fedetlenül, maradéktalanul meg
egyezik a belső-somogyi hordalékkúp anyagá
val. Ez azt tanúsítja, hogy a hát a kiemelkedése
előtt a hordalékkúp-térszín tartozéka volt. A lej
tőkön, lejtőlábakon és a peremi lépcsős szinteken
helyenként jelentős vastagságban halmozódtak
fel murvás-homokos-löszös, szemipedolitsávokkal tagolt lejtőüledékek.
Sávoly térségében kőolaj- és földgázlelőhely.
É ghajlat ■ Mérsékelten m eleg-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
Évente átlagosan 2010 órányit süt a Nap (D-en
valamivel kevesebbet), ebből nyáron 800, télen
190 óra körüli a napfénytartam.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C, a Balaton
közelében 10,3 °C. A tenyészidőszak középhő
mérséklete 16,5-17,0 °C körüli. A Balatonhoz kö
zel ápr. 1-3. körül a napi középhőmérséklet már
meghaladja a 10 °C-ot, és ez az időszak mintegy
200 napon át, okt. 19-22-ig tart. Máshol 195-198
napon át, ápr. 2-5. és okt. 19-22. között maga
sabb a középhőmérséklet 10 °C-nál. A tó közelé
ben ápr. 10. és okt. 26-28. között, azaz közel 200
napon át nem kell fagyoktól tartani. Másutt a
fagymentes időszak ápr. 15. és 20. között kezdő
dik és okt. 20. és 25. között ér véget (190-195
nap). A nyári legmelegebb nap hőmérsékletének
sokévi átlaga 33,5 °C, a téli leghidegebbeké a tó
közelében -15,0 °C körüli, máshol -16,0 és -17,0 °C
közötti (D-en az alacsonyabb).
É-on évi 650-680 mm, a középső vidékeken
680-720 mm, D-en 720-740 mm csapadékra szá
míthatunk. A vegetációs időszakban É-on kevés
sel 400 mm alatti, D-en 410-430 mm csapadék a
valószínű. A legtöbb egy nap alatt lehullott esőt
Balatonújlakon mérték (113 mm). Általában éven
te 30-35 napon át hóborítottságra számíthatunk,
az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm.
É-on 1,04-1,08, a középső vidékeken 0,98-1,02,
D-en 0,95-0,98 az ariditási index értéke.
Az uralkodó szél az É-i, az átlagos szélsebesség
kevéssel 3 m/s fölötti.
Az éghajlat D-en főként a közepes tenyész
idejű kultúrák számára megfelelő. A tóhoz kö
zeli területek a hőigényesebb és fagyérzékeny
növények termesztésére is alkalmasak.
V izek ■ A kistáj K-i részén a Boronkai-patak

(37 km, 231 km2), Ny-i részén a Marótvölgyi-
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csatorna (18 km, 176 km2) gyűjti össze és veze
ti a Balatonba a vizeket. Tekintélyes vízfelesle
ge van.
A vízfolyások az ismertetett lefolyásviszo
nyok mellett ritkán száradnak ki. Jelentős víz
hozamokat azonban csak a tavaszi-kora nyári
időszakban vezetnek. A Marótvölgyi-csatornán
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pl. 33 m3/s-re becsülik az árvízi hozamot, de a
Boronkai-patakon is eléri ezt az értéket.
A „talajvíz" a táj nagyobb részén 4-6 m között
áll; a völgyekben már 2 m-nél elérhető, a magasabb
felszíneken helyenként 10 m-en sem. Mennyisé
ge nem számottevő. Kémiai jellege túlnyomórészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.
K-i és Ny-i részén a keménysége a 25 nk°-ot
meghaladja. Ugyanott a szulfáttartalom 60-300
mg/1 közé emelkedik. A nitrátosodás itt is meg
jelenik.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az
artézi kutak mélysége 100-200 m közötti. A víz
hozamok többnyire tetemesek. Sávolyon 91 °C-os
hévizet tározó kút van.
A szennyvízprobléma az átlagosnál jobban
megoldott, a közcsatornával ellátott lakások ará
nya 71,4% (2008). Ennek hátterében a Balatonhoz
közeli falvak csatornázása, valamint Marcali és
környékének jó ellátása áll: a távolabbi falvak
többségében viszont nincs közcsatorna.

elő. Egyes vízfolyások mentén kaszálással, ill. le
geltetéssel fenntartott réti csenkeszes és sédbúzás
mocsárrétek vannak. Utóbbiak védett növénye a
hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata).
Gyakoriak a másodlagos, jellegtelen gyepek. A
Balaton partját nádasok szegélyezik, ezek lerom
lóban, visszaszorulóban vannak. Jelentős terüle
teket foglalnak el a szántóföldi és kertészeti kul
túrák. A Marótvölgyi-csatorna mentén az egykori,
mára kiszárított lápok kotuján nagy kiterjedésű
gyomos területek alakultak ki.
Gyakori élőhelyek: K2, RC, K la, E l, L2a; kö
zepesen gyakori élőhelyek: RB, OB, D34, L2b,
OC, P2a, P2b, P45, B la, K5, J5; ritka élőhelyek:
D5, J2, B5, RA, P7, H5b, OA, H5a, A l, J6, A23, B3,
BA, II, Jla , A5, A3a, B2, B4.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 40-50;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Lájer Komád)

N övényzet ■ A kistáj döntő részben potenciális

T alajok ■ A kistáj területének 90%-át egyetlen

erdőterület. A természetes erdőtársulások főleg
gyertyános-tölgyesek, a Nagyberek felé tölgykőris-szil ligeterdő is előfordul. Jellegzetes növé
nyük a farkasboroszlán (Daphne mezereum), a
májvirág (Hepatica nobilis), a szártalan kankalin
(Primula vulgáris), a ligeti csillagvirág (Sállá vindobonensis) és a pirítógyökér (Turnus communis).
Töredékesen cseres-tölgyessel is találkozhatunk.
A korábbi erdők helyén nagyon ritkán még elő
fordul a genyőte (Asphodelus albus). Nagyobb
területarányban szerepelnek a kultúrerdők: aká
cosok, erdei-, fekete- és lucfenyvesek, ill. a jelleg
telen származékerdők. A mélyedésekben helyen
ként láposodó tavak alakultak ki, néhol fejlett
lebegő hínárral, az egyikben kandicshínár (Aldrovanda vesiculosa) is nő. A parti zonációban elter
jedtek a keskeny- és széleslevelű gyékényes,
ágas békabuzogányos, parti sásos állományok.
Többfelé találkozunk mocsári sásossal. Előfordul
még zsombéksásos, fűzláp és égeres láperdő is.
Kisebb foltokban állományalkotó a télisás (Cladium mariscus). Egyes szivárgó vizű termőhelye
ken fragmentális láprétmaradványok vannak,
ezekben keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum
angustifolium), környékükön bugás sás (Carex
paniculata) és fehér zászpa (Veratrum album) is nő.
Az egykori üde láprétek domináns fajai közül
még a nagy szittyó (Juncus subnodulosus) fordul

talajtípus, az agyagbemosódásos barna erdőtalaj
alkotja. E talajok zömmel löszös üledékeken, ki
sebb részben - pl. Holládtól Ny-ra - alluviális
üledéken képződtek. A talajok mechanikai
összetétele Kéthely környékén homokos vályog,
míg a löszös üledéken vályog. Vízgazdálkodási
tulajdonságaik általában kedvezőek. Kémha
tásuk a kilúgozottság mértékétől függően erő
sen vagy gyengén savanyú. Általában a 35-60
(int.) talajminőségi kategóriába tartoznak. A
szántó hasznosításon kívül az erdő mintegy
20%, a szőlő pedig 10% lehet. Eróziós potenciál
juk mérsékelt.
A folyóvízi üledéken képződött agyagbemo
sódásos barna erdőtalajok fizikai félesége homo
kos vályog; víz- és tápanyag-gazdálkodásuk a
löszön kialakult változatokénál kedvezőtlenebb,
ezért termékenységi besorolásuk csupán a 20M0
(int.) talajminőségi kategória.
A völgyek vízhatás alatt képződött talajai kö
zül a Marótvölgyi-csatorna lecsapolt és telkesített síkláp talajainak területi kiterjedése 5%. Ter
mészetes termékenységük igen gyenge; szinte
teljes egészében rétek.
A lápos réti talajok területi részaránya 3%, az
öntés réti talajoké pedig 2%. A tájban e talajok
nem képviselnek jelentős területi és gazdasági
potenciált.
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A ta la jtíp u s o k te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
'
Területi részesedés (%)
07
26
27
28

90
2
3
5

-
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26
27
28

0-5
46

100
90
94

Lejtőkategória
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6
4
18
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-

-

Ritkásan lakott kistáj, a népsűrűség
(2001: 59 fő/km2) csak fele az országos átlagnak.
A népességmaximum éve 1980, azóta a népesség
szám (2001: 26 489 fő) csak kismértékben csök
kent. A népességet a természetes fogyás apasztja,
a migráció nyereséges. A korszerkezet kiegyenlí
tett, a gyermekkornak aránya valamelyest még
magasabb a 65 év felettieknél (2001: 16,4, ill.
15,7%). Az elöregedési index értéke 3 településen
<100, elöregedett népességű falu nincs. Az iskolá
zottság szintje érzékelhetően alatta van az orszá
gos átlagnak: a népesség 2,4%-a egyetlen osztályt
sem végzett, az érettségizettek aránya csupán
16,3%, a diplomásoké (2001: 6,1%) pedig alig
több az országos átlag felénél.
A vallási megoszlás egyszerű képet mutat, a
lakosság 4/5-e római katolikus, s említést érde
melnek még a reformátusok (3,4%). Ennél jóval
magasabb a felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak aránya (2001: 6,9, ill. 7,2%). A népesség
túlnyomó része magyar (2001: kb. 93%), de átlag
feletti a roma népesség aránya is (5%), néhány
kisebb településen azonban 20% feletti a részese
désük.
A munkaerő-piaci mutatók közül a népesség
gazdasági aktivitása az átlagosnál alacsonyabb,
a munkanélküliség viszont átlagos (2001: 35,1,
ill. 10,9%). A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor aránya 58%, a foglalkoztatottak 1/3-a az
iparban, 8,4%-a pedig a mezőgazdaságban dol
gozik. 2007 nyarán a munkanélküliség (8,1%)
meghaladja az országos átlagot, a települések
közötti jelentős különbségekkel.
N épesség

A ta la jtíp u so k te rü le ti elterjedése

Talajtípus
kód

jogállású (2001: 12 533 lakos). A városi lakosság
aránya nem éri el az 50%-ot (2001: 47,3%). A fa
luhálózat derékhadát az apró- és kisfalvak al
kotják, de vannak törpefalvak és 2000 lakosnál
népesebb települések is.

Erdő
»
10

6

K özlekedés M Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. ÉNy-i szegélyén fut az M7-es
autópálya, É-i peremén a Székesfehérvár-Nagykanizsa egyvágányú villamosított vasúti fővo
nal. D felé hosszan elnyúló K-i peremén vezet a
68. sz. főút és a felszámolásra kijelölt Balatonkeresztúr-Somogyszob közötti vasúti mellékvonal.
Állami közútjainak hossza 143 km, amelyből 68
km (48%) autópálya, ill. első- és másodrendű fő
út. A közútsűrűség 47 km/100 km2, a főútsűrűség 23 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 53%. Gadány és Nemeskisfalud közúthá
lózati végpont. Vasútvonalainak hossza 39 km,
amelynek 20%-a villamosított. Vasútsűrűség 13
km/100 km2. Településeinek 41%-a rendelkezik
vasútállomással. Balatonkeresztúrnak polgári
célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ A kistáj betelepültsége ma

gasabb az országos átlagnál, 100 km2-re 5 telepü
lés jut. Jelentősek a területi különbségek, mivel a
hát központi kiemelt része kevéssé alkalmas a
megtelepedésre. A 17 településből egyedül a kis
táj hagyományos központja, Marcali városi

e

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió:
Üdülőkörzet: Balaton
Borvidék: b.ájatonbogi áriMarcali
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet
vízi turizmus (Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonszentgyörgy), naturista strand és kemping,

á
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Csicsergő-félsziget (Balatonberény)
középkori vár sáncai (Szőcsénypuszta-Somogyzsitfa)
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r, kát. tem plom (Balatonberény, Balatonkeresztúr), Szent D oná t kápolna (Hollád), r. kát. tem plom ,
szőlőhegyi kápolna (Kéthely)
Festetics-kastély (Balatonkeresztúr, Böhönye), Csillagvár /a Festetics család vadászháza/ (Balatonszentgyörgy),
Hunyady-kastély (Kéthely), Széchenyi-kastély (Marcali), Véssey-kastély (Somogyzsitfa)
800 éves Szent Vendel-szobor (Gadány)
Múltház, Festőház (Balatonberény), helytörténeti kiállítás (Böhönye), H elytörténeti Múzeum, Bemáth Galéria (Marcali)
tájház (Balatonszentgyörgy), Bari-hegyi présház és pince (Hollád)

4.3.12 KELET-BELSŐ-SOMOGY
A kistáj Somogy megyében helyezkedik el. Terüle
te 1545 km2 (a középtáj 50,6%-a, a nagytáj 13,1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
2,4
48,2

1,2
0,2
5,7
41,0

1,2

Hektár
3771,1
74392,7
1914,9
348,3
8748,1
63380,0
1912,1

D omborzat a A Nagyberek-Dráva-völgy, vala
mint a Marcali-hát és Nyugat-Külső-Somogy kö
zött elhelyezkedő hordalékkúpsíkság mintegy
80 km hosszú és 16-20 km széles. Átlagos tszf-i
magassága 150-170 m. A Nagyberekhez közeli
É-i részei (M arcali-Öreglak vonalában) ala
csonyabbak (130-140 m), míg a Zselic szomszéd
ságában a felszín 180-190 m-re emelkedik. A
Dráva síkját kísérő, kb. 10 km széles sávban
120-140 m közé hanyatlik.
Felszíne hasonló a nyugat-belső-somogyi
hordalékkúpsíkságéhoz, a különbség inkább az
egyéb ökológiai tényezőkben mutatkozik. Jel
lemzőek itt is a futóhomokformák: a hosszanti
garmadabuckák, szélbarázdák, maradékgerin
cek, garmadák, széllyukak. A futóhomokfelszí
neket É, ül. D felé fordult, viszonylag sűrű, de
lapos völgyek tagolják. A relatív relief a terület
legnagyobb részén 3-20 m/km2 között válta
kozik, a K-i, ill. Ny-i peremsávokon viszont 20
m/km2 fölé is emelkedik. A völgysűrűség a víz
választó környéki és a DNy-i szegély kivételével
(<4 km/km2) 4 -8 km/km2.
F öldtan ■ A kistáj területét a mélyben középtá

jon átszeli a Közép-magyarországi vonal, É-on

pedig érinti a Balaton-vonal. Az Inke-Igal-gerinc
kettéosztja a területet (Északi- és Dél-Somogyisüllyedék). A medencealjzat kőzettanilag na
gyon változatos, főleg D-en egészen mozaikos
(pl. metamorf összletek, molassz). A kb. 21-22
millió éves „alsó-riolittufa" nagy területeken van
jelen a mélyben, de előfordul a későbbi andezit
láva is. A kistáj egymást keresztező ÉNy-DK-i és
erre merőleges szerkezeti vonalak mentén külön
böző mértékben megsüllyedt és feltöltött meden
cék együttese. A zömében homok- és agyagréte
gekből álló pannóniai üledéksor a Nagyberek D-i
szélén (Nikla), valamint Csokonyavisonta térsé
gében 5-15 m-en, míg a köztes részeken és a Dráva-árok É-i szegélyén 20-100 m mélyen helyezke
dik el a felszín alatt. Ennek megfelelő vastagságú
a fedő hordalékkúp kavicsos-murvás folyóvízi
homokanyaga. A nagy területre kiterjedő futó
homok átlagosan 5-8 m vastag, de foltszerűen
néhány magasabb bucka futóhomok-rétegsora a
10-12 m-t eléri. Ugyanakkor nagyobb, teraszszerű
síkokat 1-2 m vastag lepelhomok-takarók fed
nek. A buckasorok közötti vápákban, az alluviális
síkok mélyebb részem lápi mész, tőzeges-kotus
rétegek, réti és lápi agyagok is előfordulnak. A
pannóniai üledékekben 50-300 m között több ré
tegben tárolódó rétegvizek artézi kutakkal tárha
tók fel. Magasabb hőfokú hévizek (70 °C felett)
mélyfúrások révén 900-1500 m mélységben ér
hetők el. Mezőcsokonya térségében kőolaj- és
földgázlelőhely.
É ghajlat ■ Mérsékelten m eleg-m érsékelten
nedves éghajlatú, de főként a DNy-i részeken
már közel van a nedves övezethez.
Az évi napfénytartam 2020 óra körüli; nyáron
810 órán, télen mintegy 200 órán át süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 10,0 és 10,3 °C kö
zötti, a vegetációs időszaké 16,5-17,0 °C körüli.
A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok
száma 195-200 (D-en ápr. 1-2., máshol ápr. 3-6.
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és okt. 18-21. között). A fagymentes
időszak hossza É-on közel 200 nap
(ápr. 8. és okt. 27. között), D-en
190-195 nap (ápr. 10-14. és okt.
22-24. között). Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok 33,0-33,5 °C,
a minimumok É-on -16,0 °C, D-en
kevéssel -17,0 °C alatti értékek.
A csapadék évi és vegetációs
időszaki átlaga É-on 680-720 mm,
ill. 400-430 mm, máshol 740-760
mm, ill. 430-450 mm. Buzsákon
mérték a legtöbb egy nap alatt le
hullott esőt, 127 mm-t. Évente
30-34 körüli hótakarós napra szá
míthatunk; az átlagos maximális
hóvastagság 22-24 cm.
Az ariditási index É-on 0,96-1,02,
máshol 0,90 körüli.
A legnagyobb gyakoriságú az É-i
szél, a második helyen a DNy-i áll.
Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
Főként a gabonafélék és a kapá
sok részére kedvező az éghajlat.
V izek m É-i feléből a Koroknai-vízfolyás (36 km, 173 km2) és a Nyuga
ti-övcsatorna (50 km, 604,5 km2) a
Balatonba, D-i részéből a LábodiRinya (27 km, 400 km2), a Komlósdi-patak (23 km, 152 km2), a Zimona-patak (16 km, 55 km2) és a
Gyöngyös Ny-i ága (26 km, 143
km2) a Drávához vezetik le a vizet.
Pozitív vízháztartású terület.
Az említett vízfolyások közül a
Nyugati-övcsatorna árvízi hozamát
65 m3/s-ra, a Lábodi-Rinyáét 52
m3/s-ra, a Gyöngyös Ny-i ágáét 44
m3/s-ra becsülik. Ezeket a tekinté
lyes vízhozamokat főleg tavasszal
és nyár elején vezetik, de az őszi ár
víz is előfordul.
Gazdag a kistáj állóvizekben. 40
különféle tavának a felszíne 915 ha.
Az 5 tározó (155 ha) közül a merenyei (122 ha) a legnagyobb. A 21 ter
mészetes tó között (244 ha) a Mike
melletti Farkas-tó (42 ha) a legterjedelmesebb. 14
halastava együtt 514 ha felszínű. Közülük a Mesztegnyő mellettiek a legjelentősebbek (71 és 84 ha).
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A „talajvizet" általában 2-4 m között találjuk,
sőt a Balatonba tartó vízfolyások mellett 2 m-nél
magasabban, a homokhátakon viszont helyenként
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10 m-nél mélyebben. Mennyisége azonban csak
a völgyekben jelentős. Kémiailag túlnyomóan
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Ke
ménysége É-on 25 nk° felett, D-en ez alatt van. A
szulfáttartalom csak Nagybajom környékén ha
ladja meg a 60 mg/l-t. Sok helyen megjelenik a
nitrátosodás.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős.Az
artézi kutak száma viszonylag nem nagy. Mély
ségük általában meghaladja a 100 m-t. Vízho
zamuk mérsékelt. Nagyobb részük jelentős vas
tartalmú. Számos mélyfúrás nagy ásványi
koncentrációjú termálvizét gyógyvízzé minősí
tették (Buzsák-Csisztapuszta 42 °C, kloridos,
hidrogénkarbonátos; Csokonyavisonta 75 °C,
szulfátos, hidrogénkarbonátos; Táska 80 °C; Nagy
atád 47 °C, hidrogénkarbonátos). De ezeken ki.
vül még 58 szénhidrogén-kutató fúrásból tártak
fel 35-60 °C közötti hévizet és 6-ban 61-90 °Cosat, amelyeket ez ideig csak kis részben haszno
sítottak.
A csatornázottság lényegében hiányzik, 2008ban a közcsatornával ellátott lakások aránya
mindössze 16,1%. Nemcsak a falvak túlnyomó
részében, hanem a két városi jogállású települé
sen is hiányzik a csatornahálózat.
N övényzet h A területre a homokon kialakult
erdők és a buckaközi mélyedésekben létrejött lá
pok jellemzők. A homoki gyepek az ember táj
átalakító tevékenységét megelőzően kis kitérj edésűek voltak. A humuszos homoktalajok jellemző
erdőtársulásai a gyertyános-kocsányos tölgyesek
és kisebb kiterjedésben a keményfaligetek. Ma
már (aljnövényzetüket és a faállományt tekintve
is) jórészt fajszegények. A kis kiterjedésű homo
ki bükkösök és a szárazabb területekre jellemző
cseres-kocsányos tölgyesek utolsó állományai
várhatóan tovább degradálódnak. Napjainkra
jórészt kultúrtájjá alakult a vidék: rossz termőké
pességű szántók; akácosok, telepített erdeifeny
vesek és más homogén kultúrerdők. Erdőirtással
tájképileg értékes kaszálók és fás legelők jöttek
létre, melyek spontán erdősülnek. A felhagyott
szántók helyén kialakuló másodlagos gyepek
fajszegények. Az É-D-i lefutású patakvölgyek
ben számos halastófüzért hoztak létre (gyakran
láprétek pusztulását okozva).
A flóra fontos, jellemző elemei: az égeres láp
erdőkben királypáfrány (Osmunda regalis), fűzle
velű gyöngyvessző (Spiraea salicifolia), tóalma

{Ludwigia palustris), békaliliom (Hottonia palustris), lápi csalán (Urtica kioviensis); a gyertyános
kocsányos tölgyesekben epergyöngyike (Muscari
botryoides), árnyékvirág (Maianthemum bifolium),
halvány sáfrány (Crocus vittatus), szártalan kan
kalin (Primula vulgáris); a cseres-kocsányos töl
gyesekben tarka nőszirom (Iris variegata), fehér
pimpó (Potentilla albá), kardos madársisak
(Cephalanthera longifolia); a lápréteken kenyérbélcickafark (Achillea ptarmica), fehér zászpa ( Verátrum album); a pionír homoki gyepekben rejtőke
(Teesdalia nudicaulis), balti szegfű (Dianthus arenarius subsp. borossicus), homoki csibehúr (Spergula
pentandra). Eltűnt a tátogó kökörcsin (Pulsatilla
pátens), vidrafű (Menyanthes trifoliata), lápi hízó
ka (Pinguicula vulgáris). A teljes talaj-előkészítés
sel felújított erdőkben, felhagyott szántókon és
nedves élőhelyeken az özöngyomok nagyon el
terjedtek.
Gyakori élőhelyek: OC, RC, K la , J5, L2b, J2,
OB; közepesen gyakori élőhelyek: D34, E l, P45,
H5b, P2b, B la, J6, B5, K2, P2a, L2a, H5a, L5, D5;
ritka élőhelyek: B lb , B4, E2, RA, G l, D2, M8,
A l, E34, B2, II, K7b, B3, BA, Jla , P7, A23, K5,
H4, A4, D6.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: 100120; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, ame
rikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, amerikai
alkörmös (Phytolacca americana) 4, kései meggy
(Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajolc (Solidago spp.) 4. (Pfeiffer Norbert)
T a l a jo k b
A kistáj E-D -i homokvonulatain és
löszös foltjain 81%-os területi részaránnyal
agyagbemosódásos barna erdőtalajok, valamint
ugyancsak löszös üledékeken barnaföldek (10%)
képződtek.
A homok mechanikai összetételű, gyakran
kovárványos agyagbemosódásos barna erdő
talajok mezőgazdasági szempontból gyenge termékenységűek és zömmel erdőterületek.
A löszös talajképző kőzetű változatok fizikai
félesége többnyire vályog. Víz- és tápanyag-gaz
dálkodásuk, valamint termékenységük a homo
kon képződött változatokénál kedvezőbb (ext.
30-50, int. 40-65). Főként enyhe lejtőjű szántók.
Hasznosíthatóságukra kb. 60% szántó, 40% erdő
és néhány % szőlő lehet a jellemző.
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A Pusztakovácsi-Kiskorpád vonalában húzó
dó, összefüggő barnaföldek löszön képződött,
homokos vályog mechanikai összetételű, kedve
ző vízgazdálkodású és termékenységű (ext.
40-60, int. 60-85) talajok. Főként (75%) szántók.
Erdősültségük mintegy 15%. A lejtőviszonyok az
agyagbemosódásos erdőtalajokéhoz hasonlóan
mezőgazdasági szempontból kedvezőek.
A vízfolyások mentén képződött talajok kö
zül az öntés réti talajok 7%-ot, míg a réti talajok
csupán 2%-ot tesznek ki.
Az öntés réti talajok fizikai félesége homokos
vályog; általában szénsavas meszet tartalmaz
nak, s termékenységük a fizikai féleségükkel,
vízgazdálkodási tulajdonságaikkal és szervesanyag-tartalmukkal összefüggésben a 30-70 (int.)
közötti széles tartományban változik. Közel
egyenlő megoszlásban lehetnek rétek, legelők,
szántók és ligeterdők.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
07
81
10
09
2
25
26
7
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében {%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
5-17 17-25 >25
kód
0-5
07
2
25
5
68
2
09
4
15
69
10
V $
30
25
70
—
—
35
26
65

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalmi tengelyű terület. Közép
ső részén átvezet a 61. sz. főút és a Kaposvár-Gyékényes egyvágányú villamosított vasúti
fővonal. DK-i peremét metszi a 6. sz. főút és a
Pécs-Barcs egyvágányú vasúti fővonal, valamint
a Sellye-Barcs mellékvonal rövid szakasza (ahol
vonatpótló autóbusz közlekedés van). DNy-i
harmadában fut a 68. sz. főút Nagyatád és Barcs
közötti szakasza. ÉNy-i peremét a felszámolásra
kijelölt, Balatonkeresztúr-Somogyszob közötti,
ÉK-i szélét a Fonyód-Kaposvár vasútvonal rö
vid szakasza érinti. Állami közútjainak hossza
317 km, amelyből 75 km (24%) első- és másod
rendű főút. Közútsűrűség 21 km/100 km2, főút-
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sűrűség 5 km/100 km2. Főút menti települései
nek aránya 19%. Településeinek 23%-a közúthá
lózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 71 km, amelynek
35%-a villamosított. Vasútsűrűség 4,7 km/100
km2. Településeinek 19%-a rendelkezik vasút
állomással. A kistáj E-i részében van a 9 km
hosszú, turisztikai célokat is szolgáló Mesztegnyő-Felsőkak keskeny nyomközű vasút. Kadarkútnak mezőgazdasági repülőtere van.
T elepüléshálózat ■ Az átlagosnál valamivel

sűrűbben betelepült a jelentős nagyságú kistáj,
100 km2-re közel 4 település jut. Az 59 telepü
lésből 2 városi jogállású. Különösebb városi
múlt és központi helyi funkciók híján nem iga
zi centrumai a térségnek, ezt a szerepet a szom
szédos Marcali, Nagyatád, Barcs és Kaposvár
megosztva tölti be. A városi népesség messze
az átlag alatti (2001: 13,6%). A faluhálózat de
rékhadát az apró- és kisfalvak (200-1000 lakos)
teszik ki, de szép számmal akadnak közepes
méretű falvak (1000-3000 lakos) és még törpe
falvak is. A külterületi népesség aránya vi
szonylag magas (2001: 5,6%), itt elsősorban
egykori uradalmi majorok/puszták népéről
van szó.
N épesség ■ Nagyon ritkásan benépesült kistáj:

a népsűrűség mindössze 30 fő/km2, de Libickozmán csak 2 fő/km2! A népességmaximum
éve 1949, azóta a térség elveszítette lakosságá
nak több mint 1/3 részét. Hagyományosan né
pességleadó terület, 1990 óta azonban a migrá
ció nyereséges. Ellenkező irányú a változás a
természetes népmozgalom terén: a nyereség
1970 táján átfordult veszteségbe. A korszerke
zet ennek ellenére meg tudta őrizni fiatalos jel
legét, a gyermekkorúak aránya lényegesen
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 20,3, ill.
15,3%). Az elöregedési index értéke a települé
sek közel felében <100, elöregedett népességű
falu pedig nincs. Az iskolázottság viszont siral
mas képet mutat: az egyetlen osztályt sem vég
zettek aránya magasabb, mint a diplomásoké
(2001: 3,2, ill. 3,1%), az érettségizettek aránya
(10%) a felét sem éri el az országos átlagnak, a
lakosság 2/3-a legfeljebb az általános iskolát
végezte el.
Vallási téren a római katolikusok állnak az
élen (2001: 72,9%), jelentősen megelőzve a refor
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mátusokat (11,5%). A felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak együttes aránya 13%-ot
tesz ki. A népesség túlnyomó része magyar
(2001: kb. 92%), de a hazai átlagnál magasabb a
cigányok aránya is (6,1%), ami néhány telepü
lésen 30% feletti. A németek aránya kistáji szin
ten nem éri ugyan el az 1%-ot, de hagyományos
központjukban, Szulokon ma is közel 20% a ré
szesedésük.

A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak: a
lakosság gazdasági aktivitása mindössze 25,3%-os,
a munkanélküliek aránya pedig 25,4%-t tesz ki
(2001). A foglalkoztatottak fele a tercier szektor
ban, szűk 1/3-a az iparban, kb. 1/6-a pedig a
mezőgazdaságban tevékenykedik. 2007 nyarán a
munkanélküliség (12,7%) éppen a duplája az or
szágos átlagnak, a települések közötti jelentős
különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió:
Üdülőkörzet: Balaton Ma«iCT..uuuiuNuu:a.
ts:?

Kaposdadai A rborétum , Gosztonyi-kastély védett parkja (Bárdudvarnok), Somssich-kastély védett parkja,
Kund-kastély védett parkja (Somogyfajsz), Berzsenyi Múzeum védett parkja (Nikla), védett kastélypark (Hencse),
rinyatamási vadászkastély védett parkja (Hedrehely)

éAm

Csokonyavisonta, Csisztapuszta (Buzsák), Szülök
Rinyaszentkirályi-erdő Természetvédelmi Terület, Csokonyavisontaí Fás Legelő Természetvédelmi Terület,
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet, Zselici Tájvédelmi Körzet, Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület
Petesmalmi Vidrapark (Lábod), Fehén/ízi láp (Táska), rinyaszentkirályi-erdő; horgásztó (Merenye, Nagydobsza),

i .

Országos Kéktúra
öszpötei kandeláberfa (Rinyabesenyő), 400 éves tiszafa (Hencse)
Á rpád-kori tem plom , Nagyboldogasszony tem plom (Buzsák), ref. tem plom (Darány), ref. tem plom (Istvándi),
ref. tem plom (Kisdobsza, Kiskorpád, Kistamási), Á rpád-kori kápolna (Lábod), ref. tem plom (Merenye),
r. kát. tem plom és kolostor (Mesztegnyő), ref. tem plom (Nemeske), r, ká t tem plom (Somogyfajsz),
Szentháromság tem plom (Somogysárd), r. kát. te m plom (Szülök)
Gosztonyi-kastély (Bárdudvarnok), Blaskovits-kúria, Pongrácz-kúria (Csombárd), Márffy-kúria (Hencse), Széchenyi-kastély

öt

(Homokszentgyörgy), vótapusztai kastély (Kadarkút), Sárközy-kúria (Kisasszond), Hertelendy-kastély (Kutas), Hoyos-kastély (Lad),
Somssich-kastély (Mike,), Sárközy-kúria (Nagybajom), Jankovich-kúria (Öreglak), Bogyay-kastély, Maár-kastély, Márffy-kúria
(Pusztakovácsi) Kund-kastély (Somogyfajsz), Somssich-kastély (Somogysárd), Tallián-kastély (Szabás), Noszlopy-kúria (Újvárfalva)
zsidó tem ető, Berzsenyi-síremlék (Nikla)
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kálvária (Lad), Berzsenyi-szobor (Nikla), Szentháromság-szobor (Szülök)
Ő skohó Múzeum (Somogyfajsz), Balatonfenyvesi Gazdasági .Vasút (Somogyszentpál)

fit

helytörténeti kiállítás (Buzsák), Berzsenyi Emlékmúzeum (Nikla)
tájház, János-hegyi pincesor (Buzsák), népi lakóház, magtár (Istvándi), talpas házak (Kisdobsza), tájház (Lábod),
m űem lék istálló (Lad), műemlék talpasház (Nagydobsza), tájház (Szülök)

4.3.13 NYUGAT-BELSŐ-SOMOGY

T erülethasznosítás

Típus
A kistáj Somogy és Zala megyében helyezkedik
el. Területe 812 km2 (a középtáj 26,6%-a, a nagy
táj 6,9%-a).
D omborzat ■ A Zalaapáti-hát és a Marcali-hát

között a Kis-Balatontól a Dráva völgyéig húzó
dó, futóhomokformákkal tagolt hordalékkúpsík
ság. Szélessége 15-20 km, hossza 50-75 km. É-i
részén, a vízválasztó környékén (Segesd vonalá
ban) a felszín átlagos magassága 160-170 m, a
hátak tetőszintjeinek tszf-i magassága foltszerű
en 180 m, míg a Dráva-völgy közeli D-i területe-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M O m

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

■ ■ H
6,6
39,8
2,2
0,1
5,9
44,1
1,5

Hektár
5338,6
32279,3
1792,7
54,4
4771,5
35768,9
1187,2

ken 130-140 m körüli értékek a jellemzőek. A re
latív relief a kistáj nagy részén, főleg a buckákkal
sűrűbben tagolt (közepesen hullámos) felszíneken
12-29 m/km2. A gyengén hullámos futóhomok-
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lepelhomok-takarók alatt, vagy közvetlenül a
térszíneken 6-11 m/km2, míg a viszonylag kis
felszínen lápi agyagok, lápi mész, tőzegmaradvá
foltokból álló, erősen hullámos futóhomok-terü
nyok, kotus láptalajok fordulnak elő. A talajvíz
leteken 30-40 m/km2 között váltakozik. A völgy
sűrűség zömében 8 km/km2. A
völgyhálózat igen lapos, a kis víz
B a la t o n
MARCALI
folyásokhoz képest aránytalanul
SomogyGaraböm
sámsort
széles, E -D irányú völgyekben ala
Zalamerenye
| |
HORVÁTKÚT
kult ki. A korábban a nagyobb ősfoZalaújlak
lyóktól kialakított völgyekben egy
\ I
I4 U
\ Ip m ogyzSitfl/
ségesen D-i irányú volt a lefolyás.
sZalakards
„
.1
Zal
Ma a kis patakok egyrészt É-ra a
Csap ,
jj ,
Kis-Balaton felé, másrészt D-i irány
Galambok Q
ban a Drávába futnak le, s a két há
Gadány
lózat között völgyi vízválasztók
alakultak ki. Az egész kistájra jel
lilemesvid
simonyi
lemző a tágas lapos mélyedések és
« Szenygfa köztes, többnyire É-D-i irányban
§ <yr
rendeződött buckasorok, lepelho
>sony
KISFAKIÉ
mokokkal fedett teraszszerű for
' /m tj'F A K O S
'arászlp liléi
mák rendszere. A lapos vápák he
lyenként vizenyősek, mocsári-láp
jellegűek, míg a magasabb homok
felszínek szárazabb ökológiájú ter
Pogányszentpéter
mőhelyek.
F öldtan ■ É-i határa nagyjából a

Balaton-vonal, D-en pedig metszi a
Közép-magyarországi vonal. Az
Inke-Igal-gerinc két részre osztja
(É- és D-Somogyi-árok). A meden
cealjzat É-on főleg triász üledékes
kőzetekből, D-en pedig metamorfitokból áll. A miocén vulkanizmus
riolitos-dácitos sorozata is jelen van
a mélyben, de jóval nagyobb elter
jedésit a fiatalabb andezites vulka
nizmus. A kistáj teljes egészében
feltöltött süllyedék. A pleisztocén
ősfolyók (Ős-Duna) által kiépített
hordalékkúp kavicsos homokanya
ga csak foltszerűen kerül a felszín
re, általában 5-15 m mélységben
helyezkedik el. A pannóniai agya
gos-homokos üledékek mély hely
zetük m iatt gazdaságosan nem
hasznosíthatók. A felszíni futóho
mok könnyen hozzáférhetően és
nagy mennyiségben áll rendelke
zésre. A lapályokon, a buckasorok
közötti mélyedésekben, vápákban,
szélbarázdákban helyenként vékony
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Uralkodó szélirány az É-i, de elég nagy a D-i
szél gyakorisága is. Az átlagos szélsebesség ke
véssel 3 m/s alatti.
Főként a gabonaféléknek és a kapásoknak
kedvező az éghajlat.

a völgytalpakon, mélyedésekben általában 1-1,5
m, a peremeken 2-4 m mélyén helyezkedik el.
Néhol a lapályok fenekén a talajvíz a felszínre is
bukkan, és a pangó vizekkel együtt mocsaras, vi
zenyős foltokat alkot. A futóhomok-térszíneken
6-10 m mélyen érhető el a talajvíz, de még ez
sem alkalmas ivásra. Ivóvíz a pannóniai rétegek
ből nyerhető több szintből 70-300 m között.
Magasabb hőfokú (70 °C) hévizek 900-1400 m
mélységben érhetők el.
Inkén volt az első hazai szénhidrogén-kutató
fúrások egyike (1936).

V izek ■ É-i felét a Kiskomáromi-csatorna (15
km, 255 km2) és a Zala-Somogyi-határárok (24
km, 265 km2) a Zalába, D-i részét a Dombó-csatoma (26 km, 306 km2) és a Rinya (76 km, 925
km2) a Drávába vezeti le.
Vízjárási adatokat két helyről közlünk.
A Zala-Somogyi-határárok árvízi hozamát 32
m3/s-ra, a Kiskomáromi-csatornáét 35 m3/s-ra
becsülik. Árvíz és kisvíz az év minden szakában
előfordulhat. Minőségileg a Rinya vize II. osztá
lyú és valószínűleg a többi vízfolyás is hasonló
szennyezettségű.
A kistáj 6 természetes tavából legnagyobb a
Somogycsicsó melletti Baláta-tó (4 ha), amely ter
mészetvédelmi terület. A 13 különféle célú tározó
(összterület 263 ha) közül a nagybaráti a legjelen
tősebb (79 ha). A 10 halastó együtt 531 ha felszí
nű, amelyek közül a páti (202 ha) a legnagyobb.
A „talajvíz" a kistáj nagyobb részén 2 -4 m
között érhető el. Mennyisége nem jelentős. Ké
miailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. A keménysége ÉK-en 25-35 nk°
közötti, máshol 25 nk° alatt van. A szulfáttartalom
csak Somogyszob körül haladja meg a 60 mg/l-t.
A nitrát nagy területeken jelenik meg.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az ar
tézi kutak mélysége átlagban 100 m alatti. Víz
hozamuk csak Nagyatád környékén jelentős.
Nagyatád 47 °C-os hidrogénkarbonátos hévizét
fürdő hasznosítja.
A közüzemi csatornahálózatra kapcsolt lakások
aránya 54,7% (2008), ami azonban főleg Nagy
atád és Zalakomár értékét fejezi ki, mivel a többi
település zöme teljesen ellátatlan ebből a szem
pontból.

É ghajlat e Mérsékelten meleg éghajlatú kistáj.
Az É-i részeken mérsékelten nedves, a középső
és D-i területeken már közel van a nedves éghaj
lati típushoz.
Az évi napfénytartam 1980-2000 óra; ebből
nyáron 790-800, télen 190-200 órán keresztül süt
a Nap.
Az évi középhőmérséklet 9,8-10,2 °C, a vege
tációs időszaké 16,5-17,0 °C. Mind az évi, mind
a nyári félévi átlag Ny-on az alacsonyabb. A 10 °C
középhőmérsékletet meghaladó napok száma
D-en és DK-en 198 nap (ápr. 1-3. és okt. 18-20.
között), máshol 195 nap körüli (ápr. 4-6. és okt.
18-20. között). É-on ápr. 8-10. körül szűnnek
meg a fagyok, máshol ápr. 10-15. körül. Az őszi
fagyok É-on okt. 25-27. között, másutt okt.
22-25. között kezdődnek átlagosan. A fagymen
tes időszak hossza így É-on 196-200 nap körüli,
a táj többi részén 190-195 nap körüli. A legmele
gebb nyári napok sokévi átlaga 33,5 °C. A téli ab
szolút minimumok átlaga É-on -16,0 és -16,5 °C,
D-en -17,0 és -17,5 °C közötti.
A középső és a D-i vidékeken az évi csapadék
összeg meghaladja a 750 mm-t, a nyári félévé
pedig 430-450 mm körüli. É-on az évi csapadék
720 mm körüli, a tenyészidőszaké kevéssel 430
mm alatti. Ötvöskónyiban mérték a legtöbb, 24
óra alatt lehullott esőt, 122 mm-t. Évente 32-36
napon át borítja a kistájat hótakaró, amelynek át
lagos maximális vastagsága 22-24 cm.
Az ariditási index É-on 0,96-0,98 körüli, a kö
zépső és a D-i vidékeken 0,88-0,90.

Vízfolyás

Vízmérce

N övényzet ■ A kistáj nagy része potenciális er
dőterület. Természetes erdőtársulásai főként
gyertyános-tölgyesek, kisebb részben bükkösök.
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Gyepszintjükben helyenként együtt fordul elő az
erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens), az ár
nyékvirág (Maianthemum bifolium) és a szúrós
csodabogyó (Ruscus aculeatus). További D-ies
elem a pirítógyökér (Tamus communis). Cseres
kocsányos tölgyesekben jellem ző a genyőte
(Asphodelus albus), azok nedvesebb, nyíltabb ré
szein a sárga sásliliom (Hemerocallis lilio-asphodelus). A kisavanyodó erdőszéleken megjelenik a
kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum). A vízfo
lyások mentén keményfás ligeterdők is vannak,
borostás sással (Carex strigosa). A buckaközi mé
lyedésekben gyakoriak az égeres láperdők, me
lyekben általános a békaliliom (Hottonia palustris),
a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), a szálkás
pajzsika (Dryopteris carthusiana), helyenként a
lápi csalán ( Urtica kioviensis). A természetes erdő
társulások helyén ma már sok helyen kulturerdők, így akácosok, erdei- és feketefenyvesek,
lucfenyvesek, ill. ültetvényszerű égeresek van
nak. Aránylag fejlett a lápi vegetáció. A legjelen
tősebb láptó a Baláta-tó, ahol zsombékosok,
nádasok, dárdás nádtippanos és tőzegmohás
fűzlápok, tőzegmohás égerlápok díszlenek. Jel
legzetes lápi növényei a kandicshínár (Aldrovanda
vesiculosa), a szívlevelű hídőr (Caldesia parnassifolia), a vidrafű (Menyanthes trifoliata) és a tőzeg
eper ( Comarum palustre). Több kisebb (főleg
zsombékos) láp tarkítja a területet, amelyekben
helyenként rostostövű sás (Carex appropinquata),
É-i sás (Carex hartmannii), gyapjasmagvú sás
(Carex lasiocarpa) és több tőzegmohafaj mellett
keskenylevelű tőzegmoha (Sphagnum cuspidatum) is nő. A legszárazabb homokon ezüstperjés
gyepek díszlenek, ezekben helyenként tömeges
a rejtőke ( Teesdalia nudicaulis). A környékükön
homoki legelők vannak kígyónyelvvel (Ophioglossum vulgatum) és szőrfűgyep-foltokkal. Az
üdébb erdők irtása nyomán mocsárrétek alakul
tak ki, ezeken néhol szibériai nőszirom (Iris sibirica) és buglyos szegfű (Dianthus superbus), a kis
táj két pontján fekete sás (Carex nigra) nő.
Gyakori élőhelyek: K la, J5, L2b, RB, RC, OB,
P45; közepesen gyakori élőhelyek: D34, J2, H5b,
OC, P2a, E l, B5, P2b, B la, K2, B4, BA, Jla ; ritka
élőhelyek: D2, L2a, B2, J4, J6, RA, OA, D5, A5,
B lb, P7, H5a, K5, A l, A23, G l, A4, B3.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 2, bálványfa
(Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen

482

őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai alkörmös
(Phytolacca americaná) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Lájer Komád)
T alajok ■ A jórészt homokhátakon, helyenként

löszös üledékeken képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok területi részaránya 83%.
A homokon képződött agyagbemosódásos
barna erdőtalajok termékenysége gyenge (int.
20-45); zömmel erdőterületek.
A löszön képződött változatok fizikai félesége
homokos vályog, kedvezőbb vízgazdálkodásúak
és termékenységűek. Termékenységi besorolá
suk a 60-80 (int.) talajminőségi kategória. Főként
szántók. Píasznosításuk összességében kb. 80%
szántó, 15% erdő és gyep lehet a kialakult gya
korlat szerint.
A kistáj É-i részén, 3% területen löszön képző
dött, vályog mechanikai összetételű, kedvező
termékenységű (int. 70-90) barnaföldek varrnak.
Közel azonos a vízhatás alatti talajképződmé
nyek, így a réti öntések, a réti talajok és a lápos
réti talajok területi kiterjedése (5,5, ill. 4%). A ré
ti talajképződmények közös jellemzője a vályog
fizikai féleség. Az öntés réti talajok termékenysé
gi besorolása a szervesanyag mennyiségének a
függvénye. A réti talajoké többnyire 40-60 (int.),
míg a felszín közeli talajvíz miatt korlátozott ter
mőrétegű lápos réti talajoké ennél gyengébb. A
réti talajok kivételével - amelyek kb. 60%-a szán
tó - túlnyomó részben (kb. 70-80%) rét-legelő
ként hasznosítható területek. A lápos réti talajok
főként a kistáj É-i határa mentén fordulnak elő.
A talajtípusok területi m egoszlása
Teriileti részesedés m
■ la lajtípus kód
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3
25
5
26
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4
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. E-i peremét metszi az M7-es autó
pálya, a 7. sz. főút és a Székesfehérvár-Nagykanizsa egyvágányú villamosított vasúti fővonal
rövid szakasza. Felső harmadán K-Ny-i irány
ban átvezet a 61. sz. főút, D-i felén a Kaposvár-Gyékényes egyvágányú villamosított vasúti
fővonal. Utóbbiból Somogyszobnál É felé ágazik
ki a felszámolásra kijelölt Balatonkeresztúr-Somogyszob közötti vasútvonal, D-felé a Nagy
atádra vezető szárnyvonal. A kistáj K-i peremét
metszi a 68. sz. főút Böhönye és Nagyatád közöt
ti szakasza. Állami közútjainak hossza 203 km,
amelyből 46 km (22%) autópálya, ill. első- és má
sodrendű főút. Közútsűrűség 25 km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. Főút menti települése
inek aránya 29%. Pat, Rinyaújnép, Somogycsicsó
és Tarany közúthálózati végpont. Vasútvonalai
nak hossza 50 km, amelynek 61%-a villamosított.
Vasútsűrűség 6,3 km/100 km2. Településeinek
33%-a rendelkezik vasútállomással, közülük Nagy
atád vasúthálózati végpont. A kistáj D-i részében
van a 8 km hosszú, turisztikai célokat is szolgáló
Szenta-Kaszó keskeny nyomközű vasút.
T elepüléshálózat ■ Főleg a D-i részeken ritká-

san betelepült kistáj, 100 km2-re 2,6 település jut,
ami alatta van az országos átlagnak. A 21 telepü
lésből egyedül Nagyatád városi jogállású: a tér
ség D-i részének hagyományos központja, az É-i
területek tartósan a szomszédos Marcali vonzáskörzetéhez tartoznak. A városi népesség aránya
(2001: 10,1%) jelentősen elmarad az országos át
lagtól. A faluhálózat gerincét az apró- és a kisfal
vak (200-1000 lakos) alkotják, de erős a közepes
méretű falvak (1000-3000 lakos) kategóriája is,
sőt akad ennél népesebb település is. A 200 la
kosnál kisebb helységek azt jelzik, hogy megin
dult a törpefalvasodás folyamata is. Dunántúli

léptékben a falvak meglehetősen nagyok: az át
lagos faluméret 900 lakost jelent (2001).
N épesség ■ Ritkásan benépesült kistáj, a népsű
rűség (2001: 41 fő/km2) jóval az országos átlag
alatti. A népességmaximum éve 1960, azóta a tér
ség elveszítette népességének több mint 20%-át
(2001: 30 007 fő). A népességszámot az elmúlt év
tizedekben a növekvő természetes fogyás és a
javuló migrációs egyenleg alakította. A korszer
kezet kiegyenlített, a gyermekkornak aránya
még magasabb a 65 év felettiekének (2001: 17,9,
ill. 16,1%). Az iskolázottság rosszabb képet mu
tat, a lakosság több mint 1/4-e még az általános
iskolát sem végezte el, ugyanakkor az érettségi
zettek aránya mindössze 13,9%, a diplomások
részesedése pedig még az országos átlag felét
sem éri el (2001: 5,4%).
A vallási megoszlást illetően a helyzet egyér
telmű: a népesség több mint 3/4 része római ka
tolikus, miközben a reformátusok 6,7, az evan
gélikusok pedig 1,7%-ot értek el. A felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya együt
tesen 14% körül mozog. A népesség túlnyomó
része magyar (2001: kb. 94%), de az átlagosnál
magasabb a cigányok részesedése is (4,1%, né
hány településen azonban ennek 3-4-szerese az
arányuk).
A munkaerő-piaci mutatók az átlagosnál
rosszabbak, s különösen vonatkozik ez a lakos
ság gazdasági aktivitására (2001: 31,9%). A mun
kanélküliségi ráta esetében az eltérés kisebb
(14,5%). A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor a meghatározó (2001: 54,5%), a foglal
koztatottak 1/3-a ipari dolgozó, 12,3% pedig a
mezőgazdaságban tevékenykedik. 2007 nyarán a
munkanélküliség (12,2%) duplája az országos át
lagnak, a települések közötti jelentős különbsé
gekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
Széchenyi-kastély parkja (Segesd), Nemzetközi faszobrász alkotótelep és szoborpark (Nagyatád)
Nagyatád
Balaton-felvidéki Nem zeti Park, D una-D ráva Nem zeti Park, Zalakomárí Madárrezervátum Természetvédelmi T e rü le t
Baláta-tó Természetvédelmi Terület
halastavak (Somogycsicsó), víztározó (Háromfa), csónakázótó (Nagyatád)
óholocén gyepvasérctelep (Somogyszob)
ferences kolostor, Szent Kereszt plébániatemplom, Szent Rókus kápolna (Nagyatád), ferences tem plom és kolostor,
kegykápolna (Segesd), r, kát. tem plom (Tarany), Szentháromság tem plom (Zalakomár)
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Tailián-kúria (Bolhás), Inkei-kúria (Inke), Mándl-kastély (Nagyatád), Czindery-kastély (Ötvöskónyi), Széchenyi-kastély

úa

I
-fit

(Segesd), kastély (Somogysimonyí), Vilma-háza (Somogyszob), Boronkay-kúria (Varászló), Hencz-kastély (Vése)
N epom uki Szent János-szobor (Háromfa)
Kaszói Állami Erdei Vasút (Kaszó), m űködő m űem lék vízimalom (Varászló)
Szoborpark, Városi Múzeum, Hadipark, (Nagyatád) Falumúzeum, népi lakóházak (Nem esdéd), Árpádházi Szent Margit
H elytörténeti Múzeum (Segesd)
fésűs beépítésű Felső-hegyi településrész (Segesd)

4.3.14 K Ö Z É P - D R Á V A - V Ö L G Y
A kistáj Somogy megyében helyezkedik el. Terü
lete 362 km2 (a középtáj 11,9%-a, a nagytáj 3,1%-a).

Területhasznosítás
Típus
1 . lakott terület 2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5.6
49,1
2,3

0,2
7,1
32,5
3,2

Hektár
2019,6
17780,4
848,4
76,9
2587,8
11753,6
1151,3

D omborzat ■ 1-4 km szélességű, Őrtilostól
Drávatamásiig 60-70 km hosszúságban elnyúló,
jórészt alacsony- és magasártéri szintekre, Dráva-morotvákra, elhagyott medrekre tagolódó
alluviális felszín az ÉÉNy-DDK-i irányú völgy
ben, az erősen meanderező folyó bal partján.
EK-ről rövid szakaszon a Kelet-Zalai-dombság
löszös pereme, majd Csurgótól DK-re Nyugatés Kelet-Belső-Somogy szélfújta homokkal fe
dett hordalékkúpjának 10-20 m-es alámosott
pereme szegélyezi. Utóbbi magaspart egyes
szakaszokon (pl. Berzence-Bélavár között) 30 m
viszonylagos magasságot is elér, egyúttal ez a
kistáj maximális relatív relief értéke; a síkságon
belül csupán néhány m-es szintkülönbségek
adódnak. Rendkívül jellegzetes ennek a somo
gyi magaspartnak a zegzugos futása, felülnézetben ívesen hajladozott. M indm egannyi
meandergörbület, a középszakasz jellegű folyó
pleisztocén végi-holocén laterális eróziójának
iskolapéldája. A magasparttól gyakran vize
nyős, mocsaras, helyenként vízzel kitöltött fia
tal morotvák az alluviális szint fölé 3 -5 m-rel
emelkedő, szigetekké formálódott morotvateraszokat különítenek el. Magasabb, új-pleisztocén
Dráva-terasz csak helyenként (pl. Barcsnál 5-6 m
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viszonylagos magasságban, 1 km szélességben)
maradt meg: a legtöbb helyen vagy lesüllyedt,
vagy a Dráva később, a jelenkorban elrombolta.
A meanderező folyó időről időre bekövetkező,
ezen a ma is gyengén szeizmikus területen
gyakran szerkezeti mozgásoktól is befolyásolt
mederváltozásait jól jelzi, hogy nem csupán a
pleisztocén magaspart zegzugos futású, hanem
e part és a jelenlegi folyómeder egymáshoz vi
szonyított helyzete is sajátos: pl. Csurgó és Bélavár között, sőt már fentebb, a Zákányi-rögtől
kezdve (Gyékényes) tekintélyesen (8-10 km) el
távolodnak egymástól. Bélavártól Heresznyéig
a folyó a magaspart tövében folyik, tovább Bar
csig ismét távolabb kerülnek, míg Barcs alatt
újra fiatal alámosás tanúi lehetünk. Az elfajult
folyó árterén morotvák tömege jellemzi a kiszé
lesedő völgyszakaszokat. Morotvatavak, vize
nyős lapályok, újholocén szintek, zugaikban
alacsony meander teraszok sorakoznak. Egyik
másik elhagyott Dráva-mederben ma állandó
vízfolyás van (Zsdála, Dombó-csatorna, Rinya
alsó folyása).
F öldtan mi A medencealjzat túlnyomórészt me-

tamorfitokból áll, csak É-on vannak mezozoos
üledékes kőzetek. A kettő közötti határt a Középmagyarországi-vonal alkotja. A hosszú időn ke
resztül a kistájban jellemző folyóvízi tevékeny
ség viszonylag sok hasznosítható nyersanyagot
eredményezett: bányászati betonkavics, falazó
homok, téglaagyag stb.
Kisebb kőolaj- és földgáz-lelőhelyek: Görgeteg-Babócsa (1952 óta ismert), Vízvár és Barcs
térsége.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg, DK-en mérsé

kelten nedves, máshol már nedves éghajlatú.
Az évi napsütés Ny-on 1960 óra, K-en megha
ladja a 2000 órát, nyáron 780-800, télen 200 óra
körüli a napfénytartam.
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Az évi középhőmérséklet DK-en 10,2-10,4 °C,
ÉNy-on 10,0-10,2 °C. A vegetációs időszak átlaga
16,5-16,8 °C. DK-en mintegy 198 napig (ápr. 1-3.
és okt. 18-20. között), máshol 192-195 napig (ápr.
4-7. és okt. 18-20. között) tart az időszak, amikor
a napi középhőmérséklet a 10 °C-ot meghaladja.
DK-en ápr. 8-12. és okt. 24-27. között
(196-200 nap), ÉNy-on ápr. 12-16. és okt. 21-24.
között (190-195 nap) várható, hogy a hőmérsék
let nem csökken fagypont alá. A nyári legmele
gebb napok sokévi átlaghőmérséklete 33,5 °C kö
rüli, a téli leghidegebb napoké -17,0 és -17,5 °C
közötti.
DK-en az évi csapadék 740-770 mm, a nyári
félévé 430 mm körüli. A kistáj többi részén éven
te közel 800 mm, a tenyészidőszakban 430-450
mm csapadék a valószínű. A legtöbb 24 órás csa
padék (118 mm) Vízváron volt. Átlagosan 30-35
hótakarós napra számíthatunk, a hótakaró átla
gos maximális vastagsága 25 cm körüli.
Az ariditási index DK-en 0,90-0,95, máshol
0,87-0,90.

Sorrendben az É-i, DNy-i és K-i szél a leggyako
ribb. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti.
A gabonafélék, a kapások termesztésére jó az
éghajlat, különösen a kapásoknak kedvező a vi
szonylag sok csapadék.
V izek ■ A kistáj a Drávának a Mura torkolatától,
Őrtilostól Drávatamásiig terjedő 81 km hosszú
bal oldali völgymelléke. Egyetlen mellékvize itt
a vele párhuzamos Zsdála-patak (31 km, 399
km2). Jelentős lefolyási többlettel rendelkezik.
A Dráva vízjárásáról régóta működő mércék
tájékoztatnak.
A Zsdála-patak árvízi hozamát 19 m3/s-ra szá
mítják. A Dráva vízminőségét a beléje torkolló
Mura szennyezettsége ellenére is I. osztályúnak
ítélik. Árvizei tavasszal, kora nyáron és ősszel
jelentkeznek, míg kisvizei nyár végén és télen
szokásosak. Jelentős vízhozama eddig felhasz
nálatlan energiatartalékot képvisel.
A kistáj 21 különféle tava együtt 160 ha terü
letű. Ebből 6 különféle tározó (94 ha), 3 halastó
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LKV

LNV

KQ

476
618

* 276
114

Cl
Dráva
Dráva

Őrtilos
Barcs

■50
-163

(23,4 ha), 8 drávai holtág (36 ha), 4 természetes
állóvíz (6,6 ha).
A „talajvíz" 2 -4 m között mindenhol elérhe
tő. így a terület vízbázisnak tekinthető. Minősé
gileg a szokásos kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg a túlnyomó. Drávatamási és
Babócsa között keménysége meghaladja a 25
nk°-ot, máshol kevesebb. A szulfáttartalom 60
mg/1 alatt van.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az
artézi kutak mélysége általában kevesebb 100
m-nél. Vízhozamuk átlagosan 200 1/p körüli.
Felhasználását a gyakori magas vastartalom kor
látozza. Barcs 38 °C-os hidrogénkarbonátos hévi
ze fürdőt lát el.
A közcsatornával ellátott lakások aránya az
átlagosnál magasabb (2008: 73,2%), mivel a csa
tornahálózat az utóbbi években egyetlen telepü
lés kivételével mindenütt kiépült.
N övényzet h A kistáj nagy része erdőtenyészet

számára alkalmas. Magyarországon egyedülálló
illír bükkösök, gyertyános-tölgyesek alakultak
ki. Zákány és Őrtilos környékén unikális fajaik a
pofók árvacsalán (Lamium orvala), a hármasleve
lű fogas-ír (Dentaria trifolia) és a hármaslevelű
szellőrózsa (Anemone trifolia), de egyéb hegy
vidéki növényritkaságok, mint az osztrák zergevirág (Doronicum austriacum) és a völgycsillag
(.Astrantia major) is előfordulnak. Gyakoribb, jel
lemző faj az ámyékvirág (Maianthemum bifolium), farkasszőlő (Paris quadrifolia), turbánliliom
(Lilium martagon). Egy Bélavár melletti bükkös
ben K-i zergevirág (Doronicum orientalé) nő. Első
sorban keményfaligetekben él a ligeti és a nyuga
ti csillagvirág (Sállá vindobonensis, S. drunensis), a
berki szellőrózsa (Anemone nemorosa), a tavaszi
tőzike (Leucojum. vernutrí), a békakonty (Listera
ovata) és a borostás sás (Carex strigosa). A nyár
ligetekben helyenként tömeges a téli zsurló
(Equisetum hyemalé), a fűzligetekben a nyári tő
zike (Leucojum aestivum). Erdőszegélyeken jelleg
zetes a magasszárú kocsord (Peucedanum verticillaré). A keményfaligetek irtása nyomán kialakult
mocsár- és kékperjés réteken, csermelyaszato-

486

KOQ
m3/s
590
595

2300
3044

sokban rostostövű sás (Carex appropinquata), kotuliliom (Fritillaria meleagris), szibériai nőszirom
(Iris sibirica), kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), fehér zászpa ( Veratrum album) is nő. He
lyenként tömeges a bördős borgyökér (Oenanthe
fistulosa). A magaspart alján fakadó forrásoknál
több helyen Cardaminetum amarae díszük, a vizü
ket elvezető árkokban a vízitorma (Nasturtium
officinale) állományai élnek. A holtágakban gaz
dag hínámövényzetet találunk. Gyakoriak a magassásosok, helyenként domináns a csőrös sás
(Carex rostrata), a bugás sás (Carex paniculata). A
villás sás (Carex pseudocyperus) állományaihoz
nádi boglárka (Ranunculus lingua) társul. Egyes
mocsári sásosokban tömeges a tőzegpáfrány
(Thelypteris palustris). Égerlápokban e mellett
szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), békalili
om (Hottonia palustris), bugás sás (Carex paniculata)
is nő. A törpekákás növényzet tagja az iszappalka (Cyperus michelianus), a kasika-káka (Isolepis
setacea) és a henye káka (Schoenoplectus supinus).
A Dráva zátonyain csigolyafűz (Salix purpurea)
cserjés-bozótos állománya alakul ki, amelyet
parti fűz (Salix elaeagnos) és csermelyciprus
(Myricaria germanica) kísér.
Gyakori élőhelyek: B5, J3, P2a, J4, K la; köze
pesen gyakori élőhelyek: A l, A23, A3a, Bla, B2,
B3, BA, D34, D6, E l, II, OA, OB, J6, K5, RB; ritka
élőhelyek: A4, B4, C l, D 2 ,14, Jla , J2, P45, RA.
Fajszám: 900-1000; védett fajok száma: 80-100;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias
syriacá) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2,
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, ameri
kai alkörmös (Phytolacca americana) 1, kései
meggy (Prunus serotina) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Lájer

Komád)
T alajok ü Akistáj magasabb térszintű periglaciá
lis homokos üledékein agyagbemosódásos barna
erdőtalajok (24%), a Ny-i részen pedig pszeudoglejes barna erdőtalajok (7%) találhatók.
A homok fizikai féleségű agyagbemosódásos
barna erdőtalajok kedvezőtlen víz- és tápanyag
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gazdálkodási tulajdonságaik miatt intenzív mű
velés mellett is legfeljebb 20-40 pontos minőségű
ek. Ennek ellenére mintegy 70%-ban szántóként
hasznosíthatóak. Erdősültségük kb. 20% lehet.
A vályog mechanikai összetételű, kedvezőtlen
vízgazdálkodású pszeudoglejes barna erdőtala
jok a földminősítő skála alsó ötödébe tartoznak.
Területükön ennek ellenére a szántó hasznosítás
kb. 40%, a szőlőé 20% és erdő lehet.
A Dráva nyers öntéstalajainak területi rész
aránya 12%, az öntés réti talajoké pedig 57%, te
hát az utóbbiak képviselik a kistáj uralkodó talaj
típusát. Közös jellemzőjük a vályog mechanikai
összetétel, valamint az, hogy szénsavas meszet
nem tartalmaznak és gyengén savanyú kémhatásúak. Az 1%-nál kevesebb szerves anyagot tartal
mazó nyers öntések termékenységük alapján a
40-65 (int.), míg az 1-2% szervesanyag-tartalmú
öntés réti talajok az 55-70 (int.) talajminőségi tar
tományba sorolhatók. A nyers öntések főként
rét-legelőként hasznosítottak (60%). Az öntés ré
ti talajokon a rétek, a szántók és az erdőterületek
aránya közel azonos lehet.
A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talájtípus kód
Területi részesedés (%)
07'
24
08
7
26
57
12
31
A ta la jtíp u so k te rü le ti elterjedése
a d o m b o rz a ti adottság ok 1
(%)
Talajtípus
Lejtökategória
Erdő
kód
0-5
5-17 17-25 >25 iiB SB a
07
75
5
20
08
5
25
70
; - ;
26
25
75 : / - ■
31
70
30
-

K özlekedés h Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalmi tengelyű, DK-i pereme ki
vételével főút nélküli terület. Középvonalában
halad a Barcs-Gyékényes egyvágányú vasúti fő
vonal, amely a kistáj ÉNy-i peremén csatlakozik
a Nagykanizsa-Murakeresztúr egyvágányú vil
lamosított fővonal rövid szakaszába. A 6. és a 68.
sz. főút Barcsnál érinti a kistájat, amelynek DNy-i
- részben természetes (Dráva) - határvonala a
magyar-horvát államhatár része. Állami közút
jainak hossza 92 km, amelyből 13 km (12%) első-

és másodrendű főút. Közútsűrűség 31 km/100
km2, főútsűrűség 4 km/100 km2. Csupán Barcs
fekszik főút mentén. Drávatamási és Péterhida
közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza
77 km, amelynek 20%-a villamosított. Vasútsűrűség 25,7 km/100 km2. Településeinek 81%-a ren
delkezik vasútállomással. Hajózható nemzetközi
vízi útja a Dráva Őrtilos és Drávatamási közötti
87 km hosszú szakasza, amelyen Barcsnál köz
úti, Gyékényesnél vasúti híd ível át. Barcsnál és
Berzencénél nemzetközi közúti, Gyékényesnél
vasúti határátkelőhely van Horvátország felé.
h A z átlagosnál valamivel
sűrűbben betelepült kistáj, 100 km2-re 4,4 telepü
lés jut. A 16 településből 2 városi jogállású: Barcs
(2001: 12 316 lakos) és Csurgó (2001: 5946 lakos)
hagyományos központja a térség D-i, ill. É-i ré
szének. A városi népesség aránya valamivel az
országos átlag alatti (2001: 59,4%). A faluhálózat
ban apró-, kis- és közepes falvak egyaránt van
nak, a törpefalu viszont hiányzik. Zákányfalu
csak 2002-ben alakult önálló községgé. Az átla
gos faluméret megközelíti a 900 főt.

T elepüléshálózat

N épesség ■ A népsűrűség (2001: 62 fő/km2) je
lentősen alatta marad az országos átlagnak. A
népességmaximum éve 1941, azóta a kistáj elve
szítette népességének közel 1/5 részét. Az utób
bi évtizedekben a népességszám csökkenése a
természetes fogyás következménye, mivel a
migráció nyereséges. A korszerkezet viszonylag
kedvező, a gyermekkorúak aránya érzékelhető
en meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 17,5, ill.
14,5%). Az elöregedési index értéke 3 településen
<100, egy esetben viszont a népesség elöregedé
se előrehaladott stádiumban van. Az iskolázott
ság nem mutat ennyire jó képet, a magasabb
végzettségek esetében jelentős az elmaradás, így
a diplomások aránya (2001: 5,8%) a felét sem te
szi ki az országos átlagnak.
A vallási megoszlásban a római katolikusok
aránya a meghatározó (2001: 73,5%). Az egykor
jelentősebb reformátusok részesedése 7,6%-ra ol
vadt, az evangélikusok pedig csak 2,2%-ot tesz
nek ki. A felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak aránya együttesen valamivel megha
ladja a 15%-ot. A népesség meghatározó része
magyar (2001: kb. 95%), a roma népesség aránya
pedig 3,4%. Legnagyobb, több mint 400 fős
közösségük Barcson él. A város etnikai képét

487

4 .4.11

tovább színezi a kb. 250 fős horvát és a több mint
100 fős német csoport.
A munkaerő-piaci mutatók gyengébbek az
országos átlagnál: a lakosság gazdasági aktivitá
sa 2001-ben mindössze 33,1%-os, a munkanélkü
liek aránya pedig 15/4%. A foglalkozási szerke

zetben meghatározó a tercier szektor (2001:
60,8%), megelőzve az ipart és az átlagosnál ma
gasabb részesedésű mezőgazdaságot (27,6, ill.
11,6%). 2007 nyarán a munkanélküliség (12,8%)
duplája az országos átlagnak, a települések kö
zötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: dél-dunántúli
Zichy-kastély védett parkja (Zákányfalu), arborétum , Kegyeleti park, Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium
véd ett parkja (Csurgó)
Barcs, Babócsa

[ —
D una-D ráva Nem zeti Park, Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület
barcsi ősborókás; Lankóci-erdő, kavicsbányató (Gyékényes); őrtilosi tanösvény, Látóhegy (Zákány), vízi turizmus,
horgászat (Dráva)
Á rpád-kori földvár, basakerti várrom ok (Babócsa)
Á rpád-kori tem plom /ro m / (Babócsa), r. kát. tem plom (Barcs), plébániatemplom (Berzence) Szentlélek tem plom (Csurgó),
r. kát. tem plom (Gyékényes), Szent Mihály tem plom (Ő rtilos), Szent István tem plom (Zákányfalu)

fű

Somssích-kastély (Babócsa) Széchenyi-kastély (Somogytarnóca-Barcs), Festetics-kastély (Berzence, Vízvár),
Zichy-kastély (Zákányfalu)
Csokonai Református Gimnázium (Csurgó), régi községháza (Péterhida)

t+t

zsidó te m e tő (Barcs)
tö r ö k tü rb é t utánzó kútház (Babócsa), C sokonai-szobor (Csurgó), Fesztung (Ő rtilos)
régi vízimalom (Péterhida)
Dráva Múzeum (Barcs), Városi Múzeum (Csurgó)

tfr
zsúposház, harangláb (Péterhida)

4.4 MECSEK ÉS TOLNA-BARANYAI-DOMB VIDÉK
4.4.11 MECSEK-HEGYSÉG

D omborzat ■ A hegység átlagos relatív reliefe

A kistáj Baranya és Tolna megyében helyezkedik
el. Területe 335 km2 (a középtáj 7,5%-a, a nagytáj
2,8%-a).

110 m/km2. Peremi részeken, ill. egyes völgy
szakaszok mentén 250-300 m/km2-t is elér, de ki
terjedt platórészek és geomorfológiai szintek van
nak, ahol alig több mint 50 m/km2 a relatív relief.

T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín
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%
5,3
10,7
3,4
3,4
4,2
73,0

0,1

i
Hektár
1785,4
3575,6
1138,2
1135,4
1395,7
24475,1
43,3
ii

Fö ld tan ■ A hegység felszíne igen változatos,
ami részben a magassági különbségekből követ
kezik. A Mecsek a legváltozatosabb felépítésű
hegységeink közé tartozik. D-i-DK-i határát egy
jelentős tektonikai vonal, a Mecsekalja-öv jelöli
ki. Kőzettani felépítésének alapvető sajátosságát
az jelenti, hogy a triász - és részben a jura - kép
ződmények „germán" típusúak, azaz az európai
partszegélyen rakódtak le, s ezzel teljesen eltér-
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nek a Dunántúli-középhegység és a Bükk hason
ló korú „alpi" jellegű képződményeitől.
Szerkezetileg két nagy egységből áll. A Nyugati-Mecsek egy felboltozódás (antiklinális), ahol
a rétegsor Ny-ról K-re fiatalodik: karbon gránit perm homokkő (ez tartalmazza az uránércet) triász törmelékes kőzetek (pl. a Jakabhegyi kong
lomerátum és homokkő) - triász mészkő. Ezzel
szemben a Keleti-Mecsek ju ra- alsó-kréta kőzet
sora szinklinálist alkot, s ennek alsó része tartal
mazza a feketeszenet. Ezt követően hosszú üle
dékhézagok következnek, majd - főleg a hegylábi
térszíneken - pliocén agyag, homok, majd pleisz
tocén lösz és lejtőtörmelék zárja a sorozatot.
A magmatizmus is nagyon változatos a Me
csekben: a karbon gránit után a perm időszakban
nagy mennyiségű riolit képződött. Az alsó-kré
tában alkálibazalt, trachit és fonolit, a miocénben
pedig „alsó-riolittufa" és andezit a jellemző kép
ződmények.
A Zengőben (682 m), a Tubesben (611 m) és a
Jakab-hegyben (592 m) tetőző, paleozoos alapzatú, jórészt mezozoos kőzetekből felépült,
DDNy-EÉK-i csapású alacsony- és középhegy
ség. Elegyengetett (tönkös) felszínek rendszere.
A Nyugati-Mecsekre a Ny-K-i csapású, tetőhely
zetekbe kiemelt tönkös sasbércek sorozata, a
Keleti-Mecsekre, annak is inkább az ÉK-i és É-i

részeire a központból (Dobogó-Zengő-csoport)
sugarasan kiinduló sasbércsorok jellemzőek.
A hegységperemeken a kárpáti emelet emléke a
ma 450-470 m-es hegylábfelszíni, majd abrázióval átformált szint, alatta egy tektonikus mozgá
sokkal különböző magasságúvá formálódott
alsó-pannóniai abráziós felszín (250-380 m kö
zött több szintben). Jellemző formatípusok a
hegylábi félsíkok és törmelékkúpok, a pleiszto
cén völgyvállak rendszere a nagyobb völgyek
ben (pl. Bükkösdi-völgyben, Baranya-csatorna
mellékvölgyeiben, Orfűi-patak mentén). Szá
mottevő karsztos képződmények különösen a
tájhatáron, Abaligettől K-re, DK-re a dolinák so
ra, maga az Abaligeti-barlang, az orfűi Vízfő mö
götti barlangszakasz. Az ezen karsztplatókhoz
csatlakozó miocén agyagos felszíneken csuszamlásos formák jellemzőek.
É ghajlat h Mérsékelten meleg-mérsékelten
nedves, a csúcsokon mérsékelten hűvös-nedves
éghajlatú.
Az évi napfénytartam 2040 és 2060 óra közöt
ti, a nyári 810-820, a téli 210-230 óra. A téli nap
sütéses órák száma mintegy 10%-kal nagyobb,
mint a környező sík- és dombvidéken. A nyári
hónapok napfénytartama viszont a környező tá
jakéhoz képest 2-3%-kal kevesebb.
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A hőmérséklet évi átlaga ÉK-en és DNy-on
10,0 °C körüli, a középső, magasan fekvő terüle
teken 9,5 °C körüli, de a csúcsokon a 9,0 °C-ot
sem éri el. A nyári félév középhőmérséklete a
hegylábaknál 16,5-16,8 °C, de a csúcsokon 15,5 °C
alatt marad. A 10 °C középhőmérsékletet megha
ladó időszak a Mecsek D-i előterében és a D-ies
lejtők alján márc. 28-30., a csúcsokon ápr. 15.
után, máshol ápr. 5-10. között kezdődik. Az idő
szak vége ugyanilyen eloszlásban okt. 20-22.,
okt. 14-16., ill. okt. 17-20. A tartamok rendre:
200-205,180, ill. 190-195 nap. A fagymentes idő
szak hossza D-en és a D-i lejtőkön 200-205 nap
(ápr. 5-10. okt. 30.); a csúcsokon 185-190 nap
körüli (ápr. 15-20. okt. 23-25.), máshol 195 nap
körüli (ápr. 10-15. okt. 23-25.). A legmagasabb
nyári hőmérsékletek átlaga a csúcsokon 31,0 °C
alatti, máshol 33,0 °C körüli. A téli minimumok
átlaga -14,0 és -15,0 °C közötti.
D-en az évi csapadékösszeg 650-700 mm, Éon 720-760 mm, a csúcsokon kevéssel meghalad
ja a 780 mm-t. A tenyészidőszakban az É-i vidé
keken 400 mm körüli, máshol 410 és 440 mm kö
zötti, a csúcsokon több mint 450 mm eső várha
tó. A legtöbb egynapos esőt, 124 mm-t, Pécs-Árpádtetőn észlelték. A hótakarós napok átlagos
évi száma a hegylábaknál és a D-i lejtőkön 35-40,
a csúcsokon meghaladja az 50-et. Az átlagos ma
ximális hóvastagság Ny-on 20-25 cm, a csúcsok
felé haladva 40 cm-ig nő.
Az ariditási index D-en 1,00-1,06, É-on
0,92-0,98, a hegycsúcsokon kisebb mint 0,90.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, bár nem ki
emelkedő gyakoriságú. Az átlagos szélsebesség
a csúcsokon megközelíti az 5 m/s-ot, a völgyek
ben 3-3,5 m/s.
A területi adottság és az éghajlat az erdőgaz
dálkodásnak, egyes szántóföldi és kertészeti kul
túráknak kedvez.
V izek ^ A kistáj ÉK-i része a Völgységi-patakon

át a Sióba, ill. a Vasas-Belvárdi vízen (27 km, 162
km2) és az Ellendi-vízen (14,5 km, 35 km2) át a
Karasicába, ÉNy-i része az Orfűi-patakon (20,5
km, 212 km2) és a Baranya-csatornán át a Kapós
ba, DNy-i része pedig a Pécsi-vízen (56,5 km, 592
km2) és a Fekete-vízen át a Drávába folyik le.
Vízháztartása mérsékelten pozitív.
Az itteni vízfolyások hegységbeli szakaszait
helyenként a karsztos jelleg jellemzi, ami bizo
nyos mértékig csökkenti a vízjárási szélsősége
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két. A forrásszakaszok általában tiszták, de a pe
remi településeken gyorsan elszennyeződnek. A
hegység forrásai a felszín alatti tározók túlfolyá
sainak tekintendők és időnként tekintélyes víz
hozamokat adnak. A D-i peremen a pécsi Tettye
vízhozamai 0,25-25 m3/p, É-on az Orfűi-forrásokéi 0,3-51 m3/p között ingadoznak, ami a rá
juk települt vízhasználókat érzékenyen érinti.
A hegységi területen természetesen hiányzik
az összefüggő „talajvízszint". A felszín alatti vi
zek a karszt- és rétegvíz típusába sorolhatók.
Mennyisége nem jelentős. Mélységük, elhelyez
kedésűk a szerkezet és a domborzat függvénye.
A kevés számú artézi kút mélysége 100 m körüli.
Vízmennyiségűk nagy szélsőségek között válta
kozik. Vizük általában kemény. A felszín közelé
ben nitrátosodás jelenik meg.
A közcsatornával ellátott lakások aránya 69,9%
(2008), ami egy város nélküli kistájon igen jó ér
téknek számít. Pécs ide sorolható részeivel együtt
pedig még magasabb lenne a mutató értéke.
N övényzet a A terület közel 70%-át erdő borít
ja, melynek nagyobb része őshonos fafajokból
áll. Számos társulás (pl. ezüsthársas törmeléklejtő-erdők és szurdokerdők) csak itt és a közeli
Villányi-hegységben fordul elő. A patakokban
bővelkedő völgyekben égerligetek és a forrás
gyepek kicsiny foltjai találhatók. Jellemzők a
szubmediterrán és a balkáni fajok: illatos hunyor
(Helleborus odorus), töviskés lucerna (Medicago
rigidula), aranyos baraboly (Chaerophyllum aureum), olasz müge (Aspenda taurina), ezüstös útifű
(Plantago argentea), kispárlófű (Aremonia agrimonoides), keleti zergevirág (Doronicum orientáld),
dalmát csenkesz (Festuca dalmaticá), baranyai
peremizs (Inula spiraeifolia), lónyelvű és szúrós
csodabogyó (Ruscus hypoglossum, R. aculeatus),
majomkosbor ( Orchis sírnia), szarvas bangó
(Ophrys oestrifera). Az Északi-középhegységet
idézi a méregölő sisakvirág (Aconitum anthora), a
berkipimpó ( Waldsteinia geoides) és a sziklai
gyöngyvessző (Spiraea média) Pécs feletti együt
tes előfordulása. A hegység Ny-i felében, perm
és triász kori homokkövön a mészkerülő és szubatlanti (pelyvás pajzsika - Dryopteris affinis,
vörös áfonya - Vaccinium vitis-idaea, csarab - Calluna vulgáris, homoki csibehúr - Spergula pentundra), K-i felében a szubkontinentális jelleg
erősödik fel (sárga len - Linum flavum, szennyes
ínfű - Ajuga laxmannii, kék atracél - Anchusa bar-

4 .4.11

relieri). Sziklagyepekben és sziklabevonat-társulá
sokban szegény. A Keleti-Mecsek peremén foltok
ban még megtalálhatók a szubmediterrán jellegű
löszgyepek (felálló zabfű - Avenula adsurgens,
pécsvidéki ászát - Cirsium boujartii, tarka kosbor Orchis tridentata). Legelők, mocsár- és kaszálóré
tek a területen szórványosak (aranyzab - Trisetum
flavescens, rigószegfű - Moenchia mantica, agárkos
bor - Orchis morio, őszi füzértekercs - Spiranthes
spirális), a hagyományos művelés visszaszorulá
sával lassan becserjésednek. Több faj (ráncos
aranka - Cuscuta approximata, havasi tisztesfű Stachys alpina, Heuffel-zanót - Chamaecytisus heuffelii, bánáti bazsarózsa - Paeonia banatica) hazánk
ban csak itt fordul elő. Gyomflórája igen gazdag.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, L2a, OC, P2b, L l,
RC, E l; közepesen gyakori élőhelyek: L4a, LY2,
K7b, OB, P2a, J5, P45, K7a, LY1, LY4, M l, H4, H5a,
D5, L4b; ritka élőhelyek: RB, P7, E2, H3a, RA, L2x,
M8, E34, E5, B5, BA, Bla, D34, A l, A3a, A5, G2,
H l, H 2 ,14, II, 12, J2, M6, M7, B3, B4, C l, G3.
Fajszám: több mint 1200; védett fajok száma:
több mint 120; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, bálványfa
(Ailanthus altissimá) 3, selyemkóró (Asclepias syriacá) 3, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1-2,
amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1-2, akác (Robinia
pseudoacacia) 4-5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.

(Tóth István Zsolt, Csiky János, Kevey Balázs)
T alajok ■ A kistájban - annak hegyvidéki jelle

géből adódóan - kizárólag erdőtalajok alakultak
ki. Közülük legnagyobb kiterjedésűek (45%) a
nem karbonátos gránit és permi homokkövön
képződött agyagbemosódásos barna erdőtala
jok. Mechanikai összetételük agyagos vályog;
vízgazdálkodásukra a gyenge vízvezető, a nagy
vízraktározó és az erős víztartó képesség jel
lemző. Kémhatásuk erősen savanyú. Mintegy
85%-uk erdőterület. Termékenységük a 20-35
(ext.) és 30-55 (int.) földminőségi viszonyszá
mokkal jellemezhető.
A mészmárgán, mészkövön kialakult rendzinák a kistáj területének 27%-át borítják. Sekély
termőrétegű, gyenge termékenységű területük
mintegy 60%-án erdők vannak. Jelentős e talajo
kon - főként Pécs fölött - a szőlők területi rész
aránya (20%). A rendzina talajok között gyakran
találhatók vörösagyagos, helyenként terra rossaszerű fosszilis képződmények.

A gyengén mállott harmadidőszaki üledéken,
vagy pl. a permi vörös homokkövön is, 17%-os
területi részaránnyal savanyú, nem podzolos
barna erdőtalajok találhatók, amelyek zömmel
erdővel borítottak (80%). E talajok sekély termőrétegűek, szélsőséges vízgazdálkodásúak és igen
gyenge termőképességűek.
A lösszel fedett hegységperemi lejtőkön, pl.
Boda és Hosszúhetény környékén vályog me
chanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású
és termékenységű (ext. 40-65, int. 60-90) barna
földek képződtek. Területi részarányuk 9%. Fő
ként szántók (65%).
A DNy-i peremen előforduló csemozjom barna
erdőtalajok területi részaránya <1%.
Hasonló a Szentlőrinc környéki réti talajok ki
terjedése, amelyek kedvező termékenységű, me
szes síkját főként rétek borítják.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részeseidés (%)
Talajtípus k
04
27
17
06
07
45
09
9
1
11
25
1
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Talajtípus
Erdő
5-17 17-25 >25
kód 0-5
04
5
25
5
5
60
06
5
10
3
2
80
07
5
10
85
09
45
30
5
20
11
90
h- / 10
25
100
K özlekedés ■ Félperiferikus, gyér közúthálózatú, lényegében vasút nélküli terület. Középső
részét átszeli a 66. sz. főút, Ny-i peremét rövid
szakaszon érinti a Dombóvár-Pécs egyvágányú
villamosított vasúti fővonal. Állami közútjainak
hossza 73 km, amelyből 9 km (12%) másodrendű
főút. Közútsűrűség 21 km/100 km2, főútsűrűség
3 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
6%. Településeinek 33%-a közúthálózati vég
pont. Vasútvonalainak hossza 9 km, amelynek
100%-a villamosított. Vasútsűrűség: 2,6 km/100
km2. Településeinek 6%-a rendelkezik vasútállo
mással.
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T elepüléshálózat n A hegység belső területei
nem nagyon alkalmasak a megtelepedésre, a pe
remek azonban igen, így összességében a telepü
léssűrűség meghaladja az országos átlagot, közel
4 település jut 100 km2-re. A 13 település között
városi jogállású település nincs, a központi sze
repkört Pécs tölti be. A falvak jellemző típusa az
aprófalu (200-500 lakos); de vannak ennél jóval
népesebbek, és akad törpefalu is.
N épesség ■ A kistáj - érthető módon - ritkásan

lakott, a népsűrűség (2001: 55 fő/km2) az orszá
gos átlag felét sem éri el. A népességmaximum
éve 1970, ezt követően a térség elveszítette né
pességének 1/5-ét (2001: 11 168 fő). A tényleges
népesség azonban ennél jóval nagyobb, mivel
Pécs beépített területe is egyre inkább felfelé kú
szik a Mecsek lankáin (2001: kb. 25 000 pécsi la
kos élt ebben az övezetben). A lakosságszám
csökkenése a természetes fogyatkozás következ
ménye, mivel a migráció - jelentős részben a
Pécsről történő kiköltözés hatására - nyereséges,
így a korszerkezet kedvező, a gyermekkorúak
aránya érzékelhetően meghaladja a 65 év feletti
ekét (2001: 18, ill. 14,1%). Az iskolázottság már

nem mutat ennyire jó képet, a magasabb képzettségűeknél jelentős a deficit: az érettségizettek
aránya mindössze 14,2%, a diplomásoké pedig
még az 5%-ot sem éri el (2001: 4,6%).
A vallási megoszlás megítélését nehezíti,
hogy magas a felekezeten kívüliek és az ismeret
len vallásúak aránya: ez 2001-ben együttesen
23,2%-ot tett ki. így a római katolikusok 58,5%-os
aránya magasan elég az első helyhez, mivel a re
formátusok részesedése 6,2%, az evangélikusoké
pedig csupán 3,1%. A népesség több mint 90%-a
magyar, de az átlagosnál magasabb a cigányság
aránya is (2001: 5,5%). A németség részesedése
már csak 3,4%, de a törpefalu méretű Óbányán
ma is népesség felét alkotják.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen rosszab
bak az országos átlagnál: a lakosság gazdasági
aktivitása mindössze 29,2%-os, a munkanélküli
ség pedig meghaladja a 15%-ot (2001). A foglal
koztatottak fele a tercier szektorban dolgozik,
nem sokkal lemaradva követi az ipar (2001:
44%), a mezőgazdaság pedig az átlag körüli
arányt mutatja. 2007 nyarán a munkanélküliség
(8,3%) az országos átlag feletti, a települések kö
zötti nem túl jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK*

Idegenforgal
Üdülőkörzet:
Borvidék:
Parkerdő (Váralja), arborétum (Hosszúhetény-Püspökszentlászló)

n

Trió-barlang, Szuadó-barlang, Mészégető-források barlangja (O rfű), Kőlyuk-barlang (fokozottan védett; Mánfa),
tettyei mésztufa-barlang (Pécs)
D una-D ráva Nem zeti Park, Jakab-hegyi Természetvédelmi Terület, Nagy-mező-Arany-hegy Természetvédelmi Terület,
Melegmány-völgy Természetvédelmi Terület, Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Zengő, Éger-völgy, Jakab-hegy, O rfűi-tó, Hidasi-völgy és Csurgó, Melegmány-völgy; Óbányai-völgy és Csepegő-szikla;

■i

horgásztó (Boda, Váralja), Pécsi Á lla tkert és Akvárium -Terrárium
Babás-szerkövek (Kővágótöttös), mésztufagátak (Melegmány-völgy, Csurgó-forrás)
Márévár (Hosszúhetény), Jakab-hegyi földvár (Kővágószőlős)
Szent György tem plom és plébániaház (Bakonya), román kori tem plom (Cserkút), Szent Miklós tem plom (Hosszúhetény)
ev. te m plom /az ország egyik legrégebbi orgonájával/ (Kismányok), plébániatemplom, kápolna, ossarium,
plébánia (Kővágószőlős) Jakab-hegyi pálos kolostor /ro m o k / (Kővágószőlős), Szent Miklós te m plom (Kővágótöttös),
Á rpád-kori tem plom (Mánfa), Árpád-kori kolostor és te m plom /feltárás alatt/ (Máza)
római villa (Kővágószőlős), véd ett utcakép (Óbánya)
Bocz Gyula köztéri szobrai (Hosszúhetény)
vízimalmok, üveghuták (Hosszúhetény)

g

rfr

Borbélymúzeum (Hosszúhetény), bányászati kiállítás, helytörténeti kiállítás (Kővágószőlős), falumúzeum,
fazekas-kiállítás (Óbánya), Malommúzeum (O rfű), Népművészeti Ház, Bányamúzeum (Váralja)
tájház, pincék, Schellenberger-présház (Hosszúhetény), kemencés udvar és tájház (O rfű)

* Pécs töb b kistáj között oszlik meg; további táji adottságai a Pécsi-síkság (4.4.31) alatt kerülnek felsorolásra.
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4.4.12 BARANYAI-HEGYHÁT
A kistáj Baranya megyében helyezkedik el. Terü
lete 195 km2 (a középtáj 4,4%-a, a nagytáj 1,6%-a).

T erüiethasznosítás
5|Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

0/o/
6,0
28,7
3,9

Hektár
1170,1
5578,3
756,0

0,0

0,0

10,5
50,0

2034,7
9732,9
185,7

1,0

D omborzat ■ A kistáj DNy-i csücskében az

Abaligeti-barlang és környékének dolinasorai ti
pikus karsztképződmények. A 100-150,150-200,
sőt a Mecsek peremén és a völgyoldalakon >200
m/km2 relatív relief értékek, a felszín erős fel
szabdaltsága is hozzájárul a csuszamlásos és a je
lenkori areális-deráziós felszínformáló folyama
tok felgyorsításához. A kisebb-nagyobb eróziós
völgyeken (Baranya-csatorna, Kaszárnya-patak,
Ligeti-árok völgye, Völgységi-patak felső szaka
sza) kívül sok eróziós-deráziós és deráziós völgy
tagolja szélesebb-keskenyebb dombsági hátakra
a felszínt.
F öldtan H A z Abaligettől ÉK-nek, Magyaregregyig elnyúló Komló központú kistáj a Mecsek
É-i előterében, az Észak-Zselichez csatlakozó
250-300 m átlagmagasságú dombsági felszín.
Paleozoos kristályos alapzaton, másodidőszaki
karbonátos kőzeteken és miocén andezit-vulká
nosság termékein kívül számottevő laza, miocénpliocén agyagos, homokos összletek építik fel.
Az agyagos felépítésű területeken, Sikonda, Ma
gyarszék, de különösen az erős lejtőkkel jellem
zett Komló környéki térségeken sajátos felszínformáló folyamatok a csuszamlások, amelyek
bekövetkezéséhez az antropogén folyamatok, a
liász feketekőszén-bányászat hatásai is hozzá
járultak.
É ghajlat m Mérsékelten meleg, a magasabb he
lyeken mérsékelten hűvös és mindenhol mérsé
kelten nedves éghajlatú kistáj.
Évente 2030 és 2050 óra közötti napsütés a
valószínű. Nyáron 810-820, télen 200-210 óra
napsütésre számíthatunk.

Az évi középhőmérséklet 9,0-9,5 °C körüli,
de É-on megközelíti a 10,0 °C-ot. A tenyészidőszak középhőmérséklete 15,8-16,5 °C. Az az idő
szak, amikor a napi középhőmérséklet megha
ladja a 10 °C-ot, D-en valamivel rövidebb
(185-190 nap), mint É-on (190-195 nap). Kezdete
ápr. 5-10-én (D-en ápr. 10-15. körül), vége okt.
18-20-án várható (D-en okt. 15-18.). Ápr. 10-15.
és okt. 22-26. között, azaz 190-200 napon általá
ban nem kell attól tartani, hogy a hőmérséklet
fagypont alá süllyed (a csúcsokon a rövidebb).
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átla
ga 31,0-33,0 °C (DK-en az alacsonyabb), a mini
mumoké -14,0 és -14,5 °C közötti.
A csapadék évi összege Komló térségében el
éri a 750 mm-t. É felé csökken, és ott csak
670-720 mm. A vegetációs időszakban 400-450
mm eső a megszokott. Abaligeten mérték a leg
több egy napi esőt, 105 mm-t. Évente 40-50 hótakarós napra számíthatunk 25-30 cm átlagos
maximális hóvastagsággal.
Az ariditási index DK-en és D-en 0,90-0,94,
máshol 0,95-1,03.
Legnagyobb gyakorisága az ÉNy-i szélnek
van, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, de a
kistáj K-i részén 4 m/s.
Kedvező az éghajlat a vízigényesebb szántó
földi és egyes kertészeti növények termesztésére.
V izek ■ Túlnyomó része a Baranya-csatorna felső

vízgyűjtőjéhez (24 km, 369 km2) tartozik, csupán
ÉK-i részét csapolja le a Völgységi-malomcsatorna (26 lem, 55 km2). Jelentős lefolyási többlete van.
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Vízfolyás
Baranya-csatorna
Kaszárnya-patak

Vízmérce
|
1",{''A-*’ ”, ’ ‘‘ *£,"
Magyarszék
Magyarszék

LKV

LNV

KQ

KÖQ

280
270

0,002
0,010

m3/s
0,25
0,20

cm
6

TI

NQ
33
30

Vízjárási adatokat a Baranya-csatornáról és a
Kaszárnya-patakról közlünk.
A vízminőség általában II. osztályú, ami főleg
a kisvizű periódusokban, nyár végén kifejezett.
Árvizek tavasszal és ősszel jelentkeznek.
A kistájnak 7 különböző célú tározótava van
(139,5 ha felszínnel), amelyek közül a Pécsi-tó a
legnagyobb (70 ha).
Összefüggő „talajvízszint" csak a völgyekben
alakult ki, 4-6 m közötti mélységben. Mennyisé
ge nem jelentős. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. É-i részén
keménysége a 25 nk°-ot is meghaladja. A szulfát
koncentráció is ott emelkedik 60 mg/1 fölé. Anitrátosodás főleg a kistáj Ny-i felén jelentkezik.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az
artézi kutak száma kevés. Mélységük a 100 m-t,
vízhozamuk a 200 1/p-et kevéssel haladja meg
átlagban. Néhány fúrásból (Komló: 49 °C jódosbrómos, ill. 56 °C hidrogénkarbonátos; Magyarhertelend: 38 °C, hidrogénkarbonátos; Sikonda:
39 °C, kloridos-hidrogénkarbonátos) gyógyhatá
sú hévizeket termelnek ki.
A közcsatornával ellátott lakások aránya
messze az országos átlag feletti (2008: 84,7%), ez
azonban Komló teljes körű ellátását jelenti, rajta
kívül csak egyetlen település csatornázott.

magaskórósok (csermelyaszat - Cirsium rivulare,
közönséges erdeikáka - Scirpus sylvaticus) kísé
rik. A Völgységi-patak mentén vörös acsalapun
(Petasites hybridus) él a Dél-Dunántúlon csak itt
előforduló martilapu-szádor (Orobanche flava).
Mocsárréteken gyakori az örménygyökér (Imda
helenium), a legeltetett gyepekben nem ritka a
Szent László-tárnics (Gentiana cruciata). Az ősho
nos fafajokat tartalmazó erdőkben jellemzők a
szubmediterrán és a balkáni fajok: illatos hunyor
(Helleborus odorus, amelyet egyes helyeken fel
vált a kisvirágú hunyor - Helleborus dumetorum),
olasz müge (Asperula taurina), tarka lednek
(Lathyrus venetus), pirítógyökér (Tamus communis), lónyelvű és szúrós csodabogyó (Ruscus
hypoglossum, R. aculeatus). Abaliget környékén
értékes szárazgyep-fragmentumok találhatók
(tarka és bíboros kosbor - Orchis tridentata, O.
purpurén, leánykökörcsin - Pulsatilla grandis, árle
velű len - Linum tenuifolium). A domboldalakon
üde kaszálók díszlenek (pelyhes zabfű - Avenula
pubescens, aranyzab - Trisetum flavescens, kacstalan lednek - Lathyrus nissolia, rigószegfű - Moenchia mantica, őszi kikerics - Colchicum autumnale,
bánsági imola - Centaurea banatica). Gyomflóráját
ritka szubmediterrán elemek színesítik (levéltelen lednek - Lathyrus aphaca, fogaslevelű bük
köny - Vicia narbonensis, nagy ugarpalástfű -

N övényzet ■ A kistáj mintegy felét erdők borít
ják, ám ennek jelentős hányadát ültetett, nem ős
honos fajokat tartalmazó állományok teszik ki
(akácosok, erdei- és feketefenyvesek, feketedió
sok, nemesnyárasok). A természetes állomá
nyokban a Mecsekre is jellemző erdőtársulások
találhatók: ezüsthársas bükkösök és gyertyános
tölgyesek (szártalan kankalin - Primula vulgáris,
májvirág - Hepatica nobilis, farkasboroszlán Daphne mezereum), extrazonális bükkösök, szur
dokerdők (piros mécsvirág - Silene dioica, gímpáfrány - Phyllitis scolopendrium, díszes és karéjos
vesepáfrány - Polystichum setiferum, P. acuelatum,
pajzsikafajok - Dryopteris spp.), mészkedvelő és
mészkerülő tölgyesek, cseres-tölgyesek, kisebb
foltokban felnyíló molyhos tölgyesek. A patako
kat égerligetek, magassásosok, mocsárrétek és

Aphanes arvensis).
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Gyakori élőhelyek: K2, K5, P2b, OC, L2a, H4;
közepesen gyakori élőhelyek: E l, RC, H5a, OB,
P45, P2a, J5, D5, RB, J2, K la; ritka élőhelyek: B5,
P7, L l, LY1, E2, B la, LY2, L2x, D34, L2b, RA, BA,
K7b, OA, D 6 ,12, LY4.
Fajszám: 700-800; védett fajok 40-50; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa
(Ailanthus altissima) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 4, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, aranyvesszőfajok (Solidago spp.) 3. (Tóth István Zsolt, Csiky

János)
T alajok ■ A kistáj felszínének 88%-án, a mere

dek lejtők harmadidőszaki és idősebb agyagos,
valamint löszös üledékein agyagbemosódásos
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barna erdőtalajok találhatók. Az agyagos üle
déken az erdőtalajok mechanikai összetétele
agyagos vályog, vízvezető képessége gyenge,
víztartó képessége erős, így vízgazdálkodása
kedvezőtlen. Termékenységi besorolása a 20-35
(ext.) és a 35-50 (int.) kategória. A löszön képző
dött és/vagy vályog mechanikai összetételű,
kedvezőbb vízgazdálkodású erdő talaj oké az
50-70 (int). Mindkét változat kémhatása erősen
savanyú. Erdő (60%) és szántó a hasznosítható
ságuk.
A kistájat Ny-ról határoló patakvölgyre néző
lejtők löszös anyagain vályog mechanikai össze
tételű, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű (ext. 40-60, int. 60-90) barnaföldek fordul
nak elő, 8%-os területi részaránnyal. A lejtővi
szonyok alapján e talajok erózióveszélyeztetett
sége nagy, ami tovább nő, ha az erdőterületek
25%-os, a szántók 60%-os és a szőlők 15%-os
megoszlása marad.
A Sarádi- és a Hábi-patak völgyében vályog
mechanikai összetételű, karbonátos lápos réti ta
lajok vannak, 30-45 (int.) termékenységi besoro
lással, 4%-os területi részarányban. Vízszabályo
zott területek, teljes egészében szántóként hasz
nosíthatók.
A talajtípusok területi megoszlása

Ta.lajdpus kód
07
09
27

Területi részesedés (%)

88
8
4

A talajtípusok terü leti elterjedése
a dom borzati ad ottságok függvényében (%)
Talajtípus
kód
07
09
27

0-5
5

10
100

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
15
25
25
5
40
40
%- ■
-

Erdő
30
5

K ö z l e k e d é s ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. DNy-i harmadán átvezet a 66.
sz. főút, középső részébe behatol a megszünte
tésre kijelölt Godisa-Komló egyvágányú vasúti
mellékvonal. A kistáj DNy-i peremét érinti a
Dombóvár-Pécs egyvágányú villamosított vas
úti fővonal rövid szakasza. Állami közútjainak
hossza 28 km, amelyből 8 km (29%) másodrendű
főút. Közútsűrűség 14 km/100 km2, főútsűrűség
4 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
7%. Településeinek 43%-a közúthálózati vég

pont. Vasútvonalainak hossza 20 km, amelynek
10%-a villamosított. Vasútsűrűség: 10 km/100
km2. Településeinek 50%-a rendelkezik vasút
állomással, közülük Komló vasúthálózati vég
pont.

m Sűrűn betelepült kistáj, 100
km2-re több mint 7 település jut. A 14 település
ből egyedül Komló, a szebb napokat is látott bá
nyászváros rendelkezik városi jogállással (2001:
27 081 lakos). A faluhálózat elaprózott, dominál
nak a törpe- és aprófalvak, az átlagos falunagy
ság alig haladja meg a 400 lakost. Ennek követ
keztében nagyon magas a városi lakosság aránya
(2001: 83,3%).
T e lepü lésh áló zat

N épesség m A kistáj látszólag sűrűn lakott, a
népsűrűség jóval az országos átlag feletti (2001:
170 fő/km2), ez azonban valójában a komlói né
pességtömörülést tükrözi vissza, a falusi terüle
tek ritkásan benépesültek. A maximális né
pességszám 1980-ban alakult ki, ezt követően
viszonylag szerény a csökkenés (2001: 32 519 fő).
A falvakban a népességmaximum már jóval
korábban volt, de a kistájon belül Komló népese
dési folyamatai a meghatározóak, itt pedig csak
1980 után fordultak kedvezőtlenre a népesedési
folyamatok. A korszerkezet még viszonylag jó, a
gyermekkornak aránya meghaladja a 65 év felet
tiekét (2001: 16,2, ill. 14,3%). Az elöregedési
index értéke 5 településen <100, elöregedett né
pességű falu nincs. Az iskolázottság szintje ala
csonyabb az országos átlagnál, legnagyobb az
elmaradás a diplomások arányánál (2001: 4,7%).
A vallási megoszlás leginkább feltűnő adata,
hogy a népesség közel 30%-a felekezeten kívüli,
több mint 10%-ának pedig ismeretlen a vallása.
Mindkét adat ebben az esetben is Komló helyze
tét tükrözi vissza, a falvakban ezek az arányok
lényegesen kisebbek. Az viszont így is látszik,
hogy a római katolikusok aránya a legmagasabb
(2001: 51,2%), jelentősen megelőzve a reformátu
sokat (5,4%) és még inkább az evangélikusokat
(1,2%). A népesség többsége magyar (2001: kb.
93%), jelentősebb kisebbséget a cigányok és a né
metek jelentenek (2,6, ill. 1,8%). Mindkét esetben
a legnagyobb, több mint félezres közösségeik
Komlón élnek.
A munkaerő-piaci mutatók meglehetősen
rosszak: a lakosság gazdasági aktivitása mélyen
az országos átlag alatti, de a munkanélküliségi
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ráta is rosszabb a hazai átlagnál (2001: 29,9, ill.
18%). A foglalkozási szerkezetben a tercier szek
tor részesedése a legnagyobb, de az átlagosnál
jóval nagyobb az ipar aránya (2001: 53,5, ill.
TÁ JI ADO TTSÁG O K

44,6%), az agrárágazat viszont lényegében eltűnt
(1,9%). 2007 nyarán a munkanélküliség (9,6%)
másfélszerese az országos átlagnak, a települé
sek közötti jelentős különbségekkel.
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4.4.21 VÖLGYSÉG
A kistáj Baranya és Tolna megyében helyezkedik
el. Területe 463 km2 (a középtáj 10,4%-a, a nagy
táj 3,9%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,3
60,2

2,0
2,0
4,8
24,4
2,3

Hektár
2005,0
27857,7
945,7
910,9
2240,2
11294,3
1053,7

D o m b o r z a t h A Hidasi-víz, a Völgységi-patak
és a Kapós völgye által határolt, gyengén tagolt,
hullámos felszínű völgyes kistáj.
Aszimmetrikusan felépített területe völgyelé
sekkel sűrűn felszabdalt, változatos arculatú eróziós-deráziós löszös dombsorokból, eróziós
tanúhegyekből, zegzugos futású völgyhálózat
ból, keskeny hegyhátakból, süllyedékekből és
kibillent löszplatókból áll. Domborzatának leg
sajátosabb vonása azonban - amint erre népi
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elnevezése is utal - a „völgyes tájjelleg". Tagolt
sága és relatív reliefe (átlagos 64 m/km2) lénye
gesen kisebb, mint a Hegyháté, csak aprólékosan
felszabdalt és magasra kiemelt ÉNy-i részén ha
ladja meg km2-enként a 100 m-t.
A Völgység szíve a löszös dombsorokkal öve
zett Bonyhádi-medence. A poligenetikus süllye
dők belsejét vastag lösztakaró (40 m) béleli ki.
Magassága 160-180 m a tszf. Alaktanilag a me
dencefelszínt alig tagolt töbrös löszsíkság jellem
zi. Felszínét rétekkel behintett, széles völgytalpú
lankás völgyelések hálózzák be. A DK felé lejtő
södé medence É-i és Ny-i peremét szelíd hajlatú
löszös dombsorok koszorúzzák. Az itteni magas
hátak és tetők (185-200 m) a Hegyhát-Völgység
vízválasztóját hordozzák. Itt mindenfelé gyengén
tagolt, lankás völgyes tájkép a jellemző. A Kapós
felé közeledve azonban a dombsorok abszolút
magassága (250-280 m a tszf), relatív reliefe
(100-120 m/km2) és tagozottsága fokozódik, s a
Völgység Ny-i részén Lengyel, Nagyhajmás, Ráckozár, Szalatnak, Mágocs és Döbrököz táján a
domborzat arculata jelentősen megváltozik. Ma
gasra kiemelt, szabálytalan futású újpleisztocén
vetődésekkel aprólékosan felszabdalt, élénk reliefű
löszös dombság zárja le a Völgységet a Kapós felé.
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F öldtan ■ A medencealjzatot É-ról D felé emel
kedő triász képződmények alkotják. A Magyaregregy-nagymányoki vonulat a Völgység és a
Mecsek találkozási övezete, ahol a D-re irányuló
összetorlódás következtében álló vagy meredek
dőlésű rétegek alakultak ki. A Völgység területe
a pleisztocén folyamán üledékgyűjtő medence
volt, benne több mint 100 m vastag folyóvízi
üledéksor halmozódott fel. Hordalékkúpos fel
színét az újpleisztocénban változó karakterű és
vastagságú (10-40 m) lösztakaró fedte be. A feltöltődés után É-i és Ny-i peremterülete kiemel
kedett és feldarabolódott, DK-i térsége pedig to
vább süllyedve medencévé formálódott.

A csapadék évi összege 680 és 720 mm kö
zött, a nyári félévé pedig 360 és 420 mm között
valószínű. A legtöbb egy napos csapadék 110
mm, Kárászon esett. A hótakarós napok átla
gos száma a tengerszint feletti magasságtól füg
gően 35-45, az átlagos maximális hóvastagság
24-28 cm.
Az ariditási index értéke 0,98-1,02.
A szélirány eloszlása elég egyenletes, némi
elsőbbsége az É-i és az ÉNy-i szélnek van. Az át
lagos szélsebesség 2,5-3 m/s körüli.
A közepes hő- és vízigényű növényi kultú
ráknak kedvez az éghajlat.
V izek ■ A kistáj Ny-on a Baranya-csatorna (36

É ghajlat a A táj mérsékelten meleg-mérsékel

ten nedves éghajlatú.
Átlagosan 2020-2040 óra évi, 810 óra körüli nyá
ri és 200 óra körüli téli napsütésre számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körüli (D-en
kevéssel alatta), a vegetációs időszaké 16,0 és
17,0 °C közötti. Évente mintegy 190-195 napon
át, ápr. 5-10. és okt. 17-20. között meghaladja a
napi középhőmérséklet a 10 °C-ot. 195-200 na
pon (ápr. 10-15. és okt. 25-30. között) általában
nem csökken a hőmérséklet fagypont alá. A leg
melegebb nyári napok hőmérsékletének sokévi
átlaga 33,0 °C (D-en kevéssel alatta), a téli leghi
degebbeké -16,0 és -17,0 °C közötti.

km, 462 km2) alsó szakasza és a Kapós Dombóvár-Kurd közötti vonalára, K-en pedig a Völgységi-patak (42 km, 554 km2) Hidas-Tabód közötti
szakaszára támaszkodik, és kb. fele-fele arány
ban osztódik meg a nevezett vízfolyások között.
Mérsékelt vízfeleslege van.
Vízmérceadatok több főfolyásról is vannak.
Amint látható, az itteni vízfolyások szélső
séges vízjárásúak. Kisvizük a nyár végén, kora
ősszel, árvizeik tavasszal szokásosak.
11
különféle tározó tava együtt 243 ha felszí
nű. Legnagyobb a mágocsi (139 ha). 4 halastava
123 ha felületű. Közülük a bonyhádi (55 ha) a
legjelentősebb.

497

4 .4.21

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

Kapós
Baranya-csatorna
Hábi-patak
Völgységi-patak
Izmény-Györeí-patak

Dombóvár
Csikóstőttős
Csikóstőttős
Bonyhád
Izmény

-50

0
-20
-40

A „talajvíz" a K-i völgyekben 2-4 m, a Ny-i
völgyekben 4-6 m között mozog. Kémiailag fő
leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.
Keménysége általában meghaladja a 25 nk°-ot.
Szulfáttartalma 60 mg/1 alatti. A nitrátosodás he
lyenként előfordul.
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi
kutak száma az utóbbi időben örvendetesen gya
rapodott. Mind mélységük, mind vízhozamuk
erősen változó. Vizük gyakran vasas és kemény.
A közcsatornával ellátott lakások aránya a
kistáj jellegéhez viszonyítva nagyon jó (2008:
74,7%), ennek hátterében azonban elsősorban
Bonyhád, továbbá néhány egykori bányásztele
pülés jó ellátottsága áll. A falvak nem elhanya
golható részében ismeretlen a csatornahálózat.
N övényzet ■ A kistájban közel 70%-os a szán

tók aránya és a 20%-ot alig haladja meg az erdő
sültség. Az őshonos fafajokból álló állományok
az erdős területeknek csak a felét teszik ki, a többi
ültetett fenyves és akácos. A patakokat kísérő
egykori sásosok helyén telepített nemesnyárasok
is vannak. A kistáj-lehatárolás miatt a Keleti-Mecsek É-i része a Völgységhez tartozik, olyan
érdekes szurdokerdei fajjal, mint az erdei hold
viola (Lunaria rediviva). Ezen a területen vált két
hunyorfaj (Helleborus spp.): Kárász határában,
egy helyen már a kisvirágú hunyor (Helleborus
dumetorum) jellemző. A természetes erdőtársulá
sok között, nagyon kis területen bükkösöket is
találunk, de az uralkodó társulások a gyertyá
nos- és a cseres-tölgyesek. Egyes területeken (pl.
Nagymányok és Bonyhád között) a Völgységipatakot égerligetek és füzesek kísérik. A termé
szetközeli erdőkben szubmediterrán jellegű
fajok élnek: nagyezerjófű (Dictamnus albus), bár
sonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria), szártalan kankalin (Primula vulgáris), epergyöngyike
(Muscari botryoides), lónyelvű és szúrós csoda
bogyó (Ruscus hypoglossum, R. aculeatus), májvi
rág (Hepatica nobilis), borostás sás (Carex strigosa),
pirítógyökér (Tamus communis), gérbics (Limodorum
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abortivum). Érdekes elem a Lengyeli-erdőben a
Nyugat-Dunántúlon jellemző erdei galaj (Galium
sylvaticum). A löszgyepmaradványokon és a me
redek, útmenti rézsűkön több helyen él még a ta
vaszi hérics (Adonis vernalis), Kárász határában a
csillagőszirózsa (Aster amellus), a leánykökörcsin
(Pulsatilla grandis), Aparhant mellett a kései pity
pang (Taraxacum serotinum), a pécsvidéki ászát
(Cirsium boujartii). A völgyalji mocsaras területe
ken fordul elő a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a forrásperje (Catabrosa aquatica),
a rezgő sás (Carex brizoides) és a mocsári csorbóka
(Sonchus palustris). A kistáj ültetett nemesnyárasaiban több helyen megtelepedett a Tallós-nőszőfű ( Epipactis tallosii).
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, P2b, OC, Bla;
közepesen gyakori élőhelyek: H5a, RB, OB, E l,
B5, RC, P2a, K5, RA, D34, H4; ritka élőhelyek:
L2x, D5, BA, J6, A l, J5, D6, P45, K la, LY1, L l, P7,
J3, OA, 12, C l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-50;
özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia) 4, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 3, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 3; aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 3; zöld juhar (Acer negundo) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3. ( Tóth István Zsolt,

Csiky János)
T alajok H A kistáj harmadidőszaki üledékeire

települt 10-40 m vastagságú lösztakarón - a
Szászvár-Závod vonaltól Ny-ra - agyagbemosódásos barna erdőtalajok (47%), K-re csernozjom
barna erdőtalajok (29%), még K-ebbre pedig
mészlepedékes csernozjom talajok (15%) találha
tók. Döbrököz és Závod környékén barnaföldek
is előfordulnak 2% területi részarányban.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok vá
lyog mechanikai összetételűek. Vízgazdálkodá
sukra a közepes vízvezető, nagy vízraktározó és
jó víztartó képesség jellemző. Termékenységük
alapján a 40-60 (int.) talajminőségi sávba tartoz
nak. Erdő és szántó a hasznosíthatóságuk. Mint
hogy jelentős hányaduk 20%-nál meredekebb
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lejtőn van, eróziósán veszélyeztettek. A szántó
hasznosításban a talajvédelem is szükséges.
A bamaföldek hasonló tulajdonságokkal jel
lemezhetők, a Döbrököz környéki homokos vá
lyogokat kivéve. Hasznosításuk is közel azonos,
azzal a különbséggel, hogy kb. 5% szőlő is lehet
séges.
A csemozjom barna erdőtalajok vályog me
chanikai összetételűek. Nagyobb szervesanyag
tartalmuk és kedvezőbb aggregét szerkezetük az
agyagbemosódásos barna erdőtalajokénál jobb
vízgazdálkodásúakká és földminőségi besorolá
súvá (ext. 45-60, int. 65-90) teszi e talajokat.
Szántó és erdő a lehetséges hasznosítási megosz
lásuk. Területükön kevesebb a meredek lejtő,
ezért eróziós veszélyezettségük is mérsékeltebb.
A kistáj legjobb termékenységű talajai a mészlepedékes csernozjomok. Talajadottságaik a csernozjom barna erdőtalajokéval azonosak, de
humusztartalmuk azokénál 1-2%-kal nagyobb.
Termékenységi besorolásuk a 80-105 (int.). Szin
te teljes egészében szántóként hasznosíthatók.
A Völgységi-patak völgyében az öntés réti ta
lajok kiterjedése 4%, a Kapós-völgyében jellem
ző lápos réti talajoké pedig 3%. Előbbiek a 40-65
(int.), utóbbiak a 25-45 (int.) termékenységi szá
mokkal jellemezhetők. Rétként és szántóként
hasznosíthatóak.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
07
47
09
2
11
29
13
15
26
4
27
3
A talajtípusok területi elterjedése

K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, lényegében főút nélküli terület.
Csupán DK-i sarkát metszi a 6. sz. főút. ÉNy-i

peremén vezet a Budapest-Pécs egyvágányú vil
lamosított vasúti fővonal Kurd és Dombóvár
közötti szakasza, D-i peremén a Dombóvár-Bátaszék egyvágányú vasúti fővonal Bonyhádig
tartó szakasza. Állami közútjainak hossza 135
km, amelyből 3 km (2%) elsőrendű főút. Közútsűrűség 30 km/100 km2, főútsűrűség 1 km/100
km2. Főút mentén csak Bonyhád fekszik. Települé
seinek 18%-a közúthálózati végpont. Vasútvonalai
nak hossza 50 km, amelynek 30%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 11,1 km/ 100 km2. Településeinek
32%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A kistáj sűrűn betelepült,

100 km2-re több mint 6 település jut. Jelentősek
azonban a területi különbségek: a térség ÉNy-i
része lényegében üres, D-en viszont sűrűn sor
jáznak a települések. A 29 településből egyedül a
hagyományos kistájközpont, Bonyhád rendelke
zik városi jogállással (2001: 14 375 lakos). így a
városi népesség aránya meglehetősen alacsony
(2001: 42,7%). A faluhálózatban az 1000 lakosnál
kisebb népességszámúak dominálnak, de 3 köz
ség közel 3000 lakosú. A falvak átlagos népesség
száma így majdnem 700 fő.
N épesség ■ A magas településsűrűség nem jár
együtt nagy népsűrűséggel (2001: 71 fő/km2), a
kistáj egyes részei pedig kimondottan ritkán
lakottak (<20 fő/km2). A népességmaximum
időpontja 1960, de azóta viszonylag kevéssel fo
gyott a népesség (2001: 33 669 fő). Ennek hátteré
ben az áll, hogy a természetes szaporodás hoszszabb ideig ellensúlyozni tudta az elvándorlást,
1990 óta viszont mindkettő veszteséges. Ez már
kezd látszani a korszerkezeten is, mivel a gyer
mekkornak aránya már alig haladja meg a 65 év
felettiekét (2001: 16,1, ill. 15,3%). Az elöregedési
index értéke 8 településen <100, elöregedett né
pességű falu viszont nincs. Az iskolázottság
szintje láthatóan elmarad az országos átlagtól, s
ez leginkább az érettségizettek és a diplomások
arányán látszik (2001:15,3, ill. 5,5%).
A vallási megoszlás egyértelmű, a lakosság
közel 3/4 része római katolikus, ezenkívül csak
az evangélikusok és a reformátusok érdemelnek
említést (2001: 6,1, ill. 3,8%). A felekezeten kívü
liek és az ismeretlen vallásúak együttesen tettek
ki 15%-ot. A népesség többsége ugyan magyar,
de arányuk csak 85% körüli. A ü. világháború vé
géig a lakosság többségét még a németek tették ki,
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a kitelepítések következtében azonban az ará
nyuk a töredékére csökkent (2001:11,1%). Legna
gyobb, közel 2000-es közösségük Bonyhádon él.
Ezen kívül a cigányság aránya (2001: 2,4%) is
magasabb az átlagosnál.
A munkaerő-piaci mutatók eléggé gyengék:
a lakosság gazdasági aktivitása mindössze
33,6% -os, a m unkanélküliek aránya pedig

11,8% (2001). A foglalkozási összetétel sem a
megszokott, az ipar aránya valamivel maga
sabb, mint a tercier szektoré (2001: 45,9, ill.
43,9%), de az agrárkeresők részesedése is az or
szágos átlag feletti (10,2%). 2007 nyarán a mun
kanélküliek aránya (7,9%) valamivel magasabb
az átlagosnál, a települések közötti sokszoros
különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: dél-dunántúli
Üdülőkörzet: Mecsek és, .Villány kiemelt, üdülőkörzet '
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Apponyi-kastély védett parkja (Lengyel), Perczel-kúna védett kertje (Bonyhád), Stankovánszky-kastély parkja
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M

(Alsómocsolád)
D una-D ráva Nem zeti Park
strandfürdő (Szászvár), Annafúrdő, Sánci-tető (Lengyel), horgásztó (Bikái, Szárász, Tófű)

*
szászvári vár (Szászvár)
Szent András tem plom (Alsómocsolád), Szent Bertalan tem plom , Szent Mihály tem plom (Aparhant), zsinagógák (Bonyhád),
Árpád-kori tem plom (Kárász), r. kát. tem plom (Köblény), Sarlós Boldogasszony tem plom (Mágocs), ev. tem plom ■
(Mekényes, Mucsfa), r, kát. tem plom és plébánia, négy kápolna (Nagymányok), plébániatemplom (Szászvár),
Keresztelő Szent János templom, plébánia, Szent Anna kápolna, kálváriakápolna, Szentháromság kápolna, papdi kápolna (Závod)
Sztankovánszky-kastély (Alsómocsolád), Puchner-kastély (Bikái), Perczel-kúria (Bonyhád), Dőry-kastély (Kisdorog),
Esterházy-kastély (Kisvaszar), Apponyi-kastély, régi Apponyi-kastély (Lengyel)
r. kát. plébánia (Kisdorog)
az Ermel-Vojnits család sírkápolnája, a Perczel család sírkertje (Bonyhád), tem etői kőtá r (Závod)

t* +
szoborpark (Alsómocsolád), kálvária (Bonyhád), vörös feszület (Kisdorog), N epom uki Szent János- és Szent Vendel-szobor
(Nagymányok), Szent Vendel-, Szt. Notburga-, N epom uki Szent János-, Szent Flórián-, Szent Donát-, Páduai Szent Antal-,
Szeplőtelen Fogantatás-szobor, Nagy-Magyarország-kőszobor, kőkeresztek (Závod)
régészeti magángyűjtemény (Aparhant), Óvodamúzeum, Tűzoltóm úzeum , Völgységi Múzeum (Bonyhád),

ir r

Óvodam úzeum (Lengyel), ném et helytörténeti gyűjtemény, Bányász Emlékszoba, Széchenyi Emlékszoba (Nagymányok),
Bányászati Múzeum, Borház (Szászvár), kőtár (Závod)
tájház (Bonyhádvarasd), székely tájház (Izmény), ném et tájház (Kisdorog), Apponyi-pince, Svájceráj (Lengyel), népi
lakóházak, olajütő malom (Szászvár), harangláb, vízimalom, pincesor (Vékény), népi lakóházak, tájház, löszpincék, présházak (Závod)

4.4.22 TOLNAI-HEGYHÁT
A kistáj Tolna megyében helyezkedik el. Területe
609 km2 (a középtáj 13,7%-a, a nagytáj 5,2%-a).
T eriilethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2 . szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

/o

3,0
54,7

2,0
1,2
7,1
30,6
1,4

Hektár
1803,5
33333,5
1189,6
734,6
4341,4
18640,2
850,2

D omborzat h A Kapós és a Sió-Kapos-Sárvízvölgy által határolt, részben még erdővel borított
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Hegyhát a Tolnai-dombság legsajátosabb morfo
lógiai arculatú kistája. Amint népi elnevezése is
utal rá, területe völgyekkel és szurdokokkal sű
rűn felszabdalt, magasra kiemelt (átlagos magas
sága 220 m, legnagyobb magassága 283 m a tszf),
löszborította hegyhátakból, keskeny vízválasztó
gerincekből és pusztuló meredek lejtőkből áll.
Függőleges és vízszintes tagozottsága (az átla
gos relatív relief 79 m/km2, az átlagos völgysű
rűség 3,1 km/km2) jelentős.
Aprólékosan tagolt domborzatának sajátos
jellegét elsősorban szerkezeti formái határozzák
meg. Belső területének nagyobb része ÉNy-DK-i
irányban elrendeződött, egymás mellett párhu
zamosan sorakozó, féloldalasán kiemelt lapos te
tejű hegyhátakból áll; Ny-i és É-i peremvidékét pe
dig közel párhuzamos vetősíkok között kialakult
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szerkezeti lépcsők
jellemzik. A vastag
(20-40 m) lösztaka
róval fedett hegy
hátak gyengén É D-i irányban, erő
sebben pedig ÉN yDK-i irányban lejte
nek, s felszínüket a
deráziós völgyek és
fülkék sűrű hálózata
tagolja. A lapos tete
jű hegyhátak közti
vetősíkok mentén
széles völgytalpú
(200-300 m), nagy
mélységű (100-120
m) eróziós völgyek
fejlődtek ki. Ezek a
Hegyhát fő völgyei,
amelyek az É K DNy-i irányt követő
Donát-patak aszim
metrikus völgyére
nyílnak. A sajátos
szerkezeti
viszo
nyok következté
ben mind az egyes
hátak, mind pedig a
köztes völgyek erő
sen aszimmetriku
sak. A völgyek Dies lejtői lankásak
(5-7°), az É-iak pe
dig nagyon merede
kek (15-25°) és ap
rólékosan tagoltak.
F öldtan ■ A viszonylag kis mélységben (500-

1000 m) levő medencealjzatot triász-jura törmelé
kes és karbonátos képződmények alkotják. A mi
océn vulkanizmus riolitos-dácitos és andezites
sorozatai egyaránt képviselve vannak. A kistáj É-i
és Ny-i, Kapós menti peremvidékét meredek le
törések (80-150 m magas, 20-25°-os meredek
lejtők), valamint csuszamlásokkal, periglaciális
szoliflukcióval és lejtőlemosással elrombolt törés
lépcsők kísérik. A lepusztított lépcsőtesteken vas
tag geliszoliflukciós lejtőtörmelék települ, vál
tozatos lejtőstundra jelenségekkel (Pincehely,
Keszőhidegkút környéke) és régi pleisztocén

suvadások „halom" és „kúpszerű" lesuvadt kopor
sóival (Simontornya, Tolnanémedi, Keszőhideg
kút, Hőgyész környéke). A dombvidék belső terü
letein mindenütt vastag lösztakaró települ. A
szoliflukciós, suvadásos és deráziós formák mellett
a kistáj arculatát a lösz sajátos lepusztulásformái
(löszmélyút, löszszakadék, löszcirkusz, löszszur
dok, löszpiramis, löszdolina) teszik élénkebbé.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-mérsékelten szá

raz, de D-en mérsékelten nedves éghajlatú.
A napsütéses órák évi száma 2020-2040, a
nyári és a téli időszak napsütése pedig 810, ill.
190 óra körül várható.
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Az évi középhőmérséklet 10,0 és 10,4 °C
között változik; a magasabb értékek a DK-i ré
szeken fordulnak elő. A vegetációs időszak kö
zéphőmérséklete 16,8-17,2 °C. Ápr. 4-7. körül
emelkedik 10 °C fölé a napi középhőmérséklet;
ez az időszak kb. 194-198 napig, okt. 18-20-ig
tart. A fagymentes időszak hossza 196-200 nap;
kezdete ápr. 10-14. vége okt. 25-30. körül való
színű. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
átlaga 33,0 °C körül alakul, az évi abszolút mini
mumoké -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege É-ról D, DNy felé ha
ladva nő (É-on 600 mm, a középső részeken
620-640 mm, D-en 650 mm fölött). A vegetációs
időszak csapadéka az évihez hasonlóan változik
(É-on 350-370 mm, a középső vidéken 380 mm
körül, D-en, DNy-on 400 mm körül). A 24 óra
alatt lehullott legtöbb csapadék 113 mm (Tevel).
A hótakarós napok száma 35-40; az átlagos ma
ximális hóvastagság 22-24 cm.
Az ariditási index É-on 1,10-1,15, középen
1,10 körüli, DNy-on pedig 1,05.
Leggyakoribb - de nem kiemelkedően - az
ÉNy-i szél. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s
közötti.
D-en-DNy-on a vízigényesebb kultúráknak,
másutt a kevésbé vízigényes és a hőigényes nö
vényeknek kedvez az éghajlat.

Kapós-völgyben, a nátrium is megjelenik. Gya
kori - főleg a települések környékén - a nagy
keménység, 45 nk°-ig. A szulfáttartalom csak
néhol éri el a 300 mg/l-t. A nitrát kevés helyen
fordul elő.
A rétegvíz kevés, a mélységek és a vízhoza
mok szélsőségesen váltakoznak. Helyenként
nagy a víz vastartalma és keménysége.
A kistáj mutatói meglehetően rosszak a csa
tornázottság terén: 2008-ban a közcsatornával el
látott lakások aránya mindössze 18,5%. Csupán
4 településen volt többé-kevésbé kiépített csator
narendszer.

N övényzet H A kistáj döntő részén (70%) szán
tókat találunk, az erdők részesedése alig több
mint 20%. A természetes erdők kisebb részben
bükkösök, legnagyobb részben gyertyános- és
cseres-tölgyesek, amelyekben gyakoriak a szubmediterrán elemek (pirítógyökér - Tamus communis, jerikói lőne - Lonicera caprifolium, gérbics Limodorum abortivum, bársonyos kakukkszegfű Lychnis coronaria, szártalan kankalin - Primula
vulgáris, szúrós csodabogyó - Ruscus acideatus).
Az akác térhódítása veszedelmes mértéket öltött.
A Kisszékely és Nagyszékely környéki erdőkben
jelenik meg nagyobb kiterjedésben a molyhostölgyes (molyhos tölgy - Quercus pubescens, tatár
juhar - Acer tataricum, hólyagfa - Staphylea pinnata, törpe keltike - Corydalis pumila, bajuszoskásaV izek a Ny-ról a Kapós Kurd alatti szakasza (44
fű - Piptatherum virescens, pusztai szélfű - Mercukm), É-ról és K-ről a Sió Tolnanémedi és Siórialis ovata), de ezek az erdők a letermelés után
agárd közötti völgye (48 km) határolja. A kistáj
nehezen újulnak, a túltartott vadállomány is gá
vízfolyásai 5/6 részben a Sióhoz folynak le. Mér
tolja regenerálódásukat. A kistáj É-i részén, me
sékelten negatív vízháztartású terület.
legkedvelő tölgyesekben, erdőszegélyekben még
Vízmérceadatokat a Kapósról közlünk, Pince
sok érdekesség maradt meg (fekete zászpa helyről. Ott az LKV = -12, az LNV = 560 cm; míg
Veratrum nigrum, késeiperje - Cleistogen.es serotina,
a KQ = 0,74, a KÖQ = 7,14, az NQ = 174 m3/s
magyar
zergevirág - Doronicum hungaricum,
volt. A kisebb vízfolyások közül a Mucsi-Hidasnagyezerjófű - Dictamnus albus, epergyöngyike patakon 35 m3/s-ot, a Donát-patakon 52 m3/s-ot,
Muscari botryoides, nyugati csillagvirág - Sállá
a Péli-vízen 21 m3/s-ot, az Udvari-vízen a 9 m3/s~
drunensis, bársonyos kakukkszegfű - Lychnis corona
ot, a Kölesdi-Hidas-patakon pedig 38 m3/s-ot
ria, tarka nőszirom - Iris variegata). A Hegyháton
mértek árvízkor. A kisvízi időszak a nyár vége és
éri el elterjedésének ÉK-i határát az illatos hunyor
az ősz, míg az árvizek főleg tavasszal jelent
keznek.
(.Helleborus odorus). A legelőként hasznosított
4
természetes tava 11 ha felületű. 5 tározója domboldalakon szubmediterrán jellegű löszgye
pek húzódnak (pusztai meténg - Vinca herbacea,
119 ha felszínű, amelyek közül a kistormási (76
érdes csüdfű - Astragalus asper, tavaszi hérics ha) a legnagyobb.
Adonis vernalis, árvalányhajfajok - Stipa spp.,
A „talajvíz" a határos fővölgyekben 2 -4 m
homoki szádor - Orobanche arenaria, borzas len között, máshol 4-6 m között helyezkedik el. Ké
Linum hirsutum, selymes boglárka - Ranunculus
miailag a kalcium-magnézium-hidrogénkarboillyricus, apró nőszirom - Iris pumila, bíboros kosnátos típus a leggyakoribb, de sok helyen, pl. a
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bor - Orchis purpurea, pécsvidéki ászát - Cirsium
boujartii, sárga hagyma - Allium flavum). A v ö l
gyekben kanyargó vízfolyások mentén, halastó
rendszerek környékén még sok értékes faj (kö
zönséges rence - Utricularia vulgáris, forrásperje
- Catabrosa aquatica, mocsári csorbóka - Sonchus
palustris) lelhető fel. Gyom flórája közepesen gaz
dag, értékes eleme az érdes kom ócsin (Phleum

szonylag jelentős aránya - agyagbemosódásos
barna erdőtalajon 55%, bam aföldön 40% - csök
kenti.
Az öntés anyagú területek talajképződm énye
a vályog m echanikai összetételű öntés ré ti talaj
(8%). Zöm m el időszakosan vízzel b o ríto tt rétek.
Szántó hasznosításuk legfeljebb 20% lehet.

paniculatum).

A ta la jtíp u s o k te rü le ti m egoszlása
Talajtípus kód.
Területi részesedés (%)
6
07 .
09
21

G yakori élőhelyek: L2a, H5a, P2b, K2, OC,
L2x, OB, RC; közepesen gyakori élőhelyek: B la,
P2a, RB, D34, B5, E l, K la , RA, L l, H4, D6, OA;
ritka élőhelyek: M6, H5b, P7, J3, L2b, L5, BA,
P45, B3, Jla, J5, M8, B4, D5, J2, J4, B2, A l, A 2 3 ,12.
Fajszám: 800-900; védett fajok száma: 40-50;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 5, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Tóth István Zsolt,
Csiky János)
A kistáj talajvízhatás alatt közvetle
n ü l nem álló területeinek talajképző kőzete lösz
és löszös üledék. R ajtuk a kistáj N y -i felében bar
naföldek (21%), D N y-on agyagbemosódásos
barna erdőtalajok (6%) találhatók. K -rő l hozzá
vetőlegesen E -D -i sávban az előbbieket csernozjom barna erdőtalajok sávja övezi (12%). Még
K-ebbre mészlepedékes csernozjom talajok kép
ződtek (51%). A kistáj É-i csücskében, a Sió felé
egy keskeny sávban a lfö ld i mészlepedékes cser
nozjom talaj fo rd u l elő (2%).
A talajok m echanikai összetétele vályog, a
barnaföldeké és az a lfö ld i mészlepedékes csernozjom oké pedig hom okos vályog. Vízgazdál
kodásuk - a hom okos vályogok gyenge víztartó
képességét kivéve - kedvező. A z agyagbemosó
dásos barna erdőtalajok term ékenységi besoro
lása a 45-60 (in t.), a barnaföldeké a 55-80 (int.),
a csernozjom barna erdőtalajoké a 65-85 (int.),
az a lfö ld i mészlepedékes csernozjom talajoké
pedig a 70-90 (int.). A mészlepedékes csernozjom ok termékenységi besorolása - erodáltságuk
mértéke szerint - 80 és 120 (int.) között változik.
A szántó hasznosítás a barnaföld 40%-ától a
mészlepedékes csernozjom 95%-áig növe
kedhet.
A Templom-hegy meredek lejtőin, a nagyfokú
erózió következtében földes kopárok találhatók.
A z erősen tagolt kistájra a különböző m értékű
erózió jellem ző. A z erózióveszélyt az erdők v i
T alajok

b
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A ta la jtíp u s o k te rü le ti elte rje d é se
a d o m b o rz a ti ad o ttsá g o k függvényében (%)

Talajtípus
kód
07
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13
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—
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(

Erdő
55
40

22
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—

K özlekedés ffl N y -i perem ét és D -i részét kivé 
ve félperiferikus közlekedési hálózati helyzetű
terület. D -i harm adán átvezet a 65. sz. főút,
É N y-i peremét metszi a 61. sz. főút. A kistáj N y -i
szélén fu t végig a Budapest-Pécs egyvágányú
villa m o síto tt vasúti fővonal Pincehely és Csibrák kö zö tti szakasza. Á lla m i közútjainak hossza
130 km , am elyből 32 km (24%) m ásodrendű fő 
út. Közútsűrűség 22 km /100 km 2, főútsűrűség 5
k m /100 km 2. Főút m enti településeinek aránya
22%. Településeinek 17%-a közúthálózati vég
pont. Vasútvonalainak hossza 30 km , am ely
100%-ban villam osított. Vasútsűrűség: 5 km /100
km 2. Településeinek 30%-a rendelkezik vasút
állomással.
T elepüléshálózat s A sűrűn felszabdalt dom b
sági területen csak ritkásabb településhálózat
alakulhatott k i, 100 km 2-re kevesebb m in t 4 tele
pülés ju t. A 24 helység között egyetlen városi jog
állású sincs, szerény városias m ú ltta l és kevés
központi he lyi funkcióval G yönk és Hőgyész
rendelkezik. A kistáj elsősorban Szekszárd von
záskörzetéhez tartozik. A településhálózat de
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rékhadát az aprófalvak (200-500 lakos) alkotják,
a falvak több m in t fele ide tartozik, de városok
híján vannak népesebb falvak is (>2000 lakos),
íg y a községek átlagos népességszáma megha
ladja a 800 fő t (2001).
N épesség ■ A vid é k csekély eltartó képességét
m utatja a nagyon alacsony népsűrűség is (2001:
35 fő /k m 2). A népességmaximum éve 1910 (!),
azóta a kistáj elveszítette népességének éppen a
felét (2001: 19 395 fő). Hagyom ányos népesség
kibocsátó terület, de a természetes népmozga
lom is meglehetősen gyenge v o lt, 1980-tól pe
d ig m ár veszteséges. A kedvezőtlen népesedési
folyam atok nyom ot hagytak a korszerkezeten
is: a 65 évesnél idősebbek aránya m ár megha
ladja a gyerm ekkorúakét (2001:18,1, ill. 16,9%).
A z elöregedési index értéke 5 településen <100,
2 faluban viszo n t a népesség elöregedése
visszafordíthatatlannak látszik. A z iskolázott
ság még rosszabb képet m utat: a lakosság több
m in t 1/4-e még az általános iskolát sem végez
te el, több m in 1/3-a elvégezte ugyan, de itt
meg is rekedt, ugyanakkor az érettségizettek

aránya m indössze a fele, a diplom ásoké pedig
csupán a harm ada (2001: 11,1, ill. 4%) az orszá
gos átlagnak.
Vallási téren a róm ai katolikusok teszik k i a né
pesség több m int2/3-át, a reformátusok az 1/10-ét,
az evangélikusok pedig 7,5%-ig jutottak (2001). A
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
együtt tesznek k i 14%-ot. A népesség túlnyom ó
része magyar, de arányuk nem éri el a 90%-ot, m i
vel az egykor sokkal népesebb németség aránya
ma is 10%-ot tesz ki. Legnagyobb - közel 600 fős
közösségeik - Gyönkön és Hőgyészen élnek. Em
lítést érdemel a cigányság is (2001: 1,7%).
A m unkaerő-piaci m utatók meglehetősen
rosszak: a lakosság gazdasági aktivitása m ind
össze 29,9%, a m unkanélküliek aránya pedig
17,1% (2001). A foglalkozási szerkezetben a terci
er szektor aránya a legmagasabb, de nem sokkal
előzi meg az ip a rt (2001: 45,1, ill. 38%). Részben
a táj hagyományos gazdálkodási rendjét je lz i az
agrárkeresők magas aránya (16,9%). 2007 nyarán
a m unkát keresők aránya (9%) közel másfélsze
rese az országos átlagnak, a települések közötti
jelentős különbségekkel.
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v é d e tt kastélypark (H őgyész)
H őgyész
D u n a -D rá v a N e m z e ti Park, Szakadáti Legelő T e rm é s z e tv é d e lm i T e rü le t
h o rgásztó (Kisszékely, Miszla, Kéty)
ref. te m p lo m (G yö n k), r. k á t te m p lo m (Kisszékely), ev. te m p lo m (K istorm ás), ev. te m p lo m (M urga ), ref. te m p lo m e g y ü tte s
(Nagyszékely), r é t te m p lo m (T o ln a n é m e d i), ev. te m p lo m (V arsád)

■

M e ch w a rt-ka sté ly (Belecska), Jeszenszky-kastély (C síbrák), M agyary-K ossa-kastély (G y ö n k ), A p p o n y i-k a s té ly (H őgyész),

&

Jeszenszky-kastély, Sass-kúria(Kölesd),
P etőfi S á n d o r Em lékház (Kölesd)

tfr
harangláb (C sibrák), tá jh á z (G yö n k), sváb p o rtá k (Nagyszékely), útifalu tele p ü lé ssze rke ze t (Belecska)

4.4.23 SZEKSZÁRDI-DOMBSÁG
A kistáj Tolna megyében helyezkedik el. Területe
150 km 2 (a középtáj 3,4%-a, a nagytáj 1,3%-a).
D o m b o r z a t ■ A Tolnai-dom bság legm aga
sabbra kiem elt (legnagyobb magassága 285 m,
átlagos magassága 230 m a tszf) és legapróléko
sabban tagolt (átlagos relatív re lie f 102 m /k m 2)
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T erülethasznosítás

Típiis
W KM
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

:

3,4*"*
34,1
1,7
13,5
6,5
38,9
1,9

Hektár
515,6
5104,5
258,9
2022,4
969,1
5826,8
279,4
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183 m tszf) jellem zi. Gyengén erodált felszínüket
löszdolinák hálózzák be.
F öldtan ■ Egy D N y-É K -i irányú szerkezeti vo

kistája a Sárköz, a Völgységi-patak és a Lajvérpatak völgye között. A relatív re lie f a perem terü
leteken km 2-enként a 150 m -t is meghaladja.
A z erős függőleges tagoltságú, aszim m etri
kus felépítésű dom bvidéket sűrű és m ély völgy
hálózat (átlagos völgysűrűsége 2,7 k m /k m 2),
löszborította völgyközi hátak és tanúhegyek, k i
em elt fennsíkok, platók és dom btetők, éles pere
m ű töréslépcsők és meredek csuszamlásos lejtők
jellem zik.
A dom bvidék sajátos geom orfológiai arcula
tát elsősorban szerkezeti form ái határozzák meg.
Belső területe különböző irányú szerkezeti vo
nalak mentén féloldalasán kiem elt, mozaikszerűen elhelyezkedő, szabálytalan alakú, aszim
m etrikus löszhátakból, valam int a hátak közti
vetősíkokban k ia la k u lt zegzugos futású, m élyre
vágódott eróziós völgyekből áll. A szerkezetileg
előre jelzett eróziós völgyek m ellett a különböző
típusú deráziós völgyek és fülkék sűrű hálózata,
a régi suvadások „koporsói", valam int a lösz
változatos lepusztulásform ái (löszm élyút, lösz
szakadék, löszcirkusz, löszpiram is, löszszurdok
stb.) tagolják a löszborította dombhátakat, s a te
rü le t mezőgazdasági művelését nagymértékben
m egnehezítik.
A dom bvidék központi részét és N y -i pere
m ét gyengén D K felé lejtősödő, magasra kiem elt
löszhát (Óriás-hegy, 285 m a tszf), ill. alacso
nyabb löszplató (Börzsöny-Kakasdi-löszplató,

nallal kettéosztott medencealjzat É N y-i részén
triász-jura törmelékes képződm ények, D K -i te
rületen pedig m etam orfitok vannak. A pannóniai alapzatú, löszös dom bvidék legszembetűnőbb
szerkezeti form ái É-i és K -i peremének töréslép
csői. A széles platójú (100-200 m) töréslépcsők
m ár m essziről felhívják a figyelm et, m ert éles,
meredek perem ükkel a Sárköz, ill. a Völgységipatak allu viá lis felszínéből 100-150 m viszonyla
gos magasságra emelkednek ki. A lépcsőtestek
p la tó it nagyrészt geliszoliflukciós, lejtőtörm elé
kes lösz fedi, amelyben változatos típusú lejtős
tundra jelenségek ism erhetők fel. A löszön kiala
k u lt kisebb form ák (löszform ák, szoliflukciós
form ák, deráziós form ák) m ellett a dom bvidék
nagy relatív reliefű peremi területein a régi pleisz
tocén és holocén csuszamlásoknak is számottevő
felszínform áló szerepük van. A nagy csuszamlások „h á t", „h a lo m ", „k ú p " és „koporsó" alakú
form am aradványai a dom bvidék É -i és ÉK-i ré
szén ma is sajátos dom borzati vonásokat rajzol
nak a kistáj arculatába.
É ghajlat ■ Éghajlata mérsékelten m eleg-m ér
sékelten száraz.
A z évi napfénytartam 2040-2050 óra, a nyári
és a té li pedig 820, ill. kb. 200 óra.
A z évi középhőmérséklet 10,2-10,5 °C (az ala
csonyabb értékek D N y-on várhatók). A vegetá
ciós időszak középhőmérséklete 17,0 °C, K-en
ennél kevéssel magasabb. A 10 °C-ot 194—198 na
pon keresztül haladja meg a napi középhőm ér
séklet, ápr. 3-6. és okt. 18-20. között. A z utolsó
tavaszi fagyok K-en ápr. 5. és 10. között, N y-on
ápr. 10-15. k ö rü l várhatók. A z első őszi fagyok
okt. 26-31. kö rü l lépnek fel, így a fagymentes
időszak K-en kb. 205 nap, N y-on 196-200 nap. A
legmagasabb nyári hőm érsékletek sokévi átlaga
33,0 és 33,5 °C között várható (K-en fordulnak
elő a magasabb értékek). A z évi abszolút m in i
m um ok átlaga -16,0 és -17,0 °C között alakul.
A z évi csapadékösszeg É-on, ÉK-en 630 m m
k ö rü li, D-en és N y-on 650-670 m m közötti. A ve
getációs időszakban az É -i, É K -i részeken
350-370 m m , m ásutt 370-380 m m csapadék vár
ható. A 24 órás csapadékmaximumot, 112 m m -t,
Szálka észlelőhelyen jegyezték fel. A té li id ő 
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szakban a kistáj peremén 30-34, a dombságon
34-38 hótakarós nap várható; az átlagos m axi
m ális hóvastagság 22-24 cm.
A z ariditási index É-on, ÉK-en 1,10 körüli, D-en
és N y-on 1,02-1,07 közötti.
Leggyakrabban É N y-ról és E-ról fúj a szél
(a harm adik leggyakoribb irány a D K -i), 2,5-3
m /s-os, a dom btetőkön ennél valam ivel na
gyobb átlagos sebességgel.
A terület éghajlata még a hőigényes szőlő- és
gyümölcstermesztés számára is megfelelő.
V izek H A N y -i rész v ize it a Rák-patak (24 km ,
99 km 2) a Völgységi-patakon át a Sióba, D K -i ré
széről a Lajvér-patak (41 km , 136 km 2) a Bátaifőcsatornán át a Dunába vezeti le. Vízháztartása
mérsékelten veszteséges.
Vízjárási adatok vannak a Rák-patakról, Kakasdtól. Eszerint: LK V = 20 cm; LN V = 200 cm;
KQ = 0,01, KÖQ = 0,18, NQ = 24 m3/s vo lt. A Laj
vér-patak árvízi hozamát 38 m 3/s -ra becsülik.
A kisvizek időszaka az ősz, az árvizeké pedig a
tavasz. De a gyakorlatban a nagy relatív reliefű
kistájon egy-egy n yári zápor is kiadós vízhoza
m ot okoz. A vízm inőség a sok szervetlen erede
tű iszap m ia tt II. osztályú.
A táj egyetlen tava a Mőcsényi-halastó (23,6
ha), m íg a Szálkai-tározó 57 ha felületű. A „ta la j
v íz " általában 4-6 m között, vagy még m élyeb
ben helyezkedik el. Mennyisége jelentéktelen.
Kém iai összetételében a kalcium -m agnézium hidrogénkarbonátos típus az általános. Különös
jellem zője a nagy keménység (25-35 nk°), a szul
fáttartalm a viszont kicsi (60 m g/1). Nitrátosodás
itt is előfordul.
A rétegvízkészlet nem jelentős. A z artézi ku 
tak száma kevés. M élységük és vízhozam uk erő
sen váltakozó. Többségének kemény a vize.
Csatornarendszer 1 település kivételével m in
denütt van, így a közcsatornával e llátott lakások
aránya magas (2008: 78,5%).
N övényzet m A kistáj jellem ző erdőtársulásai a

gyertyános-tölgyesek és a cseres-tölgyesek, de
extrazonálisan még bükkösök és foltszerűen
m olyhos tölgyesek is előfordulnak. A terület
erdősültsége közel 30%-os, de ebből jelentős há
nyaddal részesednek a nem őshonos fajokból
álló ültetvények: akácosok, erdei- és feketefeny
vesek, feketediósok, nemesnyárasok, kisebb fo l
tokban lucfenyvesek. A m olyhos tölgyesekben

506

számos szubm editerrán növény (pirítógyökér Tamus communis, je rik ó i lőne - Lonicera caprifolium, nagyezerjófű - Dictamnus albus, bársonyos
kakukkszegfű - Lychnis coronaria, epergyöngyike
- Muscari botryoides, pázsitos nőszirom - Iris graminea, gérbics - Limodorum abortivum) fo rd u l elő.
A m ú lt század elején ebben a társulásban élhetett
a m ár kip u sztu lt bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum) is. Szekszárd határában, gyer
tyános-tölgyesben él a szubm editerrán keleti
zergevirág (Doronicum orientale). A tájban löszgyepfoltok is előfordulnak, a következő ritka
fajokkal: szennyes ín fű (Ajuga laxmannii), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), leány
kökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kökörcsin
(P. nigricans), fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius subsp. albidus). Kakasd határában termetes
boróka- (Juniperus communis) egyedekkel ta rkí
to tt legelők találhatók, amelyeket a becserjésedés
veszélyeztet. A terület további értékes védett nö
vénye a gyapjas gyűszűvirág (Digitális lanata),
amely a hom oktövishez (Hippophae rhamnoides)
hasonlóan, feltételezhetően telepítés útján került
a dombságra.
G yakori élőhelyek: K2, OC, H4, L2a; közepe
sen gyakori élőhelyek: RC, P2b, RB, B la, OB, K5,
E l, D34; ritka élőhelyek: L l, B5, P2a, RA, H5a, J5,
D5, D6, K la , P7, A l, J2, OA.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 50-60;
özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3, Acer negudo 3, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 3, selyem kóró [Asclepias syriaca) 3. (Tóth István Zsolt)
T a l a j o k ■ A kistáj magasabb löszös térszínein
agyagbemosódásos barna erdőtalajok (17%) és
barnaföldek (33%) találhatók, amelyek fiz ik a i fé
lesége és vízgazdálkodása közel azonos. Termé
kenységi besorolásuk a szervesanyag-tartalomtó l függ (ext. 30-50, in t. 55-75). Hasznosításuk
erdő (75 és 20%), szőlő (0 és 10%) és szántó (25 és
40%) lehet. A meredek lejtőkön a talajvédelem 
nek - különösen szántó hasznosítás esetén nagy jelentősége van.
A Szekszárdot és a Völgységi-patakot övező
dom boldalak talajai löszön képződött csernozjom barna erdőtalajok (34%). Vályog mechanikai
összetételűek, vízgazdálkodásuk kedvező. Ter
mékenységi besorolásuk szerint 65-90 (int.) m i
nőségűek. Szőlő (55%), erdő (5%) és szántó hasz
nosításuk lehet. Település 15%-ot foglal el.
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A Rák- és a Völgységi-patak alacsonyabb
dom bháti löszös üledékeinek talajai mészlepedékes csernozjomok. Kedvező tulajdonságaikkal
ezek a kistáj legtermékenyebb (int. 90-115) tala
jai. Szántó 80%, erdő 10% és szőlőhasznosításuk
lehetséges.
A patakvölgyekben öntés ré ti talajok képződ
tek (5%). M echanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk kedvező. Termékenységi besoro
lásuk nagymértékben az altalaj rétegzettségétől
függ (ext. 30-50, in t. 40-65). Főként rétek (60%)
és szántók lehetnek.

A talajtípusok területi megoszlása
-T-' i"'". >' '■ r I
-r- ' .. ■ . - /■
Területi reszeseclés (%)
Talajtípus kód
07
: 17
09
33
11
34
13
11
26
5
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében
t Lejtőkategóriá
Erdő
Talajtípus 1
kód
0-5
5-17 17-25 >25
75
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5
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10
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5
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5
30
5
72
3:
11
10
10
13
85
15
—
—
—
26
100
K özlekedés m Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, gyér közúthálózatú és vasút nél
k ü li terület. Csupán É-i és N y -i peremén fu t vé
gig a 6. sz. főút. Á lla m i közútjainak hossza 40
km , am elyből 15 km (38%) elsőrendű főút. Közútsűrűség 27 km /100 km 2, a főútsűrűség 10
k m /100 km 2. Főút m enti településeinek aránya
17%. Grábóc közúthálózati végpont.
T elepüléshálózat ü A z átlagosnál valam ivel

sűrűbben betelepült kistáj, 100 km 2-re 4 település
ju t. Jelentősek a te rü le ti különbségek: a dombság
központi része lakatlan, a helységek többsége a
térség D K -i sarkában koncentrálódik. Városi jog
állású település nincs, apró-, kis- és közepes mére

tű falvak alkotják a faluhálózatot. Átlagos méretük
meghaladja a 800 lakost (2001). A kistáj Szekszárd vonzáskörzetéhez tartozik.
N épesség ■ N agyon ritkásan benépesült kistáj, a
népsűrűség mindössze 33 fő /k m 2 (2001). A né
pességmaximum éve 1941, azóta elveszítette né
pességének 1/3-át (2001: 4925 fő). Valójában
azonban ennél többen élnek a térségben, m ert
Szekszárd N y -i pereme is ide tartozik. A népes
ségcsökkenés oka főleg az elvándorlás, 1990 óta
azonban a természetes népm ozgalom is veszte
séges. A kedvezőtlen dem ográfiai folyam atok
m ár kezdenek nyom ot hagyni a korszerkezeten
is, bár a gyerm ekkornak aránya még magasabb,
m in t a 65 év felettieké (2001: 14,8, ill. 13,2%). A
települések fele-fele arányban vannak alatta és
felette az elöregedési index 100-as értékének. A z
iskolázottság szintje lényegesen rosszabb képet
m utat: a népesség közel 1/4-e még az általános
iskolát sem végezte el, közel 1/3-a elvégezte, de
tovább nem ju to tt. A középfokú végzettségűek
közül a szakmunkás végzettségűek aránya átlag
fele tti (2001: 28,6%), nagyon alacsony viszont az
érettségizettek részesedése, nem is beszélve a
diplom ásokról (12,6, ill. 3,8%).
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy
a felekezeten kívü lie k és az ism eretlen vallásúak
aránya együttesen meghaladja a 20%-ot. A lakos
ság több m in t 2/3-a róm ai katolikus, a protestán
sok részesedése együtt is csak 8%. A népesség
túlnyom ó része (2001: közel 90%) magyar, de
még ma is jelentős a németség aránya (2001:
9,1%), egy kisebb településen pedig a lakosság
több m in t 1/4 -é t adják.
A m unkarő-piaci m utatók valam ivel rosszab
bak az országos átlagnál: 2001-ben a gazdasági
aktivitás 35%-os, a m unkanélküliek aránya pe
d ig 12,7%. A foglalkozási szerkezet sajátosan ala
k u lt, m ivel a tercier szektor és az ip a r aránya
lényegében megegyezik (2001: 44,2, ill. 43,8%),
az agrárkeresők aránya pedig átlag fe le tti (12%).
2007 nyarán a m unkát keresők aránya (5,9%) az
országos átlag a latti, a települések kö zö tti jelen
tős különbségekkel.
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Idegenforgalmi régió
Borvidék: szekszárdi
Duna- D rá va N e m z e ti Park
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G e m e n ci-va d re ze n /á tu m ; horgásztó (Szálka)
o r to d o x k o lo s to r, te m p lo m (G rá b ó c), r. kát. te m p lo m (V á rd o m b )
Faluház (Kakasd)

t+t

m ű e m lé k te m e tő (G rá b ó c)
„ró m a i k ő ” a M u rs a -A q u in c u m ú tb ó l (V á rd o m b )
p in ce so r (A lsónána)

f i

4.4.31 PÉCSI-SÍKSÁG
A kistáj Baranya megyében helyezkedik el. Te
rülete 55 km 2 (a középtáj 1,2%-a, a nagytáj
0,5%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1 . lakott terük;!.
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

29,1....
38,9

2,8
0,9
10,3
14,9
3,0

B B S Hektár
1613,2
2153,1
156,2
51,5
572,7
825,1
167,7

D o m b o r z a t ■ A síkság felszíni tagoltsága gyen
ge, csak kis sávokon éri el a relatív re lie f az 5-10
m /k m 2 értéket, egyébként többnyire 2 m /k m 2
alatt marad.

F ö l d t a n a A M ecsektől egy jelentős szerkezeti
vonal, a Mecsekalja-vonal választja el. Ebben a
keskeny nyírási övben a variszkuszi hegység
képződés során k ia la ku lt ultram etam orf kép
ződm ények jellem zőek a kistáj mélyszerkezeté
ben. AN yugati-M ecsek D -i, pannóniai üledékkel
szegélyezett lábához csatlakozó kis medencesík
ság, fia ta l negyedidőszaki süllyedék. A szélesebb
értelemben ve tt Dráva-árokrendszer egyik pe
rem i tagja. A felső-pannóniai üledéksoron a
M agyarürögi-víz és a Pécsi-víz jelenkorig tartó
hordalékkúpképző tevékenysége jellem ző. K ülö
nösen jó l fe jle tt a M agyarürögi-víz kite rje d t
posztpleisztocén hordalékkúpja. A Mecsekből is
számottevő pleisztocén hordalék települt át a
síkság É-i szegélyére. A pannóniai-pleisztocén
összletek kitű n ő víztározók, jelentős a szerepük
Pécs vízellátásában is.
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É g h a j l a t ■ M érsékelten meleg-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Évente kb. 2060 napsütéses óra valószínű; a
nyári időszakban 820 k ö rü li, télen 210 óra k ö rü li
érték várható.
A z évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C, m íg a
vegetációs időszaki átlag 16,5-17,0 °C (D-en van
melegebb). Á pr. 1-4. és okt. 19-21. között 10 °C
fö lö tti a napi középhőmérséklet (197-200 nap). A
fagymentes időszak hossza kevéssel 200 nap fö
lö tti. Kezdete ápr. 10-12., vége okt. 28. és nov. 1.
között valószínű. A z évi abszolút hőm érsékleti
m axim um ok és m inim um ok átlaga 33,0 °C, ill.
-14,0 és -15,0 °C k ö rü l alakul.
A csapadék évi mennyisége 640-670 mm,
am iből 380-390 m m a tenyészidőszakban esik le.
A 24 óra alatt le h u llo tt legtöbb csapadék 88 mm,
az észlelés helye Pécs-Tortyogó. A hótakarós na
pok átlagos száma 35 kö rü l van, az átlagos m axi
m ális hóvastagság pedig 21-23 cm.
A területen az ariditási index 1,05 és 1,08 kö
rü l alakul.
A z É -i-É K -i szél m ellett dom borzati okok m iatt
viszonylag nagy a gyakorisága a N y -i és a K -i szél
nek is. A z átlagos szélsebesség kevéssel 3 m /s alatti.

4 .4.31

A z éghajlat alkalmassá teszi a területet a ke
vésbé víz-, inkább a hőigényes ku ltú rá k termesz
tésére.
i z e k ■ Pécstől D N y-ra teljes egészében a Pécsi
víz (56 km , 592 km 2) felső vízgyűjtőjéhez tarto
z ik (15 km , 150 km 2). Vízháztartása mérsékelten
negatív.
A Pécsi-vízről Pécsbagotáról vannak vízjárási
adatok. Eszerint: LK V = 16; LN V = 192 cm; KQ =
0,025; KÖQ = 0,7; N Q = 55 m 3/s . M ivel vízjárá
sát a Mecsek felszín alatt leáram ló karsztvize is
befolyásolja, annak szélsőségei nem igazodnak a
felszín csapadékbevételéhez.
N agy állóvize a Pellérdi-halastó (130 ha).
M ellette még a Pécsi-ülepítőtó em líthető.
A „ta la jv íz " mélysége 0-4 m között ingado
zik. Jelentős mennyiségű, de a város közelsége
minőségét lerontja. Kém iailag kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos, helyenként viszont a
nátrium is m egjelenik. Keménysége 25-35 nk°
közötti, sőt néhol még keményebb. Szulfáttartal
ma 60 m g/1 alatti, de Pécs közelében erősen
em elkedik.
A rétegvíz mennyisége jelentős. A 100 m kö
rü li fúrásokból m ár 1000 1/p feletti hozamokat
nyernek, amelyek Pécs vízellátását szolgálják.
A közcsatornával e llá to tt lakások aránya
messze az országos átlag fe le tti (2008: 93,4%).

V

N ö v é n y z e t ■ A z erdőirtások, a lecsapolások, a
szántók te rü le ti növekedése, valam int Pécs ter
jeszkedése m ia tt a kistáj szinte teljes egészében
k u ltú rtá jjá v á lto z o tt. Potenciális vegetációja
tö lg y-kő ris-szil ligeterdő, gyertyános-tölgyes és
égerláp, am elyek helyén sokfelé nemesnyár-,
éger-, a szárazabb részeken pedig akácültetvé
nyek létesültek. N éhány töredék m aradt csak
fenn a valaha gyakoribb fehérfűz-ligetekből
(nyári tőzike - Leucojum aestivum, m ocsári gó
lya h ír - Caltha palustris, m ocsári nőszirom - Iris
pseudacorus), a gyertyános-tölgyesek egykori
létére néhány faj (kisvirágú hunyor - Helleborus
dumetorum, szártalan kankalin - Primula vul
gáris, lig e ti csillagvirág - Sállá vindobonensis)
jelenléte utal. A Pécsi-víz mentén (pl. Göjényirétek) kisebb kiterjedésű m ocsárrétek (zsombék-, m uhar- és bugás sás - Carex elata, C. panicea,
C. paniculata, ré ti iszalag - Clematis integrifolia,
hússzínű ujjaskosbor - Dactylorhiza incarnata,
csikorka - Gratiola offiánalis, m ocsári lednek -

Lathyrus palustris, poloskaszagú és pompás kos
bor - Orchis coriophora, O. elegáns), kiszáradó
láprétek (kornistárnics - Gentiana pneumonanthe,
festő zsoltina - Serratula tinctoria, ördögharaptafű - Succisa pratensis) és rekettyefűz(Salix rínerea) cserjések találhatók. Több kive 
szett faj (keskenylevelű gyapjúsás - Eriophorum
angustifolium, illa to s bibircsvirág - Gymnadenia
odoratissima, v id ra fű - Menyanthes trifoliata, zergeboglár - Trollius europaeus) u ta l az egykor
gazdagabb lá p i növényzetre. A z üde rétek
(m olyhos őszirózsa - Aster canus, méhbangó Ophrys apifera, pompás kosbor - Orchis elegáns)
legeltetés, kaszálás hiányában gyom osodnak,
erdősödnek, eltűnőben vannak. A térségben
patakparti (óriás zsurló - Equisetum telmateia,
vörös acsalapu - Petasites hybridus) és lá p i ma
gaskórósok (m ocsári gólyahír - Caltha palustris,
örm énygyökér - Inula helenium, szibériai nő
szirom - Iris sibirica) is előfordulnak. G yakoriak
a nádasok, gyékényesek és magassásosok. A
szárazabb foltokon m egjelenhetnek száraztöl
gyes- és sztyepfajok is (pázsitos nőszirom - Iris
graminea, szarvaskocsord - Peucedanum cervaria,
m agyar szegfű - Dianthus pontederaé). A fo ly ó 
vizek m entén jelentős az inváziós fajok (napra
forgófajok - Helianthus spp., japán kom ló Humulus scandens) terjedése.
G yakori élőhelyek: B5, O A, OB, P2a, P2b, RB,
RD; közepesen gyakori élőhelyek: B la, BA, D2,
D34, D5, E l, H4, OC; ritk a élőhelyek: A l, B2,
H5a, K2, RA, RC.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 50-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyem kóró (Asclepias syriaca) 1, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Pál Róbert, Purger Dragica, Dénes Andrea)
T alajok ■ A kistáj m ély fekvésű jellegéből adó

dóan főként ré ti talajokkal b o ríto tt (53%). A réti
talajok m echanikai összetétele vályog, víz gazdálkodásuk kedvező. Felszíntől karbonáto
sak. Szántóként 40%, rétként 25% hasznosítható,
földm inőségük a 40-75 (int.) kategória. A kistáj
ban a települések jelentős területet foglalnak.
A síkság ré ti talajait a kistáj É-i és D -i pere
mén, löszös üledékeken barnaföldek szegélyezik
(36%). A barnaföldek m echanikai összetétele
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vályog, vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető
és a jó víztartó képesség a jellem ző. Termékeny
ségi besorolásuk 65-90 (int.). A kistájat É-ról
övező barna erdőtalajok csaknem 50%-a telepü
lésterület. A D -i területek barnaföldjei főként
szántók. Szántó (35%), szőlő (5%) lehet a barna
földek hasznosítása.
A ré ti talajok N y-on a térszín emelkedésével
és a talajvízhatás csökkenésével a lfö ld i mészlepedékes csernozjomokba mennek át (11%). E ta
lajok kedvező adottságú, igen jó termékenységű
(int. 85-115) mezőgazdasági területek, teljes egé
szében szántóként hasznosíthatók. A szántóföldi
növények közül a táj jellegzetes növénye a korai
borsó, de eredményes más zöldségfélék szántó
fö ld i termesztése is. A gabonafélék között a bú
za, az őszi és a tavaszi árpa, a kukorica, a napra
forgó, a cukorrépa, a szója, a lucerna és a vörös
here termesztése elterjedt.
K özlekedés n Csom óponti (Pécs) közlekedési

A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
09'
36
14
11
53
25
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvény
Talajtípus
Lejtőkategór ia
kód
0-5
5-17 17-25 >25
09
75
20
5
14
100
25
70
27
3

Erdő

-

hálózati helyzetű terület. Középső részén átvezet
a 6. sz. főút, amelybe D felől az 58. sz. főút csatla
kozik. N y -i irányból éri el a kistájat a Budapest-Pécs egyvágányú villam osított vasúti fővo
nal utolsó szakasza. K -i része Pécs belterülete.
Á lla m i közútjainak hossza 28 km , am elyből 18
km (64%) első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 55 k m /100 km 2, főútsűrűség 36 k m /100 km 2.
Főút m enti településeinek aránya 50%. Vasút
vonalainak hossza 13 km , amelynek 100%-a v illa 
m osított. Vasútsűrűség: 26 km /100 km 2. Telepü
léseinek 50%-a rendelkezik vasútállomással.
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T elepüléshálózat ■ A szerény m éretű kistáj
jelentős részét k itö lti Pécs városa, a beépített te
rü le t aránya közel 30%. A baranyai megyeszék
helyen k ív ü l egyetlen település (Pellérd) tartozik
a térséghez. A városi népesség aránya szükség
szerűen extrém magas (2001: 98,8%).
N épesség ■ A népesedési folyam atokat teljes
egészében Pécs határozza meg, így a m utatók
nem m in d ig vethetők össze az országos értékek
kel, a népsűrűség pl. közel 900 fő /k m 2. A népes
ségmaximum éve 1990, azóta néhány ezerrel
csökkent a népességszám. A tényleges népesség
szám pontosan nem állapítható meg, m ert Pécs
nek csak egy része esik a kistájra. íg y a 2001-es
népességszám kb. 63 000-re tehető. A népességfogyás oka az 1980 óta veszteséges természetes
népm ozgalom és az 1990-től jellem ző m igrációs
veszteség. A z utóbbi egyértelm űen a pécsi szuburbanizációhoz köthető. A pécsi lakosság m ár
korábban m egkezdődött elöregedése következ
tében a 65 év felettiek aránya meghaladja a gyerm ekkorúakét (2001: 15,1, ill. 14,6%). A z elörege
dési index értéke Pécsett >100. A z iskolázottság
szintje viszont jó va l az országos átlag feletti, bele
értve a diplom ások arányát (2001:14,2%) is.
A vallási összetétel m egítélését jelentősen
befolyásolja, hogy a felekezeten k ív ü lie k és az
ism eretlen vallásúak aránya 30%-ra rúg. A ró 
m ai katolikusok aránya így is magas (2001:
58,6%), messze m egelőzve a reform átusokat, s
még inkább az evangélikusokat (7,4, ill. 1,8%).
A népesség túlnyom ó része m agyar (2001: kb.
92%), de több kisebbség aránya is említésre
m éltó, így a németek (3,1%), a cigányok (1,1%)
és a horvátok (1%).
A m unkaerő-piaci m utatók felemás képet
m utatnak: a népesség gazdasági aktivitása
rosszabb az országos átlagnál, a m unkanélküli
ség viszont jobb értéket m utat (2001: 37,5, ill.
8,5%). A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor dom inál (2001: 71,4%), az ipar aránya
nagyjából átlagos (27,3%), a mezőgazdaság sú
lya viszont m inim ális (1,3%). 2007 nyarán a
m unkanélküliek aránya (4,3%) kb. 2/3-a az or
szágos átlagnak.
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TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK*

Idegenforgalmi régió : dél-dunántúli
Üdülőkörzet: Mecsek és Villány kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: pécsi
Brázay-kastély parkja (Pellérd)
Pécs
D u n a -D rá v a N e m z e ti Park
Pellérdi-halastavak
a hajdani Püspökvár falrendszere és a Barbakán (Pécs)

v
pálos te m p lo m , székesegyház, Á g o s to n té r i te m p lo m , Líceum te m p lo m , zsinagóga (Pécs)
Brázay-kastély (Pellérd)
C ella S eptichora, Ferhád pasa dzsámija, Gázi Kászim pasa dzsámija, Jakováli Hasszán dzsá m ija te tty e i ro m o k ,
ó ke re szté n y sírkam rák (a kulturális világörökség része), p ü spöki palota, K irály utca, S zéche nyi'tér, n é m e t polgárházak,
Káptalan utcai m ú zeum n egye d (Pécs)
Z so ln a y-m a u zó le u m (Pécs)

if t
Z s o ln a y -k ú t (Pécs), Szent O rb á n -s z o b o r (P ellérd)
M ecseki Kisvasút (Pécs)
A m e rig o T ó t M úzeum , C so n tvá ry M ú zeum , Janus Pannonius M ú zeum , M a rty n Ferenc M úzeum , M ecseki Bányászati

■ fit

Kiállítások, M o d e rn M agyar Képtár, M ú zeum u tca, N e m e s E ndre M ú zeum , N é p ra jz i M úzeum , Pécsi G aléria, P o s ta p a lo ta
Reneszánsz Kőtár, Szerecsen M úzeum p atika, T e rm é s z e ttu d o m á n y i M ú zeum , V á ro s tö rté n e ti M ú zeum , V áro si K éptár,
V ic to r Vasarely M ú zeum , Z so ln a y M ú ze u m (Pécs)
p in cé k (P ellérd)
B ó b ita Bábszínház, Janus Egyetem i Színház, Pécsi H o rv á t Színház, Pécsi N e m z e ti Színház, Pécsi H a rm a d ik Színház (Pécs)

* Pécs tö b b kistáj k ö z ö tt oszlik meg, de a nevezetességei túln yom órészt itt kerülnek felsorolásra

4.4.32 GERESDI-DOMBSÁG
A kistáj Baranya és Tolna megyében helyezkedik
el. Területe 92 km 2 (a középtáj 2,1%-a, a nagytáj
0,8%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

1,5
28,2

0,1
0,5
5,3
63,9
0,4

Hektár
139,4
2596,5
9,5
46,9
487,2
5884,0
38,9

D omborzat ■ A dom borzatot hármas alaki sa
játság, típus jellem zi: az É -i peremen a paleozoos
kibukkanásokon meredek lejtők, szálban álló
sziklák, rö vid völgyek, ritká n gránit lepusztulási

form ák fordulnak elő. A központi, legmagasabb
fennsíkot vastag lösz fedi; csaknem völgyhálózat
nélküli. A D -i peremterület sűrű DK-ies völgyhá
lózattal, széles völgyközi hátakkal, a nagyobb
völgylejtőkön számos kis deráziós völggyel, tá l
la l, fülkével tű n ik ki. A relatív re lie f jellem ző ér
téke a peremeken >100 m /k m 2.
F öldtan ■ A kistájat a Szigetvár-Pécs-Ó falu irá 
nyában húzódó M ecsekalja-vonal választja el a
zöm m el üledékes kőzetekből álló M ecsektől.
Vele szemben a Geresdi-dombság variszkuszi
gránitból álló tönkfelszín, m elynek magja a M órágyi-rög. Ez a főleg a krétában, m ajd a miocén
elején erősen lepusztult. A gránitból álló övezet
szegélyén gyengén m etam orf kőzetek (pl. fillit) ,
valam int közepesen m etam orf kőzetek (pl. csil
lámpala, gneisz) találhatók. A gránitm ag belsejébe
építették be a kis- és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok tárolóját (Bátaapáti). A központi,
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jelleget adó gránitmagot É kivételével minden
irányból miocén és pliocén rétegek keretezik.
Újabban a D-i peremen triász és jura kőzetekből
épült feltolódást is valószínűsítenek. Fennsíkja a
Mecsek DK-i előterében húzódó felső-pannon,
felső-pliocén hegylábfelszín maradványa. A rög
féloldalas kiemelkedése következtében völgyhá
lózata DK-i lefutású. A völgyeket vastag löszös
üledékkel fedett széles völgyközi hátak rendsze
re választja el egymástól. A völgyoldalakat a Duna-völgyre kifutó alsó szakaszaikon fiatal völgyváll kíséri, amely dunai teraszhoz kapcsolódik.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj, de már a mérsékelten
száraz határon.
A napsütéses órák száma évente 2050-2060; nyá
ron 820, télen kb. 210 napos órára lehet számítani.
Az évi középhőmérséklet ÉK-en megközelíti
a 10,0 °C-ot, a többi részen 9,7 °C körül alakul. A
vegetációs időszaki átlag 16,5 és 16,8 °C között
változik. A napi középhőmérséklet ápr. 3-6. után
már 10 °C fölé emelkedik, és 194-197 nap múlva,
okt. 18-20. körül csökken újra 10 °C alá. A fagy
mentes időszak ápr. 12-15. körül kezdődik, és
195-200 nap után, okt. 25-28. körül ér véget. Az
évi legmelegebb napok maximum hőmérséklete
inek átlaga 32,5 °C, É-on kevéssel 33,0 °C fölötti.
Az évi abszolút m inim um ok sokévi átlaga pedig
-15,0 és -16,0 °C közötti.
Az évi csapadék 640-680 mm (D-en a több), a
vegetációs időszaki átlag pedig 360-380 mm. A
24 óra alatt lehullott csapadékmaximumot Bátaapátiban jegyezték fel, 92 mm-t. A téli időszak
ban 35-40 hótakarós nap valószínű, 25 cm körüli
átlagos maximális hóvastagság mellett.
Az ariditási index 1,00-1,08.
A legnagyobb gyakorisága az É-i és az ÉNy-i
szélnek van. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m /s.
Az éghajlat inkább a kevésbé hőigényes me
zőgazdasági növények számára kedvező.

V i z e k ■ A kistáj nagyobb részét a Karasica (18
km, 86 km2) forráságai hálózzák be, de ÉK-en a
Lajvér-patak, DK-en a Csele-patak és a Lánycsók-Marázai-víz felé is van lefolyása. Igen mér
sékelt vízfeleslege van.
A Karasica felső szakaszának vízjárását a va
lam ivel lejjebb fekvő kátolyi vízmérce adataival
jellemezhetjük. E szerint: LKV = 21 cm; LNV =
285 cm; KQ = 0,02, KÖQ = 0,55, NQ = 50 m 3/s.
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A kisvizek ősszel, az árvizek tavasszal és nyár
elején gyakoriak. A vízminőség II. osztályú.
2
halastava van, Zsibrik és Lovászhetény
alatt, mintegy 50 ha felszínnel.
„Talajvíz" csak a völgyekben fordul elő, 4-6 m
között. Mennyisége nem számottevő. A kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos jelleg mellett
keménysége és szulfátkoncentrációja is mérsé
kelt, de nitrátosodás itt is előfordul.
A rétegvízkészlet rendkívül csekély. A kisszá
mú artézi kút átlagos mélysége 100 m, átlagos
vízhozama 200 1/p körüli.
A 4 település közül 2-ben épült k i közcsator
na-hálózat, s az erre kapcsolt lakások aránya
2008-ban 51,3%.
■ A dombság területén az erdők ará
nya igen magas, 60%-os, ám jelentős a nem ős
honos fajokból álló, telepített akácosok, erdei- és
feketefenyvesek részesedése. Kisebb arányban
feketedió-, nemesnyár-, lucfenyő- és vöröstölgyültetvényekkel is találkozhatunk. Az őshonos fa
jokból álló erdők a változatos domborzat m iatt
igen sokszínűek. A hűvös, párás mikroklímájú É-i
oldalakon gyertyános-tölgyesek és bükkösök
tenyésznek. Szurdokvölgyekben él a díszes vese
páfrány (Polystichum setiferum) és a karéjos vese
páfrány (P. aculeatum). A Dél-Dunántúlon csak
az Apáti-erdőben fordul elő a bókoló keltike
(Corydalis intermedia). Egy gránit kibúvásos, szik
lás völgyben a fekete fodorka (Asplenium adiantum-nigrum) is felbukkan. A patakok mentén
N

ö vé n yzet
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helyenként égerligetek (Bátaapáti m ellett boros
tás sás - Carex strigosa) és mocsárrétek találhatók.
A D -i oldalakon és tetőhelyzetben cseres-tölgye
sek és kisebb foltokban molyhos-tölgyes erdők
tenyésznek (Fazekasbodánál terem a magyar
zergevirág - Doronicum hungaricum). Az egész te
rületre jellemző a szubmediterrán fajok magas
aránya: keleti zergevirág (Doronicum orientale),
jerikói lőne (Lonicera caprifolium), pirítógyökér
('Tamus communis), nagyezerjófű (Dictamnus
albus), gérbics (Limodorum abortivum), bársonyos
kakukkszegfű (Lychnis coronaria), epergyöngyike
(Muscari botryoides), szúrós és lónyelvű csoda
bogyó (Ruscus aculeatus, R. hypoglossum). A kis
tájban löszgyeptöredékek is vannak (szennyes
ínfű - Ajuga laxmannii, tavaszi hérics - Adonis
vernalis, kései pitypang - Taraxacum serotinum).
Bátaapáti határában jelentős kiterjedésű legelte
tett gyepek is előfordulnak (árlevelű és borzas
len - Linum tenuifolium, L. hirsutum, Szent László-támics - Gentiana cruciata), amelyeket a becserjésedés, az akác, a gyalogakác és a bálványfa
spontán terjedése veszélyeztet.
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, OC; közepesen
gyakori élőhelyek: P2b, RC, H4, OB, E l, K7b, RB,
P45, K5; ritka élőhelyek: D34, Bla, K7a, P2a, RA,
B5, L l, LY1, J5, H5a, BA, D5.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma 40-50;
özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosá) 3, bál
ványfa (Ailanthus altissima) 3, selyemkóró (Asdepias syriaca) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 4, zöld
juhar (Acer negundo) 3. (Tóth István Zsolt)

A hegylábfelszínek löszös üledékein a tér
színtől és a kitettségtől függően agyagbemosódásos barna erdőtalajok és bamaföldek egyaránt
előfordulnak.
A kistáj barnaföldjeinek területi aránya 13%.
Talajjellemzőik közel azonosak a löszön képző
dött agyagbemosódásos barna erdőtalaj okéval,
szervesanyag-tartalmuk azonban nagyobb. Ter
mékenységi besorolásuk a 40-50 (int.) pontok
között változik. Jelentősek a szintkülönbségek és
a lejtők meredeksége. Tekintettel a 80%-os szán
tó hasznosítás lehetőségére, az erózió veszélye
számottevő.
A patakvölgyek alluvium án 7% területi rész
arányban öntés réti talajok képződtek. Ezek ter
mékenységi besorolása a 35-45 (int.), számottevő
gazdasági potenciált nem képviselnek. Teljes
egészében rétekként hasznosulhatnak.

a l a j o k ■ A táj alapját a Mórágyi-rög gránitja,
valam int miocén és pliocén kőzetek alkotják,
amelyre különböző vastagságban lösz települt.
A lösz eróziója következtében a kőzetek helyen
ként a felszínre kerültek, és talajképző kőzetet
képeznek. A kistájat 93%-ban erdőtalajok borít
ják. A hegyhátak gránitján sekély termőrétegű,
szélsőséges vízgazdálkodású, igen gyenge ter
mőképességű agyagbemosódásos barna erdő
talajok alakultak ki. Erdő (40%), rét-legelő (5%)
és szántó hasznosításuk lehetséges.
A kistáj N y-i felében - Ófalu környékén - a
részben erodált kőzeteken képződött agyag
bemosódásos barna erdőtalajok mechanikai
összetétele vályog. Termőrétegük mélysége nem
korlátozott, de földminőségük így is csupán a
30-45 (int.) pontsávba sorolható. Az erősen ero
dált térszínek legelő hasznosítása célszerű.

K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút nélküli, gyér közúthálózatú terület.
É-i peremén fu t a Dombóvár-Bátaszék egyvágá
nyú vasútvonal, D -i részén a Pécsvárad-Bátaszék
mellékvonal, amelyen vonatpótló autóbusz-köz
lekedés van. Á llam i közútjainak hossza 17 km,
közútsűrűség 17 km/100 km2. 4 településéből 3
közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza
5 km, vasútsűrűség 5 km/100 km2. Települései
ből csak Mórágy rendelkezik működő vasútállo
mással.

T

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
07
80
09
13
26
7
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében
Lejtőka tegória
Erdő
'Talajtípus
5-17 17-25 >25
kód
0-5
5
75
20
07
100
09
70
27
3
:'
26

e l e p ü l é s h á l ó z a t ^ A szerény méretű kistáj be
települtsége annak ellenére magasabb az átla
gosnál, hogy a felszín nem igazán kedvező a
megtelepedésre: 100 km2-re több m int 4 telepü
lés jut. A településhálózatot 4 apró- és kisfalu al
kotja, városi jogállású települése nincs.

T
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A kistáj ritkásan benépesült, a népsű
rűség mindössze 26 fő /km 2 (2001). A népességmaxium éve 1910 (!), azóta a térség elveszítette
népességének közel 2/3 részét (2001:1689 fő). Ha
gyományos elvándorlási terület, de 1980 óta a ter
mészetes népmozgalom is veszteséges. Mindez
nyomot hagyott a korszerkezeten is: a 65 év felet
tiek aránya már magasabb a gyermekkorúakénál
(2001:18,1, ill. 17,4%). Az elöregedési index értéke
1 településen <100, egy esetben viszont a népes
ség elöregedése visszafordíthatatlannak látszik.
Az iskolázottsági szint messze az országos átlag
alatt van: a lakosság több m int 1/4-e még az álta
lános iskolát sem végezte el, közel 40% elvégezte
ugyan, de itt meg is rekedt, ugyanakkor az érett
ségizettek aránya az országos átlag 1/3-a, a diplo
másoké pedig 1/6-a (!) (2001: 7,5, ill. 1,9%).
Vallási téren a római katolikusok állnak az
élen (2001: 62,1%), jelentősen megelőzve a refor
mátusokat (13,1%), s még inkább az evangéliku
sokat (2,8%). A várakozáshoz képest magas a
N

épesség

H

felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásunk
aránya is (11,0, ill. 10,4%). Az etnikai megoszlás
ban a magyarok vezetnek, azonban a lakosság
nak csak 3/4 részét teszik ki, m ivel a németség
aránya 22,1% (2001). Egykor ennél jóval maga
sabb vo lt az arányuk, a II. világháború utáni
kitelepítések következtében azonban számuk
jócskán megcsappant. Egy településen (Feked)
arányuk ma is közelít az 50%-hoz. Rajtuk kívül
még a roma népesség érdemel említést (2,4%).
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak:
a lakosság gazdasági aktivitása mindössze 25%os, a munkanélküliek aránya pedig meghaladja a
20%-ot (2001). Nem szokványos a foglalkozási szer
kezet sem: legnagyobb arányban az ipari, majd
a tercier keresők vannak (2001: 43,3, ill. 36,6%), a
mezőgazdasági foglalkoztatottak részesedése
(20,1%) pedig többszöröse az országos átlagnak.
2007 nyarán a munkanélküliek aránya (10,3%)
több m int másfélszerese a hazai átlagnak, viszony
lag kis, települések közötti különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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4.4.33 VILLÁNYI-HEGYSÉG
A kistáj Baranya megyében helyezkedik el. Terü
lete 66 km 2 (a középtáj 1,5%-a, a nagytáj 0,6%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín
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%
3,1
18,4
1,3
24,6
4,3
47,9
0,4

Hektár
203,2
1211,6
86,5
1622,4
283,7
3157,0
24,2

D o m b o r z a t ■ A Dél-Baranyai-dombság felszí
néből D-en kiemelkedő, N y-K -i irányú, változa
tos földtani felépítésű, alacsony, ötpikkelyes töréses sasbérces hegység; a kréta kori gyűrődések
és harmadidőszaki vetődések rajzolták k i fő vo
násait. A relatív relief átlagosan 100 m /km 2, a
peremeken azonban 200-250, kis foltokon
250-300 m /km 2 értéket is elér.
F ö l d t a n ■ A kis területű hegység egyszerű fel
építésű: a hézagos kifejlődésű, kis vastagságú
triász dolomitra, mészkőre még hézagosabb jura
üledékek települtek, ugyanakkor ezek a rétegek
igen gazdagok ősmaradványokban (pl. ammoni-
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teszek a villán yi Templom-hegyen).
A rétegsort alsó-kréta mészkő,
majd miocén üledékek és negyed
időszaki képződmények zárják.
A Mecsekhez hasonlóan itt is a
kréta időszak a hegységgé válás
kora. Ekkor az alpi szerkezetalakulás során az üledékes kőzetek erő
sen meggyűrődtek, felpikkelyeződtek, s így alakult k i a hegység
jellegzetes, zsindelyszerű rögökből
álló szerkezete. A domborzat sajá
tos genetikai vonása a 240-300 m tszf-i magassá
gú, felső-pannóniai abráziós eredetű fennsík,
amely csak a felső-pliocéntól kezdve emelkedett
ki. E fölött az alsó-pannóniai transzgresszióból
szigetszerűen kiemelkedett, ma 350-400 m-es
hátak sorakoznak. A fennsíkot 180 m tszf-i ma
gasságú pleisztocén hegylábi félsík övezi. Ennek
képződése előtt a hegységet több É-D -i irányú
haránttörés érte. A Túronytól Ny-ra kimutatható
haránttörések mentén az egységes mezozoos
tömb a Dráva völgy felé lépcsőzetesen lealacso
nyodó rögökre darabolódott, s löszbe burkoló
zott. E sasbérces rögsorozaton kívül, ahol löszmélyutak és kis deráziós völgyek is tarkázzák
ma a domborzatot, más típust képvisel a Túrony
és Villány közti terjedelmes fennsík, vékonyabb
és foltos-rongyos lösztakaróval, az erózió foko
zottabb nyomaival.
A harmadik domborzattípus a hegység fő tö
megének D -i előterében, már kistájunk határán
kívül elhelyezkedő sasbérces rögök csoportja,
köztük a csaknem teljesen löszbe temetkezett,
karbonátos kőzetekből álló siklósi Göntér-hegy
és Várhegy, a Harsányi-hegy és a legdélibb p ik
kely felszínen maradt része, a Beremendi-mészkőrög, valam int a parányi méretű, de bővizű
karsztforrásokkal rendelkező Kistapolcai-rög.
É ghajlat ■ A kistáj éghajlata mérsékelten me

leg-mérsékelten száraz, de D-en már közel van a
meleg típushoz.
A napsütéses órák száma évi 2070-2080 kö
zötti, a nyári napsütés 825 óra, míg a téli 210 óra
fölötti.
Az évi középhőmérséklet 10,5 °C körül, D-en
kevéssel fölötte alakul. Jelentős a m ikroklím a
beli különbség a hegy É-i és D -i oldala között.
A vegetációs időszak középhőmérséklete 17,0 °C,
D-en ennél kevéssel magasabb. A napi közép

hőmérséklet ápr. 1-4. körül, de a hegység D-i ol
dalán már ápr. 1. előtt 10 °C fölé emelkedik, és
okt. 18-20-ig, D-en okt. 20-22-ig fölötte is marad.
Az időszak hossza tehát 198-202 nap körül van,
de D-en 203-204 nap. Az utolsó tavaszi fagyok
ápr. 10-én, a D -i lejtőkön ápr. 6- 8. között valószínűek; a fagymentes időszak kb. 200, a D -i lejtő
kön több m int 200 nap múlva, okt. 25-27. között
ér véget. Az évi abszolút hőmérsékleti maximu
mok sokévi átlaga 33,0 °C, de a D -i lejtőkön a
33,5 °C-ot is meghaladja. Az abszolút m inim u
mok sokévi átlaga -15,0 °C.
A csapadék évi összege 660-680 mm, a vege
tációs időszaki átlag pedig 380-390 mm. 24 óra
alatt 88 mm volt a legtöbb lehullott csapadék,
Villányban. A hótakarós napok átlagos száma
m integy 35, az átlagos maximális hóvastagság
25 cm körül valószínű, de a hegycsúcsokon
28-30 cm.
Az ariditási index 1,02-1,06.
Leggyakrabban ÉNy-i szél fúj, az átlagos szélsebesség 3 m /s körül, a kiemelkedő pontokon
kevéssel fölötte valószínű.
A terület D -i lejtői kiváló lehetőséget adnak a
szőlő- és gyümölcstermesztésre.
V izek ^ A kistáj nagyobb része É-nak, a V illány-Pogányi-vízfolyáshoz (25 km, 204 km2)
csapolódik le, amit a Karasica szállít a Dunába,
de a Drávába torkolló Lanka-főcsatornához is
van lefolyás. M inim ális vízfeleslege van.
A vízjárási adatok közül említést érdemel a
kistáj vizeinek főgyűjtője, a Villány-Pogányi-vízfolyás, mely árvízkor 83 m 3/s-o t szállít. Víz
minősége II. osztályú. Kisvizelc ősszel, árvizek
tavasszal szoktak fellépni.
A hegységnek „talajvize" nincs. A karbonátos
kőzetek karsztvizének mennyisége átlagos. Ez
azonban a tájon kívül (Siklós, Kistapolca és Har
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kány forrásaiban) jön a felszínre, részben termál
vízként, részben gyógyvízként (a harkányi
gyógyvizek gyógyfürdőt táplálnak). A kevés ar
tézi kút mélysége a 100 m -t nem haladja meg, de
bő hozamúak.
A lakások 61,8%-a (2008) csatornázott, ez
azonban csak Villány jó értékét mutatja, m ivel a
kis falvakban nincs csatornahálózat.

Gyakori élőhelyek: L2a, K2, RC, OC, M l, H3a;
közepesen gyakori élőhelyek: P2b, RA, L l, H2,
G2; ritka élőhelyek: K5, LY2, LY1, E l, J5, Bla, RB,
OB, LY4.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
100-120; özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia) 4,
bálványfa (Ailanthus altissima) 3. (Dénes Andrea)
m A kistájra a hegység meszes kőzetein
kialakult, sekély (átlagosan 20-40 cm) termőréte
gű, szélsőséges víz- és hőgazdálkodású, igen
gyenge termőképességű rendzina talajok a jel
lemzők. Területi részarányuk kb. 70%. Az erdőn
(55%) kívül főként szőlőként (40%) hasznosul
hatnak.
A kistáj N y-i peremének löszös felszíneit bar
naföldek (21%) borítják. A barnaföldek vályog
mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálko
dású és termékenységű (ext. 40-60, int. 60-85) ta
lajok. Lejtőn elfoglalt helyzetük szerint erdő
(30%), szőlő (25%), vagy szántó (45%) lehet a
hasznosításuk.
A kistáj D -i peremének lösszel borított felszí
nein csernozjom barna erdőtalajok (9%) találha
tók. Tulajdonságaik a bamaföldekéhez közel
állóak, termékenységi besorolásuk is azokéhoz
hasonló (int. 70-90). A kistájba eső részük zöm
mel szőlőként (75%) és szántóként (25%) hasz
nosulhat.

T alajok

N övényzet b A hegység kis területű, a római

kortól művelt, sűrűn lakott történelmi borvidék.
A természetes növényzet a hegység központi ré
szén (Tenkes, Csukma), ill. K -i tagjain (Fekete
hegy, Szársomlyó) maradt meg összefüggően,
máshol kisebb-nagyobb fragmentumokban. A
hegylábi löszlejtőkön nagy területű szőlőültetvé
nyek, akácosok, a D -i sziklás lejtőkön pedig
néhol feketefenyvesek váltották fel a természetes
vegetációt. A hegység klímazonális társulása a
cseres-tölgyes, amely csak kisebb platókon és a
kevésbé meredek É-i lejtőkön fordul elő. Jellem
ző az ezüsthársas gyertyános-tölgyes, melynek
állományaiba bükkös, ill. szurdokerdő és törmeléklejtő-erdő fragmentumok ékelődnek. A hegy
séget É-ról szegélyező patakokat nádas, magassásos társulások mellett mocsárrétek és mezofil
kaszálók kísérik. A D -i sziklás lejtők mozaikosan
megjelenő, balkáni jellegű vegetációját mészked
velő tölgyes, karsztbokorerdő, sziklagyep- és
lejtősztyep társulások változatos, gazdag állo
mányai képviselik. Egyedülálló a fokozottan
védett Szársomlyó-hegy sziklai növényzete. A
legeltetés megszűntével a hegység sok gyepje,
különösen a hegylábiak fokozatosan eltűnnek;
helyükön igen jelentős a tájidegen fajok (akác,
bálványfa, feketefenyő) térhódítása. A hegység
flórájában meghatározó a szubmediterrán és az
illír fajok jelenléte, karakterisztikus jelentőségű
ek: dalmát csenkesz (Festuca dalmatica), magyar
méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum), mecseki
varjúháj (Sedum neglectum subsp. Sopianae), bara
nyai peremizs (Inula spiraeifolia), bíboros sallang
virág (Himantoglossum caprinum), szúrós csoda
bogyó (Ruscus aculeatus), olasz müge (Asperula
taurina), rozsdás gyűszűvirág (Digitálisferruginea),
valam int a nálunk csak itt élő magyar kikerics
(Colchicum hungaricum), bakszarvú lepkeszeg
(Trigonella gladiata), korongos lucerna (Medicago
orbicularis), apró szádor (Orobanche nana), fa li kö
virózsa (Sempervivum tectorum), a mohák közül a
zsákos zacskósmoha (Asterella saccata).
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A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
04
.. 70
09
21
11
9
A talajtípusok te rü le ti elterjedése
Talajtípus
kód
04
09

0-5
40

11

95

10

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
20
5
10
5
5
5
-

Erdő
25
80
-

K özlekedés b Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, gyér közúthálózatú terület. N y-i peremét
metszi az 58. sz. főút, K -i sarkát a Villány-M agyarbóly vasúti mellékvonal. Á llam i közútjainak
hossza 12 km, amelyből 3 km (25%) másodrendű
főút. A közútsűrűség 24 k m /100 km2, a főútsűrűség 6 km /100 km2. Főút menti települései
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nek aránya 25%. 4 településéből 2 közúthálózati
végpont. Vasútvonalainak hossza 2 km, vasútsűrűség 4 km/100 km2. Településeinek 25%-a ren
delkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ M ivel a hegység központi
része nem alkalmas a megtelepedésre, 3 falu a
N y-i, a névadó Villány városa pedig a K -i perem
re települt. A sajátos felszín ellenére kistáji szin
ten a településsűrűség jóval az átlag feletti, 100
km2-re 6 település jut. M ivel a falvak csak 200 la
kos kö rü li törpe- és kisfalvak, Villány szerény
népessége (2001: 2753 fő) is elegendő a városi la
kosság magas arányához (2001: 80,9%).
N épesség ■ A népsűrűség alacsony, mindössze

67 fő /k m 2. A népességmaximum éve 1910 (!),
azóta a térség elveszítette lakosságának közel
1/5-ét (2001: 3403 fő). Évtizedek óta elvándorlá
si terület, 1980 óta azonban a természetes nép
mozgalom is negatív. A kedvezőtlen népesedési
folyamatok következtében a korszerkezetben a
65 év felettiek aránya valamelyest már megha
ladja a gyermekkorúakét (2001: 16,9, ill. 16,5%).
Az elöregedési index értéke 1 faluban <100,
elöregedett népességű település nincs. Az iskolá

zottság szintje alacsonyabb az országos átlagnál:
a lakosság fele legfeljebb csak az általános isko
lát végezte el, a diplomások aránya (2001: 5,9%)
pedig csak fele az átlagosnak.
A vallási összetételben meghatározó a római
katolikusok súlya (2001: 71%), jelentősen meg
előzve a reformátusokat, s még inkább az evan
gélikusokat (13, ill. 1,9%). A felekezeten kívüliek
és az ismeretlen vallásúak aránya az átlagosnál
alacsonyabb, együttesen sem éri el a 13%-ot.
Etnikai téren a többség a magyarokhoz tartozik,
arányuk azonban nem éri el a 90%-ot, m ivel a la
kosság 10,5%-a német. Ők szinte kivétel nélkül
Villányban élnek.
A munkaerő-piaci mutatók gyengébbek az
országos átlagnál: a lakosság gazdasági aktivitá
sa mindössze 31,7%-os, a munkanélküliek ará
nya viszont 14% (2001). A foglalkozási szerkezet
ben a tercier szektor áll az élen (2001: 53,5%),
megelőzve az ipart (31,2%) és a szőlő- és borkul
túra következtében az átlagosnál jóval magasabb
arányú mezőgazdaságot (15,3%). 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya (8,7%) az országos átlag
feletti, a települések közötti jelentősebb különb
ségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

idegenforgalmi régió: dél-dunántúl
Üdülőkörzet: Mecsek és Villány kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: Villány-siklósi
N agyharsányi-kristálybarlang
D u n a -D rá v a N e m z e ti Park, Szársöm lyó T e rm é sz e tv é d e lm i T e rü le t, V illányi T e m p lo m -h e g y T e rm é s z e tv é d e lm i T e rü le t

É

Szársom lyó
T e m p lo m -h e g yi k ő fe jtő m e zo zo o s ré tegso ra (Villány)
ref, te m p lo m (Bisse), Á rp á d -k o ri te m p lo m (T ú ro n y ), gör. kát. te m p lo m (V illány)
Te le ki Pince és B o rm ú ze u m (Villány)

4.4.34 DÉL-BARANYAI-DOMBSÁG
A kistáj Baranya megyében helyezkedik el. Terü
lete 1307 km 2 (a középtáj 29,4%-a, a nagytáj
11,1%-a).
D omborzat ■ A kistáj közepesen és gyengén
tagolt, jórészt löszös, dombsági felszínére át
lagban 58 m /km 2 relatív relief jellemző; a nagy

T erülethasznosítás
típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

5,3 .
66,5
2,4 '
3,2
4,5
16,8

1,2

Hektár
6957,1
86876,4
3150,5
4147,6
5929,3
22017,0
1632,7
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felületekre tipikus 25-50 és 50-100 m /km 2relatív
relief értékek mellett csak DNy-on kisebb felszí
nen fordul elő 10-25, ill. 5-10 m /km 2-es relatív
relief.
F öldtan ■ A Mecsektől D-DK-re kiterebélyese

dő, 130-250 m tszf-i átlagmagasságú dombsági,
kis részben síksági kistáj, amelynek felszínébe
egyrészt ÉNy-on a Pécsi-síkság alacsonyabb,
másrészt ÉK-en a Geresdi-dombság magasabb,
de igen kis kiterjedésű kistájai öblösödnek be, to
vábbá felszínéből D-en a Villányi-hegység szi
getként magasodik fel.
Alaphegységi szerkezete bonyolult. N y-i ré
sze alatt a Görcsönyi-hát magasra emelt paleozoos röge húzódik, pleisztocén lösszel fedve.
Ettől K-re a Geresdi-rögig az Ellendi-medence
húzódik. Máriakéménd-Monyoród térségében a
jura karbonátos kőzetek felszíni kibúvásokból is
ismertek.
K -i peremén nagy szerepe van a völgyhálóza
tot befolyásoló EN y-D K-i irányú töréseknek. A
Szederkény-Újpetre közti törésvonal a löszfel
szín lépcsős lealacsonyodásában is megmutatko
zik. A domborzat a szerkezeti vonalak mentén,
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pleisztocén völgybevágódások hatására, pannóniai üledékeken kialakult hordalékkúpos hegy
lábi felszínből form álódott a mai dombsági
térszínné. Ny-on a lösszel fedett széles Görcsö
nyi-hát alapja hordalékkúpos hegylábfelszín. A
Szemely-Peterdi-víz és a Karasica közti völgy
közi hátak a dél-mecseki pliocén hegylábfelszín
maradványai; a Zengő aljáig felhúzódnak, ahol
kisebb medencéket kereteznek. A SzederkényÚjpetre törésvonaltól D-re a hátak lealacsonyod
nak, és gyengén tagolt, de 10 m-nél vastagabb
lösztakarójú felszínben folytatódnak. Itt lösztöbrök is előfordulnak (Kisjakabfalva).
A völgyhálózat É -D -i irányú és korábbról
öröklődött át. D-en a vastag löszös takarójú eny
he lejtőkön deráziós völgyhálózat jellemző, de
egyes mélyre (60-80 m) vágódott völgyeket fiatal
pleisztocén völgyvállak kísérnek (pl. Máriakéménd).
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-mérsékelten ned
ves éghajlatú kistáj, amelynek D -i része már kö
zel esik a meleg, de mérsékelten száraz típushoz.
Az évi napsütés 2060 óra körüli, nyáron kb.
820, télen kb. 210 napsütéses óra valószínű.
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m int az Egerszegi-csatorna (27 km, 209 km2) a
Fekete-vizen át a Drávához csapolja le. A Karasi
ca nevezetesebb mellékvize a Vasas-Belvárdi-víz
(27 km, 162 km2) és a Villány-Pogányi-vízfolyás
(24,5 km, 204 km2). A kistáj K -i felének kismérté
kű vízhiánya, N y-i felének vízfeleslege van.
Vízjárási adatok több vízfolyásról is vannak.
Míg a kisvizek időszaka egységesen a nyár
vége és az ősz, addig az árvizek bárm elyik
évszakban felléphetnek. Vízminőség szerint a
Pécsi-víz végig III. osztályú, míg a többiek II.
osztályúak.
A különböző rendeltetésű mesterséges tavaktározók száma 17, felületük 368 ha. Öt halastava
együtt 307 ha felszínű.
A „talajvíz" É-on 2 m-nél magasabban érhető
el. Van egy 4-6 m talajvízmélységű övezet a
Vasas-Belvárdi-víz és a Villányi-hegység között,
a többi területen 2-4 m között találjuk a talaj
vizet. Mennyisége azonban csak É-on, a Mecsek
alján számottevő. Kémiai összetétele általában
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Ke
ménysége É-on és a Villányi-hegység közelében
25-35 nk°, máshol kevesebb. A szulfáttartalom
60 mg/1 alatti. A nitrátosodás nagy területen
fordul elő.
A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Szá
mos artézi kútjának mélysége és vízhozama
nagy szélsőségek között váltakozik. N y-i része
szennyezésérzékenysége m iatt kiem elt vízm inő
ség-védelmi terület.
A 4 kisvároson kívül a falvak kisebb részében
épült csak k i a közcsatorna-hálózat, s az erre
kapcsolt lakások aránya 41,8% (2008).

Az évi középhőmérséklet D-en 10,6-10,8 °C,
K-en és Ny-on 10,5 °C körüli, É-on és ÉK-en pe
dig 9,5-10,0 °C között alakul. A vegetációs idő
szakban 16,5 és 17,2 °C közötti értékek valószínűek (É-on, ÉNy-on 16,5 °C körül, D-en 17,0 °C
fölött). A napi középhőmérséklet a D -i és K -i ré
szeken ápr. 1-4. körül, máshol ápr. 5-8. között éri
el a 10 °C-ot, és csak okt. 18-21-én esik újra 10 °C
alá. Az időszak hossza tehát D-en és K-en
198-202 nap körül, máshol 195-198 nap között
várható. A fagymentes időszak hossza 196-200
nap körül van. A tavaszi határnap az ápr. 10-12.
körüli, az őszi pedig az okt. 24-28. közötti idő
szakra esik. Az évi abszolút maximumok átlaga
D-en és K-en 33,5-34,0 °C, míg É-on 33,0 °C. A
legalacsonyabb minimumok sokévi átlaga ÉNy-on
-14,0 °C körüli, középen -15,0 °C, K-en -15,5 és
-16,0 °C közötti. Pécs repülőtéren mérték az or
szágban előfordult második legmagasabb hő
mérsékletet (41,3 °C), 1950. jú l. 5-én.
A csapadék évi összege K-en és DK-en 620
mm körüli, Ny-on 640 és 670 mm közötti, É-on
700 mm körüli. A vegetációs időszakban K-en
330-370 mm, Ny-on 370-400 mm csapadék hul
lik. A 24 órás csapadékmaximum 123 mm, az
észlelés helye Szalánta. A téli időszakban a ten
gerszint feletti magasságtól függően átlagosan
30-40 hótakarós nap várható, az átlagos maxi
mális hóvastagság 22-26 cm közötti.
A terület ariditási indexe 1,00-1,10 (É-on kisebb).
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, ősszel
megnő a DK-i szél gyakorisága is, de nem válik
uralkodóvá. Az átlagos szélsebesség kevéssel 3
m /s alatt marad, kivévő Zengővárkony környé
két, ahol 3 m /s fölötti.
Az éghajlat É-on a vízigényesebb, K-en és
DK-en viszont a kisebb vízigényű mezőgazdasá
gi kultúráknak kedvez.

N övényzet ■ A kistáj napjainkban kultúrtájnak
tekinthető, megmaradt, fragmentálódott termé
szetes vegetációja viszont változatos. Klímazonális növényzete cseres-tölgyes, a Karasica völgyé
től K-re eső területek potenciális erdőtársulása
már a tatárjuharos lösztölgyes. A lösztölgyesek
egykori létére utal néhány jellemző faj (szennyes

V izek ■ A kistáj K-i részét a Karasica (53 km, 767

km2) a Dunába, N y-i részét a Bükkösdi-víz (36 km,
118 km2) és a Pécsi-víz (56,5 km, 592 km2), vala
■

Vízmérce
V'Z,0|,ÍS
éM M M S
Villány
Karasica
Vi1lány-Pogányi-vízfolyás Villány
Vasas-Belvárdi-víz
Belvárdgyula
Pécsi-víz
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Egerszegi-csatorna
Drávaszabolcs
Bükkösdi-víz
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ínfű - Ajuga laxmannii, sárgás sás - Carex michelii,
magas gyöngyperje - Melica altissima), továbbá
xerotherm pusztai elemek (tavaszi hérics - Adonis vernalis, kék atracél - Anchusa barrelieri, kései
pitypang - Taraxacum serotinum, erdélyi gyöngy
perje - Melica transsilvanica, pusztai kutyatej Euphorbia seguieriana), amelyek itt érik el elter
jedésük N y-i vagy D -i határát, valam int a kon
tinentális sztyepcserjések (cseplesz meggy Prunus fruticosa, törpemandula - P. tenella, par
lagi rózsa - Rosa gallica) növényei. Illír jellegű, a
mecseki állom ányokhoz hasonló cseres-kocsánytalan tölgyesek, gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek, helyenként bükkösök (pl. Ófalu) és
szurdokerdő-fragmentumok (pl. Erdősmecske)
is kialakultak. A kistájban gyakoriak az akáco
sok és az ültetett fenyvesek. A megmaradt lösz
gyepek és erdőssztyeprétek szétszórt apró fo lt
jaiban a következő ritka fajok fordulnak elő:
gyapjas gyűszűvirág (Digitális lanata), bíboros
sallangvirág (Himantoglossum caprinum), őszi
füzértekercs (Spiranthes spirális). A völgyaljak
ban magaskórósok (örménygyökér - Inula helenium, ré ti legyezőfű - Filipendula ulmaria),
magassásrétek, mocsárrétek (szibériai nőszirom
- lris sibirica, pompás kosbor - Orchis elegáns,
hússzínű ujjaskosbor - Dadylorhiza incarnata,
nyári tőzike - Leucojum aestivum) találhatók. He
lyenként kaszálóréteket tartanak fenn. A legelők
nagy részét felhagyták, ezért becserjésedtek.
Számos szubm editerrán jellegű növényfaj
(olasz atracél - Anchusa italica, kispárlófű - Aremonia agrimonoides, pécsvidéki ászát - Cirsium
boujartii, illatos hunyor - Helleborus odorus, jerikói lőne - Lonicera caprifolium, szúrós csodabo
gyó - Ruscus aculeatus, pirítógyökér - Tamus
communis, ezüst hárs - Tilia tomentosa) jellemző
a kistájra.
Gyakori élőhelyek: Bla, B5, D34, H4, H5a,
P2a, P2b, RB, RC, RD; közepesen gyakori élőhe
lyek: BA, D5, E l, K2, L2a, OA, OB, OC, M 6; ritka
élőhelyek: A l, D 2 ,12, J5, K5, K7a, L l, L2x, LY1,
P45, P7.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 50-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo): 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, selyemkóró (Asclepias
syriaca): 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác
(Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Purger Dragica, Pál Róbert, Dénes
Andrea)
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talajok zömmel a kis lejtőszögű,
pannon agyagos üledékekre települt löszön kép
ződtek. K ivételt a Mecsek-hegységgel szom
szédos tájrészek, valamint a Szabari-hegy képez
nek, ahol az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
főként pannon üledékeken képződtek. A löszön
képződött talajok termékenységi besorolása a
60-80 (int.), a pannon üledékeken találhatóké
pedig a 35-50 (int.). Együttes részarányuk a kis
tájban 12%.
A löszön képződött agyagbemosódásos barna
erdőtalajok főként szántó (60%), míg a pannon
üledékeken kialakultak zömmel erdő (35%) és
szőlő (5%) hasznosításúak lehetnek.
A kistáj uralkodó talajtípusa a löszön képző
dött barnaföld (55%). Vályog mechanikai összetételűek, vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető
és az erős víztartó képesség a jellemző. Termé
kenységi besorolásuk a humusztartalomtól füg
gően a 60-90 (int.) ponthatárok között változik.
Szántóként 60%, erdőként 20%, gyümölcsösként
5%, szőlőként pedig 15% hasznosítható.
A barnaföldeket a sztyepesedési folyamatok
uralkodóvá válása csernozjom barna erdőtala
jokká (12%) alakította. Kedvezőbb talajszerkezeti sajátságaik következtében vízgazdálkodásuk a
barnaföldekénél kedvezőbb. Földminőségi beso
rolásuk általában a 70-90 (int.) pont. Szentlőrinc
T alajok
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környékén azonban előfordul ennél jobb föld
minőségű változatuk is. Zömmel (85%-ban)
szántóként, kisebb részben (5%) szőlőként hasz
nosulhatnak.
Az alacsonyabb térszínek löszös alapkőzetén
csemozjom talajok (11%) találhatók. A mészlepedékes csernozjomok <1%, a réti csernozjomok
4%, az alföldi mészlepedékes csernozjomok pe
dig 6% területen fordulnak elő. Igen jó minőségű
(int. 100-125), főként (95-100%) szántóként hasz
nosítható talajok.
A vízhatás alatti réti és öntés réti talajok együt
tes részaránya 10%. A Karasica menti öntés réti
talajok löszön képződtek. A táj öntés réti talajai is
vályog mechanikai összetételűek, kedvező vízgazdálkodásúak. Termékenységi besorolásuk a
35-60 (int.) talajminőségi ponthatárok között vál
tozik. Mintegy 50%-ban rét-legelő, 40%-ban szán
tó és 10%-ban ligeterdő a hasznosíthatóságuk.
K özlekedés ■ Csomóponti (Pécs) közlekedési
hálózati helyzetű, sűrű közúthálózatú terület. É-i
peremén fu t a 6. sz. főút, a Budapest-Pécs egyvá
gányú villam osított vasúti fővonal utolsó szaka
sza, valam int a Pécs-Pécsvárad vasúti mellék
vonal. D és DK felől Pécsre fu t be az 56. sz., ill.
57. sz. főút. A kistájat középső részén átszeli a
Pécs-Mohács vasúti mellékvonal, peremeit rö
vid szakaszokon további mellékvonalak metszik
(Ny-on a Szentlőrinc-Sellye, D-en a Sellye-Villány, K-en a vonatpótló autóbusz-közlekedésű
Pécsvárad-Bátaszék, ÉK-en a Dombóvár-Bátaszék vonal). Á llam i közútjainak hossza 402 km,
amelyből 96 km (24%) első- és másodrendű főút.
Közútsűrűség 32 k m /100 km2, főútsűrűség 8
k m /100 km2. Főút menti településeinek aránya
8%. Településeinek 35%-a közúthálózati vég
pont. A közúti forgalom szerkezetét és hálózatát
jelentősen át fogja alakítani az M 6-os autópálya
átadása (2010). Vasútvonalainak hossza 64 km,
amelynek 19%-a villam osított. Vasútsűrűség: 5,1
km/100 km2. Településeinek 12%-a rendelkezik
vasútállomással. Pécsnek polgári célú repülőtere
van (Pécs-Pogány).
T elepüléshálózat ■ A jelentős méretű kistájon
kereken 100 település található, ami az átlagos
nál jóval nagyobb településsűrűséget jelent: 100
km2-re közel 8 település jut. A népes települési
körből mindössze 4 városi jogállású, többségé
ben a kistáj peremén elhelyezkedve. Siklóst

leszámítva kevés központi helyi funkcióval ren
delkeznek, így a kistáj tényleges központja Pécs,
s a baranyai megyeszékhely jelentős része is
ezen a területen fekszik. A városok alacsony né
pességszáma következtében a lakosság m ind
össze 1/3-a városlakó, de Pécset is figyelembe
véve ez az arány jóval magasabb. A faluhálózat
rendkívül elaprózott, a községek döntő többsé
gében a lakosságszám < 1000, ezen belül az apró
falvak (200-500 lakos) súlya a meghatározó. Előre
haladott a törpefalvasodás folyamata is. A falvak
átlagos mérete meghaladja az 500 főt (2001).
N épesség b A sűrű településhálózat nem jár
együtt magas népsűrűséggel: 100 km2-re m ind
össze 60 fő ju t - Pécs nélkül számítva. A népes
ségmaximum éve 1930, azóta a lakosságszám
lassan csökken, így a kistáj népességének csak
alig több m int 1/10-ét veszítette el (2001: 77 741
fő). A kistáj tényleges népességszáma ennél na
gyobb, m ivel Pécs egy része is a területére esik
(2001: kb. 76 000 fő). A népesség fogyatkozása
kezdetben az elvándorlás következménye, 1980
óta azonban a természetes népmozgalom veszte
séges, amit 1990 után a migrációs nyereség már
k i tudott egyenlíteni. A korszerkezet kedvező, a
gyermekkorúak aránya érzékelhetően megha
ladja a 65 év felettiekét (2001:17,3, ill. 14,7%). Az
elöregedési index értéke alapvetően kedvező,
m ivel 41 településen <100, ugyanakkor m ind
össze néhány helységben előrehaladott az elöre
gedés folyamata. Az iskolázottság már nem
m utat ilyen jó képet: a lakosság több m int fele
legfeljebb az általános iskolát végezte el, a diplo
mások aránya viszont mindössze 4,6% (2001),
ezúttal is Pécs nélkül számolva.
Vallási téren meghatározó a római katoli
kusok aránya (2001: 71,9%), őket követik a refor
mátusok és az evangélikusok (9,4, ill. 1,5%). A
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya együttesen 15,5%. A lakosság többségét a
magyarok alkotják, arányuk azonban alig halad
ja meg a 80%-ot. Mögöttük a németek következ
nek, akik a népesség 11,9%-át teszik ki, 5 telepü
lésen azonban többségben vannak. A 2,9%-ot
kitevő horvátok aránya néhány faluban megkö
zelíti az 50%-ot. A cigányság részesedése kistáji
szinten 2,2%.
A munkaerő-piaci mutatók elmaradnak az or
szágos átlagtól, így a népesség gazdasági a ktivi
tása csupán 32,7%-os, a m unkanélküliek aránya

521

4 .4 .4 1

munkanélküliek aránya (7,7%) 2007 nyarán meg
haladta az országos átlagot, a települések közöt
ti jelentős különbségekkel.

pedig 12,3%- A foglalkozási szerkezetben a terci
er szektor áll az élen (2001: 54,6%), megelőzve az
ipart és a mezőgazdaságot (34,7, ill. 10,7%). A
TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: dél-dunántúli • w m m
Üdülőkörzet: Mecsek és Villány kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: pécsi, Villány-siklósi
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4.4.41 ÉSZAK-ZSELIC
A kistáj Baranya és Somogy megyében helyezke
d ik el. Területe 679 km 2 (a középtáj 15,3%-a, a
nagytáj 5,8%-a).
T erüiethasznosítás

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

3,5
33,2
4,7
0,3
8,9
48,8

0,6

F
2351,2
22586,3
3200,5
181,0
6054,2
33191,2
383,6

D omborzat ■ A Kapós-völgyből meredek lej
tőkkel 250-300 m átlagmagasságra emelkedő
dombság Ny-on Belső-Somoggyal, K-en a Völgy
séggel és a Baranyai-Hegyháttal szomszédos.
D-i zegzugos határa a Kapós és a Dráva (Fekete
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víz, Pécsi-víz) közti vízválasztó, amely Dél-Zselictő l különíti el. Ezen van a legmagasabb pontja
is (Hollófészek: 358 m tszf). Utóbbitól eltekintve
szerkezeti határok keretezik. É -D -i irányú törés
vonalakhoz igazodott völgyek és köztes hátak
tagolják részekre. Az erősen és közepesen tagolt
dombság nagy részén 50-100 és 100-150 m /km 2
a relatív relief, a völgyperemeken ezt meghaladó
(az átlagos relatív relief 84 m /km 2).
F öldtan ■ Vékonyabb-vastagabb lösztakaróval

fedett pannóniai dombság. D-i részén, az egész
Zselic központjában, a tetőző Hollófészek térségé
ben a paleozoos és mezozoos alaphegység is ma
gasan fekszik, sőt az alsó-permi konglomerátum,
ill. az alatta települt rio lit (korábbi elnevezése
kvarcporfír) Gyűrűfűnél a felszínt is eléri. Itt a
N y-K -i irányú másodlagos szerkezeti vonalak is
megjelennek, ugyancsak a mélyszerkezet tükrö
ződéseként. EK-en vastagszik k i leginkább a lösz
takaró. A Kapóshoz az eróziós völgyeken kívül
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igen sok mély deráziós völgy ereszkedik le; néme
ly ik rövid, de meglehetősen kiszélesednek, s ala
posan csipkézik a magas peremet. Itt egyébként
rövid távon 5-6 deráziós-krioplanációs lépcső is
kialakult egymás fölött 20-25 m-es lépcsőközzel,
a Kapós 120 tszf-i szintjétől a 260-270 m-es tetőpe
remig. A völgyperemeken a pannóniai agyagokon
jellemzőek a csuszamlásos folyamatok. ÉK-en a
Baranya-csatorna mentén több m int 10 m-es lösz
takaró, 10-20 rn-re bevágódott völgyek, ezekhez
csatlakozó deráziós völgyek jellemzőek. Sajátos
szerkezeti forma a Sásdi-árok, amelynek horda
lékkúp alapzatán széles ártéri sík terjeszkedik, a
lejtőkön völgyvállak, csuszamlások jellemzőek.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
A napsütéses órák évi száma 2000 és 2020 óra
között van. A nyári időszakban lcb. 810, a téli idő
szakban pedig kb. 200 óra napsütés várható.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körül ala
kul, mégpedig úgy, hogy ÉNy-on kevéssel fö
lötte, D-en és K-en viszont kevéssel alatta van.
A vegetációs időszak átlagos hőmérséklete 16,5 °C

Bükkö!

körüli, D-en 16,3 °C, É-on 16,7 °C. 10 °C-ot meg
haladó középhőmérsékletek 190-195 napon
keresztül várhatók, az ápr. 5-10. és okt. 17-20.
közötti időszakban. A fagymentes időszak ápr.
13. körül (K-i részek), ill. ápr. 15. és 18. között
(N y-i részek) kezdődik és okt. 22-24-ig tart, így
tehát a fagymentes időszak hossza K-en kb. 195,
Ny-on kb. 190 nap. A legmagasabb nyári maxi
mális hőmérsékletek sokévi átlaga 33,5 °C körül,
DK-en kevéssel 33,0 °C alatt van. Az évi abszolút
m inim um ok átlaga DK-en -14,0 °C és -15,0 °C
között, máshol -15,5 és -16,5 °C között alakul.
A csapadék évi összege 680-730 mm (a kö
zépső tájakon kevesebb), a vegetációs időszakra
ebből 390-420 mm jut. A 24 órás csapadék maxi
muma 160 mm (Sásd). A hótakarós napok átla
gos száma 35-38, az átlagos maximális hóvastag
ság pedig 25-28 cm körül alakul.
A területen az ariditási index értéke 0,96-1,00.
A leggyakoribb szélirány az É-i és a D -i, az át
lagos szélsebesség 2,5-3 m /s, de a Korpádi-háton 3 m /s fölötti.
A szántóföldi és a kevésbé hőigényes kerté
szeti növények számára megfelelő az éghajlat.
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maradtak fenn állománytöredékeik. A domb
ságból kifutó állandó vizű patakok menti éger
ligetek, égeres mocsárerdők és tölgy-kőris-szil
ligetek erősen fragmentálódtak, sőt a helyükön
kialakult mocsár- és láprétek nagy része is meg
semmisült, helyettük szántók, vadföldek, mes
terséges halastórendszerek vagy csatornává
m élyített medrek kö rü li jellegtelen növényzet
található. A Kapós-völgy rétjei nagyrészt degra
dálódtak, de közepes természetességű foltok elő
fordulnak (mocsári kosbor - Orchis palustris,
hússzínű ujjaskosbor - Dactylorhiza incarnata).

V izek ■ Akistáj a Kapós jobb parti vízgyűjtőjének
a Kaposmérő-Csikóstőttős közötti, a Bárdi-patak
tól a Baranya-csatorna torkolatáig terjedő 38 km
hosszú szakaszához tartozik. Erről a területről a
Kapósba érkező jelentősebb vízfolyások: Bárdi
patak (15 km, 66,5 km2), Berki-patak (15 km, 67
km2), Zselic-patak (10,6 km, 21 km2), Surján-patak
(20,5 km, 113 km2), Baranya-csatorna (36 km, 462
km2, a bal oldali vízgyűjtője tartozik a tájhoz). A
kistáj vízháztartása mérsékelten nyereséges.
Vízjárási adatokat a Kapósról és 2 mellék
patakjáról közlünk.

■' ' ' '
Vízmérce

■
Vízfolyás

- '■ •
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Kapós
Kapós
Baranya-csatorna
Surján-patak

LNV
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292
558
460
279

0,10
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4

Kaposvár
Dombóvár
Csikóstőttős
Szentbalázs

15
-50

0
-3

0,44
0,06

0,02

KÖQ
m3/s
0,92
4,44
1,43
0,27

NQ
42
115

110
37

A dombsági irtásrétek a legeltetés és a kaszálás
Ezenkívül a Bárdi-patak árvizét 20 m 3/s-ra, a
Berki-patakét 19 m 3/s-ra becsülik. Az árvizek
megszűnése után nagyrészt beerdősültek, de
m aradványfoltjaikon néhány ritka növényfaj
időszaka m indig a tavasz, míg a kisvizek már a
nyár második felétől bekövetkezhetnek.
(pókbangó - Ophrys sphegodes, tarka kosbor 9
kis állóvize - részben tározók, részben ha Orchis tridentata, agárkosbor - Orchis morio, Szent
lastó, egy természetes - összesen 51 ha felületű.
László-tárnics - Gentiana cruciata) megtalálható.
Közülük legnagyobb a Szennai-tározó (19 ha).
A táj regenerációs potenciálja erős, a spontán
A „talajvíz" a Kapós-völgyben 2-4 m között, a
cserjésedés-erdősülés gyors. Az erdei flóra jelleg
mellékvölgyekben 4-6 m között, a dombhátak
zetességeit főként a szubmediterrán elterjedésű
növényfajok adják. Nyugat-balkáni és kelet
alatt még mélyebben áll. Kémiailag kalciumalpesi fajai a zalai bükköny (Vicia oroboides), a kamagnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Kapos
vártól N y-ra keménysége 15-25 nk°, DK-re
kasmandikó (Erythronium dens-canis), a nyugati
25-35 nk°. Szulfáttartalma 60 mg/1 alatti. A n itcsillagvirág (Scilla drunensis), az erdei ciklámen
rátosodás nagymértékű.
(Cyclamen purpurascens). Balkáni fajok a szúrós
A rétegvíz kevés, a csekély számú artézi kút
és a lónyelvű csodabogyó (Ruscus aculeatus, R.
mélysége változó. A feltárt vízhozam általában
hypoglossum), a pirítógyökér (Turnus communis), a
kispárlófű (Aremonia agrimonoides).
mérsékelt mennyiségű.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, OC, RC, P2b, L2a;
M ivel közcsatorna-hálózat Sásdon kívül csak
3 faluban van, az erre kapcsolt lakások aránya
közepesen gyakori élőhelyek: P7, E2, RB, J5, K la,
kistáji szinten mindössze 31,3% (2008).
OB, H5a, A l, H4, Bla; ritka élőhelyek: OA, RA,
B5, E l, P2a, BA, D34, M 8, D5, A23, B2, J2, B3, P45,
N övényzet a A Dél-Dunántúl leginkább monK7a, LY1, C l, B4, D5, E2.
Fajszám: 1000-1100; védett fajok száma:
tán jellegű dom bvidéki kistája, melynek jelentős
részét őshonos erdőségek borítják. Meghatározó
80-100; özönfajok: zöld juhar (Acer negundó) 1,
klímazonális növényzete ezüsthársas bükkös,
bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác
kevésbé csapadékos részein és a fagyzugos völ
(Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syrigyekben gyertyános-kocsánytalan tölgyesek ta
aca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1,
lálhatók. A dombság peremi részein valaha
amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, jacseres-tölgyesek, sőt foltokban molyhos tölgyesek
pánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Rois előfordultak, de a települések és a zártkertek
binia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 2. (Juhász Magdolna)
kiterjedésével ezek nagyrészt eltűntek, csak ÉK-en
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T alajok ■ A kistájat a löszös talajképző kőzeten

az agyagbemosódásos és a Raman-féle barna er
dőtalajok (86%) uralják.
A magasabb, meredekebb lejtésű térszínek
agyagbemosódásos barna erdőtalajainak rész
aránya 59%. Vályog mechanikai összetételűek,
vízgazdálkodási tulajdonságaikra a közepes víz
vezető és az erős víztartó képesség jellemző.
Kémhatásuk gyengén savanyú. Termékenységi
besorolásuk a 25-40 (ext.) és a 40-60 (int.) pont
határok között változik. A tagolt domborzat nem
kedvez a mezőgazdasági tevékenységnek, ezért
főként erdők (63%) lehetnek. Feltehetően ennek
köszönhetően, a nagy eróziós potenciál ellenére,
az erősen erodált területek (földes kopárok) rész
aránya nem jelentős.
A kistáj É-i részén, a Kapós felé néző lejtőkön
barnaföldek fordulnak elő (27%). Fizikai félesé
gük és vízgazdálkodási tulajdonságaik az agyag
bemosódásos barna erdőtalajokéval megegyező,
termékenységi besorolásuk azonban kedvezőbb
(int. 60-80). A nagy relatív reliefű területeken er
dő vagy legelő hasznosítás célszerű (45%). Több
helyen azonban földes kopárig erodálódtak. Az
enyhébb lejtőjű felszíneken szántó (40%) haszno
sítás lehetséges.
A folyó- és patakvölgyek öntésanyagait lápos
réti talajok (13%) és öntés réti talajok (1%) bo
rítják. A lápos réti talajok vályog mechanikai
összetételűek, felszíntől karbonátosak. Termőré
teg-vastagságukat a felszín közeli (70-100 cm)
talajvíz korlátozza. Termékenységi besorolásuk
35-50 (int.). Rét-legelőként 55, szántóként 30, li
geterdőként 15%-uk hasznosulhat. Az öntés réti
talajok teljes egészében gyepterületként hasznosíthatóak.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
07
59
09
27
26
1
27
13
A talajtípusok területi elterjedése

K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, több forgalm i tengelyű terület. K -i pe
remén fu t a 611. sz. főút és a Budapest-Pécs egy
vágányú villam osított vasúti fővonal Dombóvár
és Fletvehely közötti szakasza. Ebből ágaznak k i
K felé a Dombóvár-Bátaszék és a megszüntetés
re kije lö lt Godisa-Komló vasúti mellékvonalak
rövid szakaszai. A kistáj N y-i harmadát a 67. sz.,
ÉK-i harmadát a 66. sz. főút szeli át. Á llam i köz
útjainak hossza 148 km, amelyből 62 km (42%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 21 km /100
km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. Főút menti te
lepüléseinek aránya 25%. Településeinek 26%-a
közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza
27 km, amelynek 77%-a villam osított. Vasútsűrűség: 3,9 km /100 km2. Településeinek 13%-a ren
delkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A felszíni viszonyok m iatt

a kistáj településrendszere meglehetősen fel
szabdalt. A településsűrűség az átlagosnál na
gyobb: 100 km2-re közel 6 település jut. A 39
településből egyedül Sásd városi jogállású
(2001: 3558 lakos), így a városi népesség aránya
mélyen az országos átlag alatti (2001: 17,9%). A
kistáj elsősorban Kaposvár vonzáskörzetéhez
tartozik. A faluhálózatban az aprófalvak
(200-500 lakos) a meghatározóak (közel 50%),
de előrehaladott a törpefalvasodás folyamata is.
Nem véletlen, hogy itt néptelenedett el először
egy település (G yűrűfű), ami később ökofalu
ként települt újjá. A falvak átlagos mérete vala
m ivel 400 fő feletti.
N épesség ■ A népsűrűség nagyon alacsony, 1
km 2-re mindössze 35 fő jut. A népességmaxi
mum éve 1910 (!), azóta elveszítette népessé
gének 1/3-át (2001:19 895 fő). A tényleges lakos
ságszám ennél nagyobb, mert Kaposvár D -i
pereme is a térségre esik. Hagyományos elván
dorlási terület, 1990 után azonban - főleg a
szuburbanizáció következtében - a migráció
nyereséges lett, 1980 után viszont természetes
fogyás lépett fel. A korszerkezet még kedvező, a
gyermekkornak aránya meghaladja a 65 év fe
lettiekét (2001: 17,4, ül. 15,3%). Az elöregedési
index értéke a települések 1 /3 részében <100,
elöregedő népességű falu nincs. Az iskolázott
ság lényegesen rosszabb képet mutat: a lakosság
1/4-e még 8 osztályt sem végzett, 1 /3 rész csak
eddig ju to tt, az érettségizettek aránya viszont
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csupán 12,9%, nem is beszélve a diplomások
4,1%-os részesedéséről.
Vallási téren a római katolikusok dominálnak
(2001: 77,1%), a protestánsok együttes részesedé
se sem éri el a 10%-ot (református: 5,3%, evangé
likus: 2,7%). A felekezeten kívüliek és az ismeret
len vallásúak összesen sem tesznek k i 15%-ot. Az
etnikai szerkezetben 90% feletti a magyarok ará
nya. Átlag feletti a cigányok részesedése is (2001:
5%), de van, ahol a lakosság 13%-át teszik k i (Vásárosdombó). Ezen kívül a németség érdemel
még említést (2,3%).

A m unkaerő-piaci m utatók meglehetősen
rosszak: a népesség gazdasági aktivitása m ind
össze 30,2%-os, a m unkanélküliek aránya v i
szont 18,8% (2001). A foglalkozási szerkezet
sem szokványos: az agrárkeresők aránya (2001:
14,1%) többszöröse az országos átlagnak,
ugyancsak átlag feletti az ipar (36,1%) része
sedése, a tercier szektor viszont nem éri el az
50%-ot (49,8%). 2007 nyarán a m unkanélküliek
aránya (12,1 %) közel duplája az országos át
lagnak, a települések közötti jelentős különbsé
gekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

egenforgalmi régió: del-dunantuli
D u n a [Dráva N e m z e ti Park, Zselici T á jvé d e lm i K ö rze t

4

szarvasfarm (Bőszénfa), m o to cro ssp á lya (Zselickislak), ho rgásztó (B oldogasszonyfa, K aposgyarm at), ö k o fa lu (G y ű rű fű )
az eg ykori D a ru v á r m aradványai (jágónak)
k ö zé p ko ri te m e tő k á p o ln a (O ro s z ló ), r. kát. te m p lo m (Sásd), nef. te m p lo m (Szenna), r, kát. te m p lo m (Szentbalázs),
r. kát. te m p lo m (V á sá ro sd o m b ó ), ref. te m p lo m (Z selickisfalud)

k

M a jlá th-ka stély (Bakóca), Igm ándy-kúria (Boldogasszonyfa), Festetics-kastély (G álosfa), 2 M aár-kastély (K ercseliget)
Fazekasm úzeum (Bakóca), h e ly tö rté n e ti kiállítás (Sásd), Szabadtéri N é p ra jz i G y ű jte m é n y (Szenna)

fff
harangláb (M e ző d , O k o rv ö lg y , Sántos, Szentkatalin), népi lakóházak (Szentbalázs)

4.4.42 DÉL-ZSELIC
A kistáj Baranya és Somogy megyében helyez
kedik el. Területe 495 km 2 (a középtáj 11,1%-a, a
nagytáj 4,2%-a).

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,3
52,7
1,2
1,9
8,6
30,4
1,7

Hektár
1656,9
26076,6
617,9
960,0
4279,0
15047,1
837,9

D omborzat H A 200-250 m átlagmagasságú fel
színbe 50-100 m-re mélyülő völgyek, köztes
hátak 50-100, esetenként 100-150 m /km 2 relatív
reliefet biztosítanak, de - különösen a N y-i sze
gélyen - a 10-25 m /km 2 relatív relief értékek is
nagy felületekre jellemzőek.
F öldtan ■ A kistáj a Zselicnek a nagyjából

N y-K -i zegzugos futású fővízválasztótól D-re
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eső része. Ny-on Belső-Somogy futóhomok fedte
hordalékkúpjára hanyatlik, K-en a Mecsekkel,
ill. a Dél-Baranyai-dombsággal is szerkezeti vo
nal mentén határos. D-en a tágabb értelemben
vett Drávamenti-síkságra ereszkedik. Az alap
hegységet É-on főleg különböző mezozoos kép
ződmények, D-en pedig m etam orfitok alkotják.
Nyugotszenterzsébet-Nagyváty térségében grá
nit-előfordulás. Pannóniái homokos-agyagos
felépítésű, felszínén vékonyabb- vastagabb lösz
takaróval; legjellemzőbbek a löszformák (löszmélyutak, szurdokok) a D -i szegélyeken, ahol a
lösz vastagsága is nagyobb.
A szerkezeti irányokhoz igazodó É-D-i irányú
eróziós völgyek és köztes hátak rendszerét a deráziós völgyek sűrű hálózata tarkítja. A rövid, meredekebb, É-ias lejtőkön nem ritkák a csuszamlások.
É ghajlat ■ A kistáj éghajlata mérsékelten me
leg-mérsékelten nedves.
A napsütéses órák száma 2000-2020 között van.
Nyáron 810, télen kb. 200 óra napsütés várható.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C, D-en és
Ny-on kevéssel fölötte, É-on pedig egy-két tized-
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dél alatta van. A vege
tációs időszak közép
hőmérséklete 16,5 °C
körül mozog, de DKen megközelíti a 17,0
°C-ot. A napi közép
hőmérséklet várható
an ápr. 3-8-án 10 °C
fölé emelkedik, és ez
az időszak okt. 17-20ig, tehát 195-198 na
pig tart. A fagymen
tes időszak hossza
190-195 nap, a tava
szi határnap ápr.
13-15., az őszi okt.
22-25. között várható.
A legmelegebb nyári
napok maximuma
inak sokévi átlaga
33,5 °C, de K-en ke
véssel 33,0 °C alatti.
Az évi abszolút hőmérsékleti minim um ok átlaga K-en -14,0 °C, kö
zépen -15,0 °C, Ny-on pedig -16,0 °C körül van.
Az évi csapadék összege 680-720 mm, a vege
tációs időszakban ebből K-en 390M10 mm, Ny-on
410-430 mm esik. 24 óra alatt 105 mm volt a le
h ullott legnagyobb csapadék (Hetvehely). Télen
átlagosan 35-38 hótakarós nap várható, az átla
gos maximális hóvastagság 23-26 cm.
Az ariditási index 0,98-1,00 között van.
Leginkább É-i és D -i szél fúj; az átlagos szélsebesség 2,5-3 m /s.
A terület éghajlata DK-en a hőigényesebb, Nyon a vízigényesebb növények számára kedvező.

Vízjárási adatok több vízfolyásról is vannak.
Az árvizek főleg nyár elején gyakoriak, míg a
kisvizek időszaka az ősz, nyár vége. A vízm inő
ség II. osztályú.
A 15 állóvíz összfelszíne 471 ha. A halastavak
közül a csertői (132 ha) és a somogyhatvani (205
ha), a tározók közül a Patapoklositól Ny-ra levő
merenyei (122 ha) a legnagyobb.
A „talajvíz" mélysége a kistáj E-i peremén 4-6
m között, D-ebbre 2-4 m között van. Kémiailag
főleg a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus az elterjedt. Szigetvártól ÉNy-ra és a
kistáj ÉK-i részén keménysége 25-35 nk° közötti,
máshol 25 nk° alatti. A szulfáttartalom csak a te
lepülések környékén haladja meg a 60 m g /l-t.
Elterjedt a nitrátosodás. A rétegvizek mennyisé
ge nem jelentős. A mérsékelt számú artézi kút
mélysége és vízhozama szélsőségesen váltako
zik. A szigetvári Várkert bővizű, 62 °C-os nátriumkloridos, hidrogénkarbonátos hévizét fürdőként
hasznosítják.

V izek ■ A kistájat a Drávába tartó Fekete-víz
forráságai hálózzák be: a Gyöngyös főága (28
km, 152 km2), a Gyöngyös K -i ága (25 km, 82
km2), az Almás-patak (39,5 km, 221 km2) és a
Bükkösdi-víz felső szakaszának (30 km, 188 km2)
N y-i vízgyűjtő része. Mérsékelten pozitív vízháztartása van.

Vízfolyás
! , _r*„ Gyöngyös főága
K-i Gyöngyös
Almás-patak
Bükkösdi-víz

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

275
275
250
296

0,15

cm

„
Görösgal
Szigetvár
Szigetvár
Szentlőrinc

-61

2
10/ 1/
16

0,10
0,00
0,15

KÖQ

NQ

m3/s
1,70
0,25
0,23
0,35

90
30
40
45
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A lakások 43,2%-a (2008) van rákapcsolva
a közcsatorna-hálózatra, ez azonban csupán
Szigetvár ellátottságát jelzi, m ivel rajta kívül
egyetlen faluban van csak csatornázás.
N övényzet ■ A D felé egyre alacsonyabb tájban
a dombhátak nagy része mezőgazdasági terület,
a természetes növényzet maradványai főként
völgyekben és meredek oldalakon találhatók.
Klímazonális társulása a gyertyános-kocsánytalan tölgyes, mellette É-on nagyobb szerepet
kapnak az ezüsthársas bükkösök, D felé pedig a
ligeterdők (égerliget, égeres mocsárerdő, kem ényfaliget; foltjaikban lig e ti szőlő - Vitis
sylvestris, nyári tőzike - Leucojum aestivum). Cse
res-tölgyes erdők DK-en és D-ies kitettségben
voltak, helyüket főként szőlők és zártkertek fog
lalták el, maradványállományaiban még fellel
hető a sárgás sás (Carex michelii) és a bíboros
kosbor (Orchis purpurea). A völgyekbe települt
falvak körül egykor virágzó extenzív gazdálko
dás folyt, a hatalmas kiterjedésű felhagyott lege
lők és kaszálók (aranyzab - Trisetum flavescens,
nyúlánk sárma - Ornithogalum pyramidale) a táj
mai képének meghatározó elemei. Szivárgó vizű
völgyekben patakparti (vörös acsalapu - Petasites hybridus) és láp i magaskórósok (mocsári
gólyahír - Caltha palustris, örménygyökér - Inula
helenium), zsombékosok (bugás sás - Carex paniculata, zsombéksás - Carex elata) is előfordulnak,
a szélesebb völgyszakaszokon gyakran halastó
rendszerek találhatók. A kistáj D -i részén a sík
ságba futó lapos dombhátak és széles völgy
talpak alkotta szelíden hullámos felszínű tájban
sztyepesedő rétek (pusztai csenkesz - Festuca
rupicola, sömörös és poloskaszagú kosbor Orális ustulata, O. coriophora, Szent László-tárnics - Gentiana cruciata) és mocsárrétek (pompás
kosbor - Orchis elegáns, hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata) alkotják az egykori erdők
helyén kialakult növényzetet. Az erdei flóra jel
lemző fajai főként szubmediterrán és illír ele
mek. Az üde erdők karakterisztikus növényei a
kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum), kakasmandikó (Erythronium dens-canis), tarka lednek
(Lathyrus venetus), délvidéki perjeszittyó (Luzula
forsteri), kisvirágú pimpó (Potentilla micrantha),
bársonyos görvélyfű (Scrophularia scopolii), kispárlófű (Aremonia agrimonoides).
Gyakori élőhelyek: K2, K5, OC, E l, RC; közepe
sen gyakori élőhelyek: P2b, K I a, RB, P2a, OB, RA,
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L2a, J5, Bla, B5; ritka élőhelyek: E2, P7, P45, H5a,
BA, LY2, D34, A l, L2b, L2x, M 8, Jla, D5, H 4,12, B4.
Fajszám: 1000-1100; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 1, bálványfa
(Ailanthus altissima) 1, selyemkóró (Asdepias syriaca) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americana)
1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác
(Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Juhász Magdolna, Csiky János)
T alajok ■ A kistáj löszfelszíneit erdőtalajok

(74%) és csernozjomok (9%) alkotják. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok a legnagyobb
kiterjedésűek (61%). Mechanikai összetételük
vályog. Vízgazdálkodásukat a közepes vízveze
tő és az erős víztartó képesség jellem zi. Termé
kenységi besorolásuk a közepesnél kissé gyen
gébb (ext. 30-50, int. 50-70). A kis lejtőszögű
térszíneken (kb. 4-5%) mezőgazdasági művelés
lehetséges. A kistáj É-i, meredek lejtőszögű fel
színének agyagbemosódásos barna erdőtalajain
erdő (45%), szőlő (5%) és rét (5%) hasznosítás
célszerű.
A Szigetvár és Bükkösd környéki barnaföldek
részaránya a tájban 10%. Az előző talajtípuséval
közel azonos jellem zőik m ellett termékenységi
besorolásuk a 65-85 (int.) pontok közé esik. Te
rületük szőlőként (25%), a szántóként (40%) és
erdőként (30%) hasznosulhat.
Abamaföldeket D-ről a csemozjom barna erdő
talajok sávja váltja fel. Vízgazdálkodási tulajdon
ságaik a barnaföldekénél kedvezőbb, nagyobb a
hum usztartalm uk és jobb a termékenységük
(int. 75-100). Főként (75%) szántóként és szőlő
ként (20%) hasznosíthatóak.
A kistáj D -i határáig a csemozjom barna erdő
talajokat alföldi mészlepedékes csernozjomok
(9%) váltják. A kistáj legkedvezőbb termékenységű talajai (int. 95-115) teljes egészében szántó
ként hasznosulhatnak.
A kistáj hozzávetőlegesen É -D -i irányú völ
gyeiben öntés réti és réti talajok találhatók (17%).
Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodá
si tulajdonságaik kedvezőek. Kémhatásuk - a
karbonáttartalomtól függően - a gyengén savanyú
és a gyengén lúgos között változik. Termékeny
ségi besorolásuk a 60-80 (int.) ponttartomány.
A felszíntől karbonátos, nagyobb szervesanyagtartalm ú réti talajok termékenysége kedvezőbb
(int. 70-90). Szántóként ezért kb. 50%-uk haszno
sulhat, míg az öntés réti talajok és a réti talajok
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szántóként nem hasznosított része rét-legelőként
hasznosítható.
A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés b Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. D-i peremén fu t a 6. sz. főút és a
vele párhuzamos Pécs-Barcs egyvágányú vasúti
fővonal. ÉK-i peremét érinti a Budapest-Pécs
egyvágányú villam osított fővonal rövid szaka
sza. A kistáj közepén, É felől csatlakozik a 6. sz.
főútba a 67. sz. főút. Á llam i közútjainak hossza
132 km, amelyből 30 km (23%) első- és másodren
dű főút. Közútsűrűség 26 k m /100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 16%. Településeinek 28%-a közúthálózati
végpont. Vasútvonalainak hossza 30 km, amely
ből 20% villam osított. Vasútsűrűség: 6 km/100
km2. Településeinek 19%-a rendelkezik vasút
állomással. A kistáj É-i részében üzemelő, 8 km
hosszú Almamellék-Lukafa keskeny nyomközű
vasút turisztikai célokat is szolgál.
T elepüléshálózat B A z átlagosnál sűrűbben be
népesült kistáj, 100 km 2-re közel 7 település jut.
A 33 településből egyedül a térség hagyományos

centruma, a fejlett központi szerepkörrel bíró
Szigetvár rendelkezik városi jogállással (2001:
11 353 fő). így a városi népesség aránya megkö
zelíti az 50%-ot (2001: 46%). A falvak fele aprófalu
(200-500 lakos), de előrehaladott a törpefalvasodás folyamata is. A falvak átlagos népességszá
ma alig haladja meg a 400-at (2001). A külterületi
népesség aránya magas (2001: 6,2%), ami mögött
részben a még lakott egykori uradalm i majorok,
másrészt az önállóságukat elvesztett, de még né
pességgel rendelkező községek vannak.
N épesség B A népsűrűség nagyon alacsony,
1 km2-re mindössze 46 fő jut. A népességmaxi
mum éve 1949, azóta a térség elveszítette népes
ségének 1/5-ét (2001: 24 690 fő). Hagyományos
elvándorlási terület, s 1980 óta a természetes
népmozgalom is veszteséges. A kedvezőtlen
demográfiai folyamatok ellenére a korszerkezet
kedvező, a gyermekkorúak aránya jelentősen
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 17,9, ill.
13,9%). Az elöregedési index értéke a települések
többségében < 100, elöregedő népességű falu alig
van. Az iskolázottság képe már nem ennyire jó,
az érettségizettek aránya csak 14,8%, a diplom á
soké pedig csupán 4,8% (2001).
A vallási összetétel megítélését befolyásolja,
hogy a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya együttesen megközelíti a 23%-ot
(2001). így a népesség közel 2/3-a római katoli
kus, a reformátusok aránya 11,5%. Az etnikai
összetételben a magyarság kb. 92%-ot tesz ki
(2001), megelőzve a cigányságot (3,1%) és a né
metséget (1,1%).
A m unkaerő-piaci m utatók meglehetősen
rosszak: a népesség gazdasági aktivitása m ind
össze 30,1%-os, a munkanélküliek aránya pedig
20,7% (2001). A foglalkozási szerkezetben a terci
er szektor á ll az élen (2001: 57,5%), megelőzve az
ipart és a mezőgazdaságot (31,5, ill. 11%). 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (11,9%) közel
duplája az országos átlagnak, a települések kö
zötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
I

Idegenforgalmi régió: dél-dunántúli •
Üdülőkörzet: Mecsek és Villány kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: pécsi
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M a g y a r-T ö rö k Barátság Park, v á rk e rt (Szigetvár), P etro vszky-kasté ly v é d e tt parkja (B ükkösd), B atth yány-B íe dem n ann -kasté ly
v é d e tt parkja (M ozsgó), N ádassy-kastély v é d e tt parkja (H elesfa), Fe stetich-kastély parkja (C s e rtő )
Szigetvár
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N agyvá tyi P ál-kút (N ag yváty)
ősb ükkös (A lm a m e llé k), h o rgásztó (Basal, C se rtő , M ozsgó, B ükkösd), ü d ülőfalu (G o rica, Kán)

f

szigetvári vá r
ref. te m p lo m (Basal, B o tyka p e te rd ), r. kát. te m p lo m (B ükkösd), r. kát. te m p lo m (H elesfa), Á rp á d -k o ri te m p lo m (H e tv e h e ly ),
ref. te m p lo m (M olvány), ref. te m p lo m (N a g y p e te rd ), r e f te m p lo m (N yu g o ts z e n te rz s é b e t), ref. te m p lo m (Patapoklosi),
r e f te m p lo m (Rózsafa), ref. te m p lo m (S om ogyha tvan ), r. k á t te m p lo m (S zentdénes), ference s te m p lo m és rendház,
tu rb é k i k e g yte m p lo m (Szigetvár), r. k á t te m p lo m /e re d e tile g A li pasa dzsám ija/, S zulejm án szultán dzsám ija (Szigetvár)
B iederm ann-vadászkastély (A lm a m e llé k), B ie d e rm a n n -kú ria (A lm a m e llé k-S ze n tm á rto n p u szta ),
K am m enm ayer-kúria (A lm áske resztü r), Jeszenszky-kastély (B ükkösd), Festetics-kastély (C s e rtő ), Nádassy-kastély (H elesfa), ,
B iederm an n-ka stély (M ozsgó), csatapusztai kúria (N a g y p e te rd ), Perczel-kastély (Rózsafa), Polák-kastély (Szigetvár)
t ö r ö k ház /karavánszeráj/, Salamon-ház, Sóház (Szigetvár)

ft

a Festetics család m a uzóleu m a (Som ogyhárságy)
7 k ö z té ri s z o b o r (Patapoklosi), T in ó d i Lantos Sebestyén szo b ra (Rózsafa), O ro s z lá n s z o b o r, Z rín y i-s z o b o r,
Z rín y i M iklós és I. Szulejm án szob ra (Szigetvár)
A lm a m e llé k Á lla m i Erdei Vasút, (A lm a m e llé k), b a ro k k m a g tá r (S om ogyha tvan )

fi
Erdei V asút M ú zeum , né m etluka fai üveghuta, R óm ai k ú t és ró m a i villa m aradványai (A lm a m e llé k),

fff

h e ly tö rté n e ti g yű jte m é n y (C sebény), p ip a m ú ze u m (Ibafa), tá jh á z (M agyarlukafá), h e ly tö rté n e ti m ú z e u m (Som ogyhárságy),
C su h é m ú ze u m (Szentlászló), V á rm ú ze u m , M a g y a r-T ö rö k Barátság Park (Szigetvár)
harangláb (D in n ye b e rki), tájház, harangláb (Szentlászló)
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5.1.11

5.1 BAKONY-VIDÉK
5.1.11 TÁTIKA-CSOPORT
A kistáj Veszprém és Zala megyében helyezke
d ik el. Területe 149 km 2 (a középtáj 4,3%-a, a
nagytáj 2,3%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,3
23,9
3,3
7,2
14,0
44,3
3,0

Hektár
639,0
3573,6
499,4
1071,5
2085,7
6607,1
453,2

D om borzat ■ Az alacsony középhegységek

domborzattípusát képviseli. Átlagos tszf-i ma
gassága 350 m. Domborzata formákban gazdag.
Területének döntő hányadát közepes (völgy
sűrűség 2,5-2,6 km /km 2), 1/3-át pedig az apró
lékos vízszintes tagoltság (2,7-3,5 km /km 2) je l
lemzi. Az átlagos relatív relief 130-140 m /k m 2,
a legnagyobb értékek (220-230 m /k m 2) a v u l
káni kúpok és tanúhegyek peremein fordulnak
elő.
F öldtan ■ A dunántúli vulkanizmus legfiata
labb szakaszában 3,3-4,7 m illió éves bazaltok ke
letkeztek a kistájban. A felszíni vulkanizmus ke
véssé jellemző: a bazalt általában kis mélységben
megrekedve hűlt ki. A vulkáni kőzetek a felső
miocén üledékes rétegsorra települtek. Alakrajzilag vulkáni kúpokból, lávatakarókból, gerin
cekből és tanúhegyekből álló vulkáncsoport. A
meredek lejtőjű vulkáni kúpokat és tanúhegye
ket kőfolyások övezik. A laza pannóniai üledék
ből épült lejtők csuszamlásveszélyesek. Gyako
riak a hasznosítás szempontjából kedvezőtlen,
aprólékosan tagolt, meredek lejtésű térszínek. A
mezőgazdasági (elsősorban szőlő) hasznosítású
lejtőket az intenzív talajerózió jellemzi. Uzsapusztán az ország egyik legnagyobb kőbányájá
ban term elik k i a bazaltot.
É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves az éghajlata.

Évente mintegy 1980-2000 óra napsütés való
színű; ebből nyáron 790, a téli évnegyedben m int
egy 190 órán át süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 9,8-10,2 °C közötti,
de a magasabban fekvő területeken kevéssel ez
alatt marad. A vegetációs időszak hőmérsékleti
átlaga 15,8-16,5 °C közötti. Ápr. 5-10. körül a na
p i középhőmérséklet általában már meghaladja
a 10 °C-ot, s ez az időszak mintegy 192-196, a
csúcsokon 190 napon át, okt. 17-20-ig tart. Éven
te 190-195 napon át (ápr. 15-17. és okt. 25-27. kö
zött) a hőmérséklet nem csökken fagypont alá. A
nyári abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi
átlaga 33,5 °C, a csúcsokon 33,0 °C alatti. A téli
m inim um ok -15,0 és -16,0 °C közé esnek.
Az évi csapadékmennyiség 670-720 mm, eb
ből a nyári félévben 400-430 mm hull. A 24 órás
csapadékmaximum értéke 87 mm; Zalaszántón
mérték. Télen a hegylábi részeken átlagosan
35-40, a csúcsokon 40 fö lö tti hótakarós nap vár
ható; az átlagos maximális hóvastagság 20-25
cm körül van, a tszf-i magasságtól függően.
A terület ariditási indexe 0,98 és 1,02 közötti.
Az uralkodó szélirány az É-i, ami a változatos
domborzati viszonyok m iatt helyenként jelentő
sen módosul. Az átlagos szélsebesség 3 m /s kö
rü li, de a csúcsokon 3-4 m /s közötti.
Éghajlata és a területi adottságok az erdőgaz
dálkodásnak és a mezőgazdasági kultúráknak
kedveznek.
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5.1.11

V izek E Nagyobb, É-i felét a Felső-Marcal bal

parti mellékvizei (Fenyősi-patak 16 km, 14 km2;
Tótvári-patak 9 km, 30 km2, Nagyerdő-patak
7 km, 14 km2); D -i részét a Felső-Gyöngyös és
mellékvizei (Csetényi-patak 7 km, 28 km2; Nagyréti-patak 8 km, 60 km 2és Vindomya-árok 7 km,
31 km2) hálózzák be, míg DK-en érinti a Lesence-patak jobb oldalát is (10 km, 50 km2). A terü
letnek mérsékelt vízfeleslege van.
Az itte n i kis vízfolyások közül becslések
szerint a Gyöngyös árvízi hozama eléri a 30
m3/s-ot, a Lesence-pataké a 33 m 3/s-ot, a Vindornya-ároké pedig a 10 m 3/s-ot. A vízminőség
a vízhozamok szerint változó, bár a települése
ken áthaladó szakaszok általában szennyezettek.
A táj 2 kis tava a vindornyaszőlősi Vad-tó (0,5 ha)
és a Várvölgyi-tó (4,3 ha) természetes eredetűek.
A Zalaszántói-tározó már jelentősebb méretű
(5,7 ha).
„Talajvíz" összefüggően csak a völgyekben
található. Mélysége 4 m alatt van, csak a Vindornya-árok mentén emelkedik 2 m fölé.
Mennyisége azonban ott sem jelentős. Kémiai
összetételére a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátosság jellemző, de a Gyöngyös völgyé
ben a nátrium is megjelenik. A keménysége
25-35 nk° közötti. A szulfáttartalom K-en 60
mg/1 alatti, Ny-on 300 m g /l-ig emelkedik. He
lyenként a nitráttartalom is jelentős. A rétegvizek
mennyisége nem számottevő. Az artézi kutak
száma kevés. Átlagos mélységük 80 m, vízhoza
muk 160 1/p körüli. Forrásai közül a várvölgyi
Séd-forrás 901/p, a zalaszántói H ideg-kút 421/p
hozamú.
A teljes körű vezetékes vízellátás mellett a
települések többségében a csatornarendszer is
kiépült: így a közcsatornával ellátott lakások ará
nya 82,7% (2008). Ez azért is fontos, mert a kistáj
a Hévízi-tó tápterülete, ezért kiemelt vízm inő
ség-védelmet igényel.
N övényzet m A kistájat természetes körülmé
nyek között alapvetően üde erdők borítanák.
Ezek ma már csak a hegy-dombvidéki jellegű ré
szeken jellemzők. A magasabb részeken bükkö
sök, fényben gazdagabb és bükkel többé-kevésbé elegyes gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
találhatók. A hegylábi, alacsonyabb térszíneken
egykor inkább gyertyán és kocsányos tölgy ural
ta erdők lehettek, ezek helyén azonban napjaink
ban többnyire elegyetlen vagy kevés gyertyánt
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tartalmazó cseres és kocsányos tölgyesek állnak.
A szárazabb, fényben gazdagabb tölgyesek rit
kák, elsősorban a meredekebb, D-ies oldalakon
jelentkeznek. A kistáj K -i felén mészkerülő jelle
gű tölgyesek is nőnek. A Tátikán sziklásabb,
nyíltabb növényzetet is találunk. A kistáj alacso
nyan fekvő részeit egykor borító erdőknek hír
mondója is alig maradt, helyükön szántókat,
parlagokat, jellegtelen gyepeket, mocsárréteket
alakítottak ki.
A terület erdeit korábban 40-80 éves vágás
fordulóval kezelték, a tölgyet és a bükköt előny
ben részesítették, a gyertyánt és a nyírt irtották.
A talaj fokozott védelme érdekében korlátozták a
legeltetést, makkoltatást. A Tátikán korábban vár
volt, így a hegy régebben erdőtlen volt, csak ké
sőbb erdősödött vissza. Napjainkban is nagy te
rületeket fenyeget a kőbányászat. A természetes
növényzetet az üde erdei fajok uralják (szagos
galaj - Galium odoratum, bükksás - Carex pilosa,
medvehagyma - Allium ursinum, olocsáncsillaghúr - Stellaria holostea, sárgaárvacsalán - Lamium
galeobdolon). Említést érdemel még a Tátika né
hány sziklalakó faja (nagylevelű és fekete ma
dárbirs - Cotoneaster tomentosus, C. niger, nyugati
pikkelypáfrány - Asplenium ceterach, sziklaiternye - Aurinia saxatilis). A fényigényes, szárazság
tűrő fajok (bablevelű varjúháj - Sedum maximum,
sátoros m argitvirág - Tanacetum corymbosum,
nagyezerjófű - Dictamnus albus) ritkák. Az inváziós fajok elsősorban az erdőtömbök szélén és a
nedves síkvidéki részeken terjednek.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, K la, OC, OB, D34;
közepesen gyakori élőhelyek: E l, RB, L4a, L2a, J5,
D2, RC, H4, Bla, P2b, P2a; ritka élőhelyek: P45,
L l, B5, LY2, LY4, M l, L2b, E2, Jla, E5, H3a, B2.
Fajszám: 800-900; védett fajok száma: 30-40;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3, akác (Robinia
pseudoacacia) 2. (Bölöni János, Bauer Norbert)
T alajok b A kistáj magasabb térszíneinek har

madidőszaki üledékein és löszfoltjain vályog
mechanikai összetételű agyagbemosódásos bar
na erdőtalajok (22%) találhatók. E talajok vízgaz
dálkodása kedvező. Szántóföldi termékenységi
besorolásuk a magasabb kategóriába tartozik
(int. 40-60). Területük 25%-a szőlőként, 50%-a
szántóként és erdőként hasznosítható. A földes
kopárig erodált talajok 6%-ot tesznek ki, terüle
tük mintegy 90%-a szőlőültetvény lehet.

A Tátika és a Vágott-hegy bazaltját vályog
mechanikai összetételű, erodált bamaföldek fedik
(49%). E talajok sekély termőrétegűek és vízgaz
dálkodásuk szélsőséges. Földminősítési besoro
lásuk a gyenge kategóriába tartozó (int. 25-35).
Túlnyomó részben (80%) erdőterületként, míg
szántóként 10%, rét-legelőként és szőlőként
5-5%-ban hasznosulhatnak. A nagy relatív reliefű felszíneken erősen erodált - földes kopárnak
minősülő - foltok is előfordulnak. Ezek többnyi
re szőlők lehetnek. Zalaszántó környékén peri
glaciális üledékeken homok mechanikai összeté
telű barnaföldek találhatók. Ezek termékenységi
besorolása kedvezőtlen vízgazdálkodásuk miatt
ugyancsak gyenge termékenységi kategóriájú
(ext. 25-30, int. 30-40.)
A kistáj ÉNy-i szegélyének harmadidőszaki
üledékein vályog fizikai féleségű, kedvező víz
gazdálkodású csernozjom barna erdőtalajok ta
lálhatók, amelyek termékenységi besorolása is
kedvezőbb (ext. 45-60; int. 65-80). Főként (75%)
szántók lehetnek, erdő 15%-ot, a rét-legelő 10%-ot
tehet ki.
A kistáj völgyeinek öntésanyagain vályog
mechanikai összetételű réti talajok alakultak ki.
Zömmel (75%) rétként, 20%-ban szántóként (int.
35-50) hasznosíthatók.
A talajtípusok terü leti m egoszlása

Talajtípus kód
01
07
09
11
25

Területi részesedés (%)
6
22
49
8
15

A talajtípusok terü leti elte rjed ése
a dom borzati ad ottságok függvényében (%)
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K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
főút nélküli, gyér közúthálózatú terület. A kistá
jat csupán K-i peremén érinti az Ukk-Tapolca

vasútvonal rövid szakasza. Állami közútjainak
hossza 42 km, közútsűrűség 21 km/100 km2.
Vasútvonalainak hossza 4 km, vasútsűrűség 2
km/100 km2. Településeinek 15%-a rendelkezik
vasútállomással.
e l e p ü l é s h á l ó z a t r Sűrűn betelepült kistáj, 100
km2-re közel 9 település jut. Városi jogállású te
lepülés nincs, a térség főleg Keszthely és Sümeg
vonzáskörzete között oszlik meg. A 13 falu dön
tő része apró- és kisfalu (200-1000 lakos), de van
nak törpefalvak is. Az átlagos faluméret a 600 fő
höz közelít (2001).

T

N é p e s s é g ■ A magas településsűrűséghez nem
kapcsolódik nagy népsűrűség: 1 km2-re mind
össze 41 lakos jut. A népességmaximum éve 1941,
azóta elveszítette népességének közel 40%-át
(2001: 7444 fő). A népesség csökkenéséhez a ter
mészetes fogyás és a migrációs veszteség változó
arányban járul hozzá. A korszerkezet kiegyenlí
tett, a gyermekkorúak aránya még meghaladja a
65 év felettiekét (2001: 18,4, ill. 17,5%). Hasonló
képet mutat az elöregedési index értéke is: 2 fa
luban <100, de nincs elöregedő népességű tele
pülés. Az iskolázottság szintje nagyon rossz,
erről sokat elárul, hogy az egyetlen osztályt sem
végzettek aránya magasabb, mint a diplomásoké
(2001: 3,5, ill. 3%), s az érettségizettek aránya
(10,6%) sem éri el az országos átlag felét.
A vallási megoszlás teljesen egyértelmű: do
minálnak a római katolikusok (2001: 87,1%), a
reformátusok aránya mindössze 1,5%. Nagyon
alacsony a felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak aránya is, együttes részesedésük nem
éri el a 8%-ot. Nem bonyolult az etnikai össze
tétel sem, a népesség kb. 97%-a magyar, 2,2%-a
roma.
A munkaerő-piaci mutatók elmaradnak az or
szágos átlagtól: a lakosság gazdasági aktivitása
mindössze 32,3%-os, a munkanélküliségi ráta
pedig 12,3% (2001). A foglalkozási szerkezetben
a tercier szektor áll az élen (2001: 51,4%) az átla
gosnál magasabb részesedésű ipar és mezőgaz
daság előtt (38,9, ill. 9,7%) előtt. 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya (7,6%) valamivel az or
szágos átlag felett volt, a települések közötti sok
szoros különbségekkel.
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Idegenforgalmi régió: balatoni
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
£•5

Emberi Jogok Parkja (Zalaszántó), Nedeczky-kastély véd ett parkja (Lesencetomaj)
Balaton-felvidéki Nem zeti Park, Uzsai Csarabos Természetvédelmi Terület

á

Tátikai ősbükkös (Zalaszántó), Országos Kéktúra
bazaltfolyosó, bazaltoszlopok (Zalaszántó), bazalt sziklatornyok (Nagygörbő)
Tátika alsó és felső vára (Bazsi)

Y í1
Nagyboldogasszony tem plom , Hálaadó kápolna (Bazsi), r. kát. tem plom (Lesencetomaj), középkori pálos kolostor romjai
(Uzsa), Á rpád-kori tem plom , tem etőkápolna (Várvölgy), r. kát. tem plom (Vindomyalak), plébániatemplom, kápolna,
Béke-sztupa (Zalaszántó)

5

Bezerédy-kastély (Kisgörbő), Nedeczky-kastély, Hertelendy-kúria, (Vindomyalak), Festetics-kúria (Vindomyaszőlős)
római kori villa (Sümegcsehi)
Simon István síremléke (Bazsi), H ertelendy-kripta (Lesencetomaj)

t+ t
Kotsy vízimalom (Zalaszántó)
Simon István Emlékház, Berzsenyi-emléktábla (Bazsi), Bormúzeum (Vindomyalak)

ú t
népi lakóházak (Bazsi), vincellérház (Lesenceistvánd), védett parasztház (Lesencetomaj), 19. sz.-i zsellérházak (Vindomyalak)

5.1.12 K E S Z T H E L Y I- F E N N S ÍK

10 km
.Vindomyalak

A kistáj Veszprém és Zala megyében helyezke
dik el. Területe 101 km2 (a középtáj 2,9%-a, a
nagytáj 1,6%-a).

//
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g ^

^

LSyáfyölgy

Lesencéistyánd

Területhasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

: %
2,2
9,3
0,8 ;
8,2
4,0
75,1
0,5

Hektár
218,7
944,5
77,7
830,0
401,8
7593,9
48,1

D o m b o r z a t ■ Alakrajzilag 350-440 m tszf-i ma
gasságú sasbércek sorozatából áll. A mikrotektonikus összetöredezettség, a törésvonalak mentén
formálódott, többnyire É-D-i irányú sűrű völgy
hálózat, a sekély termőrétegű karsztos felszínek
behatárolják a domborzathasznosítás lehetősé
geit. Az aprólékosan felszabdalt domborzat átla
gos völgysűrűsége 2,9-3,0 km/km2, az átlagos
relatív relief 90 m/km2, s mindez nagyfokú lejtő
változékonysággal párosul. A kedvezőtlen dom
borzati adottságok következtében a terület több
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mint 70%-ban erdősült. A dolomitból és mészkő
ből épült hegység egész évben vízhiányos felszí
ne sajátos ökológiai típust képvisel.
■ Triász mészkő- és dolomitformációk
ból épült domborzata töréses, sasbérces szer
kezetű, m ikrotektonikusan összetöredezett.
A karsztos fennsíkot hegyközi medencék tagol
ják. A hegységi tömeget minden oldalról mély
törésekhez kapcsolódó szerkezeti vonalak
(Hévízi-törés, Edericsi-törés stb.) és több 100 m
mélyre lezökkent szerkezeti árkok határolják
F
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(Sümeg-Lesenceistvánd-mély árok). Mély töré
sekhez kapcsolódó szerkezeti vonalai következ
tében szeizmikusán érzékeny terület.
a Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
A napsütéses órák évi száma 2000 körül van;
nyáron közel 800, télen 190 napos órára számít
hatunk.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körüli, É-on
9,8 °C, de a magasabban fekvő területeken csak
9,5 °C. A vegetációs időszaki átlag kevéssel meg
haladja a 15,5 °C-ot, ám a magasabban fekvő te
rületeken ez alatt marad, DK-en és a Balaton
közelében viszont eléri a 16,0 °C-ot. A napi közép
hőmérséklet ápr. 5 -1 0-én (a magasabban fekvő
részeken csak ápr. 10-14-én) 10 °C fölé emelke
dik, és okt. 17-20-ig fölötte is marad. Az időszak
hossza tehát kb. 190-195 nap; de a fennsíkon
nem éri el a 190 napot. A fagymentes időszak
ápr. 15-17-én kezdődik és É-on 190-195 nap,
D-en 195-198 nap múlva, okt. 24-27-én, ill. okt.
30. körül ér véget. Az évi abszolút hőmérsékleti
maximumok átlaga 33,0 °C, a csúcsokon 32,0 °C
körüli. A minimumok -14,0 és -15,0 °C között
változnak.
A csapadék évi mennyisége 680 és 720 mm
között van, de a magasabban fekvő területeken
720 mm fölötti. A vegetációs időszakban kb. 400
mm eső várható. A 24 órás csapadékmaximumot
- 105 mm - Válluson jegyezték fel. A hótakarós
napok száma a hegylábi részeken átlagosan
35-40, a csúcsokon 40 fölötti a tszf-i magasságtól
függő 20-28 cm-es átlagos maximális hóvastag
ság mellett.
Az ariditási index értéke 0,97 és 1,02 közötti, de
a magasabban fekvő részeken kevéssel 0,97 alatti.
Leggyakrabban É-i irányból fúj a szél; az átla
gos szélsebesség 3 m/s körül van, de a fennsík
legmagasabb pontjain 3 m/s fölött.
Éghajlata a mezőgazdasági haszonnövények
termesztésének, fekvése az erdőgazdálkodásnak
kedvező.
É

g h a jla t

i z e k ■ Ny-i része a Balatonba ömlő Csókakő
patakhoz (15 km, 25 km2), K-i része a Lesencepatakhoz (18 km, 100 km2), D-i része pedig
közvetlenül a Balatonba folyik le. Mérsékelt vízfeleslegű terület.
Vízjárási adatokkal főleg a Lesence-patakról
rendelkezünk. Annak szigligeti mércéjén a víz

V

állások -33 és +76 cm között, a vízhozamok 0,18
és 36 m3/s között ingadoztak.
A kisebb Csókakő-patak természetesen ará
nyosan kevesebb vizet vezet. Vízminőségük ál
talában II. osztályú. Akistájnak egyetlen állóvize
sincs. A hegység karsztvize számos forrásban jut
a felszínre. Köztük a rezi Csaliti-forrás (4 1/p) és
a vállusi Szt. Miklós-forrás (50 1/p) a legjelentő
sebbek.
A hegységi kistájban a „talajvíztükör" általá
ban a karsztvízszinttel egyezik meg. Csupán a
Lesence-völgy peremén találunk összefüggő ta
lajvízszintet, ahol mélysége 4-6 m között van.
Mennyisége nem jelentős. Jellegzetesen kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos típusú. Ke
ménysége 25-35 nk° közötti. A szulfáttartalom
csak a Lesence-völgyben éri el a 300 mg/1-t. A
karsztvíz szintje a kistájtól É-ra fekvő nyirádi tér
ség bányavíz-kiemelése miatt korábban csökke
nő irányzatú volt. Az elmúlt időszakban a szint
süllyedés értéke igen jelentős volt, ami számos
forrás elapadására vezetett. A karsztvíz kiemelé
sének leállítása, ill. csökkentése után a karsztvíz
szintje emelkedett. Az artézi kutak száma kicsi.
Mélységük változó, de a vízhozamuk általában
jelentős.
Valamennyi településen van csatornarend
szer, így a közcsatornával ellátott lakások aránya
78,5% (2008). Mivel a táj a balatoni és a hévízi
üdülőtérség háttérterülete, vizei minőségének
megóvása országos érdek.
N ö v é n y z e t ■ A kistáj növényzetét a kettősség
jellemzi. A magasabb tetőkön, É-ias oldalakban,
völgyekben a 19. században még bükkösök ural
kodtak. Mára a bükkösök helyét részben bükkelegyes származékerdők, telepített faállomá
nyok vették át. Jelentős a különféle, elsősorban
gyertyános-tölgyes jellegű üde erdők kiterjedé
se. Jellegzetesek a hegységben a meredek olda
lakban, sziklás talajon előforduló bükkös szikla
erdők.
A D-i oldalakat, a hegység D-i részének na
gyobb részét fényben gazdag, szárazabb tölgye
sek uralják. A csertölgy a mélyebb talajú része
ken kocsánytalan tölggyel, a sekélyebb talajokon
molyhos tölggyel és virágos kőrissel alkot erdő
ket. A legsekélyebb talajokon erdő - szárazgyep
mozaikok (bokorerdők) találhatók, ahol a gyepes
komponenst a dolomiton kialakuló jellegzetes
sziklás gyepek (sziklafüves lejtősztyepek, dolomit
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sziklagyepek) alkotják. A korábbi tájhasználat a
sekély, dolomitos talajon sokfelé okozta az erdő
takaró pusztulását, ezt a 20. században elsősor
ban feketefenyővel pótolták, így a hegységben
sokfelé találunk telepített fenyveseket.
A kistáj gazdag sziklagyepi és száraz erdei
flórával rendelkezik (szőke oroszlánfog - Leontodon incanus, magyar gurgolya - Seseli leucospermum, deres csenkesz - Festuca pallens, gombos
varjúköröm - Phyteuma orbiculare, illetve bajuszoskásafű - Piptatherum virescens, bársonyos
tüdőfű - Pulmonaria mollis, fekete zászpa - Veratrum nigrum). Jelentős a szubmediterrán elterjedésű fajok (bokros koronafürt - Hippocrepis emerus,
szúrós csodabogyó - Ruscus aculeatus, pirítógyö
kér - Tamus communis) száma, és kiemelést ér
demelnek a sziklaerdők fajai is (cifra kankalin Primula auricula, fehér sás - Carex alba, tarka nádtippan - Calamagrostis varia, lila csenkesz - Festuca
amethystina). Növényföldrajzi érdekesség a DKeurópai erdőkre jellemző keleti zergevirág (Doronicum orientale) (Balatonederics).
Gyakori élőhelyek: L l, L2a, K5, K2; közepe
sen gyakori élőhelyek: M l, H2, G2, LY3, LY2,
LY4, RC; ritka élőhelyek: H l, H4, H3a, K la, P45,
D l, D2, B2, B5, B la, OB, RB.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
80-100; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima)
3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2. (Bölöni János, Bauer Norbert)
A kistáj 61%-át mészkövön képző
dött, teljes egészében erdővel borított rendzina
talajok fedik.
A hegységperemi felszínek harmadidőszaki
üledékein agyagbemosódásos barna erdőta
lajok (5%) és azokkal közel megegyező fizikai
és kémiai tulajdonságú, vályog mechanikai
összetételű barnaföldek képződtek (28%). Fel
színük az erózió következtében lepusztult, így
vízgazdálkodásuk szélsőséges. Termékenységi
besorolásuk csupán a 15-25 (int.) talajminőségi
kategória. A barnaföldek a kistáj K-i peremén
főként szőlőként (35%), Rezi környékén pedig,
szántóként (35%) hasznosulhatnak. Erdősültsé
gük kb. 25%.
Rezitől D-re a köves kopárok nagyobb össze
függő, szőlőként művelt területet (4%) alkotnak.
A kistáj réti talajainak területi részaránya 2%,
amelyet ligeterdőként (60%), kaszálóként vagy
legelőként (40%) hasznosíthatnak.
T
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A talajtípusok terü leti m egoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
04
07
09
25

4
61
5
28
2

A talajtípusok terü leti elte rjed ése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód
01
04
07 7
09
25

0-5
20
-

30
30
35

..
Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
40

55
45
-

25

5

-

-

-

5
5
5

Erdő
10
100
10
20
60

K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú, vasút nélküli terület. A kistá
jat csupán K-i peremén érinti a 71. sz. főút. Állami
közútjainak hossza 15 km, amelyből 5 km (33%)
főút. Közútsűrűség 10 km/100 km2, főútsűrűség
3 km/100 km2. Vállus közúthálózati végpont.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A hegyvidéki területnek fő
leg a peremvidékei alkalmasak a megtelepedésre,
a településsűrűség azonban így is átlag feletti; 100
km2-re 5 település jut. A kistájon nincs városi
jogállású település, a központ szerepét a szomszé
dos Keszthely tölti be. Az 5 falu között törpe-,
apró- és közepes méretű falu egyaránt akad, az át
lagos méretük valamivel 600 lakos felett van (2001).

N é p e s s é g ■ A népsűrűség nagyon alacsony,
mindössze 35 fő/km2. A népességmaximum éve
1930, azóta a kistáj elveszítette népességének több
mint 40%-át (2001: 3071 fő). A népesség eróziójá
hoz a természetes fogyás és a migrációs veszteség
egyaránt hozzájárult. A korszerkezet még vi
szonylag kedvező, a gyermekkorúak aránya meg
haladja a 65 év felettiekét (2001: 19,1, ill. 17,5%).
Hasonló képet mutat az elöregedési index is: vala
mennyi település értéke >100, de elöregedő népes
ségű falu nincs. Az iskolázottság már lényegesen
rosszabb képet mutat: a magasabb végzettségűek
aránya messze elmarad az országos átlagtól, a
diplomások aránya csak 4% (2001).
A vallási megoszlás egyértelmű, a lakosság
több mint 9/10-e római katolikus, a reformátu
sok aránya mindössze 2%, de messze az átlag
alatti a felekezeten kívüliek és az ismeretlen val-
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lásúak részesedése is: együttesen 6%-ot tesznek
ki. Az etnikai kép is egyszerű: a vidék lényegé
ben színmagyar, egyetlen kisebbség aránya sem
éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók rosszabbak az or
szágos átlagnál: a lakosság gazdasági aktivitása

mindössze 31,8%-os, a munkanélküliek aránya
pedig 14,2% (2001). A foglalkozási szerkezet szok
ványos, a tercier szektor áll az élen (2001: 62,9%),
megelőzve az ipart (30,7%) és a mezőgazdaságot
(6,4%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya ép
pen megegyezik az országos átlaggal (6,4%).

TÁJI A D O T T S Á G O K ÉS É R TÉ K F K
Idegenforgalmi régió: balatoni
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
botanikus kert és kísérleti erdő (Nemesvita)
Csodabogyós-barlang (Balatonederics)
Balaton-feívidéki Nem zeti Park
Afrika Múzeum és Állatkert, Pele A p ó ösvénye tanösvény (Balatonederics), Országos Kéktúra

4
a rezi vár romjai (Rezi)

“l ?
r. kát. tem plom , Szent D onát kápolna (Lesencefalu), r, kát. tem plom , szőlőhegyi kápolna (Rezi), középkon pálos kolostor
maradványai (Váilus)
Fekete-kastély (Balatonederics)
Szent O rbán-szobor (Rezi)
Afrika Múzeum (Balatonederics)
présházak (Balatonederics), népi lakóházak (Nemesvita), betyárcsárda (Rezi)

5.1.21 B A D A C S O N Y - G U L Á C S CSOPORT
A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Te
rülete 70 km2 (a középtáj 2%-a, a nagytáj 1,1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,5
11,7
1,6
33,4
8,0
38,4
2,3

Hektár
320,1
828,3
113,1
2356,8
562,6
2708,9
160,3

A terület vízszintes tagoltsága vi
szonylag mérsékelt, átlagos völgysűrűsége 1,8
km/km2, a legnagyobb relatív relief a vulkánok
peremeit, lejtőpalástjait jellemzi. Mai geomorfo
lógiai arculatát a vulkáni kúpok és tanúhegyek
bazaltoszlopos peremein kívül a vulkánokat
övező, dinamikusan változó kőfolyások, a laza
pannóniai üledékből álló lejtőpalástokon a deráD

o m b o r z a t

r

ziós völgyek és az egykori lejtőcsuszamlásokat
jelző hepehupás lejtők, az eróziós árkok határoz
zák meg.
■ A Tapolcai- és a Káli-medence között
a Balaton-felvidék egyedülálló vulkáncsoportja
helyezkedik el. A laza pannóniai agyag és ho
mok, homokos kavics képződményeken a 3-4
millió évvel ezelőtti vulkáni működés következ
tében kialakult vulkáni kúpok, csonkakúpok,
tanúhegyek sorakoznak. A vulkánok az alapzat
többnyire É-D-i irányú szerkezeti vonalait jelzik,
és apró kismedencéket fognak közre (Bada
csonytomaji-medence).
A felszín 60-70%-át bazalt, bazalttufa és ezek
felaprózott, szoliflukcióval átmozgatott anyagai,
lejtőüledékei takarják.
F
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É g h a jl a t b
A kistáj éghajlata mérsékelten hű
vös-mérsékelten száraz; a Balaton közelében pe
dig mérsékelten meleg.
A napsütéses órák évi száma 1970-2000; nyá
ron kb. 800 napos órára, télen 190 óra napsütésre
számíthatunk.
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Az évi középhőmérséklet az É-i részeken
10.0 °C, D-en megközelíti a 10,5 °C-ot, a csúcso
kon 10,0 °C alatti. A vegetációs időszak közép
hőmérséklete É-ról D felé haladva növekszik
15.5 °C-tól 16,5 °C-ig, a Balaton partján viszont a
17.0 °C-ot is eléri. A napi középhőmérséklet
185-190 napon, a Balaton közelében több mint
190-194 napon keresztül 10 °C fölött van; a tava
szi határnap a Balaton közelében ápr. 5-10. körűi
re, másutt ápr. 15-re, az őszi pedig okt. 16-20-ra
esik. A fagymentes időszak a D-i részeken ápr.
8-10. között kezdődik és várhatóan mintegy
200-203 nap múlva, okt. 30-án ér véget. A terü
let É-i részén és a csúcsokon a fagymentes idő
szak ennél rövidebb, 195 nap körüli; a tavaszi
határnap ápr. 12-15. közé, míg az őszi okt.
24-27-re esik. A legmagasabb nyári hőmérsékle
tek sokévi átlaga 33,5-34,0 °C, a csúcsokon
32,0-33,0 °C, míg a legalacsonyabb téli hőmér
sékleteké -14,0 °C körüli.
Az évi csapadékösszeg D-en 620 mm körül
van, É-on 660-680 mm; a vegetációs időszak csa
padéka 360-400 mm körüli. 24 óra alatt Szentbékkálla állomáson jegyezték fel a legtöbb csapa
dékot, 82 mm-t. A téli hótakarós napok száma
hegylábi részeken átlagosan 35-40, a csúcsokon
45 fölötti; az átlagos maximális hóvastagság
20-25 cm, a hegycsúcsokon 28 cm körül van.
Az ariditási index a terület D-i részén 1,10, É-on
1.05 körüli.
Uralkodó szélirány az É-i, ÉNy-i, a Bada
csony tómenti oldalán a Ny-i. Az átlagos szélsebesség a csúcsokon 4 m/s közeli, máshol ke
véssel 3 m/s alatti.
A terület éghajlata - különösen a D-i részeken
- a fagyérzékeny, hosszú tenyészidejű növények
(szőlő, gyümölcs) termesztésének is kedvez.
V i z e k b Ny-i része az Eger-víz (32 km, 365 km2),
K-i része a Burnóti-patak (9,5 km, 82 km2) víz
gyűjtő területe. Mérsékelt vízfeleslege van.
Vízjárási adatok a két patak torkolatától van
nak.
A kisvizek szokásos időszaka az ősz, az árvi
zeké a tavasz. A vízminőséget a vízállás is befo

Vízfolyás

Vízmérce

lyásolja, de általában a mérsékelt szennyezettség
a jellemző, különösen a településeken áthaladó
szakaszokon.
A „talajvíz" összefüggő szintekben csak a völ
gyekben található, ahol 4-6 m között helyezke
dik el. Mennyisége nem jelentős. Kémiai jellegé
ben a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos
típus a túlnyomó, de a bazaltkúpok környékén a
nátrium is megjelenik. Ugyanott a talajvíz igen
kemény (45 nk°) és szulfátos (600 mg/1) is. Anitrátosodás is előfordul.
A rétegvizek megjelenése sem összefüggő, és
általában kevés a kitermelhető mennyiség. Az
artézi kutak száma alacsony. Mélységük és víz
hozamuk is kicsi. Egyetlen nevezetes forrás a ba
dacsonyi Kisfaludy-forrás, amelynek átlagos
vízhozama 60 1/p körüli volt.
A közcsatornával ellátott lakások aránya
2008-ban 69,9%, mivel a csatornahálózat csak Ba
dacsonytomajban és Badacsonytördemicen épült
ki. A Balaton közelsége miatt fokozott vízminő
ség-védelmet igényelne a kistáj.

LKV

LNV

KQ

120
190

0,270
0,005

cm
Eger-víz
Bumóti-patak
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Szigliget
Balatonrendes

-50
19

KÖQ
m3/s
1,20
0,15

NQ
63
36

A Badacsony és a Fekete-hegy kö
zött húzódó bazaltvonulat területét egykor
erdők borították. A hegylábi területeken és a többé-kevésbé szigetszerűen elkülönülő hegyek
„szoknyáin", lankásabb lejtőin az egykor uralko
dó tölgyesek helyén mezőgazdasági területeket
alakítottak ki. A meleg lejtőkön a római kortól
jellemző a szőlőművelés, a síkon a szántó- és
gyepgazdálkodás. A jelenlegi erdőtakaró nagy
részt a szőlők feletti részekre korlátozódik, a cseres-kocsánytalan és molyhos tölgyesek mellett
az üdébb termőhelyeken gyertyános-tölgyes,
bükkös foltokkal. A domborzati adottságok
miatt az edafikus társulások kiterjedése számot
tevő, a D-ies letöréseken bokorerdőkkel (moly
hos tölgy - Quercus pubescens, sajmeggy - Prunus
mahaleb), sztyeprét, sziklagyep tisztásokkal
(sziklai csenkesz - Festuca pseudodalmatica, szik
lai temye - Aurinia saxatilis, balatoni galaj - Galium
austriacum). A platóperemek alatti periglaciális
törmeléklejtőket hárs-kőris erdők, a napsütötte,
nyílt részeken kopár zuzmóvegetáció, törmeléklejtőgyepek fedik. A Fekete-hegy platójának
tavai lápi növényzetet (dárdás nádtippan - Calamagrostis canescens, tőzegpáfrány - Thelypteris
palustris) őriznek. Jelentős területen történt feketefenyő-telepítés, sok a jellegtelen akácos állo
mány. Növényföldrajzi szempontból fontosak az
atlanti-mediterrán színezőelemek (pirítógyökér
- Tamus communis, borostyán-szádor - Orobanche
hederae), illetve a xerotherm élőhelyek más me
legkedvelő növényei (magas borsó - Pisum elatius, koronás galambbegy - Valerianella coronata,
dudatönk - Physocaulis nodosus, cseh tyúktaréj Gagea bohemica, csigamoha - Leptodon smithii,
piramismoha - Pyramidula tetragona). A szikla
vegetáció ritka reliktumokat is őriz: fürtös kő
törőfű (Saxifraga paniculata), sziklai dercevirág
('Cardaminopsis petraea) (Csobánc), cselling (Notholaena marantaé), Lumnitzer-szegfű (Dianthus
plumarius subsp. lumnitzeri) (Szent Györgyhegy). Az Örsi-hegy vöröshomokkövén mész
kerülő erdők is jellemzőek. A Balatonicum terü
letén itt találjuk a legkeletibb csarabos (csarab Calluna vulgáris, dunántúli sás - Carex fritschii)
előfordulást.
Gyakori élőhelyek: L2a, K2, OC, OB, P2b;
közepesen gyakori élőhelyek: L l, LY2, K5, M l,
RC, RD, P2a, LY4, H2, H3a, E l, D34, B la; ritka
élőhelyek: L4a, L4b, A l, A23, B5, B4, D2, E34, E5,
G l, G3, H 4 ,14, P45.
N

ö v é n y z e t

h

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4,
akác (Robinia pseudoacacia) 4, bálványfa (Ailanthus
altissima) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens
parviflora) 1 , selyemkóró (Asclepias syriaca) 1 , táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1. (Bauer Norbert, Bölöni

János)
A Badacsony és a Gulács bazaltkúp
ján köves, gyengén savanyú erdőtalajok (4%) ta
lálhatók, amelyek 40%-ban szőlőként 60%-ban
pedig erdőként hasznosíthatók. A Klastromhegy homokkő kőzetén savanyú nem podzolos
barna erdőtalajok képződtek 15%-os területi
részarányt alkotva. Mechanikai összetételük ho
mokos vályog, termőrétegük erodált, vízgazdál
kodásuk szélsőséges, termőképességük gyenge
(int. 20-30). Területük 30%-án erdő, 40%-án sző
lő művelhető.
A kistáj alacsonyabb térszíneinek harmadidő
szaki üledékein 79%-os területi részarányban
barnaföldek vannak. Mechanikai összetételük a
homoktól a vályogig változik. A meredek lejtő
kön termőrétegük lepusztult. Vízgazdálkodásuk
szélsőséges. Földminőségük a változatos tulaj
donságok függvényében a 20-35 (ext.) és 25-40
(int.) tartományban változik. Hasznosításuk sző
lőként (40%), 30-30%-ban pedig szántóként és
erdőként lehetséges.
A Mindszentkálla környéki öntésanyagokon
képződött réti talajok kiterjedése 2%. Ezek az
agyagos vályog mechanikai összetételű talajok
teljes egészében kaszálórétként hasznosíthatóak.
T

a l a j o k

ü

A talajtípusok terü leti m egoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
;
4 ....'
05
15
06
7Q
V
J7
/
/97
09
25
2
A talajtípusok terü leti e lte rje d é se
a d om borzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
kód
0-5
5-17 17-25 >25
10
60
05
30
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20
2
35
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K ö z l e k e d é s b Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú terület. Csupán D-i peremét
érinti a 71. sz. főút és a Tapolca-Székesfehérvár
egyvágányú vasúti fővonal rövid szakasza. Álla
mi közútjainak hossza 18 km, amelyből 5 km
(27%) főút. Közútsűrűség 24 km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100 km2. Salföld közúthálózati
végpont. Vasútvonalainak hossza 8 km, vasútsűrűség 10,7 km/100 km2. Településeinek 40%-a
rendelkezik vasútállomással.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t b Bár a kistáj jelentős része
nem alkalmas a megtelepedésre, a településsű
rűség duplája az országos átlagnak: 100 km2-re 7
település jut. A térség 5 helysége közül a szerény
méretű Badacsonytomaj rendelkezik városi jog
állással (2001: 2257 lakos). Mivel a 4 falu kis né
pességszámú (<100 lakos, az átlagos lélekszám
alig haladja meg a 300 főt), a városi népesség ará
nya (2001: 60,1%) alig marad el az országos át
lagtól.

N épesség B A népsűrűség az országos átlag felét
sem éri el (2001: 54 fő/km2). A népességmaxi
mum éve 1941, azóta a térség elveszítette népes
ségének 40%-át (2001: 3751). A népesedési erózió
kialakulásában a természetes fogyás és az elván
dorlás egyaránt szerepet játszott, az utóbbi idők

ben főleg az előbbi. A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok deformálták a korszerkezetet is, így
a 65 évesnél idősebbek aránya jelentősen megha
ladja a gyermekkorúakét (2001: 19,2, ill. 15,4%).
Hasonló képet mutat az elöregedési index is: a
mutató értéke valamennyi településen >100, egy
faluban pedig előrehaladott a népesség elöre
gedése is. Az iskolázottság szintje elmarad az
országos átlagtól, de ez nem katasztrofális mér
tékű: leginkább a diplomások arányában van el
térés (2001: 6,7%).
A vallási megoszlás egyértelmű, a lakosság
84,1%-a római katolikus (2001), 5%-a protestáns
(református: 3,3%, evangélikus 1,7%), a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes
aránya pedig 10%. Az etnikai összetétel is egy
szerű: a népesség kb. 97%-a magyar (2001).
Említést csak a németek érdemelnek (1,3%), egy
részük feltehetően tartósan itt élő külföldi állam
polgár.
A munkaerő-piaci mutatók gyengébbek az
országos átlagnál: a népesség gazdasági aktivitá
sa mindössze 32,3%-os, a munkanélküliek ará
nya pedig 14,1% (2001). A foglalkozási szerkezet
ben a tercier szektor áll az élen (2001: 60,1%),
megelőzve az ipart (34,5%) és a mezőgazdaságot
(5,4%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(4,2%) 2/3-a az országos átlagnak.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R TÉ K E K

Idegenforgalmi régió: balatoni
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: badacsony,
Folly A rb o ré tu m (Badacsonytomaj)
m

Balaton-felvidéki N em zeti Park
Fekete-hegy (Szentbékkálla), Természetvédelmi M ajor (Salföld), felhagyott bazaltbánya (Badacsonytomaj), Országos Kéktúra
bazalt tanúhegyek (Badacsony, Csobánc), kőtenger (Szentbékkálla, Salföld)
r, kát. kápolna (Badacsonytördemic), gótikus te m plom romjai (Mindszentkálla), pálos kolostor romjai (Salföld),
töttöskáli tem plom rom , r. kát. tem plom (Szentbékkálla)
velétei palotarom (Szentbékkálla)
kőkeresztek (Mindszentkálla)
Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj)

ifr
Szegedy Róza-ház, Kisfaludy-présház (Badacsonytomaj), nádtetős parasztházak (Badacsonytördemic),
népi lakóházak (Mindszentkálla, Salföld), műemlék jellegű parasztházak (Szentbékkálla)
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Függőleges tagoltsága mérsékelt, a 40-50
m/km2 relatív relief értékek a fennsíkközpont
egyveretűségét hangsúlyozzák. Ezzel szemben a
fennsíkperemek nagy relatív relief értékeikkel
(80-100 m/km2) tűnnek ki. Ezzel összefüggés
ben legnagyobb a völgysűrűség a száraz aszó
völgyekkel, eróziós völgyekkel szabdalt fennsík
peremeken (2,5-2,6 km/km2). A hegyközi
medencék gyengén tagoltak, völgyhálózatuk fej
letlen: pl. a Káli-medence átlagos völgysűrűsége
1,3-1,4 km/km2.
A domborzati adottságok az erdőgazdasági
és rekreációs célú területhasznosítás szempontjá
ból kedvezőek, a mezőgazdasági termelés tekin
tetében területenként változóak.

5.1.22 B A L A T O N -F E L V ID É K
ÉS K IS M E D E N C É I
A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Teriilete 255 km2 (a középtáj 7,3%-a, a nagytáj 4%-a).
T erü lethasznosítás
Típus

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

Hektár

4,4
26,0
2,3
9,7
14,6
42,3
0,7

1124,7
6642,7
593,5
2474,7
3721,3
10788,4
166,6

D o m b o r z a t ■ Területének közel 50%-a 200-300
m, 1/5-e 300-400 m tszf-i magasságú. Alakrajzilag kiterjedt fennsíkok, alacsony helyzetű fenn
síkmaradványok, vulkáni tanúhegyek és kúpok,
hegyközi medencék és eróziós völgyek, deráziós
völgyekkel enyhén tagolt hegylábfelszínek vál
tozatos formái jellemzik.

F ö l d t a n ■ Hegységi, dombsági jellegű és síksá
gi domborzattípusokból tevődik össze. Szerke
zetileg a középhegységi pászta DK-i szárnyának
része. Alapvetően három szerkezeti építmény
jellemzi: a metamorf-magmás és üledékes kőze
tekből épült paleozoos alapzat; a mezozoos geoszinklinális összetöredezett dolomit és mészkő
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sasbércsorozata; a harmadidőszaki és üledékes
kőzetekből épült fedő építménye. A változatos
földtani felépítés következtében természeti érté
kekben igen gazdag: kovásodott felső-miocén
homokkőből kialakult kőtenger (Káli-medence),
miocén végi vulkáni működés során létrejött
bazaltoszlopok (Hegyestű), édesvízimészkőkúpok stb. A főtörésekkel határolt területet tektonikailag törések és vetődések, gyűrődések és
lokális felboltozódások, pikkelyeződések és fel
tolódások jellemzik. A szeizmikusán érzékeny
területek közé sorolható.
Éghajlat b A kistáj éghajlata mérsékelten hű
vös-mérsékelten száraz, de már a mérsékelten
nedves határán (ÉK-en inkább mérsékelten szá
raz). A Balatonhoz közeli területek éghajlata
mérsékelten meleg.
Az évi napfénytartam. 1970-2000 óra; a nyári
évnegyed napos óráinak száma közel 800, míg a
télié kb. 190 óra.
Az évi középhőmérséklet a DK-i részeken
10,0 °C, másutt 9,5-9,7 °C, de Mencshely körze
tében csak 9,2 °C. A vegetációs időszak középhő
mérséklete a Balatonhoz közeli területeken eléri
a 16,5 °C-ot, de É-ÉN y-i irányba csökken
(15,8-16,0 °C), és a magasabban fekvő részeken
csak 15,5 °C. A napi középhőmérséklet a Bala
tonhoz közeli, DK-i részeken ápr. 5-10. között
emelkedik 10 °C fölé, de főként a magasabban
fekvő részeken ez a tavaszi határnap csak ápr.
15. után egy-két nappal várható. Az időszak
hossza kb. 185-190 nap, de DK-en 190-195 nap
körül van, s a 10 °C-os őszi átlépés okt. 17-18.
között valószínű. A fagymentes időszak a csú
csokon és a fennsíkon ápr. 15-18. között, a me
dencékben ápr. 8-12. között kezdődik, és ugyan
ilyen eloszlásban okt. 24-27., ill. okt. 28-31.
között ér véget, hossza 190-195, ill. 200 nap kö
rüli. Az évi abszolút maximumok sokévi átlaga
33,5-34,0 °C, a csúcsokon 32,0 °C alatti, a mini
mumoké -14,0 °C körüli.
Az évi csapadékösszeg 600 mm, de a középső
és a DNy-i részeken ennél több, 650-680 mm. A
vegetációs időszakban 340-360 mm, a DNy-i ré
szeken 360-380 mm esőre számíthatunk. A 24 órás
csapadékmaximum 78 mm (Szentkirályszabadja).
A hótakarós napok átlagos száma a hegylábi
részeken 35-40, a csúcsokon 40, az átlagos maxi
mális hóvastagság 20-25 cm, a hegycsúcsokon
28 cm körül van.
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Az ariditási index a kistáj ÉK-i részén
1,15-1,17, a középső és DNy-i részeken 1,04-1,08.
Leggyakrabban É-i szél fúj; az átlagos szélsebes
ség a felvidék magasabb pontjain kevéssel 3 m/s
felett, a kismedencékben kevéssel 3 m/s alatt van.
Az éghajlat kedvez a szőlő- és a gyümölcster
mesztésnek, valamint az egyéb fagyérzékeny
kultúrák termesztésének.
V i z e k H A Balatonhenyétől Királyszentistvánig
terjedő, apró vízgyűjtő egységekre tagolt terület
nek a Balaton felé van lefolyása, az odafolyó
patakok vízgyűjtő területéhez tartozik. Ezek:
Burnóti-patak (9,5 km, 82 km2); Csorszai-patak
(8 km, 21 km2); Örvényesi-Séd. (6 km, 20 km2);
Tavi-Séd (9 km, 14 km2); Séd- vagy Kéki-patak
(Balatonfürednél: 10 km, 17 km2); Arácsi-patak
(5 km, 14 km2); Csopaki-Séd (5 km, 14 km2);
Lovasi-patak (7,3 km, 44 km2); Vörösberényi-Séd
(5,3 km, 11 km2). Ny-on még szerény vízfelesle
ge van, de K-en már vízhiány mutatkozik.
A vízfolyások vízhozamáról főleg becsült ada
taink vannak: pl. a Séd (Kéki-patak) árvízhoza
mát 8,7 m3/s-ra számítják; a többire is hasonló ér
téket tételezhetünk fel. Többségének időszakos a
vízszállítása, a vizük meglehetősen szennyezett.
A források száma nagy, de a vízhozamuk rit
kán tetemes. Nevezetesebbek: köveskáli Sásdiforrás (300 1/p), óbudavári Mosó-forrás (65 1/p),
szentjakabfai Árva-kút (33 1/p), pécselyi Zádorkút (3 2 1/p), vászolyi Nagy-forrás (5 0 1/p).
3
természetes tava 7 ha, 2 tározója 4,5 ha, 2 ha
lastava 30 ha felszínű. Összefüggő „talajvízszin
tet" csak a völgyekben találunk 4-6 m között.
Mennyisége nem számottevő. Jellege kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége
Ny-on 25 nk°, K-en 35 nk° körül van. A szulfát
tartalom 60 mg/1 alatti. A nitrát sok helyen kon
centrálódik.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak
száma kicsi. Mélységük a 100 m-t ritkán haladja
meg, de számos helyen tekintélyes vízmennyisé
geket termelnek.
A települések közel felében nincs csatornahálózat, de a közcsatornával ellátott lakások ará
nya 67,5% (2008).
Mivel a balatoni üdülőövezet háttérterülete, a
vízminőség-védelmet fokozottan igényli.

N ö v é n y z e t ■ A Balaton-felvidék potenciális er
dőterület, de az évezredes emberi jelenlétnek kö
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szönhetően a művelésre alkalmas medencékben
a szántó- és gyepgazdálkodás, a meleg hegyol
dalakon a szőlő- és gyümölcstermesztés vált
meghatározóvá. A mészkő hegyeken molyhostölgyesek (molyhos tölgy - Quercus pubescens,
virágos kőris - Fraxinus ornus, bokros koronafürt
- Hippocrepis emerus, sziklai sás - Carex halleriana,
nagyezerjófű - Dictamnus albus, pusztai szélfű Mercurialis ovata, pázsitos nőszirom - Iris graminea, pilisi bükköny - Vicia sparsiflora), a pedimenteken, fejlettebb talajtakarójú részeken cseres-töl
gyesek jellemzők, melyeket az évszázadokon át
jellemző erdei legeltetés, ill. az erdőgazdálkodás
hatásai változó mértékben alakítottak. A több
nyire ugyancsak sokrétűen hasznosított mezofil
erdők (gyertyános-tölgyesek, néhány ponton
bükkösök) kis térfoglalásúak, a flórájukat tarkít
ja néhány, a Délnyugat-Dunántúlra jellemző
elem (májvirág - Hepatica nobilis, délvidéki perjeszittyó - Luzula forsteri, tarka lednek - Lathyrus
venetus). Értékes edafikus társulások a D-i lejtők
szubmediterrán és endemikus fajokban gazdag
karsztbokorerdei (cserszömörce - Cotinus
coggygrici, sárga koronafürt - Coronilla coronata,
nizzai zörgőfű - Crepis nicaensis, gatyás saláta Lactuca viminea), dolomit-sziklagyepjei (magyar
gurgolya - Seseli leucospermum, kékes borkóró Thalictrum pseudominus, deres csenkesz - Festuca
pallens, délvidéki árvalányhaj - Stipa eriocaulis,
sulyoktáska - Aethionema saxatile, ezüstös útifű Plantago argentea) és lejtősztyepjei (lappangó sás
- Carex humilis, magyar szegfű - Dianthus pontederae, sárga iglice - Ononis pusilla, Orlay-murok Orlaya grandiflora, borzas szulák - Convolvulus
cantábrica, vetővirág - Stembergia colchiciflora,
őszi csillagvirág - Prospero elisae, vitézvirág Anacamptis pyramidalis). A dolomit karszterdei itt
fragmentálisabbak. A vöröshomokkő hegyeken
mészkerülő tölgyeseket is találunk. A Pécselyi- és
a Káli-medencében alföldi erdőssztyep-fajok (réti
őszirózsa - Aster sedifolius, bárányüröm - Artemisia pontica, hengeres peremizs - Inula germanica)
találtak menedéket; a csátés, szittyós és kékperjés
láprétek lokálisan jelentős ritkaságokat (lisztes
kankalin - Primula farmosa, illatos hagyma - Allium
suaveolens) őriznek.
Gyakori élőhelyek: L l, L2a, M l, K2, OC, P2b
H2, H3a; közepesen gyakori élőhelyek: K5, RC,
P2a, G2, H4, E l, OB, D2, D34, B5, B la; ritka élő
helyek: A l, A4, F5, B2, B4, D l, E2, E34, Jla , J2, J5,
L4a, L4b, M7, M8, RB, LY2, LY4, P45.

Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: több
mint 120; özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 3, bálványfa
(Ailanthus altissima) 3, kisvirágú nebáncsvirág
(Impatiens parviflora) 2, gyalogakác (Amorphafru ticosá) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, zöld juhar
(Acer negundo) 1. (Bauer Norbert, Bölöni János)
■ A kistáj homokkő felszínein vályog
mechanikai összetételű, agyagbemosódásos bar
na erdőtalajok (14%) képződtek. A meredek lejtő
kön a talajpusztulás következtében termőrétegük
vékony (40-70 cm közötti) és a sekély termőréteg
következtében vízgazdálkodásuk szélsőséges,
termékenységük alacsony. Erdőként a területük
80%-a, szőlőként a 10%-a hasznosítható.
A harmadidőszaki és idősebb korú üledéke
ken, Litér környékén löszös talajképző kőzeten
barnaföldek alakultak ki 45% területi részarány
ban. Mechanikai összetételük vályog. A lepusz
tult termőrétegű változatok vízgazdálkodása
szélsőséges, termékenységi besorolásuk a szervesanyag-tartalomtól függően a 15-30 (ext.) és a
20-35 (int.) talajminőségi kategória. Az erodálatlan barnaföldek termékenységi besorolása ked
vezőbb (int. 40-55). Erdőként mintegy 40%, sző
lőként 25%, a szántóként 35% hasznosítható.
A karbonátos kőzeteken rendzinák (36%)
képződtek. Erdőként 70%, füves területként
10%, szőlőként 5%, szántóként pedig 15% hasz
nosítható.
A Kékkút környéki vízfolyások alluviumán
képződött réti talajok területi részaránya 5%.
Mechanikai összetételük agyagos vályog. Szén
savas meszet nem tartalmaznak, szervesanyagT

a l a j o k

A talajtípusok területi megoszlása
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tartalmuk 3 és 4% közötti, termékenységi be
sorolásuk a 35-50 (int.) kategória. A hozamok
évjáratfüggősége viszonylag nagy. Hasznosítá
sukban a rét-legelő (65%), a szántó (30%) és a
ligeterdő (5%) a történetileg kialakult.
K ö z le k e d é s h
Félperiferikus közlekedési hely
zetű, gyér közúthálózatú, vasút nélküli terület. A
kistájnak csupán a K-i harmadát szeli át a 73. sz.,
és EK-i peremét érinti a 72. sz. főút. Állami köz
útjainak hossza 71 km, amelyből 13 km (18%)
főút. Közútsűrűség 22 km/100 km2, főútsűrűség
4 km/100 km2. Balatonhenye, Monoszló és
Szentjakabfa közúthálózati végpontok. Szent
királyszabadjának szilárd burkolatú katonai re
pülőtere van.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t m A Balatoni-Riviéra hátterét
jelentő kistáj az átlagosnál sűrűbben betelepült:
100 km2-re közel 7 település jut. Városi jogállású
település nincs, központként elsősorban a szom
szédos Veszprém és Balatonfüred jöhet szóba. A
20 település döntő részét a törpe- és az aprófal
vak (<500 lakos) teszik ki, az 1000 lakosnál népe
sebbek a térség ÉK-i részén fekszenek. A falvak
átlagos népességszáma alig haladja meg az 500
főt (2001).

N é p e s s é g ■ Ritkásan lakott terület, a népsűrűség
értéke mindössze 47 fő/km2 (2001). A népesség
maximum éve 1941, azóta a népességszám hul
lámzóan alakult, s a lakosság fogyatkozása csak

10% körüli (2001: 10 383 fő). A természetes nép
mozgalom és a migráció eltérő mértékben alakí
totta a népességszámot: az előbbi hosszú ideig
pozitív, 1980 óta azonban veszteséges, az utóbbi
pedig 1990 óta nyereséges. A népesedési folya
matok kedvezően hatottak a korszerkezetre,
mivel a gyermekkornak aránya jelentősen meg
haladja a 65 év felettiekét (2001:18,7, ill. 13%). Az
elöregedési index értéke a települések többségé
ben ugyan >100, elöregedő népességű falu azon
ban nincs. Az iskolázottság valamivel rosszabb
képet mutat, mivel a magasabb képzettségűek
aránya (2001: érettségizettek: 15,9%, diplomá
sok: 5,5%) elmarad az országos átlagtól.
A vallási szerkezet értelmezését nehezíti,
hogy a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya együttesen közel 17%-ot tesz ki. A
római katolikusok így is többségben vannak
(2001: 57,3%), megelőzve a reformátusokat
(18,7%) és az evangélikusokat (4,2%). Az etnikai
kép egyszerű, a lakosság döntő többsége (2001:
kb. 96%) magyar, említést csak a németek érde
melnek (1,7%).
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
körüliek: a népesség gazdasági aktivitása 39%,
a munkanélküliek aránya pedig 8,7% (2001). A
foglalkozási szerkezetben a tercier szektor do
minál (2001: 60,1%), megelőzve az ipart és a me
zőgazdaságot (36,4, ill. 3,5%). 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya (4,4%) az országos átlag
alatt, a települések közötti jelentősebb különbsé
gek nélkül.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: balatoni, közép-dunántúli
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: Balaton-felvidéki
Balaton-felvidéki Nem zeti Park, Káli-medence Tájvédelmi Körzet

■Vf j

Forrás-hegyi geológiai bem utatóhely (Felsőörs), Hegyestű-hegyi geológiai bemutatóhely (Monoszló), ősbükkös (Vászoly),
Kornyi-tó, Tódi-forrás (Kővágóörs), tengerszemek (Balatonhenye)
'kőtenger (K ővágóörsi bazaltoszlopok (Hegyestű)
Z á dor-vár /H im fy-vár/ (Pécsely)
Szent Balázs-hegyi tem plom rom , ároktői tem p lo m ro m (Balatoncsicsó), r. kát. tem plom (Balatonhenye), 3 román kori

o

tem plom rom , r. kát. tem plom , 3 ev. tem plom (Dörgicse), román kori prépostsági tem plom , prépostsági épület (Felsőörs),
re f te m plom (Királyszentistván), re f tem plom , r, kát. tem plom , parókia (Köveskál), 13. sz-i ref. tem plom (Lrtér),
ev. te m plom (Mencshely), román kori te m plom (M onoszló), r. kát. tem plom (Óbudavár), r. kát. tem plom (Szentjakabfa),
r. k á t tem plom (Tagyon), Á rpád-kori tem plom romjai, r. kát. tem plom (Vászoly), r. kát. tem plom (Veszprémfajsz),
román kori tem piorrirom , ev. tem plom (Kővágóörs), r. kát. tem plom (Kékkút), ref. tem plom (Pécsely)
Köves-kúria (Felsőörs), Tallíán-kastély (Szentkirályszabadja)
római kori villa maradványai (Felsőörs)
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régi sírkövek (Köveskál)

++f l
Gályarab-err,lékmű (Mencsheiy), kálvária (Szentjakabfa), kőkeresztek (Tagyon), kálvária (Veszprcmfajsz)
kőhíd (Dörgicse); vízimalom (Királyszentistván), helytörténeti gyűjtemény (Kővágóörs)
Radnóti Miklós; Emlékmúzeum (Szentkirályszabadja), római kon villagazdaság (Veszprémfajsz),
Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékmúzeum (Kővágóörs)
18-19. sz.-i parasztházak (Balatonhenye), egykori tiszttartólak (Dörgicse), népi lakóházak (Felsőörs), mosóház,

f i

népi műemlék házak, pincék, présházak (Köveskál), népi lakóházak (Mencsheiy), népi kőépítészet (Monoszló), mosóház
(Óbudavár), kiskört, és mosóház (Szentantalfa), parasztházak (Tagyon), népi műemlék lakóház (Kékkút), népi lakóházak (Pécsely)
Víziszínpad (Vászoly)

5.1.23 V IL O N Y A I- H E G Y E K
A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Te
rülete 40 km2 (a középtáj 1,1%-a, a nagytáj 0,6%-a).

T erülethasznosítás
Ti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
1:V; ,
erdő
vízfelszín

%

Hektár

7,1
31,0
0,8
1,3
32,0
27,7
0,0

280,7
1228,2
31,6
52,9
1265,9
1095,3
1,7

fl Átlagos völgysűrűsége 1,9
km/km2, a relatív relief értékek (átlag: 38,6
m/km2) mérsékelt függőleges tagoltságról ta
núskodnak. A felszínét dolomitkopárok, rendzinatakarók és sekély termőrétegek uralják, agrárés erdőgazdasági hasznosítás szempontjából
igen kedvezőtlen adottságú terület.
D

o m b o r z a t

a Alakrajzilag az alacsony középhegysé
gi fennsíkok domborzattípusát képviseli. Szerke
zetileg differenciált, lokális boltozódások, pikkelyeződések és feltolódások (Litéri-törés) változatos
szerkezeti formaelemei jellemzik. DK-en közép
hegységi csapású főtörés zárja le. Szeizmikusán
aktív területnek minősíthető (Pét, Vilonya stb.).
Mikroformákban gazdag, mozgalmas felszí
nét paleozoos vulkáni (bazalt) és üledékes (per
mi homokkő) kőzetek, mezozoos mészkő- és do
lomitformációk, alárendelten pannóniai agyag
és homok, édesvízi mészkő, továbbá pleisztocén
lejtőüledékek építik fel.

F

ö l d t a n

Mérsékelten meleg-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
É

g h a j l a t

n

10 km

Az évi napfényes órák összege 1970 körüli,
nyáron 790, télen 190 órán át süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 9,2-9,5 °C közötti,
míg a vegetációs időszaki átlag 16,5 °C. A napi kö
zéphőmérséklet ápr. 8-12. és okt. 16-19. között
(187-190 napon át) meghaladja a 10 °C-ot. Az utol
só tavaszi fagyok ápr. 14-16. között várhatók, míg
az első ősziek beköszöntése okt. 28. körül valószí
nű. így a fagymentes időszak kb. 195 napig tart.
Az év legmelegebb napján sokévi átlag sze
rint 33,0-33,5 °C-ig melegszik a levegő; a téli
abszolút minimumok átlaga -15,0 és -16,0 °C kö
zött van.
Az évi csapadékmennyiség 570-590 mm, a
vegetációs időszaké 330-340 mm. E területen
csapadékmérő állomás nincs, a legközelebbin
(Öskü) a 24 órás csapadékmaximum 99 mm. A
hótakarós napok átlagos száma 35 körüli; az át
lagos maximális hóvastagság mintegy 20 cm.
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A terület ariditási indexe 1,18-1,22 körüli.
A leggyakoribb szélirány az É-i, ÉNy-i; az át
lagos szélsebesség 3 m/s körüli.
Mezőgazdasági területhasznosítás szempont
jából a hőellátottság elég jó, de viszonylag száraz
a kistáj.
iz e k
■ A veszprémi Séd vízgyűjtő területéhez
tartozik. Mérsékelten száraz, vízhiányos terület.
A Sédről a hajmáskéri vízmércétől vannak
vízjárási adataink. E szerint a vízállások 20 és
290 cm, a vízhozamok pedig 0,55 és 28 m3/s kö
zött ingadoztak, ami elárulja az erősen karsztos
jelleget. A vízszegény időszak a nyár vége és az
ősz, míg az árvizek tavasszal szokásosak. Víz
minősége III. osztályú, erősen szennyezett.
Jelentős állóvize a Péti-halastó (60 ha), ame
lyen kívül csak egy kis természetes tava (1,4 ha)
van. A péti ammóniás tározó (38 ha) ipari hasz
náltvizeket szikkaszt.
A „talajvíz" mélysége a Séd-völgyben 2 -4 m,
máshol 4 -6 m közötti. Mennyisége nem számot
tevő. Jellegzetesen kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusú. Keménysége a Séd-völgyben
nagy, 25 nk° feletti, máshol 15-25 nk°. Szulfártar
talma alacsony, 60 mg/1 alatti.
A rétegvíz mennyisége átlagos. Az artézi ku
tak száma kicsi, mélységük változó, de vízhoza
muk általában jelentős. Minden településnek
van közüzemi vízellátása, és kiépült a csatornahálózat is, így a közcsatornával ellátott lakások
aránya 77,5% (2008).

V

N ö v é n y z e t h A Balaton-felvidék K-i, legszára
zabb dombsági területének dolomithegyeit és
fiatal üledékekkel fedett hegylábfelszínét egykor
hegységperemi erdőssztyep-növényzet borítot
ta, nyílt és zárt száraz tölgyesekkel. A kistáj nö
vényzetét szubmediterrán molyhos tölgyesek
(molyhos tölgy - Quercus pubescens, virágos kőris
- Fraxinus omus, cserszömörce - Cotinus coggygria)
és erdőgazdálkodási szempontból értékesebb
hegylábi-dombvidéki elegyes tölgyesek (tölgy
fajok - Quercus spp., juharfajok - Acer spp.,
mezei szil - Ulmus minor) uralták. Ezek marad
ványai (Peremartoni-, Cseri-erdő) nagyrészt erő
sen átalakítottak, illetve a természetes erdőte
rület jelentős részén évszázadok óta extenzív
(később különösen a szántókon intenzív) mezőgazdasági hasznosítás (legeltetés, szőlő- és gyü
mölcstermesztés) jellemző. A többnyire jelleg
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telen száraz gyepeket változó intenzitással ma is
legeltetik. A dolomithegyeken a természetközeli
sziklagyepek (deres csenkesz - Festuca pallens,
délvidéki árvalányhaj - Stipa eriocaulis) és sziklafüves-lejtősztyepek (lappangó sás - Carex humilis, élesmosófű - Chrysopogon gryllus) jelenleg is
jelentős felületeket borítanak, értékes pannon
(magyar gurgolya - Seseli leucospermum, Szent
István-szegfű - Dianthus plumarius subsp. regisstephani) és szubmediterrán (őszi csillagvirág Prospero elisae, sziklai üröm - Artemisia alba, ezüs
tös útifű - Plantago argentea, fanyarka - Amelanchier ovális, pézsmahagyma - Allium moschatum)
színező elemekkel. Az alföldi jellegű erdőssztyep-fajok (szennyes ínfű - Ajuga laxmannii,
sugaras zsoltina - Serratula radiata, kései pity
pang - Taraxacum serotinum, gór habszegfű Silene bupleuroides, macskahere - Phlomis tuberosa,
pusztai meténg - Vinca herbaceá) főleg a kötöttebb (löszös, agyagos) talajok zárt száraz gyep
jeihez, cserjéseihez kapcsolódnak. Vizes élő
helyekben igen szegény terület; a bakonyi
karsztvizeket elvezető vízfolyások mentén és a
Sárrét felé eső iparterületen pusztulóban lévő
láprétfoltok (lápi nyúlfarkfű - Sesleria uliginosa,
kékperje - Molinia caeruleá) és jellegtelen lágyszá
rú növényzet jellemző.
Gyakori élőhelyek: L l, OC, P2b, G2, H2, RC;
közepesen gyakori élőhelyek: M l, H4, L2a, L2x,
OA, B la; ritka élőhelyek: B4, D2, E l, P2a, M7,
OB, H5a, P45, P7, RB.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: ara nyvessző-fa jok (Solidago spp.) 3, akác
(Robink pseudoacacia) 3, bálványfa (Ailanthus altissima) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Bauer Norbert, Bölöni János)
T a l a j o k s A kistáj központi területeinek 49%-át
paleozoos vulkáni és üledékes permi homokkő,
pannon agyag és homok, valamint pleisztocén
lejtőüledéken képződött, agyagos vályog mecha
nikai összetételű, sekély termőrétegű (40-70 cm),
ezért szélsőséges vízgazdálkodású barnaföldek
borítják. Földminőségi besorolásuk a 15-30 (ext.)
és a 25-35 (int.) termékenységi kategória. Terüle
tük mintegy fele részben erdőként, 35%-ban
legelőként, 5%-ban szőlőként és 10%-ban szántó
ként hasznosítható. Vilonyától K-re a barnaföl
dek löszös üledéken képződtek, erős erodáltságuk miatt azonban ezek is sekély termőrétegűek.
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A barnaföldeket mészkövön képződött, igen
gyenge termőképességű, 50%-ban sziklagyepek
kel, 30%-ban erdővel borított rendzinák övezik,
49% területi részarányban. A rendzina talajok
mintegy 5%-a szőlőként hasznosítható.
A kistájba É-ról benyúló Séd-völgy öntés
anyagán - 2% területi részarányban - réti talajok
képződtek, amelyek teljes egészében kaszáló
ként hasznosíthatók.
A talajtípusok terü leti m egoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
49

2
A talajtípusok terü leti e lte rjed ése
a dom borzati ad ottságok függvényében (%)
Erdő
Talajtípus
Lejtőkategóría ü |
kód
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5-17 17-25 >25 n m
30
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55
5
40
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25
100
■
'"\. ‘ K ö z l e k e d é s a Arteriális közlekedési hálózati hely
zetű terület. ENy-i peremén fut a 8. sz. főút és a vele
párhuzamos Székesfehérvár-Veszprém egyvágá
nyú villamosított vasúti fővonal. Ebből ágazik le
Hajmáskéméi D felé a Veszprém-Lepsény mellék
vonal rövid szakasza. Állami közútjainak hossza
10 km, amelyből 8 km (80%) első rendű főút. Közútsűrűség 18 km/100 km2, főútsűrűség 14 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 67%. Vasút
vonalainak hossza 9 km, amelynek 28%-a villamo
sított. Vasútsűrűség: 16,6 km/100 km2. Mind
három települése rendelkezik vasútállomással.

■ A szerény méretű kistájon
mindössze 3 település található, közöttük a Vár
palotából 1997-ben kivált, közel 5000 lakosú Pétfürdő. Városi jogállású települése nincs.
T

e l e p ü l é s h á l ó z a t

■ Az átlagosnál jóval sűrűbben bené
pesült térség: a népsűrűség 195 fő/km2 (2001). A
népességmaximum éve 1980, azóta a népesség
15%-kal csökkent, jórészt az 1980-as években
(2001: 6013 fő). A népességfogyás oka az elván
dorlás, mivel a természetes népmozgalom pozi
tív. A korstruktúra kedvező, a gyermekkornak
aránya meghaladja a 65 év felettiekét (2001:16,6,
ill. 11,9%). Az elöregedési index értéke mind
három településen 100 körüli. Az iskolázottság
szintje egész jó, csak a diplomások aránya (2001:
5,3%) marad el az országos átlagtól.
A vallási megoszlást nézve feltűnően magas a
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya (2001: 19,1, ill. 13,2%). így a római kato
likusok aránya 50% alatt marad (2001: 48,4%),
ennél jelentősen kisebb a reformátusok (13,9%)
és még inkább az evangélikusok részesedése
(3,9%). A népesség színmagyamak tekinthető,
mivel egyetlen kisebbség aránya sem éri el az
1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
nál jobbak: 2001-ben a népesség gazdasági akti
vitása 43,9%-os, a munkanélküliek aránya pedig
csak 6,2%. Mivel iparvidékről van szó, a foglal
kozási szerkezetben is ez dominál: a foglalkozta
tottak 2/3-a itt dolgozik, közel 1/3-a tercier
szektorban, a mezőgazdaság aránya pedig
mindössze 0,4% (!). 2007 nyarán a munkanélkü
liek aránya (4%) az országos átlag 2/3-a.
N
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Idegenforgalmi ré
ref. tem plom , iskolakápolna (Sóly), Arpád-korí erődtem plom (Vilonya)
kálvária (Sóly)
papírmalom romjai, malmok, kőhidak (Sóly), vízimalom (Vilonya)
népi műemlék lakóházak (Sóly)

5.1.31 V E S Z P R É M N A G Y V Á Z S O N Y I- M E D E N C E
A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Terü
lete 198 km2 (a középtáj 5,6%-a, a nagytáj 3,1%-a).

D o m b o r z a t ■ Alakrajzilag középhegységi csapású árkos medence; mérsékelt tagoltság jellem
zi. Átlagos völgysűrűsége 1,5 km/km2, a relatív
relief értékei (30-40 m/km2) gyenge függőleges
tagozódását fejezik ki.
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T erü lethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

-

%
7,4
47,4
0,2
0,5
21,5
22,8
0,2

Hektár
1470,9
9385,9
39,5
102,5
4258,5
4526,4
36,8

A Déli-Bakony és a Balaton-felvidék fennsík
jából enyhe lejtőszögű hegylábfelszínek (pedimentek) hajlanak a medencére. A pedimentek se
kély termőrétegű, helyenként rendzinatakarós
száraz felszínei agrár- és erdőgazdasági haszno
sítás szempontjából kedvezőtlen ökológiai adott
ságú területek.
F ö l d t a n ll A Déli-Bakony és a Balaton-felvidék
között lesüllyedt tektonikus hegységközi me
dence; a magas fekvésű (a tszf 300 m) medencék
csoportjába sorolható.
A töréses, egyenetlen mezozoos (elsősorban tri
ász dolomit és mészkő) medence alapzatát pannóniai homok, agyag, ill. édesvízi mészkő fedi. A
pliocén során lezajlott heves vulkáni működés em
léke a Pula határában található ún. maar-vulkán.

É g h a j l a t a Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de DNy-on mérsékelten nedves éghajlatú
kistáj.

Egész évben 1970-1990 órán át süt a Nap;
nyáron 800 óra körüli, télen 190 óra napfénytar
tam várható.
Az évi középhőmérséklet ÉK-en 9,6 °C, Ny
felé csökken, és ott 9,0-9,2 °C. A tenyészidőszak
középhőmérséklete a tszf-i magasságtól függően
15,3 és 16,0 °C között változik. A 10 °C középhő
mérsékletet meghaladó napok száma 187-190 kö
rüli, s ez az időtartam ápr. 10-12. körül kezdődik
és okt. 15-20-ig tart. A magasabban fekvő terüle
teken azonban csak ápr. 15. utáni napokban való
színű a 10 °C-ot meghaladó középhőmérséklet
kezdete, s ugyancsak okt. 15-20. körül a vége
(180-185 nap). É-on és Hidegkút környékén ápr.
15-18. között, máshol már ápr. 10-15. között
megszűnnek a fagyok, s okt. 26-27-én kezdődnek
újra. A fagymentes időszak hossza így 195 nap
körüli, de É-on és Hidegkúton csak mintegy 190
nap. A legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi
átlaga 33,0 °C, de a magasabb helyeken 32,0 °C
körüli, a leghidegebb téli napoké -15,0 °C.
ÉK-ről DNy felé a csapadék évi összege 600
mm-ről 700 mm-ig növekszik. A tenyészidőszakban 360-380 mm csapadék a valószínű, de DNy-on
400 mm is várható. A 24 órás csapadékmaximum
92 mm; Hidegkúton észlelték. Évente 35-40, de a
magasabb részeken 40 fölötti hótakarós napra
számíthatunk; az átlagos maximális hóvastagság
23-28 cm.
Az ariditási index a vidéken ÉK-ről DNy felé
1,15-ről 1,00-ra csökken.
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sztyeprétek nagyobb arányban maradtak fenn a
művelésre alkalmatlan alacsony dolomit-fennsí
kon, ill. a dombszerű sasbérceken (Szár-hegy,
Öreg-Kátyó). Reliktumokban gazdag dolomit
vegetáció a Séd-völgy sziklás peremein és a mikroklimatikus zugokban gazdag aszóvölgyekben
(Tekeres-völgy, Mina-völgy, Kőház-verem) jel
V i z e k n Ny-i része az Eger-víz felső vízkörnyé
lemző. A ritka szurdokerdei elemek (erdei béka
ke (Vázsonyi-Séd 13 km, 167 km2; Ráskói-patak
szem - Omphalodes scorpioides) és elegyes-karszt8 km, 17 km2; Vese-patak 6 km, 10 km2); K-i ré
erdei (mohos csitri - Moehringia muscosa, henye
sze a Veszprémi-Séd vízgyűjtő területe (a haj
boroszlán - Daphne cneorum, gombos varjúköröm
máskéri szelvényig 34 km, 400 km2, de ebből
- Phyteuma orbicularé) és az extrazonális bükkö
csak kb. 1/3 rész tartozik a kistájhoz). Ny-i fe
sök jelenléte figyelemre méltó. Jellegzetesek a
lének mérsékelt vízfeleslege, K-i felének mérsé
pannon-szubmediterrán sziklagyepek (magyar
kelt vízhiánya van.
gurgolya - Seseli leucospermum, Szent IstvánA Séd veszprémi szelvényéről vannak vízjá
szegfű - Dianthus plumarius subsp. regis-stephani,
rási adatok: ott a vízállások 19-190 cm, a vízho
kékes borkóró - Thalictrum pseudominus, balatoni
zamok pedig 0,2-26 m3/s között ingadoztak. Ez
galaj - Galium austriacum, délvidéki árvalányhaj
erős karsztos jelleget mutat. A kisvizek időszaka
- Stipa eriocaulis, ezüstaszott - Paronychia cephaa nyár vége és az ősz, míg az árvizek főleg ta
lotes, ezüstös útifű - Plantago argented), karsztvasszal fordulnak elő.
3
természetes tava közül az öcsi 5 ha, a 2 pu- bokorerdők (cserszömörce - Cotinus coggygria,
feketegyökér - Scorzonera hispanica, őszi csillag
lai 1,5, ill. 0,6 ha felszínű. Legnagyobb állóvize a
virág - Prospero elisaé), a lösz-, ül. homoklepellel
nagyvázsonyi halastó: 7 ha.
fedett felszínek alföldi vonásokat mutató sztyepSok forrása közül a hidegkúti Nagy-forrás
rétjei (homoki nőszirom - Iris arenaria, homoki
(33-0,4 1/p), a nagyvázsonyi Meleg-forrás
vértő
- Onosma arenaria, szomorú estike - Hespe(30-0,5 1/p), a pulai Kinizsi-forrás (31,5-1,11/p),
ris tristis, őszi füzértekercs - Spiranthes spirális). A
a vigántpetendi Mosó-forrás (36-0,61/p), az öcsi
Nagyvázsony és Nemesvámos körül jellemző
Kinder-forrás (126-601/p) és a kádártai Községi
gyertyános- és cseres-tölgyesek (tavaszi kankalin
forrás (177-34 1/p) a nagyobbak.
- Primula veris, bozontos csukóka - Scutellaria coÖsszefüggő „talajvízszintet" csak a Séd Veszp
lumnae, epergyöngyike - Muscari botryoides) kö
rém alatti völgyében találunk, 4-6 m között.
zül a Dunántúlon csak itt található réti kardvirág
Mennyisége ott sem jelentős. Általános a kalcium( Gladiolus imbricatus) előfordulása okán releván
magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg, a 15-25
sak a Kab-hegy lábának vízállásos cseres-tölgye
nk° közötti keménység és a 60 mg/1 alatti szulfátsei, valamint lápi flórát (tőzegmohafajok - Sphagtartalom. Helyenként magas a nitrát koncentrációja.
num spp., békaliliom - Hottonia palustris, dárdás
A rétegvizek mennyisége átlagos. Értékét a
nádtippan - Calamagrostis canescens, rekettyefűz
tározókőzet eléggé meghatározza. Az artézi ku
- Salix cinerea) és vegetációt (magassásos, zsomtak száma kicsi. Mélységük és vízhozamuk nagy
békos, fűzláp) őrző tavai (Öcsi-tó, Nagy-Sás-tó).
szélsőségek között ingadozik.
Gyakori élőhelyek: L2a, L l, K2, OC, P2b H2,;
A közcsatornával ellátott lakások aránya na
közepesen gyakori élőhelyek: K5, RC, RD, M l,
gyon magas (2008: 93,1%), ami jelentős részben
G2, H3a, H4, OB, OA, P2a,; ritka élőhelyek: A l,
Veszprém ellátottságát takarja. A kisebb falvak
A4, B la, B5, B4, D2, D34, E l, E34, H l, 14, Jla , M8,
ban hiányzik a csatornázás.
LY2, LY4, P45.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma:
N ö v é n y z e t ■ Növényzete alapján átmeneti terü
80-100; özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago
let a Bakony és a Balaton-felvidék közt. Egykor
spp.) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 3, bálványfa
száraz tölgyesek uralta táj, de fiatal üledékekkel
(Ailanthus altissimd) 2, kisvirágú nebáncsvirág
fedett részem - cseres-tölgyesek helyén - ma
(Impatiens parviflora) 2, tájidegen őszirózsa-fajok
szántóföldeket találunk. A sekélyebb talajokon,
{Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
rendzinákon jellemző molyhos tölgyesek és szár
spp.) 1. (Bauer Norbert, Bölöni János)
mazékaik, a legeltetés miatt változó állapotú
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti, de a fennsíko
kon 3,5 m/s körüli.
A szántóföldi növényeknek és az erdőgazdál
kodásnak kedvez az éghajlat és a területi adottság.
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a l a j o k
■ A kistáj területének közel felét (47%)
a dolomiton és a mészkövön képződött, 30%-ban
erdősült, 40%-ban sziklagyepes, ill. legeltetett
sztyeprétként hasznosított rendzina talajok fedik.
A fennmaradó rész település (5%) vagy szántóterület.
A kistáj alacsonyabb térszíneit Nagyvázsony
és Taliándörögd környékén pannon agyagon
vagy homokon, Tótvázsonytól K-re azokra tele
pült löszös üledékeken képződött barnaföldek
(52%) borítják. Fizikai féleségük általában vá
lyog. Nagyvázsony környékén a pannon üledé
ken képződött barnaföldek termőrétege sekély,
ezért vízgazdálkodásuk szélsőséges, termőké
pességük pedig még a jobb években is gyenge
(int. 20-30). A Taliándörögd környéki nem ero
dált, valamint a löszön képződött barnaföldek
vízgazdálkodási tulajdonságai jóval kedvezőb
bek. Földminőségi besorolásuk emiatt szintén
kedvezőbb (int. 45-60). A barnaföldek erdőként
mintegy 20%-ban, szántóként pedig 70%-ban
hasznosíthatóak.
Vigántpetend és Öcs között az Eger-víz alluviumán agyagos vályog mechanikai összetételű,
termékeny (int. 55-65) réti talajok (1%) találha
tók. E talajok fele-fele részben kaszálóként és
szántóként hasznosíthatók.

T

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
04
. 47 ...
09
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtőkategória
Erdő
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési hely
zetű, gyér közúthálózatú terület. A kistájnak
csupán az EK-i peremét szeli át a 8. sz. főút és
érinti a Székesfehérvár - Veszprém egyvágányú
villamosított vasúti fővonal. Állami közútjainak
hossza 88 km, amelyből 18 km (21%) főút. Közútsűrűség 35 km/100 km2, főútsűrűség 7
km/100 km2. Flidegkút és Taliándörögd közút
hálózati végpontok. Vasútvonalainak hossza
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4 km, amelynek 100%-a villamosított. Vasútsűrűség: 1,6 km/100 km2. Csak Veszprém rendelke
zik vasútállomással. Tótvázsonynak polgári célú
füves repülőtere van.
e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Az átlagosnál sűrűbben be
települt kistáj: 100 km2-re több mint 5 település
jut. A térség 11 települése közül 1 városi jogállású
van, a megyeszékhely Veszprém (2001: 62 851 la
kos), a kistáj társadalmi-gazdasági folyamatainak
meghatározó szereplője. A 10 falu többsége 1000
lakos alatti, de van néhány közepes méretű köz
ség is (1000-3000 lakos). A falvak átlagos népes
ségszáma 750 fő körül van (2001).

T

■ Az országos átlagnál jóval sűrűbben
benépesült kistáj, a népsűrűség 182 fő /km2,
egyes részein azonban még a 20 fő/km2-es érté
ket sem éri el a mutató. A népességmaximum
éve 1990, azóta néhány száz fővel csökkent a la
kosságszám, elsősorban Veszprém vándorlási
vesztesége következtében (2001:70 405 fő). A tény
leges népességszám ennél valamivel (kb. 3500
fővel) kevesebb, mert Veszprém egyes részei má
sik kistáj területére esnek. Az alapjában véve
kedvező népesedési folyamatok egyik hatása
ként kedvező a korszerkezet: a gyermekkornak
aránya érzékelhetően meghaladja a 65 év felettie
két (2001: 15,7, ill. 11,7%). Az elöregedési index
értéke az esetek többségében >100, de csak 1 tör
pefalu népessége van elöregedőben. Az iskolá
zottság szintje - Veszprém hatásának következ
tében - magasabb az országos átlagnál.
A vallási megoszlást nézve feltűnő a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak magas
aránya (2001:17,6, ill. 9,3%). Arom ái katolikusok
így is többségben vannak (2001: 57,7%), jócskán
megelőzve a reformátusokat (10,4%) és az evan
gélikusokat (3,2%). A népesség túlnyomó része
(2001: kb. 96%) magyar, ezenkívül a németek ér
demelnek említést (1,8%): legnagyobb, 1000 főt
meghaladó csoportjuk Veszprémben él.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen job
bak az országos átlagnál: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása 44,2%-os, a munkanélküli
ek aránya pedig csak 5,8%. A foglalkoztatottak
2/3-a a tercier szektorban, közel 1/3-a az ipar
ban dolgozik, az agrárkeresők aránya mindössze
1,7% (2001). 2007 nyarán a munkanélküliek ará
nya (3,8%) az országos átlag alatti, nem elhanya
golható területi különbségekkel.
N
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TÁ JI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

___________________________

Idegenforgalmi régió: balatoni, közép-dunántúli
Üdülőkörzet: Balaton kiemelt üdülőkörzet
€2

Zichy-kástély védett ősparkja (Nagyvázsony), T ő ké rt (Vigántpetend)
Balaton-felvidéki Nem zeti Park
Kittenbcrger Kálmán N övény- és Vadaspark (Veszprém), Kinizsi-forrás (Pula), Nagy-tó (Öcs)
maar-vulkán, alginitbánya (Pula)
Kinizsi-vár (Nagyvázsony), veszprémi vár (Veszprém)
középkori kápolna rom|ai (Bamag), Szent István tem plom, ref. tem plom , ev. tem plom , pálos kolostor romjai (Nagyvázsony),

6

ref. tem plom (Nemesvámos), r, l<at. tem plom (Öcs), r. kát, tem plom , kolostorrom (Pula), r. kát. tem plom ,
klastromrom (Taliándörögd), Szent Mihály-székesegyház, Gizella-kápolna, Szent György-kápolna,
ferences tem plom (Veszprém), r. kát. tem plom (Viágántpetend)
Zichy-kastéi| (Nagyvázsony), Cseresznyés-,<úr'a, Meggyesi-kúria, Dubniczay-ház (Veszprém)
Schumacher-ház (Nagyvázsony), nagypréposti palota, püspöki /m a érseki/ palota. VEAB székház, Tűztorony, Margit-romok,
Városháza, Pósa-ház, Megyeháza (Veszprém)
haiomsír (Nemesvámos), régi tem ető, izraelita tem ető (Öcs), Savanyú Jóska sírja (Tótvázsony)

t ++
kálvária (Bamag), Szentháromság-oszlop, I. István király és Gizella királyné szobra (Veszprém), kálvária (V öröstó)
űrtávközlési földi állomás (Taliándönögd), Szent István völgyhíd (Veszprém)
Falumúzeum (Hidegkút), Vármúzeum, Postamúzeum, Néprajzi Múzeum (Nagyvázsony), római kon villagazdaság,
Huszárgaléria (Nemesvámos), Falumúzeum (Öcs, Pula), Vármúzeum, Gizella Királyné Múzeum, Kittenberger Kálmán
N övény- és Vadaspark, Művészetek háza, Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém), Falumúzeum (Vigántpetend)
népi lakóházak (Hidegkút), Betyárcsárda (Nemesvámos), népi lakóházak (Pula, Taliándörögd)
Veszprémi Petőfi Színház (Veszprém)
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T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

Akistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Terü
lete 279 km2 (a középtáj 7,9%-a, a nagytáj 4,3%-a).
D
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m Viszonylag tagolatlan, átlagos

völgysűrűsége 2,5-2,6 km/km2, az átlagos rela
tív relief 51-60 m/km2. Változatos litológiai fel
építése következtében a termőhelytípusok sokfé
lesége jellemzi. A vulkáni kúpokat, fennsíkokat
erdőtakarók borítják, a mezőgazdasági termelés
feltételei csak a hegyközi medencékben adottak.
■ Mikroformákban gazdag, változatos
geomorfológiai arculatú kistáj.
Alaphegységi domborzata töréses szerkeze
tű, ÉNy-DK-i és erre merőleges törésvonalak
mentén horizontális és vertikális mozgásokkal
sasbérces szerkezetűvé formálódott. Mai geo
morfológiai képét bazaltból álló vulkáni kúpok
(Kab-hegy), lávatakarók (Agártető), mezozoos

F
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%

1,4
15,1

0,0
0,9

12,0
70,3
0,4

Hektár §
393,7
4212,3
5,7
239,1
3329,2
19567,9
104,1

mészkő- és dolomitformációkból épült fedett és
részben fedett, exhumált sasbércsorok, fennsí
kok, ezeket tagoló hegyközi medencék, keskeny,
enyhén lejtő hegylábfelszínek formacsoportjai
határozzák meg. Úrkút térségében jura időszaki
üledékekbe ágyazódva mangánérc keletkezett.
Ugyanitt a Csárdahegyen az egykori triász őskarszt töbreiben - valószínűleg a felső-krétában
- áthalmozott mangánérctelep alakult ki.
■ A mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves és a mérsékelten száraz éghajlati típus
É
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553

5 .1.32

határán lévő kistáj, de a Kab-hegy térségében
már közel hűvös-nedves éghajlatú.
Az évi napfénytartam 1980 óra körüli, s ebből
nyáron közel 800 óra napsütésre számíthatunk.
Télen, a legmagasabb pontokon a napfényes
órák száma meghaladja a 200-at, máshol 190 óra.
A hőmérséklet évi átlaga D-en és K-en 9,5 °C,
É felé csökken és ott 8,7-9,0 °C (a Kab-hegyen
8,5 °C). A nyári félévben általában 15,5 °C körüli
középhőmérséklet a valószínű, de a magasabban
fekvő területeken csak 15,0 °C körüli. A 10 °C kö
zéphőmérsékletet meghaladó napok száma
évente 185-190 (ápr. 10-15., okt. 17—19-ig), a
Kab-hegy térségében azonban csak 175-180 kö
rüli (ápr. 15-20., okt. 15-ig). A magasabban fekvő
területeken 185 nap körüli fagymentes időszak
valószínű (ápr. 20. és okt. 22. között). D-en és
K-en ez az időszak ápr. 10-15. és okt. 26-30. kö
zött várható, azaz mintegy 195-200 napon ke
resztül. Az évi abszolút hőmérsékleti maximu
mok sokévi átlaga 33,0 °C körüli, de a Kab-hegy
térségében 31,0-32,0 °C, a minimumoké -15,0 és
-16,0 °C között van.
Az É-i és a középső részeken (Kab-hegy térsé
ge) a csapadék évi összege eléri a 750 mm-t, D-en
és K-en 650 és 700 mm között valószínű. A tenyészidőszakban 390-420 mm körüli eső várható,

a csúcsokon 440 mm. A 24 óra alatt lehullott leg
több esőt Úrkúton észlelték (74 mm). A hegylá
baknál átlagosan 35-40, a csúcsok közelében 50
fölötti napon át borítja hó a talajt, az átlagos ma
ximális vastagság a magasabban fekvő területe
ken 30-35, máshol 20-25 cm.
Az ariditási index 1,00 és 1,08 közötti, de a
Kab-hegyen csak 0,94 körüli.
Uralkodó az É-i, ÉNy-i szél; az átlagos sebesség
a csúcsokon 4,5 m/s körüli, máshol 3-3,5 m/s.
A vízigényesebb, de kevésbé hőigényes kul
túráknak kedvez az éghajlat. Számottevő az erdőgazdálkodás is.
i z e k ■ DNy-i fele az Eger-vízen át a Balatonba,
ÉK-i fele a Tornán át a Marcal felé, míg K-re a
Sédhez (Cinca-patak 8 km, 44 km2) folyik le. Je
lentős vízfeleslegű terület.
A terület vízfolyásairól érdemleges vízjárási
adatok nincsenek.
Számos forrása közül a kapolcsi Mázas-kút
(36-6,5 1/p), a Fűrészmalmi-forrás (54-7 1/p), a
Verőfényes-forrás (86-6 1/p), a Valéria-forrás
(51-151/p), valamint a monostorapáti Széles-kút
(2 0 -0 ,7 1/p) a nevezetesebb.
Állóvize kettő van, az úrkúti tározó (4,5 ha) és
a monostorapáü halastó (96 ha).
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A „talajvíz" összefüggő rétegben csak a FelsőÉger völgyben található 4-6 m között. Mennyisé
ge ott sem jelentős. Kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége 15-25 nk°,
szulfáttartalma 60 mg/1 alatt van.
A rétegvízkészlet a tározókőzet kapacitása
szerint váltakozik. Az artézi kutak száma kicsi.
Mélységük és vízhozamuk erősen váltakozik.
Minden községnek van közüzemi vízellátása, de
csatornázás csak Úrkúton van, így a közcsator
nával ellátott lakások aránya kistáji szinten
30,9% (2008).
A kistáj DNy-i felében a nyirádi bányák víz
kiemelése miatt a korábban a karsztvízszint erő
sen süllyedt, az utóbbi időben azonban normali
zálódott.
■ Alapvetően napjainkban is erdős
kistáj, a gyepek és a szántók aránya alacsony. Az
uralkodó vegetációtípust É-on a bükkösök jelen
tik, ehhez kisebb arányban és inkább D-ebbre
gyertyános tölgyesek csatlakoznak. Száraz tölgye
sek elsősorban a kistáj K-i és D-i részén jellem
zők: K-en, dolomiton mészkedvelő tölgyesek
(molyhos tölggyel), a Kab-hegy és az Agártető
D-i oldalán cseres-kocsánytalan tölgyesek. Gya
koriak a jellegtelen állományok. Érdekesek az
erdőkkel körülvett kis tavak (Kab-hegy) és ned
ves-üde rétek (Kab-hegy, Agártető: kékperje Molinia caerulea, kornistárnics - Gentiana pneumonanthe, őszi vérfű - Sanguisorba officinalis, sárga
sásliliom - Hemerocallis lilio-asphodelus, nyúlkömény - Selinum carvifolia, lápi pitypang - Taraxacum palustre, szibériai nőszirom - Iris sibirica). A
kistáj ÉK-i részén, Szentgál közelében már a Keleti-Bakonyra és a Vértesre jellemző, dolomiton
kialakult erdőmozaik található (bükkös sziklaer
dőkkel). Itt ismert hazánk legjelentősebb tiszafa(Taxus baccatá) előfordulása. A flóra meghatáro
zói az erdei fajok, így az üde erdőkben szagos
müge (Galium odoratum), medvehagyma (Allium
ursinum), erdei ibolya (Viola sylvestris), erdei szél
fű (Mercurialis perennis), erdei tisztesfű (Stachys
sylvatica), farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia), a fényben gazdag tölgyesállományokban ba
racklevelű harangvirág (Campanula persicifoliá),
borzas ibolya ( Viola hirta), erdei szamóca (Fragaria
vesca), felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla), egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), erdei
gyöngyköles (Buglossoides purpureo-coerula), méreggyilok ( Vincetoxicum hirundinaria).
N
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Az erdők korábbi tulajdonviszonyaiban,
használatában és jelenlegi képében is észrevehe
tő különbség van a kistáj K-i és Ny-i része közt.
A Ny-i rész alapvetően nagybirtokosi (pl. Zichy
család) tulajdonban volt, így erdei szabályos nyi
ladékkal szabdalt, többnyire homogén szerkeze
tű szálerdők. A K-i rész (pl. Szentgál, Nemes
vámos) nemesi közbirtokosságoké volt, itt
korábban a szabályozatlan és mértéktelen fa
használat volt a jellemző. Ez eredményezte,
hogy itt döntően változatosabb szerkezetű, de
rosszabb növekedésű sarjerdők találhatók.
Gyakori élőhelyek: K5, K2, L l, L2a, RC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: OB, OC, P45, H3a,
P2b, H4, RB, LY4, E l, E2, LY2, RA, P2a; ritka élő
helyek: J5, D34, H2, G2, LY3, H l, M l, D2, LY1,
B5, B la, H5a, D5, B4, Jla , A l, A3a.
Fajszám: 900-1000; védett fajok száma: 70-80;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2, akác ( Robinia
pseudoacacia) 3. (Bölöni János, Bauer Norbert)
a l a j o k
■ Az erősen tagolt felszínű kistáj har
madidőszaki laza üledékein vagy az azokra tele
pült vékony löszrétegen erdőtalajok, míg a fenn
síkok dolomitján és mészkövén rendzinák (67%),
valamint köves sziklás váztalajok (<1%) találha
tók. A rendiza talajok 65%-a erdő, 15%-a pedig
füves területként hasznosítható.
A szentgáli völgyperem löszös üledékein
agyagbemosódásos barna erdőtalajok (10%) for
dulnak elő. Mechanikai összetételük vályog, víz
gazdálkodási és termékenységi tulajdonságaik
kedvezőek, a 35-50 (int.) közötti talajminőségi
kategóriákba sorolhatók. Ezzel összhangban fő
ként (75%) szántóként, erdőként (15%) és gyep
területként (5%) hasznosíthatók. A fennmaradó
5% településterület.

T

A talajtípusok területi megoszlása
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A Kab-hegy bazalt alapkőzetén durva vázré
szeket tartalmazó, sekély termőrétegű, emiatt
szélsőséges vízgazdálkodású barnaföldek (23%)
képződtek. Ezeknek a gyenge termőképességű
(int. 10-20) talajoknak csupán 5%-a hasznosítha
tó szántóként, a további 95%-a pedig erdőként.
K ö zle k e d é s h
Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú, vasút nélküli, településhiá
nyos terület. A kistájat csupán K-i peremén érinti a
8. sz. főút rövid szakasza. Állami közútjainak
hossza 46 km, amelyből 3 km (7%) főút. Közútsűrűség 14 km/100 km2, főútsűrűség 1 km/100 km2.

T e l e p ü l é s h á ló z a t
m A hegyvidéki, jelentős
részben még ma is erdővel borított kistájnak a
peremterületei voltak alkalmasak a megtelepe
désre, így a településsűrűség nagyon alacsony,
100 km2-re alig több mint 1 település jut. Városi
jogállású települése nincs, a 4 falu eltérő nagysá
gú: törpefalu és 2000 lakosnál népesebb egyaránt
akad közöttük.

N é p e s s é g ■ Ritkásan lakott kistáj, a népsűrűség
56 fő/km2 (2001). A népességmaximum éve
1960, azóta a térség elveszítette népességének
több mint 1/4 részét (2001: 3934 fő). Hagyomá
nyos elvándorlási terület, de 1980 óta a termé
szetes népmozgalom is veszteséges. A korszer

kezet még kedvező, a gyermekkornak aránya
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 17,6, ill.
16,1%). Az elöregedési index mindenütt >100, de
elöregedett népességű település nincs. Lényege
sen rosszabb képet mutat az iskolázottság: a né
pesség 1 /4-e még az általános iskolát sem végez
te el, 30% elvégezte, de itt meg is rekedt. Az
érettségizettek aránya mindössze 12,8%, a diplo
mások aránya (2001: 3,3%) pedig az országos át
lag 1/3-át sem éri el.
Vallási téren a római katolikusok súlya meg
határozó (2001: 84,5%), a protestánsok aránya
alacsony (református: 4%, evangélikus: 2,8%). A
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya együtt sem éri el a 8%-ot. A népesség túl
nyomó része magyar (2001: kb. 90%), de jelentős
a németek aránya is (8,7%). Ez Úrkút több mint
300 fős német közösségét takarja: a településen a
németség aránya közel 15%.
A munkaerő-piaci mutatók vegyes képet tük
röznek: a népesség gazdasági aktivitása (36,8%)
2001-ben elmaradt az országos átlagtól, a mun
kanélküliek aránya (6,6%) viszont alacsonyabb
annál. A foglalkozási szerkezetben itt az ipar a
meghatározó (2001: 57,1%), megelőzve a tercier
szektort és a mezőgazdaságot (37,1, ill. 5,8%). A
munkanélküliek aránya (5,2%) 2007 nyarán az
országos átlag alatti, a települések közötti jelen
tősebb különbségek nélkül.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K
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A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Terü
lete 172 km2 (a középtáj 4,9%-a, a nagytáj 2,7%-a).
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■ Töréses, árkos-sasbérces szerkezetű
kistáj a Tapolcai-medence és a Bakonyalja között.
Alakrajzilag alacsony fekvésű fennsík, átlagos
magassága 200 m tszf. Domborzata tagolatlan.
D
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Területhasznosítás
Típus

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

Hektár

5,3
19,1

0,6
2,4
19,8
52,8

0,0

915,3
3283,9
100,7
416,5
3403,9
9076,4
4,5

Az átlagos relatív relief 20-30 m/km2, az átlagos
völgysűrűség 1,5-1,6 km/km2, a felszabdalt
hegységperemen ez az érték magasabb, átlago
san 2,5-2,6 km/km2.
■ Elsősorban késő-jura és kréta idősza
ki kőzetek fordulnak elő. Genetikai szempontból
fedett és részben fedett, felső-kréta kúpkarsztos
peneplénmaradványok, harmadidőszaki kavicstakaróval fedett, alacsony fekvésű sasbércek, le
csonkolt tönkös sasbércek tető és árkos helyzetű
felszíntípusai jellemzik. A környezetéből látvá
nyosan kiemelkedő sümegi Vár-hegy alsó-kréta
mészkőből épül fel, mai formáját azonban csak a
miocén szerkezeti mozgások során nyerte el. A
kb. 3 millió évvel ezelőtti bazaltvulkanizmus
emlékét őrzi a Haláp.
F
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■ A mérsékelten hűvös és mérsékelten
nedves éghajlati típusba sorolható kistáj.
Az évi napfénytartam 1980 és 1990 óra közöt
ti, amelyből nyáron 790 óra körüli, télen mintegy
190 óra napsütés várható.
Az évi középhőmérséklet 9,6 és 9,8 °C közötti. A
vegetációs időszak hőmérséklete 15,2-16,0 °C kö
rüli. Ápr. 8-12. és okt. 16-18. között, azaz 188-192
napon át a napi középhőmérséklet már meghalad
ja a 10 °C-ot. Évente 190-195 napon át, ápr. 14—18.
és okt. 25-28. között nem kell fagyokra számíta
nunk. A legmelegebb nyári nap maximumhőmér
sékletének sokévi átlaga 32,5 és 33,5 °C között van,
a leghidegebb téli napoké -15,0 és -16,0 °C közötti.
A csapadék évi és nyári félévi átlaga 670-700
mm körüli, ill. 390-400 mm. A 24 órás csapadék
maximumot, 89 mm-t, Sümegen mérték. A hótakarós napok átlagos száma évente mintegy 35-45
nap; az átlagos maximális hóvastagság 22-27 cm.
Az ariditási index értéke 1,00-1,04.
Az É-i szélirány az uralkodó, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, de a fennsík magasabb ré
szein 3,5—4 m/s.
É

g h a j l a t

A közepes hő- és vízigényű haszonnövények
termesztésére az éghajlat megfelelő.
■ A kistáj DK-i része a Lesencén (18 km,
100 km2) és a Viszlói- (Kétöles-) patakon át (22
km, 30 km2) a Balatonhoz, ÉNy-i fele a Meleg-ví
zen (26 km, 144 km2) át a Marcalhoz folyik le. Je
lentős vízfeleslege van.
A vízfolyások vízjárásáról főleg becsléseink
vannak. E szerint a Meleg-víz árvízi hozama 4,5
m3/s, a Lesencéé 36 m3/s, a Viszlói-pataké pedig
28 m3/s. Árvizek tavasszal, kisvizek pedig ősszel
szokásosak. A vízminőség II. osztályú. Két kis
természetes tava 0,5, ill. 0,6 ha felszínű.
A kistájnak csak É-i felében találunk össze
függő „talajvízszintet", ahol mélysége 4 -6 m kö
zötti, mennyisége sem számottevő. Kémiailag
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelle
gű. Keménysége 15-25 nk° között, szulfáttartal
ma 60 mg/1 alatt van.
Rétegvízkészlete csekély. Az artézi kutak szá
ma kevés; mélységük helyenként igen nagy, de
vízhozamaik általában mérsékeltek. A Nyirád
környéki vízkiemelés miatt a vízszint korábban
süllyedt, a vízkivétel szabályozása után azonban
normalizálódott a helyzet.
Csatornázás egy település kivételével min
denütt van, így a közcsatornával ellátott lakások
aránya kistáji szinten 76,6% (2008).
V

iz e k
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N ö v é n y z e t ■ Növényzet szempontjából három,
élesen elkülönülő részre osztható kistáj. K-en,
Sáska körül aprózódó dolomiton kialakult szá
raz gyepi vegetáció a meghatározó (nyílt szikla
gyepek, sziklafüves lejtősztyepek, félszáraz gye
pek: lappangó sás - Carex humilis, deres csenkesz
- Festuca pallens, sudár rozsnok - Bromus erectus,
borzas szulák - Convolvulus cantábricá). A gyepe
ket csak kisebb molyhos tölgyes erdőfoltok tar
kítják.
A középső, kavicsos talajú dombvidéket töl
gyesek és származékaik borítják. Eredetileg cse
res-kocsányos és cseres-kocsánytalan tölgyesek,
kisebb arányban gyertyános tölgyesek és mész
kerülő tölgyesek (fekete áfonya - Vaccinium
myrtillus, csarab - Calluna vulgáris) alkothatták a
természetes vegetációt. A jelenlegi erdők ezek
többé-kevésbé elszegényedett származékai, sok
a csertölgy uralta állomány. Az erdők között
megjelennek a forrásos, vizenyős részek (zsombéksás - Carex elata, kornistárnics - Gentiana pneumonanthe, lápi nyúlfarkfű - Sesleria uliginosa). A
kisebb területen itt is előforduló dolomiton
mészkedvelő tölgyes foltok is megfigyelhetők.
A Sümeg és Csabrendek között található
hegytömbön igen változatos erdős vegetáció ta
lálható, a D-ies oldalakban molyhos tölgyesek, a
tetőkön bükkösök, gyertyános tölgyesek és sok
fafajú elegyes erdők jellemzők (medvehagyma Allium ursinum, májvirág - Hepatica nobilis, tava
szi csillagvirág - Sállá bifolia, bozontos csukóka Scutellaria columnaé). Kis foltokban bükkös szikla
erdő jellegű állományok is vannak, mészkedve
lő, sziklai fajokkal (fehér sás - Carex alba, bokros
koronafürt - Hippocrepis emerus). A hegylábat
D-en részben befenyvesített száraz gyepek, bokor
erdők (tavaszi hérics - Adonis vernalis, kökörcsin
fajok - Pulsatilla spp., kisfészkű hangyabogáncs
- Jurinea mollis, D-i szentperje - Hierochloe australis, sárga koronafürt - Coronilla coronata, árvalányhajfajok - Stipa spp., lenfajok - Linum spp.,
csillagőszirózsa - Aster amellus), É-on elsősorban
akácosok jellemzik.
Gyakori élőhelyek: L2a, L2b, H2, L l, K2 OC,
OB; közepesen gyakori élőhelyek: G2, K5, H4,
L4a, H3a, D34, B la, E l, P2b, RC, RB; ritka élőhe
lyek: LY4, J5, P2a, LY2, L4b, D2, K la, D l, B5, E2,
P45, E5, D5, M l, Jla , H5b, RA, OA.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 40-50;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, ame
rikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, arany
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vessző-fajok (Solidago spp.) 2, akác (Robinia pseudoacaáa) 3. (Bölöni János, Bauer Norbert)
a l a j o k
■ A kistáj dolomit és mészkő felszínén
rendzina talajok (40%) képződtek. A gyenge ter
mőképességű rendzinák csupán 5%-a lehet szán
tó, az erdőterület 60%, a sziklagyep 30%, a szőlő
legfeljebb 5%.
A Halápi-hegy maradék bazaltján erubáz ta
lajok találhatók. Főleg szőlő- (80%) vagy erdő
területként (20%) hasznosíthatók.
A kistáj legkiterjedtebb (54%) talajtípusa a pe
riglaciális vagy harmadidőszaki üledékeken
képződött, többnyire homok mechanikai össze
tételű, agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Az
erózió következtében szinte mindenütt sekély
termőrétegűek és szélsőséges vízgazdálkodásúak. A kevésbé lepusztult, homokos vályog fizikai
féleségű változatok - Zalahaláp környékén - ter
mékenységi besorolása a 15-30 (int.), míg a többi
változat az igen gyenge (10-20 int.) termékeny
ségi kategóriába tartozik. Szántóként 50%, erdő
területként kb. 40%, szőlőként pedig maximum
5% hasznosítható.
A Kétöles-patak völgyének alluviumán öntés
réti talajok (2%) találhatók, amelyek fele részben
szántóként, fele részben pedig ligeterdőként
hasznosíthatóak. A Sümeg környéki, főként
(85%) szőlőként hasznosított földes kopár talajok
területi kiterjedése 1%.

T

A talajtípusok területi megoszlása

05
07
26

3
54

2
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési hely
zetű, gyér közúthálózatú terület. A kistájnak csu
pán a DNy-i peremét szeli át a 84. sz. főút és érin

ti az Ukk-Tapolca egyvágányú vasúti fővonal.
Állami közútjainak hossza 66 km, amelyből 16
km (26%) főút. Közútsűrűség 33 km/100 km2,
főútsűrűség 9 km/100 km2. Sáska közúthálózati
végpont. Vasútvonalainak hossza 12 km, vasútsűrűség: 6,7 km/100 km2. Csak Sümeg rendelke
zik vasútállomással.
■ Ritkásan betelepült kistáj,
100 km2-re alig több mint 2 település jut. A térség
középső része gyakorlatilag üres, a 4 település az
É-i és a D-i peremeken fekszik. Egyetlen városi
jogállású települése Sümeg, a hagyományos táji
központ (2001: 6761 lakos). A városi lakosság
aránya (2001: 60,9%) valamivel elmarad az or
szágos átlagtól. A 3 faluja között van közel 3000
lakosú is. A külterületi népesség aránya majd
nem 10%, ez a több település határában is meg
található egykori uradalmi majorokat fedi.
T

e l e p ü l é s h á l ó z a t

N é p e s s é g ■ Összességében ritkásan benépesült
kistáj, a népsűrűség 65 fő/km2, de van ahol a 10
fő/km2-t sem éri el. A népességszám rendkívül
stabil, 1870 (!) óta viszonylag szűk sávban mo
zog. A népességmaximum éve 1960, de lényegé
ben ma is ennyi a lakosságszám (2001: 11 099 fő).
Az alig változó népességszám hátterében az áll,

hogy a természetes szaporodás hosszú ideig ki
tudta egyenlíteni az elvándorlást, 1990 után
pedig a migrációs nyereség meghaladja termé
szetes fogyást. A korszerkezet fiatalos, a gyer
mekkornak aránya jelentősen meghaladja a 65
év felettiekét (2001: 17,3, ill. 12,9%). Az elörege
dési index értéke 1 településen <100, de másutt is
csak valamivel >100. Az iskolázottság szintje el
marad az országos átlagtól, leginkább a diplo
mások aránya terén (2001: 5,4%).
A vallási összetétel egyértelmű: a népesség
döntő többsége római katolikus (2001: 81,4%), a
protestánsok jelenléte szórványos (református:
2%, evangélikus: 1,4%). Ennél jóval magasabb a
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya, együttesen 15%-ot tesznek ki. A népes
ség színmagyamak tekinthető, mivel egyetlen
kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
körüliek, vagy jobbak: a népesség gazdasági
aktivitása 39,1%-os, a munkanélküliek aránya
pedig 7,6% (2001). A foglalkozási szerkezetben
lényegében azonos súllyal szerepel az ipar és a
tercier szektor (2001: 47,7, ill. 45,7%), az agrárke
resők aránya (6,6%) átlag körüli. 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya (7,7%) az országos átlag
feletti.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Borvidék: Balaton-felyidékj
-35

Prónay-kastély kertje (Zalahaláp)
Sümegi M ogyorós-dom b Természetvédelmi Terület
ősem ber bányája (Sümeg), Haláp
bazalt tanúhegy (Haláp), véd ett kovakőbánya, várhegy (Sümeg)

W
t

&

sümegi vár (Sümeg)
r, kát, tem plom , román kori tem plom romjai (Csabrendek), román kori r. kát, tem plom (Sáska),
ferences tem plom és kolostor, plébániatemplom, tem etőkápolna (Sümeg), r. kát. tem plom (Zalahaláp)
Osztenhuber-kúria, Bogyay-kúria, Fekete-kastély (Csabrendek), Tarányi-kastély (Sümeg), Prónay-kastély (Zalahaláp)
Kisfaludy Sándor szülőháza (Sümeg)
N epom uki Szent János-szobor, „kőem ber" (Sáska)

fit

helytörténeti gyűjtemény (Sáska), Kísfaludy-múzeum, Nyereg- és lószerszámmúzeum, Fazekasmúzeum, Vármúzeum,
Bormúzeum, Huszármúzeum (Sümeg)
Tájház (Sáska), pinceházak (Zalahaláp)
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5.1.34 DEVECSERI-BAKONYALJA
A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Te
rülete 142 km2 (a középtáj 4%-a, a nagytáj 2,2%-a).
T erü lethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,8
31,9

Hektár
544,7'
4516,0

0,0

6,0

0,5
16,4
46,6
0,7

70,9
2323,6
6606,2

101,2

D o m b o r z a t ■ Alakrajzilag a tagolatlan hegylábfelszínek domborzattípusát képviseli, mintegy
60%-a síkság. Az átlagos relatív relief is csak
10-20 m/km2. A domborzati adottságok kedve
zőek a mezőgazdasági termelés számára.

■ A Déli-Bakony Ny-i pereméhez kap
csolódó terjedelmes hegylábfelszín. A Déli-Ba
kony Ny-ra levetődő sasbércei lépcsős és árkos
szerkezetű alaphegységi aljzatot formálnak. A
mezozoos (elsősorban kréta, ill. triász időszaki)
medencealjzatra a harmadidőszak során külön
böző vastagságban tengeri és szárazföldi üledé
kek halmozódtak fel. Mai geomorfológiai képét
a pliocén és pleisztocén felszínalakító erők for
málták. Tájképet meghatározó formacsoportjai
a peremi, fokozatosan lealacsonyodó sasbércek,
a sasbércek közé réselődő völgyrendszerek, a
hegység előterén szétterülő hordalékkúpok és
F

ö l d t a n

hordalékkúpanyagokba mélyült
teraszos völgyek.
Nyirád-Szőc-Halimba térségé
ben a triász végén keletkezett dolo
mit karsztosodott felszínére az
eocén korai szakaszában bauxit
halmozódott fel, amit középső-eo
cén üledékek fedtek le. A triász-jura
és idősebb kréta korú kőzetekre
Ajka-Padragkút térségében késő
kréta korú barnakőszén összlet tele
pült. Az 1865-ben kezdődött bá
nyászat néhány éve befejeződött.
g h a j l a t
■ Mérsékelten hűvös és
mérsékelten nedves éghajlatú kis
táj.

É
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Évente mintegy 1970 óra napsütés a való
színű; nyáron 780-790, télen 190 óra a napfény
tartam.
Az évi középhőmérséklet 9,5 °C, ÉK felé csök
ken és ott már csak 9,0 °C körüli. A vegetációs
időszak hőmérsékleti átlaga 15,0-15,5 °C. Évente
ápr. 8-12., de ÉK-en ápr. 15. után és okt. 15-18.
között 185-190, ÉK-en mintegy 180 napon át, a
napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
Ápr. 14-18. és okt. 24. között, azaz évente mint
egy 188-195 napon át nem kell fagypont alatti
hőmérséklettől tartam. Az évi abszolút hőmér
sékleti maximumok és minimumok sokévi átla
ga 32,0 és 33,0 °C között van (É-on 32,0 °C alatt),
ill. -15,0 és -16,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 670-710 mm közötti,
s ebből a tenyészidőszakban 400-430 mm-re szá
míthatunk. Halimbán észlelték a legtöbb 24 óra
alatt lehullott csapadékot, 136 mm-t.
A hótakarós napok átlagos száma 40-50,
25-30 cm körüli átlagos maximális vastagsággal.
Az ariditási index értéke 1,00 körüli.
Legnagyobb a gyakoriságuk az É-ias szelek
nek. Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, de
ÉK-en közel 4 m/s.
A nem túl hőigényes növények termesztésére
alkalmas az éghajlat.
i z e k ■ A Marcalba folyó Meleg-víz és a Tornapatak közötti terület legnagyobb vízfolyása a Kí
gyós-patak (24 km, 126 km2). Mérsékelt vízfeles
lege van.
A Kígyós-patak árvízi hozamát 40 m3/s-ra
becsülik. Az árvizek főleg tavasszal, a kisvizek
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ősszel gyakoriak. A természetes vízjárás-ingado
zásokat azonban az utóbbi évtizedekben a bauxittermelés érdekében történt bányavíz-kiemelés
megszüntette, ill. mérsékelte.
Állóvizei közül csak a padragkúti Nyír-tó
(1,25 ha) a természetes, de az ugyanitt levő 3 tá
rozó (20, 8,5 és 4,5 ha felszínnel) jóval nagyobb.
Összefüggő „talajvízszint" csak a Kígyós-pa
tak mentén van, 4 -6 m közötti mélységben.
Mennyisége jelentéktelen. A kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusba tartozik. Ke
ménysége 15-25 nk° közötti, de Nyirádtól ÉNy-ra
és Halimbától ÉK-re 35 nk°-ig emelkedik. A szulfáttartalom 60 mg/1 alatt marad, a nitrátosodás
itt is tapasztalható.
A rétegvíz mennyisége is csekély, azonban a
hosszú idő óta folyó bányavíz-kiemelés szintjét
erősen lesüllyesztette, ezért a környezet felől in
tenzív áramlás irányul a kistáj felé. A vízkieme
lés nagysága Nyirád és Halimba térségében
1985-ben megközelítette a 700 m3/percet, ami
nek csak egy részét hasznosították a Balaton kör
nyéki regionális vízellátó rendszerben.
A csatornahálózat a 2 bányászfaluban (Ha
limba, Nyirád) épült ki, de a közcsatornával ellá
tott lakások aránya így is csak 57,5% (2008).
Mint a balatoni regionális vízellátórendszer
bázisa, fokozott vízminőségvédelmet igényel.
N ö v é n y z e t
■ Az eredetileg cseres-tölgyesek
uralta kistáj jelenlegi erdősültsége is magas, de a
nagyobb erdőtömbök (Sárosfői-, Felső-Nyirádi-,
Kolontári-erdő) mellett jelentős a mezőgazdasá
gi hasznosítású (szántók, legelők) és az iparterü
letek részaránya is. A kistáj növényföldrajzi
szempontból a Zalai flórajáráshoz tartozik. Az
erdők túlnyomó része ma erdészetileg kezelt,
egykorú, egyszintű elegyetlen vagy alig elegyes
állomány. A kavicshátak természetszerűbb cse
res-kocsányos tölgyesei (genyőte - Asphodelus
albus, keskenylevelű tüdőfű - Pulmonaria angustifolia, halvány harangvirág - Campanula cervicaria, tarka nőszirom - Iris variegata, gömb termésű
sárma - Ornithogalum sphaerocarpum, bársonyos
kakukkszegfű - Lychnis coronaria), az üdébb termő
helyeken gyertyános-kocsányos tölgyesei (far
kasszőlő - Paris quadrifolia, szártalan kankalin Primula vulgáris, magyar varfű - Knautia drymeia,
szálkás pajzsika - Dryopteris carthusiana, békakonty - Listera ovata), de különösen a mélyebb
fekvésű részek vízállásos, kékperjés cseres-töl

gyesei azonban igen értékes flórát őriznek (nád
képű kékperje - Molinia arundinacea, mocsári
kardvirág - Gladiolus palustris, fehér zászpa Veratrum album, szarvas hagyma - Allium carinatum). A főleg Nyirád környékén fennmaradt lápi
vegetációtípusok - magassásos, zsombékos és
láprét-társulások - botanikai értékeik (lápi béka
buzogány - Sparganium minimum, gyíkvirág Cnidium dubium, É-i, Buxbaum-, gyapjasmagvú
és ámyéki sás - Carex hartmannii, C. buxbaumii, C.
lasiocarpa, C. umbrosa) alapján országos lépték
ben kimagasló jelentőségűek. A régóta, de válto
zó mértékben legeltetett, zárt száraz gyepek
(élesmosófű - Chrysopogon gryllus, citromkocsord - Peucedanum oreoselinum, kékcsillag Jasione montana, szürkés ördögszem - Scabiosa
canescens), kisebb mészkerülő hegyi rétek és csarabos fenyérek (szőrfű - Nardus stricta, háromfogfű - Sieglingia decumbens, csarab - Calluna vul
gáris, sovány ibolya - Viola canina, dunántúli sás
- Carex fritschii) főleg a homok- és kavicsdombo
kon találhatók, borókások, pionír nyír- és erdeifenyő-állományok közt. Az atlantikus elterjedésű
magas fényperje (Koeleria pyramidata) hazánkban
csak a Felsőnyirádi-erdőből ismert.
Gyakori élőhelyek: L2b, K I a, RC, RD, OC,
OB, P2b; közepesen gyakori élőhelyek: M l, J5,
K2, L2a, P2a, E l, D2, D34, B5, B la, H4, P45, OA;
ritka élőhelyek: A l, B4, D l, D5, E2, E34, L l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 5,
akác (Robinia pseudoacacia) 3, bálványfa (Ailanthús altissima) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca
americana) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens
parviflora) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, zöld juhar (Acer
negundo) 1 , gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1 .

(Bauer Norbert, Bölöni János)
a l a j o k ■ A kistáj mészkő felszínén rendzina ta
lajok (18%) képződtek. A kistájra jellemző, hogy
a mészkövet és a dolomitokat illites vagy kaolinites agyagásványokat tartalmazó, bauxitos
vörös agyagok kísérik. E gyenge termőképessé
gű talajok kb. 30%-a szántóként, 60%-a erdőként,
10%-a legelőként hasznosítható.
A kistáj területének 77%-át löszös vagy egyéb
periglaciális, kisebb részben pedig harmadidő
szaki üledéken képződött, agyagbemosódásos
barna erdőtalajok borítják. A löszös üledéken

T
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képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok
fizikai félesége vályog, vízgazdálkodási tulaj
donságaik kedvezőek, földminőségi besorolásuk
a 30-45 (ext.) és a 35-60 (int.) talajminőségi kate
gória. Többnyire szántóként hasznosíthatók.
A periglaciális és a harmadidőszaki üledéken
képződött erdőtalaj-változatok fizikai félesége
homok vagy homokos vályog, termőrétegük se
kély, vízgazdálkodásuk szélsőséges, gyenge
talajminőségi osztályba (int. 10-25) sorolhatók.
Ezeken a talajváltozatokon az erdőterületek és a
legelők aránya nagyobb, mint a szántóké,
összességében a szántók 35%-ot, az erdők 45%ot, a gyepek 15%-ot, a szőlők 5%-ot tehetnek ki a
kialakult gyakorlat szerint.
Ajka D-i határában, a bazalton, köves kopár
talaj található (2%).
A Nyirádtól ÉK-re harmadidőszaki üledéken
réti talajok vannak (2%), amelyek teljes egészé
ben kaszálórétként hasznosíthatóak.
A Nyirádtól D-re lévő kis vízfolyás alluviumának réti öntéstalajain (1%) akár teljes egészé
ben szántók lehetnek.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
01
04
07
25
26

Területi részesedés (%)
2
18
77
2
1

A talajtípusok területi elterjedése
a dom bon ati adottságok függvényéb en {%)
Talajtípus
Erdő
Lejtőkategória
kód
0-5
5-17 17-25 >25
r
01
40
60
04
40
5
5
35
15
07
45
2
35
18
25
85
15
26
100
K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú, főút és vasút nélküli terület.
Állami közútjainak hossza 42 km, közútsűrűség
23 km/100 km2.

TÁ JI ADO TTSÁG O K

e l e p ü l é s h á l ó z a t
■ Az átlagosnál valamivel
ritkásabban benépesült kistáj, 100 km2-re még 3
település sem jut. Város nincs a térségben, a köz
pont szerepét leginkább a szomszédos Ajka tölti
be. A faluhálózatot 2 aprófalu és 2 közepes mére
tű helység jelenti.

T

■ A népsűrűség nagyon alacsony
(2001: 40 fő/km2), alig több mint az országos át
lag 1 /3-a. A népességmaximum éve 1970, a kez
deti népességfogyást 1990 után növekedés vál
totta fel (2001: 3968 fő). A tényleges népesség
ennél nagyobb, mivel Ajka egyes részei is itt fek
szenek. A korábbi elvándorlás 1990 után meg
szűnt, s migrációs nyereség alakult ki, a természe
tes népmozgalom viszont 1980 óta veszteséges.
A korszerkezet még kedvező, a gyermekkornak
aránya meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 19,7,
ill. 17,5%). Az elöregedési index értéke 2 telepü
lésen <100, egy esetben viszont a népesség el
öregedése visszafordíthatatlannak látszik. Az is
kolázottság szintje nagyon alacsony: a népesség
több mint 1 /4-e még az általános iskolát sem fe
jezte be, közel 1/3-a csak eddig jutott. Az érettsé
gizettek aránya az országos átlag felét, a diplo
másoké pedig az 1/5-ét (!) sem éri el (2001: 10,5,
ill. 2,3%).
A vallási szerkezet egyértelmű: a népesség
közel 4/5-e római katolikus, a protestánsok
ennek 1/10-ét teszik csak ki (református: 4,1%,
evangélikus: 3,8%). Ennél még a felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes ará
nya is magasabb (2001: 12,2%). A népesség szín
tiszta magyarnak tekinthető, mivel egyetlen
kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók felemás helyzetet
jeleznek: a népesség gazdasági aktivitása (2001:
32,0%) jóval alacsonyabb az országos átlagnál,
ennek ellenére a munkát keresők aránya (7,6%)
az átlagosnál kisebb. Mivel bányavidékről van
szó (bauxit), a foglalkozási szerkezetben az ipar
aránya a legmagasabb (2001: 58,1%), megelőzve
a tercier- és az agrárszektort (36,7, ill. 5,2%). 2007
nyarán a munkanélküliségi ráta (7,1%) valami
vel az országos átlag feletti.
N
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Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Dan/as-tó Lefejtett Bauxitlencse Természetvédelmi Terület (Nyirád)
autocross pálya, halastó (Nyirád)
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román kon tem plom romja, r. kát. tem plom , Szent György kápolna, Mária kápolna,
dabospusztai román kori tem plom rom (Szőc)
Hertelendy-kastély /ro m / (Szőc)

&
Rrzsébet királyné-szobor (Nyirád)

itt

Dr. Szalay Miklós Emlékkiállítás és Gyógynövénykert (Halimba)

5.1.41 ÖREG-BAKONY

T erülethasznosítás

A kistáj Veszprém és Győr-Moson-Sopron me
gyében helyezkedik el. Területe 543 km2 (a kö
zéptáj 15,5%-a, a nagytáj 8,4%-a).
o m b o r z a t ■ Függőlegesen jól tagolt, változatos
arculatú kistáj. A domborzat változékonyságára
utal, hogy a relatív relief értékek itt a legmaga
sabbak, 170-180 m/km2 az átlag. Fejlett völgyhá
lózat jellemzi, átlagos völgysűrűsége 4,5 km/km2.
Mikroformákban gazdag felszínét karsztos mé
lyedések, karrmezők teszik változatossá.
Mai geomorfológiai képét tető helyzetű
(550-710 m), köztes helyzetű (400-550 m), átla
gos magasságú (300-400 m) és alacsony helyzetű
(200-300 m) fennsíkok, fennsíkmaradványok, az

D

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

Hektár

1.6

886,0

21,9

11923,0
25,8
35,5
5437,1
35987,5
33,3

0,0
0,1
10,0
66,2
0.1

ezeket tagoló, eltérő tszf-i helyzetű hegyközi me
dencék, a medencéket felfűző karsztos eróziós
szurdokvölgyek (legismertebb a Cuha völgye),
szélesebb-keskenyebb glacisok és pedimentek
határozzák meg.
F ö l d t a n ■ A hegységi tömeget uralkodóan mezozoos (a triász, jura és kréta egyaránt képviselve
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hőmérsékletének sokévi átlaga 31,5 és 32,5 °C
között van, a csúcsok közelében 30,0 °C, a leg
hidegebb téli nap minimum hőm érsékletéé
pedig -15,0 és -1 6 °C.
A kistáj nagy részén az évi csapadék összeg
700-750 mm, de a magasabban fekvő vidékeken
a 800 mm-t is túllépi. A nyári félévben É-on
460-480 mm, DNy-on csak 400 mm körüli eső
hull. Farkasgyepűn mérték a legtöbb 24 óra alatt
lehullott csapadékot (141 mm). A téli félévben
50-60, de a csúcsokon közel 70 napos hótakaróra
számíthatunk; a maximális hóvastagság sokévi
átlaga a csúcsok közelében 40 cm, máshol 25-30
cm. Erősen hófúvásveszélyes kistáj.
Az ariditási index a kistáj nagy részén
0,94-1,00, de a tetőkön és a magasabban lévő vi
dékeken 0,85-0,90.
Az uralkodó szélirányok az ÉNy-i és az É-i,
az átlagos szélsebesség a tetőkön 4,5 m/s körüli,
a völgyekben és a hegyek szélárnyékos (DK-i) ol
dalán 3-3,5 m/s.
A kistáj adottságai az erdő- és vadgazdálko
dásnak kedveznek; éghajlata a nem hőigényes,
de nagyobb vízigényű növények termesztésére
alkalmas.

van) mészkő- és dolomitformáció-sorozatok, ki
sebbrészt harmadidőszaki medenceüledékek,
negyedidőszaki üledéktakarók építik fel. Az
Öreg- vagy Magas-Bakony szerkezetileg a kö
zéphegységi kréta geoszinklinális Ny-i szárnyá
nak tartozéka. A kistáj domborzatát árkos-sasbérces szerkezet jellemzi. Fejlődésmenete során
ÉNy-DK-i és erre merőleges irányú szerkezeti
vonalak mentén szerkezeti árkokra és különböző
magasságú sasbércekre, fennsíkokra töredezett.
Az egykori iharkúti (Bakonyjákó), már le
termelt bauxitlencse felső-kréta fedőképződmé
nyéből kerültek elő az első magyarországi dino
szauruszmaradványok. A bauxit aljzatát triász
karsztosodott dolomit adta. A kistáj peremterü
letei másutt is reménybeli területnek minősülnek
a bauxitfeltárás szempontjából. Az eplényi man
gánérc kitermelését 1975-ben befejezték. Dudar
térségében az eocén korú barnakőszenek terme
lése 1944-1989 között folyt.
É g h a jl a t
m Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj, de a magasabban fekvő
területeket a hűvös, nedves éghajlat jellemzi.
Az 1960 óra körüli évi napfénytartam mellett
a nyári napsütés összege kb. 780, a téli pedig
200 órát, a csúcsokon ennél valamivel többet
tesz ki.
A középső, magasabban fekvő részeken az
évi középhőmérséklet nem éri el a 8,5 °C-ot,
máshol 9,0 °C körüli, de Ny-on eléri a 9,5 °C-ot
is. A tenyészidőszak középhőmérséklete a Ny-i
területeken 16,0 °C körüli, máshol 15,5 °C kö
rüli, a magasabban fekvő vidékeken viszont
15,0 °C alatti. A 10 °C középhőmérsékletet meg
haladó napok száma 180-182 (ápr. 15. és okt.
15.), de a tszf-i nagyobb magasságokban csak
170-175 nap (ápr. 20-25. és okt. 11-14.). A tava
szi fagyok ápr. 15-20. körül szűnnek meg (a te
tőkön ápr. 20-25.), az ősziek pedig okt. 25. körül
(a tetőkön okt. 15-20.) lépnek fel. Ez mintegy
190 nap fagymentes időszakot jelent (a tetőkön
180 nap). A legmelegebb nyári nap maximum

Vízfolyás

Vízmérce

iz e k
■ Vizeit Ny-on a Bittva (18 km, 60 km2),
Gerence (30 km, 200 km2), É-on a Cuha (21 km,
150 km2), K-en a Gaja (15 km, 96 km2) és a Séd
(35 km, 200 km2) gyűjti össze. Tekintélyes vízfe
leslege van.
A számos bővizű patakról jórészt a tájha
táron kívülről vannak vízjárási adatok. Ezek
elárulják az erősen karsztos jelleget, ami külön
böző mértékben egyenlíti ki az eltérő vízhoza
mokat. A kisvizek általában nyár végén és
ősszel, az árvizek tavasszal és nyár elején for
dulnak elő. A vizek minősége csak a hegységben
megfelelő, a peremi településektől erősen el
szennyeződnek.
A nevezetesebb források: Bakonynána: Cse
metekerti-forrás (32-7 1/p.), Vadalmási-forrás
(73-32 1/p.); Jásd: Szentkút (53-0,8 1/p.).
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A domborzat és a lefolyásviszonyok jó lehető
ségeket nyújtanak tógazdaságok létesítésére. Ha
lastavat mégis csak Bakonyszentkirálynál (16 ha)
és Kispodár-pusztánál (3,1 ha) találunk. A koráb
bi természetes állóvizek már kitöltődtek.
A hegységben összefüggő „talajvízszintet"
sehol sem találunk. A völgytalpak talajvíz-elő
fordulásai elszigeteltek és jelentéktelenek. Kémi
ai típusuk kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménységük 15-25 nk°, szulfáttartalmuk
60 mg/1 alatt van.
A rétegvizek mennyisége a tározókőzet porozitása szerint váltakozik. Az artézi kutak száma
kicsi, de vízhozamuk általában tetemes. Mélysé
gük váltakozó. A hegység peremvidékein folyó
bányavízkiemelések miatt szintje Ny-on és K-en
süllyed, ill süllyedt.
A lényegében teljes körű vezetékes vízellátás
mellett a csatornázottság is megfelelő, mivel 2 te
lepülés kivételével mindenütt kiépült a rendszer,
így a közcsatornával ellátott lakások aránya
2008-ban 84,8% volt. A terület vízminőség-védel
me - mint vízbázisé - közérdekű feladat.
N ö v é n y z e t
■
Nagyrészt üde erdővel borított
kistáj, a Dunántúl legnagyobb egybefüggő, gaz
dag aljnövényzetű bükköseit találjuk itt (medve
hagyma - Allium ursinum, erdei madársóska Oxalis acetosella, hölgypáfrány - Athyrium filixfemina, erdei pajzsika - Dryopteris filix-mas, bükksás - Carex pilosa, erdei sás - C. sylvatica, béka
bogyó - Actaea spicata, szártalan kankalin - Pri
mula vulgáris). A bakonyi bükkösök jellemző
örökzöld cserjéje az atlanti-szubmediterrán
babérboroszlán (Daphne laureola), a további szubmediterrán elterjedésű fajok közül több (ló
nyelvű csodabogyó - Ruscus hypoglossum, tarka
lednek - Lathyrus venetus) itt éri el hazai elterje
désének É-i határát.
A bükkösök uralta tájba eltérő növényzetű
szigetek ékelődnek. A mély, meredek falú, kőtör
melékes völgyek hűvös alján szurdokerdők van
nak (erdei holdviola - Lunaria rediviva, farkasölő
sisakvirág - Aconitum vulparia, gímpáfrány Phyllitis scolopendrium), amelyek a Dunántúlon
itt a leggyakoribbak. A szurdokerdők szikláin
magashegységi fajok (mohos csitri - Moehringia
muscosa, havasi ribiszke - Ribes alpinum, zöld fo
dorka - Asplenium viridé) élnek. A meredek, D-ies
oldalakban tölgyes „melegszigetek" jelennek
meg. A kisebbek jellemző fafaja a cser- és a

kocsánytalan tölgy, a nagyobbakban a molyhos
tölgy jut vezető szerephez. A tölgyes foltok több
meleg- és fénykedvelő fajt (bajuszoskásafű Piptatherum virescens, bíboros kosbor - Orchis
purpurea, nyugati pikkelypáfrány - Asplenium ceterach, pirítógyökér - Tamus communis) rejtenek,
és hazánkban csak itt fordul elő egy mediterrán
árvalányhajfaj (szálkás árvalányhaj - Stipa bromoides). A nagyobb tölgyes szigetek (Öreg-Szarvad-árok, Cuha-völgy) növényzete különlegesen
változatos, ezek hársas és bükkös sziklaerdőket,
szárazgyep- és bokorerdő-fragmentumokat is
tartalmaznak.
A kistáj Ny-i, illetve K-i-DK-i sávjának nö
vényzete némileg eltérő. Ny-on a bükkösök
gyertyános-tölgyesekkel egészülnek ki, DK-en
pedig a Keleti-Bakonyra jellemző, igen változa
tos növényzet figyelhető meg, sok, az Öreg-Bakony többi részéről többnyire hiányzó fajjal.
Gyakori élőhelyek: K5, K2; közepesen gyako
ri élőhelyek: L l, L2a, K la, LY4, E l, E2, J5, P45,
OB, OC, RC, RB; ritka élőhelyek: LY3, M l, H3a,
E34, LY2, LY1, P2a, P2b, D5, D34, B5, B4, B2, D2,
G2, H2, H4, B la, 14, J2, RA.
Fajszám: több mint 1200; védett fajok száma:
80-100; özönfajok: tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
1, akác (Robinia pseudoacacia) 1. (Bölöni János, Bauer

Norbert)
T a l a j o k ■ A kistájat a legnagyobb területi kiter
jedésben (44%) a karbonátos tömör kőzeten kép
ződött rendzina talajok borítják. Erdősültségük
csaknem összefüggő. Az ugyancsak tömör kőze
ten - a kistáj DNy-i részén, a Tevel-hegyen - a
köves kopárok területi kiterjedése jelentős (14%).
E talajok is főként erdőterületek (70%) és szikla
gyepek (15%).
A laza lejtőlösszel borított medencepereme
ken, az Északi- és a Keleti-Bakony közötti me
dencerészen, valamint Bakonyjákó környékén,
harmadidőszaki üledékeken homokos vályog és
vályog mechanikai összetételű, agyagbemosódásos barna erdőtalajok (39%) találhatók. Vízgaz
dálkodási tulajdonságaik többnyire kedvezőek,
esetenként gyenge víztartó képességűek. Előbbi
ek termékenységi besorolása a 40-55 (int.), az
utóbbiaké a 35-45 (int.) kategória. Erdőként kb.
40%, szántóként 50%, gyepként 10% hasznosul
hat. A tagolt felszíneken az erdőtalajok földes ko
párig erodálódtak.
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Tevel-puszta hegylábfelszínének laza har
madidőszaki üledékein, valamint ott, ahol a
mészkövet kísérő vörösagyag elegendő vastag
ságú, homokos vályog vagy agyagos vályog me
chanikai összetételű barnaföldek (2%) találha
tók. A homokos talajok sekély termőrétegűek,
szélsőséges vízgazdálkodásúak és gyenge termékenységűek. Erdő (25%), rét-legelő (20%) és
szőlő (5%) jelentheti hasznosításukat. Az agya
gos alapkőzeten képződött barnaföldek termé
kenysége kedvező (int. >50), hasznosításuk is
többnyire (50%) szántó.
A patakvölgyek (pl. a Dudari-patak) öntés
anyagán (int. 55-70) termékenységi besorolású,
öntés réti talajok találhatók (1%), amelyek főként
szántóként (70%) és ligeterdőként (30%) hasznosíthatóak.

Talajtípus l<:ód

01
04
07
09
26

Területi részesedés (%)
14
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2
1

A talajtípusok területi elterjedése
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K ö z l e k e d é s m Nagy részén periferikus közleke
dési hálózati helyzetű, gyér közúthálózatú, tele
püléshiányos terület. Ny-i peremét 83. sz. főút,
K-i harmadát a 82. sz. főút és a vele párhuzamos,
megszüntetésre kijelölt Veszprémvarsány-Veszprém vasúti mellékvonal szeli át. A Zirc és Dudar
közötti vasútvonalon a személyforgalom meg
szűnt. Állami közútjainak hossza 107 km, amely
ből 45 km (42%) másodrendű főút. Közútsűrűség 15 km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 23%. Döbrönte,
Jásd és Németbánya közúthálózati végpontok.
Vasútvonalainak hossza 26 km, vasútsűrűség 3,7
km/100 km2. Települései közül csak Eplény ren
delkezik vasútállomással. Dudar vasúthálózati
végpont.
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e l e p ü l é s h á l ó z a t m A viszonylag magas hegységi térszín nem alkalmas sűrű településrend
szer kialakulására, így 100 km2-re alig több mint
2 település jut. A településhálózat további sajá
tossága a térbeli kétosztatúság: a települések a
térség K-i és Ny-i szárnyán helyezkednek el, a
közöttük elfekvő kismedencék települései már
egy másik kistájhoz tartoznak. A térségben váro
si jogállású település nincs, a 13 falu többsége
apró- és kisfalu (200-1000 lakos), 1/4-e pedig
1000-2000 lakosú középfalu. Az átlagos lélekszám 750 körül van (2001).

T

N é p e s s é g ■ Ritkán lakott kistáj, a népsűrűség
mindössze 37 fő/km2 (2001). A népességmaxi
mum éve 1960, azóta a kistáj elveszítette népes
ségének 1/4-ét (2001: 9816 fő). Az elmúlt évtize
dekben a népességszám alakulását a javuló
migráció és a romló természetes népmozgalom
alakította. A korszerkezet kedvező, a gyermek
kornak aránya érzékelhetően felette van a 65 év
felettiekének (2001: 19,3, ill. 15,2%). Az elörege
dési index értéke ugyan csak 2 településen
<100, de elöregedett népességű falu nincs. Az
iskolázottság lényegesen rosszabb képet mutat:
a lakosság bő 1/4-e még az általános iskolát
sem végezte el, 1/3 része elvégezte ugyan, de
nem tanult tovább, míg az érettségizettek ará
nya az országos átlag felét, a diplomások része
sedése pedig az 1/3-át sem éri el (2001:10,4, ill.
3,5%).
A vallási megoszlás egyértelmű: a lakosság
túlnyomó része római katolikus (2001: 72,8%). A
reformátusok aránya csak 16,6%, de van, ahol a
többséget alkotják (Dudar). Az evangélikusok
aránya elenyésző (1%), de alacsony a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak részese
dése is (2,3, ill. 5,5%). A népesség meghatározó
része magyar (2001: kb. 94%), az egykor jóval
nagyobb lélekszámú németség aránya 4,2%-ra
olvadt.
A munkaerő-piaci mutatók sajátos kombiná
ciót alkotnak: a lakosság gazdasági aktivitása
alacsonyabb az országos átlagnál, a munkanél
küliségi ráta viszont kedvezőbb ennél (2001:
35,3, ill. 5,3%). A foglalkozási szerkezetben jelen
leg is az ipar áll az élen (2001:53,3%), megelőzve
a tercier szektort (37,9%) és a mezőgazdaságot
(8,8%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(4,8%) az országos átlagnál alacsonyabb, a tele
pülések közötti kisebb különbségekkel.
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5.1.42 B A K O N Y I- K IS M E D E N C É K
A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Terü
lete 73 km 2 (a középtáj 2,1%-a, a nagytáj 1,1%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

■ Mérsékelten hűvös, de közel a hű
vöshöz és mérsékelten nedves, de m ár közel a
nedves éghajlati típushoz. É-on kifejezetten hű
vös-nedves éghajlatú.
Évente 1960 óra k ö rü li napsütés a valószínű.
N yáron 780, télen 180 óra k ö rü li napfénytartam
a megszokott.
A z évi középhőmérséklet 8,5 °C k ö rü li, de az
É-i medencékben (Zirc és Borzavár körzetében)
m egközelíti a 9,0 °C-ot. A vegetációs időszak hő
mérsékletének sokévi átlaga 14,2-15,0 °C között
változik. Á pr. 20. és 25. között a napi középhő
m érséklet m ár tú llé p i a 10 °C-ot, és 170-175 nap
m úlva, okt. 13-15. táján ism ét az alá csökken.
Á pr. 15-20. k ö rü l szűnnek meg a fagyok és m in t
egy 190-195 nap után, okt. 25-28-án süllyed a
hőm érséklet ism ét fagypont alá. A n yári legm a
gasabb és a té li legalacsonyabb hőm érséklet sok
évi átlaga 30,0-31,0 °C, ill. -15,0 és -16,0 °C kö
zötti.
A D -i medencékben évi 740-780 m m csapa
dék a m egszokott, É-on közel 800 mm. A vegetá
ciós időszakban 430 és 450 m m kö zö tti eső való
színű. Zircen 149 m m eső h u llo tt egy nap alatt,
ez a 24 órás csapadékm axim um . É vi 50-60
É g h a jla t

%
7,3
33,4
0,3
0,0
14,8
44,2
0,0

Hektár
537,2
2448,0
20,2
0,0
1084,5
3237,8
0,0

D o m b o r z a t ■ A z Öreg-Bakony sasbércei apró
hegyközi medencéket fognak közre, amelyek a
szerkezet alakulásától függően eltérő tszf-i ma
gasságban helyezkednek el. Környezetéhez ké
pest alacsony fekvésű a Bakonybéli-medence, el
lenben a Z irc i- és a Hárskúti-m edence 400 m fö
lö tt helyezkedik el.

■ A szerkezeti alapvetésű medencéket
mezozoos és eocén mészkő, partközeli és tenge
r i kőszenes, agyagos képződm ények, harm adidőszaki kavicsösszletek bélelik, a felszínt uralkodóan negyedidőszaki lejtőüledékek takarják.
Laza üledékekből épült térszíneiken a felszín
közeli rétegek kedvező vízháztartása következ

F ö ld ta n

tében a term őhelyek sokféle típusa fo rd u l elő.
(Szemben a rendzinás és vékony vörösagyagtakarós keretező karsztos sasbércekkel, itt ked
vezőek a mezőgazdasági termelés feltételei.)
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napon át hó borítja a talajt; az átla
gos m axim ális vastagsága 30 cm
k ö rü li.
A z a rid itá s i index általában
0,90-0,95, É-on viszont csak 0,88
k ö rü li.
A kismedencékben a szélirány
gyakoriság gyenge szeleknél a vá l
tozatos dom borzat befolyása alatt
á ll, erősebb szelek főleg ÉNy, N y
fe lő l fújnak. A z átlagos sebesség
3 m /s k ö rü li, de H árskút környé
kén 4 m /s.
A nem hőigényes, nagy vízigé
nyű növények termesztésének, ill.
az erdőgazdálkodásnak kedvez az
éghajlat.

Csészjíek
Bakonyöszlop

Dudar

TÜN O ÉRM AJO Í'

Olaszfáit

Német- j
bánya «<
Farkasgyepű

iz e k ■ A Bakonybéli-, a Pénzes
győri- és a Hárskúti-m edence a Gerence, a Borzavári és a Zirci-m edence a Cuha, a Csehbányaimedence pedig a Torna-patak vízgyűjtő területé
hez tartozik. Valam ennyi bő lefolyású.
A vízfolyások itte n i szakaszáról elm ondható,
hogy ez a terület a hegység csapadékcentruma,
ezért valam ennyi bővizű. A becslések szerint a
Torna árvízi hozama 95 m 3/s , a Gerencéé 78
m 3/s , a Cuháé 54 m 3/s . Ezek az adatok a hegy
ségen k ív ü li alsóbb szakaszokra vonatkoznak; a
forrásvidéken m axim álisan is csak felényi hoza
m okkal szám olhatunk. Itt a vízm inőség I. osztá
lyú . A z árvizek a tavaszi hóolvadást, a kisvizek
a nyári szárazságot követik.
Nevezetesebb források az egyes medencék
ben: Bakonybéli-medence: Kálvária-forrás (14-1
1/p.), Csehbányai-medence: Pince-forrás (15-0,3
1/p.), Pénzesgyőri-medence: Kerteskőpusztaiforrás (1,5 1/p.), Zirci-m edence: M alom -forrás
(39-3 1/p.).
A karsztos, magasan fekvő medencékben ál
lóvíz nem alakulhatott ki.
A medencékben „ta la jvíz" is csak o tt van, ahol
vastagabb laza üledékek települtek. Mennyisége
jelentéktelen. Kém iai jellege kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk°,
a szulfáttartalom 60 m g/1 alatt van.
A rétegvíz mennyisége jelentős, m ive l a me
dencék általában jó l tározó üledékekben alakul
tak ki. A z artézi kutak száma csekély, mélysé
gük és vízhozam uk nagy szélsőségek között
válto zik, de általában bővizűek. A bányavíz
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kiemelések m ia tti szintcsökkenés ezeket is ve
szélyeztette.
A 7 kismedencéből 2-ben nincs csatornaháló
zat, a m ásik 5-ben viszont a közcsatornával ellá
to tt lakások aránya 80-90% k ö rü l mozog, így a
kistáji átlag is magas (2008: 80%). M ive l a tájrész
letek a Bakony vízbázist nyújtó területének ré
szei, a vízm inőség-védelem fontos közérdek.
N ö v é n y z e t ■ A kismedencék la ko tt szigeteket
képeznek az erdőkkel b o ríto tt Bakonyban. N ö
vényzetük korábban a környékhez hasonlóan er
dős vo lt, ma azonban elsősorban a ku ltú rtá j a
meghatározó. A szántók és a települések m ellett
kisebb arányban erdőfoltok és regenerálódó nö
vényzetű gyepes-cserjés részek fekszenek. A z er
dőfoltok részben a patakokat kísérő égeres ártéri
erdők (mézgás éger - Alnus glutinosa, podagrafű
- Aegopium podagraria, farkasszőlő - Paris quadrifolia, aranyos veselke - Chrysosplenium alternifolium, keserű kakukktorm a - Cardamine amara, fe
hér zászpa - Veratrum album), részben a korábbi
bükkösök m aradványai: sarj gyertyánosok, lege
lőerdők. A z erdőfoltok és a patakvölgyek a kistáj
legtermészetesebb darabjai, az erdők sok erdei
fa jt őriznek (hóvirág - Galanthus nivalis, bükksás
- Carex pilosa, szagos müge - Galium odoratum,
farkasölő sisakvirág - Aconitum vulparia, karéjos
vesepáfrány - Polystichum aculeatum), a patako
kat az erdők m ellett jellegzetes vízp a rti növény
zet kíséri (acsalapus magaskórósok, cserjések,
mocsaras fo ltok, zsombékosok, kisebb rétek -
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vörös acsalapu - Petasites hybridus, bugás sás -

Carex paniculata).
A jelenlegi gyepek szinte m ind felhagyott
szántókon alakultak k i, ezért gyakran jellegtele
nek. A z idősebbek m ár több-kevesebb, a hegyi
rétekre jellem ző fa jt is tartalm aznak (rigószegfű
- Moenchia mantica, szártalan bábakalács - Carlina acaulis, ré ti szegfű - Dianthus deltoides, Szent
László-tárnics - Gentiana cruciata, ré ti m argitvirág - Chrysanthemum leucanthemum, rojtostám ics
- Gentianopsis ciliata). A gyepeket gyakran nem
kezelik, így kaszálás és legeltetés hiányában avarosodnak, cserjésednek, erdősödnek.
G yakori élőhelyek: nincsenek; közepesen
gyakori élőhelyek: K5, K2, P45, E l, E2, J5, RC,
P2a, P2b, K la , OB, OC; ritka élőhelyek: LY1, LY2,
K I a, RB, D34, D5, B4, B5, H4, B2, P7, RA.
Fajszám: 400-500; védett fajok száma: 20-30;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 1. (Bölöni János, Bauer
Norbert)
■ A kismedencékben a negyedkori lej
tőüledékek vannak túlsúlyban. A völgyfelszíne
ket harm adidőszaki és löszös üledékeken
agyagbemosódásos barna erdőtalajok (61%) bo
rítják. M echanikai összetételük homokos vá
lyog, ill. vályog. Vízgazdálkodásuk a sekély ter
m őrétegű válto za to ké tó l elte kin tve kedvező
tulajdonságú. Földm inőségi besorolásuk a 35-50
(int.), az erősen savanyú változatoké a 25-35
(int.), a sekély term őrétegű, szélsőséges vízgazdálkodásúaké pedig a 20-30 (int.) kategória. A
kedvezőbb termékenységű erdőtalajok főként
szántók (85%), az erodált, erősen savanyú és se
kély term őrétegű változatok pedig erdőként
(15%) hasznosíthatóak.
A völgyperem ek karbonátos kőzetein rendzina talajok (39%) alakultak ki. Erdőként m integy
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80%, sziklagyepként pedig kb. 10% hasznosítha
tó. A kistájban a termeszthető növények válasz
téka szűk: rozs, zab, silókukorica és vöröshere.
■ Periferikus, tagolt közlekedési
hálózati helyzetű, gyér közúthálózatú terület. A
7 kismedencéből egyedül a Zirci-m edencét szeli
át a 82. sz. fő ú t és a vele párhuzamos, megszün
tetésre k ije lö lt Veszprémvarsány-Veszprém vas
ú ti m ellékvonal. Á lla m i közútjainak hossza 16
km , am elyből 6 km (38%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 20 km /100 km 2, főútsűrűség 7
k m /100 km 2. Főút m enti településeinek aránya
12%. Csehbánya és Porva közúthálózati végpon
tok. Vasútvonalainak hossza 8 km , vasútsűrűség
10 km /100 km 2. Települései közül csak Z irc ren
delkezik vasútállomással.
K ö zlekedés

■ Sajátos képződmény, m ivel
7, egym ástól elkülönülő kismedence 8 települé
sét foglalja magában. K özülük egyedül Z irc, a
térség hagyományos központja városi jogállású
(2001:7393 lakos). A falvak többsége apró- és kis
fa lu (200-1000 lakos), átlagos népességszámuk
meghaladja a 600-at. A városi lakosság aránya
(2001: 62%) valam ivel az országos átlag alatti.
T elepüléshálózat

■ M ive l a kistáj területe nem összefüg
gő m ozaikokból á ll, a népsűrűség fogalm a ha
gyományos m ódon nem értelmezhető. A z bizo
nyos, hogy Z irc népsűrűsége (2001: 198 fő /k m 2)
jóval az országos átlag feletti, a többi település
esetében azonban ennek a felét sem é ri el. A né
pességmaximum éve az egyes kismedencék ese
tében változó, 1930 és 1990 közöttre esik. A népe
sedési folyam atok az elm últ időszakban m ár
kezdtek kedvezőtlen vonásokat m utatni, így a
m igráció 1980-tól, a természetes népm ozgalom
pedig 1990 óta veszteséges (2001:11 933 lakos). A
korszerkezet kistáji szinten kiegyenlített, a gyer
m ekkornak aránya valam elyest még meghaladja
a 65 év felettiekét (2001: 16,4, ill. 15,6%). A z el
öregedési index értéke mindössze 1 településen
<100, több fa lu viszont m ár m egindult az elöre
gedés útján. A z iskolázottság terén Z irc magasan
kiem elkedik, értékei alig m aradnak el az orszá
gos átlagtól, a falvak esetében az eltérés term é
szetesen jó va l nagyobb.
A vallási összetétel egyszerű: a lakosság 4/5-e
róm ai kato liku s, a protestánsok részesedése
együtt sem tesz k i 10%-ot (reform átusok: 5,4%,
N épesség
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evangélikusok: 1,3%). Ennél még a felekezeten
k ívü lie k és az ism eretlen vallásúak együttes ará
nya is magasabb (2001: 12%). A népesség döntő
részben m agyar (2001: kb. 95%), rajtuk k ív ü l em
lítést csak a németek érdemelnek (2,7%).
A m unkaerő-piaci m utatók - elsősorban Z irc
jó értékei következtében - kedvezőek: 2001-ben a
lakosság gazdasági aktivitása 40,2%-os, a m un

kanélküliek aránya pedig csak 5,5%. A foglalko
zási szerkezetben a tercier szektor aránya a leg
magasabb, de nem sokkal előzi meg az ip a rt
(2001: 50,1, ül. 42,4%), s a mezőgazdaság aránya
is átlag fe le tti (7,5%). A m unkanélküliek aránya
2007 nyarán (4,4%) alacsonyabb az országos át
lagnál, a települések közötti jelentősebb különb
ségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
arborétum (Zirc), szépalmapusztai arborétum (Porva), a szeretetotthon védett parkja (Bakonybél)
Balaton-felvidéki Nem zeti Park, Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet, Zirci A rbo rétu m Természetvédelmi Terület
Kerteskő-szurdok, Odvaskői-barlang (Bakonybél), pintér-hegyi parkerdő tanösvény (Zirc), Cuha-völgy, Országos Kéktúra

4
Pápavár és Teve!vár sáncai, Bakonyújvár romjai (Bakonybél), Hölgykő várának romjai (Csehbánya)
basilica minor, ciszterci m onostor, gótikus pillérköteg (Zirc), r, kát, tem plom (Porva), bencés kolostor, r, kát. tem plom ,
Szentkút kápolna, B o ro styá n ja it kápolna (Bakonybél), Mária kégykápölna (Csehbánya), r. kát. tem plom és plébánia (Lókút)
Reguly Antal szülőháza (Zirc)

t+t

Zápolyai Orsolya nyughelye (Porva)
Szentháromság-szobor, kőkeresztek (Lókút), Szent Im re-szobor (Zirc), kálvária (Bakonybél)
Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye (Zirc)
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Bakonyi Erdők Háza (Bakonybél), Reguly Antal Műemlékkönyvtár,
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Reguly A ntal Múzeum (Zirc)

5.1.43 K E L E T I- B A K O N Y
A kistáj Fejér és Veszprém megyében helyezke
d ik el. Területe 320 km 2 (a középtáj 9,1%-a, a
nagytáj 5%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

% /
4,0
23,5
1,9
0,6
20,6
48,0
1,3

Hektár
1295,0
7538,0
606,7
202,8
6600,1
15389,9
410,6

D o m b o r z a t ■ M ai geom orfológiai képét az egy
séges Tési-fennsík, a hegyközi medencék (Balinkai-, Alsóperepusztai-m edence), a pannóniai
abrázióval átform ált, lenyesett lépcsős fennsík
peremek, abráziós síkok, pedim entek, glacisok
form acsoportjai határozzák meg. A fennsíkok
enyhén hullám os, gyengén tagolt központi terü
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leteivel ellentétben (2,1 k m /k m 2 átlagos völgy
sűrűség, 20 m /k m 2 relatív relief) a peremek ap
rólékosan szabdaltak (4,1 k m /k m 2 átlagos
völgysűrűség) és itt tapasztalhatók a legnagyobb
relatív re lie f értékek is (100 m /k m 2). íg y az erdőés mezőgazdasági hasznosítás szempontjából a
dom borzat területenként eltérő adottságokkal
rendelkezik.
F ö l d t a n b A kistáj dom borzata uralkodóan mezozoos karbonátos kőzetekből (elsősorban triász
fődolom itból) épült. A Keleti-Bakony 500 m tszf-i
magasság fölé emelkedő fennsíkját szerkezeti ár
kok, hegységperemi süllyedékek határolják. Fej
lődésmenete során sokféle szerkezeti hatásnak
v o lt kitéve. Ezért dom borzata az árkos-sasbérces
töréses szerkezet m ellett pikkelyeződések, víz
szintes és torziós elm ozdulások, alátolódások
form aelem eit viseli. A középső-miocén idején
sekélytengeri, formagazdag hom okrétegek lera
kódása (Várpalota). Fiatal pannóniai üledékek
ben tapasztalt vetődések, törések, de nem utolsó
sorban az elm últ évszázadban feljegyzett föld-
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rengések száma alap
ján szeizm ikusán ér
zékeny területnek m i
nősíthető (Várpalota,
Pét stb.).
A mezozoos kőze
tek felett Balinka tér
ségében eocén korú
barnakőszén települt,
a termelés 1952-1991
között fo ly t. Várpalo
tán 1876-1996 között
középső-miocén korú
barnakőszenet (lig n i
tet) term eltek.

Csákberény

Dudar

Balinka
Bakonynána

Jásd

jVlagyar\pehérvljfsurgó %

isztimér
Gúttamási

.Olaszfalu

Bakonykúti

% >őr

Iszkaszentgyörg;

Vízmérce

Pétfürd

csapadékösszege 330-380 m m közötti, a csúcso
kon 400 m m k ö rü li. Balinkán észlelték a 24 órás
csapadékmaxim um ot (89 mm). A hótakarós na
pok száma évente 50-60, az átlagos m axim ális
hóvastagság N y-on 30-35 cm, K-en 22-26 cm.
A z a rid itá si index K-en 1,15-1,20, N y-on
0,96-1,00.
Leggyakoribb szélirányok az É N y-i és az É-i,
az átlagos szélsebesség a tetőkön és a Tési-fennsíkon 4 m /s k ö rü li, máshol 3-3,5 m /s. (A Tésifennsík szélenergia-hasznosítás szem pontjából
perspektivikus terület.)
A z erdőgazdálkodás m ellett a szántóföldi
ku ltú rá k számára kedvező az éghajlat.
V iz e k a É-i és K -i része a Gajához, D -i része a
Sédhez fo ly ik le. Kisebb részében vízfeleslege,
nagyobb részében vízhiánya van.
A terület vízfolyásairól számos vízjárási adat
ta l rendelkezünk.
A vízjárási adatok jó l tü krö zik a karsztos fe l
szín kiegyenlítő hatását. A z árvizek tavasszal, a
kisvizek ősszel szokásosak.

LKV

LNV

KQ

KÖQ
mVs

290
100

0,65
0,45
0,16
0,2

1,4
0,65
0,2
0,35

cm

Séd
Péti-víz
Csákány-árok
Inotai-víz

C sók^ö,

Bakonycsernye

Csetény

É g h a j l a t m Mérsékel
gw laf ) f At ő i
Hajmáskér
ten hűvös-m érsékel
ten száraz, de N y-on
m érsékelten nedves
éghajlatú kistáj.
A napsütéses órák évi száma átlagosan 1960;
nyáron 780, télen 190 óra k ö rü li napfénytartam 
ra szám íthatunk.
A hőm érséklet évi átlaga 9,0-10,0 °C kö rü l
van, a csúcsokon 9 °C alatti, a tenyészidőszaké
pedig 15,0-15,5 °C k ö rü li, de a D K -i részeken
eléri a 16,0 °C-ot. A 10 °C napi középhőmérsék
letet meghaladó időszak ápr. 10-15. kö rü l kez
d ődik és okt. 14-18-ig ta rt (185-190 nap), de a
magasabban fekvő területeken csak ápr. 20. kö
rü l kezdődik, és okt. 14-18-án ér véget (175 nap
körül). K-en 195, N y-on 185-190 nap k ö rü li
hosszúságú fagymentes időszak valószínű. Ez
az időtartam hozzávetőlegesen K-en ápr. 10-15.
és okt. 25-28. közé, N y-on ápr. 15-20. és okt.
22-24. közé esik. A legmagasabb nyári hőm ér
sékletek sokévi átlaga 32,0-33,0 °C, de a csúcso
kon 30,0-31,0 °C, a legalacsonyabb té li hőm ér
sékleteké -15,0 és -16,0 °C közötti.
A K -i területeken számottevően kevesebb az
évi csapadékösszeg (570-620 m m ), m in t a N y -i
vidékeken (700-720 mm). A vegetációs időszak

Vízfolyás

\ \

Nagyveleg

10 km

Hajmáskér
Várpalota
Ősi
Ősi

20
24
-

52

-

208

NQ

m B
28
9
3
15
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Forrásai közül a tési N agy-forrás (550-791/p)
a legjelentékenyebb.
Á lló v iz e i közül a 3 természetes tónak a felszí
ne együtt sem éri el a 4 ha-t, de az Iszkaszentgyörgy m e lle tti 3 halastó együtt több, m in t 90 ha
felszínű.
A „tala jvíztü kö r" csak a peremeken képvisel
összefüggő szintet, ahol 4-6 m között érhető el.
Mennyisége csak a Gaja-völgyben számottevő.
Jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.
A keménysége 15-25 nk°, a szulfáttartalom 60
m g/1 alatt van. A Gaja-völgyben a keménység 25
nk°-ig, a szulfáttartalom 300 m g /l-ig emelkedik.
A rétegvízkészlet átlagos. A z artézi kutak szá
ma kicsi. M élységük változó, vízhozam uk általá
ban kiadós. Tekintettel a terület vízbázis jellegé
re, a vízm inőség-védelem itt is fontos feladat.
A közcsatornával ellátott lakások aránya ma
gas (2008: 87,5%), ez azonban jelentős mértékben
Várpalota jó ellátottságának a hatása, a kisebb
falvakban csak részlegesen kiépített a csatorna
hálózat.
ö v é n y z e t ■ É-on és ÉNy-on a dom borzat
egyenletesen le jt a Tési-fennsíkról a Gaja völgyé
be, a klím a kiegyenlített, itt üde erdők (bükkö
sök, gyertyános tölgyesek) jellem zők. A D -i és K -i
részek összegyűrt felszíne igen változékony
klím ával párosul: a Tési-fennsíkon még a bükkö
söknek m egfelelő, a 10 km -re lévő Várpalotán
m ár a zárt erdő kialakulásához sem elég a csapa
dék. E m iatt a növényzet is igen változékony, je l
lemző a sokféle élőhelytípus kis területen való
m ozaikos megjelenése. A magasabb részeken
bükkösök, bükkös sziklaerdők, fajgazdag ele
gyes tölgyesek váltakoznak egymással. A D-ies
oldalakon ezt száraz gyepek és elegyes tölgyesek
m ozaikja váltja fel: sziklagyepek, sztyepek, bo
korerdők, mészkedvelő és cseres-kocsánytalan
tölgyesek. A meredekfalú völgyekben mindez még
jobban összekeveredik. E rész flórája is nagyon
gazdag, üde és száraz erdei, száraz gyepi, szikla
gyepi és sziklaerdei fajok egyaránt nagy m ennyi
ségben fordulnak elő. A sziklaerdei fajok közül
többnek (mohos csitri - Moehringia muscosa, p i
ros m adárbirs - Cotoneaster integerrimus, hosszú
levelű buvákfű - Bupleurum longifolium) itt van a
hazai elterjedési súlypontja (további kiem elt fon
tosságú fajok: cifra kankalin - Primula auricula,
szürke bogáncs - Carduus glaucus, tarka nádtippan - Calamagrostis varia). A sziklagyepi fajok

N
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(magyar gurgolya - Seseli leucospermum, gombos
varjúköröm - Phyteuma orbiculare, keserű pacsir
tafű - Polygala amara, kövér daravirág - Draba
lasiocarpa, henye boroszlán - Daphne cneorum,
terpedt koronafürt - Coronilla vaginalis) gazdag
sága is jelentős. A hegyláb felé az erdők egyre
nyíltabbá válnak, s egyre nagyobb kiterjedésben
fordulnak elő a különféle száraz gyepek, számos
ritka (fénylő zsoltina - Serratula lycopifolia, bodzaszagú ujjaskosbor - Dactylorhiza sambucina, méhbangó - Ophrys apifera) és gyakori (kisfészkű
hangyabogáncs - Jurinea mollis, ezüstös ú tifű Plantago argentea, árlevelű len - Linum tenuifolium, árvalányhajfajok - Stipa spp.) fajjal. Ennek a
tájtípusnak a legszebb példája a Baglyas-hegy.
Várpalota környékén m ár a löszös talajra jellem 
ző sztyepek is előfordulnak (sugaras zsoltina Serratula radiata, szennyes ínfű - Ajuga laxmannii).
G yakori élőhelyek: K5, K2, L l, L2a, H2, H3a,
LY4, OC, P2b, RC; közepesen gyakori élőhelyek:
LY3, H4, G2, P45, M l, E l, E2, OB; ritk a élőhelyek:
LY2, J5, LY1, H l, H5a, B la, D34, D5, B5, P2a, 14,
M7, M8, D2, D l, K7a, L4a, 12, B3, A l, RB, RA.
Fajszám: több m in t 1200; védett fajok száma:
80-100; özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 1. (Bölöni János,

Bauer Norbert)
A kistáj területének nagyobb hánya
dát (64%) a mészkövön képződött rendzina tala
jo k alkotják. Hasznosításukban az erdő kb. 60%-ot,
a gyep és a legelő pedig 40%-ot tehet ki.
A löszös fennsíkok kiterjedt talajtípusa a vá
lyog mechanikai összetételű, agyagbemosódásos
barna erdőtalaj (27%). Kémhatása a kilúgozás
m értékétől függően erősen vagy gyengén sava
nyú, vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőek,
termékenységi besorolása a 30-45 (int.) kategória.
Főként szántóként (65%) és legelőként (25%) hasznosíthatóak, még erdő csupán a fennmaradó 10%.
A lejtőlöszön és a harm adidőszaki üledéke
ken barnaföldek (7%) képződtek. M echanikai
összetételük vályog vagy agyagos vályog. A víz
gazdálkodási tulajdonságok - a sekély term őrétegűek kivételével - általában kedvezőek. Ter
m ékenységük a változó tulajdonságok széles
skálája szerint a 30-55 (int.) kategóriába sorolha
tó. A lejtőviszonyoktól függően szántóként 65%,
legelőként pedig 30% hasznosítható.
A földes és köves kopárok és a Gaja-völgy réti
talajainak területe csupán 1-1%. A földes kopárok
Ta la jo k ■
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főként (90%) karsztbokorerdők, a ré ti talajok ka
szálórétek (70%) és szántók (25%) lehetnek. A
kistáj szántóin főleg búzát, árpát, zabot, ku k o ri
cát és vörösherét termeszthetnek.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
1
04
64
07
27
09
7
26
1
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtőkategória
Erdő
kód
0-5
5-17 17-25 >25
01 ’
20
10
70
04
20
50
20
5
5
07
45
25
10
15
5
09
35
10
45
5
5
: 26
65
5
25
5
K ö z l e k e d é s H Félperiferikus közlekedési hely
zetű, gyér közúthálózatú terület. A kistájnak csu
pán a D K -i peremét szeli át a 8. sz. fő ú t és é rin ti
a Veszprém-Székesfehérvár egyvágányú v illa 
m osított vasúti fővonal. Á lla m i közútjainak
hossza 64 km , am elyből 17 km (27%) főút. Közútsűrűség 21 k m /100 km 2, főútsűrűség 5
k m /100 km 2. B akonykúti és Isztim ér közútháló
zati végpontok. Vasútvonalainak hossza 7 km,
am ely 100%-ban villam osított. Vasútsűrűség: 1,9
km /100 km 2. Csak Csór és Várpalota rendelke
z ik vasútállomással.

■ A kistáj jelentős része a ter
mészeti körülm ények m ia tt nem alkalm as a
megtelepedésre, így 100 km 2-re alig több m in t 2
település ju t. A fe n ti okok magyarázzák a telepü
lések aszim m etrikus elhelyezkedését is: a lakott
helyek döntő része a térség K -i részén fekszik.
A 7 településből egyedül a hagyományos tá ji

T elepüléshálózat

központ, Várpalota városi jogállású (2001:21 779
lakos). A falvak az egyetlen törpefalu kivételével
viszonylag népesek (900-1800 lakos), így az átla
gos falum éret 1000 lakos felett van. A városi la
kosság aránya (2001: 77,3%) átlag feletti.
N é p e s s é g ■ A kistáj viszonylag sűrűn la ko tt
(2001: 97 fő /k m 2), ez azonban jórészt Várpalota
értékének a következménye, a térség jelentős ré
szén a m utató értéke 20 fő /k m 2 alatti. A népes
ségmaximum éve 1980, azóta lényegében stabil a
népességszám (2001: 28 170 fő). A z elm últ id ő 
szakban a lakosságszámot a javuló m igráció és a
rom ló természetes népm ozgalom alakította. A
korszerkezet kedvező, a gyerm ekkorúak aránya
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 16,5, ill.
13,6%). Az elöregedési index értéke 1 faluban
<100, a törpefaluban viszont a lakosság elörege
dése visszafordíthatatlannak látszik. A z iskolá
zottsági szint valam ivel alatta van az országos
átlagnak, s ez leginkább a diplom ások esetében
látszik (2001: 6,4%).
A vallási összetétel megítélését jelentősen be
folyásolja, hogy a felekezeten k ív ü lie k és az
ism eretlen vallásúak aránya egyaránt magas elsősorban Várpalota értékei m ia tt (2001: 20, ill.
12,4%). íg y a legnagyobb vallási közösség, a ró
m ai ka to liku so k aránya is 50% a la tt m arad
(48,4%). Őket jelentős lemaradással követik a re
form átusok (12%) és az evangélikusok (4,9%). A
népesség döntő része magyar (2001: kb. 96%), a
kisebbségek közül csak a németség érdem el em
lítést (1,1%).
A m unkaerő-piaci m utatók az átlagosnál job
bak: a lakosság gazdasági aktivitása 40,2%-os, a
m unkanélküliek aránya 7,9% (2001). A foglalko
zási szerkezetben az ip a r á ll az élen (2001:
52,4%), megelőzve a tercier szektort és az alig je
len levő mezőgazdaságot (45,8, ill. 1,8%). 2007
nyarán a m unkanélküliek aránya (4,5%) az or
szágos átlag a latti, a települések kö zö tti kisebb
különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R TÉ K E K

degenforgalmi régió: közép-dunántúli

A

Álba Regia-barlang (Isztimér)
Várpalotai Homokbánya Természetvédelmi Terület

141

Burok-völgyi őserdő (Isztimér, Bakonykúti), Országos Kéktúra
s® |

'■ 1

-

Szabó-féle homokbánya (Várpalota)
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Csiklingvár romjai (Isztimér), Thury vár (Várpalota), Bátorkő-Pusztapalota várának romjai (Várpalota)

í
w

t

r. kát. tem plom (Csór), r. kát. tem plom , ref. tem plom (Iszkaszentgyörgy), r. kát. tem plom (Isztimér), r. Irat. tem plom ,
ref. templom, ev. templom, zsinagóga, Zichy kápolna, Szent Donát kápolna (Várpalota), Szent Márton tem plom (Inota-Várpalota)
Somssich-kastély, Nedeczky-kúria (Csór), Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély (Iszkaszentgyörgy) Zichy-kastély (Várpalota)

t+t

K
R
ifr
ft

római kori halomsírok (Inota-Várpalota)
barokk kőszobrok (Csór)
szélmalom (Tés), inotai hőerőm ű (Inota-Várpalota)
Szélmalom Múzeum (Tés), Magyar Vegyészeti Múzeum, Trianon Múzeum, Fodor Sára Tájház (Várpalota)
régi m agtár (Csór)

5.1.44 V E S Z P R É M -D E V E C S E R IÁROK

az erdőgazdasági hasznosításra is alkalm atlan
térszínek túlsúlya jellem zi.

A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Te
rülete 256 km 2 (a középtáj 7,3%-a, a nagytáj 4%-a).

F ö l d t a n ■ A z Északi- és Déli-Bakony között he
lyezkedik el, K -N y -i és harántirányú törések
mentén süllyedt szerkezeti árok. M ikrotektonikusan összetöredezett, eltérő mértékben meg
süllyedt (100-400 m tszf), mozaikos elrendeződésű, triász dolom itból és mészkőből álló sasbércek
az alapjai. A süllyedés eltérő m értékét m utatja,
hogy az árok Veszprém és Bántapuszta közötti
szakaszán a peneplénmaradványok 50-100 m mé
lyen húzódnak, a Veszprém-Herend árokszaka
szon 250-300 m tszf-i magasságú a medencealap
zat, a Herend-Devecseri-árok részen a sasbérceket
ismét több száz m mélységben érték el a fúrások.
Geomorfológiai arculatát peremi abráziós párká
nyok, enyhén hajló, völgyekkel tagolt pedimentek,
eróziós völgyek, kiszélesedő alluvium ok és me
dencetalpak, erodált fennsíkok m ikroform ákban
gazdag formacsoportjai teszik változatossá.

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

Hektár
2796,1
7995,4
99,8
113,5
8308,7
6116,7
163,8

%
10,9
31,2
0,4
0,4
32,5
23,9
0,6

D o m b o r z a t ■ A gyengén tagolt medencék dom 
borzattípusát képviseli. A z átlagos relatív relief
20 m /k m 2, az átlagos völgysűrűség 1,9-2,0
k m /k m 2. Területének túlnyom ó része dolo m it
kopár, vagy vékony rendzinatakarós felszín. A
dom borzat egyenetlenségeit k itö ltő hullóporos
anyagon és a felhalm ozódott löszös lejtőtörm elé
ken képződhettek sekély term őtalajok. A kistájat

■ Mérsékelten hűvös éghajlatú, de
DK-en m ár közel a mérsékelten meleghez. A
É g h a jla t

m u m oT A
N o szjp b

lágyarpolány
gyulafii

PADRAGKÚT

574

-17°.

5. 1.32 VESZPRl

1*
J* B a la to h f^ ő ^ N ^ ' ^es2|

5 .1.44

mérsékelten nedves és mérsékelten száraz éghaj
la ti típus határán van, de K-en kifejezetten m ér
sékelten száraz.
A napsütéses órák évi összege 1960 k ö rü li,
nyáron 790 óra k ö rü li, télen 190 óra napfénytar
tam várható.
A kistáj középső területem az évi középhő
mérséklet 9,0 °C k ö rü li, K-en és N y-on 9,5 °C kö
rü li, sőt a D K -i részeken m egközelíti a 10,0 °C-ot.
A vegetációs időszak átlaghőmérséklete DK-en
16.0- 16,5 °C, a középső részeken csak 15,0 °C kö
rü li, N y-on ism ét m egközelíti a 16,0 °C-ot. Ápr.
10-15. kö rü l a napi középhőmérséklet általában
meghaladja a 10 °C-ot, de a K -i részeken m ár
egy-két nappal hamarabb is, m íg a középső he
gyes-dombos vidékeken csak ápr. 20. körül. Ez
az időszak okt. 14—18-ig tart, am i K-en évi m in t
egy 190 napot, a középső vidékeken hozzávető
legesen 175 napot, máshol 185 napot jelent. A
fagypont alatti hőmérsékletek a kistáj K -i és N y -i
részén általában ápr. 10-15., középen ápr. 15-20.
között megszűnnek. A z őszi átlépés ugyanilyen
eloszlásban okt. 25-28., ill. okt. 22-25. A fagy
mentes időszak hossza így 195, ill. 188-190 nap.
A nyári legmelegebb napok m axim um hőmér
sékletének sokévi átlaga K-en 33,0 °C, máshol
31.0- 32,0 °C, a té li legalacsonyabb m inim um oké
-15,0 és -16,0 °C közötti.
A z évi csapadékösszeg K-en 570 és 620 m m
kö zö tti, a középső és a N y -i részeken 650-730.
A vegetációs időszakban N y-on 400-420 m m ,
K-en és É-on csak 330-350 m m eső várható.
A legtöbb csapadékot, am i 24 óra alatt le h u llo tt,
Herenden m érték (115 mm). A kistáj N y -i és K -i
szélén évente 35-40, középen 50 fö lö tti hótakarós napra szám íthatunk; az átlagos m axi
m ális hóvastagság 25-30 cm. G yakoriak a hó
fúvások.
K-en 1,12-1,20, máshol 1,00 k ö rü li az ariditási
index értéke.
Különösen nagy a N y -i szél gyakorisága a
gyenge-közepes erősségű szeleknél. Erős szél
esetén az E N y-i az uralkodó. A z átlagos szélse
besség 3 m /s , de Városlőd környékén megköze
líti a 4 m /s-ot.

Vízfolyás

Vízmérce

DK-en a hőigényesebb, m áshol a kevésbé hő
igényes növények termesztésére alkalm as az ég
hajlat.
V iz e k ■ K -i fele a Séd, N y -i fele a Torna vízgyűj
tő területe. Előzőnek teljes 513 km 2-es vízgyűjtő
jéből 485 km 2, teljes 55 km-es hosszából 49 km ;
utóbbinak 498 km 2-es területéből 371 km 2, 51
km-es hosszából 32 km ta rto zik a kistájhoz, s
azon kb. 2 /3 -1 /3 arányban osztoznak. A vízház
tartás jellege N y-ró l K-re haladva m érsékelt víz
feleslegből mérsékelt vízhiányra változik.
Vízjárási adatok m indkét vízfolyásról vannak.
A z adatok a vízjárás karsztos befolyásoltságát
jó l m utatják. Az árvizek tavasszal, a kisvizek
ősszel a leggyakoribbak. A Séd vízminősége III., a
Tornáé II. osztályú. Számos forrása közül a Város
lőd m elletti Városmegyeri-forrás (40-1,41/p.) és a
M alom -forrás (39-31/p.) a legjelentékenyebb.
Kevés állóvize közül csak az ajkai természetes
jellegű (1,2 ha). Ennél sokkal jelentősebb a 3 halas
tó (89 ha), amelyek közül a jutási 53 ha felszínű.
Összefüggő „talajvízre" csak a perem i v ö l
gyekben szám íthatunk, de mennyisége o tt is
jelentéktelen. Kém iai jellege kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos. A keménysége 15-25
nk° között van, de a települések körzetében jóval
meg is haladja ezt az értéket. A z általános 60 m g/1
alatti szulfáttartalom is felmehet 300 m g/1 fölé.
A rétegvízkészlet N y-ról K felé nő. A z artézi ku
tak száma mérsékelt. Mélységük 100-200 m közöt
ti. Vízhozam uk helyenként igen jelentős. A karszt
vízszint a bányavíz kiemelése m ia tt a korábbi
évtizedekben erősen süllyedt, a korlátozások be
vezetése után azonban ism ét em elkedni kezdett.
A lényegében teljes körű vezetékesvíz-ellátás
m ellett az átlagosnál jobb a szennyvízkezelés
helyzete is: 2008-ban a közcsatornával ellá to tt la
kások aránya 94,5%, s mindössze 1 településen
hiányzik a csatornahálózat.
A terület vízbázis jellege m ia tt a kistáj vízm i
nőség-védelme országos fontosságú.
ö v é n y z e t ■ A kistáj területének természe
tes növénytakaróját fényben gazdag cseres- és
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m olyhos tölgyesek u ra ltá k, a K -i részeken
(„V eszprém -V árpalo tai-fennsík") feltehetően
nagyobb természetes sziklagyep-sztyeprét tisz
tásokkal. A másodlagos szárazgyepek területe az
erdőterületek rovására antropogén hatások (a 20.
századig szabályozatlan erdőhasználat, legel
tetés, mezőgazdasági, ill. katonai hasznosítás)
m iatt számottevően m egnőtt. A kistáj területén
egy K -N y -i irányú klim atikus gradiens húzódik,
m ely a növényzet változásában is tetten érhető.
A z eredetileg m olyhos tölgyesek és sztyeprétek
uralta, szárazabb K -i részen jellem ző pannon,
balkáni és erdőssztyep-fajok (törpem andula Prunus tenella, Borbás-kerep - Lotus borbasii,
m agyar kutyatej - Euphorbia glareosa, magas k í
gyószisz - Echium italicum, pompás ökörfarkkó
ró - Verbascum speciosum, buglyos zanót - Chamaecytisus austriacus), ill. szubm editerrán elemek
(őszi csillagvirág - Prospero elisae, sulyoktáska Aethionema saxatile, borzas szulák - Convolvulus
cantabrica) N y felé haladva fokozatosan (Vár
palotától M árkóig) m egritkulnak, ill. eltűnnek.
A z aszóvölgyek sziklás perem ein néhol értékes
d o lom itflóra (magyar gurgolya - Seseli leucospermum, Szent István-szegfű - Dianthus plumarius
subsp. regis-stephani, kékes borkóró - Thalictrum
pseudominus), a mélyebb fekvésű, karsztforrásos
részeken (Bánta, M iklá d ) néhány lápréttöredék
(lápi n y ú lfa rk fű - Sesleria uliginosa, szibériai
nőszirom - Iris sibirica, kornistárnics - Gentiana
pneumonanthe) m aradt fenn. A kistáj N y -i, csapa
dékosabb részén m ár inkább a Bakonyaljára je l
lemző növényzetet találunk, a kavicshátakon
cseres-tölgyes (felemáslevelű csenkesz - Pestuca
heterophylla, fehér pim pó - Potentilla alba, genyőte - Asphodelus albus), üde term őhelyeken a
bakonyi völgyeket idéző gyertyános-tölgyes
(medvehagyma - Allium ursinum, szagos galaj Galium odoratum, magyar varfű - Knautia drymeia) erdőkkel (H erendtől Ajkáig). Ma itt jelentős
az intenzív m űvelésű mezőgazdasági és ip a r
területek térfoglalása, jellegtelen másodlagos ve
getációval.
G yakori élőhelyek: L l, L2a, K2, OC, H2,
H3a, P2b; közepesen gyakori élőhelyek: L2b,
M l, J5, K5, RC, RB, RD, P2a, G2, H5a, E l, OB,
D2, D34; ritk a élőhelyek: A l, B la, B3, B5, D l,
D5, H l, H4, I I , 14, Jla, K7a, LY1, LY2, LY3, LY4,
M 6, M7, M 8, P45.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 80-100;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4,
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akác (Robinia pseudoacacia) 3, bálványfa (Ailanthus
altissima) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, selyemkóró ( Asclepias syriaca) 1, tájidegen
őszirózsa-fajok {Aster spp.) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1. (Bauer Norbert, Bölöni János)
A kistáj magasabb térszínein, p l. He
rendtől K-re, a m észkőfelszíneket rendzina tala
jo k (54%) alkotják. E talajok termőrétegének a
vastagsága 20 és 40 cm között változik. Haszno
sításukban az erdő csupán 25%, a gyep és a lege
lő pedig 60% lehet.
H erendtől N y-ra a magasabb térszínek löszös
üledékein, A jkától É-ra pedig periglaciális üledé
ken agyagbemosódásos barna erdőtalajok (37%)
képződtek. A löszön képződött változatok me
chanikai összetétele vályog, vízgazdálkodásuk
azonban a sekély termőrétegűség m iatt általában
szélsőséges. Termékenységi besorolásuk a 25-35
(ext.) és a 30-45 (int.), az erodáltaké pedig a
15-25 (int.) kategória. A periglaciális üledéken
képződött változat hom ok m echanikai összetéte
lű , kedvezőtlen vízgazdálkodású, termékenysé
ge erősen évjáratfüggő (int. 10-25). Főként szán
tóként (70%) és erdőként (15%) hasznosíthatóak.
A z A jka környéki löszös üledék felszínközeli
(<5 m) talajvizű területem ré ti csernozjom tala
jo k (3%) alakultak ki. A vályog m echanikai
összetételű, kedvező termékenységű (int. 60-75)
talajok csupán harmada lehet szántó, m ert 70%-ot
települések foglalnak.
A patakvölgyek alluvium án homokos vályog
és vályog m echanikai összetételű, a 40-50 (int.)
termékenységi besorolású ré ti talajok képződtek
(6%). Zöm m el (90%) rétként és szántóként (10%)
hasznosulhatnak.
T a l a jo k h

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
54
37
■3
6

04
07
16
25

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Lejtőkategória
Talajtípus
5-17 17-25 >25
0-5
kód
04
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25
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5
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K ö z l e k e d é s ■ A rte riá lis közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalm i tengelyű terület. Közép
vonalában fu t a 8. sz. főút, és a vele párhuzamos
Székesfehérvár-Boba egyvágányú villam osított
vasúti fővonal. Veszprémnél É fe lő l csatlakozik
be előbbibe a 82. sz. főút, utóbbiba a megszünte
tésre k ije lö lt Veszprémvarsány-Veszprém vasúti
m ellékvonal. Á lla m i közútjainak hossza 72 km ,
am elyből 27 km (38%) első- és másodrendű főút.
Közútsűrűség 24 k m /100 km 2, főútsűrűség 9
km /100 km 2. Főút m enti településeinek aránya
73%. M agyarpolány közúthálózati végpont. Vas
útvonalainak hossza 67 km , amelynek 60%-a v il
lam osított. Vasútsűrűség: 22,3 km /100 km 2. Tele
püléseinek 90%-a rendelkezik vasútállomással.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A hosszú, keskeny kistáj
viszonylag kevés, de népes településnek ad o tt
hont. íg y a 100 km 2-re ju tó települések száma va
lam ivel 4 felett van, ugyanakkor a térség 1/10-e
beépített terület. A 11 településből 2 városi jogál
lású, közülük A jka tá ji szerepköre jelentősebb
(2001: 31 805 lakos). A falvak túlnyom ó része kö
zepes m éretű (1000-3000 lakos), így az átlagos
falum éret 1600 lakost jelent. A városi népesség
aránya (2001: 70,8%) valam ivel az országos átlag
feletti.

■ Sűrűn benépesült kistáj: a népsűrű
ség (2001:110 fő /k m 2) alig m arad el az országos
átlagtól. A népességmaximum éve 1990, azóta
nincs érdem i változás (2001: 49 624 fő). A tényle
N épesség

ges népességszám ettől valam elyest eltér, m ert
A jka egy része á tn y ú lik egy m ásik kistájra,
ugyanakkor Veszprém É-i pereme ide esik. A ter
mészetes népm ozgalom és a m igráció egyaránt
kiegyenlített, így a népességszám nem m utat na
gyobb ingadozást. A korszerkezet kedvező,
m ivel a gyerm ekkornak aránya jelentősen meg
haladja a 65 év felettiekét (2001: 17,1, ill. 12,8%).
A z elöregedési index értéke fele-fele arányban
van 100 alatt és felett, elöregedésnek in d u lt tele
pülés nincs. A z iskolázottsági szint kissé elma
rad az országos átlagtól.
A vallási összetétel megítélését befolyásolja,
hogy a felekezeten k ívü lie k és az ism eretlen vallásúak együttes aránya viszonylag magas (2001:
16,4%). A róm ai katolikusok többsége azonban
így is egyértelm ű (68,9%), jelentősen megelőzve
a reform átusokat (8,6%) és az evangélikusokat
(4,8%). A népesség túlnyom ó része m agyar
(2001: kb. 93%). A z egykor lényegesen nagyobb
lélekszám ú németség aránya 4%-ra olvadt, né
hány településen (pl. Bánd: 36,7%) azonban lé
nyegesen nagyobb a részesedésük.
A m unkaerő-piaci m utatók kedvezőbbek az
országos átlagnál: a népesség gazdasági a ktiv itá 
sa 41,6%-os, a m unkanélküliek aránya 6,7%
(2001). A foglalkozási szerkezetben az ip a r ará
nya a legnagyobb (2001:54,4%), megelőzve a ter
cier szektort és a mezőgazdaságot (43,8, ill.
1,8%). A m unkanélküliek aránya 2007 nyarán az
országos átlag ala tti (4,6%), a települések közötti
jelentősebb különbségek nélkül.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

legenforgalmi régió: közép-dunántúli
Városliget (Ajka)

JS 3 »

Kőlik-barlang (Szentgál)

A
Balaton-felvidéki N em zeti Park, Szentgáli Tiszafás Természetvédelmi Terület, Bakonygyepesi Zergebogláros
Természetvédelmi Terület (Ajka)

á

Lőrintei-víztározó (Kolontár), csónakázó tó, csingeri-völgyi parkerdő (Ajka), horgásztó (Városlőd), halastó (Gyulafirátót)
padragkúti sziklák (Ajka), nummuliteszes mészkő/Szent László pénze/ (Magyarpolány)
Essegvár romjai (Bánd)
r, kát. tem plom (Ajka), Szent Anna tem plom (Bánk), r. kát. tem plom (H erend), plébániatemplom és plébánia (Kislőd),
Szent László tem plom (Magyarpolány), római őrtoronyra épült kerektem plom , r. kát. tem plom , ev. tem plom (Öskü)
Tem plom dom b (Ajka), régi plébánia (Öskü)
katonai te m e tő (Hajmáskér), síremlékkert, gyerm ektem ető (Kislőd)

F t
kálvária (Kislőd, Magyarpolány, M ártó), Szentháromság-szobor, Szent Anna-szobor (Öskü)
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Porcelángyár (Herend)
Városi Múzeum, Bányászati Múzeum, Kristálymúzeum (Ajka), Porcelánmúzeum (Herend), Rőthy Mihály
Egyházi G yűjtem ény (Kislőd), Tájház (Magyarpolány), H elytörténeti Gyűjtemény, N é m e t Nemzetiségi Tájház (Városlőd)
83 véd ett parasztház /a Nem zeti Örökség része/ (Magyarpolány), sváb lakóházak (M ártó ),
a késő gótikus várfalra épült lakóház (Öskü)

5.1.51 PÁPAI-BAKONYALJA
A kistáj Veszprém és Győr-Moson-Sopron me
gyében helyezkedik el. Területe 244 km 2 (a kö
zéptáj 7%-a, a nagytáj 3,8%-a).
D omborzat ■ A kistáj geom orfológiai bélyegei
alapján két részterületre különíthető. A z id ő 
sebb, magasabb fekvésű hegylábfelszín dom bor
zata közepesen tagolt, 2,1-2,2 k m /k m 2 átlagos
völgysűrűségi értékek, 20-30 m /k m 2 relatív re li
ef értékek jellem zik. A fiatalabb hordalékkúp
sorozat enyhén hullám os 2-5°-os lejtők m ellett
gyengén tagolt; az
1,5-1,6 k m /k m 2 át
it) km
lagos völgysűrűség
és a 10-20 m /k m 2
re la tív re lie f érté
kek síksági dom 
Takácsi,
borzattípusra emlé
keztetnek.
F öldtan ■ A feküt
D-en
elsősorban
kréta, É-on pedig
triász karbonátos
kőzetek alkotják.
Ezekre a későbbiek
ben eocén-oligocén
és miocén képződ
mények települtek.
A negyedidőszak
ban a Bakony köz
ponti területeiről k i
futó patakok nagy
mennyiségű horda
lékot teregettek szét
az előtereken. így
egymás m ellé, ill.
egymás fö lé igen
eltérő összetételű
és szemnagyságú
hord a lé kkú p so ro k
épültek. A hegyláb
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felszínt tehát a laza üledékek különböző típusai
építik fel. A magasabb hordalékkúpsorokat löszös
hom ok takarja (27%). A vékony hordalékkúpok
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

L145 '

%
3,5
39,4
0,7
0,3
8,5
47,2
0,4

I

Hektár
863,0
9621,3
172,0
61,5
2087,4
11525,7
87,8
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V i z e k ■ A Bakonyból a M arcalhoz lefolyó vízfo
lyások rö v id szakaszaikkal keresztezik a kistájat.
Ezek sorrendben É-ról D-re haladva: SokoróaljiBakony-ér (46 km , 341 km 2), Gerence (57 km , 408
km 2), Pápai-Bakony-ér (26 km , 65 km 2), Bittva
(45 km , 290 km 2). M érsékelt lefolyású terület.
A vízfolyások vízjárási adatai a kistájon k ív ü li
szakaszaikról származnak.
A z árhullám ok részben tavasszal, részben
nagy nyári zivatarok után, a kisvizek pedig ősszel
alakulnak ki. A vízm inőség jobb esetben II. osz
tályú, de a nagyobb települések teljesen el is
szennyezhetik az átfolyó vizeket.
Valam ikor nevezetes v o lt a tapolcafői N agy
forrás (550-79 1/p.), am i azonban a bányavíz-ki
emelést követő karsztvízszint-csökkenés m iatt
elapadt, m ajd a bányászati vízkiem elés csökken
tése, ill. szüneteltetése óta folyam atosan regene
rálódik.
Kevés tava közül csak a fenyőfői a természe
tes eredetű (1,5 ha). A 3 halastó (együtt 37,5 ha)
között a nagyteveli alsó (30 ha) a legnagyobb.
Összefüggő „ta la jvízszin t" csak a völgyekben
van, 4-6 m között. Mennyisége kevés. Kém iailag
kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos. Ke
ménysége 15-25 nk° között, szulfáttartalm a 60
m g/1 alatt van.
A rétegvízkészlet csekély. A z artézi kutak szá
ma csekély, a mélységük ritká n haladja meg a
100 m -t, de a vízhozam aik gyakran jelentősek.
Hátrányos az általában nagy vastartalom .
2008-ban a települések felében v o lt csatornahálózat, az erre kapcsolt lakások aránya 49,7%-ot
te tt ki.

feküje pannóniai agyag és hom ok, helyenként
oligocén-m iocén konglom erátum . Ezek terüle
tenként kisebb foltokban felszínre is bukkannak.
A pannóniai üledékek elterjedése 16%, a konglo
m erátum ok a kistáj 6%-án fordulnak elő. A z eró
ziós völgyek a llu viális anyagai az összterület
12%-ára terjednek ki.
A kistáj értékes ásványkincse az eocén bauxit
Fenyőfő térségében.
É g h a j l a t H M érsékelten hűvös és mérsékelten
nedves kistáj, de É-on m ár mérsékelten száraz.
A z 1960 óra k ö rü li évi napfénytartam a meg
szokott; ebből nyáron 780, télen 185 óra k ö rü li
napsütés a valószínű.
A z évi középhőm érséklet 9,5 °C k ö rü li, de
Fenyőfő és Bakonykoppány környékén csak
9.0 °C k ö rü li. A n yári félévben 16,0 °C, de a ma
gasabb helyeken 15,0-15,5 °C k ö rü li középhő
m érséklet várható. Ápr. 13-16. és okt. 15-18.
között, azaz 180-185 napon keresztül a napi
középhőmérséklet általában m ár meghaladja a
10 °C-ot. A fagymentes időszak hossza 184-188
nap k ö rü li (ápr. 15-20. és okt. 20-25. között). A z
évi abszolút hőm érsékleti m axim um ok átlaga
32.0 és 33,0 °C közötti, a m inim um oké -16,0 és
-17,0 °C közötti.
A z évi csapadékösszeg 650 m m k ö rü li, É-on
csak 600 m m , de a Bakony felé haladva kevéssel
a 700 m m -t is meghaladja. A tenyészidőszakban
É-on 360-380 mm, D-en 380-410 mm eső várha
tó. A legnagyobb 24 órás csapadék BakonyszűcsKőrishegyen v o lt (132 mm). A hótakarós napok
átlagos évi száma a hegylábnál 35, feljebb 40-45,
20-25 cm közötti átlagos m axim ális hóvastag
sággal.
A z ariditási index értéke É-on 1,15, D felé ha
ladva és a magasabb részeken 1,00-ig csökken.
Leggyakoribb az É-i, az É N y-i és a D -i szél.
A z átlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 3
m /s-t.
Kevésbé hőigényes szántóföldi és kertészeti
ku ltú rá k számára m egfelelő az éghajlat.

Vízfolyás
' '- ■
,
Sokoróalji-Bakony-ér
Gerence
Pápai-Bakony-ér
Bittva

Vízmérce

N ö v é n y z e t ■ Potenciális erdőtáj: a kavicsos-ho
mokos dom bokon eredetileg cseres-tölgyesekkel,
m ezofil term őhelyen gyertyános-tölgyesekkel,
patakok mentén égeresekkel. A kistáj erdőtakaró
jának jó részét elvesztette, jelenleg a mezőgazdasági hasznosítás uralkodik, a m egm aradt erdők
ben az intenzív erdőgazdálkodás m iatt gyakoriak
a jelentősen átalakított, keménylombos, gyakran
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fenyőelegyes állom ányok. A D N y-d u ná n tú l i hoz
hasonló, atlanti-m editerrán elemeket őrző, ter
mészetszerű erdőfoltokat a Széki-erdő és a K u p i
erdő területén találunk. A cseres-tölgyesekben
genyőte (Asphodelus albus), seprűzanót (Sarothamnus scoparius), pirítógyökér (Tamus communis), sváb rekettye (Genista germanica), szögletes
kutyatej (Euphorbia angulata), a gyertyános-töl
gyesekben szártalan kankalin (Primula vulgáris),
medvehagyma (Allium ursinum), lokábsan (Kúp)
halvány sáfrány (Crocus vittatus) előfordulások
kal. A n ö vé n yfö ld ra jzila g figyelem re m éltó,
hegységperemi karsztforrásokhoz kötődő, üde
és kiszáradó láprétek, láperdő-m aradványok r it
kaságok sorát ő rzik (illatos hagyma - Allium
suaveolens, m agyar lednek - Lathyrus pannonicus,
alacsony pozdor - Scorzonera humilis, gyapjúsásfajok - Eriophorum spp., sárga sásliliom - Hemerocallis lilio-asphodelus, zergeboglár - Trollius
europaeus). A nedves term őhelyek többségén a
gyepterületeket évszázadok óta kaszálással, ill.
legeltetéssel tartják fenn (kaszáló- és mocsár
rétek), lokálisan (Bakonytam ásinál) n yá ri tőzike
(Leucojum aestivum) előfordulással. A száraz ter
m őhelyek gyepjei másodlagosak. M észtelen ho
m okon (N agytevel) érdekes az atlantikus jellegű
hom oki vegetáció (ezüstperje - Corynephorus
canescens, kékcsillag - Jasione montana, kacúros
véreslapu - Hypochoeris radicata), meszes hom o
kon a pannon hom okpusztagyepek (m agyar
csenkesz - Festuca vaginata, pusztai kutyatej Euphorbia seguieriana, fényes poloskam ag Corispermum nitidum), ritkaságokkal (balti szeg
fű - Dianthus arenarius subsp. borossicus, hom oki
kocsord - Peucedanum arenarium, hom oki porcfű
- Polygonum arenarium), Fenyőfő és Bakonyszentlászló k ö rü l hom oki erdeifenyves előfor
dulással („F enyőfői Ősfenyves").
G yakori élőhelyek: L2b, L2a, RC, RD, OC, E l;
közepesen gyakori élőhelyek: J5, K la , K2, P2a,
P2b, Dl, D34, OB, G l, H4; ritka élőhelyek: N2,
A l, B la, B5, B4, D l, D5, I I , 14, E34, L l, P45, OA.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 5,
akác (Robinia pseudoacacia) 3, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 2, bálványfa (Ailanthus altissimá) 2, zöld juhar (Acer negundo) 1-2, am erikai
alkörm ös (Phytolacca americana) 1-2, kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, selyemkóró
(Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 1. (Bauer Norbert, Bölöni János)
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■ A kistáj talajtakarója változatos. A
m integy 8%-ot kitevő mészkő felszíneken rendzina talajok találhatók. A rendzinák főként er
dőterületek (90%) gyepek, ill. legelők. A fenyőfői
ősfenyves talaja is rendzina.
A kistáj magasabb térszíneinek periglaciális
és harm adidőszaki üledékem agyagbemosódásos barna erdőtalajok (62%) képződtek. Mecha
n ik a i összetételük az anyakőzettől függően
hom ok vagy homokos vályog. A nagy eróziós
potenciál m iatt term őrétegük gyakran sekély és
köves vázrészekben gazdag. Ekkor vízgazdálko
dásuk is szélsőséges. Kedvezőtlen tulajdonsága
ik m ia tt termőképességük is gyenge vagy igen
gyenge. Erdőként 50%, a legelőként 15%, szántó
ként pedig csupán 30% hasznosítható.
A kistáj középső részén - Pápa magasságában
- az alacsonyabb térszínek áthalm ozott lejtőüle
dékein homokos vályog és hom ok mechanikai
összetételű barnaföldek találhatók. Vízgazdálko
dásukra a gyenge víztartó képesség és a sekély
term őréteg m ia tti szélsőségesség a jellem ző.
Földm inőségük a 20-30 (ext.) és a 25-40 (int.) ka
tegória besorolású. D om borzati elhelyezkedésük
a szántóföldi művelésnek kedvező, így ez a fő
(90%) hasznosításuk.
Tapolcafő és Ganna között az erdőtalajok zó
nájában leginkább földes kopárok találhatók
(8%), am elyek egyik hasznosítása a szőlő (5%),
egyébként gyep vagy erdő.
A kistáj völgyeiben a ré ti talajképződm ények
közül a ré ti talajok részaránya <1%, a Bakony-ér

T a l a jo k

A talajtípusok területi megoszlása
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alluvium án pedig az öntés ré ti talajoké 3%. E ta
lajok termékenyek (int. >70), hasznosításuk fő 
ként szántó (90% és 40%) és rét (10% és 20%).
■ N agy részén félperiferikus közle
kedési helyzetű terület. D -i peremét a 8. sz. főút,
középső részét a 83. sz. fő ú t szeli át rö vid szaka
szon. E K -i peremét a megszüntetésre egyaránt
k ije lö lt Pápa-Kömye és Veszprémvarsány-Veszprém vasúti m ellékvonalak é rintik. Á lla m i közút
jainak hossza 54 km , am elyből 10 km (19%) főút.
Közútsűrűség 16 km /100 km 2, főútsűrűség 3
km /100 km 2. Nincs fő ú t m enti települése. Bakonyszűcs, Ganna és Fenyőfő közúthálózati vég
pontok. Vasútvonalainak hossza 11 km , a vasútsűrűség 3,3 km /100 km 2. Településeinek 25%-a
rendelkezik vasútállomással.
K

ö zleked és

■ A sajátos alakú kistáj az át
lagosnál sűrűbben betelepült, 100 km 2-re közel 5
település ju t. A tucatnyi település között nincs
városi jogállású, a térség főleg A jka és Pápa von
záskörzete között oszlik meg. A falvak apró- és
kisfalvak, de vannak középfalvak és egy törpe
falu is. A z átlagos falum éret meghaladja a 700 főt.
T elepü lésh áló zat

■ Ritkásan benépesült kistáj, a népsű
rűség mindössze 30 fő /k m 2. A népességmaxi
m um éve 1941, azóta a térség elveszítette népes
ségének több m in t 1 /3 részét (2001: 8691 fő). Ha
N

épesség

gyományosan népességkibocsátó terület, 1980
óta azonban a természetes népmozgalom is vesz
teséges. A korszerkezet még kedvező, a gyer
m ekkornak aránya meghaladja a 65 év felettiekét
(2001:18,6, ill. 16,5%). Az elöregedési index érté
ke 2 településen <100, elöregedő népességű falu
nincs. A z iskolázottság szintje jelentősen elma
rad az országos átlagtól: az érettségizettek ará
nya mindössze 12,7%, a diplomásoké (2001: 3,4%)
pedig kb. 1/3-a az országos átlagnak.
A vallási szerkezet egyértelm ű: a lakosság kö
zel 3 /4 része róm ai katolikus. A protestánsok kö
zö tt az evangélikusok vannak többen (10,1%),
megelőzve a reform átusokat (5,9%). A felekeze
tien k ívü lie k és az ism eretlen vallásúak aránya
együttesen sem éri el a 10%-ot. A népesség tú l
nyom ó része m agyar (2001: kb. 95%). A német
ség aránya 2,7%-ra rúg, de van, ahol meghaladja
a 20%-ot.
A m unkaerő-piaci m utatók felemás helyzetet
jeleznek: a népesség gazdasági aktivitása ala
csonyabb az országos átlagnál (2001: 35%), a
m unkanélküliségi ráta viszont csak 8%. A fo g la l
kozási szerkezet szinte egyedülálló: az ip a ri fog
lalkoztatottak 42,3%-ot tesznek k i, 1 /3 rész dol
gozik a tercier szektorban, közel 1 /4 rész pedig a
mezőgazdaságban. 2007 nyarán a m unkanélkü
lie k aránya (6%) valam ivel az országos átlag
a latti, a települések közötti jelentősebb különb
ségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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5.1.52 P A N N O N H A L M I - D O M B S Á G
A kistáj Győr-M oson-Sopron és Veszprém me
gyében helyezkedik el. Területe 260 km 2 (a kö
zéptáj 7,4%-a, a nagytáj 4%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,1
49,5
3,0
4,4
4,3
33,1
0,6

Hektár
1327,4
12880,8
784,8
1143,5
1107,4
8622,4
152,5

■ A környezete fölé magasodó, laza
üledékekből épült dombság geom orfológiai ké
pét eróziós és deráziós völgyek sűrű hálózata,
elkeskenyedő dombhátak, deráziós fülkék, inten
zíven hátravágódó völgyfők, eróziós szurdokvöl
gyek, enyhe feltöltődő dom blábi lejtők jellem zik.
A lakrajzilag a közepesen (2,3-2,4 k m /k m 2 völgy
sűrűségű) és az erősen tagolt (2,9-3 k m /k m 2)
dombságok csoportjába sorolható.
D

om borzat

F ö l d t a n ■ A z alaphegységet főleg triász karbo
nátos képződm ények alkotják. M inden oldalról

fia ta l, negyedidőszaki hordalékkúpok övezik;
iz o lá lt dom bsági vonulatokból á ll, az önálló
dombságok dom borzattípusát képviseli. É -i ré
sze szeizmikusán igen érzékeny zónába tartozik.
A közel 300 m tszf-i magasságra emelkedő domb
vonulatok miocén képződményekből, valam int
laza pannóniai és negyedidőszaki üledékekből
épültek fel: pannóniai agyag és hom ok (13,3%),
pliocén (1,2%) és pleisztocén folyó vízi kavics és
hom ok (6,7%), valam int lejtős, szoliflukciós üle
dékek, homokos lösz (együttesen 72,6%).
■ M érsékelten hűvös-m érsékelten szá
raz éghajlatú kistáj. A napfényes órák évi száma
1950; nyáron 780, télen 180 óra napfénytartam
valószínű.
A hőm érséklet évi átlaga D-en 9,5 °C, É felé
em elkedik, és ott eléri a 10,0 °C-ot. A vegetációs
időszak középhőmérséklete 16,0 °C kö rü li. Éven
te m integy 188-192 napon át (ápr. 10-15. és okt.
18-20. között) a napi középhőmérséklet megha
ladja a 10 °C-ot. A fagymentes időszak hossza
188-193 nap k ö rü li, a tavaszi határnap ápr.
10-15., az őszi okt. 22-26. k ö rü l van. A legmele
gebb n yá ri napok m axim um hőmérsékletének
sokévi átlaga 33,0-33,5 °C, a leghidegebb té li na
pok m inim um hőmérsékletéé -16,0 °C k ö rü li.
A z évi csapadékösszeg 570-610 m m , É-on a
kevesebb. A nyári félévben 330-350
m m eső várható. A legtöbb egy nap
alatt h u llo tt esőt (107 mm) Ravazdon mérték. Átlagosan 35-40 hótakarós nap fo rd u l elő évente, 25 cm
k ö rü li m axim ális vastagsággal.
Az ariditási index értéke 1,10-1,18.
A z uralkodó szélirány az ÉN y-i,
az átlagos szélsebesség kevéssel 3
m /s fö lö tti.
A kevéssé hő- és vízigényes
szántóföldi és kertészeti k u ltú rá k
nak kedvező az éghajlat.
Ég h a j l a t

iz e k ■ N y -i felét a Sokoróalji-Bakony-ér (46 km , 341 km 2), K -i felét
a Nagy-Pándzsa (27 km , 267 km 2)
vezeti le. M érsékelten vízszegény
terület.
Vízjárási adatok a tájhatáron kí
v ü lrő l vannak.
A szélsőséges vízjárású kis víz
folyások tavasszal áradnak meg,

V
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kisvizü k ősszel szokásos. Vízm inőségük II. osz
tályú.
E gyik tava Győrasszonyfa m ellett természe
tes eredetű (0,5 ha), de sokkal nagyobb a románd i halastó (35 ha).
Összefüggő „talajvízszint" csak a völgyekben
van, a talpakon 2-4 m, a lejtőkön 4^6 m között.
Mennyisége nem jelentős. A kém iai jelleg kalcium magnézium-hidrogénkarbonátos, de É-on a nátri
um is megjelenik. A keménysége igen nagy, 25-30
nk°. A szulfáttartalom 60-300 m g/1 között van.
A rétegvízkészlet nem jelentős. A z artézi ku
tak száma kicsi, a mélységük és a vízhozam uk is
mérsékelt. Sokszor nagy a vastartalm úk.
A települések többségében m ár van csatornahálózat, csak még nem épült k i teljes körűen. A z
erre kapcsolt lakások aránya 58,8% (2008).
A z egykor csaknem teljesen erdő
vel b o ríto tt kistájon ma m ár csak a három dom b
soron találunk faállom ányokat. A legnagyobb
kiterjedést a különféle jellegtelen tölgyesek és
ültetvények (akácosok) é rik el. A kevés termé
szetesebb erdőt a dom bok völgyeiben gyertyán
elegyes kocsánytalan és kocsányos tölgyesek, irt
o tt ritkább fajokkal (bókoló gyűrűvirág - Carpesium cernuum, fehér madársisak - Cephalanthera
damasonium), a dom btetőkön fényben gazda
gabb, cser-, kocsányos és/vagy kocsánytalan tö l
gyek alkotta erdők jele n tik (tarka nőszirom - Iris
variegata, bozontos csukóka - Scutellaria columnae,
nagyezerjófű - Dictamnus albus, tavaszi hérics N

övényzet

■

Adonis vernalis).
A dom bok D -i oldalam sokfelé kiskertek és
felhagyott szőlők között találjuk a száraz gyepek
kevés m aradványát, néhány ponton értékes fé l
száraz gyepekkel, cserjésekkel (fürtös zörgőfű Crepis praemorsa, szögletes kutyatej - Euphorbia
angulata, kisfészkű hangyabogáncs - Jurinea mollis, buglyos zanót - Chamaecytisus austriacus,
erdei szellőrózsa - Anemone sylvestris, bunkós
hagyma - Allium sphaerocephalon, sárga len Linum flavum, méhbangó - Ophrys apifera, pók
bangó - Ophrys sphegodes, tarka kosbor - Orchis
tridentata, vitéz kosbor - Orchis militaris). A

-

0

-
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dom bsorok közötti sík, egykor galériaerdőkkel
b o ríto tt ártereken szántók vannak, a vízfolyáso
kat m inim ális m ennyiségű, meglehetősen degra
d á lt vízp a rti növényzet kíséri, néhol fajgazdagabb kaszáló- és mocsárrétekkel (réti ecsetpázsit
- Alopecurus pratensis, ré ti kakukkszegfű Lychnis
flos-cuculi, köm ény - Carum carvi).
G yakori élőhelyek: RC, L2b, L2a, OC; közepe
sen gyakori élőhelyek: K2, RB, P2a, P2b, B la, OB;
ritka élőhelyek: H5a, H5b, H4, D34, E l, K la , RA,
J5, B5, O A, M8.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 10-20;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 4. ( Bölöni János, Bauer

Norbert)
■ A kistáj magasabb térszíneinek ho
mokos és löszös üledékein, így Csanak, Szemere
és Pannonhalma dom bvonulatán, többnyire vá
lyog m echanikai összetételű, többé-kevésbé ero
dált, savanyú kémhatású agyagbemosódásos
barna erdőtalajok (57%) találhatók. Vízgazdálko
dási tulajdonságaik kedvezőek, termékenységük
30-45 (int.) pont közötti. Erdőként 65%, szántó
ként 25%, szőlőként pedig 5% hasznosítható.
Ménfőcsanak K -i lejtőinek löszös üledékein
barnaföldek (20%) képződtek. E talajok fiz ik a i
félesége, vízgazdálkodási jellem zői és term é
kenységi besorolása az agyagbemosódásos bar
na erdőtalajokéhoz hasonló. Szántóként m integy
40%, erdőként kb. 15% hasznosítható. A z erős
erózió következtében kiterjedt (20%) lehet a szőlőkénti hasznosítás.
A z alacsonyabb térszínek periglaciális és lö 
szös üledékem csemozjom barna erdőtalajok ta
lálhatók (19%). A hom ok m echanikai összetételű,
kis (0,5-1%) szervesanyag-tartalm ú, kedvezőtlen
vízgazdálkodású változatok termékenysége az
elvártnál jóva l gyengébb (int. 30-45). A homokos
vályog és a 2-3% szerves anyagot tartalm azó, jó
víztartó talajok nagyobb (int. 65-80) term ékenységűek. Zöm m el (90%) szántóként, kisebb rész
ben (5%) szőlőként hasznosulhatnak.
A hom okon képződött csemozjom jellegű ho
m oktalajok csupán kis (<1%) területen - G yőrújT a lajo k
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barát környékén - fordulnak elő. Szántóként
(90%) hasznosulhatnak, m íg a fennm aradó terü
letet települések foglalják.
A Pándzsa-völgy alluvium án homokos vályog
m echanikai összetételű, karbonátos ré ti talajok
találhatók (3%). A 45-55 (int.) termékenységi ka
tegóriába tartoznak, és 95%-ban szántóként
hasznosulhatnak.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
57
07
09
20
19
11
1
12
3
25
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
kód
0-5
5-17 17-25 >25
5
50
07
40
2
3
09
10
70
5
5
10
2
11
3
90
5
12
100
25
100
K ö z l e k e d é s B N agy részén félperiferikus közle
kedési helyzetű terület. Csupán EK-i peremén
vezet át a 82. sz. főút és a vele párhuzamos Veszprém varsány-G yőr va sú ti m ellékvonal. D K -i
peremét é rin ti a megszüntetésre k ije lö lt PápaKörnye m ellékvonal rö v id szakasza. Á lla m i köz
útjainak hossza 82 km , am elyből 17 km (20%)
főút. Közútsűrűség 27 k m /100 km 2, főútsűrűség
6 k m /100 km 2. Főút m enti településeinek aránya
33%. Vasútvonalainak hossza 13 km , a vasútsűrűség 4,2 k m /100 km 2. Településeinek 50%-a
rendelkezik vasútállomással. Pannonhalmának
mezőgazdasági repülőtere van.
b A z átlagosnál sűrűbben be
települt kistáj: 100 km 2-re kereken 5 település ju t.
A 13 helységből egyedül Pannonhalma városi
jogállású (2001: 3907 lakos), a központ szerepét
azonban inkább G yőr tö lti be a térségben. A tu 

T elep ü lé s h á ló za t

catnyi falu a népességszám alapján széles skálán
mozog, de többségben vannak az apró- és kisfa l
vak, de akad közel 5000 lakosú szuburbán tele
pülés is (G yőrújbarát). A falvak átlagos népes
ségszáma közel 1200, a városi lakosság aránya
viszont mindössze 21,8% (2001).
f l Viszonylag ritkásan benépesült kis
táj, a népsűrűség (2001: 68 fő /k m 2) alig több
m in t az országos átlag fele, ezen belül azonban
nagyok a területi különbségek. A népességmaxi
m um éve 1960, ezután csökkent a népességszám,
1990 után azonban ism ét növekedésnek in d u lt elsősorban a G yőrből kiáram ló szuburbán né
pesség hatására. íg y a népességcsökkenés alig
haladja meg a 10%-ot (2001: 17 885 fő). Sokáig
népességleadó terület, 1990 után azonban a szuburbanizáció révén m igrációs nyereség a lakult k i,
ugyanakkor 1980 óta a természetes népmozga
lom veszteséges. A korszerkezet kedvező, a
gyerm ekkornak aránya meghaladja a 65 év felet
tiekét (2001: 18,2, ül. 15,6%). A z elöregedési in 
dex értéke csak 1 településen <100, elöregedő
helység azonban nincs. A z iskolázottság szintje
elm arad az országos átlagtól, legnagyobb m ér
tékben a diplom ások arányában (2001: 6,8%).
Vallási téren a helyzet egyértelm ű: a lakosság
több m in t 3 /4 része róm ai katolikus. A protes
tánsok között többen vannak az evangélikusok
(8,7%), a reform átusok aránya mindössze 2,4%.
A felekezeten k ívü lie k aránya csupán 3%, az is
m eretlen vallásúaké pedig 7,9%. A népesség
színmagyarnak tekinthető, m ivel egyetlen kisebb
ség aránya sem éri el az 1%-ot.
A m unkaerő-piaci m utatók felemás képet
tükröznek: a lakosság gazdasági aktivitása az át
lagosnál alacsonyabb (2001: 37,8%), a m unkanél
kü lie k aránya viszont csak 6,9%. A foglalkozási
szerkezetben a tercier szektor aránya éppen
meghaladja az 50%-ot (2001: 50,9%), nem sokkal
kevesebb az ipar részesedése (42,9%), s átlag kö
rü li a mezőgazdaság értéke (6,2%). 2007 nyarán
a m unkanélküliek aránya (3,3%) fele az országos
átlagnak, a települések kö zö tti jelentősebb kü
lönbségek nélkül.
N

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli, nyugat-dunántúli
Borvidék: pannonhalmi
arborétum (Pannonhalma)
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Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet, Pannonhalmi A rbo rétu m Természetvédelmi Terület
védett borókás (Felpéc), horgásztó (Ravazd)
*
r. k á t tem plom (Bakonypéterd), r. kát. tem plom , ev. tem plom (Felpéc), ev. tem plom (Győrújbarát), r. kát. tem plom ,
*

ev. tem plom (Kajárpéc), bencés főapátság, r. kát. tem plom , zsinagóga (Pannonhalma), a Szent Villebard te m plom alapjai,
r. k á t tem plom (Ravazd)
Jankovich-kastély (Gic)

frí
főbírói ház, Szent Vince zárda, Városháza (Pannonhalma), Béla-kút (Ravazd)
IM j
Rák utcai te m e tő (Pannonhalma)

•

*
Mária-szobor, Szent Márton-szobor, Szent István-szobor, Radnóti-emlékmű (Pannonhalma)
I
Rába-ring (Écs)
8
helytörténeti kiállítás (Kajárpéc), üveggaléria, Fazekasház, Szoborpark (Pannonhalma), iskolatörténeti gyűjtemény
tfr

(Sokorópátka), Tájház (Tényő)
pincék présházak (Felpéc), harangláb (Győrújbarát), pincék (Kajárpéc), magtár, majorsági épületegyüttes (Pannonhalma)
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5.1.53 SÚRI-BAKONYALJA
A kistáj Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom és Veszprém megyében helyezkedik
el. Területe 407 km 2, (a középtáj 11,6%-a, a nagy
táj 6,3%-a).
T erülethasznosítás
típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5, rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

0/
7o
4,0
50,7
1,2
1,3
8,7
33,7
0,5

Hektár
1620,2
20595,7
474,8
523,0
3528,5
13711,5
197,9

Aprólékosan tagolt kistáj. A la
csonyabban fekvő területei mérsékelten tagoltak;
itt az átlagos völgysűrűsége 2,5-2,6 k m /k m 2. A
magasabb fekvésű, közvetlenül a középhegységi
fennsíkokhoz kapcsolódó térszínei erősen fel
szabdaltak, ahol az átlagos völgysűrűség 3,9-4
km /km 2; ez is fejlett vöígyhálózatát hangsúlyozza.
A kistáj uralkodóan erdő és mezőgazdasági
hasznosítású, a m űvelt, nagy lejtőszögű területe
ken féktelen talajerózió pusztít. Ennek bizonyíté
kai a földes kopárok, a csonka talaj szelvények,
valam int a feliszapolódó lejtőlábi felszínek és
alluvium ok.
D

omborzat

H

F ö l d t a n ■ A z alaphegységet É-on triász, D-en
főleg kréta képződm ények alkotják, de előfor

dulnak jura időszaki kőzetek is. A m ai felszínt
nézve a Bakony karsztos fennsíkjához É-on kap
csolódó aprólékosan felszabdalt, laza üledékek
ből épült hegységelőtéri dombság. A hosszanti
dom bvonulatok, az eróziós völgyek irányítottsá
ga a hegység É-ra lépcsősen levetődő, sasbércszerűen összetöredezett alaphegységi rajzolatát
tü krö zik. íg y a középhegységi és erre merőleges
irányú hosszanti dom bhátak, dinam ikusan fo r
m álódó eróziós völgyrendszerek, a hátakba ma
ródó deráziós, eróziós-deráziós völgyek, deráziós páholyok, intenzíven feltöltődő allu viá lis
térszínek form acsoportjai, ezek területenkénti
nagyfokú változékonysága je lle m zi dom bor
zatát.
É g h a j l a t ■ A mérsékelten hűvös-m érsékelten
száraz és mérsékelten nedves határán fekvő kis
táj. É-on viszont m ár kifejezetten m érsékelten
száraz.
Évente 1950 óra kö rü li napfény a valószínű, s
ebből nyáron 780 óra k ö rü li, télen 180-185 óra
napsütés várható.
A z évi középhőmérséklet a kistáj nagy részén
9,5 °C k ö rü li, de É felé kissé magasabb (9,7 °C),
D felé kissé alacsonyabb (9,3 °C). A n yá ri félév
középhőmérséklete 15,5-16,0 °C k ö rü li. Á lta lá 
ban ápr. 13-16. kö rü l a napi középhőm érséklet
m ár eléri a 10 °C-ot, s ez az időszak m integy
183-187 napon át, okt. 16—18-ig tart. A tavaszi fa
gyok ápr. 12-16. kö rü l megszűnnek, az ősziek
pedig okt. 22-26-án kezdődnek el. A fagyoktól
mentes időszak hossza így 190 nap k ö rü li.
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A z évi abszolút
hőm érsékleti ma
Kerékteleki
xim um ok és m in i
Tápszentmikl
m um ok
átlaga
32,0-33,0 °C közötti,
XVérteskethely
ill. -15,0 és -16,0 °C
közötti.
tonybmk szombathely
É-on az évi csa
Sikátor
padék
kevesebb
fíLSŐDOBOÍ'f
(600 m m ), m in t
D-en (630 és 660
m m között). A nyá
r i félévben É-on
350-370 m m , D-en
Bakonyt,
szentlaszí
kevéssel 380 m m
fö lö tti eső a meg
Cseszne!
szokott. A 24 órás
csapadékmaximum
Bakonyoszlop
Bakonycsernye
113 mm és Kisbé
ren mérték.
Dudar,
4
m o j*
A té li félévben
* í
35-40 hótakarós
napra szám ítha
tunk, 22-25 cm át
lagos m axim ális
vastagsággal.
H ét tava közül csak egy természetes eredetű
A z a riditási index 1,06-1,10, de É-on 1,15.
(Kisbér, 3,2 ha), m íg a többi különböző célú mes
A z É N y-i szélirány az uralkodó; az átlagos
terséges tározó.
szélsebesség kevéssel 3 m /s fö lö tti.
Összefüggő „ta la jv íz s z in t" csak a völgyek
A szántóföldi haszonnövényeknek és a nem
ben
(2-4 m között) és a kistáj É-i peremrészé
hőigényes kertészeti kultúráknak megfelelő az
ben (4-6 m között) található. Túlnyom óan kaléghajlat.
cium -m agnézium -hidrogénkarbonátos jellegű.
Kem énysége 15-25 n k°, szu lfá tta rta lm a 60
V iz e k ■ N y -i kisebb része a Vezseny-éren (29 km ,
m g/1 a la tt van. A nitrátosodás helyenként elő
128 km 2) át a Rábához, középső nagyobb része a
fo rd u l.
Cuhán (81 km , 547 km 2) és a Concón (47 km , 507
A rétegvizek mennyisége a mélyebb rétegek
km 2) át a Dunához, m íg DK-en a Gajához (60 km ,
gyenge tározó képessége m iatt csekély. A kutak
632 km 2) fo ly ik le. A feltüntetett vízgyűjtő egysé
száma kevés. M élységük esetenként elég nagy,
geknek azonban csak kb. 1/4-e tartozik a kistáj
de a kiterm elt vízhozam ok mérsékeltek.
hoz. Csekély lefolyási többletű terület.
A települések több m in t felében van csatornaVízjárási adatok részben a tájhatáron tú li he
hálózat, am i a közcsatornával ellátott lakások
lyekről vannak.
66,8%-os arányát jelenti (2008).
Á rv iz e ik többsége tavasszal, kisvizeik ősszel
szokásosak.

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

226
140
350

0,045
0,02
0,010

1,55
0,40
0,80

40
35
58

cm

Cuha
Concó
Gaja
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Bakonybánk
Nagyigmánd
Fehén/árcsurgó

-10
-15
5
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A kistáj természetes körülm ények
között csaknem teljesen erdővel bo ríto tt lenne,
mára az erdőtakaró felszakadozott, elsősorban a
szélesebb patakvölgyekből hiányzik (jelenleg a
faállom ánnyal boríto tt terület nem é ri el a kistáj
felét). A m egmaradt erdők között sok a jellegte
len, fajszegény állomány. A természetesebb állo
m ányok többnyire üde, gyertyános erdők, kocsá
nyos és/vagy kocsánytalan tölggyel (de gyakran
a csertölgy szerepe is jelentős). N y-on bükkösök
is kialakultak. A patakokat gyakran kísérik éger
ligetek, ritkábban magassásosok, mocsárrétek és
eljellegtelenedett gyepek. A gyertyános-tölgye
sek, bükkösök és égeresek több, hegyvidéki jelle
gű, üde-nedves erdőkre jellem ző fa jt őriznek
(berki szellőrózsa - Anemone nemorosa, farkasölő
sisakvirág - Aconitum vulparia, fehér zászpa Veratrum album, farkasszőlő - Paris quadrifolia,
hóvirág - Galanthus nivalis, szártalan kankalin Primula vulgáris, keserű kakukktorm a - Cardamine amara, sápadt sás - Carex pallescens).
A hegytetőkön, D-ies dom boldalakon fény
ben gazdag tölgyesek állnak, sok cserrel, keve
sebb kocsánytalan és/vagy kocsányos tölggyel.
A tölgyesek gyepszintje többnyire fajokban nem
gazdag, az igazi száraz tölgyes fajok ritk á k (tar
ka nőszirom - Iris variegata), inkább általános és
üde erdei fajok jellem zők (egyvirágú gyöngyperje
-Melica uniflora, lig e ti perje - Poa nemoralis, hagy
más fogas-ír - Dentaria bulbifera, gumós nadálytő
- Symphytum tuberosum, baracklevelű harang
virág - Campanula persicifolia). A Bakonycsemye
és Réde környéki dom bokon másodlagos száraz
gyepek találhatók, néhány löszpusztagyepi
elemmel (kései pitypang - Taraxacum serotinum,
taréjos búzafű - Agropyron pectiniforme, buglyos
zanót - Chamaecytisus austriacus, vöröslő buvákfű
- Bupleurum affine, zsályafajok - Salvia spp.).
G yakori élőhelyek: K2, L2a, J5, RC, OC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: K5, L2b, K la , P2a,
P2b, E l, RB, OA, OB; ritk a élőhelyek: B la, B5,
D34, B2, B4, D5, RA, H4, H5a, A l, M8.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 10-20;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3, akác
(Robinia pseudoacacia) 4. (Bölöni János, Bauer Norbert)
N

ö vényzet

■

T a l a j o k ■ A kistáj területének 77%-át agyagbemosódásos barna erdőtalajok alkotják. Többsé
gük idősebb löszös üledékeken képződött,
homokos vályog vagy vályog m echanikai össze
tételű, kedvező vízgazdálkodású és termékeny-

ségű (ext. 30-40, in t. 35-50) talajok. Kisbér és
Veszprémvarsány környékén periglaciális és ne
gyedidőszaki alluviális üledékeken hom ok me
chanikai összetételű változatok is előfordulnak.
Ez utóbbiak gyenge víztartó képességűek, kis
(0,5-1%) szervesanyag-tartalmú és gyengébb termékenységű (int. 30—40) talajok. Erdőként m int
egy 40%, szántóként pedig kb. 50% hasznosítható.
A z alacsonyabb É-i tájrész löszös felszínén
csernozjom barna erdőtalajok találhatók (16%).
M echanikai összetételük homokos vályog. Vízgazdálkodásukra a gyenge és a közepes víztartó
és vízraktározó képesség jellem ző. A kisebb
(1-2%) szervesanyag-tartalm ú (erodált) változa
to k a 55-65 (int.), a nagyobb (2-3%) szerves
anyag-tartalm ú változatok pedig a 70-80 (int.)
földm inőségi viszonyszám okkal jellem ezhetők.
Túlnyom ó részben (80%) szántóként, 10%-ban
erdőként, 5%-ban szőlőként hasznosíthatóak.
A patakvölgyek alluvium án k ia la k u lt öntés
ré ti talajok a terület 6%-át foglalják. M echanikai
összetételük többnyire vályog, és általában a
45-60 (int.) termékenységi kategóriába tartoz
nak. Többségében (80%) szántóként, kisebb rész
ben (10%) kaszáló rétekként hasznosíthatók.
A z agyagbemosódásos barna erdőtalajok al
kotta tagolt térszíneken földes és köves kopár ta
lajok is előfordulnak (1%).
A talajtípusok területi megoszlása
01
07
11
26

1
77
16
6

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében
Talajtípus
Lejtő kategória
Erdő
5-17 17-25 >25
kód
0-5
40
01
30
30
07
35
15
5
5
40
„ y
11
85
5
10
26
80
20
■ N agy részén félperiferikus közle
kedési helyzetű, gyér közúthálózatú terület.
Csupán N y -i peremén vezet át a 82. sz. fő ú t és
é rin tik N y-on és É-on a megszüntetésre egyaránt
k ije lö lt Pápa-Környe és a Veszprém varsányVeszprém vasúti mellékvonalak. EK-i szélén vezet
át a 81. sz. fő ú t és a Komárom-Székesfehérvár
K ö zlekedés
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vasúti m ellékvonal rö v id szakasza. Á lla m i köz
útjainak hossza 88 km , am elyből 16 km (19%)
főút. Közútsűrűség 18 k m /100 km 2, főútsűrűség
3 k m /100 km 2. Főút m enti településeinek aránya
18%. Csatka, Nagyveleg és Sikátor közúthálóza
t i végpontok. Vasútvonalainak hossza 30 km , a
vasútsűrűség 6,3 km /100 km 2. Településeinek
41%-a rendelkezik vasútállomással.
■ A kistáj az átlagosnál vala
m ivel sűrűbben betelepült: 100 km 2-re több m in t
4 település ju t. A la ko tt helyek inkább a peremte
rületeken vannak, a belső részek településháló
zata ritkásabb. A 17 településből egyedül Kisbér
városi jogállású, de perem i fekvése m ia tt nem
tud az egész kistáj központja lenni (2001: 7483 la
kos). A népességszám alapján a falvak viszony
lag széles skálán m ozognak, túlnyom ó részük a
200 és 2000 lakos közötti kategóriába esik, de van
törpefalu és 3000 lakosnál népesebb község is.
A z átlagos falum éret 1000 lakost jelent. A népes
ség mindössze 1/3-a városlakó. Ászárt 1987-ben
Kisbérhez csatolták, 2002-ben azonban ism ét ön
álló lett.

T e lepü lésh áló zat

■ A népsűrűség (2001: 57 fő /k m 2)
mindössze fele az országos átlagnak, de helyen
ként a 20 fő /k m 2-t sem éri el. A népességmaxi
m um éve 1960, azóta bő 15%-kal csökkent a
lakosságszám (2001: 22 449 fő). A z évtizedeken
keresztül tartó elvándorlás 1990 után m igrációs
N

épesség

nyereségbe m ent át, a természetes népmozgalom
viszont 1980 óta veszteséges. A korszerkezet
még kedvező: a gyerm ekkorúak aránya meg
haladja a 65 év felettiekét (2001: 18, ill. 16%). Az
elöregedési index értéke 2 településen <100,
ugyanennyi községben viszont előrehaladott a
népesség elöregedése. A z iskolázottság szintje
meglehetősen elm arad az országos átlagtól: az
érettségizettek aránya mindössze 14,3%, a d ip lo 
mások részesedése (2001: 4,4%) pedig alig több
m in t 1/3-a az országos átlagnak.
A vallási megoszlásban szerény többsége van
a róm ai katolikusoknak (2001: 52,3%), a lakosság
közel 1/3-a protestáns (reform átusok: 16,5%,
evangélikusok: 15,3%). 2-2 településen reform á
tus, ill. evangélikus többség van, s itt található az
ország egyik legnépesebb fa lu si evangélikus
gyülekezete is (Bakonycsemye). A felekezeten
k ív ü lie k és az ism eretlen vallásúak aránya
együtt sem éri el a 14%-ot. A népesség színma
gyarnak tekinthető, m ivel egyetlen kisebbség
aránya sem éri el az 1%-ot.
A m unkaerő-piaci m utatók felemás képet
tükröznek: az átlagoshoz közelítő gazdasági ak
tivitá s az átlagosnál kisebb m unkanélküliséggel
párosul (2001:38,9, ill. 5,5%). A foglalkozási szer
kezetben az ipar dom inál (2001: 56,3%), meg
előzve a tercier szektort és a mezőgazdaságot
(35,7, ill. 8%). 2007 nyarán a m unkanélküliek
aránya (5,1%) az országos átlag alatti, a települé
sek közötti lényeges különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
Ides g e n fo r g a lm i r é g ió : k ö z é p - d u n á n tú li
Esterházy-kastély védett parkja (Bakonyszombathely, Réde), Holitscher-kastély parkja (Csetény)
^

Fekete-vízéri véd ett tavak (Bakonyszombathely), Közép-Európa legnagyobb fed ett lovardája (Kisbér), horgásztó,

1

bányász emlékpark (Bakonycsemye), Táncsics-túra
r. kát. te m p lo m (Ácsteszér), r. kát. tem plom (Ászár), r. kát. tem plom (Bakonybánk), r. kát. tem plom ,

, I

ev. te m p lo m (Bakonycsemye), r. kát. tem plom (Bakonygyirót), r. kát. tem plom , ev. tem plom (Bakonyszombathely),
Szentkút kegykápolna (Csatka), r. kát. tem plom (Lázi), r. kát. tem plom (Réde), r. k á t tem plom (Súr),
Szent A dalbe rt tem plom (Veszprémvarsány)
Hunkár-kúria, Bezerédy-kúria, Sróbel-kastély (Bakonybánk), Esterházy-kastély (Bakonyszombathely),

ú _ Holitscher-kastély (Csetény), Batthyány-kastély, Török-kúria (Kisbér), Esterházy- (nagy és kis) kastély (Réde)
5P Táncsics Mihály szülőháza (Ácsteszér), Méneskan kórház, Királyi lovarda. Tiszti kaszinó (Kisbér)
‘
. ■■ ■■■.
■ i f i ISJ '.
.
a Fiáth család sírboltja (Aka), grófi te m e tő (Réde)
f

■:

| 1 1

p

H

•

ig lp

i Jászai M ari-szobor (Ászár), 1848-as emlékmű (Bakonycsemye), N epom uki Szent János-szobor (Bakonyszombathely),
1JL W enckheim Béla szobra, N epom uki Szent János-szobor (Kisbér), Szent Péter-szobor (Réde)
^

Bányász Emlékpark (Bakonycsemye), szélerőmű (Csetény)

j-

Jászai Mán Emlékház (Ászár), Bánki D onét Emlékház (Bakonybánk), M énesbirtok épületegyüttese (Kisbér),

T

tájház (Nagyveleg)

í
f

f
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véd ett pincesor (Bakonygyirót)
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5.2 VÉRTES-VELENCEI-HEGYVIDÉK
5.2.11 B Á R S O N Y O S
A kistáj Fejér és Komárom-Esztergom megyében
helyezkedik el. Területe 167 km 2 (a középtáj
12,9%-a, a nagytáj 2,6%-a).
Területhasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,0
57,8
0,8
2,8
3,5
31,8
0,3

Hektár
497,6
9646,3
130,1
469,6
581,7
5308,5
54,9

omborzat
■ M edencealjzata m ozaikosan
összetöredezett, árkos sasbérces szerkezetű; a
dom bhátak és az eróziós völgyek ezek felszíni
vetületei. A szeizmikusán érzékeny területek kö
zé sorolható.
Enyhén hullám os, völgyekkel tagolt m ikroform ákban is gazdag kistáj. Főbb felszínform ái a
fejlődés különböző stádium aiban levő deráziós,
eróziós-deráziós völgyek és deráziós dombhá
tak. H elyenként futóhom okleplek takarják.

D

A n yári félév hőm érsékleti átlaga 16,0 °C kö rü li.
Évente m integy 188-192 napon át, ápr. 8-12. és
okt. 17-19. között a napi középhőmérséklet meg
haladja a 10 °C-ot. A fagyoktól mentes időtartam
hossza 190-195 nap (ápr. 12-15. és okt. 24-26. kö
zött). A n yári m axim um hőm érsékletek sokévi át
laga 33,0 és 33,5 °C közötti, a té li m inim um oké
-16,0 °C kö rü li.
A z évi csapadékösszeg 580 m m k ö rü l várha
tó, de N y-on meghaladja a 600 m m -t. A n yá ri fé l
év csapadéka 350 m m k ö rü li. Köm lődön m érték
a legtöbb 24 órás esőt, 126 m m -t. A hótakarós na
pok átlagos száma évi 38-42, az átlagos m axim á
lis hóvastagság 22-24 cm.
A z a riditási index 1,20, de N y-on 1,15 kö rü li.
Legnagyobb gyakoriságú a N y -i, É N y-i szél,
az átlagos sebesség 3 m /s kö rü li.
A kedvező fekvésű területek szőlő- és gyü
mölcstermesztésre is alkalmasak, általában azon
ban a szántóföldi és a kevésbé vízigényes kerté
szeti növények számára kedvező az éghajlat.
V iz e k ■ A Dunába folyó Concó jobb o ld a li felső
és az Á lta l-é r bal o ld a li felső vízgyűjtőjének a pa
takjai vezetik le vizét. Mérsékelten vízhiányos
terület.

F ö l d t a n ■ Az alaphegységet első
sorban kréta időszaki képződmé
nyek alkotják. É N y-D K -i és erre
merőleges szerkezeti vonalak eny
hén hullám os, alacsony fekvésű
dombságot határolnak el a Vértes
É-i hegységi előterében. A felszínfejlődés korábbi időszakában a
Bársonyos a Vértes hegylábfelszínének tartozéka v o lt, a Vértestől az
Á ltal-ér hátravágódásával, eróziós
tevékenységével választotta le.
É g h a j l a t ■ M érsékelten hűvös
mérsékelten száraz éghajlatú kistáj.
A z évi napfénytartam kevéssel
1950 óra alatti, a n yá ri 770-780, a
té li 180 óra.
A z évi középhőmérséklet D-en
9,6 °C, É felé em elkedik: o tt 10,0 °C.
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linosyris, kökörcsinfajok - Pulsatilla spp.). A szá
A vízfolyások vízjárásáról főleg becsült ada
raz hom oki gyepek m ellett em lítést érdemelnek a
tok vannak. A Concóba folyó Szendi-ér (18 km ,
löszös részek száraz gyepei (macskahere - Phlo61 km 2) vízhozam át azonban 30 m 3/s -ra becsü
mis tuberosa, hengeres peremizs - Inula germanica,
lik árvizek idején, amelyek csak ritka nagy csa
pusztai meténg - Vinca herbacea, tavaszi hérics padékok alkalm ával következnek be. A vízfolyá
Adonis vernalis, kései pitypang - Taraxacum serotisok többsége csak időszakosan vezet vizet. Víz
num) és a patakokat helyenként kísérő üde-ned
m inőségük II. osztályú. Császár környékén né
ves növényzet (nádasok, mocsár- és sásrétek,
hány nagyobb forrás is van, amelyek közül a
forrásos helyek - fehér zászpa - Veratrum album,
Cser-kút átlagos hozama 50 1/p.
2
állóvize van, m indkettő természetes eredetű tőzegpáfrány - Thelypteris palustris, kornistárnics
- Gentiana pneumonanthe, zsombéksás - Carex
(a száki 3,1 ha, a császári M ező-tó 9,5 ha fe l
elata, keserű kakukktorm a - Cardamine amara).
színű).
G yakori élőhelyek: L2b, RC, K la , H5b; kö
A „ta la jv íz tü k ö r" összefüggését csak egyes
zepesen gyakori élőhelyek: J5, B la, D34, P45,
meredek lejtőjű dom bsorok szakítják meg. M ély
H5a, G l, H4, RB, P2b, OB; ritka élőhelyek: K5,
sége általában 4-6 m között van. Mennyisége
B5, B3, B4, P2a, Jla, RA, M8, D l, D2, J2, D5, A23.
csekély. Kém iai jellege kalcium -m agnézium -hidFajszám: 500-600; védett fajok száma: 10-20;
rogénkarbonátos. Keménysége általában 15-25
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
nk° közötti, de É-on 35 nk°-ig em elkedik. Ugyan
bálványfa (Ailanthus altissima) 2, akác (Robinia
úgy a 60-300 m g/1 közötti szulfáttartalom is
pseudoacacia) 4. (Bölöni János)
em elkedik az É-i tájrészen.
A kistáj rétegvizekkel is mostohán ellátott, az
T a l a j o k ■ A kistáj enyhén hullám os, hordalék
artézi kutak száma kicsi. A m élységük 50-200 m,
lejtős hegylábfelszínének löszös és egyéb peri
a vízhozam uk mérsékelt, jellem ző a magas vas
glaciális üledékein - 45% területen - agyagtartalom .
bemosódásos barna erdőtalajok fordulnak elő. A
A közüzem i vízellátástól elmarad a csatorná
löszös üledékeken kia la ku lt, homokos vályog
zottság: 2008-ban a közcsatornával ellátott laká
m echanikai összetételű, kedvező vízgazdálko
sok aránya 61,7%.
dású, a 40-50 (int.) talajm inőséggel jellem zett
változatok az erdőtalajok 75%-át teszik ki. A pe
N ö v é n y z e t ■ A kistáj D -i, dom bvidéki jellegű
riglaciális üledéken k ia la k u lt agyagbemosódárészén a meghatározó vegetációtípust az erdők
sos barna erdőtalajok hom ok m echanikai összealkotják. A sok telepített faállom ány és jellegte
tételűek. Kedvezőtlen vízgazdálkodásuk és 1%
len gyepszintű, csertölgy alkotta erdő m ellett
k ö rü li szervesanyag-tartalm uk m ia tt produkciós
még ma is találunk karakteres fajkészletű tö l
viszonyszám uk csupán 15-25 (int.) pontot ér el.
gyeseket (gyöngyvirág - Convallaria majális, sza
Erdőként m integy 60%, szántóként pedig kb.
gos müge - Galium odoratum, keltikefajok - Cory25% hasznosítható területükből.
dalis spp.). Ezek többnyire cser- és kocsányos
A z alacsonyabb térszínek löszös üledékein
tö lg y alkotta, fényben gazdag állom ányok, k i
barnaföldek (13%) és csemozjom barna erdőtala
sebb részben gyertyános-kocsányos tölgyesek.
jo k (33%) képződtek. M echanikai összetételük
A patakok m ellett égeres ártéri erdők találhatók.
vályog vagy homokos vályog. Vízgazdálkodási
A kis kiterjedésű erdei élőhelyek közül kiem el
tulajdonságaik többnyire kedvezőek. Termé
hetők a bükkösök, a n y ílt hom oki tölgyes fo lto k
kenységi besorolásuk szervesanyag tartalm uktól
és a fás legelők.
és m echanikai összetételüktől függően a 45-60
A z É -i részt ku ltú rtá j uralja, szántóföldekkel,
(ext.) és az 50-70 (int.) pont között változhat. Fő
településekkel. A kis kiterjedésben m egm aradt
ként (90% és 85%) szántóként hasznosíthatóak.
természetesebb növényzetű fo lto k többnyire kü 
A kistájban az erdőtalajok m integy 1% -nyi részét
lönféle gyepek. H om oki sztyeprétek, kisebb
az erősen erodált földes kopár talajok alkotják.
n y ílt hom okigyep-fragm entum ok a kistáj D -i, er
A hegylábfelszínt követő alacsonyabb síkon
dős felén is m egtalálhatók, de itt, az É-i részen ez
kedvező termékenységű (int. 70-85) mészlepeszámít a leggyakoribb természetes élőhelynek
dékes csernozjom talajok 4% te rü le ti részarányt
(hom oki árvalányhaj - Stipa borysthenica, m agyar
képviselnek.
csenkesz - Festuca vaginata, aranyfürt - Aster
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A kistá j É-i, ÉK-i vízfolyásainak öntésanyagán
vályog m echanikai összetételű ré ti öntéstalajok
találhatók (4%). E talajok zöm m el (80%) szántó
ként (int. 35-45) és rét-legelőként (10%) haszno
síthatnak. A szántókon hagyományosan termesz
te tt növények a búza, az őszi árpa, a kukorica, a
napraforgó, a cukorrépa és a lucerna.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
1
07
45
09
13
11
33
13
4
26
4
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtőkategória
Erdő
kód
0-5
5-17 17-25 >25 ■ H
01
90
10
07
30
10
60
60
09
35
5
80
11
5
15
- /
13
90
10
26
90
10
K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési hely
zetű, gyér közúthálózatú terület. Csupán D N y-i
peremét szeli át a 81. sz. főút és a veié párhuza
mos Komárom-Székesfehérvár vasúti m ellékvo
nal rö vid szakasza. Középső részén a megszün
tetésre k ije lö lt Pápa-Környe vasúti m ellékvonal
vezet át. Á lla m i közútjainak hossza 27 km ,
am elyből 9 km (33%) főút. Közútsűrűség 15
km /100 km 2, főútsűrűség 5 km /100 km 2. Főút
m enti településeinek aránya 20%. Vasútvonalai
nak hossza 25 km , a vasútsűrűség 13,9 km /100
km 2. Településeinek 60%-a rendelkezik vasút
állomással.

■ A z átlagosnál kissé ritká sabban betelepült kistáj, 100 km 2-re alig 3 telepü

T elepüléshálózat

lés ju t. Városi jogállású település nincs, központ
ként Tatabánya és Oroszlány jöhet szóba. A z 5
falu többségében közepes m éretű (1000-2000 la
kos), az átlagos népességszám meghaladja az
1000-et.
■ R itkán benépesült kistáj, a népsűrű
ség (2001: 39 fő /k m 2) mindössze 1/3-a az orszá
gos átlagnak. A népességmaximum éve 1960,
azóta a térség elveszítette népességének több
m in t 1/5-ét (2001: 5710 fő). 1990 után a lakosság
szám stabilizálódott, m ivel a m igrációs nyereség
meghaladta a természetes fogyást. A korszerke
zet kedvező: a gyerm ekkorúak aránya jelentősen
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 19,5, ill.
14,3%). A z elöregedési index értéke 2 településen
<100, elöregedő fa lu nincs. A z iskolázottság m ár
nem m utat ilye n jó képet: a lakosság 1/ 4-e még
az általános iskolát sem végezte el, szűk 1 /3 ré
sze elvégezte, de nem tanult tovább. A z érettsé
gizettek aránya csupán 13%, a diplom ásoké
(2001: 3,8%) pedig az országos átlag 1/3-a kö rü l
mozog.
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy
viszonylag magas a felekezeten k ívü lie k és az is
m eretlen vallásúak aránya is (2001: 9,4, ill. 9%).
íg y a róm ai katolikusok csak relatív többséggel
állnak az élen (43,7%) a jelentős számú reform á
tus (31,5%), valam int az evangélikusok előtt
(2,9%). A z etnikai szerkezet egyszerűbb: szinte
m indenki magyar, egyetlen kisebbség aránya
sem éri el az 1%-ot.
A m unkaerő-piaci m utatók felemás képet je
leznek: a népesség gazdasági aktivitása ugyan
alacsonyabb az országos átlagnál, a m unkanél
küliségi ráta értéke (2001:36,1, ill. 7,9%) azonban
jobb ennél. A foglalkozási szerkezet az ip a r rela
tív többségét m utatja (2001:48%), valam ennyivel
megelőzve a tercier szektort (40%) és az átlagos
nál nagyobb részesedésű m ezőgazdaságot
(12%). 2007 nyarán a m unkanélküliek aránya
(4,5%) az országos átlag alatti, a települések kö
z ö tti érzékelhető különbségek nélkül.
N épesség

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Borvidék: Ászár-neszmélyi
r. kát. tem plom (Bakonysárkány), r. kát. tem plom , ref. tem plom (Császár) nef. tem plom (Kömlőd),
____ r. kát. tem plom (Vérteskethely)

(h

Vértessy-kastély (Bakonysárkány), Esterházy-kastély (Dad), Hugonnay-kastély, Virágh-kúria, Perczel-kúria (Köm lőd)
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m

zárt pajtasoros beépítés (Bakonysárkány), plébánia (Dad)
W ágner-ház /v o lt postaállomás és lóváltóhely/ (Bakonysárkány), barokk kőhíd (Dad)

5.2.12 Á L T A L -É R -V Ö L G Y
A kistáj Fejér és Komárom-Esztergom megyében
helyezkedik el. Területe 171 km 2 (a középtáj
13,2%-a, a nagytáj 2,7%-a).
T erüiethasznosítás
Típus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%
20,2
37,6
3,9
1,6
8,2
25,6
2,9

H e k tá r

3452,4
6435,6
662,9
4281,2
1404,9
4379,4
498,4

D o m b o r z a t ■ M iv e l kőzethatár mentén jö tt
létre, alakrajzilag aszim m etrikus. Szélesebb-keskenyebb a llu viá lis síkját 2-3 terasz kíséri, a ma
gasabban fekvő lejtőkön tanúhegyek, eróziósderáziós, deráziós völgyek, deráziós páholyok
form acsoportjai sorakoznak. Ezek fiatalos, m oz
galmas geom orfológiai arculatot kölcsönöznek a
tájnak.

F ö l d t a n m A mezozoos (uralkodóan triász) a lj
zatban a kréta időszaki
szerkezeti mozgások kö
vetkeztében jelentős m ér
tékű dom borzati különb
ségek alakultak k i. A kö
zépső-eocén tengerelön
tés nyom án jelentős k ite r
jedésű kőszénösszletek
keletkeztek. A tatabányai
barnakőszén bányászata
1896-1987 kö zö tt fo ly t.
O roszlányban 1937-től,
Pusztavám on
1944-től
m űködtek szénbányák.
A z ún. eocén-program
keretében 1981-ben ter
melésbe á llíto tt M árkushegyi Bányaüzem ma
M agyarország egyetlen
m űködő m élym űvelésű
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szénbányája. (1983 nyarán itt sújtólégrobbanás
történt, am i 36 halálos áldozatot követelt.)
A z Á lta l-é r völgy a Dunántúli-középhegység
csapásában D N y-É K -i szerkezeti vonalak men
tén form álódott eróziós völgyrendszer, amely a
laza üledékekből épült hegységelőtér és a merev,
triász dolom itból és m észkőből épült Vértes sas
bércsorozatának a határán a la ku lt k i. Fiatal,
hegységperemi részsüllyedékek felfűzésével és
eróziós kitakarításával a negyedidőszak során
fokozatosan nyerte el m ai arculatát.
É g h a j l a t ■ M érsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj. A napsütéses órák évi össze
ge kevéssel 1950 alatt szokott lenni; a n yá ri évne
gyedben 780 óra, a téliben 180 óra k ö rü li a nap
fénytartam .
A hőm érséklet évi átlaga D-en 9,5 °C kö rü li,
É-on eléri a 10,0 °C-ot. A n yá ri félév középhő
mérséklete 16,0 °C k ö rü li. A 10 °C középhőmér
sékletet meghaladó napok száma 190-195, tava
szi határnapja ápr. 5-10., az őszié okt. 17. A fagy
mentes napok évi száma 190 és 195 nap közötti
(ápr. 12-15. és okt. 24-28. között). A z abszolút
hőm érsékleti m axim um ok átlaga 32,5-33,5 °C, a
m inim um oké -16,0 °C k ö rü li.
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A kistáj középső vidékein 580-600 m m , É-on
ÉK-en és D-en 620 m m k ö rü li az évi csapadék
összeg. A tenyészidőszakban 330-340 m m ,
D-en valam ivel több esőre szám íthatunk. A leg
több egy nap alatt h u llo tt eső 144 m m v o lt, Bokodon. A té li félévben É-on átlagosan 35, máshol
38-42 hótakarós nap a valószínű 22 cm k ö rü li
m axim ális hóvastagsággal.
A z ariditási index értéke ÉK-en és D-en 1,15
a latti, a kistáj középső részein 1,15-1,20.
A z uralkodó szélirány a N y-i, de gyenge sze
leknél megnő az ÉK-i szél gyakorisága. A z átla
gos szélsebesség kevéssel 3 m /s alatt van.
A szántóföldi és a kevésbé hő- és vízigényes
kertészeti kultúráknak kedvező az éghajlat.
V iz e k ■ A z Á ltál-érnek (51 km , 563 km 2) Vér
tesszőlős fe le tti völgye tartozik ide. Mérsékelten
vízszegény terület.
Vízjárási adattal az Á ltá l-é rrő l és m ellékvizé
rő l, a G allai-patakról rendelkezünk.
A z árvizek időszaka a tavasz és a kora nyár,
m íg a kisvizeké az ősz. M indkét vízfolyás erősen
szennyezett.
2
természetes tavának felszíne 10,4 ha, de
mesterséges tározóé 230 ha. K öztük legnagyobb
a bokodi H űtő-tó (160 ha).
A „talajvíz" 4-6 m között m indenütt elérhető,
mennyisége is számottevő. Kémiai jellege kalcium magnézium-hidrogénkarbonátos, de Tatabánya
környékén nátrium os is. U gyanott a keménység
is eléri a 25 nk°-ot, D-ebbre kisebb. A szulfáttarta
lom É-on 300 m g/1 felett, máshol az alatt van.
A rétegvízkészlet területileg változó. A bánya
víz-kiem elés m iatt szintje a korábbi évtizedek
ben erősen süllyedt, azóta viszont a karsztvíz
szint jó l követhetően em elkedik. A z artézi kutak
száma kevés. M élységük helyenként több száz
m, de vízhozam uk mérsékelt.
Nem csak a közüzem i vízellátás, hanem a csa
tornázottság is közel teljes körűnek m inősíthető,
m ivel a közcsatornával ellátott lakások aránya
2008-ban 88,6% volt.
A terület vízbázis jellege m ia tt kiem elt vízm i
nőség-védelmet igényel.

Vízfolyás

V ízm érce

N ö v é n y z e t ■ A z Á lta l-é r völgyét egykor erdős
vegetáció uralhatta, am ely a völgyben ártéri je l
legű erdőkből, a környező dom bokon különféle
tölgyesekből állhatott. M ára ebből igen kevés
m aradt. A z ártéri erdőket néhány kis égeres kép
viseli. A kistáj szélein néhol kisebb-nagyobb tö l
gyesm aradványokat találunk, de ezek között sok
a jellegtelen, csertölgy alkotta állomány. A keve
sebb term észetközelibb erdőt cseres- és gyertyá
nos-tölgyesek jelentik.
A vízfolyások m e lle tt többfelé kisebb-na
gyobb v ízi-vízp a rti vegetációmozaik képződött.
Ezt a nagyobb kiterjedésű, változatosabb nö
vényzetű foltokon nádasok, sás- és mocsárrétek
alkotják, am elyek ritkább vízp a rti élőhelyekkel
egészülhetnek k i (pl. zsombékosok, kékperjések,
patakparti magaskórósok - fehér zászpa - Veratrum album, keserű kakukktorm a - Cardamine
amara, kornistárnics - Gentiana pneumonanthe,
^ lá p i n yú lfa rkfű - Sesleria uliginosa).
A z Á ltá l-é rtő l kissé távolabbi, jobbára fe l
szántott területeken, kisebb kiterjedésben külön
féle száraz gyepek (n y ílt hom oki gyepek, hom o
k i sztyeprétek, löszgyepek, erdőssztyeprétek)
a 6m aradtak fenn (hom oki kocsord - Peucedanum
arenarium, kékcsillag - Jasione montana, csillag
őszirózsa - Aster amellus, buglyos zanót - Chamaecytisus austriacus, tavaszi hérics - Adonis vernalis, töm jénillat - Libanotis pyrenaica). Em lítést
érdemel még a néhány n y ílt hom okitölgyes- és
fáslegelő-maradvány.
G yakori élőhelyek: L2b, L2a, RC, K la , K2,
H5b; közepesen gyakori élőhelyek: J5, RB, P2b,
OB, D34, P45, M4, B la, H5a; ritk a élőhelyek: L2x,
OC, P2a, G l, H4, D l, E l, B5, RA, J2, A l, B2, B3,
B4, D2, D5, D6.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 10-20;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
bálványfa (Ailanthus altissima) 2, akác (Robinia
pseudoacacia) 4. (Bölöni János)

A völgy ségi kistáj két különböző
kőzet - triász mészkő és dolom it, valam int laza
üledékek - határán található. A vö lg y peremének
löszös és homokos üledékeinek talajait közel

T a la jo k ■
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azonos te rü le ti megoszlásban (42 és 43%) agyagbemosódásos barna erdőtalajok és barnaföldek
alkotják. A hom ok és a homokos lösz alapkőze
ten képződött agyagbemosódásos barna erdőta
lajok hom okos vályog m echanikai összetételűek. V ízgazdálkodásuk a hom ok m ennyisége
szerint vá lto zik, azaz lehet kedvezőtlen és ked
vezőbb. Termékenységi besorolásuk is ennek
megfelelően változó (ext. 20-35; in t. 25-50). Er
dősültségük kb. 20%, főként (60%) szántóként,
szőlőként (10%) és a rét-legelőként (5%) hasznosíthatóak.
A barnaföldek az Á ltá l-é rtő l K-re hom ok, m íg
attól N y-ra - löszös alapkőzeten - homokos vá
lyog fiz ik a i féleségűek. A hom ok m echanikai
összetételű barnaföldek vízgazdálkodására a
kedvezőtlen kis víztartó és vízraktározó képes
ség, m íg a homokos vályogokéra annak ked
vezőbb változata a jellem ző. Termékenységi be
sorolásuk ettől függően a 30-45 (ext.) és 35-60
(int.) pontos tartom ányba tartozik. Erdő 15%,
szántó 45% lehet, de nem elhanyagolható a lege
lőként (10%) és Oroszlány térségében a telepü
lésterületként (30%) hasznosított területek ará
nya sem. A z erdőtalajok térszínén előforduló
erősen erodált földes és köves kopárok területi
kiterjedése kb. 1%.
A z Á lta l-é r vályog m echanikai összetételű
öntés ré ti talajai a terü le t 14%-át teszik k i. Fel
szín tő l karbonátosak és vízgazdálkodásuk
kedvező. N agy szabad felületű rétek (80%) elő
fordulása jelle m zi e talajokat. A jó term ékenységű (60-70 in t.) szántók részaránya kb. 20%-ot
tesz k i.
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K ö z l e k e d é s ■ Csom óponti (Tatabánya) közleke
dési hálózati helyzetű terület. EK-i peremén fu t
az M l-es autópálya, az 1. sz. főút, és vele párhu
zamosan a Budapest-Győr kétvágányú villam o
sított vasúti fővonal. Ugyanide fu t be a megszün
tetésre k ije lö lt Pápa-Köm ye vasúti m ellékvonal,
valam int az Oroszlány-Tatabánya egyvágányú
villa m o síto tt szárnyvonal. Á lla m i közútjainak
hossza 26 km , am elyből 7 km (27%) autópálya és
elsőrendű főút. Közútsűrűség 22 km /100 km 2,
főútsűrűség 6 km /100 km 2. Főút m enti települé
seinek aránya 20%. Vasútvonalainak hossza 31
km , amelynek 80%-a villam osított. Vasútsűrűség: 25,8 km /100 km 2. Településeinek 67%-a ren
delkezik vasútállom ással, kö zü lü k Oroszlány
vasúthálózati végpont.

■ A kistáj átlagos m értékben
betelepült: 100 km 2-re 3,5 település ju t, a 6 né
pes település beépített területe viszont a térség
1 /5 részét elfoglalja. K ét városi jogállású tele
pülése, a megyeszékhely, Tatabánya (2001: 72 470
lakos) és az egykori bányászváros, O roszlány
(2001: 20 280 lakos). Jóllehet, a falvak is jelentős
népességszámúak (1900-4400 lakos), a városi
lakosság aránya mégis nagyon magas (2001:
89,4%).
T elepü lésh áló zat

N épesség ■ A kistáj rendkívül sűrűn lakott, a
népsűrűség (2001: 360 fő /k m 2) az országos átlag
három szorosa, am i m eghatározó m értékben
Tatabánya adatait tükrözi. A népességmaximum
éve 1980, azóta a lakosságszám - a szénbányá
szat drasztikus leépülése ellenére - alig csökkent
(2001: 103 752 lakos). A kistáj 1980-ig jelentős
m igrációs nyereséget ért el, ezt követően azon
ban elvándorlás in d u lt meg, 1990-től pedig a ter
mészetes népmozgalom is veszteséges. A z ú j
keletű kedvezőtlen dem ográfiai folyam atok a
korszerkezetet lényegében még nem érintették,
így a gyerm ekkorúak aránya meghaladja a 65 év
felettiekét (2001:16,8, ill. 13%). A z elöregedési in 
dex értéke valam ennyi településen kevéssel 100
felett van, am i kedvező állapotot jelez. A z iskolá
zottság szintje valam ivel az országos átlag alatti,
az elmaradás leginkább a diplom ások arányánál
látszik (2001: 7,7%).
A vallási összetételre alapvetően rányom ja a
bélyegét, hogy nagyon magas a felekezeten kí
v ü lie k és az ism eretlen vallásúak aránya (2001:
31,2, ill. 11,8%) - am i bánya- és iparvidéken nem
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is meglepő. A legnépesebb felekezete a róm ai ka
tolikusoknak van (42,4%), jelentősen megelőzve
a reform átusokat (9,2%) és az evangélikusokat
(3%). A népesség túlnyom ó része (2001: kb. 93%)
magyar, az egykor népes németség aránya 2,5%-ra
olvadt: legnagyobb, m integy 1400 fős közössé
gük Tatabányán él. A roma népesség aránya kistá ji szinten csak 1%, népes közösségeik élnek
azonban Tatabányán (közel 700 fő) és Oroszlány
ban (kb. 400 fő).

A m unkaerő-piaci m utatók az országos átlag
körüliek: 2001-ben a népesség gazdasági a k tiv i
tása 38,1%-os, a m unkanélküliek aránya pedig
8,6%. A foglalkozási szerkezet 1990 után jelentő
sen átalakult, s ma m ár a tercier szektor aránya a
legmagasabb (2001: 53,2%), megelőzve a még
m indig jelentős ip a rt (45%) és az alig értékelhető
mezőgazdaságot (1,8%). 2007 nyarán a m unkan é lküliek aránya (3,3%) az országos átlag fele, a
települések közötti m inim ális különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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N é m e t Nemzetiségi Néprajzi Kiállítás (Pusztavám)
Jászai Mari Színház (Tatabánya)

5.2.13 M Ó R I- Á R O K
A kistáj Fejér megyében helyezkedik el. Területe
125 km 2 (a középtáj 9,6%-a, a nagytáj 1,9%-a).
T erülethasznosítás
Típus

1, lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

o/

H e k tá r

11,7
55,6
3,9
4,0
9,2
12,9
2,6

1454,4
6943,4
489,9
504,0
1151,3
1608,9
328,4

D o m b o r z a t ü Belső területe a fő szerkezeti vo
nalak mentén két nagyobb, É N y-D K -i csapásirá

nyú perem i vonulatra tagolódik. A két nagy vo
nulatot (K -i és N y -i) nagyjából az árok közepén
(K isbér-M ór-B odajk-M oha vonalában) k ia la 
k u lt árkos süllyedék választja el egymástól. A K -i
és a N y -i vonulat egyaránt erősen aszim m etrikus
felépítésű: felszínük sem egységes, hanem
É N y-D K -i irányú vetődésekkel és helyi jellegű
süllyedékekkel részaránytalanul tagolva különbö
ző nagyságú és magasságú sasbércszerű form ák
sorozatából áll. Kialakításukban és formálásukban
a szerkezeti mozgások m ellett a pleisztocén areális és lineáris eróziónak, valam int a deflációnak is
szerepe vo lt. A sasbércszerű vonulatok legmaga
sabb tetői kavicstakarós eróziós tanúhegyeket
hordoznak, amelyek az árok belsejének pleiszto
cén időszaki lepusztulása m értékéről tanúskod
nak. A csoportosan kia la ku lt tanúhegyek a szer-
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kezeti nagyform ák m ellett fontos tájalkotó fo r
m aként lépnek fel, és sajátos arculatot adnak a
sasbércszerű vonulatokra tagolt hordalékkúpos
területnek.
F ö l d t a n ■ A kistáj aljzatát felső-kréta-eocén
képződm ények alkotják, s ezeket fe d ik le a har
m adidőszaki durvatörm elékes üledékek. A kö
zépső-eocénben széntelepek képződtek (M ór tér
sége). Ugyancsak az eocénhez kötődik a bauxit
felhalm ozódása (Kincsesbánya). A Bakonyt a
Vértestől elválasztó M óri-árok a D unántúli-kö
zéphegység legnagyobb és legbonyolultabb fej
lődésmenetet átélt szerkezeti völgye. É N y-D K -i
irányú fő szerkezeti vonalak mentén lépcsős levetődésekkel k ia la k u lt, sasbérces szerkezetű
árkos süllyedék. Belsejét több M m 3-n y i felsőpliocén fo ly ó v íz i hom okból (10-40 m ), valam int
alsó-pleisztocén m urvás, hom okos kavicsból
(1-10 m) épült hordalékkúp béleli ki. Felszín
alaktani jellegét tehát az árok belsejének horda
lékkúp jellege és vetődéses eredetű szerkezeti
form ái határozzák meg.
A z árok középső része lépcsős levetődésekkel
k ia la ku lt fia ta l árkos süllyedék. Kialakulása a
N y -i és K -i vonulat pleisztocén időszaki kiem el
kedésével és sasbércszerű feldarabolódásával
egyidejűleg történt. Jelenleg is emelkedő É-i ré
szét az eróziós-denudációs folyam atok alacsony,
kavicstakarós dom bokkal behintett, konzekvens
völgyelésekkel felszabdalt eróziós halom vidék
ké form álták. N apjainkban is süllyedő D -i szaka
szát (M ór és M oha kö zti szakasz) a vízfolyások a
süllyedéssel egyidejűleg fe ltö ltö tté k és tágas
a llu viá lis síksággá alakították. A széles allu viá lis
síkságot Bodajk-Fehérvárcsurgó-Moha vonalában
átlagosan 25-30 m vastag hóm okos-ka vicsosiszapos-agyagos és dolom ittörm elékes fo lyó vízi
üledékek tö ltik k i. Ebből alakult k i Fehérvárcsur
gó térségében egy nagy tisztaságú, egyenletes
szemcseméretű kvarchom ok előfordulás, am i az
üveggyártás alapanyaga.
A vastag hordalékkúppal k itö ltö tt árok terü
lete az újpleisztocénban és a holocénben is jelen
tős szerkezeti mozgások színtere vo lt. A fia ta l
szerkezeti m ozgásokkal és árkos-sasbérces szer
kezet alakulásával szoros összefüggésben a M ó
ri-árok erős szeizm ikus aktivitásával tű n ik k i. A
napjainkban is süllyedő árokszakasz teljesen
egybeesik az 1910. január 14-i m óri földrengés 9°
rengéserősségű izoszeiszta területével.
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■ É-on mérsékelten hűvös-mérsékelten
száraz, D-en mérsékelten hűvös-száraz a kistáj
éghajlata.
A napfényes órák száma évi 1950, ebből nyá
ron 780 óra k ö rü li, télen m integy 180 óra napsü
tés valószínű.
Általában 9,5-10,0 °C kö zö tti az évi közép
hőm érséklet, a középső területeken azonban
egy-két tizedfokkal alacsonyabb. A vegetációs
időszak átlaga 16,0-16,4 °C közötti. A 10 °C közép
hőm érsékletet meghaladó napok ápr. 10—15-től
okt. 16—17-ig, 185-190 napon át tartanak. A fagy
mentes napok évi száma 195 körül várható, ápr.
10-14. és okt. 26-30. között. Az évi abszolút hőmér
sékleti m axim um ok átlaga ÉN y-on 32,0-32,5 °C,
DK-en 33,0-33,5 °C, a m inim um oké -15,0 és
-16,0 °C közötti.
D-en 550-580 m m a m egszokott évi csapadék,
az É-i részeken ennél több (580-610 mm). A nyá
r i félév csapadékösszege 330-350 mm. Kincsesbányán m érték a 24 órás csapadékmaximumot,
109 m m -t. Évente 36-38 hótakarós nap várható;
az átlagos m axim ális hóvastagság 20-22 cm.
A z ariditási index É-on 1,15 k ö rü li, D-en 1,20
fö lö tti.
A z év m inden szakában leggyakoribb az
É N y-i szél. M ásodik helyen - kis átlagsebessé
gekkel - a D K -i irányú áll. A z átlagos szélsebes
ség kevéssel 3 m /s fö lö tti.

É g h a jla t
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a lfö ld i jellegű, többnyire lerom lott mocsárrét
fragm entum ok vannak a Velegi-vízfolyás és a
M óri-víz m ellett (réti ecsetpázsit - Alopecurus
pratensis, vesszős füzény - Lythrum virgatum,
korcs here - Trifolium hybridum, kúszó boglárka Ranunculus repens). A m óri szőlők közt, ill. a Bodajk és Tárnokpuszta közű dom bokon többnyire
legeltetett, jellegtelen, száraz gyepek, cserjések
találhatók, itt-o tt szárazgyep-fajokkal (buglyos
zanót - Chamaecytisus austriacus, tavaszi hérics Adonis vernalis, bunkós hagyma - Allium sphaerocephalon, kőtörőszegfű - Petrorhagia saxifraga,
hom oki gurgolya - Seseli annuum, pusztai árvalányhaj - Stipa pennata, kései pitypang - Taraxacum serotinum, közönséges borkóró - Thalictrum
minus, lecsepült veronika - Veronica prostrata,
élesmosófű - Chrysopogon gryllus, sudár rozsnok
- Bromus erectus, hegyi here - Trifolium montanum), ille tv e néhol száraz tölgyes elem ekkel
(baracklevelű harangvirág - Campanula persicifolia). Természetesebb erdők csak elszórtan, a táj
peremén vannak, m inim ális kiterjedésben.
G yakori élőhelyek: nincsenek; közepesen
gyakori élőhelyek: D34, H5a, OB, OC, RC, P2b;
ritk a élőhelyek: E l, P2a, RB, B la, P7, D5, RA, B5,
K la , K2, L l, L2a, L2b, H3a, H2.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 10-20;
özönfajok: tájidegen őszirózsa-fajok (Aster
spp.). 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacacia) 3. (Bölöni János, Bauer

A kedvező kitettségű lejtők szőlőtermesztésre
alkalmasak, általában azonban a nem tú l hő- és
vízigényes növények számára m egfelelő az ég
hajlat.
iz e k ■ A Gaja (60 km , 496 km 2) vízgyűjtő terü
letéhez tartozik, amelynek legnagyobb m ellékvi
ze a M ór-B odajki-vízfolyás (30 km , 157 km 2).
Mérsékelten vízhiányos terület.
Vízjárási adatok a két patakról vannak.
A z adatok szemléletesen m utatják, hogy a
karsztos táplálás m iatt a M ór-B odajki-vízfolyás
Fehérvárcsurgónál 10-szeres kisvízhozam ot
szállított, m in t a Gaja. Ezek a vízhozam ok azon
ban a korábbi évek bányavíz kiemelései m iatt
erősen m ódosultak. Természetes állapotban az
árvizek tavasszal, a kisvizek ősszel voltak a
leggyakoribbak. A vízfolyások vízm inősége
szennyezett, III. osztályú.
A kistáj 6 különféle tava együtt közel 300 ha
felszínű; a fehérvárcsurgói árvízi tározó 223 ha, a
m óri halastó pedig 54 ha felületű.
A kistáj összefüggő „talajvízkészlettel" ren
delkezik. Mélysége 2-4 m közötti, mennyisége is
jelentékeny. Kém iai jellege általában kalcium m agnézium -hidrogénkarbonátos. Keménysége
25-35 nk°, de a települések körzetében 100 nk°-ig
em elkedik. A szulfáttartalom 60-300 mg/1.
A rétegvízkészlet korlátozott, em ellett a szint
je a bányavíz-kiem elések m iatt korábban csök
kent. A z artézi kutak száma kevés. M élységük
100 m, vízhozam uk 100 1/p kö rü li. Sok a nagy
vastartalm ú kút. Moha ásványvíz-forrása (Ágnesforrás) régóta ism ert.
A csatornahálózat többé-kevésbé m indenütt
kiépült, így a közcsatornával e llátott lakások ará
nya 83,8%-ot te tt k i 2008-ban.
A táj vízbázis jellege folytán kiem elt vízm inő
ség-védelmet igényel.

V

Vízfolyás

Gaja
Mór-Bodajki-vízfolyás

V ízm é rce

Fehérvárcsurgó
Fehérvárcsurgó

Norbert)
A kistáj a Bakonyt a Vértestől elvá
lasztó süllyedék, am ely É -i harm ada magasabb
térszíneinek löszös és más periglaciális üledéke
in - p l. M ór környékén - agyagbemosódásos
barna erdőtalajok alakultak k i. A löszös kőzeten
keletkezett talajok m echanikai összetétele vá
lyog, vízgazdálkodása kedvező, termékenységi
Ta la jo k B

LKV

.. ..

N ö v é n y z e t S A M óri-árok eredeti növényzeté
ből szinte semmi nem m aradt. Nagyobb m ennyi
ségben üde-nedves és száraz gyepeket találunk,
de ezek egy része is jellegtelen. A természetesebb
gyepek közül a m ocsárrétek és a löszön kia la ku lt
száraz gyepek érnek el nagyobb kiterjedést. íg y
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besorolása a 45-55 (int.) kategória. A periglaciális
üledéken képződött változatok m echanikai
összetétele hom ok, vízgazdálkodásuk kedvezőt
len, földm inőségi besorolásuk a 30-40 (int.) ter
mékenységi kategória. A kedvezőbb term ékenységű változatok szántók (60%) és szőlők (10%),
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a kevésbé kedvező termékenységű változatok
jelentős részét (25%) település foglalja. Erdősült
ségük csekély csupán kb. 5%.
Bodajktól D-re az agyagbemosódásos barna
erdőtalajokat az alacsonyabb térszínek löszös
üledékein barnaföldek váltják fel. Területi rész
arányuk 15%. Termékenységük kedvező (ext.
40-50; in t. 45-65). Főként (50%) szántóként hasz
nosulhatnak. A z erdő 10%, a szőlő 5%, a rét-lege
lő 15% területre terjedhet ki. A fennm aradó 20%
területet település és víztározó foglalja.
Sárkeresztes környékén a kistájba benyúló,
zöm m el (50%) szántóként hasznosítható mészlepedékes csernozjom talajok 2% területet al
kotnak. Sajnálatos, hogy területük m integy felét
települések foglalják.
A kistájban a löszös anyagon k ia la k u lt karbo
nátos ré ti talajok kiterjedése 44%, vagyis a kistáj
jelentős talajféleségét alkotják. M echanikai
összetételük vályog, vízgazdálkodási tulajdon
ságaik kedvezőek. Termékenységüket a felszín
közeli talajvíz korlátozhatja (int. 35-60). Szántó
ként (60%) és rétként (35%) hasznosíthatóak.
A h o l a ré ti talajképződési folyam atokat erős
szervesanyag-felhalmozódás kísérte, lápos ré ti
talajok keletkeztek. Területi kiterjedésük 3%. Ter
mékenységi besorolásukat a 25-35 (int.) fö ld m i
nőségi kategória jellem zi. Rétekként és szántók
ként (50-50%) hasznosíthatóak.
A talajtípusok területi megoszlása
T alajtípus k ó d
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
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■ A rte riá lis közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalm i tengelyű terület. Középső
részén fu t a 81. sz. főút, és a vele párhuzamos
Kom árom -Székesfehérvár egyvágányú vasúti

K

ö zleked és
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m ellékvonal. Á lla m i közútjainak hossza 60 km ,
am elyből 23 km (38%) m ásodrendű főút. Közútsűrűség 60 k m /100 km 2, főútsűrűség 23 k m /100
km 2. Főút m enti településeinek aránya 33%.
Vasútvonalainak hossza 26 km , a vasútsűrűség
21 km /100 km 2. Településeinek 67%-a rendelke
zik vasútállomással.
■ A z átlagosnál sűrűbben be
települt kistáj: 100 km 2-re közel 5 település ju t. A
térség 6 településéből 2 városi jogállású, közülük
M ór a hagyományos tá ji központ (2001: 14 728
lakos). A települések jelentős m értékben „k itö l
tik " a tájat, a térség kb. 10%-a beépített terület. A
falvak többsége 1500-1800 lakosú, így az átlagos
falum éret meghaladja az 1300 főt. Ennek ellenére
a városlakók aránya az országos átlag fele tti
(2001: 77,8%).

T elepü lésh áló zat

N épesség h A népsűrűség m egfelel az országos
átlagnak (2001: 114 fő /k m 2). A népességmaxi
m um éve 2001, m ivel a természetes népmoz
galom és a m igráció egyaránt nyereséges (2001:
24144 fő). Ennek megfelelően a korszerkezet na
gyon fiatalos, a gyerm ekkorúak aránya magasan
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 18, ill.
11,5%). A z elöregedési index értéke a települések
felében <100, de m ásutt is alig van 100 fö lö tt. Az
iskolázottság szintje valam elyest elm aradt az
országos átlagtól, leginkább a diplom ások ará
nyánál (2001: 6,5%).
A vallási összetétel megítélését befolyásolja,
hogy a felekezeten k ív ü lie k és az ism eretlen vallásúak együttesen a népesség 1 /4 részét teszik
ki. A róm ai katolikusok így is abszolút többség
ben vannak (2001: 56,3%), megelőzve a reform á
tusokat (13,4%) és még inkább az evangélikuso
kat (3,2%). A népesség túlnyom ó része (2001: kb.
93%) magyar, ezen k ív ü l a németség érdemel
em lítést (2001: 4,9%): legnagyobb, közel 1200 fős
közösségük M óron él.
A m unkaerő-piaci m utatók az átlagosnál lé
nyegesen jobbak: 2001-ben a népesség gazdasági
aktivitása 43,9%-os, a m unkanélküliek aránya
pedig csak 4,7%. A foglalkozási szerkezetben az
ipar dom inál (2001: 61,7%), a tercier szektor ará
nya csupán 35,8%, a mezőgazdaság részesedése
pedig mindössze 2,5%. 2007 nyarán a m unkanél
külie k aránya kevesebb, m in t az országos átlag
fele (3%), a települések kö zö tti jelentéktelen kü
lönbségekkel.
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TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Borvidék: móri
szoborpark, Hochburg-Lamberg-kastély védett parkja (Bodajk), Károlyi-kastély parkja (Fehén/árcsurgó)

<§S

*

Bodajk, Moha
sípálya, Gaja-szurdok (Bodajk), vadaskert (Fehérvárcsurgó)
kapucinus kolostor, Segítő Szűz Mária kegytemplom (Bodajk), kapucinus tem plom és rendház, r. kát. te m plom (M ór),

t

refi tem plom (Sárkeresztes)
Hochburg-Lamberg-kastély (Bodajk), Károlyi-kastély (Fehérvárcsurgó), Láncos-kastély, Lamberg-kastély (M ór)

üb
u

községháza (Bodajk), papiak (Sárkeresztes)
kálvária, N epom uki Szent János-szobor (Bodajk), tem etőkereszt (Moha)

1
pincesor (M ór)
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5.2.21 VÉRTES-FENNSÍK
A kistáj Fejér és Komárom-Esztergom megyében
helyezkedik el. Területe 148 km2 (a középtáj
11,4%-a, a nagytáj 2,3%-a).
T erüiethasznosítás
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

Hektár

1,9
3,0
0,9
0,8
5,2
88,1
0,03

283,4
448,3
131,6
120,3
766,0
13024,7
4,3

letörésekkel határolódik el szomszédságától.
Szerkezeti morfológiai szempontból töréses
szerkezetű tönkös sasbércek sorozatából áll.
Alakrajzilag az alacsony középhegységek
domborzattípusát képviseli. Tetőfelszínei 450-480
m tszf-i magasságba emelkednek, genetikailag a
kiemelt és exhumált tönkös sasbércek domborzat
típusába tartoznak. A Vértes-fennsík alacsonyabb
térszínei szintén lenyesett, exhumált sasbércek
csoportjaiból állnak.
A különböző magasságba rendeződött, töré
sekkel határolt fennsíkrészletek árkos medencé
ket, hegyközi medencéket fognak közre, ezeket

■ A Vértes-fennsík meredek perem
mel szakad le a laza üledékből épült hegységelő
térre. Peremeit a száraz aszóvölgyek aprólékosan
felszabdalták; sűrű, szerteágazó völgyhálózat jel
lemzi. Átlagos völgysűrűsége 4,1-4,2 km/km2. A
jól tagolt domborzattípusok kategóriájába tartozik.
Az átlagos relatív relief 95 m/km2. A kistájat tehát
a domborzat nagyfokú változékonysága jellemzi.
Kedvezőtlen domborzati adottságai következtében
uralkodóan erdőgazdasági hasznosítású, mezőgaz
dasági termelés csak a medencékben lehetséges.
A karsztos, száraz, egész évben vízhiányos
fennsíkon sekély termőréteg képződött; a kedve
zőtlen ökológiai adottságú kistájaink csoportjába
sorolható.
D o m borzat

F ö l d t a n ■ A Vértes-fennsík minden oldalról
markáns szerkezeti vonalakkal, meredek peremi
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harmadidőszaki tengeri és szárazföldi üledékso
rozatok bélelik. A kistáj domborzatát uralkodóan mezozoos (triász) dolomit és mészkőformáci
ók üledéksorozatai építik fel. A dolomittérszínek
együttes területe 116 km2, a mészkőféleségek 14
km2 területen felszínalkotók.
■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz kistáj.
Az évi 1940 óra körüli napfénytartam a jel
lemző; nyáron 780, télen 180 óra körüli napsütés
re számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet DNy-on 9,0 °C,
máshol 9,5-9,7 °C, a nyári félévé kevéssel 16,0 °C
körül van. Ápr. 15. után már nagy valószínűség
gel, egészen okt. 15-ig (180 nap) a napi középhő
mérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyok egy
két nappal ápr. 20. után megszűnnek és 186-190
napon át, okt. 24-26-ig nem jelentkeznek. A nyá
ri abszolút maximumhőmérsékletek átlaga 32,0 °C
(a magasabban fekvő részeken 30,0-31,0 °C), a
téli abszolút minimumoké -16,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 600-640 mm, de az Éi vidékeken kevéssel meghaladja a 640 mm-t. A
tenyészidőszakban 340-370 mm eső várható.
Csákberényben mérték a 24 órás csapadékmaxi
mumot, 132 mm-t. Évente általában 40-45 na
pon, de a fennsíkon 50-nél több napon át a talajt
hótakaró borítja; a fennsík magasabb részein 30
cm fölötti, máshol 25 cm az átlagos maximális
vastagsága.
Az ariditási index 1,10-1,15, É-on kevéssel
1,10 alatti.
Uralkodó szélirány az ÉNy-i. Az átlagos szélsebesség a fennsík legmagasabb részein 4-4,5
m/s, máshol 3,5 m/s körüli.
Főként erdőgazdálkodásra alkalmas a terület,
de az éghajlat a közepes hő- és vízigényű növé
nyek termesztésére is megfelelő.
É g h a jl a t

Az ÉNy-i lejtők az Által-ér, a DK-i lejtők
a Császár-víz felé folynak le. Mérsékelt vízfeles
lege van.
Az itteni vízfolyásokról nincsenek részletes
vízjárási adatok. Általában időszakos jellegűek,
a víz még tiszta. A keskeny völgyekben az ár
terület is hiányzik.
A források száma kevés, mert azok nem a te
tőkön, hanem a peremeken fakadnak. Itt a csákberényi Orond-pusztai forrás említhető 66 1/p
átlagos hozammal.

V iz e k H
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Természetesen hiányzik az összefüggő „talaj
vízszint" is, amely csak néhány mélyebb völgy
lejtőanyagában észlelhető, általában igen mélyen
fordul elő. Mennyisége sem számottevő. Kémiai
jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége az É-i tájrészen 15-25, D-en
25-35 nk° között van. A szulfáttartalom 60 mg/1
alatt marad.
A rétegvízkészlet jelentékeny. A peremvidé
kek bányavíz-kiemelése miatt a szintje korábban
süllyedőben volt. Az artézi kutak száma kicsi.
Mélységük változó, vízhozamaik általában je
lentősek.
Mindkét településen van csatornahálózat, a
közcsatornával ellátott lakások aránya kistáji
szinten 88,3% (2008). A teljes körű csatornázás a
kistáj vízbázis jellegénél fogva fontos vízminő
ség-védelmi követelmény.
■ A Vértes-fennsík kis és nagy lép
tékben is igen változatos növényzetű kistáj. Míg
az ÉNy-i részen az üde erdő, elsősorban a bük
kös és a gyertyános-tölgyes a leggyakoribb élő
hely, addig a DK-i sávban zárt mészkedvelő
tölgyesek, bokorerdők és száraz, sziklás talajú
gyepek (sziklagyepek, sziklafüves lejtőgyepek,
sztyeprétek) mozaikja az uralkodó. Az ÉNy-i és
a DK-i sáv közötti, mély völgyekkel sűrűn szab
dalt, igen változatos felszínre a két szélső sávra
jellemző vegetáció keveredése jellemző. Itt gyak
ran egymáshoz közel látunk bükkösöket és szá
raz erdőket, gyepeket.
Elsősorban a középső, változatos domborzatú
és vegetációjú részen jelennek meg a Dunántúli
középhegység dolomitból álló részére különösen
jellemző, kis területen belül is igen változatos
erdők: bükkösök, különféle sok fafajú elegyes
erdők mozaikolnak cser- és kocsánytalan vagy
molyhos tölgyben gazdag állományokkal. Nem
hiányoznak a kőtörmelékes talajú erdők sem
(elsősorban törmeléklejtő-erdők, bükkös szikla
erdők, utóbbiak a Keleti-Bakony mellett a Dunán
túlon itt fordulnak elő a legnagyobb kiterjedés
ben). A legsekélyebb talajú részeken ebben a
középső sávban is megjelennek a száraz, sziklás
talajú gyepek és a bokorerdők.
A vegetációhoz hasonlóan gazdag a kistáj fló
rája is. A magasabb részeken inkább az üde erdei
fajok (kapotnyak - Asarum europaeum, szagos
müge - Galium odoratum, erdei szélfű - Mercurialis perennis), a D-ies oldalakra a száraz erdők és
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gyepek fajai (bajuszoskásafű - Piptatherum virescens, erdei gyöngyköles - Buglossoides purpureocoerula, nagyezerjófű - Dictamnus albus, délvidé
ki árvalányhaj - Stipa eriocaulis) a jellemzők.
Különös figyelmet érdemelnek a nyílt és zárt
dolomit sziklagyepek, sziklafalak jellegzetes nö
vényei (magyar gurgolya - Seseli leucospermum,
deres csenkesz - Festuca pallens, kövér daravirág
- Draba lasiocarpa, henye boroszlán - Daphne
cneorum, terpedt koronafürt - Coronilla vaginalis,
gombos varjúköröm - Phyteuma orbiculare, cifra
kankalin - Primula auricula) és a hegység benn
szülött berkenye-kisfajai.
Gyakori élőhelyek: L l, K5, K2, L2a; közepe
sen gyakori élőhelyek: LY3, LY4, H4, M l, H2,
H3a, G2, LY2, OC, P2b, RC; ritka élőhelyek: H l,
L2x, P45, E l, M7, M8, OB, RB, 14, RA, H5b.
Fajszám: több mint 1200; védett fajok száma:
80-100; özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 1. (Bölöni János)
T a l a jo k ■ A kistáj felszínének 90%-a triász do
lomit, 10%-a mészkő. A fennsík pereme hirtelen
ereszkedik a körülötte lévő kistájba. A töredezett
fennsíkban kis, körülzárt, harmadidőszaki ten
geri és szárazföldi üledéksorokkal kitöltött me
dencék vannak. A fennsík karbonátos kőzeteinek
bauxitosodását a vörösagyagok megjelenése
jelzi. A fennsík dolomitján és mészkövén külön
böző rendzina talajok képződtek a kistáj terüle
tének 97%-án. Térszíni elhelyezkedésük, kedve
zőtlen termékenységük, a bennük előforduló
durva vázrészek, a sekély termőrétegűségük és a
szélsőséges víz- és hőgazdálkodásuk következ
tében szinte teljes egészében (95%) erdőterüle
tek. A meredek peremeken és a gerinceken pedig
köves váztalajok találhatók (<1%).
A kistáj D-i peremének löszös üledékem 3%-os területi részarányban - barnaföldek talál-

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
04
09

' 97
3

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód

0-5

04
09

5
20

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
5
25

3
5

, 2

-

Erdő
á iá i
85
50

hatók. E talajokat kb. 50-50%-ban szőlőként és
erdőként hasznosíthatják.
K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú, főút és vasút nélküli, tele
püléshiányos terület. Állami közútjainak hossza
27 km, a közútsűrűség 21 km/100 km2. Várgesz
tes közúthálózati végpont.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj túlnyomó része
nem alkalmas a megtelepedésre, ezért mind
össze 2 települése van, ezek is a peremi részeken.
A belső területeken az egyetlen lakott hely a
Gánthoz csatolt Vérteskozma. Összességében
100 km2-re alig több mint 1 település jut. A 2 falu
apró, ill. közepes méretű, átlagos népességszá
muk meghaladja a 800-at.
N é p e s s é g s A kistáj népsűrűsége nagyon ala
csony (2001: 32 fő/km2). A népességmaximum
éve 1870 (!), attól kezdve a lakosságszám válta
kozva csökkent és növekedett, így a kistáj népes
ségének csak kb. 1/5-ét veszítette el (2001: 1712
fő). Hagyományos népességleadó terület, ahol
az elvándorlást a természetes szaporodás rész
ben ellensúlyozta. A korszerkezet ma már átbil
lent, a 65 év felettiek aránya valamelyest megha
ladja a gyermekkorúakét (2001: 16,2, ill. 15,9%).
Az elöregedési index értéke mindkét esetben
>100, de egyik falu népessége sem indult elöre
gedésnek. Az iskolázottság szintje érzékelhetően
alatta van az országos átlagnak: az érettségizet
tek aránya mindössze 16,9%, a diplomásoké
5,8% (2001).
Vallási megoszlásban a római katolikusok áll
nak az élen (2001: 54,8%), megelőzve a reformá
tusokat (34,1%). A felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak aránya együttesen sem éri
el a 10%-ot. A népesség nagy része magyar, de
arányuk alig haladja meg a 80%-ot. Ennek oka a
németek jelentős (2001:15,9%) részesedése. A két
falu közül lényegében csak Várgesztesen élnek,
itt azonban arányuk 55%-ra rúg.
A munkaerő-piaci mutatók jobbak az átlagos
nál: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása
41,2%-os a munkanélküliek aránya pedig csak
5,4%. A foglalkozási szerkezetben lényegében
azonos a tercier szektor és az ipar részesedése
(2001: 45,8, ül. 45%), a mezőgazdaság aránya át
lag feletti (9,2%). 2007 nyarán a munkanélküliek
aránya (4,1%) 2/3-a volt az országos átlagnak.
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5.2.22 VÉRTES PEREMVIDÉKE
A kistáj Fejér és Komárom-Esztergom megyében
helyezkedik el. Területe 148 km2 (a középtáj
11,4%-a, a nagytáj 2,3%-a).
Területhasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%
5,4
17,4
2,0
4,4
9,7
60,7
0,4

Hektár
795,8
2572,0
290,8
643,2
1438,1
8956,9
54,8

D omborzat ■ Alakrajzilag enyhén hullámos,

tagolatlan hegylábfelszín, 1,5-1,6 km/km2 átla
gos völgysűrűséggel, 20-30 m/km2 relatív reli
effel jellem zett domborzattípus. Genetikai
szempontból lenyesett, szálkőzeten képződött
pedimentek, valamint durva törmelékanyagból
formálódott glacisok formacsoportjai uralják geo
morfológiai vonásait. Az Által-ér völgyére lejtő
hegylábfelszín völgyekkel tagolt; az összeolvadt
törmelékkúpsorokat 1-2 m vastag futóhomok le
pel magasítja. A Vértes D-i, a Zámolyi-medencére hajló lejtője egységesebb; itt 10 km hosszú
glacisfelszín formálódott; anyagát több helyen
bányásszák.
A laza üledékből épült domborzat erdő- és
mezőgazdasági hasznosítású. A dolomit és a
mészkő törmelékanyagából álló felszínek, a futó
homokkal borított területek szárazak, kedvezőt
len ökológiai adottságú térszínek.
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F öldtan ■ A Vértes uralkodóan mezozoos, tönkös sasbércsorozatát laza üledékekből épült, váltakozóan széles (2-5 km), enyhén hullámos
hegylábfelszín övezi.
Alapzatában a Vértes fennsíkjától lépcsősen
levetődő, mozaikszerűen összetöredezett tönkös
sasbércek differenciált aljzatot képeznek. Az árkos-sasbérces szerkezetek felszíni vetületeiben
kisebb hegységelőtéri süllyedékek sorakoznak.

Mérsékelten hűvös és mérsékelten
száraz az éghajlata.
Évi 1940 óra körüli napsütés várható; nyáron 780,
télen 180 óra körüli a napfénytartam sokévi átlaga.
A hőmérséklet évi átlaga 9,5 °C, de É-on megkö
zelíti a 10,0 °C-ot, a nyári félévi 16,0-16,5 °C (É-on
a magasabb). Ápr. 10-15. és okt. 15-18. között, azaz
mintegy 185 napon át a 10 °C-ot meghaladja a na
pi középhőmérséklet. Ápr. 20. körül megszűnnek
a fagyok, és csak okt. 24. és 26. között jelentkeznek
újra. így a fagymentes időszak hossza 186-190
nap körül van. Az évi abszolút hőmérsékleti ma
ximumok átlaga 31,0-32,0 °C körüli. A legalacso
nyabb minimum hőmérsékletek átlaga -16,0 °C.
A csapadék évi összege 590-630 mm. A tenyészidőszakban 340-360 mm eső várható. A 24
órás csapadékmaximum (91 mm) a kistáj hatá
rán fekvő Oroszlányban volt. A téli félévben
mintegy 40-50 hótakarós napra lehet számítani;
az átlagos maximális hóvastagság 24-28 cm.
Az ariditási index 1,12-1,18.
Az uralkodó szél ÉNy-i. Az átlagos szélsebes
ség kevéssel meghaladja a 3 m/s értéket.
Erdőgazdálkodásra és szántóföldi kultúrák szá
mára megfelelő a területi adottság és az éghajlat.

É g h a jl a t ü

■ A kistáj Ny-i feléről az Által-ér, K-i feléről a Váli-víz és a
Császár-víz gyűjti össze a lefolyó
vizeket. Ny-i felének valamelyes
vízfeleslege, K-i felének valame
lyes vízhiánya van.
Elsősorban az Által-érbe torkol
ló Gallai-patakról (16 km, 97 km2)
vannak vízjárási adataink, misze
rint Tatabányánál vízállása 9-234
cm, vízhozama 0,10-37 m3/s kö
zött ingadozott. Az Által-érbe fo
lyó patakok közül megemlítendők:
Farkasvölgyi-patak (10 km, 23 km2),
Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás (12
km, 76 km2), Szépvíz-ér (6,5 km, 11
km2). Az árvizek tavasszal, a kisvizek ősszel szokásosak. A vízfo
lyások a települések után szennye
zetté válnak. Számos forrása közül
a csókakői Nagy- és Kis-Lépa-kút
(30 1/p, ill. 15 1/p) és a vértessom
lói Szép Ilonka-forrás (14 1/p) a
legbővebb hozamúak.
Egyetlen kis állóvize a Csókakői-patakon felduzzasztott, öntözési célú tározó. Összefüggő
„talajvízréteget" csak a peremi völgyekben talá
lunk, 4-6 m között. Mennyisége jelentéktelen.
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége É-on 15-25 nk°, D-en 25
nk° felett van. A szulfáttartalom 60 mg/1 alatti.
A rétegvíz mennyisége jelentős, de tükre a bá
nyavíz-kiemelések miatt korábban folyamatosan
süllyedt. Az artézi kutak száma csekély. Mélysé
gük változó, vízhozamuk általában tetemes.
Mindkét településen van csatornahálózat, így
a közcsatornával ellátott lakások aránya kistáji
szinten magas (2008: 87%).
V iz e k

N ö v é n y z e t ■ Növényzetét tekintve nem egysé
ges kistáj. Egykor az ÉNy-i rész vegetációját
nagy kiterjedésű üde erdők, főleg gyertyános
tölgyesek, kisebb részben bükkösök uralták. Má
ra ezek kiterjedése alaposan lecsökkent, helyü
ket szántók és csertölgy uralta állományok vet
ték át. Az ENy-i rész sok kis vízfolyását gyakran
kísérik égerligetek. A szárazabb dombtetőkön
cseres-tölgyesek találhatók, a sziklás részeken
pedig a Vértes D-i részére jellemző vegetáció
jelenik meg, de az Áltál-érhez közeledve kis fol
tokban már homoki vegetáció is előfordul.

A DK-i rész vegetációja alapvetően eltér az
ÉNy-iétól. Itt az üde erdők gyakorlatilag hiá
nyoznak. A hegység peremén, ahol többnyire
sziklás a talaj, a dolomithegyek D-ies oldalaira
jellemző vegetációmozaikot találunk. Mészked
velő tölgyesek, bokorerdők váltakoznak szikla
gyepekkel, sziklafüves lejtőkkel, ritkábban
kőtörmelékes, hársakban és kőrisekben gazdag
erdőkkel. A hegylábon és az ehhez kapcsolódó
sík részeken a legnagyobb kiterjedésű élőhely
típust már a szántók jelentik. A természetesebb
vegetáció maradványait elsősorban a különféle
száraz gyepek (sziklagyepek, sziklafüves lejtősztyepek, ritkábban löszgyepek is) jelentik, erdők
(bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek) itt már
csak kisebb foltokban vannak.
Az ENy-i rész flórájában az üde erdei fajok a
legfontosabbak, de jellemzők a patakparti erdei
fajok is (fehér zászpa - Veratrum album, keserű
kakukktorma - Cardamine amara, kétlaki macskagyökér - Valeriána dioica). A DK-i részen nagy
mennyiségben jelennek meg a különféle szárazés sziklagyepi fajok (lappangó sás - Carex humilis, élesmosófű - Chrysopogon gryllus, árvalányhajfajok - Stipa spp., apró nőszirom - Iris pumila,
homoki nőszirom - 1. arenaria, kökörcsinfajok Pulsatilla spp., tavaszi hérics - Adonis vernalis,
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deres csenkesz - Festuca pallens, vetővirág Sternbergia colchiciflora, fehéres csüdfű - Astragalus vesicarus, magyar gurgolya - Seseli leucospermum, kövér daravirág - Draba lasiocarpa, sulyok
táska - Aethionema saxatilé).
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, L2b, K5, H3a, L l,
RC, P2b; közepesen gyakori élőhelyek: H2, P2b,
H5a, H5b, 114, G2, M l, K la, J5; ritka élőhelyek:
E l, RB, B la, D34, D5, H l, P45, L2x, OB, P2a, M4,
G l, J2, A l, A23, D2, B2, B4, B5, M6, M7, M8.
Fajszám: 900-1000; védett fajok száma: 60-70;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3, akác (Robinia
pseudoacacia) 4. (Bölöni János)
■ A kistáj perem jellegéből adódik,
hogy abban hét különböző talajtípus fordul elő.
Ezek közül a mészkövön az erdőborította (85%)
rendzinák (44%), a löszös üledékeken az agyagbemosódásos barna erdőtalajok (14%), a löszös,
valamint a periglaciális üledékeken pedig a bar
naföldek (32%) előfordulása jelentős.
A löszös üledéken képződött erdőtalajok me
chanikai összetétele vályog, vízgazdálkodási tu
lajdonságai kedvezőek, termékenységi besorolá
sa a 40-55 (ext.) és az 50-70 (int.) ponthatárok
közé esik. A lejtőviszonyok következtében zöm
mel (60%) erdőként, szántóként (30%) és szőlő
ként (15%) hasznosíthatók a kialakult gyakorlat
szerint.
T a l a jo k

A periglaciális üledékek barna erdőtalajai ho
mok mechanikai összetételűek, vízgazdálkodásuk
kedvezőtlen, földminőségi besorolásuk a 30-40
(int.) kategória. E talajok 70%-a erdő-, 15%-a szán
tó- és kb. 5%-a szőlőterületként hasznosítható.
Az alacsonyabb térszínek löszös üledékeinek
talajai a csemozjom barna erdőtalajok (2%) és a
mészlepedékes csernozjomok (6%). Kedvező
mezőgazdasági tulajdonságaik ellenére jelentő
ségüket kis területi részarányuk határozza meg.
A peremvidéki jelleg miatt a csemozjom talajok
egy része (10%) szőlő és gyümölcsösként, vala
mint (30%) rét-legelőként hasznosítható.
Az erodált talajfelszíneken a földes és köves
kopár, valamint a völgytalp réti talajainak terüle
ti részaránya 1-1%. A réti talajok teljes egészében
szántóterületként hasznosíthatók.
■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú, vasút nélküli, településhiá
nyos terület. Csupán ÉK-i peremét érinti az 1. sz.
főút rövid szakasza. Állami közútjainak hossza
38 km, amiből 6 km (16%) elsőrendű főút. Közútsűrűség 25 km/100 km2, főútsűrűség 4 km/100
km2. Nincs főút menti települése.
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■ A kistáj népsűrűsége mindössze 15
fő /km2 (2001). A népességmaximum éve 1970,
azóta érdemben nem változott a lakosság száma
(2001: 2343 fő). Hagyományos népességleadó te
rület, 1990 után azonban a migráció nyereséges.
Ugyanakkor a természetes népmozgalom 1980
óta veszteséges. A korszerkezet kiegyenlített: a
gyermekkornak aránya valamelyest meghaladja
a 65 év felettiekét (2001:16,4, ill. 15,4%). Az elöre
gedési index értéke mindkét faluban kevéssel
100 fölötti. Az iskolázottsági szint elmarad az or
szágos átlagtól, leginkább a diplomások arányá
ban (2001: 5,7%).
A vallási összetétel egyértelmű: a lakosság
több mint 4/5-e római katolikus, a reformátusok
részesedése mindössze 3,4%, az evangélikusoké
pedig 1,5%. A protestánsok arányánál még a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
együttes aránya is jóval magasabb (2001:12,8%).

N épesség

5 .2.23

A népesség többsége ugyan magyar, de aránya
alig haladja meg a 70%-ot a németek 26,8%-os ré
szesedése következtében. Az utóbbiak lényegé
ben Vértessomlón élnek, ahol arányuk megköze
líti az 50%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók összességében
kedvezőek: 2001-ben a népesség gazdasági akti

vitása 39,4%-os, a munkanélküliségi ráta viszont
mindössze 4,1%. A foglalkozási szerkezetben az
ipar megelőzi a tercier szektort (2001: 51, ill.
44,9%), a mezőgazdaság értéke átlagos (4,1%).
2007 nyarán a munkanélküliek aránya az orszá
gos átlag közel kétszerese (11,4%), a 2 település
közötti ötszörös különbséggel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Üdülőkörzet: Velencei-tó Vértes kiemelt üdülőkörzet
Jordán parkerdő (Vértessomló)
Vértesi Tájvédelmi Körzet
horgásztavak árvalányhajas rét (Vértessomló), Országos Kéktúra

f

csókakői vár (Csókakő), Vitány-vár romjai (Vértessomló)
r, kát. tem plom , kegykápolna (Vértessomló)
Esterházy-kastély (Vértessomló)
régi iskola, harángtorony (Vértessomló)
kálvária (Vértessomló)
pincék (Csókakő), védett népi lakóházak, harangláb (Vértessom ló)

5.2.23 GÁNTI-MEDENCE

rétegek rakódtak. A bauxit kitermelése 1926-tól
egészen az 1980-as évek második feléig folyt.

A kistáj Fejér megyében helyezkedik el. Területe
11 km2 (a középtáj 0,9%-a, a nagytáj 0,2%-a).
Területhasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%
6,5
3,9
0,6
0,0
19,1
70,0
0,0

Hektár
74,0
44,1
7,2
0,0
218,6
801,5
0,0

É g h a jl a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
A napsütéses órák száma évi 1950 körüli.
A nyári évnegyedben 780 óra körüli, a téliben
180 óra napfénytartam valószínű.

Szerkezeti vonalak mentén le
süllyedt árkos medence. A Vértes-fennsík eltérő
magasságú exhumált sasbércei keretezik. A laza
üledékekből épült medencedombság mezőgaz
dasági hasznosítású.
D om bo rzat

hí

F ö l d t a n ■ Az alacsony helyzetű, eocén mészkő
vel fedett, triász időszaki karbonátos kőzetekből
álló sasbércek alkotják. A felső-triász dolomit
karsztos mélyedéseibe az eocén elején hordódott
be a bauxit, amire a középső-eocénben tengeri
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A hőmérséklet évi átlaga 9,8 °C körüli, a tenyészidőszaké 16,0 °C körüli. Ápr. 8-10. és okt.
16-18. között, azaz közel 190 napon át a közép
hőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymen
tes időszak ápr. 18. és okt. 24-26. között várható;
hossza 188-190 nap. Az abszolút hőmérsékleti
maximumok sokévi átlaga 32,5 °C, az abszolút
minimumoké -16,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 600-620 mm, a nyári
félévé 340 mm körüli. A legnagyobb 24 órás csa
padékösszegre vonatkozóan nem állnak rendel
kezésre adatok. Hótakarós nap évente 40-45 va
lószínű, az átlagos legnagyobb hóvastagság 26
cm körüli.
Az ariditási index a kistájban 1,15 körüli.
Leggyakoribb szélirány a Ny-ÉNy-i. Az átla
gos szélsebesség 3 m/s körüli. Erdőgazdálko
dásra és a kevésbé hőigényes és nem fagyérzé
keny kultúrák számára alkalmas a terület és az
éghajlat.
■ A Császár-víz vízgyűjtő területéhez tar
tozik, bár a hegységbe zárt kis medencének
állandó vízfolyása nincs. Csekély vízfeleslege van.
A kism edencében csak nagy csapadékok
alkalmával (nyár elején) és hóolvadás után kép
ződik felszíni lefolyás. Tekintélyes forrása a
Községi-forrás, aminek korábbi bő vízhozamát
(130 1/p) a bányavíz-kiemelések erősen mérsé
kelték.
A medence laza kitöltésében a „talajvíz" 4-6
m között érhető el. Jellege kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk°,
szulfáttartalma 60 mg/1 alatt van.
Rétegvízkészlete jelentős, de azon felül a kör
nyezet felől is van ideáramlás.
Gántnak a medencén kívülről van közüzemi
vízellátása, sőt a település csatornázva is van,
így a víz- és csatornaellátottság egyaránt teljes
körű (2008: 93,7%).
Mivel a medence a környékével együtt vízbá
zis jellegű terület, a szigorú vízminőség-védelem
fontos követelmény.

V iz e k

N ö v é n y z e t ■ Nagymértékben felszántott kistáj,
bár mára a szántók többségének művelését fel
hagyták. Az így kialakult parlagokon jellegtelen
gyepeket találunk, amit többnyire legeltetéssel
hasznosítanak. Az egykori természetes növényzet
maradványai a medence széleire szorultak vissza.
E maradványokat elsősorban különféle száraz
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(mészkedvelő és cseres-kocsánytalan) tölgyesek
és cserjésedő vágásterületeik jelentik. Érdekes a
borsóképű lednek (Lathyrus pisiformis) előfor
dulása. A tölgyesek néhány figyelemre méltó
faja: magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), fekete zászpa ( Veratrum nigrum), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), fehér pimpó
(Potentilla alba), magyar lednek (Lathyrus pannonicus), parlagi rózsa (Rosa gallica). Ezekhez csat
lakoznak elsősorban a medence DK-i szélén ahol meredekebb, völgyekkel szabdalt domb
oldalak vannak - különféle száraz, köves talajú
gyepek (elsősorban sziklafüves lejtősztyepek)
(deres csenkesz - Festuca pallens, sziklai üröm Artemisia alba, keserű pacsirtafű - Polygala amara,
tarka imola - Centaurea triumfettii, lappangó sás
- Carex humilis).
Gyakori élőhelyek: L l, L2a, RC, OC, P2b; kö
zepesen gyakori élőhelyek: H2, H3a, H4; ritka
élőhelyek: H l, G2, M l, P2a, P45, E l, M8.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 20-30;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 3. (Bölöni János)
Az árkos medence jellegű kistájat la
za üledékek töltik fel. A kistáj területének 75%-át
a medencét övező mészkőfelszínen képződött
rendzina talajok teszik ki. A sekély termőrétegű,
szélsőséges víz- és hőgazdálkodású rendzina ta
lajok teljes egészében erdőterületként hasznosíthatóak.
A medence magasabb térszíneinek löszös üle
dékein vályog mechanikai összetételű, kedvező
vízgazdálkodású, a kistáj területének 25%-át al
kotó agyagbemosódásos barna erdőtalajok kép
ződtek. Területükön - a rendzina talajú erdők
közötti szigetekként - a rét-legelő kiterjedt (60%),
míg a fennmaradó 40% (int. 35-50) szántóként
hasznosítható.
T a l a jo k ■

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
h
04
75
07
25
A talajtípusok terü leti elte rje d é se
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
kód
0-5
5-17 17-25 >25
15
10
5
04
70
—
70
07
5
5
20

5 .2.31

■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú, főút és vasút nélküli terület.
Állami közútjainak hossza 6 km, közútsűrűség
30 km/100 km2.
K ö zlekedés

T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A szerény méretű kistáj
egyetlen települése a névadó Gánt.
N épesség

a A kistáj rendkívül ritkásan lakott, a

népsűrűség mindössze 15 fő/km2 (2001). A né
pességmaximum éve 1870 (!), azóta a település
lakosságszáma közel 40%-kal csökkent (2001:
857 fő). A népességszám alakulását a természetes
fogyás és a migrációs nyereség befolyásolja. A
korszerkezet kedvezőtlen: a 65 év felettiek ará
nya meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 15,2,
ill. 12,5%). Az elöregedési index közel 200-as ér
téke szintén kedvezőtlen folyamatokra utal. Az

iskolázottság még ennél is rosszabb képet mutat:
a lakosság közel 1/10-e (!) egyetlen osztályt sem
végzett, a diplomások aránya mindössze 3,6%
(2001).
A vallási összetételben a római katolikusok
súlya meghatározó (2001: 61,8%). Feltűnően ma
gas az ismeretlen vallásúak aránya (25,3%),
miközben a reformátusok részesedése csupán
7,1%. A népesség közel 3/4 része magyar, a né
metek részesedése 22,5%-ot tesz ki.
A munkaerő-piaci mutatók ellentmondásos
képet tükröznek: miközben a lakosság gazdasá
gi aktivitása mindössze 31%-os, addig a munkanélküliek aránya csupán 4,7%. A foglalkozási
szerkezetben az ipar áll az élen (2001: 58,3%),
megelőzve a tercier szektort (36,1%) és a mezőgazdaságot (5,6%). 2007 nyarán a munkanélküli
ségi ráta mindössze 2,5%.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Üdülőkörzet: Vejencei-tó-Yértes.Remeit üdülőkörzet

A

G án ti-ba rlang
V é rte si T á jvé d e lm i K ö rze t
b a u x it fö ld ta n i p a rk és ta n ö své n y (G á n t)
E sterházy-kápolna (G ánt-K őhányás)

fit

B auxitbánya M ú zeum (G á n t)

5.2.31 ZÁMOLYI-MEDENCE
A kistáj Fejér megyében helyezkedik el. Területe
75 km2 (a középtáj 5,8%-a, a nagytáj 1,2%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

5,4
55,4
0,2
0,0
22,3
11,6
5,0

Hektár
409,7
4184,7
14,1
0,0
1686,5
872,2
380,7

D o m b o r z a t ■ A Zámolyi-medence a Vértes D-i
előterében kialakult, ÉK-DNy-i irányú keskeny,
árkos süllyedékterület. A hegység meredek töréses
peremére támaszkodó, törmelékkúpos hegylábfelszínbe süllyedt be. A medence mai formájában

óholocén süllyedékterület. Süllyedése féloldala
sán történt: legkevésbé süllyedt meg a medence
Ny-i szárnya, legmélyebbre került a csákvári
medenceszárny, amelyet az alluvium alatt 5-10
m-es vetődések kísérnek.
F ö l d t a n ■ Egykor a Pannon-tó peremterületé
hez tartozott, amelyet a Vértesből leszaladó pa
takok és csermelyek tápláltak. Később vizét a
Császár-víz vezette le, amelynek felső teraszos
völgyszakaszát (Il/a és Il/b sz. újpleisztocén te
rasz) a medence süllyedése magához irányította.
A hosszú, keskeny medence ma már kitöltődött,
az egykori tó helyén a tavi és folyóvízi üledékek
3-5 m vastag rétegei borítják a hordalékkúpos
medencefelszínt.
A medence É-i peremét durva görgetegből,
kavicsból és homokos-löszös kötőanyagú lejtő
törmelékből épült hegylábi törmelékkúpsorozata
fedi. A törmelékkúpok főleg az utolsó jégkor-
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Leggyakoribb az ÉNy-i szél, de elég nagy
gyakoriságú az ÉK-i és DK-i irányú is. Az átlagos
sebesség kevéssel 3 m/s alatt van.
A szántóföldi és a kevésbé hő- és vízigényes
kertészeti növények termesztésének kedvez az
éghajlat.
a Teljes egészében a Császár-víz (29,5 km,
381 km2) vízgyűjtő területéhez tartozik. Mérsé
kelten vízhiányos terület.
Vízjárási adatok a Császár-víz tájon kívüli pákozdi vízmércéjéről vannak. E szerint ott a vízál
lások 1-239 cm, a vízhozamok pedig 0 és 52
m3/s között váltakoztak. Mellékvizének, a For
rás-pataknak (14 km, 148 km2) a nagyvízi hoza
mát 47 m3/s-ra becsülik. Az árvizek tavasszal, a
kisvizek ősszel szokásosak. Amióta a Velencei-tó
vízállását kiegyenlíteni hivatott tározók üzemel
nek, azok vízeresztése szabályozza a Császár-víz
vízjárását is. A vízminőség II. osztályú.
A Vértes-hegység peremén fakadó források
közül a csákvári Gürdi-major (15 1/p) és a Kaszab-kút (12 1/p) forrása említhető.
Egyetlen természetes tava (Csákvámál) alig
0,5 ha felszínű. Ugyanitt van egy 3 és egy 4,8 ha
felületű kis tározó is. Sokkal nagyobb jelentősé
gű a Császár-víz felső tározója Zámolynál (272
ha), amelynek feladata a Velencei-tó vízellátása
nyári szárazság idején. Az alsó tározó Pátkánál
ennél is nagyobb (312 ha). Tartós szárazság ide
jén a tározók kiszáradnak (pl. az utolsó ezredfor
duló táján). Ebben az esetben a Velencei-tó víz
utánpótlását külső vízgyűjtőről kell megoldani.
A „talajvíz" összefüggő szintje 2 -4 m-re
helyezkedik el a felszín alatt. Mennyisége nem
számottevő. Kémiai jellege kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos, amihez D-en nátrium is já
rul. Keménysége 25-35 nk°, szulfáttartalma kicsi
(60 mg/1 alatt).
A rétegvízkészlet sem jelentős. Az artézi ku
tak száma csekély. Mélységük 100 m, vízhoza
muk 200 1/p körül van.
Csatornahálózat mindkét településen van, de
a közcsatornával ellátott lakások aránya kistáji
szinten csupán 56% (2008).
Mint a Velencei-tó üdülőkörzetének háttérte
rülete, fokozott vízminőség-védelmet igényelne.

V iz e k

szakban épültek, s kialakulásuk idején akkumu
lációs hegyláb felszínekként forrtak hozzá a Vér
tes D-i pereméhez. Osztályozatlan kőzetanya
guk nagyobbrészt a triász fődolomit fagy okozta
aprózódási terméke, amelyet főleg időszakos
vízfolyások hordtak ki a hegységből. A vastag
törmelékkúp osztályozatlan kavicsanyaga nagy
hézagtérfogatánál fogva a szűkös csapadék je
lentős részét elnyeli, s ezért a medencében szo
katlanul száraz termőhelyek alakulnak ki. Ez a
magyarázata annak, hogy az egységes, tagolat
lan medencefelszínt a mezőgazdaság eddig is
csak korlátozott mértékben hasznosította.
É g h a jl a t ■ Mérsékelten hűvös és mérsékelten
száraz a kistáj éghajlata.
Az évi napfénytartam sokévi átlaga 1950 óra
körüli; a nyári évnegyedé 780, a télié 180 óra.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga 9,8-10,0 °C, ill. 16,0 °C körüli. Évente 190-192
napon át, ápr. 6-9. és okt. 18. között általában
10 °C fölött van a napi középhőmérséklet. Ápr.
12-14. és okt. 25. között, vagyis mintegy 190-195
napon át nem kell fagypont alatti hőmérséklettől
tartani. A legmelegebb nyári napok hőmérsékle
ti maximumainak sokévi átlaga 33,0-33,5 °C, a
leghidegebb téli napok minimumaié -15,0 és
-16,0 °C közé esik.
Az évi csapadékösszeg 560-600 mm, a nyári
félévé 320-350 mm. Csákváron észlelték a leg
több 24 órás csapadékot, 92 mm-t. Évente általá
ban mintegy 35 napon át borítja hótakaró a talajt,
az átlagos maximális vastagsága 20-22 cm.
A táj ariditási indexe 1,15-1,20.
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rész aránya 25%). A medence növényzetére leg
nagyobb hatást a hegylábon feltörő és a felszín
ről összefolyó vizek gyakorolták. Az egykor
vizekben bővelkedő terület napjainkban mester
séges és természetes okokból kiszáradóban van.
Ehhez legnagyobb mértékben a lecsapolások
(csatornázások) és a korábbi bányászat okozta
vízkiemelések járultak hozzá. így az egykori lápi-mocsári-vízi növényzet megritkult. Mindezek
mellett a medence legmélyebb részén napjainkig
is jelentős területeken maradtak meg a zsombékosok, a láp- és mocsárrétek (zsombéksás - Carex
elata, lápi nyúlfarkfű - Sesleria uliginosa, gyapjúsásfajok - Eriophorum spp., vidrafű - Menyanthes
trifoliata, kormos csáté - Schoenus nigricans, fá
tyolos nőszirom - Iris spurin). A rétek gazdagok
orchideafajokban is: poloskaszagú, mocsári és
vitéz kosbor (Orchis coriophora, O. palustris, O.
militaris), pókbangó ( Ophrys sphegodes), hússzínű
ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnatá). A szikesedő
mocsárréteken előfordul a kisfészkű ászát (Cirsium brachycephalum) és a sziki őszirózsa {Aster tripolium subsp. pannonicus). A magasabb részek
felé haladva a gyepek mind szárazabbá válnak,
itt már szikesedő réteket és löszgyepszerű füves
területeket találunk, de sok a jellegtelen, fajsze
gény gyep és a szántó is. A gyepes részeken
jelenleg hagyományos gazdálkodás (kaszálás,
marhalegeltetés) folyik, elősegítve a természete
sebb élőhelyek fennmaradását. A medence pere
mének magasabban fekvő részei szántóföldi mű
velés alatt vannak.
Gyakori élőhelyek: D34, D2, H5a, OB, OC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: B5, RB, RC, E l, B6,
Bla; ritka élőhelyek: P2a, Jla , F2, B4, RA, A23, OA.
Fajszám: 400-500; védett fajok száma: 20-30;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia

de főként szántóként (50%) hasznosíthatók. A kis
táj Ny-i peremén 2% területi kiterjedésben lö
szön képződött csernozjom barna erdőtalajok
vannak, amelyek teljes egészében szántóként
hasznosulhatnak (int. 65-75). Csákvártól É-ra
fátlan, lepusztult - 20 cm-nél sekélyebb termőré
tegű - rendzina talajok találhatók (9%).
A mélyfekvésű, vízfolyásokkal és szabad víz
felszínekkel jellemezhető területen vályog me
chanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású
réti talajok alakultak ki, 23%-nyi területen. Ter
mékenységi besorolásuk az 50-60 (int.) kategória.
Zömmel (80%) rétekként és szántóként (20%)
hasznosíthatók. A kistáj talajtakaróját kis foltok
ban - Lovasberény és Pázmánd határában - szolonyec szikesek színesítik.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
9
04
11
2
66
13
23
25
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
kód
0-5
5-17 17-25 >25
;V04
90
5
5
11
75
25
/ V.
5
13
95
25
95
5
-

K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú, főút és vasút nélküli terület.
Állami közútjainak hossza 14 km, a közútsűrűség 18 km/100 km2. Csákvámak szilárd burkola
tú polgári repülőtere van.

pseudoacacia) 2. (Bölöni János)
■ A kistáj településhálózatát
mindössze 2 falu alkotja, így a településsűrűség
(2,6 település/100 km2) alatta marad az országos
átlagnak. Mivel népes településekről van szó, az
átlagos faluméret 3700 főt jelent.

T elepü lésh á ló za t

A kistáj felszínét az óholocén tómed
ret feltöltő tavi és folyóvizi hordalék alkotja. Az
üledéken különböző mértékben erodált mészlepedékes csemozjomok találhatók (66%). E tala
jok vályog mechanikai összetételűek és kedvező
vízgazdálkodási tulajdonságúak. Termékenysé
gük az erodált változatok esetében csökkent
mértékű (int. 45-60), míg a mély termőrétegű
változatoké igen kedvező (int. 75-90). A mészlepedékes csemozjomok - a nagyobb felszíni ta
goltság miatt - legelőként (25%), erdőként (15%),
T a l a jo k ■

N é p e s s é g ■ A népsűrűség meglehetősen ala
csony (2001: 44 fő/km2). A népességmaximum
éve 1941, azóta alig csökkent a népességszám
(2001: 7400 fő). 1990 óta ismét növekszik a lakos
ság, mivel a migrációs nyereség meghaladja
a természetes fogyást. A korszerkezet kedvező,
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a gyermekkornak aránya meghaladja a 65 év fe
lettiekét (2001: 18,5, ill. 14,9%). Az elöregedési
index 100 körüli értékei szintén jónak számíta
nak. Az iskolázottság szintje alatta marad az or
szágos átlagnak, leginkább a diplomások aránya
(2001: 5,9%).
A vallási szerkezet megítélését befolyásolja,
hogy meglehetősen magas a felekezeten kívüliek
és az ismeretlen vallásúak együttes aránya (2001:
21,8%). A római katolikusok aránya a legmaga
sabb (46,2%), őket követik a reformátusok (27%)

és az evangélikusok (3,2%). A népesség színmagyamak tekinthető, mivel egyetlen kisebbség
aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók összességében
kedvezőek: 2001-ben a lakosság gazdasági akti
vitása 39,1%-os, a munkanélküliek aránya pedig
csak 5,7%. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor súlya a legnagyobb (2001: 51,3%), meg
előzve az ipart (37,5%) és a mezőgazdaságot
(11,2%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(5,4%) az országos átlag alatti.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

5.2.32 SÖRÉDI-HÁT
A kistáj Fejér megyében helyezkedik el. Területe
103 km2 (a középtáj 7,9%-a, a nagytáj 1,6%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,5
85,5
1,2
0,0
2,6
5,2
1,0

Hektár
458,0
8784,0
122,0
2,7
269,3
530,7
102,8

o m b o r z a t ■ A gyenge esésű (5-6%) és kicsi
relatív reliefű (átlagosan 26 m/km2) löszhátat Eról D felé fokozatosan kivastagodó újpleiszto
cén lösz borítja. É-i részét főleg lejtőtörmelékes,
aprókavicsos áttelepített lösz fedi (5-10 m), s
csak D-i térségében elterjedtebb a helyben kép

D

ződött száraztérszíni típusos lösz (10-15 m). Fel
színe makro- és mikroformákban egyaránt sze
gény. É-i része egyhangú, tagolatlan, dolinás
fennsík jellegű terület, s csak D-i, erősebben
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Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, de nagy a
gyakorisága az É-i szélnek is. Az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s fölötti.
Az éghajlat a szántóföldi növények termesz
tése számára kedvező.

lejtősödé, enyhén hullámos felszínét tagolják ki
sebb szárazvölgyek.
F ö l d t a n ■ A Zámolyi-medence DNy-i peremé
hez átlagosan 200 m tszf-i magasságú, túlnyo
móan pannóniai alapzatú széles löszhát csatla
kozik, amely korábban a Vérteshez hozzáforrva
a mai medencefelszín Ny-i részét is magába fog
lalta. A minden oldalról szerkezeti vonalakkal
határolt, DK felé gyengén lejtősödő terület szem
betűnő geomorfológiai vonása, hogy K-en a Csá
szár-víz völgye, Ny-on pedig a Móri-árok és a
Sárrét felé 20-30 m magas, alámosott meredek
törésperemmel szakad le, és szomszédságától
élesen elhatárolódik.
Az aljzat uralkodóan paleozoos metamorfitokból áll. A laza, agyagos, homokos medence
üledékekből felépült terület a felső-pliocén végén
és a pleisztocén elején hegylábfelszín-képződésen ment át, majd a pleisztocén végén a löszkép
ződés során gyengén hullámos löszplatóvá for
málódott.

■ Ny felé a Mór-Bodajki-vízfolyáshoz (30
km, 157 km2), K felé a Császár-vízhez (29,5 km,
381 km2) folyik le. Vízhiányos terület.
Részletesebb vízjárási adatok a kistájon kívü
li szakaszról vannak.
A kisvizek ősszel, az árvizek kora nyáron és
tavasszal a leggyakoribbak. A vízminőség II.
osztályú.
A kistáj nevezetes forrása a magyaralmási
karsztforrás, amelynek vízhozama 100-500 1/p
között ingadozott.
„Talajvízre" csak a hátság peremterületem
számíthatunk, 4—6 m közötti mélységben. Mennyi
sége azonban nem jelentős. Kémiailag a nátriumkalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus
hoz tartozik. Keménysége 25-35 nk° közötti, míg
a szulfáttartalom 60 mg/1 alatti.
Korlátozott a rétegvízkészlet is. A kevés arté
zi kút vízhozama mérsékelt, mélysége változó.
Közcsatorna mindkét településen van, a csa
tornázott lakások aránya 72% (2008). A térség mint a Velencei-tó üdülővidékének a háttérterü
lete - fokozott vízminőség-védelmet igényel.
V

É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
A napfény tartam évi összege meghaladja az
1950 órát, a nyári évnegyedben mintegy 780-790,
a téli évnegyedben 180-185 óra napsütés várható.
A hőmérséklet évi átlaga 9,5-10,0 °C körüli, a
vegetációs időszaké 16,0 °C körüli, de Ny-on kéthárom tizedfokkal alacsonyabb. Évente 188-192
napra számíthatunk (ápr. 7-12. és okt. 18. kö
zött), amikor a napi középhőmérséklet már meg
haladja a 10 °C-ot. A fagyoktól mentes időszak
ápr. 12-14. és okt. 25. között várható, ami évente
mintegy 190-195 napot jelent. Az évi abszolút
hőmérsékleti maximumok átlaga 32,5-33,5 °C, a
minimumoké -15,0 és -16,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 550-600 mm, s ebből
a nyári félévben mintegy 320-340 mm eső hull.
A közeli Pátkán mérték a legtöbb, 24 óra alatt le
hullott csapadékot (88 mm). Á téli félévben 35-38
nap körüli hótakarós napra számíthatunk; az át
lagos maximális hóvastagság 20-22 cm körüli.
Az ariditási index értéke 1,15-1,20.

iz e k

N övényzet b
A z egykor alapvetően elegyes
lösztölgyesekkel fedett kistáj nagy része manap
ság szántóföld, a fragmentáltan található termé
szetesebb vegetáció maradéka nem éri el a 10%-ot.
A kevés vegetáció közül legjelentősebbek az egy
kori lösztölgyes jellegű erdők és ezek tisztásainak
maradványai. Ezek mindig a mezőföldiekhez ha
sonlóan a fennsík jellegű részekbe bevágódott
völgyek (pl. Aszal- és Nagy-völgy) mentén ma
radtak fenn. Az Aszal-völgyben löszgyepek, erdőssztyeprétek találhatók nagyobb kiterjedés
ben, itt számos szárazgyepi faj (magyar kutyatej
- Euphorbia glareosa, macskahere - Phlomis tuberosa,
hengeres peremizs - Inula germanica, tavaszi hé
rics - Adonis vernalis, sárga len - Linum flavum,

Vízfolyás
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szarvaskocsord - Peucedanum cervariá) mellett
ezeknek a gyepeknek a jellegzetes cserjéit (cseplesz meggy - Prunus fruticosa, törpemandula - P.
tenella, jajrózsa - Rosa spinosissima) is megtalál
juk. A Nagy-völgyben a löszön kialakult erdők
kiterjedése számottevő.
Gyakori élőhelyek: nincsenek; közepesen
gyakori élőhelyek: L2x, H5a, H4, P2b, OC, RC;
ritka élőhelyek: M2, RB, RA, B la, D34, E l, OB,
B2, P2a, K I a, H5b.
Fajszám: 400-500; védett fajok száma: 20-30;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 4. (Bölöni ]ános)
T a l a j o k ■ A kistáj pannon magon kialakult, va
lamikori Vértes-hegységi hegylábi hordaléklej
tő, amely a fiatalkori mozgások és a löszhullá
sok eredményeként vette fel mai alakját. A táj
É-i felének magasabb térszínű löszös anyagain
csernozjom barna erdőtalajok képződtek (23%).
Mechanikai összetételük homokos vályog és vá
lyog, vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőek,
termékenységi besorolása a 60-75 (int.) pont.
Főként (80%) szántóként, de szőlőként (5%) is
hasznosíthatók.
A kistáj D-i felének löszös anyagán a táj leg
kiterjedtebb (71%) talajféleségét alkotva mészlepedékes csernozjomok képződtek. Talajadottsá
gaik igen kedvezőek, földminőségi besorolásuk
a 65-80 (ext.) és a 75-90 (int.) kategóriák. Ezért
zömmel (75%) szántók.
A kistájban még rendzina (1%), barnaföld
(2%) és réti talaj (3%) fordul elő. A rendzinák
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igen gyenge, a többnyire erodált barnaföldek né
mileg jobb (int. 25-40) termékenységűek és mint
egy 90%-ban szántóként hasznosíthatók. A réti
talajok kedvező termékenységűek és majdnem
teljes egészében (95%) szántóként hasznosítha
tók. A mezőgazdasági jellegű kistájban a főbb
termesztett növények: a búza, az őszi árpa, a ku
korica, a napraforgó és a lucerna.
K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési helyze
tű, gyér közúthálózatú, vasút nélküli, nagy ré
szén településhiányos terület. Csupán ÉNy-i
peremét érinti a 81. sz. főút, DK-i szélét a 811.
sz. főút rövid szakasza. Állami közútjainak
hossza 25 km, amelyből 10 km (40%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 25 km/100 km2, főútsűrűség 10 km/100 km2. Egyetlen főút menti tele
pülése Sőréd.

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj ritkásan betelepült:
a 2 helység azt jelenti, hogy 100 km2-re alig 2 te
lepülés jut. Az 1-1 apró- és középfalu Székesfehérvár vonzáskörzetéhez tartozik.

T

épesség
* A népsűrűség nagyon alacsony
(2001: 19 fő/km2). A népességmaximum éve
2001, a népességszám alakulását a javuló migrá
ció és a romló természetes népmozgalom hatá
rozza meg (2001:1696 fő). A korszerkezet kedvező,
a gyermekkornak aránya jelentősen nagyobb,
mint a 65 év felettieké (2001: 18,6, ill. 13%). Ha
sonlóképpen jók az elöregedési index 100 alatti
értékei. Az iskolázottsági szint elmarad az orszá
gos átlagtól, leginkább a diplomások arányát te
kintve (2001: 7,2%).
A vallási összetételben a római katolikusok
relatív többségben vannak (2001: 46,7%), meg
előzve a reformátusokat (34,7%). A felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes ará
nya meghaladja a 15%-ot. A népesség színma
gyarnak tekinthető, mivel más etnikumhoz tar
tozó alig fordul elő a térségben.
A munkaerő-piaci mutatók az átlagosnál job
bak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása
40,9%-os, a munkanélküliek aránya pedig mind
össze 2,9%. A foglalkozási szerkezetben az ipar
áll az élen, kevéssel megelőzve a tercier szektort
(2001: 47,3, ill. 44,1%) és az átlag feletti mezőgaz
daságot (8,6%). 2007 nyarán a munkanélküliek
aránya (3,1%) fele az országos átlagnak.

N
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5.2.33 LOVASBERÉNYI-HÁT
A kistáj Fejér megyében helyezkedik el. Területe
274 km2 (a középtáj 21,1%--a, a nagytáj 4,2%-a).
Területhasznosítás
|Típus

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,0
74,6
2,7

1,1
5,6
9,4
1,5

Hektár

1376,8
20445,6
749,9
287,7
1526,1
2580,5
423,9

D o m b o r z a t ■ A térszín általános lejtősödése irá
nyában kialakult konzekvens és szubszekvens
völgyek felszínét lapos hátakra,
keskeny vízválasztó tetőkre (tszf
190 m) és eróziós-deráziós tanú
hegyekre tagolták. Hosszú, energi
Vérteskozma,
kus lejtői erősen erodáltak. Átlagos
tszf-i magassága 170 m, az átlagos
relatív relief 34 m/km2.

szomszédos területekkel. Az újpleisztocén lösz
képződésig feltételezhetően alacsony hegylábi
helyzetben levő, gyengén tagolt, pusztuló denudációs felszín volt. Energikus lejtőjű löszös háttá
történő formálásában a fiatal szerkezeti mozgá
soknak, a folyóvízi eróziónak, a felszínt felületi
leg letaroló deráziós folyamatoknak és a lösz
képződésnek volt jelentős szerepe.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de D-en már inkább a száraz éghajlati típus
ba tartozó kistáj.
Évente mintegy 1950 óra napsütés várható;
nyáron általában 780, télen 180 óra körüli nap
fénytartam a megszokott.
É-on 9,5 °C az évi középhőmérséklet, D felé ha
ladva 9,8-10,0 °C-ig emelkedik. A nyári félévben

Ujbarok

/Felcsút
Bodmér,

Alcsútdoboz
F ö l d t a n ■ A Vértes és a Velen
cei-hegység között ÉÉK-DDNy-i
irányban hosszan elnyúló, eróziósderáziós völgyelésekkel és fiatal
peremsüllyedékekkel tagolt, pan
nonjai alapzatú aszimmetrikus löszös hát. K-en a Váli-völgy, ÉNy-on
a Zámolyi-medence, Ny-on pedig a
Császár-víz teraszos völgye hatá
rolja.
Az aljzatot paleozoos metamorfitok alkotják, s erre a felső-eocén
ben andezites-dácitos sorozat tele
pült (Lovasberény). A mai felszín
kialakulása kezdetén, a pliocén vé
gén és a pleisztocén első felében
hegylábfelszín fejlődésen ment át
és összefüggött a Vértest övező

Vértes

Pátka
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A „talajvíz" a völgytalpakon 2-4 m, a lejtőkön
4-6 m között érhető el, míg a hátakon néhol hi
ányzik. Mennyisége nem számottevő. Kémiai
jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de DK-i felén a nátrium is megjelenik. A ke
ménysége az É-i tájrészen 25-35 nk°, D-en 15-25
nk°. A szulfáttartalom 60 mg/1 alatti, de a Válivölgyben 300 mg/l-ig koncentrálódik.
A rétegvízkészlet csekély. Az artézi kút is ke
vés, a mélységük ritkán haladja meg a 100 m-t,
de a kitermelt vízhozamok is mérsékeltek.
Csatornahálózat a települések többségében
van, így a közcsatornával ellátott lakások aránya
kistáji szinten 64% (2008).

a 16,0-16,5 °C átlaghőmérséklet a valószínű. A
10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok ápr.
5-8. között kezdődnek (ÉNy-on csak ápr. 10-én)
és okt. 18-20-án érnek véget. Ez évente mintegy
195 napot jelent (ÉNy-on 192 nap). D-en ápr.
10-12. és okt. 25-27. között, É-on ápr. 14-16. és
ugyancsak okt. 25-27. között nemigen kell
fagypont alatti hőmérséklettől tartani. Előbbi
195-200 nap, utóbbi 190-195 nap hosszúságú
fagymentes időszakot jelent. A nyári abszolút
hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 33,5 °C,
a téli abszolút minimumoké -16,0 °C körüli.
A kistáj nagy részén az évi csapadék 570 mm
körüli, de az É-i részeken meghaladja az 580
mm-t, míg D-en csak 550-570 mm közötti. A nyá
ri félévben 300-320 mm eső a valószínű. A legna
gyobb 24 órás eső Szár körzetében volt (137 mm).
Átlagosan évente 35-40 hótakarós nap fordul elő,
20-23 cm átlagos maximális hóvastagsággal.
Az ariditási index É-on 1,20 alatti, D-en
1,20-1,25 közötti.
Az uralkodó szélirány az É-i és az ÉNy-i, az
átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
A szántóföldi kultúráknak jó a kistáj éghajlata.
V izek ■ Ny-i részét a Császár-víz (29,5 km, 381

km2), mellékvize a Rovákja-patak (15 km, 75
km2); D-i részét a Vereb-Pázmándi-vízfolyás
(13 km, 114 km2), K-i peremét a Váli-víz (56 km,
657 km2), mellékvize a Vértesacsai-vízfolyás (12
km, 82 km2) vezeti le. Mérsékelten vízhiányos
terület.
Vízjárási adatokat főleg a kistájon kívülről is
merünk.
Ezeken kívül a Rovákja-patak árvízi hozamát
35 m3/s-ra, a Vértesacsai-vízfolyásét 40 m3/sra, a Vereb-Pázm ándi-vízfolyásét pedig 42
m3/s-ra becsülik. Az árvizek szokásos ideje a ta
vasz és a kora nyár, míg a kisvizek ősszel jelent
keznek. A vízminőség II. osztályú. 6 kistava
együtt 50 ha felszínű, köztük a Pátkai-halastó
(17 ha) a legnagyobb. Forrásai közül a szári
Kereszthegyi-forrás (16 1/p), a lovasberényi Já~
nos-forrás (20 1/p) és a verebi Szilaskerti-forrás
(40 1/p) említhetők.

Vízfolyás

Vízmérce

N övényzet ■ Egykor nyílt és zárt lösztölgyesek
uralta táj lehetett, kisebb szárazgyep-foltokkal, a
szélesebb patakvölgyekben ártéri erdőkkel.
Napjainkra ebből kevés maradt. Az erdőket két
nagyobb és néhány kisebb erdőfolt képviseli,
sok jellegtelen állománnyal és akácossal. A karak
teresebb erdők többnyire a löszön kialakuló ele
gyes tölgyesekre hasonlítanak (tölgyfajok Quercus spp., mezei juhar - Acer campestre, virá
gos kőris - Fraxinus ornus, magas kőris - F. excelsior, mezei szil - Ulmus minor, húsos som - Cornus más, kányabangita - Viburnum opulus),
gyepszintjükben üde, többnyire kora tavaszi
(keltikefajok - Corydalis spp., kisvirágú hunyor
- Helleborus dumetorum, salátaboglárka - Ranunculus ficaria) és száraz erdei fajokkal (bajuszoskásafű - Piptatherum virescens, baracklevelű
harangvirág - Campanula persicifolia), de előfor
dulnak már a mészkedvelő tölgyesekre emlé
keztető erdők is. A legfajgazdagabb, ligetes lösz
tölgyesek a Csaplári-erdőben maradtak meg
(cserszömörce - Cotinus coggygria, erdei gyöngy
köles - Buglossoides purpureo-coerula, gyöngyvi
rág - Convallaria majális, fekete lednek - Lathyrus
niger, sugaras zsoltina - Serratula radiata, sely
mes peremizs - Inula oculus-christi, hengeres
peremizs - I. germanica, apró nőszirom - Iris
pumila, macskahere - Phlomis tuberosa). Az erdők
legnagyobb része azonban idegenhonos fafajok
uralta állomány.
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A gyepes vegetáció leginkább a löszbe vágó
dott völgyek oldalain maradt fenn, ahol - a ritka
erdőfoltok mellett - cserjések és száraz gyepek
találhatók. A D-ies oldalakat löszpusztagyepek
maradványai jellemzik (buglyos zanót - Chamaecytisus austriacus, tavaszi hérics - Adonis vernalis,
pusztai meténg - Vinca herbacea, aranyfürt Aster linosyris, kései pitypang - Taraxacum serotinum). Az É-ias oldalakban található erdőssztyeprétek számos, ebben a tájtípusban ritka fajt őriz
nek (piros gólyaorr - Geránium sanguineum,
magyar ászát - Cirsium pannonicum, szarvaskocsord - Peucedanum cervaria, sátoros margitvirág
- Tanacetum corymbosum, bérei here - Trifolium al
pesire, bakfű - Stachys officinalis). A nagyobb
patakok mellett vízpartra jellemző vegetáció is
előfordul (vízparti mocsarak, nádasok, mocsár
rétek, sásrétek, pionír füzesek).
Gyakori élőhelyek: RC, OC; közepesen gya
kori élőhelyek: D34, B la, OB, P2b, L2x, L l, H5a,
P2b, RB, P2a; ritka élőhelyek: B5, RA, J5, H4, D6,
B3, B2, M2, J6, H5b, A l, M8.
Fajszám: 400-500; védett fajok száma: 20-30;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 4. (Bölöni János)
T alajok ■ A Sörédihez hasonló hordaléklejtő

jellegű kistájat a kiváló mezőgazdasági adottsá
gú mészlepedékes csernozjom talajok uralják
(88%). E talajok löszös üledéken képződtek, vá
lyog mechanikai összetételűek, vízgazdálkodá
suk a kitűnően morzsás szerkezet következtében
kedvező, humusztartalmuk 3 és 4% közötti. Ter
mékenységi besorolásuk a 75-90 (int.) termé
kenységi kategória. Zömmel (70%) szántóként,
de rét-legelőként (5%), szőlőként (5%) és gyü
mölcsösként (3%) is hasznosíthatóak. Erdőként
kb. 15% hasznosulhat.
A kistáj ÉNy-i határán - 4% területen - le
pusztult rendzina talajok találhatók. A Velencei
hegység É-i lejtőihez csatlakozva csernozjom
barna erdőtalajok (4%) fordulnak elő. Ezek a lö
szön képződött, vályog mechanikai összetételű
talajok kedvező termékenységűek (int. 60-80), a
lejtőviszonyok miatt azonban területük jelentős
részén (20%) szőlő van.
A kistáj többi talajtípusa kis területen (1%)
fordul elő, színesítve a talajtakaró összetételét.
Ezek a következők: barnaföldek az É-i peremen;
szolonyeces réti talajok Lovasberény határában a
vízjárta területeken; réti talajok a Pátka környéki

víztározó körül; öntés réti talajok a Vértesacsaipatak völgyében. A réti talajok szántóként és rét
legelőként hasznosulhatnak.
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, de gyér közúthálózatú, és lényegében
vasút nélküli terület. Középső részén É-D -i
irányban átszeli a 811. sz. főút, és csupán É-i pe
remét érinti a Budapest-Győr kétvágányú villa
mosított vasúti fővonal rövid szakasza. Állami
közútjainak hossza 62 km, amelyből 22 km (36%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 33 km /100
km2, főútsűrűség 12 km/100 km2. Főút menti te
lepüléseinek aránya 20%. Pátka közúthálózati
végpont. Vasútvonalainak hossza 5 km, amely
nek 100%-a villamosított. Vasútsűrűség: 2,6
km/100 km2. Településeinek 20%-a rendelkezik
vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A kistáj átlagos mértékben
betelepült, 100 km2-re 3,6 település jut. A 10 hely
ség között nincs városi jogállású, a térség meg
oszlik Székesfehérvár és Bicske vonzáskörzete
között. A települések főleg a kistáj É-i és D-i pere
mén fekszenek, a középső rész eléggé üres. A fal
vak többsége közepes méretű (1000-3000 lakos),
így az átlagos faluméret megközelíti az 1500 főt.
N épesség ■ A kistáj eléggé ritkásan benépesült,
a népsűrűség az országos átlag felét sem éri el
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(2001:51 fő/km2). A népességmaximum éve 1920
(!), azóta a térség elveszítette népességének 1/5
részét. 1990 után növekedett a lakosságszám, mi
vel a migrációs nyereség meghaladta a természe
tes fogyást (2001: 14 451 lakos). A korszerkezet
kedvező: a gyermekkornak aránya meghaladja a
65 év felettiekét (2001: 18,4, ill. 15,2%). Az elöre
gedési index értéke két településen <100, elörege
dő falu nincs. Az iskolázottság szintje már nem
ennyire kedvező: az érettségizettek aránya mind
össze 14,8%, a diplomások aránya (2001: 4,9%)
pedig az országos átlag felét sem éri el.
A vallási szerkezetben meghatározó a római
katolikusok súlya (2001: 60,2%). A reformátusok
aránya jóval kisebb (22%), a felekezeten kívüliek

és az ismeretlen vallásúak aránya együttesen
meghaladja a 15%-ot. A népesség meghatározó
része magyar (2001: kb. 93%). A németek aránya
kereken 5%, de Szár és Vértesboglár esetében
20% feletti a részesedésük. A cigányság aránya
1,1%-ot tesz ki.
A munkaerő-piaci mutatók átlag körüliek: 2001ben a népesség gazdasági aktivitása 37,7%-os, a
munkanélküliek aránya pedig 8,1%. A foglalko
zási szerkezetben a tercier szektor áll az élen
(2001: 48,1%), nem sokkal megelőzve az ipart
(42,5%) és az átlag feletti mezőgazdaságot
(9,4%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya az
országos átlag alatti (3,7%), a települések közötti
érzékelhető különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Üdülőkörzet: Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: Etyek-budai
Cziráky-kastély parkja (Lovasberény)
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présházak tájház (Vértesboglár)

5.2.34 VELENCEI-HEGYSÉG

T erülethasznosítás

Típus
A kistáj Fejér megyében helyezkedik el. Területe
74 km2 (a középtáj 5,7%-a, a nagytáj 1,1%-a).
D o m bo rza t ■ A többszörösen tönkösödött,

gyengén tagolt (átlagos relatív relief 64 m/km2)
alacsony középhegység (átlagos magassága
195 m a tszf) domborzatát ma pusztuló fosszilis
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tönkmaradványok (kiemelt és lesüllyedt exhu
mált tönkök), enyhén lejtősödéi fosszilis hegylábfelszínek (exhumált és fedett lépcsős hegylábfelszínek), kőzetminőségi különbségek következtében
kialakult denudációs formák (dómos gránithátak,
denudádós lépcsők, denudációs rétegbordák, grá
nit tanűhegyek, lefolyástalan kőtálak, teknők) és
a gránit sajátos lepusztulásformái (kriptogenetikus gránitellipszoidok, kőzsákok, gyapjúzsákok,
ingókövek) jellemzik. Legjellegzetesebb terüle
tük a pákozdi Sár-hegy (240 m) és a sukorói
Csöntér-hegy (224 m).
F öldtan ■ A Dunántúli-középhegység DK-i elő

terében elhelyezkedő, ÉK-DNy-i csapásirányú
ópaleozoos kristályos tönkröghegység. Kialaku
lása az újpaleozoikummal kezdődik, amikor a
variszkuszi metamorf aljzatba a karbon végén és
az alsó-permben intrúziók nyomultak be. Az így
kialakult gránitbatolit a permtől a felső-pannóniai emeletig folyamatos lepusztulás alatt álló szá
razulat volt, és többszöri tönkösödésen ment át.
A középső-eocéntől induló vulkanizmus egyik
kitörései központja is a térségben volt (nadapi
andezit). A velencei andezitvonulat felszíni része
nagymértékű lepusztulás áldozatául esett, így
csak a gránitot átjáró kürtőkitöltések maradtak
meg. Egész tömege egységes típusú, nagyszemű
biotitos gránitból áll, amelyet a hegység É K DNy-i csapásirányával megegyező irányú telé
rek (gránitporfir, aplit, kvarctelér) szelnek át és
behálózzák az egész gránitfelszínt.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú
kistáj.
Az évi napfénytartam 1950 óra fölötti, a nyári
780, a téli pedig 180-185 óra körüli.
Az évi középhőmérséklet 9,8-10,2 °C közötti,
a nyári félévé 16,5-16,8 °C. Évente 195 napon át,
ápr. 5-8. és okt. 18-20. között a napi közép
hőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Ápr. 10. és
okt. 25-27. között, mintegy 195-200 napon át a
hőmérséklet általában nem csökken fagypont
alá. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sok
évi átlaga 33,5 °C, az abszolút minimumoké
-16,0 °C körüli.
Évente 550 és 580 mm közötti csapadékösszeg
a valószínű, s ebből a nyári félévben 310-320 mm
eső szokott esni. Nadapon 74 mm esőt mértek,
ami ezen a tájon a legtöbb 24 órás csapadékot je
lenti. Átlagosan 35-40 hótakarós napra számít

hatunk egy év alatt; az átlagos maximális vastag
sága 25 cm körüli.
Az ariditási index 1,20 és 1,25 között változik
a vidéken.
Leggyakoribb szélirányok az É-i és az ÉNy-i,
az átlagos szélsebesség 3,5 m/s körüli.
A jó expozíciójú területek szőlő- és gyümölcstermesztésre is alkalmasak, de az éghajlat a ke
vés csapadék miatt elsősorban a nem vízigényes
növényi kultúráknak kedvez.
V izek ■ A Velencei-tó vízgyűjtő területe, ame
lyet Ny-on a Császár-víz (29,5 km, 381 km2), K-en
a Vereb-Pázmándi-vízfolyás (13 km, 114 km2)
határol. Vízhiányos terület.
Vízjárási adatok csak a Császár-víz pákozdi
szelvényétől vannak, ahol annak vízállásai 1-239
cm, vízhozamai pedig 0-52 m3/s között válta
koznak. De a Vereb-Pázmándi-vízfolyáson is
fordultak elő 42 m3/s-os vízhozamok. Az árvi
zek időszaka a tavasz és a kora nyár, a kisvizeké
pedig az ősz. A vízminőség II. osztályú.
Számos forrása mind kis vízhozamú: a pákoz
di Angelika-forrás (401/p), a nadapi Antónia-forrás ( 4 1/p), a sukorói Csöpögő-forrás (25 1/p).
„Talajvízre" csak a peremi völgytalpakon szá
míthatunk. Mélysége ott 2-6 m között váltako
zik. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Ke
ménysége 15-25 nk° közötti, szulfáttartalma 60
mg/1 alatt van.
A rétegvízkészlet csekély, mert az alapkőzet
vízzáró. Mindhárom településnek van közüzemi
vízellátása, de részleges csatornázás csak Sukorón
és Nadapon van. így a közcsatornával ellátott
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lakások aránya (2008: 15,3%) kistáji szinten csak
szimbolikus, pedig a kistáj a Velencei-tó üdülő
körzetének része, így a kiemelt vízminőség
védelem közérdekű követelmény.
N övényzet ■ A kistájat nagyobb részt ma is er

dők borítják, ezek között azonban a leggyakorib
bak az akácosok és a jellegtelen gyepszintű töl
gyesek. A karakteres erdők a völgyekben gyertyános-kocsánytalan és -kocsányos tölgyesek, a
D-i oldalakon és tetőkön - a talajnak megfelelően
- mészkedvelő tölgyesek, elegyes lösztölgyesek,
cseres-kocsánytalan tölgyesek. A legsekélyebb,
gránitos talajokon kisebb foltokat alkothatnak a
mohában gazdag mészkerülő tölgyesek is. Az
üde erdők fajai a Velencei-hegységben kifejezet
ten ritkák (erdei szélfű - Mercurialis perennis, keltikefajok - Corydalis spp., tavaszi csillagvirág Scilla bifolia agg., salátaboglárka - Ranunculus
ficaria, kisvirágú hunyor - Helleborus dumetorum),
de a száraz erdei fajok gazdagsága is alatta ma
rad a vártnak (bajuszoskásafű - Piptatherum
virescens, erdei gyöngyköles - Buglossoides purpureo-coerula, soktérdű salamonpecsét - Polygonatum odoratum, bársonyos kakukkszegfű - Lychnis
coronaria, magyar zergevirág - Doronicum hungaricum). A legtöbb erdő alját általános és gyakran
zavarástűrő erdei fajok uralják. A legszárazabb,
ligetes erdőkben néhány száraz gyepi faj is meg
jelenik (szennyes ínfű - Ajuga laxmannii, tavaszi
hérics - Adonis vernalis, koloncos legyezőfű - Filipendula vulgáris, pusztai meténg - Vinca herbacea).
A hegység belseje alapvetően ma is zárt erdő
vel borított, a peremek felé azonban egyre több
és nagyobb kiterjedésű köves talajú, száraz gye
pet találunk (élesmosófű - Chrysopogon gryllus,
árvalányhajfajok - Stipa spp., selymes peremizs Inula oculus-christi, fekete kökörcsin - Pulsatilla
nigricans, cseh tyúktaréj - Gagea bohemica). A grá
nitos rész köves, felnyíló gyepjei mészkerülő
fajokban gazdagabbak (kékcsillag - Jasione mon
tana, gyapjas penészvirág - Filago arvensis). A
kistáj peremén már löszön kialakult pusztagye
pek is előfordulnak (vetővirág - Sternbergia colchiciflora, hengeres peremizs - Inula germanica,
tavaszi hérics - Adonis vernalis). A hegységben
több kisebb forrás fakad, ezeket gyakran mocsa
ras foltok kísérik (kékperje - Molinia caerulea,
szürkekáka - Scirpoides holoschoenus, gyepes séd
búza - Deschampsia caespitosa, vízi menta - Mentha
aquatica, csikorka - Gratiola officinalis).
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Gyakori élőhelyek: RC, L2x, L2a, H3a, OC;
közepesen gyakori élőhelyek: L l, K2, H5a, P2b,
RB, D34, L4a, L4b; ritka élőhelyek: B la, K la, LY4,
H4, RA, OB, P45, M8, M2, D2, M l, G3, B5, M6,
M7, P7.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 3 0 ^ 0 ;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 4. (Bölöni János)
T alajok ■ A kistáj magját az ópaleozoos gránit
ból álló tönkröghegység képezi, amelyet palakö
peny kísér. A magmás kőzeteket laza üledékek közöttük lösz - takarták be, amelyen legnagyobb
területi kiterjedésben (49%) agyagbemosódásos
barna erdőtalajok képződtek. Termőrétegük
40-70 cm rétegvastagságú, vályog. A sekély termőrétegűség miatt vízgazdálkodásuk szélsősé
ges, termékenységük pedig gyenge (int.25-35).
Főként (55%) erdővel borítottak.
Az erodált és az erózió miatt akadályozott talajképződésű grániton terméketlen, köves kopár tala
jok találhatók. Területi kiterjedésük jelentős (14%).
Nagyobb, összefüggő területet Pákozd fölött al
kotnak, kisebb foltjuk Sukoró mellett található.
A lösszel fedett hegylábfelszíneken vályog
mechanikai összetételű, termékeny (int. 50-65)
barnaföldek képződtek (28%).
A Lovasberényi-hát felé átmenetet képező
hegylábfelszínen csernozjom barna erdőtalajok
vannak (4%), főleg (60%) szőlőként hasznosíthatóan. A kistájba Velence fölött - 5%-os területi
részarányban - alföldi mészlepedékes csemozjomok nyúlnak be. Ezek a kistáj legtermékenyebb
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(int. 75-90) talajai. Szinte teljes egészében (95%)
szántóként hasznosíthatóak.
K özlekedés ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú, vasút nélküli, nagy részén te
lepüléshiányos terület. Csupán ÉNy-i peremét
érinti a 811. sz. főút, és D-i szélét az M7-es autópá
lya rövid szakasza. Állami közútjainak hossza 27
km, amelyből 5 km (19%) autópálya és másodren
dű főút. Közútsűrűség 34 km/100 km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. Nincs főút menti települése.
T elepüléshálózat ■ A kistáj az átlagosnál valami
vel sűrűbben betelepült, 100 km2-re 4 település jut.
A térség 3 helysége között nincs városi jogállású, a
kistáj Székesfehérvár vonzáskörzetéhez tartozik. A
népességszám alapján a 3 falu eléggé eltérő mére
tű, átlagos nagyságuk meghaladja az 1300 főt.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 59 fő/km2)
mindössze fele az országos átlagnak. A népes
ségmaximum éve 2001: a folyamatos népességgyarapodáshoz korábban a természetes szaporo

dás, az utóbbi időben pedig inkább a migrációs
nyereség járult hozzá (2001: 3943 fő). A korszer
kezet kedvező, a gyermekkornak aránya jelentő
sen meghaladja a 65 év felettiekét (2001:18,2, ill.
12,9%). Az elöregedési index értéke 1 településen
<100, elöregedő falu nincs. Az iskolázottság
szintje valamelyest elmarad az országos átlagtól,
de még jónak mondható.
Vallási téren a római katolikusok aránya a
legnagyobb (2001: 54,3%), ez több mint a duplá
ja a reformátusok részesedésének (26,3%). A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak ará
nya együttesen meghaladja a 16%-ot. A népesség
túlnyomó része (2001: kb. 96%) magyar, ezen
kívül csak a németség érdemel említést (1,5%).
A munkaerő-piaci mutatók átlag körüli érté
keket jeleznek: 2001-ben a népesség gazdasági
aktivitása 39,2%-os, a munkanélküliek aránya
pedig 8,7%. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor aránya a legmagasabb (2001: 53,2%),
megelőzve az ipart (40,4%) és a mezőgazdaságot
(6,4%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya az
országos átlag alatti (3,7%).
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5.3 DUNAZUG-HEGYVIDÉK
5.3.11 NYUGATI-GERECSE
A kistáj Komárom-Esztergom és Fejér megyében
helyezkedik el. Területe 193 km2 (a középtáj
11,7%-a, a nagytáj 3%-a).

D omborzat H Mai geomorfológiai arculatát a
merev, töréses karsztos sasbércek, az abráziós
teraszok, nyesett hegylábfelszínek, édesvízi
mészkőtakaróval védett teraszok, teraszfrag
mentumok, eróziós, eróziós-deráziós, deráziós
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T erülethasznosítás

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

5,0
24,3

0,8
2,9
9,1
57,5
0,3

968,8
4694,3
153,3
558,5
1762,2

11101,0
58,9

völgyrendszerek, hepehupás csuszamlásos lej
tők, löszmélyutak és antropogén tereplépcsők
formacsoportjai határozzák meg.
Területenként igen változó domborzati adott
ságai következtében a területhasznosítás is sok
irányú. A kedvezőtlen domborzati adottságú tér
színek erdőgazdasági hasznosításúak.

hálózata alakult ki. A lejtők ma is dinamikusan
változnak. Egyrészt igen intenzív az eróziós
völgyfők hátravágódása, mélyülése. A lejtő for
málásában a tömegmozgásos folyamatoknak je
lentős szerepük van. Csusza mlások, suvadások,
rogyások, omlások területenként változó forma
típusai jelzik a domborzat labilis egyensúlyi vi
szonyait.
É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de az É-i részeken már mérsékelten meleg.
1930-1940 óra napsütésre számíthatunk egész
évben; nyáron 770 óra körüli, télen mintegy 180
óra a napfénytartam.
A hőmérséklet évi átlaga 9,5 °C körüli, de É-on
megközelíti a 10,0 °C-ot, ugyanakkor a csúcso
kon 9,0 °C alatt marad. A nyári félév középhő
mérséklete D-en 16,0 °C körüli, É felé haladva
eléri a 16,5 °C-ot, de a csúcsokon 15,5 °C. A 10 °C
középhőmérsékletet meghaladó napok száma a
tszf-i magasságtól függően 180-190, a tavaszi át
lépés határnapja a magasabban fekvő részeken

F öldtan ■ A Nyugati-Gerecsét éles szerkezeti
vonalak, peremi törések határolják. Szeizmiku
sán érzékeny terület.
Jól karsztosodó triász dachsteini mészkőből
épült fennsíkja Ny és É felé tera
szos hegylábfelszínnel ereszkedik
az Által-ér és a Duna-völgy felé.
Karsztjelenségei közül említést ér
N e s z m é ly
demel a Szelim-barlang. K-en É-D-i
irányú szerkezeti vonalak mentén
\ Dunalesüllyedt hegyközi medencesor
' szentmíklós
választja el a Gerecse többi tagjától.
Szerkezetmorfológiailag összetöre
dezett, kibillenésekkel, helyi boltozódásokkal jellemzett, eltérő ma
gasságú, jól tagolt sasbércek soroza
ta. Ezek közül az alacsonyabbakat
részben vagy teljesen harmadidő
szaki képződmények takarják. A
kistáj lealacsonyodó D-i előtere a
Nagyegyházai-medence, ahol sajá
tos kombinációban két nyersanyag
is előfordul: az eocén bauxitszintek
fölé késő-eocén korú barnakősze
KÖrrtye \ ^ 5 . Z . Í 2 T
nek települtek. A karsztvízveszé
lyes, töréses szerkezetű medencé
ben mindössze 1981-89 között
folyt széntermelés. A fennsíkpere
Véríessomlé
met és az ehhez kapcsolódó terasz
felszíneket aprólékos tagoltság és
nagy relatív relief jellemzi. A laza
üledékeken intenzíven formálódó
mély, eróziós völgyrendszerek

M ogyorós:
bánya
({

Tféreg

^Vasztély
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az alatt van. Szulfáttartalma is a D-i tájrészen ha
ladja meg a 60 mg/l-t.
A rétegvízkészlet jelentős, szintje azonban a
hosszú idő óta folyó karsztvízkiemelések miatt
süllyedt, ennek megszűnése után azonban ismét
emelkedett. Az artézi kutak száma kicsi. Mélysé
gük változó, de vízhozamuk általában tetemes.
Valamennyi településnek közüzemi vízellátá
sa van, s egyetlen település kivételével a közcsa
torna-hálózat is kiépült. Az erre kapcsolt lakások
aránya 2008-ban 70,6%-ot tett ki.

ápr. 15. után, máshol ápr. 8-12. között van, az
őszi okt. 14-18. Az É-i vidékeken 185 nap körüli
(ápr. 20,-okt. 20-25.), D-en 190-192 nap (ápr. 15.
és okt. 20-25. között) a fagymentes időszak
hossza. Az abszolút hőmérsékleti maximumok át
laga 32,5-33,0 °C, de a fennsíkon csak 30,0-31,0 °C,
az abszolút minimumoké -16,0 °C.
A kistáj középső vidékein az évi csapadék
összeg 640 mm körüli, É-on és D-en 580-600
mm. A tenyészidőszakban 320-340 mm a meg
szokott, de a csúcsokon 360 mm körül. Szomód
körzetében hullott a legtöbb csapadék 24 óra
alatt: 118 mm. Évente a hegylábaknál általában
35-40, feljebb 45-55 napon át borítja a talajt
összefüggő hótakaró; átlagos maximális vastag
sága a fennsíkon 30-35 cm, lejjebb 20-25 cm.
Az ariditási index értéke 1,10-1,15.
Uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3,5 m/s körül feltételezhető (nincsenek
mérések).
Éghajlati szempontból a kistáj elsősorban er
dőgazdálkodásra, ül. a nem túl hosszú tenyész
idejű növények termesztésére is alkalmas.

N övényzet ■ A kistáj É-i és D-i fele növényzeti
szempontból meglehetősen különbözik egymás
tól. Az É-i rész növényzete erős hasonlóságot
mutat a Központi-Gerecsével. A felszántott
hegylábi sávot kivéve még ma is üde erdők, első
sorban különféle gyertyánelegyes erdők és
kisebb mértékben bükkösök uralják, üde erdei
fajokkal (szagos müge - Galium odoratum, hagy
más fogas-ír - Dentaria bulbifera, erdei ibolya Viola sylvestris, változó boglárka - Ranunculus auricomus, fürtös salamonpecsét - Polygonatum
multiflorum, a bükkösökben néhol farkasszőlő Paris quadrifolia, enyves zsálya - Salvia glutinosa,
békabogyó - Actaea spicata - is). Nem ritkák a
törmeléklej tő-erdők sem (jellegzetesebb fajaik:
csillogó gólyaorr - Geránium lucidum, tavaszi
görvélyfű - Scrophularia vemalis, erdei békaszem
- Omphalodes scorpioides), de jelentős kiterjedésűek a mészkedvelő tölgyesek, a bokorerdők és a
száraz, köves talajú gyepek (sziklagyepek, lejtősztyeprétek) is.
A D-i rész növényzete a Vértes D-i-, DK-i ré
szének vegetációjára hasonlít. Itt már a száraz
tölgyeseké, bokorerdőké, sziklás talajú gyepeké
a vezető szerep, az üde erdők ritkábbak. A kistáj
ra jellemzők a kiterjedt mészkedvelő tölgyes és
bokorerdő-állományok (bajuszoskásafű - Piptatherum virescens, nagyezerjófű - Dictamnus albus,
tarka nőszirom - Iris variegata, erdei gyöngyköles
- Buglossoides purpureo-coerula, tavaszi kankalin Primula veris), a gazdag dolomitvegetáció (nyílt és
zárt dolomitsziklagyep, sziklafüves lejtősztyep).
Sok a Vértessel közös szikla- és szárazgyepi faj

V izek ■ É-i és középső része az Által-ér (38 km,
534 km2) vízgyűjtő része, míg DK-en a Váli-víz
forrásvidékére (56 km, 657 km2) terjed ki. Az Által-érbe folyik az Angolkerti-vízfolyás (3 km, 13
km2) és a Gallai-patak (16 km, 97 km2), az utób
biba pedig a Vértestolnai-patak (12 km, 44 km2).
Egészében vízhiányos terület.
Vízjárási adatok a tájhatáron kívüli vízmér
cékről vannak.
Mindkét vízfolyás vízszintingadozását mér
sékli a karsztos vízgyűjtő. Az árvizek tavasszal és
kora nyáron, míg a kisvizek ősszel szokásosak.
Számos forrása van, amelyek közül a szomódi Halastavi-forrás (3001/p), a Sárrét-forrás (200
1/p), a baji Névtelen-forrás (95 1/p) és az óbaroki
Gémeskúti-forrás (801/p) a legbővizűbb.
„Talajvíz" csak a völgyekben van, a talpakon
2 -4 m, a lejtőkön 4 -6 m mélységben. Kémiai jel
lege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos,
amihez Tata és Óbarok között nátrium is társul.
Keménysége É-on és D-en 24 nk° felett, középen

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

130
234

0,15

cm
Által-ér
Gallai-patak

Tata
Tatabánya

20
9

0,20

KÖQ
m3/s
0,55
0,4

NQ
40
37

621

(sulyoktáska - Aethionema saxatile, kövér daravi
rág - Draba lasiocarpa, magyar gurgolya - Seseli
leucospermum, korongpár - Biscutella laevigata),
amelyek a Gerecséből máshonnan hiányoznak.
Nagy kiterjedésűek a molyhos tölgyesekkel és a
gyertyánosokkal gyakran mozaikosan előfor
duló cseres-tölgyesek is (sok cser- és kevesebb
kocsánytalan tölggyel, többnyire nem nagyon
karakteres gyepszinttel - borsfű - Clinopodium
vulgare, sátoros margitvirág - Tanacetum corymbosum, méreggyilok - Vincetoxicum hirundinaria,
sárga gyűszűvirág - Digitális grandiflora).
Gyakori élőhelyek: K2, L l, L2a, RC, OC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: K5, M l, H3a, H2, G2,
LY2, LY4, P2b; ritka élőhelyek: P2a, OB, H l, H4,
B la, B5, E l, D34, J5, RA, P45, RB.
Fajszám: 1100-1200; védett fajok száma:
40-50; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissimá)
1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 4. (Bölöni János)
T alajok H A kistáj mészkőfelszínein a jellemző
talajképződmények (47%) az erdővel borított
rendzina talajok. Az enyhe lejtők és medencék
löszös üledékein az agyagbemosódásos barna
erdőtalajok kis területen (3%) találhatók. Mecha
nikai összetételük vályog, vízgazdálkodási tulaj
donságaik kedvezőek, kémhatásuk gyengén sa
vanyú. A sík térszíneken szántóként (50%), a
domboldalakon pedig legelőként hasznosítha
tók (40%). A szántók termékenységi besorolása a
40-50 (int.) termékenységi kategória.
A kistájban Tatabányától É-ra, alluviális üle
déken homok mechanikai összetételű, attól D-re
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pedig löszön, vályog mechanikai összetételű
barnaföldek vannak, együttesen a kistáj 48%-án.
A homok fizikai féleségű barnaföldeket kedve
zőtlen vízgazdálkodási tulajdonságok - kis víz
tartó és víztározó képesség - jellemzik, és a ter
mékenységük is gyenge (int. 30-40). Jelentős
(20%) lehet rajtuk a szőlők részaránya. A löszön
képződött bamaföldek kedvező vízgazdálkodásúak, földminőségi besorolásuk az 50-65 (int.)
kategória, szántóterületként 50% hasznosítható.
Dunaszentmiklóstól É-ra, löszös üledéken
csernozjom barna erdőtalajok egy foltja található,
amelyen a szőlő 30%-ot foglalhat. Területi rész
arányuk a barnaföldek erodálódásával keletke
zett földes kopárokéhoz hasonlóan csupán 1-1%.
K özlekedés ■ D-i felén arteriális, É-i részén fél
periferikus közlekedési hálózati helyzetű, gyér
közúthálózatú terület. DK-i felének tengelyében
fut az M l-es autópálya és az 1. sz. főút, és velük
párhuzamosan a Budapest-Győr kétvágányú
villamosított vasúti fővonal. Állami közútjainak
hossza 60 km, amelyből 25 km (42%) autópálya
és elsőrendű főút. Közútsűrűség 31 km/100 km2,
főútsűrűség 13 km/100 Jón2. Főút menti telepü
léseinek aránya 40%. Baj közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 9 km, amelynek 100%-a
villamosított. Vasútsűrűség: 4,5 km/100 km2. Te
lepüléseinek 20%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A hegyvidéki jellegű kistáj

ritkán betelepült, 100 km2-re mindössze 2,6 tele
pülés jut. 5 helysége között nincs városi jogállá
sú, a térség számára a központ elsősorban Tata
és Tatabánya. A faluhálózatot 3 népes, 2000-3000
lakosú középfalu, valamint 1-1 apró- és kisfalu
alkotja. A falvak átlagos népességszáma megha
ladja az 1600-at.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 91 fő/km2) vi
szonylag magas, de elmarad az országos átlag
tól. A népességmaximum éve 2001, mivel 1990
után a városokból való kiköltözés jelentős népes
ségnövekedéssel járt (2001: 8109 fő). A korszer
kezet fiatalos, a gyermekkorúak aránya jelentő
sen felülmúlja a 65 év felettiekét (2001: 18,5, ill.
12,5%). Az elöregedési index értéke 2 faluban
<100,1 községben viszont már megindult az el
öregedés. Az iskolázottság szintje elmarad az or
szágos átlagtól, leginkább a diplomások aránya
alacsony (2001: 6%).
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A vallási kép megítélését nehezíti, hogy a la
kosság több mint 1 /4-e felekezeten kívüli, vagy
ismeretlen a vallása. A római katolikusok azon
ban így is abszolút többségben vannak (56,8%),
megelőzve a reformátusokat (13,8%) és még
inkább az evangélikusokat (1%). A népesség
9/10-e magyar, 8,5%-a német. Az uóbbiak főleg
két településen élnek, itt az arányuk 40,1% (Dunaszentmiklós) és 16,1% (Baj).

A munkaerő-piaci mutatók nagyjából hozzák
az országos átlagot: 2001-ben a népesség gazda
sági aktivitása 38,9%-os, a munkanélküliség
pedig 10,3%-os. A foglalkozási szerkezetben a
tercier szektor áll az élen (2001: 56%), megelőzve
az ipart (39,3%) és a mezőgazdaságot (4,7%).
2007 nyarán a munkanélküliek aránya (3,1%)
fele az országos átlagnak, a települések közötti
érzékelhető különbségekkel.
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Idegenforgalmi régió:
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közép-dunántúli

arborétum (Tata-Agostyán)
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r. kát. tem plom (Baj), r. kát. tem plom (Szomód)

o
római kori kőhordó ú t (Szomód)

S
löszfalba vájt lyukpincék (Dunaszentmiklós), daráló, népi lakóházak (Szomód)
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5.3.12 KÖZPONTI-GERECSE

■ Szerkezeti árkok, hegyközi m e
dencék keretezik; töréses szerkezetű, viszonylag
kiemelt fennsík. Tetőfelszínei 600 m fölé maga
sodnak.
F ö ld ta n

A kistáj Komárom-Esztergom megyében helyez
kedik el. Területe 73 km2 (a középtáj 4,4%-a, a
nagytáj 1,1%-a).
T erülethasznosítás

T'pus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%

Hektár

2,2 '
9,5
0,7
0,0
3,3
84,2
0,0

163,9
694,8
54,7
0,0
241,2
6148,4
0,0

D o m b o r z a t Hl Tetőfelszínei karsztos tönkfelszín
maradványok. Alacsonyabb helyzetű sasbércsoro
zata genetikailag részben vagy teljesen exhumált
sasbércekből áll. A hegységelőtér felől mély erózi
ós völgyek hátráltak a hegységközpont felé; mély
szurdokvölgyeket formálva takarították ki a belső
medencéket. Domborzatát az aprólékos tagoltság
és a nagy relatív relief (90 m/km2) jellemzi. Karsz
tos formákban, barlangokban gazdag kistáj.
Domborzati adottságai következtében uralkodóan erdőgazdasági hasznosítású, tájvédelmi
körzet.
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Domborzatát főleg jól karsztosodó triász és
jura mészkő építi fel, de előfordul kréta homok
kő és eocén márga is. Minden oldalról meredek
szerkezeti lejtőkkel, fennsíkperemekkel határo
lódik el környezetétől. A különböző szintekben
található forrásbarlangok az egykori erózióbázi
sok jelzői.
A kistáj gazdag építő- és díszítőkövekben: ezek
közül a leghíresebb a jura időszaki vörös mészkő
(„piszkei márvány"). A cementgyártáshoz triász
mészkövet és kréta márgát használnak (Lábatlan).
É ghajlat ■ Zömmel mérsékelten hűvös, a sze
gélyeken mérsékelten meleg kistáj. A csapadék
ellátottságot tekintve mérsékelten száraz.
Az évi napfénytartam 1930 óra körüli. A nyá
ri évnegyedben 760-770, a téliben 180-200 óra
közötti napsütés a valószínű (a legmagasabb te
tőkön éri el a 200 órát).
A hőmérséklet évi átlaga a Gerecse gerincén
9,0 °C alatti, máshol 9,5-10,0 °C körüli, a vegetá
ciós időszaké hasonló eloszlásban 15,5-16,5 °C.
A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok a
kistáj É-i határán ápr. 10-én, a fennsíkon 15. után
kezdődnek, és a fennsíkon okt. 12-14-ig, lejjebb
okt. 15-18-ig tartanak (a fennsíkon évi 180, lej
jebb 185-190 nap). A tavaszi fagyok a hegység
peremvidékén ápr. 15. körül, a fennsíkon ápr. 20.
körül szűnnek meg, és ugyanilyen eloszlásban
mintegy 190, ill. 180-185 nap után, okt. 25., ill.
okt. 20. körül lépnek fel újra. A nyári legmele
gebb napok hőmérsékleti maximumainak sokévi
átlaga a tető térségében 30,0-31,0 °C, lejjebb 32,0
°C körüli, a téli leghidegebb napok minimumai
nak átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 600-650 mm, a nyári
félévé 320-340 mm, de a csúcsokon 360 mm. A 24
órás csapadékmaximumot (118 mm) Pusztamaróton mérték. A hótakarós napok átlagos száma
45 körüli, a legmagasabban fekvő területeken
meghaladja a 60-at. Az átlagos maximális hóvas
tagság a fennsíkon 35-40 cm, lejjebb 20-25 cm.
Az ariditási index értéke 1,08-1,15.
Az ENy-i szélirány az uralkodó; az átlagos
szélsebesség 4,0-4,5 m/s között van.
Főként erdőgazdálkodásra és helyenként
szántóföldi kultúrák számára alkalmas a terület
és az éghajlat.
V izek ■ A Dunába folyó Bikoli-patak (15 km, 33

km2) és Bajóti-(Luka)-patak (21 km, 203 km2)
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É felé, a Szent László-víz (68 km, 338 km2) D fe
lé vezetik le vizeit. Egészében vízhiányos terület.
Részletes vízjárási adatok nincsenek, de a
Bikoli-patak árvízi hozamát 18 m3/s-ra, a Bajótipatakét 33 m3/s-ra, a Szent László-vizét 45 m3/s-ra
becsülik. Ugyanakkor valamennyi ki is szárad
hat. Az árvizek rendszerint tavasszal és kora
nyáron, a kisvizek ősszel lépnek fel.
Forrásai közül a süttői határban eredő Kas
tély-forrás (10 1/p), a Lábatlan határában eredő
Berzsek-forrás (30 1/p), valamint az Alsó-Marton-kút (5 1 1/p) a legbővizűbb.
„Talajvíz" csak a völgyekben található, 4—6 m
között. Mennyisége jelentéktelen. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű.
Keménysége É-on 25 nk° felett, D-en az alatt van.
Szulfáttartalma 60 mg/l-nél kisebb.
A rétegvízkészlet kiadós. Ezt a területet mér
sékeltebben érte a bányavíz-kiemelések hatása.
A kevés számú artézi kút különböző mélységből
tekintélyes vízhozamokat termel.
N övényzet ■ A Központi-Gerecse napjainkban
is alapvetően erdőkkel borított kistáj, növényze
te nagy hasonlóságot mutat a Gerecse Ny-i ré
szével. Bükkösök elsősorban az É-ias oldalakban
fordulnak elő, viszonylag kisebb kiterjedésben.
A völgyekben többnyire gyertyános tölgyesek
nőnek, amelyekben a kocsánytalan tölgy mellett
jellemzően előfordul több-kevesebb csertölgy is.
Sok a gyertyán uralta állomány. A gyertyános er
dők jellemző fajai többnyire megegyeznek a
Nyugat-Gerecse hasonló erdeinek fajaival (sza
gos müge - Galium odoratum, hagymás fogas-ír Dentaria bulbifera, változó boglárka - Ranunculus
auricomus, fürtös salamonpecsét - Polygonatum
multiflorum, orvosi tüdőfű - Pulmonaria officinalis, erdei sárgaárvacsalán - Galeobdolon luteum,
farkasölő sisakvirág - Aconitum vulpariá). A kő
törmelékes, meredek oldalakat gyakran hársak,
juharok és magas kőris uralta törmeléklejtőerdők fedik (erdei szélfű - Mercurialis perennis,
olocsáncsillaghúr - Stellaria holostea, csillogó gó
lyaorr - Geránium lucidum, erdei békaszem Omphalodes scorpioides, tavaszi görvélyfű - Scro-

phularia vernalis).
A délies oldalakon és a hegyláb felé eső ala
csonyabb területeken már inkább tölgyeseket ta
lálunk: cseres-tölgyeseket, sok cserrel, kevesebb
kocsánytalan tölggyel, mészkedvelő tölgyeseket,
ritkábban bokorerdőket, sziklás talajú száraz

gyepeket. A Központi-Gerecsében a mészköve
ken kialakult sziklagyepek a jellemzők (Orlaymurok - Orlaya grandiflora, apró nőszirom - Iris
pumila, sárga kövirózsa - fovibarba hirta, Ny-i
pikkelypáfrány - Asplenium ceterach), ezekből
hiányoznak a Déli-Gerecse dolomitfajai. Kieme
lendő értékük továbbá a magyarföldi husáng
(Ferula sadleriana) (Pisznice). A mészkőplatók nö
vényzete igen változatos: lehet bükkös, gyertyá
nos tölgyes, ritkábban cseres- és mészkedvelő töl
gyesek is, de gyakoriak az igen elegyes, alacsony
erdők is, amelyekben eltérő ökológiai igényű
fajok elegyednek egymással - ezt minden bi
zonnyal a változó, de többnyire sekély talaj és az
évszázados erdőhasználat együttesen okozhatta.
Gyakori élőhelyek: K2, LY4, L2a, L l, RC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: K5, LY2, H3a, P2b;
ritka élőhelyek: G2, P2a, OB, H4, B la, B5, E l, J5,
RA, P45, RB.
Fajszám: 800-900; védett fajok száma: 30-40;
özönfajok: aranyvessző-faj ok (Solidago spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 3. (Bölöni János)

A kistáj üledékekkel fedett peremi és medence
területein barnaföldek képződtek. Mechanikai
összetételük vályog, vízgazdálkodási tulajdon
ságaik kedvezőek. Termékenységi besorolásuk a
40-50 (ext.) és az 50-60 (int.) kategória. E talajok
75%-a erdőként, 20%-a szántóként és rét-legelő
ként hasznosítható. A szántókon termeszthető
növények a búza, az őszi árpa, a kukorica, a napra
forgó és a lucerna.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
04
09

Területi részesedés (%)

86
14

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód
04
09

0-5
5
5

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
5
5
5
15
-

Erdő
85
75

K özlekedés ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
T alajok ■ A kistájat zömmel (86%) a mészkövön képződött rendzina talajok borítják. Ezeknek
a sekély termőrétegű, durva vázrészeket tartal
mazó, szélsőséges víz- és hőgazdálkodású tala
joknak a természetes termőképessége gyenge,
ezért főként (95%) erdővel borítottak.

gyér közúthálózatú, főút és vasút nélküli, tele
püléshiányos terület. Állami közútjainak hossza
3 km, a közútsűrűség 6 km/100 km2.
T elepüléshálózat ■ Nincs közigazgatásilag ön

álló települése.
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5.3.13 KELETI-GERECSE

D omborzat ■ Átlagos tszf-i magassága 300-350

A kistáj Komárom-Esztergom, Fejér és Pest me
gyében helyezkedik el. Területe 313 km2 (a kö
zéptáj 19%-a, a nagytáj 4,8%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

6,1
54,2
4,4
2,3
7,7
24,9
0,5

Hektár
1902,9
16957,4
1364,8
709,0
2411,9
7781,5
143,7

m; legmagasabb sasbérce a Nagy-Gete (457 m).
A Keleti-Gerecsét szerkezetileg előre jelzett, tera
szos eróziós völgyek tagolják. Az erősen tagolt
medencedombságok kategóriájába tartozik, átla
gos völgysűrűsége 3,1-3,2 km/km2, a relatív relief
átlagos értéke 60-70 m/km2. A sűrű völgyhálózat
nagymértékű eróziós kitakarítás eredménye.
A kis patakok a Duna mindenkori erózióbázisához
igazodva erodálták a belső medenceterületeket.
A völgyek oldalán és a teraszokon édesvízimészkő-padok jelzik az egykori erózióbázis helyzetét.
A sasbérceket erdőtakaró borítja, a medence
dombságot a mezőgazdaság hasznosítja. A laza
kőzetű domblejtőkön erős a felületi erózió, a
völgytalpakon a feliszapolódás.
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F ö l d t a n m A Központi-Gerecséhez
K-en alacsony helyzetű sasbércsorok
és tágas hegyközi medencék, széles
eróziós völgyek formacsoportjaiból
álló kistáj, a Keleti-Gerecse kapcsoló
dik. A hegység többi részétől eltérően
a triász mészkő itt már csak foltokban
van a felszínen. A sasbércsorok közöt
ti árkos medencéket főleg eocén és
oligocén üledékek bélelik ki. Az előb
biekben a kistáj ÉK-i és D-i részén is
jelentős széntelepek képződtek (Tokod-Csolnok-Sárisáp, ill. Mány). A
termelés már mindenütt befejeződött.
ÉNy-DK-i és erre merőleges tö
résvonalak mentén sasbércsorokra
és árkos medencékre differenciáló
dott az egykori felső-kréta peneplén.
A harma didőszakban létrejött tenge
ri üledékeken a negyedidőszak so
rán medencedombság formálódott.

É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös
mérsékelten száraz, de K-en már
közel a mérsékelten meleg-száraz
éghajlati típushoz.
A napsütés évi összege 1930 óra
Ujbarok
körül van, nyáron 760-770 óra kö
rüli, télen mintegy 180 óra napfény
tartamra lehet számítani.
Az évi középhőmérséklet É-on 10 °C körüli,
máshol 9,3-9,8 °C, a tenyészidőszaké 16,0 és 16,5 °C
közötti. Ápr. 10-14. és okt. 16-18. között, azaz
évente mintegy 185-190 napon át a 10 °C-ot meg
haladja a napi középhőmérséklet. Ápr. 15—18-tól
okt. 20-25-ig általában nem süllyed a hőmérsék
let fagypont alá. A fagymentes időszak hossza
tehát 185-190 nap. Az abszolút hőmérsékleti ma
ximumok sokévi átlaga 32,0-33,0 °C, az abszolút
minimumoké -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege általában 550 mm kö
rüli, de Ny-on ennél több (600 mm). A tenyészidőszak csapadéka 320 mm körüli, de Ny-on
eléri a 340 mm-t. Bajót körzetében volt a legtöbb
24 órás csapadék, 118 mm. A hótakarós napok
száma 35-45 nap. Az átlagos maximális hóvas
tagság 20-25 cm körüli.
Az ariditási index értéke Ny-on 1,15, K-en 1,20.
Leggyakrabban az ÉNy-i, É-i irányból fúj a
szél; az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, de a
Nagy-Getén 4 m/s körüli.
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A hőigényesebb, de a rövidebb tenyészidejű,
nem túl fagyérzékeny növények termesztésére is
alkalmas az éghajlat.
V i z e k ■ Ny-on a Bajóti-(Luka)-patak, K-ről a Kenyérmezei-patak vízgyűjtője érinti és az Unyipatak (33 km, 203 km2) hálózata tölti ki. Mérsé
kelten vízhiányos terület.
Vízhozam adatok az Únyi-patakról Táttól
vannak, ahol kisvízi hozama 0,15 m3/s, közepes
vízhozama 1 m3/s, árvízi hozama 33 m3/s volt.
Árvize tavasszal, kisvize ősszel gyakori. De még
mellékvizei, mint a Laura-patak (9 km, 18 km2)
és a Bajna-Epöli-vízfolyás (16 km, 114 km2) is ve
zethetnek hasonló vízhozamokat. Vizük szenynyezett. Forrásai közül az únyi Kender-árok 25
1/p, a sárisápi Élesháti-forrás 1 7 1/p, a máriahalmi Török-kút 36 1/p hozamú.
Tavai (Mányi-tó 0,7 ha, Halas-tó 5,7 ha, Gyermelyi-tározó 4,3 ha) mind mesterségesek.
A „talajvíz" csak a völgyekben összefüggő
szintű, ahol a völgytalpakon 2-4 m, a lejtőkön
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4 -6 m között találjuk. Mennyisége jelentéktelen.
Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, de É-on a nátrium is megjelenik.
Sárisáp és Bajót között keménysége a 100 nk°-ot
is eléri, máshol 25 nk° alatti. A szulfáttartalom az
előbbi helyen meghaladja a 300 mg/l-t, máshol
60 mg/1 alatt marad. A nitrátosodás is előfordul.
A rétegvízkészlet nem jelentős. A bányavíz-ki
emelések miatt szintsüllyedése korábban tetemes
volt. Az artézi kutak száma csekély. Mélységük
többnyire igen nagy, de vízhozamaik mérsékeltek.
A települések többségében már van csatornahá
lózat, azonban nem mindenütt épült ki teljes körű
en, így a közcsatornával ellátott lakások aránya 68%
(2008). Mivel a kistáj a budapesti források háttérte
rülete, fokozott vízminőség-védelmet igényelne.
N övényzet ü A kistáj növényzete sokban hason

lít a Mezőföldére, de kisebb területen megtalál
ható a középhegységre jellemző vegetáció is.
A kistájat ma már szántók uralják, közöttük a ter
mészetes vegetáció maradványainak legjellegze
tesebb (és legkiterjedtebb) képviselői a löszgye
pek és az erdőssztyeprétek. A kistáj mai mértékű
fátlansága az évszázados emberi hatásokra ve
zethető vissza, de a száraz gyepi fajok itteni nagy
gyakorisága jelzi, hogy a vidéket feltehetőleg
hajdan sem csak zárt erdők boríthatták. Valószí
nűleg a meredek D-i lejtőkön az erdő felnyílt,
ilyen helyeken fordulhattak elő a gyakran K-ies
elterjedésű sztyep- és erdőssztyep-fajok (vető
virág - Sternbergia colchiciflora, piros kígyószisz Echium maculatum, sugaras zsoltina - Serratula
radiata, macskahere - Phlomis tuberosa, festő csülleng - Isatis tinctoria, kései pitypang - Taraxacum
serotinum, tavaszi hérics - Adonis vernalis), ame
lyek az erdőirtásokkal nyertek nagyobb életteret
- majd a gyepfeltörésekkel újra visszaszorultak.
A löszös, laza üledéken kialakult elegyes tölgye
sekből már sokkal kevesebb maradt.
A nagy kiterjedésű laza üledékkel fedett táj
ban szigetszerűen kiemelkedő mészkőhegyek ve
getációja és flórája hegyvidéki jellegű, itt a D-ies
oldalakat lejtősztyepek, sziklagyepek, bokorerdők,
mészkedvelő tölgyesek fedik, míg az É-iasakon
gyertyános-tölgyesek, ritkán bükkösök jelennek
meg. A köves sztyeplejtők flórája a löszgyepeké
hez hasonlóan gazdag (borzas vértő - Onosma
visianii, deres csenkesz - Festuca pallens, fehéres
csüdfű - Astragalus vesicarius, pusztai meténg Vinca herbacea, árlevelű len - Linum tenuifolium).

Cseres-tölgyesek leginkább a Központi-Gerecsével szomszédos, lösszel fedett dombokon fordul
nak elő. A jelenleginél jóval nagyobb szerepe
lehetett a patakokat kísérő nedves élőhelyeknek
(ártéri erdők, sásosok, nedves-üde rétek), ame
lyek mára jelentősen megritkultak.
Gyakori élőhelyek: H5a, H3a, L2a, RC, OC;
közepesen gyakori élőhelyek: H4, L2x, P2b, L l,
B la; ritka élőhelyek: H2, G2, P2a, D34, RB, RA,
OB, K2, M l, M6, K la, LY4, B 5 ,12, B2, M8.
Fajszám: 800-900; védett fajok száma: 50-60;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2,
akác (Robinia pseudoacaciá) 4. (Bölöni János)
T alajok ■ A kistáj mészkő-kiemelkedésein talál
ható rendzina talajok területi részaránya 7%.
Szinte teljes egészében erdőterületek.
A tájat zömmel (87%) a löszös üledékeken kép
ződött, vályog mechanikai összetételű, kedvező víz
gazdálkodású bamaföldek borítják. Termékenysé
gi besorolásuk az intenzív művelés mellett az
55-70 pontértékkel jellemezhető. A bamaföldeken
a szántó a legkiterjedtebb (40%), de erdőként (20%),
rétként (15%), szőlőként (10%) és gyümölcsösként
(5%) is művelhetők. Erodálódásuk eredménye
ként földes kopár talajok is előfordulnak (3%).
A kistáj D-i szegélyén, 1% területi kiterjedés
ben, nagyon kedvező termékenységű (int. 80-90)
mészlepedékes csernozjom talajok is megjelen
nek, főként (80%) szántóként és gyümölcsösként
(20%) hasznosíthatóan.
Az Únyi-patak völgyének alluviumán szántó
ként hasznosítható réti öntéstalajok találhatók.
Területi részarányuk 2%.

A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Periferikus közlekedési helyzetű,

gyér közúthálózatú, vasút nélküli terület. Csupán
D-i peremét érinti az M l-es autópálya és az 1. sz.
főút, ill. É-i szélét a 10. sz. főút rövid szakasza. Ál
lami közútjainak hossza 99 km, amelyből 9 km
(9%) autópálya, ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 33 km/100 km2, főútsűrűség 3 km/100
km2. Egyetlen főút menti települése Tokodaltáró.
Mogyorósbánya közúthálózati végpont.
sí Sűrűn betelepült kistáj, 100
km2-re több mint 5 település jut. A térség 17 telepü
léséből egyetlen városi jogállású sincs, központként
főleg Bicske és Dorog jöhet szóba. A falvak népes
ségszáma viszonylag magas, a törpe- és aprófalvak
teljesen hiányoznak, dominálnak a kis- és közép
falvak (500-3000 lakos), de vannak ennél népeseb
bek is. Az átlagos faluméret közel 1700 főt jelent.

T elepüléshálózat

N épesség ■ A népsűrűség (2001: 99 fő/km2) nem
sokkal marad el az országos átlagtól. A népesség
maximum éve 1970, de azóta alig csökkent a né
pességszám, mivel 1990 után ismét növekedés
volt (2001: 28 703 fő). A lakosságszám alakulását
a javuló migráció és a romló természetes nép
mozgalom viszonya határozza meg. A korszerke
zet kedvező, a gyermekkornak aránya jelentősen

meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 18,3, ill.
14,4%). Az elöregedési index értéke 5 településen
<100, elöregedő népességű település nincs. Az is
kolázottsági szint már nem ennyire kedvező: az
érettségizettek és főleg a diplomások aránya
meglehetősen alacsony (2001:16,4, ill. 4,8%).
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy
a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya együttesen közel 23%-ot tesz ki. A római
katolikusok így is abszolút többséget alkotnak
(2001: 60,6%), megelőzve a reformátusokat (13%).
Az etnikai összetétel tarka képet mutat, mivel a
magyarok mellett két kisebbségnek is szállásterü
lete a kistáj. A németek részesedése 7,4%; legna
gyobb központjuk Csolnok, ahol 1400 fős csoport
juk 40% feletti arányt jelent. A szlovákok aránya
kistáji szinten 3%; központi településük Sárisáp,
ahol a 700 fős közösség közel 25%-os arányt jelent.
A munkaerő-piaci mutatók nagyjából orszá
gos átlag közeliek: 2001-ben a népesség gazdasá
gi aktivitása 37,4%-os, a munkanélküliek aránya
pedig 7,2%. A foglalkozási szerkezetben az ipar
részesedése a legnagyobb (2001: 53,5%), meg
előzve a tercier szektort (42,6%) és a mezőgazda
ságot (3,9%). 2007 nyarán a munkanélküliek ará
nya az országos átlag alatti (4,6%), a települések
közötti kisebb különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli, Budapest-közép-Duna-vidéki
Borvidék: Ászár-neszmélyi
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Sándor-Mettemich-yádászkastély parkja (Gyermely)
Jankovich-barlang (Bajót)
Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Kabláspusztaí horgásztó, Közép-Európa legnagyobb vadgesztenyése, 300 éves pacalosi tölgy (Gyermely),
Garancsí-tó (Tinnye), Ö reg-kő (Bajót), Kakukk-hegy (Szomor), Országos Kéktúra
Benény-vár /földvár/ maradványai (Bajót), Vasztil-vár romjai (Csabdi), bronzkori földvár (Tokod)

f

r. kát. kegytemplom (Bajót), középkori tem plom , kálvária és rendház (Bajót-Pélifoldszentkereszt), te m p lo m ro m (Csabdi),
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r. kát. tem plom (Csolnok), r. kát. tem plom (Dág), r. kát. tem plom (Epöl), r. kát. tem plom , re f tem plom és papiak (Gyermely),
r. kát. tem plom , re f tem plom (Mány), r. kát. tem plom (Mogyorósbánya), r. kát. tem plom (Sárisáp), r. kát. tem plom ,
tem etőkápolna (Szomor), román kori ref. tem plom , r. kát. tem plom (Tinnye), r. kát. tem plom , kápolna (Tokod),
r. kát. tem plom , ref. tem plom (Úny)
Mettemich-kúria, Sándor-Mettemich-vadászkastély, (Gyermely), Leimen-ház (Mány), Darányi-kúria (Máriahalom).
Brzarar-kastély (Mogyorósbánya), Vásárhelyi-kúria (Szomor), Bozay-kúria, Chlebovits-kúna, Valovits-kúria (Úny)

íM
E
i

középkori plébánia (Sárisáp)
Bányászemlékmű (Annavölgy), Szentháromság-szobor, stációk (Csolnok), kálvária, Antall József-szobor (Mány),
kőkereszt és kőkorpusz (Mogyorósbánya), népi barokk kálvária (Sárisáp), N epom uki Szent János-szobor (Szomor),
Bányászemlékmű (Tokodaltáró)
helytörténeti gyűjtemény (Csolnok), Castrum /késő-róm ai tá b o r/ (T okod)
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Mayer-féle présházak (Csolnok), szőlőhegyi pincesor (Máriahalom), pincék (Tokod)

5 .3.14

5.3.14 GERECSEI-KISMEDENCÉK
A kistáj Komárom-Esztergom és Fejér megyében
helyezkedik el. Területe 95 km2 (a középtáj 5,8%-a,
a nagytáj 1,5%-a).

Területhasznosítás
1. lakott terület

5,5

522,9

4, szőlő

0,1

6,0

6 . erdő

27,7
0,6

2621,3
53,4

7. vízfelszín

D omborzat ■ Mai geomorfológiai képét a ne
gyedidőszak végi letaroló folyamatok alakítot
ták ki, létrehozva az eróziós és deráziós völgyhá
lózatot is. A kismedencék az aprólékosan tagolt
medencedombságok típusába sorolhatók (Héregi-, Tarjám-, Tardosi-medence).
Az aprólékos tagoltság nagyfokú lejtőválto
zékonysággal is párosul, így a mezőgazdasági
hasznosítású térszínek a művelhetőség szem
pontjából kedvezőtlen adottságú területeknek
minősülnek. Mindezekhez járul még, hogy a lej
tőkön erős a felületi és barázdás erózió, továbbá
gyakori jelenség a völgytalpak feliszapolódása.
F öldtan ■ A Gerecse sasbércsorait ÉÉNy-DDK-i
irányú törésrendszerek, ezek mentén képződött

szerkezeti árkok, tágasabb medencék és szűkebb
eróziós völgyek tagolják.
A hegyközi medencéket határozott szerkezeti
vonalak jelölik; különböző mértékben megsüllyedt
medencealapzatukat harmadidőszaki homok,
agyag, homokkő változatos fáciesű rétegsorai fedik.
A laza medenceüledékek térfoglalása a Keleti-Gerecsében a legnagyobb. A csonkagúla alakú sasbércek
határozottan emelkednek a medencedombság fölé.
A jura időszaki vörös mészkövet („vörös már
vány") már a rómaiak is bányászták (Tardos).
É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös, de már közel a

mérsékelten meleg éghajlati típushoz, mérsékel
ten száraz éghajlatú kistáj.
Évente 1930 óra körüli napfény valószínű, s
ebből nyáron 760-770 óra, télen 180 óra körüli
napfénytartamra számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 9,2-9,8 °C. A nyári
félévet 16,0 és 16,5 °C közötti átlaghőmérséklet
jellemzi. Apr. 15. körül már lehet arra számítani,
hogy a napi középhőmérséklet meghaladja a 10
°C-ot. Ez az időszak mintegy 185 napon át, okt.
18-ig tart. Ápr. 17 és 20. között már általában
megszűnnek a fagypont alatti hőmérsékletek,
okt. 20-25. után ismét 0 °C alá süllyedhet a hő
mérséklet, így a fagymentes időszak mintegy
185-190 napig tart. A legmagasabb nyári hőmér
sékletek sokévi átlaga 32,0 °C körüli, a leghide
gebb télieké pedig -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi összege K-en 550 mm körül
szokott lenni, Ny-on viszont ennél több: közel
620 mm. A nyári félévben 320-340 mm az átlagos
csapadék, Ny-on ennél kevéssel több (350 mm).
Tardoson mérték a legtöbb 24 óra alatt lehullott
csapadékot, 93 mm-t. A téli félévben mintegy
40-45 hótakarós nap a valószínű, 20-25 cm kö
zötti, a magasabb részeken 30 cm átlagos maxi
mális vastagsággal.
Az ariditási index K-en 1,15-1,20, Ny-on 1,15
alatti.
Viszonylag szelesebbek az uralkodó szél
iránnyal (ÉNy-i) párhuzamos völgyek (pl. Szent
László-víz), itt a szélsebesség kevéssel 3 m/s fö
lötti, máshol 3 m/s körüli.
A rövidebb fagymentes időszak miatt elsősor
ban a kevésbé fagyérzékeny növényi kultúrák
nak megfelelő az éghajlat.
V izek ■ A Tardosi-medence a Bikoli-patak (15 km,

33 km2), a Vértestolnai-medence a Gallai-patak
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(14 km, 97 km2), itteni mellékvize a Malom-pa
tak (12 km, 44 km2), a Héreg-Tarjáni-medence a
Szent László-víz (68 km, 338 km2), a Bajnai-medence pedig az Unyi-patakba folyó Bajna-Epölivízfolyás (23 km, 114 km2) vízgyűjtő területéhez
tartozik. Valamennyi vízhiányos terület.
A kisebb vízfolyásokról nincsenek a területre
vonatkozó részletes vízjárási adatok, de nagy
árvizek alkalmával a 20 m3/s-os értéket mind
egyik eléri. Ezek leggyakrabban tavasszal és ko
ra nyáron következnek be, míg a kisvizek ősszel
gyakoriak, amikor az itteni vízfolyásszakaszok
ki is száradhatnak. A vízminőség II. osztályú.
A források közül a Tardosi-medencében van a
legtöbb: Ófalu-kút (30 1/p), Hideg-kút (18 1/p); a
Héreg-Tarjáni-medencében: Csatár-kút (20 1/p),
Király-kút (16 1/p).
A Vértestolnai-medencében egy kis természe
tes tó van 2,5 ha felszínnel, míg a Héreg-Tarjánimedencében Tarján mellett egy 20 ha-os halastó.
A medencékben 4 -6 m között találunk kevés
„talajvizet". Kémiai típusa kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. A víz keménysége meg
haladja a 25 nk°-ot. Szulfáttartalma Tardoson 60
mg/1 alatt, a többi helyen 60-300 mg/1.
A rétegvízkészlet a Tardosi- és a Vértestolnaimedencében jelentős, a többiben átlagos. A bá
nyavíz-kiemelések miatt szintsüllyedés itt is ész
lelhető volt.
Az artézi kutak száma alacsony. Mélységük
változó, de általában jelentősek a kitermelt víz
hozamok.
Minden településnek közüzemi vízellátása
van, s mindenütt kiépült a csatornahálózat is. Az
erre kapcsolt lakások aránya kistáji szinten
89,9% (2008).
N övényzet ■ A mélyebb talajú, egykor tölgyesek

kel és ártéri erdőkkel borított kismedencéket ma
már szinte teljes mértékben szántók és parlagok
uralják, természetesebb vegetációra utaló foltok
alig maradtak. Ezek közül a peremeken különféle
tölgyesek (elsősorban mészkedvelő és cseres-kocsánytalan tölgyesek), a medencék belsejében a
kisebb löszsztyep és lösztölgyes jellegű fragmen
tumok érdemelnek említést. A sok kisvízfolyást
egykor gazdag vízparti üde-nedves vegetáció kí
sérhette. Ez döntően szintén a múlté, csak kisebb
foltokon maradtak nádasok, sásosok, mocsárrétek.
Gyakori élőhelyek: nincsenek; közepesen
gyakori élőhelyek: L2a, L l, RC, P2b; ritka élő
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helyek: L2x, H5a, H4, H3a, B la, RB, K la, B2, B5,
D34, OC, OB, OA.
Fajszám: 400-500; védett fajok száma: 20-30;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 4. (Bölöni János)
T alajok ■ A kistáj területének 24%-át - az erdő
borította mészkőfelszíneken - a rendzina talajok
borítják.
A löszön képződött, pl. Tarjántól DNy-ra,
agyagbemosódásos barna erdőtalajok területi
részaránya 4%. Mechanikai összetételük vályog,
vízgazdálkodásuk kedvező, kémhatásuk erősen
savanyú, termékenységi besorolásuk a 40-55 (int.)
pontérték. Túlnyomóan (90%) szántóként, kisebb
részben (10%) erdőként hasznosítható területek.
A löszös üledékeken kialakult vályog mecha
nikai összetételű barnaföldek a kistáj 71%-át bo
rítják. Kedvező adottságú mezőgazdasági terüle
tek; földminőségi besorolásukat a 40-50 (ext.) és
50-65 (int.) pontértékek jelzik. 70%-uk szántó
ként, 10%-uk szőlőként, 10%-uk pedig erdőként
hasznosítható.
Az erodálódásuk révén foltokban kialakult
földes kopárok területi részaránya 1%.

A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
főút és vasút nélküli terület. Állami közútjainak
hossza 40 km, közútsűrűség 40 km/100 km2. Héreg közúthálózati végpont.
T elepüléshálózat ■ Az egymással összefüggő
kismedencékben összesen 5 település található,
ami az átlagosnál nagyobb településsűrűséget je
lent (5 település/100 km2). Városi jogállású tele
pülés nincs, központként elsősorban Tata és
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Tatabánya jöhet szóba. A falvak zömében köze
pes népességszámúak (1000-3000 lakos), így az
átlagos lakosságszámuk meghaladja az 1600-at.
N épesség a A kistáj ritkásan benépesült, a nép

sűrűség (2001: 54 fő /k m 2) az országos átlag felét
sem éri el. A népességmaximum éve 1960, de az
óta a népesség alig csökkent (2001: 8051 fő).
Ennek hátterében a m igráció és a természetes
népmozgalom egymás negatívum ait tom pító ha
tása áll. A korszerkezet kedvező, a gyerm ekko
rnak aránya meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
17,2, ill. 15,1%). A z elöregedési index értéke csak
1 településen <100, de elöregedő népességű falu
nincs. A z iskolázottság szintje m ár nem m utat
ilye n jó képet: a magasan képzettek aránya
(2001: érettségizettek: 15,4%, diplom ás: 4,5%) je
lentősen elmarad az országos átlagtól.
A vallási összetétel egyértelmű: a népesség kö
zel 3/4-e róm ai katolikus, 1/10 része pedig refor

mátus. A z utóbbinál valam ivel magasabb (2001:
13%) a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes aránya. Érdekes képet m utat az et
nikai összetétel: a Bajnai-medencében szinte csak
magyarok élnek, a Héreg-Tarjáni-medencében a
magyarok m ellett 20% a németek aránya (Tarjánban laknak), a Tardosi-medence pedig m indhárom
etnikum lakóhelye: a magyarok m ellett 22,4%
szlovák (Tardos) és 11% német él itt (Vértestolna).
A m unkaerő-piaci m utatók felemás képet
m utatnak: a népesség gazdasági aktivitása elma
rad az országos átlagtól (2001: 36,4%), a m unkan é lk ü lie k aránya viszont alacsonyabb ennél
(6,2%). A foglalkozási szerkezetben fej-fej m ellett
á ll az ipar és a tercier szektor (2001: 47,5, ill.
46,7%), a mezőgazdaság pedig nagyjából az or
szágos átlagot hozza (5,8%). 2007 nyarán a m un
kanélküliek aránya (3,6%) az országos átlagnál
alacsonyabb, a települések közötti jelentősebb
különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-duná
Gerecsei Tájvédelmi Körzet
horgásztó (Tardos), Király-kút (Héreg), Őrhegy (Bajna), Országos Kéktúra
Szent Adalbert templom (Bajna), r. kát, templom és plébániaház (Tardos), r, kát. templom (Tarján),
r. kát, templom és kápolna (Vértestolna)
Sándor-Mettemich-kastély (Bajna), Hohenlóhe-kastély (Tarján)

(h
Csimai-kálvária, kőkereszt (Bajna)
Falumúzeum (Héreg)

tfr
pincesor (Tarján), népi lakóházak (Vértestolna)

5.3.21 ETYEKI-DOMBSÁG

D omborzat ■ A mérsékelten tagolt dombságok

A kistáj Fejér és Pest megyében helyezkedik el.
Területe 175 km 2 (a középtáj 10,6%-a, a nagytáj
2,7%-a).

típusába tartozik. A z átlagos relatív re lie f 45
m /k m 2. A kedvező dom borzati adottságai kö
vetkeztében uralkodóan mezőgazdasági haszno
sítású kistáj.

T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,8
61,3
2,5

8,2
7,0
14,8

1,2

Hektár
848,6
10736,4
438,4
1438,8
1228,0
2598,8
217,9

F öldtan ■ A Gerecse D -i előterében 200-250 m
ts z f-i magasságra em elt, enyhén hullám os,
hosszanti széles hátak, lapos, széles, tá l alakú
völgyek form acsoportjaiból összetevődő eróziósderáziós dombság form álódott. Korábban a
gerecsei hegylábfelszín szerves tartozéka vo lt.
A negyedidőszak során az egyenlőtlen szerkeze
ti mozgások eredményeként fokozatosan elkülö-
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n ü lt környezetétől, lösz és löszös lej
tőüledékek takarták be az idősebb
harm adidőszaki kavicsos-hom okos
üledékeket, ill. szarmata mészkőfelszí
neket. M akroform áinak kialakításában
a szerkezeti mozgásoknak jelentős sze
repük vo lt. Dom borzatának főbb fe l
színépítő kőzetei: szarmata mészkő,
közép-miocén agyag, slír, kavics, ho
m ok, pannóniai hom ok és agyag, vala
m in t negyedidőszaki lösz, de fo l
tokban a triász dolom it is a felszínre
bukkan.
É ghajlat ■ A mérsékelten hűvös és

mérsékelten meleg, valam int a mérsé
kelten száraz és száraz éghajlati típus határán el
terülő kistáj.
Általában 1940 óra k ö rü li az évi napfény
összege, s ebből a nyári évnegyedben 770, a té li
évnegyedben m integy 180 napsütéses óra a meg
szokott.
A hőm érséklet évi átlaga 9,7-10,0 °C közötti,
a nyári félévé 16,5 és 16,8 °C közötti. Ápr. 7-10.
és okt. 18. között, vagyis évente 190-195 napon
át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
Ápr. 10-15-től 194-200 napon át (okt. 23-26-ig)
m ár nem valószínű, hogy a hőm érséklet fagy
pont alá süllyed (D-en a több). A z évi abszolút
hőm érsékleti m axim um ok és m inim um ok átlaga
33,0-33,5 °C, ill. -16,0 °C kö rü li.
A csapadék évi összege 540-560 m m , a tenyészidőszaké 310-330 mm. A 24 órás csapadék
m axim um 95 m m ; Alcsútdobozon észlelték. Á t
lagosan évi 40 k ö rü li hótakarós nappal számol
hatunk; az átlagos m axim ális hóvastagság 22 cm
körüli.
A z ariditási index értéke 1,20-1,25.
É N y-ról fú j leggyakrabban a szél; az átlagos
szélsebesség 3 és 3,5 m /s közötti.
A jó expozíciójú területeken gazdaságos a
szőlő- és gyümölcstermesztés is, de főként a k i
sebb vízigényű szántóföldi és kertészeti k u ltú 
ráknak kedvez az éghajlat.

Vízmérce

Vízfolyás
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a Benta-patak (45 km , 418 km 2) határolja, m íg a
Szent László-víz (68 km , 338 km 2) keresztezi.
Vízhiányos terület.
M indhárom vízfolyásról a tájhatáron k ív ü lrő l
vannak vízjárási adatok.
Á rvizek tavasszal és nyár elején, kisvizek ősszel
szokásosak. A vízm inőség II. osztályú.
A kistáj 2 állóvize az alcsúti (12 ha) és az etyek i halastó (13 ha).
A „ta la jv íz " a völgyekben 2-4 m között, a lej
tős területeken 4-6 m között érhető el. Egyes ma
gasabb hátakon szigetszerűen meg is szakad a
tükre. Mennyisége csak a V áli-völgyben jelentős.
Kém iailag a nátrium -kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos típushoz tartozik. A lcsút és
Tabajd között keménysége 25-35 nk° közötti, at
tó l É-ra és D-re kevesebb. Szulfáttartalm a a v ö l
gyekben 60 m g/1 feletti, azokon k ív ü l kevesebb.
Rétegvízkészlete mérsékelt. A z artézi kutak
száma kicsi. M élységük 50-200 m , vízhozam uk
50-400 1/p között ingadozik.
Valam ennyi településen van m ár csatornahá
lózat, a kiépítés azonban még nem teljes körű,
így a közcsatornával e llátott lakások aránya kistá ji szinten 63,6% (2008). M in t a Budapest kör
nyéki vízbázisok háttérterülete, kiem elt vízm i
nőség-védelmet érdemelne.

LKV

LNV

KQ

K.ÖQ

NQ

333

0,05
0,015
0,030

0,40
0,60
0,80

40
40
45

cm

■
Váli-víz
Szent László-víz
Benta-patak

V izek ■ N y-ró l a V áli-víz (56 km , 319 km 2), K -ről

Baracska
Martonvásár
Tárnok

-9
-14
-28

200
190

5.3.21

N övényzet ■ A M ezőföldre emlékeztető nö

vényzetű kistáj. Egykor nagyrészt zárt és n y ílt
tölgyesek boríthatták, jelenleg a szántóföldek
uralják. A szántók között kis foltokban m aradt
meg a természetesebb növényzet. Jelentősebb er
dőket csak a kistáj közepén találunk, ezeket na
gyobb részt akácosok, jellegtelen aljnövényzetű
tölgyesek és kőrisesek alkotják. A kisebb kiterje
désű karakteresebb rész a lösztölgyesekre és a
mészkedvelő tölgyesekre hasonlít. A m ezőföldi
hez hasonló löszvölgyek re jtik a löszgyep- és
erdőssztyeprét-m aradványokat (kései pitypang
- Taraxacum serotinum, hengeres peremizs - Inula
germanica, tavaszi hérics - Adonis vernalis, pusz
ta i meténg - Vinca herbacea, csuklyás ibolya Viola ambigua, macskahere - Phlomis tuberosa,
szarvaskocsord - Peucedanum cervaria, csillag
őszirózsa - Aster amellus). Etyek m ellett köves ta
lajú sztyepek is előfordulnak. A vizeket többfelé
nagyobb kiterjedésű nádasok övezik. Em lítést
érdemel még az a lfö ld i jellegű tájakon ritk a ége
res ártéri erdő jelenléte (Alcsút).
Gyakori élőhelyek: RC, OC, OB, B la; közepe
sen gyakori élőhelyek: L2x, P2b, H5a, H4, D34,
RB, RA; ritka élőhelyek: L l, J5, H3a, P45, B5, P2a,
M6, D6.
Fajszám: 400-500; védett fajok száma: 20-30;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 4. (Bölöni János)
T alajok ■ A kistáj hullám os magasabb térszínű

felszínének harm adidőszaki üledékein csernozjom barna erdőtalajok találhatók (22%). Mecha
nika i összetételük vályog, vízgazdálkodási tu la j
donságaik és termékenységi besorolásuk egy
aránt kedvező (ext. 50-60; in t. 60-70). Erdőként
kb. 30%-uk hasznosítható. Jelentős (30%) továb
bá a szőlőként és a szántóként (40%) való hasz
nosíthatóságuk.
A kistáj legnagyobb kiterjedésű (70%) talaj
típusa a löszön képződött mészlepedékes csernozjom. M echanikai összetétele vályog, vízgaz
dálkodása a jó talaj szerkezet m iatt igen kedvező,
szervesanyag-tartalma 3-4% közötti, természetes
termékenysége igen jó (ext. 70-80; in t. 75-90).
Zöm m el (70%) szántóként, de gyümölcsösként
(10%), erdőként (10%) és szőlőként is hasznosít
hatók.
A V áli-víz és a Szent László-víz réti öntés tala
ja i löszös üledéken, m íg Biatorbágy határában
iszapos öntésen alakultak ki. Mechanikai összeté

telük egyaránt vályog. Vízgazdálkodásuk igen
kedvező, ennek megfelelően termékenységi beso
rolásuk a 45-60 (int.) pontérték. A szántón (30%)
kívü l főként (70%) rét-legelőként hasznosíthatóak.
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K özlekedés ■ Periferikus közlekedési helyzetű,
gyér közúthálózatú terület. Csupán N y -i pere
m ét é rin ti a 13. sz. főút, ill. E N y-i részén a Budapest-G yőr kétvágányú villam osított vasúti fővo
nal rö v id szakasza. Á lla m i közútjainak hossza 29
km , am elyből 6 km (21%) főút. Közútsűrűség 15
k m /100 km 2, főútsűrűség 3 k m /100 km 2. Főút
m enti településeinek aránya 40%. Vasútvonalai
nak hossza 4 km , amelynek 100%-a villam osított.
Vasútsűrűség: 2 km /100 km 2. Egyetlen települé
se sem rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A kistáj az átlagosnál ritká sabban betelepült: 100 km 2-re még 3 település
sem ju t. Városi jogállású település nincs, a térség
számára központként elsősorban Bicske funkcio
nál. A z 5 fa lu többségében közepes m éretű, az
átlagos népességszám meghaladja az 1700-at.
N épesség ■ A kistáj ritkásan benépesült, a nép

sűrűség mindössze 53 fő /k m 2 (2001). A népes
ségm axim um éve 1930, azóta a lakosságszám
lassan csökkent, 1990 után pedig ism ét növeke
désnek in d u lt (2001: 8635 fő). A népességszám
alakulását a javuló m igráció és a rom ló term é
szetes népm ozgalom irányítja. A korszerkezet
kedvező, a gyerm ekkornak aránya érzékelhető
en meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 18,4, ill.
13,9%). A z elöregedési index értéke az esetek
többségében 100 k ö rü li, elöregedő népességű te
lepülés nincs. A z iskolázottság szintje rosszabb
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képet m utat, m ivel az érettségizettek és a d ip lo 
mások aránya (2001:15,8, ill. 6,3%) jelentősen el
marad az országos átlagtól.
A vallási összetételt nézve elm ondható, hogy
a lakosság fele róm ai katolikus, 1 /4 része refor
mátus, 1/5-e pedig felekezeten k ív ü li és ism eret
len vallású. A népesség túlnyom ó része (2001:
kb. 96%) magyar, egyedül a németség érdemel
még em lítést (1,9%).

A m unkaerő-piaci m utatók átlag körüliek:
2001-ben a népesség gazdasági aktivitása 38,7%os, a m unkanélküliek aránya pedig 7,4%. A fog
lalkozási szerkezetben a tercier szektor súlya
meghatározó (2001: 63,3%), megelőzve az ip a rt
(30,3%) és a mezőgazdaságot (6,4%). 2007 nya
rán a m unkanélküliek aránya az országos átlag
felét sem érte el (2,5%), a települések közötti je
lentősebb különbségek nélkül.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli
Üdülőkörzet: Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: Etyek-budai
arborétum (Alcsútdoboz), mezítlábas park (Tabajd)
Alcsúti Arborétum Természetvédelmi Terület
golfklub (Alcsútdoboz)

A
ref. templomok (Alcsútdoboz), r. kát. templom, kápolna (Etyek)
Habsburg-kastély (Alcsútdoboz), Barcza-kastély (Pusztazámor)
kálvária, Nepomuki Szent János-, Szent Orbán-, Segítő Szűz-szobor, Mária-oszlop (Etyek), Endresz György-emlékmű (Felcsert)
Etyekwood (Etyek) )

i
helytörténeti gyűjtemény (Etyek), Tájház (Tabajd)
népi lakóházak, körpince (Etyek)

5.3.22 ZSÁMBÉKI-MEDENCE

F öldtan ■ A Zsámbéki-medence a Gerecse és a

A kistáj Fejér és Pest megyében helyezkedik el. Te
rülete 143 km 2 (a középtáj 8,7%-a, a nagytáj 2,2%-a).

Területhasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
13,8

68,0
3,0
5,7
4,1
3,0
2,4

Hektár
1966,9
9706,5
432,5
815,7
578,4
434,1
339,2

D omborzat ■ A lakrajzilag a mérsékelten tagolt

medencék dom borzattípusát képviseli (2,3
k m /k m 2 átlag), medenceközponti területein az
átlagos relatív re lie f 36 m /k m 2, a hegységperemi
letöréseknél a legnagyobb értékek 170-230
m /k m 2 között váltakoznak.
D om borzati adottságai kedvezőek a mezőgazdasági termelés szempontjából.
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Budai-hegység között form álódott tektonikus me
dence. É N y-D K -i és erre merőleges, ill. N y -K -i irá-

nyú szerkezeti vonalak - középhegységi főtörések
- mentén a triász kőzetekből álló medencealapzata
közel 1000 m mélyre süllyedt. Legmélyebb az árkos-sasbérces medencealjzat Páty-TeUd-Budajenő
vonalában; szeizmikusán igen érzékeny terület.
Medencealjzata a felső-kréta-alsó-eocén karsz
tos peneplén mozaikosan összetöredezett darab
jaiból áll. A bauxittakarós töbrös felszínre eocén
széntelepes rétegek települtek. A medencét több
100 m-es harm adidőszaki üledéksorozat tö lti ki.
Felszínépítő kőzetei szarmata mészkő, pannónia i agyag, hom ok, negyedidőszaki lösz, lejtő
üledékek, kavics, édesvízi mészkő. A medencét a
Gerecse és a Budai-hegység mezozoos dolom ités m észkőform ációiból, ill. szarmata mészkőből
épült sasbércei keretezik.
É ghajlat a Mérsékelten meleg és mérsékelten
száraz éghajlatú kistáj.
Sokévi átlagban évi 1930 óra napsütést élvez,
nyáron 770 óra, télen 180 óra k ö rü li napfénytar
tam a valószínű.
A z évi átlaghőmérséklet 9,7-10,0 °C közötti, a
n yári félévé pedig 16,0-16,5 °C k ö rü li: ápr. 10-15.
és okt. 16-18. között (186-190 nap) a napi közép
hőm érséklet a 10 °C -ot m eghaladja. Évente
190-195 fagymentes nap várható, ápr. 10-15. és
okt. 20-24. között. A z abszolút hőm érsékleti ma
xim um ok sokévi átlaga 33,0 °C k ö rü li, a m in i
mum oké -16,0 és -17,0 °C közötti.
A csapadék évi átlaga 550 m m kö rü l van, de
ÉK-en m egközelíti a 600 m m -t. A n yári félévé
m integy 330 mm. Perbálon 85 mm-es napi csapa
dékm axim um ot mértek. M integy 40-re becsülhe
tő a hótakarós napok száma; az átlagos m axim á
lis hóvastagság 20-22 cm.
A kistáj ariditási indexe 1,15-1,20.
Leggyakoribb szélirányok a N y-i, É N y-i, az
átlagos szélsebesség 3 m /s kö rü li.
A szántóföldi és a nem tú l vízigényes kerté
szeti növények termesztésére alkalmas a meden
ce éghajlata.
V izek ■ Bicske környéki N y -i része a Szent Lász-

ló-víz (68 km , 338 km 2), többi, túlnyom ó része a

Vízfolyás

Vízmérce

Benta-patak (45 km , 418 km 2) vízgyűjtő területé
hez tartozik. U tóbbinak forráságai a Békás-patak
(24 km , 241 km 2) és a Kígyós-patak (12,5 km , 88
km 2). Vízhiányos terület.
Vízjárási adataink a tájhatáron kívü lrő l vannak.
A 2 vízfolyás árvízi hozamának különbsége a
karsztos tározás kiegyenlítő hatását m utatja. Á r
vizek tavasszal és nyár elején, kisvizek főleg ősszel
gyakoriak. A vízm inőség II. osztályú.
Forrásai közül a perbáli Köbölkút 3-311/p, a to
k i Vízm ű-forrás pedig 0,5-9,5 1/p vizet szolgáltat.
A biai forrás nagy vízhozama eléri az 501/p-et is.
A Szent László-vízen Bicskénél két halastó
(összesen 66 ha felszínnel), Biatorbágy környé
kén pedig három halastó üzemel (267 ha).
A „ta la jv íz " a völgyekben 2-4 m között, más
hol 4-6 m között ingadozik. Mennyisége nem
jelentős. Kém iailag kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos típusú. Keménysége általában
15-25 nk°, de Bicske és Biatorbágy között 45 nk°
fölé em elkedik. U gyanúgy a szulfáttartalom ott
meghaladja a 600 m g /l-t is, m íg máshol 300
m g/1 alatt marad. Sok a n itrá t is.
A rétegvízkészlet nem jelentős. A z artézi ku 
tak száma csekély. A m élységük 50-200 m , víz
hozam uk 50-600 1/p között váltakozik.
A teljes körű vezetékes vízellátás m ellett - 1
települést kivéve - kié p ü lt a csatornahálózat is:
2008-ban a közcsatornával ellátott lakások aránya
meghaladta a 70%-ot. Ezt még tovább kellene
javítani, m ivel a kistáj, m in t Budapest vízbázisá
nak háttérterülete, fokozott vízm inőség-védel
m et igényel.
N övényzet ■ Természetszerű vegetációt alig
tartalm azó, csaknem teljesen felszántott kistáj.
Egykor ligetes tölgyesek, erdő-gyep m ozaikok, a
vízfolyások m ellett ártéri jellegű erdők boríthat
ták. M ára szárazgyep-fragm entum ok és néhány
erősen le ro m lo tt víz p a rti élőhelyfo lt m aradt.
Száraz gyepek köves és laza (löszös) talajon is
előfordulnak (lejtőgyepek, löszgyepek, erdőssztyeprétek - hengeres peremizs - Inula germanica,
tavaszi hérics - Adonis vernalis, sarlós buvákfű Bupleurum falcatum, aranyfürt - Aster linosyris,
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csillagőszirózsa - Aster amellus, szarvaskocsord Peucedanum cervaria, kék szamárkenyér - Echinops ruthenicus). A vízp a rti növényzet m aradékát
elsősorban nádas fo lto k jelentik.
G yakori élőhelyek: nincsenek; közepesen
gyakori élőhelyek: nincsenek; ritk a élőhelyek:
H3a, H5a, H4, B la, OC, D34, OB, P2b, P2a, RB,
RA, B2.
Fajszám: 300-400; védett fajok száma: 10-20;
özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 3. (Bölöni János)
T alajok ■ A kistáj löszös üledékekkel b o ríto tt

magasabb térszínein vályog m echanikai összeté
telű barnaföldek találhatók (25%). A barnaföldek
vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőek, ter
mékenységi besorolásuk jó (int. 55-70). Teljes
egészében m ezőgazdaságilag hasznosíthatók,
így szántóként (85%), gyüm ölcsösként (10%) és
szőlőként (5%).
A kistáj legkiterjedtebb (72%) talajtípusát szintén löszös üledéken képződött - a mészlepedékes csemozjom talajok képezik. Ezek a talajok
igen kedvező víz- és tápanyag-gazdálkodásúak.
Földm inőségi besorolásuk magas kategóriájú (int.
75-90). Kiterjedten (75%) szántók, de gyümölcsös
(5%) és szőlőterületként (5%) is hasznosíthatók.
A ré ti öntéstalajok részaránya 3%, amelyek
50-50%-ban szántóként és rét-legelőként hasz
nosíthatók.
A talajtípusok terü leti megoszlása
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A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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K özlekedés ■ A rte riá lis közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalm i tengelyű terület. D -i pere
mén fu t az M l-e s autópálya, vele párhuzamosan
az 1. sz. fő ú t és a Budapest-G yőr kétvágányú v il
lam osított vasúti fővonal Biatorbágy és Bicske
közötti szakasza. Á lla m i közútjainak hossza 74
km , am elyből 31 km (42%) autópálya és elsőren
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dű főút. Közútsűrűség 49 k m /100 km 2, főútsűrűség 21 km /100 km 2. Főút m enti települései
nek aránya 42%. Vasútvonalainak hossza 18 km ,
amelynek 100%-a villam osított. Vasútsűrűség: 12
km /100 km 2. Településeinek 42%-a rendelkezik
vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A z átlagosnál sűrűbben
betelepült kistáj, 100 km 2-re közel 5 település ju t.
A 7 településből 2 városi jogállású, közülük Bicske
rendelkezik nagyobb kö zp o n ti szerepkörrel
(2001:11 673 lakos), Biatorbágy jellegzetes agglo
merációs település (2001: 8293 lakos). A városi
népesség aránya m egfelel az országos átlagnak
(2001: 65,3%). Valam ennyi fa lu a főváros szuburbán övezetéhez ta rto z ik , népességszámuk
1000-4500 között alakul. A z átlagos lakosság
szám meghaladja a 2000-et (2001). A beépített te
rületek aránya jelentős, m integy 13%.
N épesség ■ Viszonylag sűrűn benépesült kistáj,
a népsűrűség (2001: 135 fő /k m 2) meghaladja az
országos átlagot. A népességmaximum éve 2001,
a folyam atos népességgyarapodás forrása 1990
óta jórészt a szuburbanizációból származó m ig
rációs nyereség, m ivel a természetes népmozga
lom m ár veszteséges (2001: 30 565 fő). A korszer
kezet nagyon fiatalos, a gyerm ekkornak aránya
jelentősen meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
18,3, ill. 12,6%). A z elöregedési index értéke 1
települést kivéve m indenütt <100. A z iskolázottsági szint alig marad el az országos átlagtól, leg
inkább az egyetlen osztályt sem végzettek magas
aránya (2001: 3,4%) feltűnő.
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy
a felekezeten kívü lie k és az ism eretlen vallásúak
aránya egyaránt meghaladja a 11%-ot. így a ró
m ai katolikusok részesedése éppen hogy átlépi
az 50%-ot, megelőzve a reform átusokat (21,9%),
az evangélikusokat és a görög katolikusokat
(2001: 1,1-1,1%). A népesség meghatározó része
(2001: kb. 93%) magyar, s em lítést érdemelnek a
németek, akik korábban jóva l nagyobb számban
éltek itt, arányuk azonban 2,4%-ra zsugorodott.
A cigányság részesedése 1,4%. Legnagyobb, kö
zel 400 fős közösségük Bicskén él.
A m unkaerő-piaci m utatók átlagosak, vagy
annál jobbak: 2001-ben a gazdasági aktivitás
39,6%-os, a m unkanélküliek aránya 6,9%. A fog
lalkozási szerkezetben m eghatározó a tercier
szektor (2001: 64,6%), megelőzve az ip a rt (32,6%)
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és a csekély súlyú mezőgazdaságot (2,8%). 2007
nyarán a m unkanélküliek aránya (3%) az orszá-

gos átlag felét sem érte el, a települések kö zö tti
csekély különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: közép-dunántúli, Budapest-közép-Duna-vidéki
Borvidék: Etyek-budai
Batthyány-kastély parkja (Bicske), zárdakert (Zsámbék)
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horgásztó, Forrás-völgy (Biatorbágy)
Nyakas-kő (Biatorbágy)
Aynard vára (Perbál)
r. kát templom, kápolna (Biatorbágy), r, kát. templom, Árpád-kori templom romja (Bicske), r. kát. templom,
Árpád-kori temetőkápolna (Budajenő), r. kát. templom (Perbál), ref. templom, középkori templomrom (Tök),
templom- és kolostorrom, r. kát. templom (Zsámbék)
Sándor-Mettemich-kastély, Szily-kastély (Biatorbágy), Batthyány-kastély (Bicske), Zichy-kastély (Zsámbék)
bencés rendház (Budajenő), zárdakert, napórás iskola, klasszicista lakóház (Zsámbék)
Szentháromság-szobrok (Biatorbágy), pestisszobor (Zsámbék)
viadukt (Biatorbágy), csillagvizsgáló (Bicske), vízimalom /rom/ (Zsámbék)
helytörténeti kiállítás (Perbál), Lámpamúzeum (Zsámbék)

fit
népi lakóépületek, magtár, pincesor (Budajenő), sváb parasztházak, pincesor (Perbál), védett pincesor (Tök),
n tájház (Zsámbék)
5.3.31 BUDAI-HEGYEK

mészkövek szemléletesen bizonyítják a hegység
fia ta l negyedidőszaki emelkedését.

A kistáj Pest megyében és a főváros területén he
lyezkedik el. Területe 201 km 2 (a középtáj 12,2%-a,
a nagytáj 3,1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
30,6
8,3

1,6
0,2
7,5
51,7

0,1

Hektár
6139,6
1674,3
319,7
39,8
1509,9
10390,0
15,3

D omborzat ■ A lakrajzilag alacsony középhegy
ség. M ai geom orfológiai képét a hosszanti, moza
ikosan, helyenként m ikrotektonikusan összetöre
dezett sasbércsorok, eltérő mélységbe süllyedt
hegységközi medencék, az eróziós völgyek, a laza
üledékekből épült medence-dombságok deráziós
formakincse, keskenyebb-szélesebb pedim entek
és glacisok form acsoportjai jellem zik. Karsztos
form ákban gazdag dom borzatát számos barlang
teszi változatossá. A teraszokon települő édesvízi

F öldtan ■ A Dunántúli-középhegység K -i tagja,
minden oldalról középhegységi főtörések határol
ják. Szerkezeti-morfológiai alkata alapján a töréses
szerkezetű árkos medencékre és sasbércekre külö
n ü lt középhegység domborzattípusát képviseli.
E N y-D K -i és erre merőleges szerkezeti vonalak
m ellett a domborzat tagolásában jelentős szerepük
vo lt a fiatalabb, E -D -i irányú töréseknek is. Szerke
zeti-m orfológiai képe változatos. A törések, lépcsős
levetődések m ellett enyhe lokális boltozódások,
gyűrődések, feltolódások és pikkelyeződések alakí
tották a hegységet. Szeizmikusán érzékeny terület.
A felszín legfontosabb kőzettípusai: mezozoos
mészkő- és dolom itform ációk üledéksorozatai,
eocén, szarmata mészkövek, pannóniai és negyed
időszaki édesvízi mészkövek, oligocén agyag és
hárshegyi hom okkő, eocén márga, m iocén agyag
és kavics, s végül a peremeken a pannóniai ho
m ok és agyag összletek. A felszínt litofáciesekben gazdag lejtőüledékek és lösz borítja.
É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-mérsékelten szá
raz, a tetőkön mérsékelten hűvös.
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A z évi nap fény tartam 1930 óra kö
rü li. N yáron a napsütés (760 óra körül)
a környező síkvidékhez képest keve
sebb, télen viszont több (180 óra). A te
tők télen még ennél is több, m integy
200 óra napfényt élveznek.
A hőm érséklet évi átlaga a D K -i ré
szeken a városi hatás következtében
10,5-11,0 °C, m áshol 9,5 °C k ö rü li, de a
tetőkön nem éri el a 9,0 °C-ot sem. A
tenyészidőszak középhőm érsékleté
ben hasonlóan nagyok az eltérések:
városközeiben 17,0 és 17,5 °C között,
máshol 16,5 °C kö rü l, a magasabban
fekvő területeken 15,0-15,5 °C. A 10 °C
középhőm érsékletet m eghaladó na
pok száma 185-190 k ö rü li (ápr. 10-15.
és okt. 18-20. között), de a nagyobb
tszf-i magasságokban csak 180 nap kö
rü li (ápr. 16-18. és okt. 15-18. között).
A Budai-hegység legmagasabb pontja
in még ápr. 15. után is lehetnek gyen
ge fagyok, ugyanakkor a főváros területére eső
D K -i részeken m ár ápr. első napjai is fagym ente
sek. A kistáj többi részén ápr. 10-15. között kell
még fagyra szám ítani. U gyanilyen területi elosz
lásban az őszi dátum ok okt. 15-18., nov. 2., ill. okt.
20-25. A fagym entes időszak hossza 180,
210-215, ill. 190-200 nap. A z abszolút hőmérsék
le ti m axim um ok sokévi átlaga 31,0-32,0 °C, de
DK-en közel 34,0 °C. A z abszolút m inim um ok át
laga -15,0 és -16,0 °C; DK-en -14,0 °C, sőt a sűrűn
lakott budai városrészekben -13,0 °C.
A csapadék évi átlaga 600 m m k ö rü li, de E-on
m egközelíti a 650 m m -t, D-en viszont kevéssel
600 m m alatti. A tenyészidőszakban 320-340 mm
eső várható, a csúcsok közelében 360 mm. A 24
órás csapadék-maximum 110 m m (Bp. Sváb
hegy). Az alacsonyabban fekvő területeken a hótakarós napok átlagos száma 40-45, a tetőkön
50-55. A z átlagos m axim ális hóvastagság a leg
magasabb részeken 30-35 cm, de a kistáj K -i sze
gélyén (Bp.) 20 cm -ig csökken, sőt itt a hótakarós
napok száma is jó va l 40 alatti.
A z a riditási index 1,15 k ö rü li, E-on 1,05-ig
csökken.
A z uralkodó szélirány az É N y-i; ehhez tar
toznak a legnagyobb szélsebességek is, a N agy
szénáson, a Nagy-kopasz-hegyen 4 m /s fö lö tti.
A z átlagos szélsebesség m áshol 3-3,5 m /s kö
rü li.
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Erdőgazdálkodásra, a lankásabb, jó expozíciójú területek szőlő- és gyümölcstermesztésre is
m egfelelnek.
iz e k ■ É-i lejtőinek v iz e it az Aranyhegyi-patak
(18 km , 120 km 2), középső területeit az Ö rdög
árok (21 km , 76 km 2), D -i le jtő it a Hosszúrétipatak (18 km , 116 km 2) a Dunába, m íg N y -i ré
szének vizét a Füzes-patak (14 km , 40 km 2) a
Benta-patakhoz vezeti le. N agyobb részében
mérsékelten vízhiányos terület.
A három em lített vízfolyásról csak vízhozam 
adatokkal rendelkezünk, m ivel to rko la ti szaka
szaik vízállásán a Duna visszaduzzasztása érvé
nyesül. Eszerint az Aranyhegyi-patak vízhozamai
0,01-30 m 3/s , az Ö rdög-ároké 0-45 m 3/s , a
Hosszúréti-pataké 0,005-24 m 3/s között inga
doztak. R itkán azonban jóval nagyobb vízhoza
m ok is kialakulnak, am elyek jelentős károkat is
okoznak. A z árvizek nyár elején, a kisvizek ősz
szel a leggyakoribbak. A víz szennyezett, a m i
nősége III. osztályú.
A hegység nagyszámú forrása közül a Lu
kács-fürdő Török-forrása 11-751/p, a R udas-für
dő Gül-Baba forrása 60-66 1/p, a Rác-fürdő
Török-forrása 55-150 1/p vízhozam okat adott.
Ezek a vízhozam ok korábban főleg a karsztvíz
szintnek a bányavíz-kiem elések okozta süllye
dése m iatt csökkentek. Ennek megszűnése, ill.
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csökkenése után a helyzet stabilizálódott. A z ala
csonyabb szinten fakadó hő- és gyógyforrásokat
a Vác-Pesti-D una-völgynél (1.1.11) tárgyaltuk.
Összefüggő „talajvíz"-előfordulás csak a v ö l
gyekben van, ahol a talpakon 2-4 m, a lejtőkön
4-6 m között található. Mennyisége azonban
nem számottevő. Kém iailag főleg kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos típusú. A z É-i terü
leteken keménysége 25 nk° alatti, középen 25-35
nk° közötti, m íg D-en 45 nk°-nál is több. Ugyan
így a szulfáttartalom is É-on 60 m g/1 alatti, de
DK-en 1000 m g/1 fölé em elkedik.
A rétegvízkészlet átlagos. A z artézi kutak szá
ma alacsony. M élységük 50-200 m, vízhozam uk
100-600 1 /s között ingadozik.
A kistájon nemcsak a vezetékes ivóvízellátás,
hanem a csatornázás is lényegében teljes körű:
2008-ban a közcsatornával e llátott lakások ará
nya 93,2%-ot tett ki.
N ö v é n y z e t ■ A Budai-hegységben a nagyobb
kiterjedésű lakott területek és kisebb szántók
m ellett jelentős a természetesebb vegetáció kite r
jedése. A természetes növényzetet erdők uralják,
de nagy a száraz gyepek kiterjedése is. A z évszá
zados erdőhasználat m iatt sok a sarjerdő és a
m egváltoztatott fafaj-összetételű állom ány.
U gyanakkor hazánkban Budapest II. és X II. ke
rületében a legnagyobb a 120 évesnél idősebb
erdők aránya. Ez azzal is magyarázható, hogy a
Norm afa és környéke régóta kedvelt kirándulóhely. A magasabb részeken gyertyános-tölgyesek
és kisebb arányban bükkösök jellem zők, de sok a
változatos fafaj-összetételű erdő, ahol hársak, kő
risek, tölgyek, juharok, gyertyán és bükk együtt
fordulnak elő. Kiemelésre érdemesek az É-ias k itettségű, sziklás részeken m egjelenő bükkös
sziklaerdők és a törm eléklejtő-erdők. A z alacso
nyabb részeket, D-ies oldalakat fényben gazdag
cseres-kocsánytalan és mészkedvelő tölgyesek
borítják. Különösen a hegység peremén jellem 
zőek a n y ílt sziklagyepekkel, lejtősztyepekkel,
bokorerdőkkel b o ríto tt részek. A z É-ias oldalak
felső részén kis foltokat képezhetnek a zárt szikla
gyepek. A hom okkő kibukkanásokon megjelen
nek a mohában gazdag m észkerülő tölgyesek is.
A hegység flórája kiem elkedően gazdag, kü 
lönösen igaz ez a sziklás, száraz gyepek növény
világára (deres csenkesz - Festuca pallens, szürke
napvirág - Helianthemum canum, délvidéki árvalányhaj - Stipa eriocaulis, borzas vértő - Onosma

visianii, Szent István-szegfű - Dianthus plumarius
subsp. regis-stephani). Itt él a hegység bennszü
lö tt faja, a p ilis i len (Linum dolomiticum), de jelen
tősek a pannon bennszülöttek is (magyar méreggyilok - Vincetoxicum pannoniam, magyar
gurgolya - Seseli leucospermum). Különösen a
zárt sziklagyepekben és a sziklaerdőkben fo rd u l
nak elő magashegységi fajok (budai n y ú lfa rk fű Sesleria sadleriana, kövér daravirág - Draba lasiocarpa, gombos varjúköröm - Phyteuma orbiculare,
szürke bogáncs - Carduus glaucus, terpedt koro
n a fü rt - Coronilla vaginalis, hosszúlevelű buvákfű - Bupleurum longifolium).
G yakori élőhelyek: K2, L2a, L l, K5, RC, OC;
közepesen gyakori élőhelyek: H3a, LY2, LY4,
M l, P2b, RB, H2, G2, H4, H l, L4a, L4b, E l; ritka
élőhelyek: LY3, H5a, H5b, OB, B la, D34, P2a, M8,
O A, P7, RA, M6, B2, B3, D6, M7, G3.
Fajszám: több m in t 1200; védett fajok száma:
80-100; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima)
3, arany vessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4. (Bölöni János)
■ A kistáj területének 38%-át a mészkövön
kialakult rendzina talajok, 47%-át pedig a löszös
üledékeken képződött bamaföldek képezik. A bar
naföldek települések által elfoglalt hányada 15%.
A sekély term őrétegű, durva vázrészeket is
tartalm azó, igen gyenge természetes termőképes
ségű rendzinák m integy 80%-a erdőterületként,
20%-a pedig szőlőként hasznosítható.
A barnaföldek vályog, vagy agyagos vályog
m echanikai összetételűek. A vályog változat vízgazdálkodása kedvező, földm inőségi besorolása
az 50-65 (int), m íg a nehezebb m echanikai össze
tételű, sekély (40-70 cm) termőrétegűségük m iatt
szélsőséges vízgazdálkodásúaké csupán a 30-40
(int.) termékenységi kategória. Ez utóbbi változa
tok az erodálódás következtében m ár a felszíntől
karbonátosak. A kedvezőbb termőképességű vá l
tozatok zöm m el (30%) szántók, a kedvezőtlen
adottságú barnaföldek túlnyom óan (25%) erdők.
A fennm aradó terület 10%-a gyepként, 5%-a sző
lőként hasznosítható. A további kb. 30% pedig te
lepülésterület, azaz talaj az épített környezetben.
Ta la jo k

A talajtípusok területi m egoszlása
T alajtípus kó d

T e rü le ti részesedés (%)

04

38

Város /
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A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus

E rdő

L e jtő k a te g ó ria

kó d

0 -5
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-

-
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5 -1 7

1 7 -2 5

>25

5

10
5

—

85
45

■ Félperiferikus közlekedési helyze
tű, K -i, Budapesthez tartozó területrészeit kivéve
gyér közúthálózatú terület. A kistájnak csupán a
D N y-i peremét szeli át az M l-es autópálya és a
vele párhuzamos 1. sz. fő ú t rö vid szakasza. K -i
peremére vezet be a Budapest D éli pályaudvarig
tartó kétvágányú villam osított vasúti fővonal.
Á llam i közútjainak hossza 50 km , am elyből 6 km
(12%) főút. Közútsűrűség 17 km /100 km 2, főútsűrűség 2 km /100 km 2. Főút mentén fekvőnek
csak a főváros budai oldala tekinthető. N agyko
vácsi közúthálózati végpont. Vasútvonalainak
hossza 3 km , vasútsűrűség 1 km /100 km 2. Buda
pest kivételével települései nem rendelkeznek
vasútállomással. Budapest-Hármashatár-hegyen
polgári célú, füves sportrepülőtér üzemel.
K

ö zle k e d é s

■ A kistá j sajátosan kétosztatú: a
K -i része valójában a főváros budai oldalának na
gyobb része, a N y-i pedig mindössze 4 szuburbán
település. így a településsűrűség szokásos megkö
zelítése itt nem értelmezhető. Jelentős része techno
gén táj, a kistáj területének kb. 30%-a beépített terü
let. A 4 község népességszám alapjára két kategóriát
képez: 2 népes, 5000 fő feletti, a másik 2 jóval kisebb
népességszámú. A z utóbbiak közül Remeteszőlős
csak 2002-ben lett önálló közigazgatási egység.
T e le p ü lé s h á l ó z a t

N épesség ■ A népsűrűség szintén nem értelmez
hető a hagyományos keretek között: 1739 fő /k m 2

(2001). Ez ugyan döntő m értékben a fővárosi ke
rületek értékeit fejezi k i, de az önálló települések
népsűrűsége is meghaladja az országos átlagot.
A népességmaximum éve 1990, az ezt követő év
tizedben közel 50 000 fővel csökkent a lakosság
száma (2001: 324 202 fő). A tényleges népesség
ennél kisebb, m ert a I I I . kerület egy része más
kistájakra esik. A népességcsökkenés jelentős
részben a szuburbanizáció következménye. A
veszteség m ásik felét a természetes fogyás tette
ki. A kedvezőtlen népesedési folyam atok jelentő
sen deform álták a korszerkezetet is: a 65 év felet
tie k aránya jóval meghaladja a gyerm ekkorúakét
(2001: 19,7, ill. 12,2%). A z elöregedési index érté
kei is kétosztatúak: a fővárosi kerületekben je lzik
az előrehaladott elöregedést, a községekben
azonban m indenütt jelentősen <100. A z iskolá
zottsági szint messze jobb az országos átlagnál:
pl. a diplom ások aránya 2001-ben m eghaladta a
30%-ot.
A vallási összetétel megítélését jelentősen be
folyásolja, hogy a népesség közel 1/3-a felekezeten k ív ü li vagy ism eretlen vallású. A róm ai kato
likusok aránya így is kim agaslik (2001: 48%),
megelőzve a reform átusokat (12,1%), az evangé
likusokat (3,1%) és a görög katolikusokat (1,3%).
A népesség döntő része (2001: kb. 96%) magyar,
em lítést csak a németek érdemelnek (1,5%).
A m unkaerő-piaci m utatók lényegesen job
bak az országos átlagnál: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása 43,1%-os, a m unkanélküli
ek aránya pedig csak 4,7%. A foglalkozási szer
kezetet a tercier szektor uralja (2001: 82%), az
ip a r aránya 17,4%, a mezőgazdaság pedig lénye
gében nem létezik (0,6%). 2007 nyarán a m unkanélküliek aránya (1,4%) messze az országos átlag
alatt volt.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
Idegenforgalm i régió:
&

Budapest -közép-Duna-vidékl

T e le ki-T isza -ka sté ly v é d e tt parkja (Nagykovácsi), V á ro s m a jo n pa rk (Bp. I. kér.)
R e m e te-b arla ng (R em etesző lős), Szent István-barlang, V árb arlan g (Bp. I. kér.), P ál-völgyi-cseppkőbarlang,
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S zem lő-heg yi-barlang (Bp. II. kér.)
D u n a -lp o ly N e m z e ti Park, Budai Tá jvé d e lm i K örzet, S zem lő-hegyi-barlang Felszíne T e rm é s z e tv é d e lm i T e rü le t,
P ál-völgyi-barlang Felszíne T e rm é sze tvé d e lm i T e rü le t
Zsíros-, Nagyszénás-, N agykopasz-hegy (N agykovácsi), Rabec-kanyar, Sasfészek-tó (Páty), G ellért-he gy, A páth y-szikla
(Bp, I. kér.), H árm asha tár-heg y (Bp. II. kér.), Rókahegyi bánya (Bp. III. kér.), János-hegy, Sváb-hegy, C sillebérc (Bp. X II. kér.)
G e llé rt-h e g y (Bp. I. kér.), Tü ndé r-szikla (Bp. XII. kér.)
A világon csak itt él a pilisi len (
Budai vár, C ita d e lla (Bp. I. kér.)

Lmumdolomiticum, Szénás-hegycsoport)
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&

Mátyás templom, ev. templom, Krisztinavárosi plébániatemplom, Szent Ferenc Sebei templom, Szent Anna templom
és plébániaház, kapucinus templom és kolostor, krisztinavárosi templom, ágostonos templom, domonkos templom
maradványai, krisztinavárosi templom (Bp. I. kér.), Máriaremetei kegytemplom (Bp. II. kér.) kiscelli romtemplom,
klarissza templom és kolostor, Mária templom, Margit kápolna, Szent Péter templom, ferences templom (Bp. III. kér.),
Jézus Szíve plébániatemplom (Bp. XII. kér.), r. kát. templom (Telki)
Splényi-Várady-kastély (Páty)

'i'mm
Budai vámegyed, Víziváros, Tabán, Knsztinaváros, (Bp. í. kér.), Napraforgó u.-i Bauhaus-házak (Bp. II. kér.)

ft

Gül Baba türbéje (Bp. II. kér.), Farkasréti temető (Bp. XII. kér.)
Szabadság-szobor (Bp. I. kér.)
Sikló, Budavár Alagút (Bp. I. kér.), Gyermekvasút (Bp. XII. kér.), fogaskerekű (Bp. XII. kér.)
í;•*!;'í 4.

f f

Aranysas Patikamúzeum, Budapest Történeti Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Kereskedelmi és Vendéglátóipart Múzeum,
Magyar Nemzeti Galéria, Mátyás templom gyűjteménye, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum, Tabán Emlékkiállítás és Dokumentációs Központ, Zenetörténeti Múzeum (Budapest I. kér.),
Öntödemúzeum (Bp. II. kér.), Kiscelli Múzeum (Bp. III. kér.), Bajor Gizi Színészmúzeum (Bp. XII. kér.), helytörténeti kiállítás (Páty)
pincesor (Páty)

H
Várszínház, Nemzeti Táncszínház (Bp. I. kér.)

5.3.32 TÉTÉNYI-FENNSÍK
A kistáj Pest megyében és Budapesten helyezke
d ik el. Területe 108 km 2 (a középtáj 6,6%-a, a
nagytáj 1,7%-a).
T erülethasznosítás
0 /

1. lakott terület
2. szántó

53,4
9,6

3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

11,0
0,6
10,1
15,0
0,3

■ Tagolatlan fennsí
kok kategóriájába sorolható kistáj;
aprólékos tagoltság csak az É-i
fennsíkperem eken m utatkozik és
az átlagos relatív re lie f is a mérsé
ke lt függőleges tagozódást hangsú
lyozza (54 m /k m 2). A z egységes
fennsík képét csupán néhány le
pusztulásból visszam aradt kőbőre,
szuffóziós mélyedés, lapos völgy
élénkíti.
Kopár, száraz, egész évben víz
hiányos felszíne term éketlen, erdőgazdasági hasznosításra is alkal
m atlan, igen m ostoha ökológia i
adottságú terület.
D

Hektár
5782,8
1043,6
, 1190,0
67,9
1092,9
1620,7
37,8

F ö l d t a n ■ A Budai-hegység D -i szegélyén elhe
lyezkedő, szerkezeti vonalakkal határolt ala
csony fennsík. A lakrajzilag aszim m etrikus, D -i
irányban k ib ille n t felszín, amely meredek lejtő
vel szakad le a Budaörsi-medencére. G enetikai
lag lenyesett, letarolt felszíntípus. Korábban a
Budai-hegység hegylábfelszínéhez tartozott. A
negyedidőszakban a Budaörsi-medence fokoza
tos lezökkenésével elkü lö n ü lt szomszédságától,
m iközben a kőzethatárok mentén a fennsík dom 
borzata is jelentős változásokon m ent keresztül,
réteglépcsőszerű form ák képződtek. Ezt elősegí
tette kőzettani felépítése is. A z alaphegységet tr i
ász karbonátos képződmények alkotják, a fe l
színt pedig m iocén homokos kavics, tú ls ú lly a l
km

o m bo rzat

Gesztenyés
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‘

PŰSztazárnor

47° 25

Sóskút
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szarmata mészkő, felső-m iocén-pannóniai üle
déksorok é p ítik fel. A z enyhe völgyeléseket, vá
pákat 1-1,5 m vastag lejtőüledékek borítják.
É ghajlat ■ M érsékelten meleg-száraz éghajlatú
kistáj.
A z évi napfénytartam 1940 óra. A nyári évne
gyedben 765 óra, a téliben 175 óra k ö rü li nap
fényt élvez.
Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga 10,0 °C
k ö rü li, a K -i részeken viszont a városi hatás m i
att kevéssel meghaladja a 10,0 °C-ot. A nyári fé l
év átlaghőmérséklete 16,5 °C k ö rü li, de K-en,
ugyancsak a város befolyása m iatt 17,0-17,5 °C.
Évente 188-193 napon keresztül, ápr. 9-12. és
okt. 18-20. között magasabb a napi középhőmér
séklet, m in t 10,0 °C. A K -i részeken a fagymentes
időszak hossza 205 nap k ö rü li (ápr. 3-5. és okt.
30. között), máshol 193-198 nap (ápr. 10-15. és
okt. 25. között). A legmelegebb nyári napok m axi
m um hőmérsékleteinek sokévi átlaga 33,0-33,5 °C
közötti, a leghidegebb té li napok m inim um hő
mérsékleteié -15,0 °C k ö rü li, de K-en csak -13,0
és -14,0 °C közötti.
Évente 550-580 m m csapadék valószínű, eb
ből a tenyészidőszakban 320-340 mm eső h u ll.
Érd körzetében v o lt a legtöbb egy nap alatt le
h u llo tt eső, 88 mm. Átlagosan 35-40 hótakarós
nap a m egszokott, 20-22 cm átlagos m axim ális
hó vastagsággal.
A z ariditási index 1,20 és 1,25 közötti.
A leggyakoribb szélirányok a N y-i és az ÉNy-i.
A z átlagos szélsebesség 3-3,5 m /s , a szélnek k i
tett kopár helyeken közel 4 m /s.
A város közelsége és a hosszabb, meleg
tenyészidőszak indokolja a gyümölcs és zöldségnövények termesztését, de csak öntözéssel vár
hatók jó termések.
V izek ■ V izeit a T örökbálinti-patak (5 km , 17

km 2) a Hosszúréti-patakba, az érdi Sulák-csatorna (7 km , 48 km 2) pedig közvetlenül a Dunába
vezeti le. Egyes területein csak időszakos vízfo
lyások vannak. Fokozottan vízhiányos terület.
Kisvízfolyásai jelentékenyebb vízhozam okat
csak havas telek utáni hóolvadáskor, vagy ritka
nagy csapadékok alkalm ával vezetnek. N yáron
gyakran kiszáradnak a vízm edrek. A vízm inőség
szennyezett, III. osztályú. A z áteresztő felszín
alól Érd környékén néhány bő hozamú forrás is
fakad, amelyek közül a Strand-forrásnak 2601/ p,
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a Kutyavári-forrásnak 25 1/p hozama is v o lt. A
rétegvízszint süllyedése m iatt ezek a vízhoza
m ok az utóbbi időben csökkentek.
Egyetlen tava, a Törökbálinti-patakon (25 ha)
a halászat érdekeit szolgálja. Valamelyes „ta la jv i
zet" a perem i lejtőkön találunk, 4-6 m mélység
ben. Mennyisége nem jelentős. A kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos típushoz tartozik.
Keménysége É-on és D-en 35 nk° fele tti, középen
kevesebb. Szulfáttartalm a T örökbálint környé
kén az 1000 m g /l-t, Érd környékén a 600 m g /l-t
is meghaladja, máshol 300 m g/1 kö rü l van.
A rétegvízkészlet csekély, akárcsak az artézi
kutak száma. M élységük 100 m k ö rü li, de a pere
meken sokkal mélyebb kutak is vannak, amelyek
vízhozam a is tekintélyes.
Annak ellenére, hogy valam ennyi településen
van csatornahálózat, a közcsatornával e llátott la
kások aránya 2008-ban mindössze 33,1%-ot tett
ki. Ennek hátterében elsősorban Érd problémája
á ll, m ivel itt a lakásoknak csak kb. 1/4-e csator
názott.
N övényzet ■ Jelentős részben beépített, ill. fe l

szántott kistáj, a természetesebb vegetációval bo
ríto tt terület nem éri el a 20%-ot, és jelenleg is fogyatkozóban van. A m észkőfennsík nagy részén
zárt és ligetes m olyhos tölgyes erdők adták az
eredeti növényzet nagyobb részét, amelyekhez
más tölgyesek csatlakoztak (cseres-, gyertyánosés lösztölgyesek). Ezek m aradványait elsősorban
a kistáj középső és N y -i részén talá lju k (magyar
zergevirág - Doronicum hungaricum, bajuszoskásafű - Piptatherum virescens, nagyezerjófű Dictamnus albus). Jelentős még a köves talajú száraz
gyepek kiterjedése, ezekben a sziklagyepek és a
félszáraz irtásrétek jellegei keverednek - m indez
m egm utatkozik fajkészletükben is (sudár rozsnok - Bromus erectus, deres csenkesz - Festuca
pallens, szarvaskocsord - Peucedanum cervaria,
sarlós buvákfű - Bupleurum falcatum, sárga len Linum flavum). A törö kb á lin ti keserűsós források
k ö rü li szikes növényzet mára jóform án eltűnt.
G yakori élőhelyek: H2, L l, L2a, P2b, OC, RC;
közepesen gyakori élőhelyek: H4, G2, L2x, K2;
ritk a élőhelyek: H5a, H3a, B la, D34, LY4, M l,
O A, RA, RB, P2a, F lb.
Fajszám: 600-700; védett fajok száma: 30-40;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 3. (Bölöni János)
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■ A kistáj jelentős részét (33%) települé
sek, pl. Érd foglalják el. A táj területének 20%-át
kitevő szarmata pados mészkőfelszíneken barna
rendzina talajok találhatók, amelyek Sóskút és
Kamaraerdő környékén kb. 50%-ban gyepterü
letként hasznosíthatók.
A kistáj legkiterjedtebb (38%) talajtípusa a löszös üledékeken képződött, vályog m echanikai
összetételű barnaföld. A barnaföldek vízgazdál
kodása kedvező, termékenységi besorolásuk a
45-60 (int.) termékenységi kategória. Jelentős há
nyaduk szőlőként (30%) és gyüm ölcsösként
(30%), m íg szántóként csupán kb. 5%, erdőként
pedig 15% hasznosítható. Területük m integy
20%-át település foglalja el.
Érd alatt és attól D-re mészlepedékes csernozjom talajok képződtek (6%). Igen kedvező termékenységű talajok (int.70-85). Hasznosíthatósá
guk változatos: szántó (30%), szőlő (25%), gyep
(20%), erdő (15%) és település (10%).
A kistáj N y -i határa mentén húzódó Bentavölgy ré ti öntéstalajainak te rü le ti részaránya 3%.
Főként (75%) szántóként hasznosíthatóak, de je
lentős (25%) a településterület is.
T a l a jo k

A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
04
09
13
26
Város (Érd)

Területi részesedés (%)

20
38

6
3
33

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód
04
09
13
26

0-5
54

68
50

100

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
2
3
1
10
5
2
40
5
5
—

—

—

Erdő
40
15
—

K ö z l e k e d é s ■ Csomóponti (Érd) közlekedési há
lózati helyzetű, több forgalm i tengelyű terület.
K -N y irányban szeli át az MO-ás, É K -D N y-i
irányban az M7-es autópálya, ill. K -i peremét a 7.
sz. főút. É-i peremén futnak a Budapest-Győr, K -i

szegélyén a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Pécs kétvágányú villam osított vasúti fővo
nalak. Á llam i közútjainak hossza 45 km , amelyből
35 km (78%) autópálya és elsőrendű főút. Közútsűrűség 30 km /100 km 2, főútsűrűség 23 km /100
km 2. Főút m enti településeinek aránya 100%. Vas
útvonalainak hossza 20 km , amelynek 100%-a
villam osított. Vasútsűrűség 12 km /100 km 2. Tele
püléseinek 100%-a rendelkezik vasútállomással.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Igazi technogén, urbanizált
kistáj: területének kb. a fele beépített. Hozzá tar
to zik 1 budai kerület, 2 agglomerációs város
(Érd, Törökbálint) és 1 népes település. A kistáj a
fővárosi agglomeráció része, rendkívül szorosan
összefonódva Budapesttel.

N é p e s s é g ■ A népsűrűség (2001: 971 fő /k m 2)
sokszorosa az országos átlagnak, am i az agglo
merációs településekre külön is érvényes. A né
pességmaximum éve 2001, a lakosság száma rég
óta folyam atosan növekszik (2001:126 178 fő). A
gyarapodás m otorja a szuburbanizációhoz kap
csolódó m igrációs nyereség, m ivel a természetes
népm ozgalom 1980 óta veszteséges. A korszer
kezet még kedvező, m ivel a gyerm ekkornak ará
nya meghaladja a 65 év felettiekét (2001:16,3, ill.
13,2%). A z elöregedési index értéke 100 k ö rü li,
am i szintén kedvező. A z iskolázottsági szint va
lam ivel jobb az országos átlagnál.
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy a
lakosság közel 30%-a felekezeten k ív ü li vagy is
meretlen vallású. A róm ai katolikusok aránya így
is meghaladja az 50%-ot, jelentősen megelőzve a
reform átusokat (13,3%), nem is beszélve az evan
gélikusokról (1,9%) és a görög katolikusokról
(1,8%). A népesség döntő része (2001: kb. 95%) ma
gyar, említést csak a németek érdemelnek (1,2%).
A m unkaerő-piaci m utatók jobbak az orszá
gos átlagnál: 2001-ben a népesség gazdasági
aktivitása 41,6%-os, a m unkanélküliek aránya
pedig 7%. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor dom inál (2001: 70,8%), megelőzve az
ip a rt (27,7%) és a szerény súlyú mezőgazdaságot
(1,4%). 2007 nyarán a m unkanélküliek aránya
(2,1%) 1 /3 része az országos átlagnak.
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Érd
Érdi Kakukk-hegy Természetvédelmi Terület
Fundoklia-völgy, Sánc-hegy (Érd), Kőbánya-Geológiai Park (Díósd)
Szent Gellért kápolna (Diósd), Szent Mihály templom, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália kápolnája (Érd)

íh

Czuba-Durozier-kastély, Rudnyánszky-kastély, Sacelláry-kastély, Törley-kastély (Budapest XXII. kér.), Kutyavár,
Szapáry-kastély romja (Érd), Majláth-kastély, Walla-kastély (Törökbálint)
budafoki Városháza, nagytétényi Gloriette (Bp. XXII. kér.), Minaret (Érd)
Törley-mauzóleum (Bp. XXII. kér.)

A
Szent Flórián-, Nepomuki Szent jános-szobor (Diósd), II. Lajos-emlékmd (Érd)
budafoki pincerendszer (Bp. XXII. kér.)

fi

Nagytétényi Kastélymúzeum, Szoborpark, Barlanglakás-múzeum (Bp. XXII. kér.), Magyar Földrajzi Múzeum (Érd)

■ fif

5.3.33 BUDAÖRSI- ÉS BUDAKESZI
MEDENCE
A kistáj Pest megyében helyezkedik el. Területe
63 km 2 (a középtáj 3,9%-a, a nagytáj 1%-a).

T eriilethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
47,4

12,6
6,7
4,0
6,9
21,4

1,0

Hektár
3012,4
797,0
426,1
253,9
437,7
1361,9
61,0

D omborzat ■ A Budakeszi- és a Budaörsi-meden
cék erodált medencetípusok, ennek ellenére a
gyengén tagolt medencék kategóriájába tartoznak.
F öldtan ■ A Budai-hegység D N y-i részén ár-

kos-sasbérces szerkezetű kismedencék alakultak
ki. É N y-D K -i és erre merőleges, határozott törés
vonalak szerkezetileg körvonalazták, preform ál
ták a medencék képződését. A harm adidőszak
során a Budai-hegység peneplénje sasbércekre
töredezett és darabjai eltérő mértékben süllyed
tek meg. A kúpkarsztos bauxittakarós peneplén
elsődleges form akincsét eocén mészkőtakarók
fedték be. A peneplén további differenciálódása
során az egyes blokkok, sasbércek mélybe kerül
tek, így m egőrizték eredeti form akincsüket. Más
részük eltérő magasságba emelkedett, a harm adés negyedidőszak során poligenetikus fejlődésen
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m entek keresztül. így genetikailag eltérő sas
bérctípusok jellem zik dom borzatukat.
Exhum ált, fé lig exhum ált és tetőhelyzetű tönkös sasbércek dom borzattípusai keretezik a
hegyközi medencéket, az összetöredezett kúp
karsztos peneplénm aradványok pedig árkos,
töréses medencealjzatot form álnak.
A Budakeszi-medence alapzatában a bauxit
takarós aljzat 100-200 m m élyen helyezkedik el,
ez a Budaörsi-medencében több 100 m -re tehető.
A z árkos süllyedékeket harm adidőszaki üledék
sorozatok tö ltik ki. A medencék alapzata és a
hegységkeret mezozoos m észkőből és dolo m it
ból, alárendelten eocén mészkőből épül fel. Laza
m iocén, ill. pannóniai üledéksorok (hom ok,
agyag, kavics) eltérő vastagságban halm ozódtak
fel, elterjedtek az áthalm ozott lejtőüledékek.
É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös (a főváros köze
lében m érsékelten m eleg)-m érsékelten száraz
éghajlatú.
A z évi napsütés 1940 óra, a nyári 770, a té li
pedig 170 óra kö rü li. A hőm érséklet évi átlaga
a K -i részeken 10,0 °C k ö rü li, É-on csak m integy
9,5-10,0 °C, a nyári félévé 16,5-17,0 °C kö rü li. A
város melegítő hatása következtében a kistáj K -i
perem vidékén az évi középhőmérséklet kevéssel
meghaladja a 10,5 °C-ot, a tenyészidőszaké pedig
a 16,5 °C-ot. A 10 °C középhőmérsékletet megha
ladó napok száma K-en 195, máshol 185-190. A
kistáj K -i szegélyén a tavaszi átlépés napja ápr.
6-8., máshol ápr. 10-14., az őszié okt. 18-21. A
fagymentes időszak hossza K-en 200-205 nap
(ápr. 6-8. és okt. 30. között), N y-on 195 nap kö rü li
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hozam uk 100-6001/p között váltakozik. H árom 
negyedük vizének keménysége igen nagy.
A kistáj m indkét települése közüzem i vízellá
tást és csatornázást élvez, a lakások 73,2%-át
kapcsolták rá a csatornahálózatra (2008).

(ápr. 10-15. és okt. 26. körül). A z évi abszolút hőm érsékleti m axim um ok és m inim um ok átlaga
33,0 °C kö rü li, ill. -14,0 és -15,0 °C közötti.
Az évi csapadékösszeg 550 mm kö rü li, de É-on
m egközelíti a 600 m m -t, a nyári félévi 300-330
m m (É-on a több). Budaörsön 67 m m esőt m ér
tek, am i a 24 órás csapadékmaximumot jelenti.
Átlagosan évente 35-40 a hótakarós napok szá
ma; az átlagos m axim ális hóvastagság 20-23 cm.
A z ariditási index 1,15 és 1,25 közötti.
A Budakeszi-medencében ÉN y-i, a Budaörsi
medencében N y -i az uralkodó szélirány. A z átla
gos szélsebesség 3 m /s k ö rü li.
Szőlő- és gyümölcstermesztésre, s a hosszú
fagymentes tenyészidőszak m iatt egyéb hőigé
nyes és fagyérzékeny haszonnövények termesz
tésére is kedvező a kistáj éghajlata.
V izek ■ A Budakeszi-medencét a Hosszúrétipatak budakeszi ága (11 km , 34 km 2), a Budaörsi
medencét pedig a Hosszúréti-patak alsó szakasza
(11 km , 35 km 2) csapolja le. M indkét medence
vízhiányos terület.
A z időjárás változékonysága szerint a
Hosszúréti-patak vízhozam ai 0 és 24 m 3/s kö
zött ingadoznak. Á rv iz e i csak nagy csapadékok
alkalm ával kiadósak. Vízminősége III. osztályú.
„T alajvizet" csak a Budaörsi-medencében és a
Budakeszi-medence D -i részében találunk, 2-4
m mélyen. M ennyisége o tt sem számottevő.
Kém iailag kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos. Keménysége igen nagy: a Budakeszi
medencében 45 nk°, a Budaörsi-medencében 100
nk° kö rü li. Szintúgy nagy a szulfátkoncentráció
is. A m ott 600 m g/1, em itt 1000 m g/1 kö rü li.
A rétegvízkészlet nem jelentős. A z artézi
kutak száma csekély. M élységük 50-200 m , víz

N övényzet ■ A z egykor erdős medencét évezre
dek óta m űveli az ember, mára természetes
növényzetét gyakorlatilag elvesztette, helyét tele
pülések, nagyüzem i (de részben m ár nem m ű
velt) szőlők és szántók vették át. A természetszerű
vegetáció m aradványai leginkább a peremeken
találhatók - ezek azonban inkább m ár a Budai
hegységhez, ille tve a Tétényi-fennsíkhoz tartoz
nak. Még talán a legkiterjedtebbek a jellegtelen
száraz gyepek és cserjések. A medencében kis szi
geteket alkotó mészkő-, ill. dolom itkibukkanások
növényzete a legépebb, legértékesebb: ezeket
sziklagyepek, lejtősztyeprétek, néhol bokorer
dők, mészkedvelő tölgyesek fedik. Ezeken a kis
szigeteken több faj m egtalálható azok közül,
amelyek a Budai-hegységben a hasonló élőhelye
ken jellem zők (Szent István-szegfű - Dianthus
plumarius subsp. regis-stephani, apró nőszirom Iris pumila, sziklai perje - Poa badensis, kisfészkű
hangyabogáncs - Jurinea mollis, sárga kövirózsa Jovibarba hirta, deres csenkesz - Festuca pallens). A
két kismedence határán a cseres-tölgyeseknek is
fellehető egy kisebb m aradványfoltja (magyar
zergevirág - Doronicum hungaricum). A budaörsi
völgyben néhol még m egtaláljuk az egykori nagy
kiterjedésű vizes élőhelyek m aradványait (pusz
tu ló nádasok form ájában), és ritká n a m indig is
kis kiterjedésű szikesek is felism erhetők.
Gyakori élőhelyek: nincsenek; közepesen gya
ko ri élőhelyek: OC, P2b, L2a, Bla; ritka élőhelyek:
H2, H3a, G2, M l, L l, RB, RC, OB, H4, P7, H5a, D34.
Fajszám: 600-700; védett fajok száma: 20-30;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2,
arany vessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 3. (Bölöni János)
T alajok ■ A kistáj medencéi a hegység töréses

szerkezete következtében süllyedéssel keletkez
tek, valam int a harm adidőszak és a pleisztocén
hordalékanyagainak gyűjtőivé váltak. A kistájat a
löszös alapkőzeten képződött barnaföldek u ra l
ják (71%). M echanikai összetételük homokos vá
lyog és vályog; vízgazdálkodásuk kedvező, fö ld 
m inőségi besorolásuk az 55-65 (int.) pontérték.
Jelentős területükön a szőlők részaránya (20%).
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A kistáj medenceperemein kőtörm elékes rendzina talajok keletkeztek (15%). Erdőborítottságuk m integy 80%-os lehet, a sziklagyepek pedig
a fennm aradó 20%-ot foglalhatják.
Budaörstől D-re egy nagyobb foltban (7%) réti
talajok képződtek. Mechanikai összetételűk vályog,
a felszíntől karbonátosak és kedvező vízgazdálkodásúak. Érdekességük, hogy az erősen magnézium -szulfátos talajvíz hatására sós változatuk is
keletkezett, amelyen a gyep összetétele az A lfö ld
szikeseinek a növényzetére emlékeztet. A réti tala
jo k területét zömmel (60%) települések foglalják,
m íg a fennmaradó rész rétként hasznosítható.
A talajtípusok területi megoszlása

25

Város

7
7

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
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kód
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A rteriális közlekedési hálózati hely
zetű, egy forgalm i tengelyű terület. A Budaörsi
medencét K -N y irányban szeli át az M7-es autó
pálya és a vele párhuzamos 1. sz. főút. Ugyancsak
velük párhuzamosan fu t a Budapest-Győr kétvá
gányú villam osított vasúti fővonal. Á llam i közút
jainak hossza 25 km , amelyből 18 km (70%) autó
pálya és elsőrendű főút. Közútsűrűség 50 km /100
km 2, főútsűrűség 23 km /100 km 2. Főút m enti tele
püléseinek aránya 50%. Vasútvonalainak hossza
16 km, amelynek 100%-a villam osított. Vasútsűrűség 32 k m /100 km 2. Településeinek 50%-a rendel
kezik vasútállomással. Budaörsön és Budakeszin
(Farkashegy) polgári célú füves repülőtér van.
K

özlekedés

T e l e p ü l é s h á l ó z a t a A kistáj m indkét települése
városi jogállású, így egyedülálló m ódon a városi
lakosság aránya 100%. K özülük Budaörs (2001:
24 282 lakos) a rendszerváltozás utáni gazdasági
fejlődés egyik nagy nyertese, az autópálya két ol
dalán kia la k u lt kereskedelm i-szolgáltató-term elő övezet generálisan átalakította a város arcula
tát. Jelentős részben ennek a következménye,
hogy a térség közel fele beépített terület.
N é p e s s é g ■ A kistáj nagyon sűrűn benépesült, a
népsűrűség 611 fő /k m 2 (2001). A népességmaxi
m um éve 2001, m ivel a térség népességszáma
évtizedek óta dinam ikusan növekszik (2001:
37 100 fő). 1990 után a szuburbanizáció egyik fő
nyertese, s a népesség gyarapodásának egyetlen
forrása m ár a m igrációs nyereség, m ivel a termé
szetes népm ozgalom veszteséges lett. A korszer
kezet kedvező, a gyerm ekkorúak aránya érzé
kelhetően meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
16,9, ill. 12,1%). Az elöregedési index értéke 100
k ö rü li. A z iskolázottság szintje jobb az országos
átlagnál, kiugróan magas a diplom ások aránya
(2001: 21,1%).
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy
a lakosság közel 30%-a felekezeten k ív ü li, vagy
ism eretlen vallású. íg y a róm ai katolikusok csak
relatív többséget alkotnak (2001:48,9%), de így is
jelentősen m egelőzik a többi felekezetet (refor
mátusok: 14%, evangélikusok: 2,2%, görög kato
likusok: 2,1%). A népesség döntő része (2001: kb.
93%) magyar, az egykor igen népes németség
aránya 2,9%-ra olvadt.
A m unkaerő-piaci m utatók lényegesen job
bak az országos átlagnál: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása 44,6%-os, a m unkanélküli
ek aránya pedig csak 5,2%. A foglalkozási szer
kezetet a tercier szektor uralja (2001: 78,2%),
messze megelőzve az ip a rt (20,9%) és a szimbo
likus jelentőségű agrárszektort (1%). 2007 nya
rán a m unkanélküliek aránya (1,6%) 1 /4 része az
országos átlagnak.

T Á JI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest közép-Duna-vidéki
Borvidék: Etyek-budai
JÖ arborétum (Budakeszi)
>>%
Budai Tájvédelmi Körzet
sportrepülőtér, Csiki Pihenőkert (Budaörs), vadaspark (Budakeszi)

A
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r. kát. templom, középkori templomrom (Budakeszi), Szent János templom, kőhegyi-, Starentanz-kápolna (Budaörs)
Ótemető (Budaörs)
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sváb parasztházak (Budakeszi)
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5.3.41 PILISI-HEGYEK

vonulata, Fekete-hegy-Kétágú-hegycsoport, Pilis i-„h íd "-hegycsoport, P ilis-tető.

A kistáj Komárom-Esztergom és Pest megyében
helyezkedik el. Területe 142 km 2 (a középtáj
8,6%-a, a nagytáj 2,2%-a).
T erülethasznosítás

2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

13,4
3,7

0,8
9,9
62,6
0,7

1897,0
522,4
109,1
1400,7
8873,0
95,8

F öldtan ■ É N y-D K -i irányú, közel párhuzamos
szerkezeti vonalak a Pilis-hegység sasbérces vo
n u la ta it határolják el. S zerkezeti-m orfológiai
szem pontból töréses sasbércsorozat, am elyet ár
kos medencék tagolnak. Felszínépítő kőzetei
uralkodóan triász dolom it és mészkő. A karsztos
fennsíkok és lejtők m ikroform ákban gazdag tér
színek. Lejtőin impozáns sziklatornyok, szikla
falak preparálódtak ki. A laza porlódó dolo m it
felszíneket a száraz aszóvölgyek aprólékosan
feltagolták, s a sasbérclejtők alján törm elékkúpo
kat halm oztak fel. A jó l karsztosodó mészkőben
karsztbarlangok, hévizes járatok is előfordulnak.
A paleogén üledékek alól sok h e lyü tt kibukkan a

D omborzat a A lakrajzilag alacsony középhegy
ség; átlagos magassá
ga 450-500 m a tszf.,
Dtmaböglten'
Pillái)
marót
legmagasabb tetőfel
^V isegrád
Dömösk
színei 700 m fölé magasodnak. A Dunán
tú li-k ö z é p h e g y s é g
Pjjisszentlászió
legmagasabb része.
Tokdoh
aitaro®.
A z erősen tagolt
Leányfali
hegységek csoportjá
tntkereszt
Csolnok
l ba sorolható. Figye
SZENTENDRE
lem re m éltó nagy füg
%PiJiscs€
gőleges tagoltsága.
A z átlagos relatív re li
PiliSSi
ef 130 m /k m 2, max.
Csobánka
442 m /k m 2. A z átla
gos völgysűrűség (5,7
Máriahalom /T in n y é C ó
k m /k m 2) sűrű völgy
’H 1
h álózatról tanúsko
Pilisszéi^án
dik. Az eróziós v ö l
ivacsi
gyek a sasbércsorokat
Remeteszőlős.
csoportokra tagolják:
10 km
p l. Kevély-hegycsop o rt,
Plosszú-hegy

V 2 M -
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A z uralkodó szélirány az ÉN y-i, m ásodik he
lyen a D -D K -i áll. A z átlagos szélsebesség a tető
kön 4,5 m /s k ö rü li, m ásutt 3 m /s kö rü li.
A magasabb területek erdőgazdálkodásra, a
völgyek és a lankás területek a nem tú l hőigé
nyes növénykultúrák termesztésére alkalmasak.

bauxitm aradványos trópusi őskarszt. A meden
cefelszínek laza kőzetekből (agyag, hom ok)
épültek.
É ghajlat b A hegyek peremén mérsékelten me
leg-mérsékelten száraz, a tetőkön hűvös-nedves,
a köztes területeken mérsékelten hűvös-mérsé
kelten nedves éghajlatú.
A kistáj évente m integy 1920 óra napsütést él
vez; nyáron a napfénytartam 760-770 óra közöt
ti, télen 175-180 óra, de a legmagasabb pontokon
meghaladja a 200 órát is.
A z évi középhőmérséklet 9,0 és 9,5 °C között
van, de a tetőkön csak 8,5 °C körüli, a kistáj ÉN y-i
és D K -i részén viszont m egközelíti a 10 °C-ot. A
tenyészidőszak átlaghőmérséklete 16,0-17,0 °C
közötti, a magasabb tetőkön 15,0 °C körüli. Évente
m integy 190 napon át (a tetőkön 175-180 nap körül)
a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
A tavaszi átlépés határnapja ápr. 8-15. közötti (a
magasabb tetőkön ápr. 25. körül), az őszi okt.
18-20. (a csúcsok térségében okt. 12-15.). A fagy
mentes időszak a magasabb csúcsok környezeté
ben ápr. 25. kö rü l kezdődik, a kistáj ÉN y-i és D K -i
részén m ár ápr. 15. tájékán. Az őszi fagyok a he
gyekben okt. 15. kö rü l kezdődnek, máshol okt.
20-25. között. A fagymentes időszak ugyanilyen
eloszlásban 170-175, ill. 188-192 nap. A perem
vidékeken a legmelegebb nyári napok hőmérsék
lete 33,0 °C-ot érhet el, m íg a legmagasabb tetők
környékén 28,0-30,0 °C-ot. A té li abszolút m in i
m um ok átlaga -16,0 és -18,0 °C közötti.
A csapadék évi átlaga a tetőkön a 720 m m -t is
eléri, sőt meghaladja, a D -i területeken 650 m m ,
É-on csak 600 m m k ö rü li. A nyári félévben
320-350 m m eső várható, a tetőkön 400 mm.
A legtöbb 24 órás csapadékot Üröm körzetében
mérték (93 mm). A hótakarós napok átlagos szá
ma a hegylábaknál 40-45, de a legmagasabb te
rületeken 70 nap. A z átlagos m axim ális hóvas
tagság a csúcsokon 40 cm fö lö tti, DK-en 20 cm
kö rü li.
A z a riditási index a kistáj É-i és D -i peremén
1,05-1,10, a tetőkön 0,85-1,00.

Vízfolyás

Vízmérce

Kenyérmezői-patak
Szentlélek patak
Aranyhegyi-patak -•

Dorog
Esztergom
Budapest
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V izek u A z É N y-ról DK-nek nyúló hegygerincet

két-két patakvölgy határolja. ÉN y-nak fo ly ik
a Dunához a Kenyérm ezői- (19 km , 136 km 2) és
a Szentlélek-patak (16 km , 43 km 2), D K-nek tart
a Dunához a Dera- (21 km , 68 km 2) és az A rany
hegyi-patak (24 km , 120 km 2). M érsékelten víz
hiányos terület.
A vízfolyások vízm ércéi a tájhatáron k ív ü l
vannak.
A Dera-patak árvízi hozam át is 32 m 3-re szá
m ítják. A z árvizek nem annyira a m érsékelt hó
takaró olvadásakor, hanem ritk a nagy n yá ri esők
alkalm ával keletkeznek, m íg a kisvizek ősszel
gyakoriak. A vízm inőség a hegységi szakaszon
II., lejjebb III. osztályú.
A hegyekben számos forrás ered. K özöttük a
csobánkai Szent-kút (70 1/p), a kesztölci Klastrom pusztai-forrás (7-30 1/p), a pilisborosjenői
Községi-forrás (201/p) és a pilisszentkereszti K i
nizsi-forrás (821/p) a legjelentősebbek.
2 kis tava közül a kesztölci csak 1 ha felszínű, a
klastrom pusztai 10 ha-os mesterséges állóvíz.
Valamelyes „talajvíz"-előfordulás csak a völgy
lejtőkön van, 4-6 m közötti mélységben. Kém iai tí
pusa kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos,
amihez Csobánka környékén a nátrium is társul. A
keménysége 15-25 nk°, de DK-en 25 nk° felett van.
A szulfáttartalom ellenkezőleg: Kesztölctől ÉNy-ra
megy fel 300 m g /l-ig , míg D K felé csak 60 mg/1.
A rétegvízkészlet átlagos. Szintje korábban a
Dorog vid é ki bányavíz-kiem elések m iatt sülylyedt. A z artézi kutak száma kevés. M élységük
változó, esetenként igen nagy, de a vízhozam aik
általában mérsékeltek.
Valam ennyi település közm űves vízellátású, s
a csatornahálózat is m indenütt kié p ü lt, a köz
csatornával ellátott lakások aránya 76,7% (2008).
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Ezt az értéket szükséges lenne növelni, m ivel a
kistáj Budapest és a Dunakanyar vízbázisának
háttérterülete, ezért a fokozott vízm inőség-véde
lem kiem elt fontosságú.

Fajszám: több m in t 1200; védett fajok száma:
70-80; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima)
2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 3. (Bölöni János)

N övényzet ■ A P ilis ma is többségében erdővel
b o ríto tt hegyvidék. A hegység növényzetének
m ajd m inden tagja m egfigyelhető a Pilis-hegy
tömbjén. A leggyakoribbak az üde erdők: a ma
gasabb tetőkön és az É-ias kitettségű oldalakon
bükkösök és gyertyános-tölgyesek találhatók.
A D-ies oldalakra a fényben gazdag tölgyesek
jellem zők: a lankás oldalakat cseres-kocsánytalan tölgyesek borítják, a meredekebb részek je l
legzetes élőhelye a mészkedvelő tölgyes, m íg a
legmeredekebb, sziklás D -i lejtőkön megjelennek
a bokorerdők és a száraz gyepek (sziklagyepek,
lejtősztyepek). A hegy E-i és K -i meredek letöré
sét változatos, sziklás-köves talajú erdők moza
ikja fe d i (szikla-, törm eléklejtő- és szurdok
erdők). A hegyvonulat K -i, alacsonyabb részén
hasonló, de kissé kevésbé változatos vegetáció
található, ahol m ár a száraz erdők a leggyakorib
bak. A hol a hárshegyi hom okkő felszínre kerül,
o tt m észkerülő tölgyesek is kialakultak. A kistáj
N y -i felén a P ilis m indinkább ellaposodik, egyre
alacsonyabbá v á lik , itt ma m ár száraz tölgyesek
és gyepek (elsősorban lejtősztyepek és erdőssztyeprétek) uralkodnak.
A hegységnek m ind az üde erdei, m ind a szá
raz erdei és gyepi flórája gazdag. Legjelentősebb
növénye a Kárpát-m edencei bennszülött ma
gyarföldi husáng (Ferula sadleriana), amelynek
legerősebb hazai populációja a P ilis-tető sziklás
gyepjeiben és az erdők szegélyében él. A magas
hegységi hegyi tarsóka ( Thlaspi montanum)
egyetlen hazai állom ánya is a Pilisben található.
A Dunántúli-középhegység nagytájban (m ivel a
Visegrádi-hegység m ár az Északi-középhegység
nagytájhoz ta rto zik) itt a leggyakoribbak az
olyan fajok, amelyek elterjedésének súlypontja
hazánkban m ár a D unától K-re van (pirosló hu
nyor - Helleborus purpurascens, méregölő sisakvi
rág - Aconitum anthora, W aldstein-pim pó Waldsteinia geoides, s z irti gyöngyvessző - Spiraea
média, m agyar bogáncs - Carduus collinus).
G yakori élőhelyek: K2, K5, L2a, L l, OC; kö
zepesen gyakori élőhelyek: LY2, LY4, M l, H3a,
P2b, RB, G2, H4, L4a, L4b, E l; ritk a élőhelyek:
LY3, LY1, H5a, H5b, OB, B la, B lb , D34, P2a, H l,
H2, P45, B2, M7, D5, D6, J5, M6, B5, D2, M8.

T alajok ■ A kistáj talajainak 85%-a rendzina,

agyagbemosódásos barna erdőtalaj és bam aföld.
Kesztölctől É-ra és K-re két foltban az agyag
bemosódásos barna erdőtalajok erodálódásával
földes és köves kopárok képződtek. Területi
részarányuk 4%.
A dolom iton és a mészkövön rendzina talajok
képződtek, am elyek zöm m el (70%) erdőterüle
tek, helyenként azonban szőlő (15%) és szántó
(15%) területként hasznosíthatják.
P ilisszántótól ÉN y-ra - többnyire harm adidő
szaki, vagy idősebb - Piliscsév környékén pedig
löszös üledékeken agyagbemosódásos barna
erdőtalajok (27%) találhatók. M echanikai össze
tételük vályog, vízgazdálkodásuk kedvező, ter
mékenységi besorolásuk a 35-45 (int.) pontérték.
Főként (65%) erdővel borítottak, de kite rje d t
(25%) lehet a legelők részaránya is, m íg a fenn
maradó 10% hasznosítható szántóként.
A kistáj K -i felét zömmel löszös üledékeken
képződött bam aföldek (31%) fedik. M echanikai
összetételük homokos vályog, vízgazdálkodásuk
kedvező, termékenységük a 40-50 (ext.) és az
50-65 (int.) termékenységi kategória. Mezőgazdasági hasznosíthatóságuk változatos: 25% szántó,
30% rét-legelő, 5% szőlő, 10% gyümölcsös és
30% erdő.
A csernozjom barna erdőtalajok D orogtól K-re
egyetlen nagyobb, összefüggő területen fo rd u l
nak elő (5%). Talajképző kőzetük löszös üledék,
m echanikai összetételük homokos vályog. Vízgazdálkodásuk kedvező, ennek köszönhetően
term ékenységi besorolásuk is az (ext. 55-65< in t.
65-75). Teljes egészében mezőgazdaságilag hasz
nosíthatók: 35-35% szántó és rét-legelő, 15% sző
lő, 10% gyümölcsös és 5% erdő.

A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
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A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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A Dorog környéki öntés ré ti talajokat zömmel
(60%) települések foglalják el, a fennm aradó rész
rét (25%) és szántó (15%) hasznosítású lehet.
A z Esztergom a la tti nyers öntés talajok k ite r
jedése 1%. Szántóként (60%), rétként (40%) hasznosíthatóak.
K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési hely

zetű, gyér közúthálózatú terület. Csupán D -i
peremét é rin ti a 10. sz. fő ú t és a Budapest-Esztergom vasúti m ellékvonal rö vid szakasza, ill.
É N y-i részét szeli át a 117. sz. főút. K -i peremén
vezet a Budapest-Szentendre HÉV vonal 5 km es szakasza. Á lla m i közútjainak hossza 42 km ,
am elyből 8 km (19%) főút. Közútsűrűség 32
km /100 km 2, főútsűrűség 6 km /100 km 2. Nincs
fő ú t m enti települése. Piliscsév és Pilisborosjenő
közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza
3 km , vasútsűrűség 2,3 km /100 km 2. Csak P ilis
csév rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A z átlagosnál valam ivel

ritkásabban betelepült kistáj, 100 km 2-re keve
sebb, m in t 3 település ju t. A 4 helység között vá
rosi jogállású nincs, a központ szerepét főleg
Budapest, az É N y-i részen pedig Esztergom tö lti
be. A főváros közvetlen közelében fekvő 2 köz
TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki
Üdülőkörzet: Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: Etyek-budai

650

ség tip iku s agglomerációs település. A községek
a közepes és nagy népességszámúak közé tartoz
nak (2300-4600 lakos), az átlagos népességszám
meghaladja a 3000-et.
N épesség ■ A népsűrűség (2001: 168 fő /k m 2)
meghaladja az országos átlagot. A népességma
xim um éve 2001, m ivel a kistáj évtizedeken ke
resztül p ro fitá lt a természetes népm ozgalom ból
és a vándorlásból is (2001: 12 470 fő). 1990 óta az
előbbi ugyan veszteséges, de ezt jelentősen kom 
penzálja a szuburbanizációból származó m igrá
ciós nyereség. A korszerkezet fiatalos, a gyer
m ekkornak aránya magasan meghaladja a 65 év
felettiekét (2001: 18,4, ill. 12,6%). A z elöregedési
index értéke általában <100. A z iskolázottsági
szint lényegében lefedi az országos átlagot.
A vallási összetétel megítélését befolyásolja,
hogy a népesség közel 1 /4 része felekezeten
k ív ü li vagy ism eretlen vallású. A róm ai ka to liku 
sok azonban így is abszolút többséget alkotnak
(2001: 58,1%), jelentősen megelőzve a többi felekezetet (reform átusok 11,1%, görög katolikusok:
1,7%, evangélikusok: 1,3%). A népesség kb. 4 /5
része magyar, m ellettük jelentős (2001: 16,5%) a
szlovákok aránya is. U tóbbiak Piliscséven a
többséget alkotják (54,9%). Ezen túlm enően em
lítést érdemelnek a németek is (2,5%).
A m unkaerő-piaci m utatók az országos átlag
nál jobbak: 2001-ben a népesség gazdasági a kti
vitása 40,7%-os, a m unkanélküliek aránya 5%. A
foglalkozási szerkezetben a tercier szektor súlya
a meghatározó (2001: 60,1%), de jelentős az ip a ri
keresők aránya is (38,2%), a mezőgazdaság v i
szont elhanyagolható (1,7%). 2007 nyarán a
m unkanélküliek aránya (2,4%) bő 1/3-a az or
szágos átlagnak, a települések kö zö tti érzékelhe
tő különbségekkel.
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5.3.42 PILISI-MEDENCÉK
A kistáj Komárom-Esztergom és Pest megyében
helyezkedik el. Területe 140 km 2 (a középtáj
8,5%-a, a nagytáj 2,2%-a).
T erülethasznosítás
(Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

Hektár

29,9
27,5

4177,4
3841,5
838,8
168,7
1467,8
3089,1
390,6

6,0
1,2
10,5

22,1
2,8

D omborzat ■ A medencék lito ló g ia i felépítése
igen hasonló. Laza üledékeken dombsági jellegű
térszínek form álódtak. A keretező sasbércek ol
daláról enyhén hullám os hegylábfelszínek, r it
kábban pedim entek hajlanak a medencetalpak
irányába. A felszín egyenetlenségeit vékony lejtőlösztakaró borítja.
F öldtan h A Budai-hegységhez hasonlóan a Pi
lis sasbércsorozatai is árkos medencéket fognak
közre (P ilisvörösvári- [Solym ári-], Pilisszentkereszti-, Pomázi-, Dorogi-medence). A medencék

m ozaikos, töréses aljzatai igen eltérő m élység
ben helyezkednek el. A sekély aljzatú medencék
eredeti trópusi form akincse 50-100 m -re sülylyedt. Más medencék aljzata m élyebben húzó
d ik; p l. a Dorogi-medencében több 100 m har
m adidőszaki üledéksorozat halm ozódott fel.
Sok esetben eocén szenes összlet takarja a karsz
tos form akincset (Pilisvörösvári-m edence, Do
rogi-medence stb.). A telepek sok helyen karszt
vízszint alatt helyezkednek el, am i jelentősen
nehezítette a kiterm elést. A Pilisvörösvári-m edencében 1851-1969 között fo ly t kőszénterme
lés, Dorogon pedig az 1781-ben in d u lt bányászat
néhány éve fejeződött be.
É ghajlat ■ M érsékelten hűvös-m érsékelten
nedves, de a D K -i részeken mérsékelten száraz
éghajlatú kistáj.
Évente m integy 1920 óra napsütést élvez, s
ebből nyáron 760-770 óra, télen 180 óra k ö rü li
napfénytartam ra szám íthatunk.
A hőm érséklet évi átlaga 9,0-9,5 °C k ö rü li, de
DK-en közel 10,0 °C. A tenyészidőszak középhő
mérséklete 16,0-16,5 °C k ö rü li. Á pr. 15-20. és
okt. 16-20. között, azaz évente 180-190 napon át
a napi középhőmérséklet a 10 °C-ot meghaladja.
A kistáj nagy részén ápr. 15-20. és okt. 18-20. kö
zött, vagyis m in t
egy 180-185 napon
át a hőm érséklet
nem csökken fagy
pont alá, de DK-en
ez az időszak hoszszabb (m integy 190
nap), és ápr. 10-15.
és okt. 20-25. közé
esik. A z évi abszo
lú t
hőm érsékleti
m axim um ok átlaga
a tszf-i magasság
tó l függően 31,033,0 °C, a m in i
m um oké -16,0 és
-17,0 °C közötti.
A z évi csapadék
összeg 650-700 mm,
de DK-en csak 600
m m k ö rü li, a tenyészidőszaké 320360 m m (DK-en a
kevesebb). Dorogon
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észlelték a legtöbb egy napos csapadékot (96
mm). Évente 40-50 napon át a talajt hó borítja; az
átlagos m axim ális vastagsága 25-30 cm.
Az a riditási index 1,00-1,10, de DK-en 1,15
kö rü li.
Az uralkodó szélirány az ÉN y-i; az É N y-D K -i
futású, jó l átszellőződő völgyekben jelentős a
D K -i szelek gyakorisága is. A z átlagos szélsebes
ség 3-3,5 m /s.
A nem tú l hosszú fagymentes időszak a ke
vésbé hőigényes és nem fagyérzékeny növények
termesztését indokolja.
V izek ■ A Dorogi-félm edencét a Kenyérm ezőipatak (19 km , 136 km 2), a P ilisvörösvári- (Soly
m ári-m edencét az Aranyhegyi-patak (24 km ,
120 km 2), m íg a Pomázi- és a Pilisszentkeresztimedencét a Dera-patak (21 km , 68 km 2) csapolja
le a Dunához. M érsékelten vízhiányos terület.
Vízjárási adatokkal is rendelkezünk.
A vízjárások árvizei inkább nyári nagy csapa
dékok alkalm ával keletkeznek, m íg ősszel a kisvizek gyakoriak. A vízm inőség III. osztályú.
Számos forrása közül a pilisszántói Trézsi-kút
(10 1/p), a pom ázi H ubertus-forrás (10 1/p), a
szentkereszti H árom -forrás (501/p) és Klastrom kú t (50 1/p) a nagyobb hozamúak.
A z állóvizek 4 természetes jellegű tava együtt
16 ha felszínű, m íg a pilisvörösvári halastó maga
25 ha-os.
A völgytalpakon 2-4 m m élyen találjuk a „ta 
lajvize t", m íg a lejtőkön 4-6 m között. A talajvíz
kém iai típusa kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos, de Pomáz környékén a nátrium is
előfordul. A keménység általában 15-25 nk° kö
zötti, de a települések környékén 35 nk°-ig emel
kedik. U gyanígy az átlagosan 300 m g/1 alatti
szulfátkoncentráció is felm egy a települések kör
zetében 600 m g /l-ig .
A rétegvízkészlet átlagos. A z artézi kutak szá
ma kevés. Vízhozam uk és m élységük széles ha
tárok között váltakozik (50-250 m, ill. 100-600
1/p). A rétegvízszint korábban itt is süllyedt, kü
lönösen Dorog körzetében.

Vízfolyás
Kenyérmezői-patak
Aranyhegyi-patak
Dera-patak
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Vízmérce
Dorog
Budapest
Pomáz

Csatornahálózat 1 település kivételével m in
denütt kié p ü lt, a közcsatornával ellá to tt lakások
aránya kistáji szinten 75,6% (2008).
A vízm inőség-védelem e kistájon is kiem elt
fontosságú feladat.
N övényzet ■ A kistáj nagy része régóta lakott
terület, régi közlekedési útvonal halad itt. A je
lentős emberi tevékenység a kistáj természetszerű növényzetét kisebb, szigetszerű foltokra
szorította vissza. Kis kiterjedése és fragm entáltsága ellenére a természetes növényzet maradéka
igen változatos. A síkvidéki részeken, különösen
É-on, a lfö ld i jellegű, hom okon kia la k u lt élőhe
lyeket, szórtan hom oki gyepeket (magyar csenkesz - Festuca vaginata, kései szegfű - Dianthus
serotinus, naprózsa - Futnám procumbens, homo
k i varjúháj - Sedum hillebrandtii, fényes poloska
mag - Corispermum nitidum), sőt ligetes, hom oki
tölgyes jellegű erdőfoltot (Pilisjászfalu) is talá
lunk. A patakok m ellett, forrásos részeken még
ma is m egtaláljuk a korábbi nagyobb kiterjedésű
lápi-m ocsári növényzet m aradványait: zsombéksásosokat, láp-, sás- és mocsárréteket, náda
sokat (zsombék- és bugás sás - Carex elata, C.
paniculata, kékperje - Molinia caerulea, lá p i n yú lfa rkfű - Sesleria uliginosa, kormos csáté - Schoenus
nigricans, sziki kígyófű - Triglochin maritimum,
ördögharaptafű - Succisa pratensis).
A magasabb részeken, elsősorban a m eden
cék peremén, a környező kistájakra jellem ző
változatos növényzet átnyúló darabjait és szi
geteit talá lju k: különféle, elsősorban cseres- és
m észkedvelő (baracklevelű harangvirág - Campanula persicifolia, sátoros m argitvirág - Tanacetum corymbosum, erdei szamóca - Fragaria vesca,
felem áslevelű csenkesz - Festuca heterophylla,
egyvirágú gyöngyperje - Melica uniflora, fehér
pim pó - Potentilla alba, ille tve bajuszoskásafű Piptatherum virescens, egyenes iszalag - Clematis
recta, m agyar zergevirág - Doronicum hungaricum, nagyezerjófű - Dictamnus albus), ritkábban
gyertyános- és m észkerülő tölgyeseket, bokor
erdőket (sárga koronafürt - Coronilla coronata,
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m éregölő sisakvirág - Aconitum anthora), szik
lás, száraz gyepeket (m észkedvelő sziklagye
peket, lejtősztyepréteket - deres csenkesz - Festuca pallens, sárga kövirózsa - Jovibarba hirta,
m agyar bogáncs - Carduus collinus, borzas szulá k - Convolvulus cantabrica, tavaszi hérics Adonis vernalis, apró nőszirom - Iris pumila,
tarka im ola - Centanrea triumfettii), erdőssztyepréteket (csillagőszirózsa - Aster amellus, szarvaskocsord - Peucedanum cervaria), néhol löszpusztagyepeket is.
G yakori élőhelyek: L2a, L l, B la, RC; közepe
sen gyakori élőhelyek: K2, H4, H3a, H5a, H5b,
RB, OB, P2b; ritka élőhelyek: M l, LY2, B2, G l,
G2, H2, K5, L4a, P45, OA, D34, D2, B4, B5, P2a,
RA, D5, D6, LY4, M4, L2x, M6, M7.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 40-50;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2, selyem kóró (Asclepias syriaca) 2, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 4.

(Bölöni János)

m integy 10%-os, zöm m el (65%) azonban szántó
ként, de szőlőként (5%) és gyüm ölcsösként (15%)
is hasznosítható talajok.
D orogtól DK-re, a Kenyérm ezői-patak v ö l
gyében a ré ti öntés talajok te rü le ti részaránya
7%. Teljes egészében szántóként hasznosíthatók.
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Talajtípus
kód
04
07
09

11
T alajok ■ A több részre tagolódó kistájra az

erdőtalajok előfordulása a jellem ző. A mészköve
ken található rendzina talajok (14%) igen gyenge
termőképességűek és zöm m el (90%) erdővel bo
rítottak.
A löszös üledékeken vályog m echanikai
összetételű, kedvező vízgazdálkodású agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek, ame
lyek Kesztölc és Piliscsév környékén borítanak
összefüggő területet (9%). Erdősültségük kb.
30%-os. Termékenységük kedvező (int. 45-55),
ezért - ahol a térszíni viszonyok lehetővé teszik
- szántóként (50%) hasznosíthatók.
A Dorog környéki csernozjom barna erdőtala
jo k területi részaránya 3%. M echanikai össze
tételük homokos vályog, termékenységi beso
rolásuk az agyagbemosódásos erdőtalaj okéhoz
hasonló. Szántóként (40%), erdőként (20%) és
szőlőterületként (15%) hasznosíthatóak.
A kistá j legkiterjedtebb talajtípusa a barnaföld
(67%). A Solymár, Csobánka és Leányvár kör
nyéki barnaföldek löszös üledékeken képződtek,
homokos vályog m echanikai összetételűek, a fe l
színtől karbonátosak, kedvező vízgazdálkodású
és termékenységű (55-70 in t.) talajok. Egy-egy
foltban, így Dorog m ellett harm adidőszaki üle
déken, Pilisszentiván környékén pedig alluviális
üledéken, vályog, ill. hom ok m echanikai össze
tételű változatuk is található. Erdősültségük

Területi részesedés (%)
14
9
67
3
7
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K özlekedés ■ A rte riá lis közlekedési hálózati
helyzetű, egy forgalm i tengelyű terület. D -részén fu t a 10. sz. fő ú t és vele párhuzamosan a
Budapest-Esztergom vasúti m ellékvonal. A Pom ázi-m edencét é rin ti a Budapest-Szentendre
HÉV vonal rö v id szakasza. Á lla m i közútjainak
hossza 60 km , am elyből 35 km (58%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 50 k m /100 km 2, főútsűrűség 29 km /100 km 2. Főút m enti településeinek
aránya 70%. Vasútvonalainak hossza 36 km , vasútsűrűség 30 km /100 km 2. Településeinek 60%-a
rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A z átlagosnál jóva l sűrűb
ben betelepült kistáj, 100 km 2-re közel 8 telepü
lés ju t. A 3, egymástól elkülönülő medencében
összesen 11 település van, közülük 3 városi jog
állású - arányosan elosztva a résztájak között. A
városi népesség aránya (2001: 57,6%) elm arad az
országos átlagtól. A kistáj D K -i része a budapesti
agglom erációnak is része. A 8 fa lu többsége
1000-4000 lakosú, de Piliscsaba és Solym ár ebből
a körből kiem elkedve a népesebb agglomerációs
települések közé tartozik (2001: 6425, ill. 8912 la
kos). A sűrű településhálózat és a népes települé
sek következtében a beépített területek aránya
m integy 30%.
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5,3.42

N épesség ■ Sűrűn benépesült kistáj, a népsűrű
ség m ind a 3 részmedencében legalább a duplá
ja az országos átlagnak, a Dorogi-medencében
azonban 423 fő /k m 2 (2001). A népességmaxi
m um éve 2001, m ive l a természetes népmozga
lom és a m igráció egyaránt tartósan nyereséges
(2001: 88 672 fő). 1990 után a szuburbanizáció
hozott jelentős bevándorlási többletet a kistáj
nak. A kedvező népesedési folyam atok követ
keztében a korszerkezet fiatalos, a gyerm ek
kornak aránya jelentősen meghaladja a 65 év
felettiekét (2001: 18,2, ill. 12,6%). A z elöregedési
index értéke szinte m indenütt <100. A z iskolá
zottsági szint lényegében m egfelel az országos
átlagnak.
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy
a lakosság közel 1 /4 része felekezeten k ív ü li
vagy ism eretlen vallású. A róm ai katolikusok
azonban így is abszolút többségben vannak
(2001: 61%), jelentősen megelőzve a reform átu

sokat (10,7%), a görög katolikusokat (1,3%) és az
evangélikusokat (1,1%). A kistájra az etnikai tar
kaság is jellem ző: a népesség túlnyom ó része
m agyar (2001: kb. 85%), de 3 kisebbség aránya is
meghaladja az 1%-ot. Legmagasabb a németek
részesedése (2001: 9,4%); legnagyobb, közel 3000
fős közösségük Pilisvörösváron él (23,7%). A
szlovákság aránya 4%, de Pilisszentkereszten
közel 70%. A roma népesség részaránya 1,2%-ot
tesz ki.
A m unkaerő-piaci m utatók kedvezőbbek az
országos átlagnál: a népesség gazdasági a ktivitá 
sa 2001-ben 40,6%-os, a m unkanélküliek aránya
pedig 7,2%. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor á ll az élen (2001: 63,4%), megelőzve az
ip a rt (35,1%) és a csekély arányú mezőgazdasá
got (1,5%). 2007 nyarán a m unkanélküliek ará
nya (2,7%) az országos átlag felét sem éri el, a
m utató értéke a Dorogi-medencében magasabb,
a fővároshoz közeli területeken alacsonyabb.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS jÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest-kÓzép-Duna-vidéki
Üdülőkörzet: Dun^fcany^r kiemelt:,üdylőkóryet

I lii

Margitligeti kastély védett parkja (Csobánka), Teleki-Wattay-kastély parkja (Pomáz)
&

Budapest

A

Ördöglyuk-barlang (Solymár), Kőfülke-barlang (Pilisszántó), Klotild-barlang (Pilisvörösvár)
Duna-lpoly Nemzeti Park
Palatinus-tó (Dorog), Oszoly-szikla (Csobánka), Garancsi-tó (Piliscsaba), Határrréti-tó (Pilisszántó), Holdvilág-árok (Pomáz)

íh

r. kát templom (Dorog), r. kát. templom (Leányvár), r. kát. templom (Piliscsaba), r. kát. templom, kápolna (Pilisszántó),
r. kát. templom (Pilisszentiván), ciszterci kolostor és kápolna romjai, r. kát. templom (Pilisszentkereszt),
Szent Hubertusz kápolna, szerb templom (Csobánka), r. kát. templom és plébánia, szerb ortodox templom (Pomáz)
Schmidt-villa (Dorog), Baross-Jurkovich-kúria, Orosdy-kastély (Pilisszántó), Margitligeti kastély (Csobánka),
Teleky-Wattay-kastély, Radnay-villa (Pomáz)
Boldog Özséb síremléke (Pilisszántó), Luppa-mauzóleum (Pomáz)

t+t

a

üt

Jászok emlékköve (Pilisjászfalu), kálvária, keresztes kő (Pilisszántó), bányász-emlékmű (Pilisszentiván),
szerb emlékkereszt (Pomáz)
római feliratos mérföldkő (Pilisszántó)
Bányász Emlékház (Dorog), helytörténeti gyűjtemény, néprajzi gyűjtemény, nemzetiségi gyűjtemény (Pomáz)
szlovák tájház (Pilisszentkereszt)
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6.1 V IS E G R Á D I-H E G Y S É G
6.1.11 VISEGRÁDI-DUNAKANYAR
A kistáj Komárom-Esztergom és Pest megyében
helyezkedik el. Területe 59 km 2 (a középtáj 21,4%-a,
a nagytáj 0,5%-a).

fo lyó vízi üledék. Szerkezeti irányait helyenként a
Duna folyásirányával is jelzett É N y-D K -i, vala
m in t erre merőleges, a rögös-töréses feldarabolódáshoz kapcsolódó É K -D N y-i vonalak jellem zik.
É ghajlat ■ Éghajlatilag eléggé változatos képet

Területhasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
21,5

22,8
10,6
0,9
4,1
13,0
27,0

; Hektár
1271,4
1346,6
626,6
55,5
240,3
768,6
1595,9

D omborzat ■ A kistáj tektonikusán előre jelzett,

antecedens, többnyire szim m etrikus, eróziós fo
lyóvölgy. Területének kb. 20%-a közepes magas
ságú, enyhén tagolt síkság, kb. 80%-a völgytalp.
Tszf-i magassága 107 és 220 m között változik.
A z árterek átlagos magassága 120 m , a teraszok
30-200 m relatív magasságban helyezkednek el.
A relatív relief átlagos értéke 106 m /k m 2. A kis
táj középső részén - a teraszok magasabb helyze
te m iatt - ez az érték 130 m /k m 2, K-en és N y-on
viszont csak 70 m /k m 2 k ö rü li. A völgysűrűség
átlagos értéke 1,5 k m /k m 2. Intenzív lejtőpusztu
lással, ill. mozgásveszélyes felszínekkel Dömös
és Pilism arót, valam int Visegrád és ZebegényVerőce között, a Duna felé lejtő felszíneken talál
kozhatunk. A dom borzati adottságok elsősorban
a rekreációs célú területhasznosítás szempontjá
ból kedvezőek.

m utat. A kistáj átm eneti zóna a m érsékelten me
leg és a mérsékelten hűvös típusok között oly
m ódon, hogy a hűvösebb területek É-ról és D -ről,
a melegebbek K -rő l és N y-ró l határolják. Ned
vességellátottság szem pontjából egységesen a
m érsékelten száraz kategóriába tartozik.
A napos órák évi száma 1900 k ö rü li, ebből a
té li három hónap 180, a nyári m integy 770-780
órával részesül.
A z évi középhőmérséklet 9,5 és 10,2 °C kö
zött, a n yá ri félévé 16,0 és 16,5 °C között van. A
10 °C középhőmérsékletet meghaladó 185-190
napos időtartam ápr. 10-15. és okt. 19. között
várható. A fagymentes időszak sokévi átlagos
hossza 185-188 nap; kezdete ápr. 15. kö rü l van,
de a D -i fekvésű lejtőkön pár nappal korábban,
vége okt. 20. kö rü l várható. A n yári legmelegebb
napok hőmérsékletének átlaga 32,0-33,0 °C, a té
li leghidegebbeké -17,0 °C kö rü li.
A z évi csapadékösszeg 580 és 650 m m között
várható; a terület középső része csapadékosabb. A
tenyészidőszak csapadéka m integy 320-350 mm.
Visegrádon mérték a legtöbb 24 órás csapadékot,
108 m m -t. A hótakarós napok száma 35-40, az át
lagos m axim ális hóvastagság 20-25 cm.
A z a riditási index a terület középső részén
1,08 k ö rü li, m íg ettől N y-ra és K-re 1,20-ig nő.
A z uralkodó É N y-i szélirány m ellett az átla
gos szélsebesség 2,5-3 m /s közötti.

F öldtan ■ A kistáj
alapja harmadidősza
k i hom okkő és andezittufa, ill. agglome
rátum . A felszíni, ill.
felszín közeli üledé
kek kb. 20%-a lösz,
ill. lejtőlösz, kb. 40%-a
pleisztocén folyó vízi
hom ok és kavics, a
további kb. 40%-a
holocén, többnyire
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A z éghajlat és a te rü le ti adottságok az erdőgazdálkodás m ellett a turisztikának, az üdülés
nek és a v íz i sportoknak kedveznek.
V izek ■ A kistájat a Duna Esztergom-Vác közöt

ti főmedre (39 km ) és a belőle Visegrád alatt k i
ágazó Szentendrei-Dunaág (31,5 km ) uralja. A
hegységek közé zárt medenceszakasz vízháztar
tását Nagymaros adatai jellem zik.
Á rvize i márciusban (hóolvadás) és júniusban
(nyári esők), m íg kisvizei ősszel és télen a leg
gyakoribbak. N agy árvizei alkalm ával (m int
2001-ben) a jobb p a rti ártér jelentős része víz alá
kerül, s a beömlő m ellékpatakok torkolati szaka
szát ez visszaduzzasztja. A z egységes folyóm e
derben szállítási-hajózási akadály nincs, de kisvíz
idején a Szentendrei-ágban nem lehet hajózni.
A víz minősége II. osztályú, am it azonban a
vízállás is befolyásol. Á lló v íz az utóbbi évtize
dekben keletkezett P ilism aróinál, a kibányászott
kavicsréteg helyén. Felszíne m ár meghaladja a
100 ha-t. Vízállását a Duna vízszintje határozza
meg. Ebben az öblözetben van az egyetlen jelen
tős „talajvíz"-előfordulás is.
Fúrásból egyetlen jelentős vízelőfordulást is
merünk: Lepencénél (19001/p hozamú, 38 °C-os).
A p a rti sávot képviselő terület m indenféle víz
igénye - a lakosságit kivéve - korlátlanul fedez
hető a Dunából.

Vízfolyás

V 7 merre

:

csári nőszirom (Iris pseudacorus), néhol a magas
ú tifű ( Plantago altissima) jellegzetes a parton.
A szigeteken főként nemesnyárasok találhatók,
az aljnövényzetben néhol a lig e ti csillagvirág
(Scilla vindobonensis) is megvan, de jelentős az
arany vessző-fajok (Solidago spp.) részesedése.
A hom okos partokon a pusztagyepek elemei,
bárányüröm (Artemisia pontica), árvalányhajfajo k ( Stipa spp.) a meghatározók, P ilism arót kö
zelében fényes poloskam ag (Corispermum nitidum), kései szegfű (Dianthus serotinus), hom oki
seprűfű ( Bassia laniflora), hom oki fá tyo lvirá g
(Gypsophila fastigiata subsp. arenaria), hom oki
porcfű (Polygonum arenarium) él hom okpusztagyepekben. A folyó mentén, egyéb helyeken
jellegzetesek a mocsárrétek, láp- és iszaptársu
lások, tocsogók Chenopodion- és Bidention-növényzettel.
G yakori élőhelyek: L2a, K2, K5, OC, P2b, L l;
közepesen gyakori élőhelyek: J4, H4, OB, H3a,
M l, E2, J5, P2a, RA, D34, B la; ritk a élőhelyek:
M8, RB, H5b, E l, LY4, G3, RC, J3, G l, B5, D6,
L2x, L4a, M6, B2, II.
Fajszám: kevesebb m in t 400; védett fajok szá
ma: kevesebb m in t 20; özönfajok: gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 1, selyem kóró (Asclepias
syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. ( Vojtkó

András)

LKV

LNV
cm

Duna

Nagymaros

-53 ;

A kistáj frekventált ü dülőte rü leti jellege meg
követeli a vezetékes vízellátás és a szennyvízel
vezetés teljes körű megoldását. Ez az előbbi ese
tében lényegében m egvalósult, s előrehaladott
állapotban van az utóbbinál is. Ez azt jelenti,
hogy a lakások közel 3 /4 része (2001: 71,7%) m ár
rácsatlakozott a közcsatorna-hálózatra. Csatornahálózat m inden településen van, csak még nem
teljesen kiépített.
N övényzet □ A kistáj potenciális vegetációját a

puhafa és a kem ényfa ligeterdők jelentik. A nö
vényzet állapotát meghatározó tényező a víz
szint és annak ingadozása. A gyors életidejű
fajok és p io n ír társulások élettere a Duna p a rti
zónája. A vízállásos helyek gyakori faja a mo-
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T alajok ü A kistáj talajtakaróját a pleisztocén fo

ly ó v íz i üledékeken közel egyenlő területi rész
arányban (27 és 28%) szerves anyagban szegény,
meszes hom ok és különböző m echanikai össze
tételű nyers öntés talajok alkotják. A kistáj azon
ban elsősorban üdülőövezetként jön számításba.
A hom oktalaj hasznosítása szántóként 30%, sző
lő ké n t 20%, gyüm ölcsösként és erdőként
10-10%-ban lehetséges. A Duna-ártér öntés tala
ja i 80%-ban szántóföldi művelésre alkalmasak
(ext. 25-60, in t. 35-80). Jó eredm énnyel term eszt
hető ra jtu k a búza, az őszi árpa, a kukorica és a
lucerna, de kísérleteztek még szójával is.
A Dunára néző dom boldalak löszös és id ő 
sebb korú üledékein vályog, agyagos vályog me
chanikai összetételű, közepes vagy gyenge víz
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vezető képességű, jó vagy nagy víztartó képessé
gű bam aföldek találhatók kb. a terület 28%-án.
A D unától D-re lévő dom bokon a bam aföldek a
sekély term őréteg m ia tt szélsőséges vízgazdálkodásúak. A barnaföldek m ezőgazdasági
hasznosítása a lejtőviszonyok szerint alakulhat.
Termékenységük az erodáltság szerint változik,
termőképességük is az erózió mértéke szerinti
(ext. 20-50, in t. 25-75). Szántóként 40%, gyep
területként 20%, gyüm ölcsösként további 20%
hasznosítható.
A z É-i, csapadékosabb dom boldalakat az
agyagbemosódásos barna erdőtalajok 15% terü
le ti részarányban borítják. M echanikai összetéte
lü k részben vályog, részben homok. A z erodáló
d o tt erdőtalaj vízgazdálkodása szélsőségessé
v á lik (ext. 30-60, in t. 35-80). Az agyagbemosódá
sos barna erdőtalajok a tájban legfeljebb közepesen
erodáltak. Főként (kb. 90%) erdőterületként
hasznosulhatnak.
A tájban az intenzív lejtőpusztulású, Duna fe
lé lejtő felszíneken köves és földes kopár talajok
(2%) fordulnak elő, amelyek 80%-án szőlő és
gyümölcsös telepítése is lehetséges.

A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés
Talajtípus kód
01
2
02
27
07
15
09
28
31
28

(%)

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Lejtőka tegória
Talajtípus
kód
0-5
5-17 17-25 >25 Ü Ü
20
20
20
01
40
02
100
40
07
20
40
09
76
8
8
3
5
j §§; % 31 : 100
K özlekedés b A rte riá lis közlekedési helyzetű,
Duna-tengelyű, forgalm i folyosó jellegű terület.
É-i peremén, a Duna bal partján fu t a 12. sz. főút,
vele párhuzam osan a Budapest-Szob (-P árkány/S turovo) kétvágányú villam osított nem
zetközi vasúti fővonal néhány km-es, Zebegény
és Szob közötti része. A folyam jobb partján ve
zet a 11. sz. fő ú t Visegrád és Esztergom közötti
szakasza. A kistáj É N y-i, természetes határvona

la (a Duna) a m agyar-szlovák állam határ része.
A z állam i közutak hossza 57 km , am elyből 40
km (70%) másodrendű főút. Közútsűrűség 95
km /100 km 2, főútsűrűség 67 km /100 km 2. Vala
m ennyi települése főút mentén fekszik. Vasútvo
nalak hossza 8 km , vasútsűrűség 13,3 km /100
km 2. A települések 57%-a rendelkezik vasútállo
mással, kö zü lü k Szob b e lfö ld i vasúthálózati
végpont. A Duna jobb p a rti települései vasút
nélküliek. Hajózható nem zetközi v íz i útja a D u
na 32 km-es, Esztergom-Vác kö zö tti szakasza,
ahol 6 település rendelkezik folyam i személy
kikötővel. Kom pátkelőhelyek: Visegrád-Nagymaros, Szob-Pilism arót. Esztergom nál k ö z ú ti
D una-híd (M ária Valéria híd), Szobnál vasúti
híd vezet át az Ipolyon Szlovákiába. Esztergom
nak polgári célú füves repülőtere van.
T elepüléshálózat f l A kistáj a földrajzilag na

gyon energikus térségek közé tartozik, am it a na
gyon sűrű betelepültség is jelez: 100 km 2-re több
m in t 13 település ju t, de magas a beépített terü
letek aránya is (>20%). A térség 8 településéből 4
városi jogállású, közülük Esztergom sokoldalú
funkciókkal rendelkező középváros (2001: 29 452
lakos), a többiek néhány ezer lakosú kisvárosok.
A városi népesség aránya (2001: 83,4%) magasan
az országos átlag feletti. A falvak közepes mére
tűek (1000-3000 lakos), átlagos nagyságuk köze
líti a 2000 főt.
N épesség H Sűrűn benépesült kistáj, a népsűrű

ség (2001: 160 fő /k m 2) jóval az országos átlag
felett van, de több településen a m utató értéke
ennek az 1/3-át sem éri el. A népességmaximum
éve 1980, de azóta alig csökkent a lakosság szá
ma (2001: 46 126 fő). A természetes népmozga
lom 1980 óta veszteséges, ezt azonban 1990 útán
a m igrációs nyereség m ár kiegyenlítette. A kor
szerkezet még kedvező; a gyerm ekkorúak ará
nya nagyobb a 65 év felettiekénél (2001: 16,4, ill.
14,8%). A z elöregedési index értéke 1 települést
kivéve >100, de elöregedő népességű település
nincs. A z iskolázottsági szint - alapvetően Esz
tergom jó értékeinek köszönhetően - lényegében
m egfelel az országos átlagnak.
A vallási összetétel egyértelm ű: a népesség
2 /3 része róm ai katolikus, 8,2% reform átus, 1,2%
pedig evangélikus. A felekezeten k ív ü lie k és az
ism eretlen vallásúak együttes aránya 21,5%.
A népesség túlnyom ó része (2001: kb. 93%)
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magyar, ezenkívül említést érdemelnek a néme
tek (2%), a cigányság (1,8%) és a szlovákok (1,3%).
A munkaerő-piaci m utatók felemás képet tü k
röznek: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása
37,9%-os, a m unkanélküliek aránya viszont csak

7,2%. A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor
á ll az élen (2001: 62%), megelőzve az ipart (35,7%)
és a mezőgazdaságot (2,3%). 2007 nyarán a m un
kanélküliek aránya az országos átlag fele (3,3%), a
települések közötti csekély különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

est- közép-Duna-vidéki
Idegenforgalmi régió:
Üdülőkörzet: Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: Ászár-neszmélyi
Visegrád-Lepence

dl:

á

Duna-ipoly Nemzeti Park
élményfúrdő (Esztergom), Börzsönyliget (Kismaros), remetebarlangok (Nagymaros), szabadstrand (Pilismarót),
Apátkúti-völgy (Visegrád), Országos Kéktúra
esztergomi vár, Salamon-torony/királyi palota (Visegrád), római erőd maradványai (Pilismarót, Esztergom, Szob, Verőce,
Visegrád)
Mennyekbe Felvett Boldogságos Szűz Mária és Szent Adalbert Bazilika, Bakócz-kápolna, Fogadalmi templom,
ravatalozókápolna, Szent Péter és Pál r. kát. templom, Szent Kereszt felmagasztalása r, kát. templom,
szerb ortodox templom, vízivárosi plébánia, régi zsinagóga, Ozicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi (Esztergom),
kálváriakápolna (Nagymaros, Visegrád), ref. templom (Pilismarót, Verőce)
Heckenast-kúria (Pilismarót), Luczenbacher-kastély (Szob), Migazzi-kastély (Verőce), Pálfy-kastély (Visegrád)

th
Főszékesegyházi Könyvtár, Obermayer-ház, Városháza, ferences rendház és gimnázium, érseki palota, ferences rendház,
Fürdőszálló, Kamenszky-ház, Kanonoki házsor, Megyei Levéltár, Meszéna-ház, prímási palota, Szeminárium, Takarékpénztár,
Bischitzky-Müller-ház /Posta/, Brunner-ház, Niedermann-ház, Szerencsés-ház, Frey-ház, Pozzi-ház, Rudolf-ház,
Török generális háza, Zárda (Esztergom), Sylvia-lak/ Kittenberger Kálmán volt otthona/ (Kismaros), Vera-lak /Svájci-villa/
(Nagymaros), királyi palota, Görgey-ház (Visegrád)
Nepomuki Szent János-szobor (Dömös, Pilismarót, Szob), Balassa Bálint-szobor, István király koronázási helye /szabadtéri
oltár/, Szent István megkoronázása, Kuklander Mária-szobor, szabadtéri panteon, Szent Tamás-hegyi kálvária,
Boldog Özséb-szobor, Bottyán János-szobor, Erzsébet királyné-szobor, IV. Béla-emlékmű, koronázási dombormű,
Magyarok Nagyasszonya-, pestis- és Mária-szobor, Szentháromság-szobor, Szent István lovas szobra, Szent István-szobor,
Szent László-szobor, Szent Vendel-szobor, Szent Márk-szobor (Esztergom), Kittenberger Kálmán szobra (Kismaros),
kőkereszt (Nagymaros), Mátyás-szobor, Herkules-kút (Visegrád)
hajóállomás (Dömös), Csokoládékiállítás és Látványműhely, Mária Valéria híd, Prímási Gépgyár (Esztergom)
prépostságí romok, Dömösi Galéria és Helytörténeti Kiállítás (Dömös), Duna Múzeum, Keresztény Múzeum,
Főszékesegyházi Kincstár, Vármúzeum, Balassa Bálint Múzeum, Babits Mihály Emlékház, Míndszenty Emlékhely,
Búvármúzeum, Vízivárosi várfalak (Esztergom), Falumúzeum (Kismaros), római erőd maradványai (Pilismarót, Esztergom,
Szob, Verőce, Visegrád), Börzsöny Múzeum (Szob), Rádiómúzeum, Gorka Géza Kerámiamúzeum, templomrom (Verőce),
Mátyás Király Múzeum, Vízibástya, Zsigmondy Vilmos Gyűjtemény (Visegrád)
pincesor (Kismaros)
Esztergomi Várszínház

6.1.12 VISEGRÁDI-HEGYSÉG
A kistáj Komárom-Esztergom és Pest megyében
helyezkedik el. Területe 216 km 2 (a középtáj
78,6%-a, a nagytáj 2%-a).
D omborzat B A Börzsönytől a Duna által levá

lasztott kistáj felszínének kb. 55%-a a hátas típusú
középhegységi, kb. 15%-a az alacsony közép
hegységi fennsík, m integy 30%-a pedig az ala
csony dom blábi hátak és lejtők (főként a kistáj
É -É N y-i és D K -i részén) orográfiai dom borzat
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T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2 . szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6 . erdő
7. vízfelszín

%
5,4
4,8
5,1

0,6
4,0
79,9

0,2

Hektár
1í 65,6
1042,5
1109,0
132,0
861,3
17285,7
41,7

típusába sorolható. A tszf-i magasság 140 és 699
m között változik. A harm adidőszaki vu lkáni
hegység másodlagos, tektonikusán is átalakított

6.1.12

form ái közül a leg
nagyobb relatív re
lie f a kalderaro
m okhoz, az erupciós centrum okhoz
kapcsolódik (360
m /k m 2). Az átlagos
relatív re lie f 171
m /k m 2. A völgysűrűség a nagytáji át
lagot kissé megha
ladó, 3,8 k m /k m 2.
A kistáj É-i és K -i ré
szein, lejtőin jelen
tékeny az erózió; a
felszín hasznosítá
sát különböző deráziós folyam atok akadályozzák. A dom borzati
adottságok az erdőgazdasági és rekreációs célú
területhasznosítás szempontjából kedvezőek.
F öldtan ■ A hegység fejlődése a triász idősza

k ig nyom ozható, m ai arculatát azonban a 14-15
m illió éves - közép-m iocén - vulkanizm us ala
kította ki. Ennek első szakaszában főleg kis
mélységben m egszilárduló telérkőzetek, lakkolito k (pl. dunabogdányi C sódi-hegy), vagy lá 
vadóm ok, dagadókúpok, másrészt robbanásos
kitörések nyom án keletkezett vu lk á n i törm elé
kek vo lta k a jellegzetes term ékei. A v u lká n i m ű
ködés m ásodik szakaszában egy hatalm as (kb.
10 km átm érőjű) rétegvulkán jö tt létre, s ennek
későbbi beszakadásával egy nagy m éretű ka l
dera ala ku lt ki. Ezen b e lü l jö tt létre egy új, de
kisebb (5-6 km átm érőjű) rétegvulkán, m ajd en
nek beszakadásával újabb kaldera ala ku lt ki.
A vu lká n i tevékenység andezites és dácitos je l
legű vo lt.
A hegység fő tömege 14 m illió éve kiem elke
d ik környezetéből, s a pleisztocénig üledékkép
ződéstől mentes terület vo lt. A z utolsó kb. 1,5
m illió év egyes időszakaiban jellem ző a lösz lera
kódása: a hazai legfontosabb löszszelvények
egyike (Basaharc) is a kistáj területére esik.
É ghajlat ■ A hegység magasabb (több m in t 600
m tszf) területei a hűvös-m érsékelten nedves, az
alacsonyabban fekvő részek a mérsékelten hű
vös-mérsékelten nedves, de a K -i és a N y -i szegé
lyek a mérsékelten száraz éghajlati típushoz tar
toznak.

A z évi napfénytartam általában 1900 óra kö
rü li, de a legmagasabb pontokon eléri az 1950
órát. A n yá ri évnegyedben 760-780 óra napsütés
a valószínű, m íg télen 180-190 óra, de az 500 m
fe le tti tetőkön meghaladja a 200 órát.
A z évi középhőm érséklet Dobogókőn kevés
sel 8,0 °C a la tti, a hegység lábánál 9,5-10,0 °C
kö zö tti, m íg a tenyészidőszakban várhatóan
ugyanilyen eloszlásban 14 és 16 °C között ala
ku l. A 10 °C középhőm érsékletet meghaladó na
pok száma az 500 m fe le tti területeken 166 nap
k ö rü li (ápr. 25-okt. 10.), máshol közel 180 (ápr.
12,-okt. 10.), A z utolsó fagy átlagos dátum a a
magasságtól függően ápr. 18. és 22. közé esik, az
első őszi fagyé pedig okt. 18. és 22. közé. A fagy
mentes időszak hossza így 175-180 nap között
válto zik. A n yá ri abszolút m axim um hőm érsék
letek sokévi átlaga 30,0-32,0 °C, Dobogókőn
29,0 °C, a té li abszolút m inim um hőmérsékleté
pedig -16,0 °C.
A csapadék évi összege a hegylábaknál 580
m m k ö rü li, Dobogókőn 750 mm. A tenyészidőszak csapadéka 320 és 420 m m között változik.
A z egy nap alatt le h u llo tt legtöbb csapadékot, 87
m m -t, Dobogókőn mérték. A hegység lábánál
35-40 hótakarós nap várható, de Dobogókőn
m egközelíti a 90 napot is. A z átlagos m axim ális
hóvastagság a Duna völgyében 25, Dobogókőn
eléri a 40 cm-t.
A z a riditási index 0,94-1,18 (a hegytetőkön
0,94-1,00 az alacsonyabb területeken 1,15-1,18).
A z uralkodó szélirány az É N y-i, az átlagos
szélsebesség a tetőkőn 4-4,5 m /s , a völgyekben
kevéssel 3 m /s alatti.
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A z erdőgazdaság m ellett főként a turisztikát,
az üdülést és a té li sportokat segítik az éghajlati
feltételek.
V izek s A Dunába to rk o lló kis m ellékpatakok
vízgyűjtő területe Esztergom tól Szentendréig.
A tetők jó vízellátásúak, a peremek vízszegény
területek.
Nagyobb vízfolyások: Szentlélek-patak (16
km , 40,5 km 2), p ilism a ró ti M alom -patak (7 km ,
26,2 km 2), döm ösi M alom -patak (6 km , 14,2
km 2), A pátkúti-patak (9,6 km , 14 km 2), Bükkös
patak (16 km , 39,2 km 2). M ive l a nagyesésű pata
kokon sem a kora tavaszi hóolvadásből eredő,
sem a nyári záporok okozta árhullám ok nem tar
tósak, ezek nem akadályozzák az árterület hasz
nosítását. Ezért nem szükséges árvédelm i létesít
ményeket emelni.
A vízhozam ok nagy szélsőségek között in 
gadoznak (Szentlélek-patak 0-19 m 3/s , Bükkös
patak 0-24 m 3/s ). íg y rá ju k vízhasználatot
alapozni nem lehet. A z időszakos jelleg m iatt víz
minőségük szennyezett. A vízhiány és a meredek
lejtők m ellett állóvizek sem jöhettek létre, m ert a
keletkező mélyedések gyorsan kitöltődnek.
A hegységben sok a forrás, de azok többnyire
időszakosak. H elyzetük szerint a 170 m-es (Lepence-forrás) és az 525 m-es (Laura-forrás) szin
tek között fakadnak. M axim ális vízhozam ra a
K inizsi-forrás (Pilisszentkereszt, 260 1 /p), köze
pes vízhozam ra a Fenyvesbérci-forrás (Visegrád,
25 1/p) a legbővizűbb.
Gyér „ta la jv íz " időszakosan a völgytalpakon
fo rd u l elő. A hegység mélyebb rétegei is vízsze
gények. A rté zi kutak csak a perem területeken lé
tesültek, meglehetősen gyér vízhozam okkal és
sekély mélységgel. K özülük k itű n ik a leányfalui
egykori Bányászüdülő Fürdőkútja (560 1/p és
45 °C), am ely m ár a vu lká n i fekü triász rétegei
ből táplálkozik.
A terület vízközm ű-ellátottsága a szokásos
képet m utatja. K özponti vízellátása már van, de
csatornázás csak Dunabogdányban, így a köz
csatornával ellá to tt lakások aránya kistáji szinten
67,5% (2008).
N övényzet b D-ies kitettségben és az alacso
nyabb tetőkön cseres-tölgyes a zonális erdőtár
sulás, am elynek Dömös m ellett érdekes növénye
a szubm editerrán dudam ag (Danaa cornubiensis).
Gyertyános-tölgyesek zonálisan csak a legmaga
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sabb tetőkön, fennsíkszerű magaslatokon jelen
nek meg, többi előfordulásuk az E -i oldalakon és
völgyekben extrazonális. Ebben a társulásban él
a pofók árvacsalán (Lamium orvaid), az erdei var
júköröm (Phyteuma spicatum), az erdei varfű
(Knautia maxima). A bükkösök kis területet borí
tanak, lom bkoronaszintjükbe kocsánytalan tölgy
elegyedik. A törm eléklejtőkön és a sziklás gerinc
éleken hársas sziklaerdők, a m ély szakadékos
völgyekben szurdokerdő he lyi változata alakult
ki. Jellemző fajaik a pézsmaboglár (Adoxa moschatellina), a csillogó gólyaorr (Geránium lucidum), a hölgyestike (Hesperis matronalis), az erdei
holdviola (Lunaria rediviva), ritk a a gím páfrány
(Phyllitis scolopendrium). A D -i oldalakon melegkedvelő társulások jutnak uralom ra. Jellemző
fajaik a virágos kőris (Fraxinus ornus), a fekete fo
dorka (Asplenium adiantum-nigrum), a mérges sás
(Carex brevicollis), a hegyközi cickafark (Achillea
crithmifolia), a magyar bogáncs (Carduus collinus);
tömeges a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), ill. egyes típusokban a bajuszos kásafű
(.Piptatherum virescens). A m elegkedvelő erdők
védelmében N y-on többfelé m egtalálhatók a tö r
pem andula (Prunus tenella) bokrai. A hegység
D N y-i felén, az egykori szőlőkultúrák helyén je l
legzetes ko ntinen tális gyepek alakulnak k i
hosszúfüzérű harangvirág (Campanula macrostachya) jelenlétével. Szentendre m ellett található
érdekes ku ltú rre lik tu m a szentendrei rózsa (Rosa
villosa var. sancti-andreaé). P ilism aróinál, az E-i
perem vidéken kis kiterjedésben hom oki növény
zet is található (báránypirosító - Alkanna tinctoria, hom oki habszegfű - Silene conica).
G yakori élőhelyek: K2, K5, M l; közepesen
gyakori élőhelyek: OC, P2b, H3a, G2, LY2, H2,
L2a; ritk a élőhelyek: L l, RC, H4, E2, D34, J5 ,14,
OB, P2a, LY1.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 1, selyem kóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster
spp.) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 3, am erikai alkörm ös (Phytolacca americana)
1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác
(Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. ( Vojtkó András)
T alajok H A kistájat nagyobbrészt (76%) andezi

ten, andezittufán kiala ku lt, és zöm m el (90%)
erdővel boríto tt, vályog m echanikai összetételű,
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közepes vízvezető és jó vízraktározó képességű
agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják. A
meredek lejtők erodált erdőtalajai a sekély ter
mőréteg miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak.
A lejtők pihenőin és a hegylábakon az erdőtala
jok löszfoltokon találhatók.
Az ormok és gerincek lágy, porló tufáin
szmektites agyagásványú, erdővel borított feke
te nyirok talajok képződtek 4% területen. Zöm
mel (70%) erdőként, de 20%-ban szőlőként, 10%ban gyümölcsösként hasznosíthatók.
A Dunára néző hegyátmeneti domboldala
kon részben löszön, részben idősebb üledé
keken 10%-os kiterjedésben vályog fizikai féle
ségű, közepes vízvezető és jó vízraktározó
képességű barnaföldek találhatók. A közepesen
erodált barnaföldek termőrétege kőzettörmelé
kes. A barnaföldek 40%-a szántóként, 10%-a
gyümölcsösként, 30%-a szőlőként, 20%-a pedig
erdőterületként hasznosítható (ext. 28-50, int.
30-65).
A kőzethatású rendzina talajok kiterjedése
mindössze 1%. Teljes egészében erdőterületet al
kotnak.
Az ormokon és a hegygerinceken 6% kiterje
désben földes és köves kopárok találhatók, pionír
jellegű fás (90%) vagy füves (5%) vegetációval és
szőlővel.
A sík völgyek meszes, homokos öntésanya
gán réti öntés talajok fordulnak elő 3% területen.
Zömmel (80%) szántóként és rét-legelőként
hasznosíthatók. Az iszapos üledéken képződött

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)

01
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07
09
26

6
1
4
76

10
3

A talajtípusok te rü le ti elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
ajtípus
Lejtőka tegoria
5-17 17-25
01
30
2
8
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2
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2
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_
—
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öntés talaj termékenysége ext. 20-40, int. 25-60,
míg a homokos változaté ext. 15-30, int. 20-45.
A kistáj talajai búza, őszi árpa, kukorica, nap
raforgó, lucerna és szója termesztésére is alkal
masak. A homokos öntés talajokra gyümölcsö
sök is telepíthetők (Pilismarót).
K özlekedés m Félperiferikus közlekedési hely
zetű, vasút nélküli terület. ÉK-i peremét érintik a
11. sz. főút rövid szakaszai. Egyetlen, a hegysé
get ÉNy-DK irányban átszelő alsórendű közútja
Visegrád és Szentendre között teremt összekötte
tést. Állami közútjainak hoszsza 51 km, amely
ből 7 km (14%) másodrendű főút. Közútsűrűség
21 km/100 km2, főútsűrűség 2 km/100 km2. 2
települése közül Dunabogdány főút mentén fek
szik, Pilisszentlászló rövid bekötőúton át elérhe
tő közúthálózati végpont.

A tagolt hegyvidék nem
igazán alkalmas a megtelepedésre, így 100
km2-re még 1 település sem jut. A kistáj 2 hely
sége közül csak az egyik fekszik a belső terüle
ten. Átlagos népességszámuk közel 2000. Városi
jogállású település nincs, a központi település
Szentendre.
T elepüléshálózat

b

N épesség ^ Nagyon ritkásan benépesült kistáj, a

népsűrűség mindössze 18 fő/km2 (2001). A né
pességmaximum éve 1910 (!), azóta viszont a
térség lakosságának csak néhány százalékát ve
szítette el (2001: 3892 fő). A korábban pozitív ter
mészetes népmozgalom 1980 óta veszteséges,
1990 óta viszont ezt meghaladó mértékben nye
reséges a migráció. A korszerkezet kedvező,
a gyermekkornak aránya felülmúlja a 65 év felet
tiekét (2001: 17,2, ill. 14,5%). Az elöregedési in
dex értéke 100 körüli. Az iskolázottság szintje
elmarad az országos átlagtól, ez leginkább a dip
lomások arányánál látszik (2001: 7,9%).
A vallási összetételben a római katolikusok
aránya kimagasló (2001: 73,5%), rajtuk kívül csak
a reformátusok érdemelnek említést (11,4%).
A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya az átlagosnál kisebb (12,9%). A népesség
többsége magyar, arányuk azonban alig haladja
meg a 70%-ot, mivel viszonylag magas a néme
tek és a szlovákok aránya is (2001:18,4, ill. 7,7%).
A két etnikum eltérő településeken lakik: a né
metek Dunabogdányban (24,2%), a szlovákok
pedig Pilisszentlászlón (30,4%).
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A munkaerő-piaci mutatók kedvezőbbek az
országos átlagnál: 2001-ben a népesség gazdasá
gi aktivitása 41,1%-os, a munkanélküliek aránya
pedig csak 6,3%. A foglalkozási szerkezetben a

tercier szektor részesedése a legmagasabb (2001:
60,2%), megelőzve az ipart (34,4%) és a mezőgazdaságot (5,4%). 2007 nyarán a munkanélküli
ek aránya az országos átlag fele (3,2%).

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki
Üdülőkörzet: Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet
D una -lpo ly Nem zeti Park
sípálya (D ob ogó kő*), Rám-szakadék (Döm ös), Búbánat-völgy (Esztergom), Basaharc-völgy (Pilismarót),
nyári bobpálya (Visegrád), Országos Kéktúra
Csódi-hegy lakkolitja (Dunabogdány), Rám-szakadék, Vadálló-kövek (D öm ös), basaharci löszfal (Pilismarót), Holdvilág-árok
Kőhegy (Pomáz)
visegrádi fellegvár
r. k á t tem plom , zen-tem plom (Pílisszentlászló)
Millenniumi emlékmű, Kitelepítési emlékmű, hősök emlékműve, N epom uki Szent János-szobor (Dunabogdány)
faragott kőkapuk kőpadok (Dunabogdány)
* Közigazgatásilag Pilisszentkereszthez tartozik.

6.2 BÖRZSÖNY
6.2.11 KÖZPONTI-BÖRZSÖNY
A kistáj Pest és Nógrád megyében helyezkedik
el. Területe 46 km2 (a középtáj 10,2%-a, nagytáj
0,4%-a).
T erülethasznosítás

TÍPUS.
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
......... 0,1.......

Hektár
■ 2,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,3
99,6

15,9
4586,4

0,0

0,0

■ A Börzsöny az ország harmadik
legmagasabb, viszonylag kis területű hegysége.
A kistáj a harmadidőszaki, 1200 m körülinek
valószínűsített tszf-i magasságú börzsönyi sztratovulkán központi, 5-6 km átmérőjű kalderája.
Ezt a nagy formát részben a posztvulkáni tektonizmus, részben a későbbi eróziós völgyhálózat
alakította ki. A magassági értékek 325 és 938 m
közt váltakoznak, a kalderaperem K-en 800-900,
D om borzat
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Ny-on 600-700 m-en helyezkedik el. Az átlagos
relatív relief 250 m/km2; ÉK-en és DNy-on
350-370, a belső területeken 160-200 m/km2 a
jellemző érték. A felszín 4/5-e a magas, 1/5-e az
500-750 m tszf-i magasságú gerinces típusú
középhegységi domborzattípusba sorolható. A
völgysűrűség átlagos értéke 2,5 km/km2. A kis
táj peremén 4,8-5,2 km/km2 értékek is előfor-
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dúlnak. A kistáj domborzata az erdőgazdasági és
rekreációs területhasznosításra alkalmas.

A kistáj éghajlati szempontból az erdőgazdál
kodásnak és a turizmusnak kedvez.

F öldtan ■ A középső-miocénben, mintegy

V izek ■ A kistáj vízháztartását teljes egészében a
hegység központi, nagy csapadékú, jó vízellátá
sú területe uralja.
A hegység peremeit felszabdaló vízfolyások
nak ez a forrásvidéke. A nagy esés és a vizet át
nem eresztő, szálban álló kőzetek nagy felszíni
aránya miatt azonban állandó vízfolyás itt még
nincs. Az időszakosan száraz völgyekben hó
olvadáskor és esőzések idején heves árhullámok
vonulnak le, ám ezeknek kevés a víztartaléka.
A felszín erős lejtése miatt nincsenek álló
vizek sem.
Az erős vízhozam-ingadozás jellemzi a nagy
számú forrást is. Még 700 m-es szint felett is
gyakran találunk forrásokat. A Rózsa-forrás ered
a legmagasabban (870 m), aminek közepes víz
hozama azonban csak 1 0 1/p. A legbővebb hoza
mú a nagybörzsönyi Hidegkúti-forrás (700 m-en
83 1/p).
A felszín alatti vizek a tömör kőzetben igen
mérsékelten tározódhatnak, így a felszínre lépő
vízhozamok is csekélyek.
Mivel a területnek állandó települése nincs, a
kevés vízigényt a források vize kielégíti.

16-14 millió évvel ezelőtt lezajlott, hosszú ideig
elhúzódó vulkáni tevékenység több szakaszra
osztható. A vulkánosság heves kitörésekkel in
dult, melynek fő termékei a dácitos összetételű
piroklasztitok (ignimbrit). A nagy tömegű anyag
felszínre kerülése következtében hatalmas kal
dera alakult ki. Ezt követően egy szelídebb, lávadóm-felnyomulással, vulkáni kúpok kialakulá
sával jellemzhető szakasz következett. A vulkáni
működés záró szakaszában épült fel a Magas-Bör
zsöny: feltehetően egy 1300-1400 m magas, vélhe
tően több centrumból álló vulkánidóm-együttes
alakult ki, ami már a kitörések közben „kalderásodhatott." A vulkáni tevékenység fő produktu
ma a piroxén- és az amfibolandezit.
É ghajlat ■ A kistáj éghajlata hűvös-nedves.

Évente 1900 napfényes órára számíthatunk;
ebből 760-780 órára a nyári, kb. 200 órára a téli
évnegyedben.
Az évi középhőmérséklet a legmagasabb csú
csok környezetében 7,5 °C, a peremeken 8,5-9,0 °C
között alakul, a vegetációs időszak középhőmér
séklete kevéssel 14,0 °C fölötti. Évente 165-168
napon 10 °C fölöttiek a középhőmérsékletek; a
tavaszi határnap ápr. 20-25. között, az őszi okt.
10. körül várható. 170 fagymentes napra számít
hatunk, de a magasabb tetőkön ennél kevesebb
re. Az utolsó tavaszi fagy ápr. 25. körül van, az
első őszi fagy már okt. 10-15. között bekövet
kezik. A nyári abszolút maximumok átlaga a
tetőkön 27,0 °c , de a terület legmélyebben fekvő
részein 30,0 °C körül alakul, míg az abszolút mi
nimumok -17,0, -18,0 °C körüliek.
Évente 720-780 mm, a tetőkön valamivel több
a csapadék; ebből kb. 430 mm a vegetációs idő
szakban hull. Az egy nap alatt leesett legtöbb
csapadékot (97 mm) a Nagy hideg-hegyen mér
ték. A tetőket 90-100 napig, a mélyebben fekvő
területeket kb. 60 napig fedi hótakaró, amelynek
átlagos maximális vastagsága a tszf-i magasság
tól függően 40-50 cm.
Az ariditási index 0,90-0,98 közötti.
Az uralkodó szélirány ÉNy-i. A tetőkön 4-4,5
m/s-os, a völgyekben 3 m/s-os az átlagos szélse
besség. így a legmagasabb tetőkön a szélenergia
hasznosítás perspektivikus lehet.

N övényzet ■ A hegység legmagasabb csúcsait,
gerinceit foglalja magában. A legtöbb montán és
É-i fajt a Nagyhideg-hegy és Csóványos térsége
és oldalvölgyeinek hűvös-párás klímája őrizte
meg. Zárt erdőtömb, korábban a katonai felmé
rések térképei is összefüggő erdőséget jeleztek a
területre. Nagy területen, általánosan elterjedtek
a szubmontán bükkösök, a legmagasabb csúcsok
É-i oldalainak völgyfőiben a magaskórós bükkö
sök. Kisebb kiterjedésűek a gyertyános-tölgye
sek. Fontos társulásai a sziklás gerincek, völgyek
erdei és a nedves völgytalpak égeresei. Az itt élő
fajok nagy része bükkös elem, európai-eurázsiai,
ill. alpin faj: völgycsülag (Astrantia major), hava
si varázslófű (Circaea alpina), erdei holdviola
(Lunaria rediviva), fehér acsalapu (Petasites albus),
erdei varjúköröm (Phyteuma spicatum), borzamag
(Pleurospermum austriacum), pávafarkú salamonpecsét (Polygonatum verticillatum), szőrös és dárdás vesepáfrány (Polystichum braunii, P. lonchitis),
sugárkankalin (Primula elatior), havasalji rózsa
(Rosa pendulina), farkasbogyó (Scopolia carniolica),
lilásszárú aggófű (Senecio ovatus), bodzalevelű
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macskagyökér ( Valeriána sambucifolia). A térség
ben jellemző a bükkösök elkőrisesedése a szára
zabb, sekélyebb talajú termőhelyeken. Mész
kerülő bükkös a magasabb térszinteken alakult
ki, fekete áfonya dominanciával az aljnövényzet
ben. A D-ies lejtőkön tölgyes erdőtípusokat talá
lunk, mészkerülő és a melegkedvelő tölgyeseket.
Jelentősek a sziklai cserjések. A magasabb csú
csok D-i oldalain a fátlan gyepekbe felhatol a
hegyközi cickafark (Achillea crithmifoliá), de meg
található a magyar perje (Poa pannonién subsp.
scabra) és az északi szirtipáfrány ( Woodsia ilvensis)
is. A hegyi kaszálórétek kis kiterjedésűek, viszony
lag ritkák, épp ezért kevés igazi hegyvidéki faj
található rajtuk: hegyi tárnicska (Gentianella austriaca), rojtostárnics (Gentianopsis ciliata), pirosló
nádtippan (Calamagrostis purpurén). A lucfenyő
erdészeti telepítése jelentős.
Gyakori élőhelyek: K5, K2, L2a, LY4, P2a;
közepesen gyakori élőhelyek: L4a, K7a, H3a, RC,
OC, LY2, OB, LY1, L l, G3, E l; ritka élőhelyek: J5,
P2b, E34, L4b, H4, P45, RA, RB, 14, D5, E2, M7,
A l, B3, D34, J2.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens
parviflora) 2. ( Vojtkó András)
T alajok ■ A miocén vulkáni andezit kőzetű

hegyvidéken csupán két talajféleség található. A
zömmel gyengén erodált - az eredeti talajszel
vény legfeljebb 30%-át elveszített - agyagbemosódásos barna erdőtalajok (83%) és a szmektites
agyagásvány-tartalmú, duzzadó agyagos vályog
mechanikai összetételű, szélsőséges víz- és hő
gazdálkodású fekete nyiroktalajok (17%). A me
redek lejtők kőfolyásokkal és kőtengerekkel tar
kított agyagbemosódásos barna erdőtalajainak

erodáltsága lényegesen jelentősebb. Az agyag
bemosódásos barna erdőtalajok sekély termőré
tegük miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak és
teljes egészében (100%) erdővel borítottak.
Az erdőtalajokat a gerinceken és a meredekebb lejtőkön a fekete nyirok talajok váltják fel.
A nyirok talajokon a ritka állományú fás növény
zet a jellemző, azaz ezek a talajok is teljes egészé
ben erdőterületként hasznosulnak.
A vulkáni tufákon képződött agyagbemosó
dásos barna erdőtalajok vízgazdálkodására a
nagy víztartó képesség mellett a homoktalajokét
megközelítő vízvezető képesség a jellemző. Spe
ciális vízgazdálkodási tulajdonságuk a tufák
anyagi minőségében rejlik.
A kistáj mezőgazdasági potenciálját az erdőborítottság adja.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
„ 05 '3;
07

4 17 :
83

A talajtípusok te rü le ti elterjedése
a dom borzati ado ttságo k függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
5-17 17-25 >25
kód
0-5
05
07

-

-

4
4

-

-

-

96
96

K özlekedés ■ Abszolút periferikus közlekedési
helyzetű, állami közút és vasút nélküli terület.
Csupán EK-i peremét közelíti meg a KemenceDiósjenő közötti alsórendű közút.
T elepüléshálózat ■ A kistáj területén nincs köz

igazgatásilag önálló település.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest közép-Duna-vidéki
Üdülőkörzet: Dunakanyar kiemeli üdülőkörzet
D u n a -lp o ly N em zeti Parit
Szabó-kövek

6.2.12 BÖRZSÖNYIKISMEDENCÉK
A kistáj Pest megyében helyezkedik el. Területe
21 km2 (a középtáj 4,7%-a, a nagytáj 0,2%-a).

666

D omborzat @ A kistáj több egységből álló tagolt

medencedombság. A Kóspallagi- és a Márianosztrai-medencék DK-i, ill. DNy-i irányba nyi
tottak, s így inkább félmedencéknek tekinthetők.
A medencék abszolút magassága 150 és 350 m
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T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

o/
/o

7,2
26,9

2,0
0,0

Hektár
150,1
563,1
41,2

0,0

24,2
39,7

507,0
830,3

0,0

0,0

között változik. Az erősen tagolt Szokolyai-medencében az átlagos relatív relief 95 m/km2
(30-160 m/km2 közötti értékek mellett); a ki
egyenlítettebb Márianosztrai- és a Kóspallagimedence átlaga 130 m/km2, ill. 100 m/km2. Víz
folyássűrűségük összességében alatta marad a
börzsönyi átlagnak (2,8-3,6 km/km2). A kistáj
egységei környékük harmadidőszak végi-negyedidőszaki intenzívebb emelkedésével váltak
medencévé; a dombsági arculatot a folyóvizek
kel való felszabdaltságuknak köszönhetik.
F öldtan □ A medencék kőzettani alapja miocén
andezit, andezittufa. Ném elyikük a miocén
végén lajtamészkő fedőt, a pliocénban vékony
kavicsleplet is kapott. A leghomogénebb a Márianosztrai-medence (90% andezit, 10% lajtamész
kő). A Kóspallagi-medence különböző típusú
andezitből, s jellemzően azok tufájából, ill. agg
lomerátumból, a Szokolyai-medence feküjének
kb. 30%-a lajtamészkőből, 70%-a különböző
andezitek tufájából áll. A medencék felszínét
jelenleg többnyire vályogos beágyazású kőzettörmelék fedi. A Kóspallagi- és a Márianosztraimedencében a felszín kb. 10-10%-án löszderivátum található. A térségre az ÉNy-i csapású
szerkezeti irányok jellemzőek, gyakran a me
dencék peremét is kijelölik.

620-660 mm csapadék várható évente, amiből
340-370 mm a vegetációs időben hull. A 24 órás
csapadékmaximumot a kismedencékben sorra
az alábbi helyeken mérték: Kóspallag: 100, Szokolya-Királyrét: 95, Márianosztra: 70 mm.
Átlagosan 45-55 hótakarós nap van; az átlagos
maximális hóvastagság 25 cm.
A terület ariditási indexe 1,07 és 1,14 között van.
A szélirány ÉNy-i, de nem határozottan ural
kodó jelleggel. A kismedencék viszonylag szél
védettek, az átlagos szélsebesség 2 m/s körüli.
Éghajlati szempontból a kistáj alkalmas az erdőgazdálkodásra, de kevésbé hőigényes mezőgaz
dasági kultúrák is számításba jöhetnek.
V izek ■ A kismedencéket a Duna, ill. az Ipoly bal
parti mellékpatakjai csapolják le: a Márianosztraimedence Ny-i felét a Damásdi (Bezina)-patak, K-i
felét a Bőszobi-patak; a Kóspallagi-medencét a
Malomvölgyi-patak; a Szokolyai-medencét a Tö
rök-patak. Azonban a medencékre jutó vízgyűjtő
terület az említett vízfolyások vízgyűjtő területé
nek csak kisebb része. A kismedencék magasabb
környezetükhöz képest valamivel szárazabbak,
de nyereséges vízháztartásúak.
Az itt áthaladó patakok ezért állandó vizűek.
A Kóspallagi-medence kis tározója a Malomvöl
gyi-patakon 3,2 ha felszínű.
A kismedencék felé dőlő rétegekből számos
forrás táplálkozik, de igen mérsékelt állandó víz
hozamokkal (1-10 1/p), mivel a felszínépítő kő
zetek tározóképessége kicsiny. Szezonálisan
azonban igen bővizűek is lehetnek, mint pl. Márianosztrán a Községi-forrás (1081/p), Kóspallagon
a Vaskapu-kút (184 1/p); Szokolyán a Csurgó
forrás (876 1/p), de ki is száradhatnak. A helyi
lakosság vízellátását azonban néha mégis a for
rások biztosítják.

É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú medencék.
Évente 1900 órányi napsütést élvez, ebből 760
órát a nyári, 180 órát a téli időszakban.
9,0-9,5 °C közötti az évi középhőmérséklet,
15,5 °C körüli a vegetációs időszaké. Ápr. 17-20.
után 175-178 napig (okt. 12-14-ig) 10 °C fölöttiek
a napi középhőmérsékleti értékek. 170-175 fagy
mentes nap várható, kb. ápr. 20-25. és okt. 15.
között. A legmagasabb középhőmérsékletek át
laga 31,0 és 32,0 °C között van, míg a téli leghi
degebb minimum hőmérsékletek átlaga -1 7 °C.
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„Talajvízszint" a medencékben is csak he
lyenként alakult ki. A vízminőséget a mészszegénység és emiatt a lágyság jellemzi.
A medencék kis településein a vezetékes
vízellátás megoldott, s csatornázás is van min
denütt. A közcsatornával ellátott lakások aránya
kistáji szinten 65,8% (2008).
N övényzet ■ A kismedencék potenciálisan cse

res-tölgyes területek, az emberi tevékenység
következtében azonban ma már erdőtlen irtás
rétek, amelyeket sokfelé legeltetnek; kisebb
jelentőségű a szántóföldi növénytermesztés is.
Tipikusak - gyakoriak - a vegetációtöredékek
ben a száraz és tölgyes klímára jellemző nö
vényfajok. Részletezve:
Márianosztrai-medence: méregölő sisakvirág
(.Aconitum anthora), tavaszi hérics (Adonis vernalis), élesmosófű (Chrysopogon gryllus), pázsitos
nőszirom (Iris graminea), apró nőszirom (Iris pumila), Borbás-kerep (Lotus borbasii), Orlay-murok
(Orlaya grandiflorá), nagy pacsirtafű (Polygala ma
jor), jajrózsa (Rosa spinosissima), sziklai gyöngy
vessző (Spiraea média), hosszúlevelű árvalányhaj

üledék települt, amelyen agyagbemosódásos
barna erdőtalajok (80%) és barnaföldek képződ
tek. A kistáj erdőtalajait a lej tőviszony ok szántó
földi művelésre alkalmassá teszik. Barnaföldek
csupán az alacsonyabb térszínű peremek lösz
szerű üledékein képződtek.
A medencék talajai mezőgazdasági hasznosí
tásra alkalmasak. A barnaföldek (ext. 20-50, int.
25-75) 95%-ban, az agyagbemosódásos barna er
dőtalajok (ext. 30-60, int. 35-70) pedig 73%-ban
alkalmasak szántó művelésre. Földhasználatukat
kedvező vízgazdálkodási tulajdonságaik mellett
erodáltságuk mértéke alakítja. Az erdőterület a
kiterjedt szántóföldi hasznosítás következtében
csekély (10, ill. 3%). A sekély termőrétegű agyag
bemosódásos barna erdőtalajok (kb. 10%) legelő
ként vagy kaszálóként hasznosíthatók.
A vulkáni tufán képződött erdőtalajok mezőgazdasági hasznosítása a sekély termőréteg és a
szélsőséges vízgazdálkodás miatt nem jöhet szó
ba. Ezek rétként, ill. erdőterületként hasznosul
hatnak.
A lajtamészkő felszíneken rendzina talajok ta
lálhatók (<1%) erdővel vagy legelővel.

(Stipa tirsa).
Kóspallagi-medence: nagyezerjófű (Dictamnus albus), pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), fehér pimpó (Potentilla ólba), kövi pimpó
(Potentilla rupestris), kocsányos tölgy (Quercus robur), pilisi bükköny ( Vicia sparsiflora).
Szokolyai-medence: sziklai sás (Carex halleriana), egyenes iszalag (Clematis recta), nagyezerjófű
(Dictamnus albus), pázsitos nőszirom (Iris grami
nea), tömjénillat (Libanotis pyrenaica), sárga len
(Linum flavum), nagy pacsirtafű (Polygala major),
osztrák zsálya (Salvia austriaca), pilisi bükköny
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(Vicia sparsiflora).
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, OB, RC; közepe
sen gyakori élőhelyek: E l, K5, P2b, OC, H3a,
K7a, P45, J5, H4; ritka élőhelyek: RB, D2, L l, P7,
G3, D34, L4a, P2a, RA, M7, B5, M l.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1. ( Vojtkó

András)
T alajok ■ A három (Kóspallagi-, Márianosztrai-

és Szokolyai-) medencéből álló kistáj talajainak
alapkőzete miocén andezit és andezittufa, ame
lyet helyenként lajtamészkő fed be. Mindezekre
kőzettörmelékes, löszanyaggal elegyes vályogos
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K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési hely
zetű, főút nélküli terület. A medencék települései
számára a közúti összeköttetést a kistájtól D-re
futó 12. sz. főútból É-i irányba kiágazó alsórendű
közutak biztosítják. Kóspallag közúthálózati
végpont.
Állami közútjainak hossza 13 km. Közútsűrűség 43 km/100 km2 A kistáj K-i peremét érinti a
Vác-Balassagyarmat vasúti mellékvonal egy rö
vid (2 km-es) szakasza, amelyen Szokolyának
vasútállomása van. A vasútsűrűség 6,7 km/100
km2. A K-i kismedencében fut a 11 km hosszúsá
gú, turisztikai célokat szolgáló Kismaros-Király
rét keskeny nyomközű vasút 6 km-es szakasza.
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■ Mindhárom egymástól el
különülő kismedencében 1-1 falu található. Né
pességszámuk alapján kis- és közepes falvak, az
átlagos népességszám közel 1400.
T elepü lésh á ló za t

■ Ritkásan benépesült kistáj, a népsű
rűség 45 fő/km2 (2001). A népességmaximum
éve 1920 (!), azóta azonban csak 7-8%-kal fo
gyott a népesség (2001: 4133 fő). A népesség
szám alakulását a természetes népmozgalom és
a vándorlás változó viszonya alakította: a ván
dorlási veszteség 1990 után nyereséggé alakult,
1980 óta viszont a természetes népmozgalom
veszteséges. A korszerkezet kedvező, mivel a
gyermekkornak aránya meghaladja a 65 év fe
lettiekét (2001: 14,8, ill. 13,5%). Az elöregedési
index értéke valamivel 100 feletti, elöregedő né
pességű település nincs. Az iskolázottsági szint
jóval elmarad az országos átlagtól, de az egyes
települések között feltűnő különbségek vannak:
Szokolya mutatói pl. lényegesen jobbak Márianosztra értékeinél. Az utóbbinál feltehetően
N épesség

sokat ront a képen az itt levő büntetésvégrehaj
tó intézet.
Vallási téren is jelentősek a különbségek: Kóspallag döntően római katolikus (2001: 82,5%),
Szokolyán viszont fej-fej mellett vannak a római
katolikusok és a reformátusok (43,4, ill. 40,9%),
míg Márianosztrán a felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak együttes aránya feltűnően
magas (36,7%). (Az utóbbi bizonyára összefüg
gésbe hozható a helyi börtönnel és fegyházzal.)
A népesség lényegében színmagyar, mivel egyet
len kisebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók feltűnően ellent
mondásosak: a népesség gazdasági aktivitása
nagyon alacsony (Márianosztrán alig haladja
meg a 20%-ot), ugyanakkor a munkanélküliek
aránya 10% alatt marad (2001). A foglalkozási
szerkezetben mindenütt a tercier szektor domi
nál (53 és 77% között), megelőzve az ipart és a
minimális jelentőségű mezőgazdaságot. 2007
nyarán a munkanélküliek aránya mindenütt az
országos átlag alatti (2,77 és 4,08% között).

TÁ JI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki
őkörzet: Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet
D una -lpo ly Nem zeti Park
horgásztó (Kóspallag), sípálya (Szokolya), Országos Kéktúra

¥

Bibervár/Pusztavár erő d íte tt ő rto ro n y romjai (Kóspallag)
r. kát. tem plom , pálos kolostor /ro m / (Kóspallag), Magyarok Nagyasszonya r. kát. tem plom , kálváriakápolna,
pálos k o lo s to r/m a fegyház/ (Márianosztra), ref. tem plom (Szokolya)
napóleoni kőkereszt (Kóspallag), kálvária, Nagy Lajos-szobor (Márianosztra), Szent György-szobor (Szokolya)
kőbánya (Márianosztra), Királyréti Erdei Vasút
Mányoki-Viski Kiállítóterem és Emlékszoba (Szokolya)
palóc házak (Szokolya)

6.2.13 BÖRZSÖNYIPEREMHEGYSÉG
A kistáj Pest és Nógrád megyében helyezkedik
el. Területe 382 km2 (a középtáj 85,1%-a, a nagy
táj 3,5%-a).
D o m b o r z a t ■ A kistáj a Börzsöny paleovulkánja gyűrűszerűén elhelyezkedő radiális oldallejtő
it foglalja magában. Ennek megfelelően a relatív
relief értékek a kistáj külső széle felé fokozatosan

T erülethasznosítás
; .Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
2,4

10,6
3,7

0,01
5,8
77,5

0,1

Hektár
908,4
4063,4
1400,3
2,9

2201,8
29623,7
38,5

csökkennek 200-250 m/km2-ről 50-100 m/km2-re.
Az átlagos relatív relief 151 m/km2. Az abszolút
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magasság 122 és 661 m
közötti. A felszín 30%-a
az alacsony középhegység hátas, 40%-a
gerinces
orográfiai
d o m b o rz a ttíp u sá b a
sorolható, s kb. 30%-a
alacsony domblábi há
tak és lejtők típusa. A
vízfolyássűrűség átla
gosan 3,1 km/km2, de
a terület 1/3-án 4
km/km2 feletti. A ple
isztocén periglaciális
d o m b o rz a ta la k u lá s
hatására az 500 m fe
letti felszíneken kőten
gerek, krioplanációs
lépcsők tagolják a dom
borzatot, az alsóbb
szinteken a hegylábi
lépcsők, hegylábfelszínek erősen felszabdal
tak, ma is erősen eró
zióveszélyesek.

Ipoiyvece

B/£
Horpács

Perőcsény ;

Tolmács;
frá ly ré t

! Nőtincs

Indehely
íK a talin 'f/s z ta

„_vefcx
Kisoroszi
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marorVk- V
■ A kistáj fel
iSZTERGOM
színének több mint
2/3-át vulkáni anya
gok (főként miocén andezittufa és agglomerá
tum) fedik. A bádeni lajtamészkő a terület ÉNy-i
és D-i részén, gyakran egyenetlen eloszlásban
lösszel vagy pleisztocén agyaggal borított (15%).
Kb. hasonló kiterjedésű és fedésű a középső-mi
océn slír az ÉK-i és a D-i peremeken. A vulkáni
tevékenység középső szakaszában a magas-bör
zsönyi rétegvulkán peremén javarészt szubvulkáni centrumokból vulkángyűrű alakult ki. Ezek
az egyedi rétegvulkánok (pl. kemencei, közép
hegyi stb.) mind kőzettanilag, mind orográfiailag a kistájon belül jól elkülöníthetők. A fő szer
kezeti irány ÉK-DNy-i (pl. oligocén főtörés,
diósjenői diszlokációs öv).
A vulkáni működést követő hidrotermális te
vékenységhez kapcsolódó ércesedés a Ny-i ré
szen ma már nem képvisel komoly értéket, de a
középkorban fontos bányavárossá emelte Nagybörzsönyt.
F ö ld ta n

É g h a jl a t ■ M érsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.

670

.Berkenye

Dunabl
Aisecjrád

Dömós\

Az évi napfénytartam 1900 óra körüli. A nyá
ri időszakban 750-760, a téliben 180-200 óra nap
sütés várható. A napsütéses órák száma jelentős
mértékben függ az expozíciótól és a tszf-i magas
ságtól.
Az évi középhőmérséklet a kistáj legmaga
sabb részén 8,0 °C körüli, D-i peremén viszont
megközelíti a tíz fokot. A vegetációs időszak kö
zéphőmérséklete 15,3-16,3 °C. 10 °C feletti napi
középhőmérsékletek 175-178 napon fordulnak
elő ápr. 15-18. és okt. 12. között. A fagymentes
időszak hossza kevéssel 170 nap fölötti. A ta
vaszi határnap ápr. 20. körüli, az őszi okt. 15.
körül van. Az évi abszolút hőmérsékleti maxi
mumok átlaga a peremvidéken 32,0 °C, a maga
sabb helyeken 28,0 °C, a minimumoké -16,0 °C
körül van.
Az évi csapadék a peremhegység szélem 600
mm körüli, a magasabb részeken 750 mm. A ve
getációs időszakra ebből ugyanilyen eloszlásban
340-400 mm esik. Kemencén mérték a 24 órás
csapadékmaximumot, 144 mm-t. A legmagasabb
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tetőkön 60-70 napig, a peremvidékeken 40 napig
marad meg a hó takaró. Az átlagos maximális hó
vastagság a kistáj D-i peremén 20, a magasabb
helyeken 30-40 cm körüli.
Az ariditási index a terület É-i és D-i részein
1,10-1,17 között alakul, a magasabban fekvő te
rületeken kevéssel 1,00 alatt van.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség a szélvédett völgyekben 2 m/s kö
rüli, a tetőkön 3-4 m/s.
Akistáj alkalmas erdőgazdálkodásra és kevés
bé hőigényes mezőgazdasági kultúrák termeszté
sére, de turisztikai szempontból is hasznosítható.
V iz e k ■ A kistáj vízháztartása magasság, dom
borzat, kitettség, kőzetminőség és az uralkodó
légáramlatokhoz viszonyított fekvés szerint
nagy szélsőségek között váltakozik. A lefolyási
értékek viszonylag sűrű völgy- és vízfolyásháló
zatot tartanak fenn a hegység magasabb részein,
ami a peremek felé jelentékenyen gyérül.
A vízfolyások vízhozama erősen függ az évi
csapadéktól és a vízgyűjtő felépítésétől. A Ma
lomvölgyi-patak Zebegénynél 46 km2-ről 0,23
m3/s, a Morgó-patak Kismarosnál 20 km2-ről 0,6
m3/s, a Kemence-patak Bernecebarátin át 65
km2-ről 0,4 m3/s vizet szállít átlagosan. Az utób
binak nagyobb is az árvize (50 m3/s), mint a
Morgó-pataknak (41 m3/s).
A vízfolyások általában jól bevágódott me
derben futnak még a peremeken is.
A kis tározóképességű kőzetfelszín nagyszá
mú, nagy vízhozam-ingadozású időszakos rés
forrást, valamint a peremeken kevesebb, de
állandóbb vízhozamú talaj- és rétegforrást táp
lál. Előbbiek közül a kemencei Kenyeres-forrás
(780 1/p), utóbbiak közül a perőcsényi Alsótólforrás (648 1/p) tűnik ki időszakosan nagy víz
hozamával.
„Talajvíz" csak a szélesebb völgyekben jele
nik meg, máshol csak résvízzel, a peremeken
rétegvízzel is számolhatunk. Mennyisége mérsé
kelt. A talajvizek kemények is lehetnek, de a rés
vizek általában lágyak.
A közüzemi vízellátás lényegében megoldott,
csatornázás azonban csak Zebegényben van. így
a közcsatornával ellátott lakások aránya kistáji
szinten mindössze 19,3% (2008).

■ A D-i területek főként melegkedvelő
társulásokkal jellemezhetők, míg az É-i részeken

N ö vén yzet

bükkösök, gyertyános-tölgyesek, a völgyekben
égerligetek révén mezofil karakterű társulások
dominálnak. Sok montán faj ereszkedik le a Ma
gas-Börzsöny É lejtőin, vagy a térségben csupán
itt fordul elő (gímpáfrány - Phyllitis scolopendrium). A meredek D-i lejtőkön árvalányhajas lejtősztyepek, sajmeggyes bokorerdők, melegked
velő tölgyesek találhatók. Bennük jellemző a
hosszúfüzéra harangvirág (Campanula macrostachya), a piros kígyószisz (Echium maculatum),
a magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), a le
ánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a selymes bog
lárka (Ranunculus illyricus), a bozontos és a
hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa dasyphylla, S. tirsa) előfordulása. A Déli-Börzsöny jellegzetes
pontja a Szent Mihály-hegy, nevezetessége az en
demikus magyarföldi husáng (Ferula sadleriana),
valamint a sziklai sás (Carex halleriana), a duda
fürt (Colutea arborescens), a pirosló hunyor (Helleborús purpurascens) (utóbbi a hegységből jórészt
csak innen ismert). Néhány szubmediterrán faj
(pusztai szélfű - Mercurialis ovata, borzas szulák
- Convolvulus cantabrica) itt éri el tömeges előfor
dulásának ÉK-i határát. A Duna feletti hegylábak
mára jelentős mértékben beépültek, a folyamat a
jövőben valószínűleg erősödni fog. A hegység
peremi területeken jellemző a cseres-tölgyesek
elakácosítása, ill. az erdeifenyő és a szelídgeszte
nye telepítése.
A kistáj másik növényföldrajzi egysége az É-i
terület, amelynek vegetációját az összefüggő
erdőségek jellemzik: D-ies kitettségben cseres
tölgyesek, az exponált lejtőket melegkedvelő
tölgyesek borítják. Szűk patakvölgyeiben szur
dokerdő található gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium), karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum) fajokkal. Jellemző fajai az előzőeken túl:
medvehagyma (Allium ursinum), a magasabb
területekkel közös előfordulású keserű kakukk
torma (Cardamine amara), erdei holdviola (Lunaria
rediviva), szőrfű (Nardus stricta), sugárkankalin
(Primula elatior), nyugati csillagvirág (Sállá dru-

nensis).
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, K5, OC, OB, E2,
RC, P2b, L l; közepesen gyakori élőhelyek: H4,
E l, H3a, J5, P2a, D34, RB, LY4, K7a, L4a, J2, B2,
P7, G3, P45, LY2; ritka élőhelyek: M l, RA, B5,
L4b, LY1, H5a, B la, D5, K7b, M8, OA, D2, B4,
M7, E34, D6, J 4 ,14, II, A l, B3, C l, D l, Jla , M6.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
100-120; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1,
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gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró
(Asclepias syriacá) 2, tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens
parviflora) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)
□ A peremhegység talajainak alapkő
zete 66%-ban andezittufa, a maradék részé lajtamészkő és slír. Az alacsonyabb térszíneken
ezekre a kőzetekre lösz és harmadkori agyag
telepedett. A kistáj talajtanilag meglehetősen
homogén. Az összterület 82%-án vályog mecha
nikai összetételű agyagbemosódásos barna
erdőtalajok képződtek (ext. 25-50, int. 30-60),
amelyek mintegy 85-90% -a erdővel borított.
Vízgazdálkodásukat a közepes vízvezető és a jó
víztartó képesség jellemzi. Az erős felszíni ta
goltság miatt az erdőborítottság ellenére is a ta
lajok erősen erodáltak és ennek következtében a
sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak.
Az Ipoly-völgyet kísérő dombvonulat lösz
szerű, agyagos vályog mechanikai összetételű
üledékein gyengén erodált barnaföldek képződ
tek (17%). Erdősültségük csekély (kb. 15%). Vízgazdálkodásuk kedvező. Szántóként (ext. 20-50,
int. 25-75) 55%-ban, szőlőként és gyümölcsös
ként 15-15%-ban hasznosíthatók.
A kistájban a slíres gerinceken erdőborított fe
kete nyiroktalaj (1%), ÉK-en a patakvölgyben
löszszerű üledéken csernozjom barna erdőtalaj,
és a K-felé néző patakvölgyekben réti talajok szí
nezik a kistáj talajtani összetételét.
A táj mezőgazdasági potenciálját az erdők, a
barnaföldeken a szántók és a gyümölcsösök
(őszibarack és málna) képviselik.
T a l a jo k

/^talajtípusok te rületi megoszlása
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K ö z l e k e d é s a Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület. D-i peremén, a Duna bal
partján párhuzamosan vezetnek a 12. sz. főút
nak, valamint a Budapest-Vác-Szob (-Párkány/
Sturovo) nemzetközi vasúti fővonal Kismaros és
Zebegény közötti szakaszai. Állami közútjainak
hossza 79 km, amelyből 14 km (18%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 17 km/100 km2, főútsűrűség 3 km/100 km2. Egyetlen főút menti tele
pülése Zebegény. Nagybörzsöny és Perőcsény
közúthálózati végpontok. A kistáj D-i peremén
futó 13 km-es kétvágányú villamosított vasút
vonal-szakaszon kívül DK-i részén vezet a V ácBalassagyarmat normál nyomtávú vasút Verőce
és Berkenye közötti 10 km-es szakasza. A vasút
vonalak hossza 23 km, vasútsűrűség 5 km/100
km2. 5 települése közül csak Zebegénynek van
vasútállomása. A kistáj Ny-i részén vezet a tu
risztikai célú Nagybörzsöny-Nagyirtáspuszta
közötti 7 km-es keskeny nyomközű vasút.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A sajátos alakú hegyvidéki
kistáj nem igazán alkalmas a megtelepedésre,
így a 100 km2-re jutó települések száma alig ha
ladja meg az egyet. Az 5 helység között városi
jogállású nincs. A falvak népességszáma - egy
kivétellel - szűk sávban (850-1200 fő) mozog, az
átlagos népességszám közel 900.

■ Ritkásan benépesült kistáj, a népsű
rűség 40 fő/km2 (2001). A népességmaximum
éve 1960, azóta a térség elveszítette népessé
gének közel felét (2001: 4484 fő). Hagyományos
elvándorlási terület, s a természetes népmozga
lom is évtizedek óta veszteséges. A kedvezőtlen
népesedési folyamatok nyomot hagytak a kor
szerkezeten is: a 65 évnél idősebbek aránya
meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 22,2, ill.
16%). Az elöregedési index értéke mindenütt
>100, 1 településen a népesség elöregedése
visszafordíthatatlannak látszik. Az iskolázottsá
gi szint elmarad az országos átlagtól, s ez legin
kább a diplomások arányában (2001: 6,9%) mu
tatkozik meg.
A vallási összetétel egyértelmű: a római kato
likusok aránya meghaladja a 70%-ot (2001), a re
formátusok aránya 11,1%, az evangélikusoké
5,7%. Viszonylag alacsony a felekezeten kívüliek
és az ismeretlen vallásúak együttes részesedése
(11,2%). A népesség túlnyomó része (2001: kb.
90%) magyar, a németek aránya 6,6%-ra csökN épesség

kent, de 2 településükön magasabb az arányuk
(Nagybörzsöny: 8%, Zebegény: 19,3%).
A munkaerő-piaci mutatók sajátos ellentmon
dást tükröznek: miközben a népesség gazdasági
aktivitása (2001: 32,1%) jóval az országos átlag
alatt van, addig a munkanélküliek aránya mind

össze 7,2%. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor dominál (2001: 64%), megelőzve az ipart
(26,5%) és az átlagosnál nagyobb arányú mezőgazdaságot (9,5%). 2007 nyarán a munkanélküli
ek aránya (3,4%) az országos átlag felét teszi ki,
a települések közötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki
Üdülőkörzet: Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet
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* * Közigazgatásilag Szokolyához tartozik

6.3 CSERHÁT-VIDÉK
6.3.11 KOSDI-DOMBSÁG
A kistáj Pest és Nógrád megyében helyezkedik
el. Területe 226 km2 (a középtáj 8,4%-a, a nagytáj
2,1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

O
/o/
‘ 4,5
35,5
7,1
1,2
6,7
44,4
0,6

Hektár
1013,5
8029,5
1598,3
274,7
1518,9
10033,5
145,2
..

D omborzat ■ A kistáj 200-250 m tszf-i átlagma

menet a Cserhát és a Duna-völgy síksága között.
A felszín közel fele alacsony domblábi hátak és
lejtők, kb. 30%-a közepes magasságú fennsíkok,
dombsági hátak és lejtők orográfiai domborzat
típusába sorolható, míg kb. 25%-ában tagolt
dombsági hátak különböző típusait azonosíthat
juk. A dombsági környezetben sasbérces típusú
karbonátos hegyek találhatók (Naszály). Ez
utóbbi felszínek a dunántúli típusú (kevés felszíni
mezoforma, hévizes hatások) karsztosodás je
gyeit mutatják; a nagyobb részen eróziós-deráziós folyamatok hatnak ma is. A DK-i irányba erő
sen lejtő felszínen az átlagos relatív relief 103
m/km2, az abszolút magasság 140 és 652 m közt
változik. Az átlagos vízfolyássűrűség 3,6
km/km2. A kistáj közel 2/3-a felszínmozgásos,
ill. mozgásveszélyes terület.

gasságú hegységperemi dombság; mintegy át
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F öldtan ■ A kistáj kb. 2/3-án oli-

gocén agyagmárga, homok, ho
mokkő, kavics, kb. 25%-án felső-tri
ász mészkő és dolomit, kb. 8%-án
pedig miocén andezit és andezit
tufa van a felszínen, ill. a felszín
közelében. A jellemző ÉNy-DK-i
irányú törésvonalak mentén ki
emelkedett (400-450 m-en negyed
időszak eleji forrásbarlangok jelzik
az intenzitást) és exhumálódott Na
szályhoz - elfedve - improduktív
széntelepes eocén rétegek is csatla
koznak (Kösd). A fenti törésirányt
mutatja a helyenként a Dunával
párhuzamosan futó völgyrendszer.
A dachsteini mészkőből álló Na
szály szolgáltatja az alapanyagot a
váci cementgyárnak, így eredeti
formáját jórészt már elveszítette.
É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Évente mintegy 1900 óra napsütésre számít
hatunk, ebből nyáron 770-790, télen közel 180
óra várható.
Az évi középhőmérséklet 9,0-9,5 °C, a vegetá
ciós időszaké 16,0 °C körüli. A 10 °C középhő
mérséklet átlépésének tavaszi határnapja ápr.
12-13., az őszié okt. 15., így ez az időszak 1844185
nap hosszú. 180 napnál kevéssel több fagymentes
nap várható, ápr. 16—18-tól okt. 18-ig. 30,0-32,0 °C
között van az évi abszolút maximumok átlaga,
míg az abszolút minimumoké -16,0 °C körüli.
Az évi csapadékösszeg 570-640 mm, amely
ből 330-370 mm a vegetációs időszakban esik.
A 24 órás csapadékmaximum értéke 103 mm;
Rádon mérték. Évente 35M0, az É-i lejtőkőn 50
napig takarja hó a felszínt; az átlagos maximális
hóvastagság 25-30 cm.
Az ariditási index a terület É-i, ÉK-i részén
1,10; a D-i részekig fokozatosan 1,20-ig nő.
Az uralkodó szélirány ÉNy-i. A terület legszele
sebb része a Naszály 3 m/s körüli átlagértékekkel.
A mérsékelten hőigényes gyümölcsök ter
mesztése mellett az éghajlat a szántóföldi kultú
ráknak is megfelelő, míg a magasabb területek
erdőgazdálkodásra is használhatók.
V iz e k ■ A k is tá j a z É s z a k i-k ö z é p h e g y s é g le g s z á 
ra z a b b é s le g v íz s z e g é n y e b b te rü le te , e n n e k k ö 
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vetkeztében nagyon alacsony a vízfolyássűrűsé
ge. Csupán a Galga néhány időszakos jobb parti
mellékpatakja és a Gombás-patak forráságai
származnak innen. A Gombás-patak főmedré
ben azonban állandóan van víz, ami ritka nagy
csapadék és hóolvadás idején 33 m3/s-ig is növe
kedhet. A patakvölgyek alsó szakaszán nagy csa
padékok alkalmával erős a feltöltődés.
A kistájnak egyetlen jelentősebb forrása a
Hétkápolna-forrás Vác alatt, amely viszonylag
tekintélyes átlagos vízhozamát (30 1/p) a Na
szály mezozoos kőzeteiből kapja.
„Talajvíz" a völgyek oldalán mélyen (6 m
alatt), a völgytalpakon 2 m körül helyezkedik el.
Mennyisége csekély.
A rétegvízkészlet sem haladja meg ezt az érté
ket. A mélyebb rétegek vízzáró tulajdonsága
miatt az artézi kutak száma is, vize is kevés.
A felszín közeli talajvíz helyenként nitrátos, nem
használható. A völgyek talajvize emellett néhol
igen kemény és szulfátos is. Túlnyomó a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg.
Vízvezeték-hálózat minden községben van,
részlegesen kiépült csatornahálózat azonban
csak 2 településen. így a közcsatornával ellátott
lakások aránya kistáji szinten mindössze 28,3%
(2008).
N övényzet ■ Az eredeti vegetáció néhol cseres

tölgyes, nagyobb kiterjedésben tatárjuharos lösz
tölgyes, fragmentálisan löszpusztarét lehetett.
Jelenleg gyümölcsösöket, szőlőket és az eredeti
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vegetáció pionír elemeivel visszatelepülő parcel
lákat találunk, az antropogén hatások intenzí
vek. Növényföldrajzi kettősséggel jellemezhető
a legmagasabban fekvő Naszály területe. A leg
feltűnőbb keveredés a sziklagyepek típusaiban
ismeretes. A D-i dolomitterületek sziklagyep
típusa a Dunántúli-középhegység tipikus társu
lása, míg az É-i mészkőlejtők nyúlfarkfüves
gyepje a Bükk és az Aggteleki-karszt hasonló tár
sulásaival rokonítható. A hegy tetején a szintén
ÉK-i kapcsolatú hársas sziklai erdőtársulás ala
kult ki mérges sás (Carex brevicollis) tömegével és
sziklai cserjéssel. A sziklagyepek és sziklai erdő
társulások különleges fajoknak adnak életteret, a
jelzett keveredést mutatva: sziklai sás (Carex halleriana), halvány repcsény (Erysimum pallidiftorum), naprózsa (Fumana procumbens), méhbangó
(Ophrys apifera), sápadt kosbor ( Orchis pallens),
ezüstaszott (Paronychia cephalotes), magyar perje
(Poa pannonién subsp. scabra), fürtös kőtörőfű
(Saxifraga paniculata), magyar gurgolya (Seseli
leucospermum), sziklai borkóró (Thalictrum foetidum). A hegylábak és a lankás domboldalak fel
hagyott gyümölcsöseiben, a mezsgyéken olyan
ritkaságok is előfordulnak, mint a tátorján
(Crambe tataria) és a bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum). Előfordul itt a vitézvirág
(Anacamptis pyramidalis), a csillagőszirózsa (Aster
amellus), a dunai szegfű (Dianthus collinus), a
nagyezerjófű (Dictamnus albus), a selymes peremizs (Inula oculus-christi), a sárga, a borzas és az
árlevelű len (Linum flavum, L. hirsutum, L. tenuifolium), a vitéz és a bíboros kosbor (Orchis militaris, O. purpurea), a macskahere (Phlomis tuberosa),
a nagy pacsirtafű (Polygala major), a pusztai és a
hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa pennata, S. tirsa),
a cseplesz meggy (Prunus jruticosa), a bugás
macskamenta (Nepeta nuda), az aranyfürt (Aster
linosyris), a kövér aggófű (Senecio doria) és a buglyos zanót (Chamaecytisus austriacus).
Gyakori élőhelyek: L2a, K2, P2b, H5a, RC, L l;
közepesen gyakori élőhelyek: OC, OB, E l, M l,
B la, LY3, L2x, LY4, K5, P7, P2a, LY2, RA; ritka
élőhelyek: L4a, RB, M8, OA, H4, D34, B5, J5, BA,
K I a, H2, H3a, H l, M7, G2, M6, E34, LY1, P45.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
100-120; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima)
1, gyalogakác (Amorpha jruticosa) 1, selyemkóró
(Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens
parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria

spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)
T alajok ■ A kistáj hat talajtípusa közül megha

tározó területi részaránya az agyagbemosódásos
barna erdőtalaj oknak (48%) és a bamaföldeknek
(46%) van.
AKosdi- és a Nézsa-Csővári-dombság alapkő
zetét is 66%-ban oligocén agyagmárga, homok,
homokkő, triász dolomit és mészkő, ill. 34%-ban
miocén andezit és andezittufa alkotja. A maga
sabb térszínekre jellemző agyagbemosódásos bar
na erdőtalajok agyagos vályog mechanikai összetételűek, gyenge vízvezető, nagy vízraktározó
képességűek és erősen víztartók. Erdősültségük
mintegy 60%-os. Területük negyede szántóként
(ext. 25-50, int. 25-55) és szőlőként hasznosítható.
A kistáj É-i részén, ahol az alapkőzetet vé
kony lösztakaró fedi, barnaföldek képződtek.
Mechanikai összetételük agyagos vályog, vízgazdálkodásuk kedvező. Erdősültségük mint
egy 35%-os. Szántóként (ext. 20-50, int. 25-60)
35%-ban, a meredekebb lejtőkön szőlőként (20%)
és gyümölcsösként hasznosíthatók.
A kistájban kis területi részaránnyal földes
kopárok (1%), rendzina talajok (2%), savanyú
nem podzolos barna erdőtalajok (1%) és humu
szos homoktalajok (2%) is előfordulnak. A földes
kopárok főként szőlőterületként, a humuszos
homoktalajok szántóként hasznosíthatók. A ren
dzina és a savanyú nem podzolos barna erdőta
lajok erdőterületként jöhetnek szóba.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kiód

Területi részesedés
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A talajtípusok területi elterjedése
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A talajok nagy része savanyú kémhatású és
erodált. A szántókon a búza, a kukorica, a napra
forgó és a vöröshere a fő növények. A rendzinákon a sziklagyepek jelentenek természeti értéket.
K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési hálózati
helyzetű terület. Ny-i peremét a 2. sz. főút 5 km-es
szakasza érinti, DNy-i peremét a 2/A sz. autóút
Vácot K-től elkerülő 13 km-es szakasza szeli át. D-i
peremén fut az Aszód-Galgamácsa-Vácrátót egy
vágányú vasútvonal rövid szakasza. A kistáj tele
pülései e közutak és a vasút révén Vác és Aszód
irányába rendelkeznek kedvező elérhetőségi felté
telekkel. Állami közútjainak hossza 59 km, amely
ből 18 km (32%) főút. Közútsűrűség 25 km/100
km2, főútsűrűség 7,8 km/100 km2. Egyetlen főút
menü települése Szendehely. Kösd és Püspökszi
lágy közúthálózati végpontok. A kistáj 10 km-es
vasútvonala villamosított. Vasútsűrűség: 4,3
km/100 km2. Települései közül csak Váchartyán
és Kisnémedi rendelkezik vasútállomással.

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj az átlagosnál sű
rűbben betelepült: 100 km2-re több mint 4 tele
pülés jut. A térség 10 helysége között városi jog
állású nincs, a központ szerepét a szomszédos
Vác tölti be. A faluhálózatot kis- és közepes mé
retű falvak alkotják, az átlagos faluméret közel
1200 lakost jelent.

T

N é p e s s é g ■ Viszonylag ritkásan benépesült kis
táj, a népsűrűség 52 fő/km2 (2001). A népesség

maximum éve 1970, azóta alig csökkent a lakos
ság száma (2001: 11 851 fő). Hagyományos el
vándorlási terület, de a migrációs veszteséget a
természetes szaporodás ellensúlyozni tudta.
1980 óta a természetes népmozgalom vesztesé
ges, 1990 után viszont a migráció lett nyereséges.
A korszerkezet kedvező, a gyermekkornak ará
nya meghaladja a 65 év felettiekét (2001:17,5, ill.
14,9%). Az iskolázottsági szint már nem mutat
ilyen jó képet: a magasabb képzettségűek aránya
érzékelhetően elmarad az országos átlagtól, pl. a
diplomások aránya mindössze 4,4% (2001).
A vallási szerkezetben a római katolikusok
dominálnak (2001: 69,2%), a protestánsok között
kiegyenlítettek az arányok (reformátusok: 9,9%,
evangélikusok 8,7%). A felekezeten kívüliek és
az ismeretlen vallásúak együttes részesedése az
átlagosnál alacsonyabb (9,3%). Az etnikai össze
tételben a magyarok aránya meghaladja a 90%-ot
(2001), a németek részesedése 4,7%, a szlováko
ké 1,9%. A két kisebbség lényegében 1-1 telepü
lésen él, így az előbbiek aránya Szendehelyen
közel 40%, az utóbbiaké pedig Ősagárdon 42,5%.
A munkaerő-piaci mutatók vegyes képet mu
tatnak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása
36,7%-os, a munkanélküliek aránya viszont csak
8%. A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor
aránya valamivel meghaladja az iparét (2001: 52,1,
ill. 45,4%), a mezőgazdaság aránya elhanyagolható
(2,5%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya vala
mivel meghaladja az országos átlag felét (3,7%), a
települések közötti csekély különbségekkel.
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Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki
Üdülőkörzet: Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet
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6.3.12 NÉZSA-CSŐVÁRI-DOMBSÁG
A kistáj Nógrád és Pest megyében helyezkedik
el. Területe 134 km2 (a középtáj 5%-a, a nagytáj
1,2%-a).
Területhasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,5
41,7

2,2
0,2
6,4
44,7

1,2

Hektár
473,5
5578,7
295,8
28,1
857,8
5981,1
155,2

D o m b o r z a t ■ A kistáj 155 és 445 m közötti tszf-i
magasságú, a peremi területek felé lealacsonyo
dó, erősen tagolt dombság. A relatív relief átla
gos értéke 95 m/km2, a középső részen 155
m/km2 értéket is meghaladja, míg a peremeken
60 m/km2. A felszín kb. 60%-a közepes domb
sági hát és lejtő, 25%-a alacsony dombhát és lej
tő, 15%-a gerinces típusú alacsony középhegy
ségi orográfiai domborzattípusba sorolható. Az
utóbbi típusnak a felszíne rendkívül tagolt, itt
6-7 km/km2 a völgysűrűség értéke, de az átla
gos érték is 4 km/km2 felett van. A dombság
gerincét képviselő sasbérceket fiatal tektonikus
mozgások exhumálták, s pl. a Romhányi-hegyet É-ENy-i irányban féloldalasán ki is billen
tették. Felszínük fedett karszt jellegű, egy-két
kis méretű víznyelővel. A kistáj felszínének
több mint 70%-a erózióval közepesen veszé
lyeztetett.

Évente kb. 1900 órán át süt a Nap, ebből a
nyári hónapok 770 órát, a téli hónapok 170-180
órát élveznek.
Az évi középhőmérséklet 9,2-9,6 °C között
van, a vegetációs időszakban pedig 16,0 °C körü
li értékekre számíthatunk. A napi középhőmér
séklet ápr. 12-13. után már 10 °C fölött van és kb.
183 napig, okt. 14-ig fölötte is marad. Ápr. 16.
körül kezdődik a fagymentes időszak, amely
valamivel okt. 15. után ér véget, így a hossza ke
véssel több, mint 180 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga
31,0-32,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C között van.
580 mm csapadék hull évente, amiből valami
vel kevesebb, mint 350 mm a vegetációs időszak
ban esik. A legtöbb 24 óra alatt lehullott csapadé
kot, 74 mm-t, Nézsán jegyezték fel. Általában
mintegy 40-45 napig borítja hó a felszínt; az átla
gos maximális hóvastagság D-en 20-25, É-on
25-30 cm.
Az ariditási index értékek 1,15-1,20 között
vannak.
A területen legtöbbször ÉNy-i szél fúj, amely
nek átlagos sebessége 2,5 m/s körül van.
Éghajlati szempontból a kistáj szántóföldi
növénytermesztésre és erdőgazdálkodásra al
kalmas.
i z e k ■ Száraz, gyenge lefolyású terület. A víz
gyűjtő a Galga középső és a Lókos-patak felső
szakaszának jobb parti időszakos kis vízfolyása
ira terjed ki, amelyekben víz csak hóolvadás és
nagyobb esők után folyik. A völgyekben erős feltöltődés van.

V

A kistáj fő szerkezeti vonalai
DK-ÉNy-i, ill. ÉK-DN y-i irányúak, amelyek
mentén a felső-pliocén-pleisztocén kéregmozgá
sok a pannóniai időszakig feltehetően egységes
triász időszaki mészkőből és felső-triász fődolo
mitból álló tönkfelszínt sasbércekre tagolták
(csővári rögök). A pannon végén a területet
kvarckavicstakaró vékony leple fedte be, amely
ugyan erősen lepusztult, mégis több helyen a fel
színre bukkan. A sasbércek közötti térszínt és a
kistáj többi részét oligocén homok, homokkő,
homokos márga fedi.

F

ö ld ta n

s

■ A kistáj éghajlata mérsékelten hű
vös-mérsékelten száraz.
Ég

hajla t
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A kistájban egyetlen jelentősebb forrást sem ta
lálunk. A „talajvíz" is összefüggéstelenül helyezke
dik el az enyhébb lejtők és a völgytalpak alatt.
Mennyisége kevés. Minőségileg a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg a túlnyomó. Ke
ménysége mérsékelt, szulfáttartalma sem jelentős.
A mélyebb rétegek kedvezőtlen víztározó ké
pessége miatt az artézi kutak száma is, vízhoza
ma is kevés. így a kistáj nemcsak felszíni, hanem
felszín alatti vízben is szegény. Ezek felhasználá
sát is korlátozza a több helyen előforduló nitrát.
A községek vízellátása teljesen megoldott, a
csatornahálózat azonban csak részlegesen épült
ki. így a közüzemi szennyvízhálózatba bekap
csolt lakások aránya 55,1% (2008).
N övényzet ■ Az eredeti vegetációt a tatárjuharos
lösztölgyesek és a cseres-tölgyesek, ritkán a gyer
tyános-tölgyesek jelentették. Jelenleg maradvá
nyaikban mutatkoznak a főként kultúrterületekkel domináns kistájban. A cseres-tölgyesek főként
ligeti perje (Poci nemorális) és egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora) dominanciával jellemez
hetők, a ritka gyertyános-tölgyesben farkasölő
sisakvirág (Aconitum vulparia), berkipimpó
(Waldsteinia geoides) is megtalálható. A D-i oldala
kon, meszes alapkőzeten bokorerdők, felhagyott
szőlők és gyümölcsösök, másodlagos cserjések és
száraz gyepek jelentik a természetes és a félter
mészetes növényzetet. Ezek értékes fajai: tatár
juhar (Acer tataricum), tavaszi hérics (Adonis vernalis), sziklai sás (Carex hallerianá), dudafürt
(Colutea arborescens), nagyezerjófű (Dictamnus
albus), sujtár (Laser trilobum), sárga len (Linum flavum) és a ritka terpedt rezeda {Reseda phyteumá).
Nedves réteken, völgytalpakon elterjedt a mocsári
csorbóka (Sonchus palustris). A kistáj botanikailag
értékes pontjai a Csővár feletti hegyek. Ezeken
lappangó sás (Carex humilis) -dominálta gyepek,
molyhos tölgyesek, bokorerdők egyaránt megta
lálhatók. A dunántúli dolomithegyekben is elő
forduló flóra néhány faja még megvan itt is, de
már csökkenő mértékben. Jellegzetességük a ma
gyar bogáncs (Carduus collinus), a sziklai sás {Ca
rex hallerianá), a nem gyakori virágos kőris (Fraxinus ornus), a ritka naprózsa (Fumana procumbens);
gyakoribbak a magas gubóvirág {Globularia punctata), a homoki szalmagyopár {Helichrysum arenarhim), a szirtőr (Hornungia petraeá), a berkipimpó
(’Waldsteinia geoides). A területen igen kiterjedt feketefenyő-telepítésekkel találkozunk.
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Gyakori élőhelyek: L2a, K2, OC, P2b, RC, OB;
közepesen gyakori élőhelyek: H5a, H3a, L2x, L l,
RB, B la, P2a, D34, H4, RA, E l, J5, BA; ritka élő
helyek: H2, L4b, LY4, OA, B5, P7, M l, E34, K5,
B2, E2, B3, K la, D5, D6, G2, H l, H5b, M6.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: bálványfa {Ailanthus altissimá) 1, gya
logakác (Amorpha fruticosá) 2, selyemkóró (Asclepias syriacá) 3, tájidegen őszirózsa-fajok {Aster
spp.) 2, akác (Robinia pseudoacaciá) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. ( Vojtkó András)
T alajok ■ A Kosdi-dombságéval azonos alap

kőzeten 55%-os területi részarányban vályog,
agyagos vályog mechanikai összetételű, kedve
ző vízgazdálkodású, legfeljebb közepesen ero
dált, zömmel (75%) erdőborított agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek. Kémhatásuk
gyengén, kisebb részben erősen savanyú. Az
erózió miatt szántóként és legelőként legfeljebb
25%-uk hasznosítható (ext. 30-60, int. 35-70).
A lösszel fedett alapkőzeten képződött, vályog
mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodá
sú, de többnyire jelentős mértékben erodálódott
bamaföldek előfordulási aránya kb. 25%. Zömmel
szántóként (75%) és részben legelőként (20%) hasz
nosíthatók. Erdőként kb. 5%-uk, szántóként 75%-uk
hasznosulhat, míg a fennmaradó rész legelőként.
A szántók főbb növényei a búza, a kukorica, a nap
raforgó és a vöröshere (ext. 30-53, int. 33-75).
Az erősen tagolt dombsági területeken a le
pusztulással létrejött földes kopárok előfordulása
jelentős (20%). Mezőgazdasági hasznosíthatósá
guk kismértékű (7%). Zömmel gyenge faállo
mányú erdők (60%) vagy kopár felszínek (33%).
Talajképző kőzetük, mechanikai összetételük az
agyagbemosódásos barna erdőtalajokéval meg
egyező, vízgazdálkodásuk azonban a szervesA talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
20
07
55
09
25
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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Erdő
Lejtőkategóriá
0-5
5-17 17-25 >25
kód
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anyag-tartalom hiánya és az elfolyás miatt ked
vezőtlenebb.
K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút nélküli terület. ÉNy-i peremét
érinti a megszüntetésre kijelölt Romhány-Diósjenő vasúti mellékvonal Bánk és Romhány kö
zötti rövid szakasza. K-i határvonala közelében
fut az Aszód-Balassagyarmat vasúti mellékvo
nal. A kistáj forgalmi tengelye az ÉNy-DK irá
nyú Alsópetény-Nógrádsáp közötti közút,
amely a települések többsége számára Rétsággal
biztosít közúti kapcsolatot. Állami közutak
hossza 48 km. Közútsűrűség: 40 km/100 km2. A
kistájban futó 6 km-es vasúti mellékvonalsza
kaszból adódóan a vasútsűrűség 5 km/100 km2.
A kistáj települései közül egyiknek sincs vasútállo
mása, viszont nincs közúthálózati végpont sem.
T elepüléshálózat m A kistáj az átlagosnál sű

rűbben betelepült, 100 km2-re több mint 4 tele
pülés jut. A térség 6 helysége között városi jog
állású nincs. A faluhálózat jórészt kisfalvakból
(500-1000 lakos) áll, a legnagyobb népességszá
ma is alig haladja meg az 1000-et. Az átlagos
faluméret 700 lakos feletti.
N épesség a A kistáj ritkásan benépesült, a nép

sűrűség mindössze 44 fő/km2 (2001). A népesség
maximum éve 1960, azóta elveszítette népességé
nek közel 1/4-ét (2001: 4375 fő). A lakosságszám
alakulását a természetes népmozgalom és a mig

ráció változó viszonya határozza meg: az utóbbi
1990 óta nyereséges, az előbbi viszont 1980 óta
veszteséges. A korszerkezet már átfordult: a 65
év felettiek aránya felülmúlja a gyermekkorúakét (2001: 17,2, ill. 15,7%). Az elöregedési index
értéke mindenütt >100, a legkisebb falu népessé
gének elöregedése visszafordíthatatlannak lát
szik. Az iskolázottság még rosszabb képet mutat:
a népesség több mint 1/3-a csak az általános
iskolát végezte el, az érettségizettek aránya csu
pán 13,1%, a diplomások részesedése (2001:
3,6%) pedig az országos átlag 1/3-át sem éri el.
A vallási összetételt a római katolikusok domi
nanciája határozza meg (2001: 71,6%). A protes
tánsok között az evangélikusok aránya lényege
sen felülmúlja a reformátusokét (17,6, ill. 1,4%). A
felekezeten kívüliek aránya elenyésző (0,8%), de
az átlagosnál alacsonyabb az ismeretlen vallásúak
részesedése is (6,9%). A népesség kb. 4/5 részét a
magyarság teszi ki, a szlovákok aránya 15,8%, a
cigányságé pedig 2,6%. A kistáj a hazai szlovák
ság egyik szállásterületéhez tartozik, így arányuk
több településen is magas (pl. Alsópetény: 44,2%).
A munkaerő-piaci mutatók vegyes képet mu
tatnak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása
átlag alatti (35,5%), a munkanélküliség pedig
átlag körüli (9,4%). A foglalkozási szerkezetben
az ipar megelőzi a tercier szektort (2001: 51,6, ill.
45,4%), a mezőgazdaság aránya átlag alatti (3%).
2007 nyarán a munkanélküliek aránya (11,1%)
közel duplája az országos átlagnak, a települések
közötti jelentős különbségekkel.
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6.3.21 KÖZPONTI-CSERHÁT
A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Terü
lete 307 km2 (a középtáj 11,4%-a, a nagytáj 2,8%-a).
Területhasznosítás

■Típus

:

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

/
/O

0

2,2
28,4
1,4
0,1
14,4
53,0
0,5

Hektár/!
677,7
8692,9
422,6
43,1
4421,4
16255,2
138,9

D omborzat ■ Ny-on a Galga, K-en a Zagyva
völgye által határolt kistáj 160 m és 574 m közöt
ti tszf-i magasságú, völgymedencékkel tagolt,
alacsony középhegység. A felszín 85%-a hátas
típusú alacsony középhegységi, 15%-a pedig ta
golt medencedombsági orográfiai domborzat
típusba sorolható. Az átlagos relatív relief 120
m/km2, a Bézma-Tepke rögvonulata környékén
a 200 m/km2 értéket is eléri, míg a peremi része
ken 60 m/km2-nél alacsonyabb érték a gyakori.
Átlagos vízfolyássűrűsége 3,7 km/km2, azon
ban a Bézma-Tepke sasbércvonulat K-i lábánál 7
km/km2-nél is nagyobb. A kistáj középső részén
intenzívek a lejtős tömegmozgások és a talaj
erózió.
F öldtan ■ A kistáj felépítésében ÉNy-ról DK fe

lé egyre fiatalabb kőzetek vesznek részt. ÉNy-on
a hegység lábánál felső-oligocén homokos, agya
gos összletek lépnek a felszínre, ezt követően az
alsó-miocén slír és kavics rétegsorok, majd a kö
zépső-miocén andezittakarók következnek. A
hasadékvulkanizmus viszonylag vékony takaró
kat épített fel, s gyakoriak a kisebb centrális
erupciók, valamint telérek, amelyek még a pliocén folyamán erősen lepusztultak és a későbbi
kéregmozgások hatására sasbércekké feldarabolódtak. Az andezitre kisebb-nagyobb foszlá
nyokban lajtamészkő, az alacsonyabb szinteken
szarmata mészkő is rakódott. Becske térségében
kisebb oligocén korú kőszéntelepek találhatók.
É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá

raz éghajlatú kistáj.
Kevéssel 1900 alatti az évi napsütéses órák
száma. A nyári évnegyedben 760 körüli napos
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órára, a téliben 170-180, a legmagasabb ponto
kon kb. 200 napos órára számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet a kistáj legma
gasabb pontján 8,0 °C körüli, máshol 9,0-9,5 °C,
a vegetációs időszaké ugyanígy 15,2 ill. 15,8-16,2 °C
között alakul. Ápr. 14-16. után a napi közép
hőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot, és okt. 13-ig,
180-182 napon át fölötte is marad. A fagymentes
időszak ápr. 20-25. között, de a magasabb helye
ken csak ápr. 25. után kezdődik, és okt. 15. körül
ér véget. így a hossza kb. 180 nap. A legmaga
sabb hőmérsékletek átlaga 32,0 °C körüli, de a
legmagasabb pontokon csak 30,0 °C. A legalacso
nyabb minimumok átlaga -17,0 °C.
Az évi csapadék 580-630 mm, ebből 340-380
mm a vegetációs időszakban hull. A 24 órás csa
padékmaximum értéke 68 mm, az észlelés helye
Becske.
Az É-ias lejtőkön 50 fölött, máshol 45 hótakarós nap várható, és 25 cm az átlagos maximális
hóvastagság.
Az ariditási index 1,15 és 1,21 között van.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, a szélsebes
ség a völgyekben 2 m/s, de a magasabb ponto
kon 3-3,5 m/s.
A kistáj éghajlati szempontból elsősorban az
erdőgazdálkodás igényeit elégíti ki.
V izek m Száraz, gyenge lefolyású kistáj, amelyet
a Zagyva jobb oldali mellékpatakjai (Szuha-, Bér-,
Herédi-patak) tagolnak.
A vízfolyások közül a Szuháról vannak mér
tékadó adataink (19,4 km, 112 km2; KQ = 0,06
m3/s; NQ = 35 m3/s). Ezen a szakaszon az egyes
patakok árterületei még nem jelentősek. Árvizeik
gyorsan, kártétel nélkül lefolynak. Az év túlnyo
mó részében jelentéktelen vízhozamokat vezet
nek. Erős völgyfeltöltés folyik a Szuha-patak
völgytalpán.
A kistájban kevés a forrás. Legszámottevőbb
a cserhátszentiváni Malom-forrás (30-1801/p) és
az ecsegi Hármas-forrás (30-60 1/p), viszonylag
mérsékelt vízhozam-ingadozással.
Összefüggő „talajvíztükör" inkább csak a völ
gyekben alakult ki, ahol 2-3 m alatt helyezkedik
el. Mennyisége nem számottevő. Jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Általában
kemény, 30-40 nk°. A szulfáttartalom mérsékelt.
Rétegvíz a rétegek tározóképességének cse
kélysége miatt ugyancsak kevés. Az artézi kutak
általában a miocén rétegeket csapolják meg.
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Sekélyek és vízsze
gények.
Mivel a talajvíz
számos helyen nit
rátot is tartalmaz, a
települések vízellá
tása csak vezetékes
rendszerrel oldha
tó meg. Ez jórészt
megtörtént, csator
nahálózat azonban
mindössze 10 tele
pülésen van, az is
csak részlegesen
kiépítve, így kistáji
szinten a közcsa
tornával ellátott la
kások aránya csu
pán 39,9% (2008).
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nagyobb része kultúrtáj, kisebb erdőfoltokkal, völgyalji nedves ré
tekkel, patakmenti fűzligetekkel. Az erdők zöm
mel cseres-tölgyesek, ezek részesedése 75% felet
ti. Az aljnövényzetben típusjelző a ligeti perje
(Poa nemoralis), a fagyai (Ligustrum vulgare), a
bükksás (Carex pilosa) és a felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla). Az É-i oldalakon gyer
tyános-tölgyesek és gyertyános-bükkösök is
megjelennek, de szerepük alárendelt: kis kiterjedésűek és fajokban szegények. Megemlíthető a
közönséges édesgyökerű-páfrány (Polypodium
vulgare), a barkócafa (Sorbus torminalis), a magas
csukóka (Scutellaria altissima) előfordulása.
A bükkös csupán néhány állományfoltot képez,
azt is a hegyoldalak É-i lejtőm, teknőkben. A szá
razabb, melegkedvelő erdőkben D-i elemek a
pázsitos nőszirom (Iris graminea), a sziklai és a
lappangó sás (Carex halleriana, C. humilis). A lej
tők, hegylábak D-ies oldalainak sztyepjellegű
növényzete jórészt másodlagos, benne érdeke
sebb faj a selymes peremizs (Inula oculus-christi),
a dudafürt (Colutea arborescens) és a Janka-tarsóka (Thlaspi jankae). A meglehetősen nagy terüle
tet borító gyeptársulások közül a sztyeprétek és
a félszáraz gyepek emelhetők ki fajgazdagságuk
és jobb természeti állapotuk miatt. Nagybárkány
felett, a Hármas-határ-hegy É-i oldalában, a Nádas-tó lápjában tőzegmohafajok (Sphagnum spp.)
N övényzet
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és közönséges rence ( Utricularia vulgáris) voltak
megtalálhatók. Sok helyen találunk telepített
akácost, erdei- és feketefenyvest. Komoly problé
mát jelent a hatalmas területeket meghódító par
lagfű.
Gyakori élőhelyek: L2a, OC, K2, P2b, L l, RC,
H3a, E34; közepesen gyakori élőhelyek: OB, RB,
P45, H4, K7b, RA, E l, P2a, M l, B la, G3, L4a, LY2,
H5a, K5, LY1, K la, LY4; ritka élőhelyek: L2x, B5,
E2, J4, D34, J5, L4b, P7, H2, D6, LY3, M8, B lb , J3,
D 5 ,14, M7, B2, BA, G2, A l, B3, M6, II, OA, B4.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster
spp.) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 2. (Vojtkó András)
T alajok m Az Északi-középhegység talán leg

szerényebb mezőgazdasági potenciálú kistája.
Az 574 m magas hegységet alkotó kőzetek válto
zatossága nagy, az oligocén homokos és agyagos
rétegek, az alsó-miocén slír és az andezit előfor
dulása a jellemző. Az erősen tagolt hegyvidéki
kistájban a kőzetfelépítés változatosságát növeli,
hogy az andezitre lajta- és szarmata mészkő
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rakódott, a pleisztocénban pedig lösz települt,
amely különböző mértékben erodálódott. A vál
tozatos kőzetfelszínen agyagbemosódásos barna
erdőtalajok képződtek (55%). A D-i kitettségű,
alacsonyabb térszínű löszfelszíneken a barnaföl
dek előfordulása a jellemző (34%).
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok me
chanikai összetétele túlnyomórészt - a talaj
képző kőzettől függetlenül - agyagos vályog. A
kismértékben erodált változatok vízgazdálko
dása a közepes vízvezető képesség miatt kevés
bé kedvező, míg az erősen erodált változatoké a
sekély termőrétegűség miatt szélsőséges. Erdő
területként (50%) és legelőként (25%) hasznosíthatóak.
A lepusztulás révén kialakult köves és földes
kopárok területi részaránya jelentős (8%). A me
szes felszíneken rendzina talajok vannak (<1%).
A barnaföldek a kistáj É-i részén nyirkokon,
középső harmadában pedig harmadidőszaki
vagy idősebb üledékeken képződtek. Mechani
kai összetételük a talajképző kőzettől függően
vályog vagy agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk
az agyagbemosódásos barna erdőtalajokéval
megegyezik vagy jobb vízvezető képességük mi
att kedvezőbb. Szántóként mintegy 45%-ban
hasznosíthatók (ext. 30-50, int. 32-60).
A szántókon termeszthető növények a búza,
az őszi árpa, a kukorica, a burgonya és a vörös
here. A nem vagy csak gyengén erodált erdőtala
jok közepesen savanyúak, ezért meszezésük ja
vasolt. Az erősebben erodált talajok esetében a
meszes alapkőzet felszínre kerülése vagy az el
vékonyodott termőréteg miatt a meszezés már
nem alkalmazható. A talajvédelemre a gazdálko
dóknak gondot kell fordítaniuk. Megoldást a
szántóterület csökkentése jelenthet, ezért az ja
vasolható.
A patakvölgyekben agyagos vályog mechani
kai összetételű, szénsavas meszet nem tartalmazó
réti és nyers öntés talajok találhatók. Kiterjedé
sük 1, ill. 2%. Szántóként 40 és 30%-ban, rét-lege
lőként 40 és 5%-ban hasznosíthatók.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
07
09
26
31
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A talajtípusok te rü le ti elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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K özlekedés a Félperiferikus közlekedési háló

zati helyzetű, főút és vasút nélküli terület. ÉK-i
pereme közelében fut a 21. sz. másodrendű főút,
amellyel nagyrészt ÉNy-DK irányú közutakon
át teremt kapcsolatot. Ny-i szélét rövid szaka
szon megközelíti az Aszód-Balassagyarm at
vasúti mellékvonal, amelynek egyetlen állomása
(Becske-Alsó) viszont a kistájon belül fekszik.
Közútjai főként Pásztó és Bátonyterenye elérhe
tőségét biztosítják. Állami közútjainak hossza 74
km, a közútsűrűség 21 km/100 km2. Települése
inek 53%-a közúthálózati végpont. A kistáj tele
püléseinek 6%-a rendelkezik vasútállomással.
T elepüléshálózat ■ A kistáj az átlagosnál sű

rűbben betelepült: 100 km2-re közel 6 település
jut. A térség 17 települése között egyetlen városi
jogállású sem akad, központként leginkább a
szomszédos Pásztó említhető. A faluhálózatban
a törpe- és aprófalvak (<500 lakos) a meghatáro
zóak, a 2 legnépesebb település is alig múlja felül
a 2000-es lélekszámot. Az átlagos faluméret alig
haladja meg az 500 főt.
N épesség ■ A kistáj ritkásan lakott, a népsűrű
ség az országos átlag 1/3-a körül mozog (2001:
38 fő/km2). A népességmaximum éve 1941, azóta
a térség népességének közel 30%-át veszítette el
(2001: 9231 fő). Hagyományos népességkibocsá
tó terület, de 1980 óta a természetes népmozga
lom is veszteséges. A kedvezőtlen népesedési fo
lyamatok nyomot hagytak a korszerkezeten is: a
65 év felettiek aránya valamivel már nagyobb a
gyermekkorúakénál (2001: 18,2, ill. 17,1%). Az
elöregedési index értéke csak 2 faluban <100, 6
településen viszont a népesség elöregedése
visszafordíthatatlannak látszik. Hasonlóképpen
sötét képet mutat az iskolázottság is: a népesség
több mint 30%-a még az általános iskolát sem fe
jezte be, ugyanilyen arányban befejezték, de itt
meg is rekedtek, miközben az érettségizettek
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aránya mindössze 12,1%, a diplomások aránya
pedig az országos átlag 1/5-e (2001: 2,4%).
A vallási megoszlás egyértelmű, a népesség
3/4 része római katolikus. Az evangélikusok
aránya 13,6%, néhány faluban a többséget teszik
ki. A reformátusok részesedése mindössze 1%,
de az átlagosnál alacsonyabb a felekezeten kívü
liek és az ismeretlen vallásúak együttes részese
dése is (7,2%). A népesség több mint 4/5-e ma
gyar, 1/10 része pedig roma. Legnagyobb, több
mint 300 fős közösségük Bujákon él. A szlovákok
aránya kis táji szinten 5%-ot tesz ki, Sámsonhá-

zán viszont a népesség felét, Lucfalván pedig az
1 /3-át teszik ki.
A munkaerő-piaci mutatók messze elmarad
nak az országos átlagtól: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása nem érte el a 30%-ot, a
munkanélküliek aránya pedig 17,0%-ra rúgott.
A foglalkozási szerkezetben fej fej mellett áll
a tercier szektor és az ipar (2001: 46,9, ül. 46,7%),
a mezőgazdaság aránya átlag körüli (6,4%). 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (9,9%) másfélszerese az országos átlagnak, a települések kö
zötti jelentős különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

é s z a k -m a g y a ro rs z á g i^ m m m m m iim m im m m iii
H ollókői Tájvédelmi Körzet, Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet, Márkházapusztai Fás Legelő Természetvédelmi Te rület «Pappenheim-homokkőbarlang (Buják)

n

Jákotpusztai Dél-Cserháti Ökológiai Tájközpont (Bércéi), ökológiai tanösvény, sásbérci kilátó (Buják), Országos Kéktúra S
kb. 400 éves tölgyek (Buják)
andezitoszlopok (Nap-hegy, Bér), Vár-hegy (andezit; Sámsonháza)
Buják vára romjai, a hollókői vár romjai
buddhista sztúpa (Becske), ev. tem plom (Bér, Bokor, Sámsonháza), Szent A nna kápolna és rem etelak
r. kát. tem plom (Buják)
Balás-kúria (Becske), Lázár-kúria (Bér), Bene-Teichmann-kastély, Balog-Schönaigner-kastély, Kállay-kastély (Bércéi)
falukép /U N E SC O világörökség/ (H ollókő)
V ir dolo njm -szobor (Bércéi), kálvária (Buják), várlegenda-szobor (H ollókő), Flórián-szobor (Nagybárkány)

0.
Szövőház, Mívesház (H ollókő), kőfejtő (Sámsonháza)
középkori tem plom /ro m / (Bokor) prem ontrei apátság maradványai (Garáb), H ollókő Múzeum, Postamúzeum,

■fit Palóc Babamúzeum (H ollókő)

pincék (Bér), népi lakóházak (Felsőtold, Hollókő, Márkháza)

63.22 GALGA-VÖLGY
A kistáj Nógrád és Pest megyében helyezkedik el. Te
rülete 99 km2 (a középtáj 3,7%-a, a nagytáj 0,9%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

Hektár .
13,2
64,9
0,4
1,2
6,3
13,0
1,0

1303,3
6406,0
36,0
121,3
623,2
1281,8
94,1

D omborzat ■ A kistáj 122 m és 255 m közötti
tszf-i magasságú, megközelítően É-D -i irányú,
aszimmetrikus folyóvölgy. Átlagos szélessége
1,5 km, azonban Püspökhatvantól D-re fokoza
tosan kiszélesedik. Az átlagos relatív relief 56
m/km2, a Galga felső folyása mentén 100-120
m/km2 közötti, a kistáj D-i részén 40 m/km2 kö
rüli értékek a tipikusak. A vízfolyássűrűség átla
gos értéke 3,3 km/km2, Becske környékén és tőle
D-re 4-5 km/km2 közötti, míg Domonytól D-re 1
km/km2 körüli. A völgy Galgagutától É-ra hátas
típusú, alacsony középhegység, míg attól D-re
közepes magasságú, dombsági domborzati típu
sok környezetében van.

683

6 .3.22

F öldtan ■ A Szandavár lábánál eredő folyó

egész hosszában tektonikusán előre jelzett
völgyben folyik. Völgyhálózata nagyon fiatal,
csak az újpleisztocénben alakult ki. A Galgaguta-Acsa közötti É -D -i irányú folyószakasz
meredek bal partján gyakoriak a bádeni andezitkúp-maradványok és az andezitből álló magas
latok. A völgy az Ácsa és Püspökhatvan közötti
szakaszon megtörik, befordul az Acsai-völgy
Ny-K-i törésébe, majd a Csibaj-hegy andezittö
mege előtt újra D felé kanyarodik. A Galga-völgyet alacsony, fiatal pleisztocén (Il/a, Il/b sz.) te
raszok kísérik, amelyek különösen Galgamácsa
és Domony környékén jellemzőek. A magasabb
teraszok közül legfeljebb a löszfedte III. sz. te
raszt lehet azonosítani.
É ghajlat ■ A völgy É-i része mérsékelten hű

vös-mérsékelten száraz éghajlatú, de a D-i része
már mérsékelten meleg-száraz.
Az évi napfénytartam É-on kevéssel 1900 óra
alatti, D-en 1900 óra körüli; ebből 760-770 óra nap
sütésre nyáron, 170-180 órára télen számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet É-on 9,5, D-en 10,0 °C
körül van, a vegetációs időszakban pedig
16,2-16,7 °C közé esik. 10 °C-ot meghaladó közép
hőmérsékletre 183-186 napon számíthatunk, ápr.
10-13. és okt. 13-14. között. A fagymentes időszak
kezdete a völgy É-i részén ápr. 20., D-en ápr. 15.
körül van, vége átlagosan okt. 15-18, közé esik.
így kb. 180 fagymentes napra számíthatunk, de a
fagyzugos É-i területeken ennél valamivel keve
sebbre. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
átlaga 32,0-33,0 °C, a minimumoké a völgy D-i ré
szén -16,0 °C, az É-i részeken viszont -17,0 °C.
Évente a sokévi átlag szerint 550 mm körüli
csapadék várható, ebből 330 mm a vegetációs
időszakban hull. Galgamácsán mérték a 24 órás
csapadékmaximumot (173 mm). É-on átlagosan
40, D-en 35 hótakarós nap van, és az átlagos ma
ximális hóvastagság 20 cm.
Az ariditási index a völgy É-i részén 1,20 kö
rüli, a D-i részeken 1,25.
Gyakoriak a völggyel párhuzamos szélirá
nyok, a szélsebesség 2 m/s körüli.
A völgyet éghajlata szántóföldi növények ter
mesztésére teszi alkalmassá.
V izek ■ Az É-ról D-re mintegy 40 km hosszan

elnyúló kistájon belül a vízháztartásban nincse
nek különbségek.
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A névadó Galga teljes vízgyűjtő területe 568
km2. Erről a tekintélyes területről a Galga vízállá
sai 4-337 cm között ingadoztak Galgamácsánál
és 13-331 cm között Hévízgyörknél. A középvízszint azonban csak 56-71 cm volt. Ugyanezeken
a helyeken sem a kisvízi (0,045-0,6 m3/s), sem a
nagyvízi (2%-os) hozamban (40-50 m3/s) nem
volt lényeges különbség. A mellékvizek (Berceli-,
Sápi-, Sinkár-, Némedi- és Egres-patak) közül
az utóbbiról vannak mértékadó adataink (Bagnál 29 km2-es vízgyűjtő, 16-120 cm közötti víz
állás, 0,04-17 m3/s vízhozam). Az alacsony
vízgyűjtőn a hóolvadás okozza a nagyobb áradá
sokat, mert a júniusi esőzés árhulláma már ki
sebb. Ilyenkor a Galga elönti a völgytalpat. A
völgytalpakon erős a lejtők anyagának feltöltődése. A mederben folyó vizet a községek hozzáfolyásai elszennyezik.
A völgy legnagyobb forrása a galgamácsai
Kőárok-forrás (100 1/p). „Talajvize" az éghajlat
és a földtani felépítés miatt kevés. A talajvizet
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a völgytalp alatt 2-3 m-re általában megtaláljuk.
A völgy sávjának rétegvízkészlete sem jelentős.
Mivel természetes körülmények között a talaj
víz a településeket ellátta, artézi kút kevés he
lyen van. A kutak mélysége 100 m alatti, vízho
zamuk közepes (50-100 1/p). A talajvíz jellege
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Ke
ménysége 25-35 nk° közötti, szulfáttartalma 300
mg/1 alatt van.
A völgy szűkös vízkészletét a települések
csaknem teljesen kimerítették. A vezetékes vízel
látás lényegében megoldott, s 2 település kivéte
lével a csatornahálózat is kiépült. így az erre
kapcsolt lakások aránya 2008-ban megközelítette
a 70%-ot.
N övényzet ■ A terület potenciális vegetációja a
folyómenti fűz-éger ligeterdő. Ebből napjaink
ban alig maradt állomány, helyette magaskórós
növényzet, mocsárrét, esetleg pionír fűzcserjés
található. A helyenként nádasodó mocsaras réte
ken kiemelhető a mocsári csorbóka (Sonchus
palustris), néhol megtalálható a mezei gólyaorr
(Geránium pratense). A homokos és esetenként löszös kiemelkedések ritka erdőssztyep-faja a
macskahere (Phlomis tuberosa). A folyóvölgy ide
ális terjedési lehetőséget nyújt néhány terjedő
özönnövénynek. Nagy állományokban találjuk
az őszirózsa- (Aster) és aranyvessző- (Solidago)
fajokat. A homokterületeken a selyemkóró
(Asclepias syriaca) hódít.
Gyakori élőhelyek: L2a, OC, RC, P2b; közepe
sen gyakori élőhelyek: H5a, K2, D34, BA, H4,
B la, RB, OA, OB; ritka élőhelyek: P45, P2a, RA,
B5, P7, B2, L l, H3a, B3, E34, J2, D6, M2, J4, M l.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok ( Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vojtkó András)
T alajok ■ A Galga-völgy É-D -i irányú keskeny

kistája a közbeékelődő andezitkúpok miatt ka
nyargós vonalú. Fiatal teraszainak nagy részét
lösz fedi, amelyen a kistáj uralkodó talajtípusa, a
barnaföld (50%) található. A barnaföldek mecha
nikai összetétele vályog vagy homokos vályog,
vízgazdálkodásuk kedvező. Erdősültségük kb.
5%-os, zömmel (79%) szántóként, kis hányadban

(3%) legelőként hasznosíthatók. Erodáltságuk
változó mértékű. Az erózió vagy a mezőgazdasági művelés következtében visszameszeződött
változataik főként a Galga K-i lejtőin találhatók.
A szántón a búza, a kukorica, a napraforgó, a lu
cerna és a répafélék termesztése sikeres (ext.
40-60, int. 50-80).
A völgyben Ikladig karbonátos nyers öntésta
lajok (33%) ékelődnek keskeny sávban a Nyuga
ti-Cserhát dombjai közé. A felszíntől karbonátos,
agyagos vályog mechanikai összetételű nyers
öntés talajok akár 65%-a szántóként hasznosítha
tó (ext. 20-35, int. 30-50).
Ikladtól D-re, ahol a Galga-völgy kiszélese
dik, a homokos vályog mechanikai összetételű, a
homokokra jellemző vízgazdálkodású, karboná
tos, akár 56%-ban szántóként vagy rétként hasz
nosítható réti talajok fordulnak elő.
Bag környékén karbonátos futóhomok talaj
(1%) található, amely szőlőterületként (28%)
vagy szántóként (51%) hasznosítható.
A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ü Döntően félperiferikus, ám D-i
peremén arteriális, ill. csomóponti (Aszód) köz
lekedési hálózati helyzetű terület. A kistáj tele
püléseit felfűző É-D -i irányú közúti forgalmi
tengelyében fut az Aszód-Balassagyarmat vasú
ti mellékvonal 33 km-es szakasza is, amelynek
Galgamácsánál Ny felé (Vácrátót) elágazása
van. Aszód közelében találkozik az M3-as autó
pálya, a 3. sz. elsőrendű főút és a Budapest-M iskolc villamosított kétvágányú vasúti fővonal,
amelyek rövid szakaszai DN y-ÉK irányban sze
lik át a kistáj DK-i peremét. Települései főként
Aszód felé rendelkeznek kedvező közúti és
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vasúti elérhetőséggel. Állami közútjainak
hossza 72 km, amelyből 10 km (14%) autópálya,
ill. elsőrendű főút. Közútsűrűség 103 km/100
km2, főútsűrűség 14 km/100 km2. Főút menti te
lepüléseinek aránya 18%. Vasútvonalainak
hossza 43 km, amelynek 49%-a villamosított.
Vasútsűrűség: 61,4 km/100 km2. Valamennyi te
lepülés rendelkezik vasútállomással, ill. vasúti
megállóhellyel.
T elepüléshálózat ■ A földrajzi energiákban

gazdag, hosszú, keskeny völgyben az átlagosnál
jóval sűrűbb településhálózat alakult ki, 100
km2-re 11 település jut. Ráadásul ezek többsége
közepes méretű (1000-3000 lakos) falu, s van vá
rosi jogállású település is (Aszód 2001: 6428 la
kos). A városi lakosság aránya azonban alacsony
(2001: 28,5%). A falvak átlagos lélekszáma meg
haladja az 1600 főt. A sűrű településhálózat és a
viszonylag népes települések következtében a
beépített területek aránya kb. 13% (2001).
N épesség ■ A sűrű településhálózat magas nép

sűrűséggel társul (2001: 103 fő/km2). A népes
ségmaximum éve 1970, azóta a lakosság száma
minimális mértékben csökkent (2001: 22 503 fő).
A népességszámot a javuló migráció és a romló
természetes népmozgalom alakítja. A korszer
kezet kedvező, a gyermekkorúak aránya jelentő
sen meghaladja a 65 év felettiekét (2001:17,7, ill.

14,4%). Az elöregedési index értéke csak 2 tele
pülésen <100, de elöregedő népességű település
nincs. Az iskolázottság szintje az országos átlagnál
alacsonyabb, a diplomások aránya (2001: 6,1%) pl.
alig több mint a fele az országos átlagnak.
A vallási összetételben a római katolikusok
nak van enyhe többsége (2001: 53%). Az evangé
likusok aránya 26%, a kistáj a hazai lutheránu
sok egyik fontos területe. A reformátusok része
sedése csak 4,1%, s az átlagosnál valamivel ala
csonyabb a felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak együttes részesedése is (14,5%).
A kistáj etnikai szerkezete meglehetősen
összetett: a magyarok aránya 2001-ben kb. 90%,
mögöttük a szlovákok következnek (3,8%, Galgagután azonban 40% fölötti az arányuk). A ci
gányság részesedése 2,8%; legnagyobb, közel
300 fős közösségük Bagón él. Említést érdemel
nek a németek is (1,5%), központi településük Iklad (13,1%).
A munkaerő-piaci mutatók felemás képet
mutatnak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivi
tása csak 37,5%-os, a munkanélküliek aránya
(7,2%) viszont alacsonyabb az országos átlagnál.
A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor áll
az élen (56%), megelőzve az ipart (40,3%) és a
mezőgazdaságot (2,7%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya (3%) az országos átlag felét tet
te ki, a települések közötti viszonylag csekély
különbségekkel.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK
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6.3.23 ECSKENDI-DOMBSÁG
A kistáj Nógrád és Pest megyében helyezkedik
el. Területe 177 km2 (a középtáj 6,6%-a, a nagytáj
1,6%-a).

érték körüli. A kistáj nevét adó és területének
nagy részét lefoglaló Ecskendi-hát tetőfelszíne és
távolabbi környéke lapos, széles felboltozódású,
centrális vízhálózatú. A térség peremi területei
erózióval közepesen veszélyeztetettek.

T erülethasznosítás

F öldtan ■ A kistáj É-i részének legjellemzőbb

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%

Hektár

2,5
46,6
0,8
1,2
6,9
41,5
0,5

444,9
8270,1
134,0
207,3
1231,6
7365,5
96,2

D omborzat ■ A kistáj 149 és 321 m közötti tszf-i
magasságú, általában DNy-i lejtésirányú domb
ság. Felszínének kb. 60%-a 200-320 m közötti,
közepes magasságú tetőfelszín, dombság, míg
kb. 40%-a 200 m-nél alacsonyabb domblábi há
tak és lejtők orográfiai domborzattípusába sorol
ható. Az átlagos relatív relief 70 m/km2, a D-i
területeken 90 m/km2, míg a kistáj középső
részén 65 m/km2 körüli. A vízfolyássűrűség át
lagos értéke 3,3 km/km2, a K-i peremen
1 km/km2, míg a középső területen 5 km/km2

képződményei a helvét slír alól kipreparált andezittelérek, míg a középső területeket alkotó
Ecskendi-hát ÉNy-ról DK felé egyre fiatalabb
képződményekből épül fel. Az E-i részen a völ
gyekben felső-oligocén homokos rétegek bukkan
nak a felszínre, majd ezekre kárpáti mészkőréte
gek következnek. Erre települ a nagy kiterjedésű,
vastag andezit- és andezitbreccsa takaró, amely
nek D-i és K-i részét szarmata mészkő, homok,
agyag borítja. Tovább K és D felé alsó-pannóniai
tengeri-tavi rétegek következnek, s végül pliocén édesvízi mészkőfoltok zárják le a rétegsort.
A felszín jelentős része - különösen D-en - lösz
szel, lejtőlösszel fedett. Jellemző szerkezeti irá
nyai az ÉNy-DK-i és a DNy-EK-i (az utóbbi az
ÉK-i, E-i részen).
É g h a jla t

■ Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú

kistáj.
1900 órán át süt a Nap egy évben, a nyár nap
fényes óráinak száma 760-770, a télé 180.
Az évi középhőmérséklet 9,5-9,8 °C, a vegetá
ciós időszaké 16,3-16,7 °C közötti. 10 °C fölötti kö
zéphőmérséklet ápr. 10. után várható, és okt. 15-ig
összesen mintegy 185 ilyen napra számíthatunk.
A fagymentes időszak hossza kb. 180 nap. Az
utolsó tavaszi fagy ápr. 20. körül, az első őszi fagy
okt. 18-20. között valószínű. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 32,0-33,0 °C, a mi
nimumoké -17,0 °C.
Az évi csapadék sokévi átlaga 560 mm körül
van, a vegetációs időszak átlagos csapadéka pe
dig 330 mm körüli. 152 mm volt a 24 óra alatt
lehullott legtöbb csapadék, Kállón. Átlagosan 40
hótakarós nap várható, az átlagos maximális hó
vastagság 20 cm.
1,25 körüli ariditási index értékek vannak.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség kevéssel 2 m/s fölött van.
Szántóföldi kultúrák termesztésére alkalmas
a terület.
b A kistáj a Galga keskeny bal parti víz
gyűjtő területéhez, ill. a Zagyvához folyó Herédi-

V izek
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patak vízgyűjtőjéhez tartozik. Mérsékelten szá
raz, lefolyó vízben szegény terület.
Az időszakosan ki is száradó kisvízfolyások a Nógrádi- (Vanyarci-), a Malom-, a Vérségi-pa
tak - általában csak igen kevés vizet vezetnek.
Az őket összegyűjtő Herédi-patakon azonban
10-20 m3/s közötti árhullámok is kialakulhat
nak. Mivel a völgyek általában jól bevágódottak,
árvízveszély nincs. Erősebb völgyfeltöltődés
nem figyelhető meg. Nevezetesebb forrás nincs.
„Talajvíz" a kistáj alacsonyabb, K-i felén talál
ható 4-6 m közötti mélységben. Mennyisége nem
jelentős, jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 25-35 nk°, szulfáttartal
ma 300 mg/1 alatti. A rétegvízkészlete hasonló ér
téket mutat. Felhasználhatóságát korlátozza a víz
40%-ban 0,3 mg/l-t meghaladó vastartalma.
Az artézi kutak átlagos mélysége 100 m alatti;
vízhozamuk 70 1/p körüli.
A kistáj valamennyi településén van közüze
mi vízellátás, közcsatorna-hálózat azonban nincs.
N ö v é n y z e t h Potenciális vegetációja cseres- és

gyertyános-tölgyes, helyenként erdőssztyep, de
napjainkra szinte minden állományuk megsem
misült. Helyüket gyepfoltok vagy telepített er
dők (akác, erdei- és feketefenyő) foglalják el. A
folyóvizekben viszonylag gazdag kistáj növény
zetét a patakmenti ligeterdők színesítik, ide
húzódtak vissza a hűvösebb klímaigényű, esetle
gesen gyertyános-tölgyes fajok. A ligeterdők nö
vényzetéből megemlítendők: vízi hídőr (Alisma
plantago-aquatica), erdei angyalgyökér (Angelica
sylvestris), mocsári gólyahír (Caltha palustris), vö
rös acsalapu (Petasites hybridus), fehér nyár (Populus ólba), fehér fűz (Salix alba) előfordulása, az
erdei varázslófű (Circaea lutetiana), elbai nőszőfű
(Epipactis albensis) erdei fajok jelenléte. Komoly
problémát jelent néhány inváziós gyomfaj (par
lagfű - Ambrosia artemisiifolia, selyemkóró - Asclepias syriaca, japánkeserűfű-fajok - Reynoutria
spp., arany vessző-faj ok - Solidago spp.) jelenléte.
Gyakori élőhelyek: L2a, OC, RC, P2b, H5a;
közepesen gyakori élőhelyek: L2b, H3a, OB, K2,
Bla, P45, RB, P2a, L2x, J5; ritka élőhelyek: L l,
E34, OA, D34, H4, B5, K la, RA, P7, E l, D6, M8,
Jla , A l, B3.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserű
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fű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok ( Solidago spp.) 3.
(Vojtkó András)
T a l a j o k ■ A kistáj geológiai felépítése igen vál

tozatos. Az oligocén üledékek, az andezit és a
mészkő felszínközeli, itt-ott kibukkanó anyagát
É-on harmadidőszaki üledékek, D-en löszös taka
ró fedi. A talajokat nagyrészt barnaföldek (87%) és
erodált változataik alkotják. A löszön képződött
barnaföldek mechanikai összetétele homokos vá
lyog, míg a kistáj E-i részén a harmadidőszaki
vagy idősebb üledékeken képződötteké agyagos
vályog. A dombtetők és a lejtők harmadidőszaki
üledékű, kizárólag szmektites agyagásványú kő
zetén fekete nyiroktalajok képződtek közbeékel
ten és jelentéktelen (<1%) területi kiterjedésben.
A löszön képződött barnaföldek vízgazdálkodá
sa kedvezőbb (ext. 25M5, int. 30-60), mint a
kisebb vízvezető képességű, nehezebb mechani
kai összetételű harmadidőszaki üledékeken ki
alakult változatoké (ext. 20-40, int. 25-50). A 8%-os
területi részarányú csemozjom barna erdőtala
jokkal együtt e talajok mezőgazdasági potenciálja
a legjelentősebb. A barnaföldek és a csemozjom
barna erdőtalajok túlnyomó részben (90%) szán
tóként és erdőként hasznosíthatók.
A csemozjom barna erdőtalajok a klíma szá
razabbá válása következtében, valamint az erdő
irtás és a mezőgazdálkodás kiváltotta csernozjomosodás eredményeként a barnaföldekből
alakultak ki. A folyamat előrehaladottságától
függően részben már kifejlett csemozjom barna
erdőtalajok, részben különböző mértékben elhumuszosodott barnaföldek fordulnak elő (ext.
35-60, int. 40-75).
A földes kopárok (1%) a harmadidőszaki üle
dékeken képződött barnaföldek lepusztulásával
jöttek létre. Kedvezőtlen vízgazdálkodásúak és
tápanyagokban szegények, mezőgazdasági hasz
nosításuk ezért nem jön szóba.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
(2%) a kistáj É-i csücskében andezit és riolit kő
zetekre települt löszön fordulnak elő. A löszben
felszínre kerülhetnek az eltemetett fosszilis, vörösbama talajszintek. Mechanikai összetételük
agyagos vályog, vízgazdálkodásuk sekély ter
mőrétegük miatt szélsőséges.
A talajok nagy része savanyú kémhatású és
erodált, ezért a meszezés és a talajvédelem a leg
több esetben szükséges.
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K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, vasút és főút nélküli terület. D-i fele la
katlan kistájrész, ahonnan a közutak is hiányoz
nak. ÉNy-DK-i irányú közútjai elsősorban a D-re
fekvő Hatvant és Aszódot teszik elérhetővé, K-i
részének a 21. sz. másodrendű főút felé van kap
csolati lehetősége. Állami közútjainak hossza 37
km. A közútsűrűség 21 km/100 km2.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj ritkásan betelepült,

100 km2-re alig több mint 2 település jut. A térség
4 helysége között városi jogállású nincs. Népes
ségszám alapján a középfalvak dominálnak, az
átlagos lélekszám meghaladja az 1100-at.
N é p e s s é g ■ Ritkásan benépesült kistáj: a népsű
rűség 42 fő/km2 (2001). A népességmaximum

éve 1949, azóta a térség elveszítette népességé
nek közel 30%-át (2001: 4671 fő). A lakosság szá
mát a javuló migráció és a romló természetes
népmozgalom alakítja. A korszerkezet kedvező,
a gyermekkornak aránya jelentősen meghaladja
a 65 év felettiekét (2001:20,2, ill. 15,3%). Az elöre
gedési index értéke a települések felében <100,
elöregedő népességű helység nincs. Az iskolá
zottság lényegesen rosszabb képet mutat: a né
pesség több mint 30%-a még az általános iskolát
sem végezte el, 37,7%-a elvégezte ugyan, de itt
meg is rekedt, miközben az érettségizettek ará
nya az országos átlag felét sem, a diplomásoké
pedig az 1/3-át sem éri el.
Vallási téren a római katolikusok vannak
többségben (2001: 55,7%), az evangélikusok a
népesség közel 1/3-át teszik ki. A reformátusok
aránya mindössze 2,5%, s alacsony a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes
részesedése is (7,9%). Sajátos a kistáj etnikai
összetétele: a magyarok a népességnek csak
kb. 2/3 részét adják, mivel a roma népesség
17,4%-ot, a szlovákság pedig 12,8%-ot tesz ki.
A két kisebbség elkerüli egymást, másik 2 -2 fa
luban élnek.
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak:
2001-ben a népesség gazdasági aktivitása mind
össze 27,7%-os, a munkanélküliek aránya pedig
17,5%. A foglalkozási szerkezetben az ipar áll az
élen (2001: 58,3%), megelőzve a tercier szektort
(37,6%) és a mezőgazdaságot (14,1%). 2007 nya
rán a munkanélküliek aránya (8,1%) meghaladta
az országos átlagot, a települések közötti érzé
kelhető különbségekkel.

T Á J I A D O TT S Á G O K ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Kálló

ÉL

gyurgyalag-fészkelőhelyek (Kálló), Országos Kéktúra
r. kát. tem plom , Boldog Özséb Engesztelő N ővérei apácarend kolostora (Erdőkürt), ev, tem plom (Szirák)
W ilczek-kastély (Erdőkürt), Teleki-Degenfeld-kastély, Bozó-kúria (Szirák), Beniczky-kúria, Dessewffy-Bánffy-kúria (Vanyarc)
Teleki-sírbolt (Szirák)

t +t

111

Szent István-szobor (Kálló), Róth-emlékoszlop (Szirák)
Viselettörténeti Babamúzeum (Vanyarc)

f it
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6.3.24 CSERHÁTALJA
A kistáj Nógrád, Pest és Heves megyében he
lyezkedik el. Területe 255 km2 (a középtáj 9,5%-a,
a nagytáj 2,3%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét legelő
erdő
vízfelszín

o/

Hektár

-1.8
85,6
0,6
0,4
3,3
4,7
0,7

1211,9
21792,8
152,4
102,0
827,8
1206,9
171,2

■ A kistáj 125 és 320 m közötti tszf-i
magasságú, 40%-ban közepes, 60%-ban alacsony,
enyhén DK-nek lejtő dombság; geomorfológiailag a Cserhát hegylábfelszíneként értelmezhető.
A felszín ÉNy-DK-i irányú, szerkezetileg előrejelzett aszimmetrikus völgyekkel keskeny, hosszú,
DK felé szélesedő völgyközi hátak rendszerére
tagolt. A hátak ÉNy-on 70-80 m, DK-en 20-30 m
relatív magasságúak. A relatív relief átlagos érté
ke 45 m/km2, É-on, ÉK-en 70-130, Héhalomtól
D-re és K-re fokozatosan csökkenő, 10-30
m/km2 közötti. Hasonlóan alakul vízfolyássűrű
sége: É-ÉK-en 4 körüli, D-en és K-en 1-2, átlago
san 2,4 km /km2.
D

om borzat

0 A kistáj ÉNy-i részét felső-miocén
mészkő és agyag építi fel, DK felé fokozatosan
megy át pannóniai agyagos-kavicsos-lignites ré
tegsorba, ill. pliocén végi folyóvízi homokba és
kavicsba. A felszín DNy-i részét jelentős vastag
ságban lösz borítja, K-i és DK-i részét szoliflukcióval átdolgozott középső- és felső-pleisztocén
lejtőanyag, nyirok fedi. A kistáj jellemző szerke
zeti iránya az ÉNy-DK-i, ÉNy-on az ÉK-DNy-i
(ez választja el a miocén és a pliocén képződmé
nyeket is).
Földtan

É g h a j l a t ■ A terület éghajlati szempontból két
részre tagolódik: É-i része mérsékelten hűvös
mérsékelten száraz, D-i része mérsékelten me
leg-száraz.
Az évi napfénytartam a terület É-i részén 1900
óra, a D-i részeken 1920 óra. A nyári évnegyedben
É-on 760, D-en 770 napos órára számíthatunk, míg
a téli időszakban a terület egészén kb. 180 órára.
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É-on 9,0-9,5, D-DK-en 9,5-10,0 °C között van
az évi középhőmérséklet, a vegetációs időszaké
pedig 16,3-16,8 °C. 10 °C fölötti középhőmérsék
letek 183-185 napig, ápr. 10-12. és okt. 14-15. kö
zött várhatók. É-on ápr. 25-27. után már nem kell
fagyra számítani, és az első őszi fagyok okt. 15.
előtt nem várhatók. A fagymentes időszak
hossza É-on 175, D-en 180 nap. D-en az utolsó ta
vaszi fagy ápr. 20-22. között valószínű, míg az
első őszi fagy kevéssel okt. 15. után várható.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok 32,0
és 33,0 °C közöttiek. A leghidegebb téli napok
minimum hőmérsékletének átlaga D-en -16,0 °C,
É-on -17,0 °C.
Az évi csapadék 550-570 mm, a vegetációs
időszak átlagos értéke 320-340 mm. 24 óra alatt
176 mm volt a legtöbb lehullott csapadék, Karta
lon. Évente 35-40 hótakarós nap van, az átlagos
maximális hóvastagság 20 cm körüli.
Az ariditási index É-on 1,20 körüli, D-en eléri
az 1,28-as értéket.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, 2 m/s-os át
lagos szélsebesség mellett.

6 .3.24

mone ranunculoides) és a zelnice (Prunus padus).
A völgyek fátlan üdébb foltjain nedves rétek,
mocsárrétek és sásosok kisebb állományai ala
kultak ki. Ezekben az alföldi területekre is jel
V i z e k ■ A kistáj a középső Zagyva jobb oldali
lemző fajok élnek: zsióka (Bolboschoenus maritivízgyűjtőjén helyezkedik el.
A Zagyvába tartó patakok (Szuha-, Bér-, Vamus), réti iszalag (Clematis integrifolia), fátyolos
nőszirom (Iris spurid), hosszúlevelű veronika
nyarci-, [Nógrádi-], Emse-patak) tagolják részek
(Pseudolysimachion longifolhmi). Palotás mellett
re. Általában kevés vizet vezetnek, de a Szuha
vízvezetése 0,06 m3/s és 35 m3/s között változ
mesterséges víztározó található, partján kálmos
hat Ecsegnél. Ugyanott a vízállás 2 és 296 cm kö
(Acorus calamus) előfordulásával. A kistájon nagy
zött ingadozott, ami azt jelenti, hogy árvízkor a
területet foglalnak el az akác-, a fekete- és az erpatakok elöntik a völgytalpakat.
deifenyő-telepítések. Komoly problémát jelent
Az árvizek gyorsan lefolynak, így árvédelmi
néhány inváziós gyomfaj (parlagfű - Ambrosia
artemisiifolia, selyemkóró - Asclepias syriaca, jaigény nincs. Erősebb völgyfeltöltés csak a Bér
pánkeserűfű-fajok - Reynoutria spp., aranypatak mellett jellemző.
3
kis tava közül a palotási 59, a sziráki 50, a vessző-fajok - Solidago spp.) jelenléte.
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, RC; közepe
kartali alig 0,6 ha felszínű. Az előző kettő öntö
zővizet tartalékol a mezőgazdaság számára. Je
sen gyakori élőhelyek: D34, H5a, B la, OB, H3a,
H4, L l, RB, P2a, K2; ritka élőhelyek: D6, RA, BA,
lentősebb forrás nincs.
L2x, B5, F3, E l, B2, A l, P7, J5, B3, II, OA, P45,
A „talajvíz" 5-6 m alatt helyezkedik el a háta
A3a, D 5 ,12, M6, M8.
kon, 3 m alatt a völgyekben. Mennyisége kevés,
Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok szá
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jelle
ma: kevesebb mint 20; özönfajok: zöld juhar
gű. Keménysége 25-35 nk°, szulfáttartalma 300
(Acer negundo) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa)
mg/1 alatti. Rétegvízkészlete sem számottevő,
mennyisége kb. azonos a talajvízével. Az artézi
1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, japánkeserűfűkutak száma is, vize is kevés (60-70 1/p átlago
fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacasan). Jelentős arányban (kb. 40%) vasasok.
cia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. ( Vojtkó
A vezetékes vízellátás kiépítését a talajvíz
András)
magas nitráttartalma is szükségessé tette. Lé
nyegesen rosszabb a szennyvíz-elvezetés hely
T a l a j o k h A z ÉNy-DK irányú völgyekkel tagolt
zete: mindössze 5 településen van részlegesen
dombság harmadidőszaki üledékein nyirok a ta
kiépült csatornahálózat, így a közcsatornával el
látott lakások aránya kistáji szinten mindössze
lajképző kőzet, amely a kistáj D-i részén lösszel
váltakozik. Az Ecskendi-dombsághoz hasonlóan
33,8% (2008).
a barnaföldek (41%) és a csernozjom barna erdő
talajok (40%) előfordulása a jellemző.
N ö v é n y z e t » Egykoron valószínűleg kiterjedt
A barnaföldek csupán kis hányada képződött
erdőssztyep-erdők, kisebb mértékben cseres-töl
löszön, nagyobb részben nyirok a talajképző kő
gyesek, ill. (vízmosások, kisebb völgyek védel
zet. Utóbbi változat mechanikai összetétele agya
mében) gyertyános-tölgyesek boríthatták a tájat.
gos vályog. Vízgazdálkodási tulajdonságuk, így
Napjainkban azonban ez hazánk egyik legna
termékenységük a kis vízvezető képesség miatt
gyobb arányban felszántott kistája. Természetes
kevésbé kedvező (ext. 20-30, int. 30-40). Zömmel
növényzete alig van, a ritkább fajok társulástöreszántóként (85%) hasznosíthatók.
dékekben, telepített erdőkben, mesterséges élő
A csernozjom barna erdőtalajok a barna
helyeken, vagy gyomtársulásokban élnek. Szá
földek csernozjomosodása révén képződtek. A
raz, sztyepjellegű útmezsgyéken, gyomosodó
löszön kialakult változatok mellett harmadidő
gyepekben találjuk a még viszonylag gyakoribb
szaki üledékeken is megtalálhatók. Vízgazdálko
tavaszi hérics (Adonis vernalis), bárányüröm
dásuk kiegyenlítetten jó vízvezető, vízraktározó
(Artemisia pontica), macskahere (Phlomis tuberosa)
és víztartó képességük miatt igen kedvező. Ked
populációit. A folyók és a patakok mentén puha
fás ligeterdőket találunk, ezekben ritka elemek a
vező adottságú szántóként (85%) (ext. 40-75 int.
65-95) hasznosíthatók.
hegyvidékről ismert bogiáros szellőrózsa (AneA kistáj éghajlata a mérsékelt vízigényű me
zőgazdasági kultúrák termesztésére alkalmas.
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Az erdőtalajokat az erózió károsítja, ezért ta
lajvédő gazdálkodás szükséges, a talajok meszezése azonban csak indokolt esetben.
A szántókon termeszthető növények: búza,
őszi árpa, kukorica, vöröshere és lucerna.
A kistájat É-D-i, ill. ÉNy-DK-i irányban szab
daló patakvölgyekben réti öntés (5%) és nyers
öntés talajok (14%) találhatók. A réti öntések me
chanikai összetétele agyagos vályog, szénsavas
meszet nem tartalmaznak. Vízgazdálkodásuk
közepes vízvezető képességük miatt kevésbé
kedvező. Rét-legelőként hasznosíthatók (45%).
A nyers öntések mechanikai összetétele, kém
hatása és vízgazdálkodási tulajdonságai is a réti
öntésekével egyezik. Főként (60%) szántóként és
30%-ban rét-legelőként hasznosíthatók.
A talajtípusok terü leti megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
09
41
40
11
26
5
31
14
A talajtípusok területi elterjedése
Talajtípus
kód
09
11
26
31

0-5
32
87
88
90

Lejtőkategória
5-17 17-25
49
15
1
12
: 12
2
8

Erdő
>25
1
-

3
-

K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, vasút és főút nélküli terület. D-i
pereméhez az M3-as autópálya, a 3. sz. főút és a
Budapest-Miskolc villamosított vasúti fővonal,
K-i széléhez a 21. sz. főút és a Hatvan-Salgótarján vasútvonal fut közel. A kistáj É-i harmadának
településeiről Pásztó közelíthető meg a leg
könnyebben, E-D -i irányú közúti tengelye vi
szont településeinek többsége számára főként
Hatvan és Aszód elérhetőségét biztosítja. Állami
közútjainak hossza 92 km, a közútsűrűség 37
km/100 km2. Szarvasgede mellett mezőgazdasá
gi repülőtér található.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj az átlagosnál sű

rűbben betelepült, 100 km2-re több mint 5 tele
pülés jut. A térség 13 települése között nincs
városi jogállású, központként leginkább a szom
szédos Hatvan és Pásztó jöhet szóba. Népesség
szám alapján a települések többsége a 200-1500
fős kategóriában helyezkedik el. Ebből a szem
pontból Kartal messze kiemelkedik a településhálózatból (2001: 5711 fő). A települések átlagos
lélekszáma meghaladja az 1300-at.
N é p e s s é g ■ A kistáj viszonylag ritkán lakott, a
népsűrűség 67 fő/km2 (2001). A népességmaxi
mum éve 1960, azóta a térség elveszítette népes
ségének közel 15%-át (2001: 17 128 fő). Hagyo
mányos elvándorlási terület volt 1990-ig, utána
a migráció nyereséges lett. A természetes nép
mozgalom 1980-ig nyereséges, utána viszont át
ment fogyásba. A kor szerkezet még kedvező: a
gyermekkorúak aránya meghaladja a 65 év fe
lettiekét (2001: 17,2, ill. 15,8%). Az elöregedési
index értéke csak 1 településen <100, 2 faluban
viszont a népesség elöregedése visszafordítha
tatlannak látszik. Az iskolázottság szintje jelen
tősen alatta van az országos átlagnak: az érettsé
gizettek aránya csupán 11,9%, a diplomásoké
(2001: 2,7%) pedig még 1/4-e sincs az országos
értéknek.
A vallási megoszlás nagyon egyszerű, a
lakosság 84,1%-a római katolikus (2001). A pro
testánsok aránya alig néhány százalék (evangéli
kusok: 4%, reformátusok: 2,7%). Hasonló a
részesedése a felekezeten kívülieknek és az is
meretlen vallásúaknak is (2,5, ill. 4,8%). Az etni
kai szerkezet sem bonyolult: a népesség döntő
többsége (2001: kb. 96%) magyar, ezen kívül csak
a cigányság érdemel említést (1,7%).
A munkaerő-piaci mutatók elmaradnak az or
szágos átlagtól: 2001-ben a népesség gazdasági
aktivitása csupán 34,1%-os, a munkanélküliek
aránya pedig 11,9%-ot tett ki. A foglalkozási
szerkezetben az ipar áll az élen (2001:54%), meg
előzve a tercier szektort (40,8%) és a mezőgazda
ságot (5,2%). 2007 nyarán a munkanélküliek ará
nya az országos átlag alatti (5,2%), a települések
közötti többszörös különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió:
Davasi-Halász A rb o ré tu m (Erdőtarcsa), Podmaniczky-kastély parkja (Verseg-Fenyőharaszt)
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Kápolna-forrás (Ecseg)
Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet
Palotási-víztározó (Kisbág/on), Pogányvári kőfejtő (Kozárd)
középkori llona-vár alapfalai (Ecseg)
Mária-kegyhely (Ecseg/Csécse), r. kát. tem plom (Ecseg, Heréd), Szent Imre r, kát. tem plom (Egyházasdengeleg),
r. k á t tem plom (Szarvasgede)
Keglevich-kastély, Fráter-kastély (Csécse), Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély, Vggh-kúria, Kubinyi-kúria (Erdőtarcsa),

íh

Podmaniczky-kastély (Kartal), Ondrejovich-kúria, Balogh-kúria, Géczy.-kúria (Kisbágyon), Dessewffy-kúria (Nagykökényes),
Ligárd-Pethő-kúria (Szarvasgede), Zoltán-kúria, Podmaniczky-kastély (Verseg)
Petőfi-szobor (Héhalom, Kartal), Szent István-szobor (Palotás), N epom uki Szent János-szobor (Szarvasgede)
magtár (Egyházasdengeleg), háromlyukú kőhíd (Héhalom )
pincesor (Ecseg), fa harangláb (Kisbágyon), klasszicista harangláb (Kozárd)

6.3.31 TERÉNYI-DOMBSÁG
A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Terü
lete 196 km2 (a középtáj 7,3%-a, a nagytáj 1,8%-a).
Területhasznosítás

Típus

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
|
4, szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,3
38,7
2,0
0,0
9,4
44,4
1,2

sűrűségű (2-3 km/km2), 50-70 m/km2 közti re
latív reliefű, É-ÉK-i lejtésű, különböző magassá
gokra kiemelt dombhátakból, völgyközi hátak
ból áll. Nagymértékű a talajerózió; helyenként
(Szente) jellemző a csuszamlás. Az ÉNy-i rész le
alacsonyodó tagoltabb dombvidék.

Hektár
850,3
7586,8
387,2
0,0
1839,7
8698,6
243,3

D o m b o r z a t ■ A kistáj 144 és 528 m közötti tszf-i
magasságú, É-ról, K-ről és D-ről alacsony, gerin
ces típusú középhegységgel, ill. telérvonulatokkal határolt dombvidék, amely ge
netikailag a Cserhát hegylábfelszínének tekinthető. A felszín ÉNy-i
lejtésű. Az átlagos relatív relief 90
m/km2. A DNy-i rész 100-150 m
mélységű völgyekkel erősen szab
dalt (5 km/km2 körüli vízfolyás
sűrűség), 100-120 m/km2 körüli
relatív reliefű, 300-350 m tszf-i
magasságú dombvidék. Átlagosat
(3,9 km/km2) meghaladó, 5-6
km/km2 közötti a vízfolyássűrűség
az É-i keretező gerincek mentén is.
A kistáj K-i fele völgymedencék
kel, kis süllyedékekkel tarkított
felszínű, alacsonyabb vízfolyás

F ö l d t a n ■ A kistáj K-i részét középső-miocén

andezit építi fel, amelyhez az É-i és a D-i része
ken NyÉNy-KDK-i irányban hosszan elnyúló,
ÉN y-DK-i törésekkel átjárt telérek kapcsolód
nak. A vulkáni összlethez Ny felé középső-mio
cén slír, alsó-miocén tarka agyag és a kistáj bel
seje felé jellemzően felső-oligocén homokkő,
agyag kapcsolódik. A DNy-i és a K-i részeket
lösz, löszderivátum, ill. erős szoliflukciós hatást
tükröző lejtőagyag fedi. Jellemző szerkezeti irá
nya a Ny-i, ÉNy-i.
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A várrommal koronázott Szanda-hegy vulká
ni hasadékkitöltés, ahol az andezit ritkán előfor
duló oszlopos elválása tanulmányozható, s itt
van a térség legnagyobb kőbányája is.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz kistáj.
A napsütéses órák évi száma 1880 körüli; ebből
valamivel kevesebb, mint 760 óra a nyári idő
szakra, 170-180 óra pedig a téli időszakra esik.
A kistáj DK peremén 9,0, m áshol 9,2-9,5 °C az
évi, 16,0, ill.16,3—16,5 °C a vegetációs időszak kö
zéphőmérséklete. Ápr. 13. után már 10 °C fölötti
ek a középhőmérsékletek egészen okt. 14-ig,
vagyis 182 napig. A fagymentes időszak kb. 180
napig tart, ápr. 18-20. között kezdődik és okt.
18-20. között ér véget.
A legmelegebb nyári napok maximum hő
mérsékletének átlaga 31,0-32,0 °c , a leghidegebb
téli napok minimumáé pedig -17,0 °C.
Évente kb. 580 mm csapadék hull, amiből a
vegetációs időszakra 350 mm jut. A 24 órás csa
padékmaximumot, 107 mm-t, Terényben jegyez
ték föl. Átlagosan 45 hótakarós nap van; 20-25
cm az átlagos maximális hóvastagság.
Az ariditási index 1,15-1,22 között változik.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i; a szél átla
gos sebessége általában 2 m/s, de a dombtető
kön 3 m/s körüli.
A terület alkalmas erdőgazdálkodásra, de ter
meszthetők kevésbé hőigényes mezőgazdasági
kultúrák is.
V i z e k El A z Ipolyba folyó Lókos-patak jobb parti

és a Fekete-víz teljes vízgyűjtő területére terjed ki.
A vízfolyásokra a Lókos-patak kistájon kívüli,
dejtári vízmércéjének adatai a jellemzők, misze
rint ritka, nagy árvizei elborítják a völgytalpat.
Mivel az árvizek gyorsan lefutnak, árvédelmi lé
tesítmények nem szükségesek. A Fekete-víz
völgytalpán mérsékelt feltöltődés folyik.
A kistáj egyetlen forrása a herencsényi Doboskút (8 1/p), egyetlen tava a Kétbodonyi-tározó
(17 ha).
A „talajvíz" összefüggően csak a völgyekben
és a kistáj Ipolyhoz közelebbi É-i felében találha
tó. Mélysége 4 -6 m, ill. a D-i magasabb területen
10 m alatt van. Jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de a Lókos-patak jobb oldalán
a nátrium is jelentős területre jellemző. Mohom
tól É-ra lágy, D-re kemény a víz. A szulfáttarta
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lom általában alacsony. Számos településen a
nitrát akadályozza a talajvíz felhasználását,
melynek a mennyisége is kevés.
A rétegvizek mennyiségét a mélyebb rétegek
csekély víztározó képessége korlátozza. Mivel az
artézi kutak száma is csekély, azok vízhozama
sem bőséges, a kistáj települései csak részben el
látottak.
A közüzemi vízellátás ugyan mindenütt ki
épült, csatornahálózat azonban csak a települé
sek felén van, általában részlegesen kiépítve. így
a csatornázott lakások aránya csak 35,7% (2008).
N ö v é n y z e t ■ Potenciális vegetációját a cseres
és a gyertyános-tölgyesek jelentik. A természetes
növényzet jelenleg elszigetelt és egymástól távol
eső hegykúpokhoz köthetően található meg.
Igen jelentős a telepített erdők aránya, a másod
lagosan cserjésedő, ill. bozótos élőhelyek is nagy
területet borítanak. A patakokkal viszonylag sű
rűn behálózott kistájban magas a nedves rétek,
nádasok és a helyenként megmaradt ligeterdők
aránya. Jelentősek a ruderális élőhelyek (bánya
udvar, meddőhányók), ezeken néhol elszaporo
dott a seprőzanót (Cystisus scoparius). Értékes
növényzetű a Szanda felett emelkedő Vár-hegy.
Tetején és D-i oldalán száraz andezit sziklagyep
maradt fenn szarvasgyökér (Tordylium maximum)
és rózsás kövirózsa (Sempervivum marmoreum)
előfordulásával, míg É-i lejtőin, a meredeken le
szakadó és törmelékes felszínen sziklai gyöngy
vessző (Spiraea média) alkot cserjést jajrózsával
(Rosa spinosissima) és madárbirssel, páfrányokkal,
alatta pedig a tipikus hársas törmeléklejtő-erdő
következik, csillogó gólyaorr (Geránium lucidum),
tavaszi görvélyfű (Scrophularia vemalis), berkipimpó (Waldsteinia geoides) előfordulásával. Az inváziós gyomfajok komoly problémát jelentenek,
terjed a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a selyemkóró (Asclepias syriaca), az aranyvessző- (Solidago
spp.) és a japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.).
A felhagyott és a művelt bányaudvarokból ismert
a széllel terjedő, természetes pionír vízparti deréce

(Chamaenerion dodonaei).
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, K2, RC, OB,
H4; közepesen gyakori élőhelyek: B la, RB, H5a,
RA, P2a, H3a, OA, J5, D34, E2, K5, E34, BA; ritka
élőhelyek: B5, H5b, Jla , J2, G l, L2x, A l, D l, D6,
II, L2b, A3a, E l, G 2 ,12, M2, P7, D5.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: bálványfa (Ailanthus

6 .3.31

altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa
fajok (.Aster spp.) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Rei/noutria
spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvesszőfajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)
T
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Talajtípus
kód
01
07
09
10
25

A hegylábi dombterületet andezitkú

pok és -telérek (Szandavár) tarkítják, amelyek
mellett oligocén homokkő, miocén slír és tarka
agyag, a peremeken lösz és szoliflukciós lösz
származékok fordulnak elő. Jellemző talajtípust
az agyagbemosódásos barna erdőtalajok (30%)
és a barnaföldek (49%) alkotnak.
A vályog mechanikai összetételű agyagbemo
sódásos barna erdőtalajok kedvező, az agyagos
vályog mechanikai összetételűek gyenge víz
vezető képességük miatt kedvezőtlen vízgazdálkodásúak. Erdőként több mint 50%-uk és
legelőként (20%) hasznosíthatók. Az agyag
bemosódásos erdőtalaj földes kopárig lepusztult
változata Terény környékén található.
A barnaföldek löszös üledékeken képződtek,
vályog mechanikai összetételűek, jó vízgazdálkodásúak (ext. 30-50, int. 35-70). Erodáltságuk
helyenként jelentős. Szántóként 45%-ban, erdő
ként 25%-ban, gyümölcsösként 35%-ban, legelő
ként 10%-ban hasznosulhatnak.
A Lókos-völgy tői K-re fekvő homokterülete
ken kovárványos barna erdőtalajok találhatók
(9%). A homoktalaj vízgazdálkodását a talajszel
vénybe rétegződött, nagyobb kolloidtartalmú
kovárványcsíkok javítják. Erdőként (70%) és
szántóként hasznosíthatók.
A Galga völgyében karbonátos, vályog me
chanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású
réti talajok vannak, amelyek szántóként haszno
síthatók (85%) (ext. 40-65, int. 45-85).
A kistájban a rét, a legelő és a gyümölcsösök
összterülete kevesebb mint 5%. A szántók növé
nyei a búza, az őszi árpa, a kukorica, a burgonya,
a napraforgó, a talaj mészállapotától függően
pedig a vöröshere vagy a lucerna.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
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K ö z l e k e d é s a Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút nélküli terület. Két, egymásra me
rőleges forgalmi tengelye van: az É-D-i irányú, a
kistájat középen átszelő Aszód-Balassagyarmat
vasúti mellékvonal Mohora és Becske közötti
szakasza, valamint a N y-K-i irányú, a dombvi
déket Balassagyarmattal, ill. Pásztóval összekötő
közút a kistáj ÉK-i peremén. Közúton települése
inek többségéből Balassagyarmat, Ny-i részéből
viszont Romhány közelíthető meg a leg
könnyebben. Állami közútjainak hossza 66 km, a
közútsűrűség 37 km/100 km2. Csesztve közút
hálózati végpont. Vasútvonalainak hossza 13
km. Vasútsűrűség: 7,2 km/100 km2. A kistájnak
csak 2 községe, Mohora és Magyarnándor (a te
lepülések 17%-a) rendelkezik vasútállomással.

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Sűrűn betelepült kistáj, 100
km2-re több mint 6 település jut. A térség tucat
nyi települése között nincs városi jogállású. A fa
luhálózat döntő része apró- és kisfalu, egyetlen
község népességszáma haladja meg az 1000-et.
Az átlagos faluméret nem éri el a 600 főt.

T

Ritkásan benépesült kistáj, a népsű
rűség (2001: 35 fő/km2) az országos átlag 1/3-át
sem éri el. A népességmaximum éve 1960, azóta
a térség elveszítette népességének több mint 1/3
részét (2001: 7029 fő). Hagyományos népesség
kibocsátó terület, ahol 1980 óta a természetes
népmozgalom is veszteséges. A kedvezőtlen né
pesedési folyamatok nyomot hagytak a korszerkezeten is: a 65 év felettiek aránya meghaladja a
gyermekkorúakét (2001: 19,9, ill. 16,2%). Az el
öregedési index értéke csak 2 településen <100,
ugyanakkor 4 faluban a népesség elöregedése
visszafordíthatatlannak látszik. Az iskolázottság
szintje messze az országos átlag alatti: az érettsé
gizettek aránya alig haladja meg az országos át
lag felét, a diplomások aránya pedig az 1/4-e
alatt van (2001: 11,8, ill. 2,8%).
N

épesség

h
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A vallási összetétel egyértelmű: a lakosság
döntő többsége római katolikus (2001: 82,4%),
messze megelőzve az evangélikusokat (9,6%),
nem is beszélve a reformátusokról (1,3%). A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
együttes részesedése is alig haladja meg az 5%-ot.
A népesség meghatározó része (2001: kb. 94%)
magyar, a cigányság aránya 3%, a szlovákságé
pedig 1,4%. Az utóbbiak lényegében egyetlen te
lepülésen (Terény) élnek, itt a lakosság több mint
1/5 részét teszik ki.

A munkaerő-piaci mutatók felemás képet
mutatnak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivi
tása mélyen az országos átlag alatti (29,9%), a
munkanélküliek aránya (10,8%) viszont bele
simult az átlagba. A foglalkozási szerkezetben
fej-fej mellett áll a tercier szektor és az ipar (2001:
47,3, ill. 45,6%), a mezőgazdaság aránya az átla
gosnál valamivel nagyobb (7,1%). 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya valamivel az országos
átlag feletti (7%), a települések közötti jelentős
különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi

sm

Madách Múzeum (Majthényi-kastély) védett parkja (Csesztve)
Arethusa-forrás (Henencsény), Vár-hegy környéke (Debercsény), Rézparti-víztározó (Magyamándor), horgásztó,
Vár-hegyi geológiai tanösvény (Szanda), Országos Kéktúra

k

Szanda vár romjai (Szanda)
ev. tem plom (Cserhátsurány, Kétbodony), r. kát. tem plom , pusztai tem plom (Herencsény), Mária kápolnácska /káponka/
(Magyamándor)
Jánossy-kastély, Simonyi-kastély (Cserhátsurány), Majthényi-kastély, Madách-kúria (Csesztve), Lisznyay-kúria (Herencsény),
Buttler-kastély (Magyamándor), Mauks-kúria, Zichy-Vay-kastély (M ohora)
Tessedik Sámuel-szobor (Cserhátsurány), Madách-szobor (Csesztve), N epom uki Szent János-szobor (Herencsény),
Palócok Vigyázó Keresztje (Herencsény), Fájdalmas Szűz-szobor (Kisecset), Szent-Györgyi A lbert-em lékm ű (Terény)
m a g tá r/v o lt gótikus te m p lo m / (Herencsény, Kétbodony), Bognármuhely (Kétbodony), M ézkultúra-bemutató (Terény)
Madách Imre Emlékmúzeum (Csesztve), Tolnay Klári Emlékkiállítás (M ohora), Babakiállrtás (Szente), Orsós Magnók
Múzeuma (Terény)
fonó (Herencsény), harangláb (Debercsény, Kisecset), palóc lakóházak, pincesor (Szanda), népi lakóházak (Terény)
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A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Terü
lete 256 km2 (a középtáj 9,6%-a, a nagytáj 2,3%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%

Hektár

3,6
42,2
0,9
0,1
13,1
39,9
0,2

933,4
10827,2
221,7
15,4
3346,6
10236,8
54,5

D o m b o r z a t ■ A kistáj 147 és 453 m közötti tszf-i
magasságú tagolt dombság, ill. a DK-i részen a
Cserhát É-i hegylábfelszíne. Átlagos relatív re
lief 85 m/km2, KDK-en és D-en 120 m/km2,
É-on, ÉNy-on 30-40 m/km2 körüli értékek a jel
lemzők. A K-i, DK-i, D-i rész az átlagot (3,5)
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meghaladó vízfolyássűrűségű (4-5 km/km2), az
ÉNy-i, É-i részen 2 km/km2 körüli. A kistáj
Ny-i részén NyÉNy-KDK-i, K-i felén pedig
ÉÉNy-DDK-i csapású, 300-350 m átlagmagas
ságú andezittelérek adják a kistáj geomorfoló
giai gerincét. A teléreket keresztirányú eróziós
völgyek szabdalják. A jellemző lejtésirány Ny-on
ÉNy-i, K-en É-i.
F ö l d t a n ■ A kistáj kőzettani alapja felső-oligocén agyagmárga, homok, az ÉNy-i részeken he
lyenként vékony agyagos-vályogos takaróval a
felszínen, ill. annak közelében. DNy-on alsó
miocén homok, homokkő és KDK-NyÉNy-i csa
pású középső-miocén andezittelérek érik el a fel
színt. A telérek közét slír tölti ki. DK-en, K-en az
alsó- és közép-miocén slír és homokkő előfordu
lása a kistáj peremére, a pedimentre korlátozó
dik, a felső-oligocén képződmények közé ÉÉNy-i
irányba több közép-miocén kipreparált andezittelér is - a kistáj szélességében - benyomult.
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A benczúrfalvai ket
tős telér 16 km
hosszú. Alárendel
ten a telérek közén
alsó-miocén üledé
kek is előfordul
nak. A felszínt ÉK
felé növekvő vas
tagságban löszvá
lyog fedi.
É g h a j l a t ■ A kis
táj mérsékelten hűv ö s-m é rs é k e lte n
száraz éghajlatú.
Az évi napfény
tartam 1880 óra kö
rül alakul; nyáron
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kevéssel 750 óra alatt, télen 170-180 órán át süt a
Nap.
Az évi középhőmérséklet K-DK-en 9,0 °c kö
rüli, máshol 9,2-9,5 °C közötti, a vegetációs idő
szaké 15,8, ill. 16,3 °c körüli. A 10 °C-ot a közép
hőmérséklet ápr. 16-án éri el és 181 napig, okt.
14-ig lehet 10 °C-ot meghaladó értékekre szá
mítani. Nagyjából 180 fagymentes nap várható.
Az utolsó tavaszi fagy ápr. 20. körül, az első őszi
okt. 18-20. között valószínű. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga
31,0-32,0 °C, ill. -17,0 és -18,0 °C között alakul.
Az évi csapadék 600 mm körüli, amiből kb.
350 mm a vegetációs időszakban esik le. Nagylócon mérték a 24 órás csapadékmaximumot, 87
mm-t. Átlagosan 45-50 napig takarja a földeket
hó, amelynek átlagos maximális vastagsága 20
cm körüli.
Az ariditási index értékei 1,15 és 1,17 között
változnak.
ÉNy-i és Ny-i az uralkodó szélirány, az átla
gos szélsebesség pedig kevéssel meghaladja a 2
m/s-ot.
Éghajlati szempontból a terület erdőgazdál
kodásra és kevésbé hőigényes mezőgazdasági
kultúrák termesztésére megfelelő.
i z e k ■ A kistáj a Csitári- és a Szentlélek-patakok vízrendszerét öleli fel.
Az itteni kis vízfolyások a völgytalpukat csak
ritkán, az árvizek alkalmával öntik el. Jelenté
kenyebb feltöltés a Csitári-patak völgytalpán
figyelhető meg.
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Összefüggő „talajvíz" csak a Szentlélek-patak
mentén alakult ki, 4-6 m átlagos mélységben,
míg attól D-re fokozatosan mélyül és csak a völ
gyek mentén jelenik meg. Az általános kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos jelleghez Szécsény környékén klór is járul. Varsány környékétől
eltekintve kemény, de szulfáttartalma alacsony.
Mennyisége jelentéktelen. Felhasználását a nit
ráttartalom helyenként akadályozza.
A kistáj rétegvizekben sem bővelkedik. Az arté
zi kutak száma kicsi, vízhozamuk jelentéktelen.
A közüzemi vízellátás teljes körű, a csatornahálózat pedig a települések többségében kiépült,
így kistáji szinten a közcsatornával ellátott laká
sok aránya 71,5% (2008).
■ A dombvidék potenciális társulásai
a cseres- és a gyertyános-tölgyes erdők, a völ
gyekben ligeterdőkkel, nedves rétekkel tarkítva.
A táj jelenlegi képét a szántók és a kultúrerdők
uralják, a természetes és a féltermészetes növény
zeti típusok visszaszorultak. A még megmaradt
tölgyes erdőkből és másodlagosan létrejött cser
jés-száraz gyepi társulásszármazékokból florisztikailag megemlítendő a vöröses hagyma (Allium
marginatum), az erdei szellőrózsa (Anemone
sylvestris), a szártalan csüdfű (Astragalus exscapus),
a boldogasszony-papucsa (Cypripedium calceolus),
a tarka gyöngyperje (Melica picta), a sárga iglice
(Ononis pusilla), a tarka kosbor (Orchis tridentata)
és a kisvirágú pimpó (Potentilla micrantha).
A nedves völgytalpakon üde rétek, zavart
nedves gyepek húzódnak, amelyekben helyen
ként természetesebb növényzetű szakaszok is
N

ö vényzet
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találhatók, bánsági sás (Carex buekii), örmény
gyökér (Inula helenium) előfordulásával.
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, RC, K2;
közepesen gyakori élőhelyek: OB, D34, H5a,
H3a, H4, B la, P2a, RA, RB, D l, BA; ritka élő
helyek: L2b, B5, OA, K7b, J5, LY2, D5, K la, D6,
Jla , K5, M l, B lb, A l, B2, P7.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa
(Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, kései meggy
(Prunus serotina) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Vojtkó András)
a l a j o k ■ A talajképző kőzet összetétele meg
egyezik a Terényi-dombságéval. A talajok közel
60%-át agyagbemosódásos barna erdőtalajok al
kotják. Ezek túlnyomóan vályog vagy agyagos
vályog mechanikai összetételűek. A nehezebb
mechanikai összetételű változatok vízgazdálko
dása a kis vízvezető képesség miatt kedvezőtlen.
Az andeziten képződött talajok mechanikai
összetétele szintén agyagos vályog, vízgazdálko
dásuk azonban sekély termőrétegük miatt szél
sőséges. Erdőként kb. 65%-uk, szántóként pedig
25%-uk hasznosítható (ext. 20-50, int. 25-60),
azonban az 5°-osnál meredekebb lejtőkön a talaj
védő gazdálkodás indokolt.
A kb. 10%-os területi részt foglaló földes ko
párok egy része az agyagbemosódásos barna
erdőtalajok lepusztulásával jött létre, amelyet az
alapkőzet azonossága és a talajszelvény felépíté
se mutat. Erdőként 40%-ban és szántóként hasz
nosíthatók.
A nagyobbrészt löszön képződött barnaföl
dek részaránya 28%. Mechanikai összetételük az
alapkőzettől függően vályog vagy agyagos vá
lyog. Vízgazdálkodásuk és termékenységük is
kedvező. Jelentős hányaduk 5°-nál kisebb lejtő
szögű területen található és zömmel (70%) szán
tóként hasznosíthatók (ext. 30-50, int. 35-70).
Lepusztulásuk következtében jött létre a kistáj
földes kopár talajainak másik része.
A patakvölgyekben alluviális homokon kép
ződött réti és öntés réti talajok találhatók, ame
lyek területe együttesen 5%-ot tesz ki. Kedvező
vízgazdálkodású, karbonátmentes, főként szán
tóként (ext. 30-55, int. 40-75) és rétként (15%)
hasznosítható talajok.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
10
57
28
4
1

01
07
09
25
26

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25

Talajtípus
kód
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0,5
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8
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12

-

-

-

-

-

-
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3,0
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38
10
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■ Nagy részén félperiferikus, É-i pe
remén arteriális közlekedési hálózati helyzetű
terület. É-i peremén fut a 22. sz. főút, a kistáj köz
lekedési tengelye, amelyből Szécsénynél sugár
irányban lépnek ki az alsórendű közutak a térség
D-i és K-i része felé. Vele párhuzamosan, de a kis
táj területén kívül fut a megszüntetésre kijelölt
Balassagyarmat-Ipolytamóc vasúti mellékvonal,
amelynek rövid szakasza csak Szécsény közelé
ben lép be a kistáj területére. A települések szá
mára a közúthálózat főként Szécsény kedvező el
érhetőségét segíti elő. Állami közútjainak hossza
63 km, amelyből 15 km (24%) másodrendű főút.
Közútsűrűség 28 km/100 km2, főútsűrűség 7
km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
10%, Iliny, Rimóc és Nógrádsipek közúthálózati
végpontok. Vasútvonalainak hossza 3 km, a vasútsűrűség 1,4 km/100 km2. Településeiből egyedül
Szécsény rendelkezik vasútállomással. A város
mellett mezőgazdasági repülőtér található.
K

ö zlekedés

■ A kistáj az átlagosnál vala
mivel sűrűbben betelepült, 100 km2-re 4 telepü
lés jut. A térség 10 helységéből egyedül a névadó
Szécsény városi jogállású (2001: 6634 lakos). A
városi népesség aránya jóval az országos átlag
alatti (2001: 39,8%). A faluhálózat gerincét a kö
zepes méretű (1000-2000 lakos) falvak teszik ki,
de van törpefalu is. A falvak átlagos népesség
száma meghaladja az 1100 főt.

T

elepü lésh áló zat

N é p e s s é g ■ A kistáj az átlagosnál ritkásabban
benépesült, a népsűrűség 70 fő/km2 (2001). Ané-
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pességmaximum éve 1960, azóta a népességszám
folyamatosan, de lassan csökken (2001: 16 671
fő). A lakosság számának alakulását a javuló
migráció és a romló természetes népmozgalom
határozza meg. A korszerkezet még kedvező, a
gyermekkornak aránya meghaladja a 65 év felet
tiekét (2001: 18, ül. 15,3%). Az elöregedési index
értéke 2 faluban <100,1 községben viszont a né
pesség elöregedése előrehaladott szakaszban
van. Az iskolázottsági szint jelentősen az orszá
gos átlag alatti, különösen alacsony a diplomá
sok aránya (2001: 4,2%).
A vallási szerkezetben döntő súllyal bírnak a
római katolikusok (2001: 87,3%). A protestánsok
előfordulása szórványos, együttes arányuk

mindössze 2,3%. Ennél még a felekezeten kívüli
ek és az ismeretlen vaüásúak részesedése is jóval
magasabb (8,7%). A népesség túlnyomó része
(2001: kb. 92%) magyar, de átlag feletti a cigány
ság aránya is (6%), néhány faluban pedig ennek
a kétszerese is előfordul.
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
nál rosszabbak: 2001-ban a népesség gazdasági
aktivitása csupán 31,5%-os, a munkanélküliek ará
nya viszont 14,9%. A foglalkozási szerkezetben lé
nyegében azonos súüyal szerepel a tercier szektor
és az ipar (2001: 48,5, ül. 47,6%), a mezőgazdaság
aránya csupán 3,9%. 2007 nyarán a munkát kere
sők aránya (12,9%) duplája az országos átlagnak, a
települések közötti érzékelhető különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

degenforgalmi régió: észak-magyarországi
Majláth-kastély védett parkja (Csitár-Nógrádgárdony), Forgách-kastély véd ett parkja, Benczurfalvai Kastélypark (Szécsény)
H ollókői Tájvédelmi Körzet
D obos-kúti forrás (Nógrádsipek), erdei kerékpárút (Rimóc), Tábi szom orú feh ér fűz (Varsány), Országos Kéktúra
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Majláth-kastély (Csitár), Szerémy-Paunc-kúria, Luchovitz-kúria (Nógrádmegyer), Balás-kúria, Nagy-kúria (Nógrádsipek),
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ferences rendház (Szécsény)
Benczúr-mauzóleum (Szécsény)
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Szent István-emlékmű (Szécsény) : ■
Tűztorony (Szécsény)
Kubinyi Ferenc Múzeum, tem plom rom /szabadtéri oltá r (Szécsény) t

6.3.41 K A R A N C S
A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Terü
lete 73 km2 (a középtáj 2,7%-a, a nagytáj 0,7%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2.
3.
4.
5.
6.
7.

szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

o/
/o

Hektár

3,7
15,4
1,9
0,0
9,9
69,2
0,0

267,1
1126,2
136,8
0,0
721,3
5058,0
0,0

D o m b o r z a t ■ A kistáj a K-i részén elhelyezke
dő, É-D -i csapású Karancs vulkáni tömegéből és
a tőle ÉNy-ra lévő, a Dobroda-patak, az Ipoly és
a Füleki-patak közti közepes magasságú domb
vidék hazánkra eső területéből tevődik össze.
A tszf-i magassága 184 és 727 m közötti. Az átla
gos relatív relief 140 m/km2, a kistáj középső és
K-i részén 250-300 m/km2, Ny-i részén 90
m/km2 körüli. A Dobroda-patak jobb oldali mel
lékvizeivel erősen felszabdalt (vízfolyássűrűség
4,2 km/km2), a középső és a K-i részeken 5-6, az
É-i és a Ny-i részeken 3 körüli értékek a jellem
zők. Az erősen denudálódott dombvidék 300 m
átlagmagasságú, É-D-i csapású völgyközi hátakra
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tagolódik, D-i, DNy-i lejtésű. Az egész domb
vidék nagymértékben erózió veszélyes.
H A kistáj K-i részén a Karancs közép
ső-miocén andezitből álló lakkolitja helyezkedik
el, amely a tőle Ny-ra a felszínen lévő, felső-oligocén homokkőre, márgára, ill. ezek közé tele
pült. Ny-ra fokozatosan fiatalabb alsó-miocén
slír, riodácittufa, középső-miocén barnakőszén
telepes összlet keletkezett (szénvagyonát leter
melték). ÉNy-on a felszínközeli képződmények
riodácittufából állnak. A kistáj jellemző szerkeze
ti iránya az ÉNy-DK-i, de fiatalabb ÉK-DNy-i
törések is azonosíthatók.
F öld tan

É g h a jl a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlattal jellemezhető kistáj.
A napfény tartam évi összege 1860 óra körül
van. A nyár napsütéses óráinak száma 740-750,
míg a téli időszaké 170-180, de a legmagasabb
pontokon a 190-et is megközelíti.
Az évi középhőmérséklet a Karancstető térsé
gében kevéssel alatta marad a 8,0 °C-nak, míg a
többi részen 8,8-9,0 °C. A vegetációs időszak kö
zéphőmérséklete 15,0, ill. 15,6-15,8 °C. Ápr.
20-25-től kb. okt. 12-ig, 168-173 napon át 10 °C
fölött van a napi középhőmérséklet. Az utolsó
tavaszi fagy ápr. 25. körül (a csúcson pár nappal
később), az első őszi okt. 15-én várható, így a
fagymentes időszak 170-175 napig tart. A legme
legebb nyári hőmérsékleti maximumok átlaga
29,0-31,0 °C, a leghidegebb minimum hőmérsék
letű téli napoké -17,0 és -18,0 °C közé esik.
600-630 mm csapadék hull egy évben, ebből
350-380 mm a vegetációs időszakban. A 24 órás
csapadékmaximumot, amelynek értéke 62 mm
volt, Karancsalján jegyezték föl. A tengerszint fö
lötti magasság függvényében átlagosan 50-60
hótakarós nap van egy évben, 25-35 cm-es átla
gos maximális hóvastagság mellett.
1,12-1,17 közöttiek az ariditási index értékei.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, a szélsebes
ség átlagos értéke 2 m/s körüli, de a Karancs
csúcsa közelében eléri a 4 m/s-ot is.
A területen kevésbé melegigényes mezőgaz
dasági kultúrák termeszthetők, de fontos szere
pet kap az erdőgazdálkodás is.

■ A Dobroda-patak felső vízgyűjtő terüle
téhez tartozik; környezetéhez viszonyítva jó víz
ellátású terület.
V iz e k
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A hegység csapadékkiváltó szerepe és a ke
véssé áteresztő lejtős felszín együttes hatása nyil
vánul meg abban, hogy a Dobroda-patakon a
vízhozamok 0,002-22 m3/s között (1100-szoros
különbség) ingadoznak. Az árhullámok gyorsan
leszaladnak, s a meder az év nagy részében csak
nem üres.
A keskeny árterületek csak a lejtők aljában
szélesednek ki. Az erős lejtés miatt a völgytalpa
kon hordaléklerakódás nincs.
Mivel a felszín nagyobb része tömör kőzet, a
felszín alatti víztípusokból csak réteg-(hasadék-)
vízről beszélhetünk. Ennek mennyisége is alá
rendelt.
A 3 településen a csatornahálózat részlegesen
már kiépült, a közcsatornával ellátott lakások
aránya kistáji szinten 68,1% (2008).
N ö v é n y z e t H Legkiterjedtebb erdőtársulása a
zonális cseres-tölgyes. Gyertyános-tölgyes és
szubmontán bükkös csupán É-i expozícióban
vagy a völgyekben alakult ki. A hűvösebb erdők
érdekes fajai a térségben ritka májvirág (Hepatica
nobilis) és tündérfürt (Aruncus dioicus), további
érdekesség a kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum), a nyúlsaláta (Prenanthes purpurea), a nyuga
ti csillagvirág (Sállá drunensis), a tavaszi görvélyfű ( Scrophularia vernalis) és a magas csukóka
(Scutellaria altissima). A hegyoldalak domború
felszíne nem kedvez az erdőtakaró kialakulásá
nak, így itt letörpült tölgyekből álló, bokorerdőszerű állományok találhatók. Innen ismert az
Északi-középhegység ritkasága, a majomkosbor
(Orchis simia), továbbá a harangcsillag (Asyneuma
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canescens), a lappangó sás (Carex humilis), a virá
gos kőris (Fraxinus ornus), a kékcsillag (Jasione
montana), a kisvirágú pimpó (Potentilla micrantha)
és a pilisi bükköny ( Vicia sparsiflora). Az erősen
savanyú talajú helyeken mészkerülő tölgyesek
és mészkerülő bükkösök alakultak ki. Törmelé
ken, mozgó kőfolyásokon törmeléklejtő-erdő
fragmentuma is megfigyelhető. Patakok, vízfo
lyások mentén égerligetek alakultak ki. A termé
szetes sziklai vegetáció igen ritka, mivel a terület
kőzetanyagát régóta bányásszák. A korábbi
időkben az erdőket igen intenzív antropogén
hatások érték: makkoltatás, legeltetés, kőbányá
szat. Nem ritkák a másodlagos borókás legelők
és a másodlagos homoki gyepek. Gyakoriak a te
lepített, tájidegen fajokból álló erdők.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: bálványfa (Ailanthns altissima) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvesszőfajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)
T a l a jo k h A Karancs és a kistáj kiemelkedő te
rületeinek anyaga andezit, amelyek felszíni
egyenetlenségeit harmadidőszaki üledék, mio
cén slír és márga tölti ki. A felszín erősen tagolt,
ezért az erózió jelentős. Az uralkodó talajtípus az
agyagbemosódásos barna erdőtalaj (85%) és
annak erodált változatai. Mechanikai összetéte
lük agyagos vályog, vízgazdálkodásuk a kis víz
vezető képesség miatt kedvezőtlen (ext. 20-35,
int. 30-45). A domborzati adottságok következ
tében túlnyomórészt (85%) erdővel borítottak.
Az erős erózió következtében 15%-os területi
részaránnyal a földes és a köves kopárok képvi
selik a kistáj másik jelentős talajcsoportját. A slír
alapkőzet földes kopár talajai különösen termé
ketlenek, olyannyira, hogy azokon gyeptakaró
nélküli borókás kopárok vannak. Az andezit fel
színeken köves váztalajok, a dombvidék alacso
nyabb térszínein és főleg az Ipoly-völgy peremé
nek löszös üledékem barnaföldek vannak. Ez
utóbbi két talajféleség területe 1%-nál kisebb.
A Karancs erdősültsége 70%-os, a kistáj me
zőgazdasági potenciálját az erdő adja.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
07

15
85

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében ^%)
Talajtípus gH j|| Lejtökategória IggBgg Erdő
5-17 17-25 >25
0-5
kód
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, vasút és főút nélküli terület. Ny-i
harmada lakatlan hegyvidék, ahonnan a köz
utak is hiányoznak. Egyetlen, É-ról DK-nek for
duló közútja - a kistáj forgalmi tengelye - a 21.
sz. főúttal teremt kapcsolatot. A kistáj egésze a
vele DK-en határos Salgótarján közlekedési
vonzáskörzetébe tartozik. Állami közútjainak
hossza 16 km, közútsűrűség 21 km/100 km2.
Karancsberény közúthálózati végpont. A kistáj
É-i határvonala a magyar-szlovák államhatár
része.

■ A szerény méretű kistáj az
átlagosnál sűrűbben betelepült, 100 km2-re több
mint 4 település jut. A térség 3 települése között
város jogállású nincs, központja a szomszédos
Salgótarján. A falvak népesek, átlagos lélekszá
múk meghaladja az 1800-at (2001).
T elepü lésh á ló za t

N é p e s s é g ■ A kistáj viszonylag sűrűn benépe
sült, a népsűrűség 99 fő/km2 (2001). A népesség
maximum éve 2001, de a lakosságszám 1970 óta
lényegében változatlan (2001: 5471 fő). Ennek
hátterében a javuló migráció és a romló termé
szetes népmozgalom kiegyenlített kapcsolata áll.
A korszerkezet kedvező, a gyermekkorúak ará
nya érzékelhetően meghaladja a 65 év felettiekét
(2001:18,4, ill. 14,4%). Az elöregedési index értéke
mindenütt 100 körüli. Az iskolázottság szintje
alatta marad az országos átlagnak, főleg a diplo
mások arányát nézve (2001: 5,7%).
A vallási megoszlásban a római katolikusok
súlya meghatározó, a népesség közel 3/4 része
ide tartozik. A protestánsok aránya együtt sem
éri el az 5%-ot, a felekezeten kívüliek és az isme
retlen vallásúak részesedése viszont megközelíti
a 20%-ot. A népesség túlnyomó része magyar
(kb. 95%), a kisebbségek közül a cigányok érde
melnek említést. Túlnyomó részük Karancslapujtőn él.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen roszszabbak az országos átlagnál: 2001-ben a lakos
ság alig több mint 30%-a volt foglalkoztatott,
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a munkanélküliségi ráta viszont meghaladta a
20%-ot. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor aránya a legmagasabb (2001: kb. 56,7%),

megelőzve az ipart és a mezőgazdaságot (41,2,
ill. 3,1%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(15,3%) két és félszerese az országos átlagnak.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet
pihenőpark, Karancs-hegy (Karancsalja)
r kát. tem plom (Karancsalja), ev. tem plom (Karancslapujtő)
Légrády-vadászház (Karancsberény), Mocsáry-kastély, Mocsáry-Papp-Szász-kúna (Karancslapujtő)

6.3.42 LITKE-ETESI-DOMBSÁG
A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Terü
lete 197 km2 (a középtáj 7,4%-a, a nagytáj 1,8%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét legelő '
erdő
vízfelszín

%
3,5
34,5
1,0
0,0
17,5
43,2
0,3

Hektár
688,3
6805,7
197,7 ;
0,0
3457,0
8528,0
51,1

D om borzat ■ A kistáj 175 és 403 m közötti tszf-i
magasságú hegységközi dombság. Az aszim
metrikus Dobroda-völgy, a Ménes- és a Géci-patak völgye két, ÉNy-DK-i irányú, átlagosan 250
m magas dombhát sorozatra osztja. Az átlagos
relatív relief 85 m/km2, a középső és a DNy-i ré
szen 50-70 m/km2, a DK-i és a Ny-ÉNy-i részen
120 m/km2 értékek jellemzők. A felszín, különö
sen DK-en, tektonikusán előrejelzett eróziós völ
gyekkel szabdalt; az átlagos vízfolyássűrűség 3,9
km/km2, a középső részeken 4-5 közötti, DK-en
5-6, DNy-on 2-3, ÉNy-on 3-4 közti értékű. A kis
táj ÉNy-i részén elhelyezkedő, Ny-ra lejtő felszí
nű nógrádszakáli Kő-hegy andezittakarója átla
gosan 350 m tszf-i magasságú. A dombhátakból
kipreparált telérek (Ny-on), ill. lajtamészkő borí
tású felszínek emelkednek ki. Az egész kistájban
intenzívek voltak a deráziós folyamatok, a fel
szín csuszamlásokkal, suvadásokkal, deráziós
völgyekkel átalakított (Sóshartyán környéke).
A talajerózió többnyire közepes, DK-en nagy
mértékű.
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F ö ld tan ■ A kistájat főként neogén üledékek

építik fel. A Dobroda- és a Ménes-patak völgye
közti terület középső-miocén slírből áll, amelyből
olykor lajtamészkővel fedve riodácittufa-kúpok
(pl. a pilinyi Várhegy) emelkednek ki. Az ÉNy-i
részen, a tájhatáron a nógrádszakáli Kő-hegy kö
zépső-miocén andezittakaróját fiatal kavicsos
üledék fedi, igazolva annak plio-pleisztocén
emelkedését. A Ménes-pataktól D-re főként felsőoligocén agyagmárga, homok található, amelyeket
ÉÉNy-DDK-i csapású kipreparálódott középső
miocén andezittelérek (főként a Ny-i részen)
tagolnak. Az Etesi-árokban a vulkáni eredetű ré
tegek tengeri üledékekkel váltakoznak, ami az
egykori vulkán tengerparti helyzetét igazolja.
A kistáj K-i részén alsó-miocén - letermelt széntelepes összlet található a felszín közelében.
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A felszín a plio-pleisztocén mozgások hatására
medencehelyzetűvé vált, és glaciális vályogos,
löszvályogos fedőt kapott. Jellemző szerkezeti
iránya az ÉNy-DK-i.
É g h a jl a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Az évi napfénytartam 1860 óra körül van, a
nyári összeg 740 óra, míg a téli 170-180 óra.
Az évi középhőmérséklet ÉNy-on 8,5 °C körü
li, máshol 8,8-9,2 °C, a vegetációs időszaki átlag
15,5, 01.16,0 °C körüli. A napi középhőmérsékle
tek ápr. 16. és okt. 13. között, 178 napon át meg
haladják a 10 °C-ot. Fagymentes napok ápr. 22.
és okt. 15. között várhatók, kb. 175 napig. Az évi
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 32,0 °C,
a minimumoké -17,0 és -18,0 °C között van.
A csapadék évi és vegetációs időszaki átlagai
580-600 mm, ill. 360 mm. A 24 óra alatt lehullott
legtöbb csapadék 72 mm (Ságújfalu). A hótakarós napok átlagos száma 45 nap; az átlagos ma
ximális hóvastagság 22 cm.
Az ariditási index a terület ÉNy-i részén 1,14
körüli, a K-i és D-i részeken ennél valamivel na
gyobb, 1,17-1,20 közötti.
Az uralkodó szélirány Ny-i, ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség kevéssel 2 m/s fölött van.
A magasabban fekvő területek erdőgazdálko
dásra, más részek a kevésbé hőigényes mezőgaz
dasági kultúrák termesztésére alkalmasak.
V iz e k ■ A Ménes- és a Dobroda-patak vízgyűjtő
jére terjed ki.
A vízhozamok a Ménes-patakon Benczúrfalvánál 0,003-26 m3/s, a Dobrodán Litkénél
0,002-22 m3/s között ingadoznak. A nagy (több
mint 1000-szeres) vízhozam-ingadozást a vizet
át nem eresztő lejtős felszín magyarázza.
A patakvölgyek árterülete jelentős. A Dobroda-, de különösen a Ménes-patak völgyében je
lentős a feltöltődés is.
A kistáj nevezetes állóvize a Litke-Komravölgyi ivóvíztározó (49 ha felszínnel), ami a
Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer alapléte
sítménye. Mivel vizét az ingadozó vízminőségű
Ipolyból szivattyúzzák fel, felhasználás előtt
tisztításra kerül.
Összefüggő „talajvíz" csak a fővölgyekben
alakult ki, ahol általában 4-6 m között érhető el.
Jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de a kistáj Ny-i felében nátriumos is. Általá

ban kemény, és a szulfáttartalom is meghaladja a
300 mg/l-t.
A kőzettani felépítés miatt a rétegvíz mennyi
sége is szerény. Az artézi kutak sekélyek, gyér
hozamúak. A nitrát mélybe szivárgása miatt töb
bet használaton kívül kellett helyezni.
A közüzemi vízellátás már teljes körű, a csa
tornázás helyzete azonban ettől elmarad: 2008-ban
a közcsatornával ellátott lakások aránya nem ér
te el a 60%-ot.
N ö v é n y z e t ■ Legnagyobb területet a cseres-töl
gyesek foglalnak el, de kisebb kiterjedésben
gyertyános-tölgyeseket és szubmontán bükkösö
ket is találunk. Az Alföld felől érkező növény
földrajzi hatások több síkvidéki-dombvidéki faj
megtelepedését teszik lehetővé. így jelentős po
pulációi vannak az alábbi fajoknak: szártalan
csüdfű (Astragalus exscapus), élesmosófű (Chrysopogon gryllus), naprózsa (Fumam procumbens),
szürkés ördögszem (Scabiosa canescens), szilkés
gurgolya (Seseli hippomarathrum). A száraz és me
legigényes fajok túlsúlya jellemző, így dudafürt
(Colutea arborescens), deres csenkesz (Festuca pallens), patkócím (Hippocrepis comosa), halvány perjeszittyó (Luzula pallescens), bársonyos kakukk
szegfű (Lychnis coronaria), sárga iglice (Ononis
pusilla), molyhos tölgy (Quercus pubescens), par
lagi rózsa (Rosa gallica), piros pozdor (Scorzonera
purpurea), szikár habszegfű (Silene otites), francia
lucerna (Medicago monspeliaca) ismert a kistájból.
A szubmontán bükkösök ritka faja a csőrös nőszőfű (Epipactis leptochila) és a mészkedvelő miri
gyes tölgyespáfrány (Gymnocarpium robertianum). Lápréteken, nedves völgytalpak szivárgó
vízfolyásai mentén, illetve patakvölgyekben a
kétlaki macskagyökér (Valeriána dioica) mellett
előfordul a kétsoroskáka (Blysmus compressus), a
keskenylevelű és a széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolinm, E. latifolium). A térségben ki
terjedt akác- és fenyőtelepítések vannak.
Gyakori élőhelyek: OC, P2b, L2a, RC, K2; kö
zepesen gyakori élőhelyek: OB, H5a, B la, RB,
K5, K la, H3a, D6, L2x; ritka élőhelyek: H4, BA,
E34, D34, J5, OA, J4, P2a, RA, J6, B5, L2b, P45,
P7, J3.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha
fruticosá) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai
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kőris (Fraxinus pennsylvanica) 1, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacaciá) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. ( Vojtkó

András)
■ Uralkodó talajtípus az agyagbemosódásos barna erdőtalaj (64%). E talajok zömmel
harmadidőszaki üledékeken képződtek. Mecha
nikai összetételük nagyobb részben agyag, de
előfordul agyagos vályog és vályog mechanikai
összetételű változat is. A nagy agyagtartalmú és
kis vízvezető képességű változatok vízgazdál
kodása kedvezőtlen. A kistáj ÉK-i sarkában az
andeziten képződött agyagbemosódásos barna
erdőtalajok agyagos vályog mechanikai összetételűek, vízgazdálkodásuk pedig a sekély termő
réteg miatt szélsőséges (ext. 15-30, int. 20-35).
Erdőként mintegy 50%-uk, szántóként 35%-uk,
gyep- és szőlőterületként 8%-uk hasznosítható.
E talajok egy része erősen savanyú, ezért meszezésük szükséges. A jelentős eróziós potenciál
miatt a talajvédelem és a talajvédő gazdálkodás
elengedhetetlen.
A kistájban jelentős a köves és a földes kopá
rok részaránya (16%). Szinte kizárólag az agyag
bemosódásos barna erdőtalajok lepusztulásával
jöttek létre, és azok területébe ágyazottan talál
hatók. Földhasználatuk az agyagbemosódásos
erdőtalajokéval közel azonos lehet.
Az Ipoly-völgy felé eső alacsonyabb dombok
löszös felszínem barnaföldek képződtek. Terüle
ti részarányuk kb. 12%. Vályog mechanikai
összetételű, kedvező vízgazdálkodású talajok.
M ezőgazdálkodásra alkalmas területek (ext.
45-65, int. 50-80). Főként (70%) szántóként, er
dőként (25%) és szőlőként hasznosíthatók.
A Litke- és a Ménes-patak völgyében agyagos
vályog és vályog mechanikai összetételű, szén
savas meszet nem tartalmazó, nagy szervesanyag-tartalmú réti talajok találhatók kb. 8% te
rületi részarányban. Kedvező vízgazdálkodású,
mezőgazdasági művelésre 100%-ban alkalmas
talajok (ext. 30-65, int. 40-75). Zömmel (90%)
szántóként és rét-legelőként hasznosulhatnak.
T a l a jo k

A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

01
07
09
25

16
64
12
8
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A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód

0-5

01
07
09
25

8
15
12
98

Lejtőkategória
, 5-17 17-25 >25
. 7
10
2
1

60
35
68

-

15
15
8
1

Erdő
10
25
10

-

K ö z l e k e d é s ■ D-i harmadán arteriális közleke
dési hálózati helyzetű terület, ahol az ÉNy-DK
irányú 22. sz. főút mint forgalmi tengely a kistáj
községeinek 40%-át felfűzve teremt kapcsolatot
ENy-on Szécsénnyel, DK-en a 21. sz. főúttal, s
azon át Salgótarjánnal. A kistáj E-i peremén fut a
megszüntetésre kijelölt Balassagyarmat-Ipolytarnóc vasúti mellékvonal rövid, állomás nélküli
szakasza. Az állami közutak hossza 56 km,
amelyből a főutaké 21 km. Közútsűrűség 25
km/100 km2, főútsűrűség 11 km2. Szécsényfelfalu, Piliny és Egyházasgerge közúthálózati vég
pontok. A kistájat érintő vasútvonalszakasz
hossza 5 km, a vasútsűrűség 2,2 km/km2.

A kistáj sűrűn betelepült,
100 km2-re több mint 6 település jut. A térség tu
catnyi helysége között városi jogállású nincs,
központként a szomszédos Salgótarján és Szécsény jöhet szóba. A falvak népességszáma
500-2000 fő között mozog, az átlagos lélekszám
közelít az 1000-hez (2001).
T elepü lésh á ló z a t h

N é p e s s é g ■ A kistáj viszonylag ritkásan benépe
sült, a népsűrűség 66 fő/km2 (2001). A népesség
maximum éve 1960, azóta a térség elveszítette
népességének közel 1/5 részét (2001: 11 508 fő).
Hagyományos népességleadó terület, ahol 1980
óta a természetes népmozgalom is veszteséges.
A kedvezőtlen népesedési folyamatok a korszer
kezetet még nem formálták át, a gyermekkornak
aránya meghaladja a 65 év felettiekét (2001:19,3,
ill. 16,1%). Az elöregedési index értéke csak 3 fa
luban <100, de elöregedő népességű település
nincs. Az iskolázottság lényegesen rosszabb ké
pet mutat: a népesség 30%-a nem végezte el az
általános iskolát, 1/3-a elvégezte, de nem tanult
tovább, miközben a diplomások aránya (2001:
3,4%) az országos átlag 1/3-át sem éri el.
A vallási összetételt a római katolikusok do
minanciája jellemzi (2001: 82,2%). Viszonylag
magas, közel 15% a felekezeten kívüliek és az
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ismeretlen vallásúak együttes aránya, a reformá
tusok részesedése viszont csak 1,5%. A népesség
túlnyomó része magyar, arányuk azonban nem éri
el a 90%-ot. Ennek oka a cigányság átlagosnál jó
val magasabb részesedése: 10%, de van olyan tele
pülés (Sóshartyán), ahol az arányuk közel 50%.
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak:
2001-ben a népesség gazdasági aktivitása mind

össze 26,3%-os, a munkanélküliek aránya pedig
21,3%. A foglalkozási szerkezetben lényegében
ugyanott állt a tercier szektor és az ipar (2001:
48,6, ül. 48,1%), a mezőgazdasági keresők aránya
mindössze 3,3%. 2007 nyarán a munkanélküliek
aránya (20,6%) több mint háromszorosa az or
szágos átlagnak, a települések közötti érzékel
hető különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi regic: észak-magyarorszagi
Sóshartyán

Égi
Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület
Kőlyuk-oldal homokkőfal (Kishartyán), Komra-völgyí víztározó (Mihálygerge), Hencse-hegy (Sóshartyán)

r'

£
homokkőfal (Kishartyán)

r. kát. tem plom (Egyházasgerge), N epom uki Szent János kápolna (Karancsság), r. kát. tem plom (Mihálygerge)
Záhorszky-Prónay-kúria (Karancskeszi, Karancsság), Kubinyi-Prónay-kastély (Ságújfalu), Ruttkay-kúria (Szalmatercs),

_

Prónay-kúria, Glos-kúria, A m brózy-kúria (Szécsényfelfalu)
millenniumi emlékmű (Karancskeszi, Mihálygerge), vasfeszület (Kishartyán, Szalmatercs), Mária és Szent Bernadett szobra
(Szalmatercs)
palóc lakóház (Etes), pincék (Piliny), kondásház (Sóshartyán)

6.3.51 G Ö D Ö L L Ő I- D O M B S Á G
A kistáj Pest megyében helyezkedik el. Területe
510 km2 (a középtáj 19%-a, nagytáj 4,7%-a).

felszínek jellemzik. A középső és a DK-i rész átlag
(2,5 km/km2) feletti vízfolyás-sűrűségű, 5 km/km2
körüli, ÉK-en és DNy-on 1-2 közötti. Nagymérté
kű a talajerózió veszélye a Gödöllőtől K-re és a
Mendétől DNy-ra eső felszíneken.

T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
12,7
38,9
4,1
0,5
3,9
39,1

0,8

Hektár
6460,4
19859,6
2097,5
264,7
1989,6
19970,0
385,7

■ A kistáj 138 és 344 m közti tszf-i
magasságú, É-on közepes (300 m-es tetőszintű),
D-en alacsony (200 m átlagmagasságú), enyhén
DK felé lejtő önálló dombvidék. Az átlagos relatív
relief 60 m/km2, a Pécel-Mende-Maglód közti te
rületen 90 m/km2 körüli, Gödöllő-Szada-Vácegres közt 100-120 m/km2, Ny-on 10-30, D-DK-en
20-40 m/km2 közti értékű. A kistájat a Pécel-Isaszeg vonaltól É-ra ÉNy-i csapású, sakktáblaszerűen összetöredezett és különböző mértékben ki
emelkedett dombsági, ÉNy-i peremén kipreparált
D

o m bo rzat

■ A kistáj NyÉNy-i peremét miocén
homokkőből és kavicsból álló képződmények
építik fel. Ettől DDK-re fokozatosan növekedő
vastagságban felső-pannóniai homokos-agya
gos, ill. az Ős-Dunához és az É-ról érkező folyók
hoz kapcsolódó folyóvízi üledékek települtek. A
Pécel-Isaszeg vonaltól É-ra a felszínt borító lösz
ből, a peremeken futóhomokból, lejtőanyagból
előbukkannak felső-pannóniai édesvízi mészkő
és márgás felszínek. Ennek az egységnek a köz
ponti része emelkedett a legintenzívebben a pleisztocénban. A kistáj D-i részét egységesebben és
nagyobb vastagságban borítja lösz, a peremeken
félig kötött futóhomok. A jellemző szerkezeti
irány az ÉNy-DK-i.
Fö

ld ta n

g h a j l a t ■ A 200 m-nél magasabban fekvő terü
letek és az É-i rész mérsékelten hűvös-mérsékel
ten száraz, a többi terület mérsékelten meleg
száraz.

É
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Az évi napfénytar
tam 1950 óra körül van,
É-on kevéssel alatta,
D-en kevéssel fölötte.
A nyári negyedév nap
sütéses óráinak száma
780-790, a téli évnegye
dé 190.
Az évi középhőmér
séklet É-on 9,5-9,7 °C,
D-en ennél magasabb,
9,7-10,0 °C. A vege
tációs
időszakban
16.5- 17,0 °C az átlaghőmérséklet. Apr. 3-8.
között 10 °C fölé emel
kedik a napi közép, és
csak okt. 18-20. körül
süllyed ismét 10 °C alá,
vagyis mintegy 194-198
napon keresztül vár
hatók 10 °C fölötti kö
zéphőmérsékletek. A
fagymentes időszak
É-on 186-190 nap, D-en
195 nap, a tavaszi és
őszi határnapok ápr.
10-15., ill. okt. 20-25.
A nyári legmelegebb
maximumok és a leg
hidegebb téli minimu
mok sokévi átlaga
32.5- 33,0 °C és -16,0 °C.

legigényes kultúráknak és a zöldségtermesztés
nek; a magasabb helyek erdőgazdálkodásra
hasznosíthatók.

Az évi csapadékmennyiség 540-580 mm között
van, a vegetációs időszak összege 320-340 mm. 24
óra alatt Gyomron hullott a legtöbb csapadék, 203
mm. A hótakarós napok átlagos száma 36-40, az
átlagos maximális hóvastagság kb. 22 cm.
A terület ariditási indexe 1,17-1,20.
Az uralkodó szélirány (egyben a legerősebb is)
az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s körül van.
A kistáj éghajlata kedvez a mérsékelten me

Vízfolyás

Vízmérce

V izek ■ A kistáj a Duna bal partján lévő vízfo

lyások (Gombás-, Sződ-Rákos-, Mogyoródi-,
Szilas-, Rákos-patak), a Galga jobb oldali (Némedi- és Egres-patak), valamint a Felső-Tápió for
rásvidéke vízgyűjtőjére terjed ki. Meglehetősen
száraz terület:

LKV
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Vác
Sződliget
Pécel
Bag
Kóka

KQ

cm

—
Gombás-patak
Sződ-Rákos-patak
Rákos-patak
Egres-patak
Felső-Tápió

LNV

0,025
0,030

-

86

260

0,010

16
9

120

0,030

250

0,000

KÖQ
m3/s
0,28
0,31
0,18
0,06
0,04

NQ
33
31
27
17

10
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A vízfolyásoknak mind a vízjárása, mind a
vízhozama nagy szélsőségek között ingadozik,
amint azt a közölt adatok is jelzik.
A gyorsan lefutó árvizek alkalmával időnként
a völgytalpak víz alá kerülnek. így ott helyen
ként mérsékelt feltöltődés jellemző.
Akistáj vízhiányát számos kis tározóval, mes
terséges állóvízzel igyekeznek pótolni; összesen
15 kis tó található itt. Közülük kitűnik az Isaszegi- (16 ha) és a Vácegresi-halastó (7 ha), vala
mint az Őrszentmiklósi- (15,6 ha) és a Babatitározó (10 ha).
A „talajvíz" csak a völgyekben és a kistáj pe
remén összefüggő, ahol kb. 5-6 m mélyen he
lyezkedik el. A dombságok mélyen fekvő talaj
vize már a rétegvízhez számítható. A talajvíz
mennyisége fajlagosan csekély. Egységesen kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű,
mérsékelten kemény és szulfátban szegény. Itt
még a nitrát sem koncentrálódott. A rétegvizeket
feltáró artézi kutak átlagos mélysége 100 m kö
rüli, vízhozamuk mérsékelt. Vizük közepesen
kemény és vasas.
Közműves vízellátás mindenütt van, 5 kisebb
településen azonban egyáltalán nincs csatornahálózat, másutt pedig csak részlegesen kiépített,
így kistáji szinten a közcsatornával ellátott laká
sok aránya mindössze 64,6% (2008).
Növényzet ■ A dombság platóin jellemző a gyer
tyános-tölgyeshez hasonló, de bükkös elemek
ben és gyertyánban szegényebb mezei juharos
tölgyes. Elterjedt a melegkedvelő tölgyes sziklai
sás (Carex hallerianá), hengeres peremizs (Inula
germanica), tarka nőszirom (Iris variegata), közön
séges borkóró (Thalictrum minus), bugás veronika
(Pseudolysimachion spurium) előfordulásával. Ki
sebb kiterjedésű, de fontos társulás a lösztölgyes,
melyben jellemző a sárgás sás (Carex michelii), a
nagyezerjófű (Dictamnus albus), a szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), a macskahere (Phlomis tuberosa), a selymes boglárka (Ranunculus
illyricus) és a pusztai meténg ( Vinca herbacea) elő
fordulása. A cseres-tölgyesek extrazonálisan, kis
területen jelennek meg. A mély völgyek, É-ias
lejtők társulása a gyertyános-tölgyes, szubmontán elemekkel (békabogyó - Actaea spicata, fe
nyőspárga - Monotropa hypopitys, sárgaárvacsalán - Lamium galeobdolon, bükk - Fagus sylvaticá).
A kistáj peremén egykor nagy területet elfoglaló
homoki tölgyesek mára szinte teljesen eltűntek.

A kistáj teljes területére jellemzőek a nyílt és a
zárt homoki gyepek. A magyar csenkesz (Festuca
vaginatá) dominálta puszta értékes növényei: bá
ránypirosító (Alkanna tinctoria), kései szegfű (Dianthus serotinus), naprózsa (Fumana procumbens),
homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica). Ritka a
homoki kikerics (Colchicum arenarium), a fényes
poloskamag (Corispermum nitidum), a sárga iglice
(Ononis pusilla), a homoki vértő (Onosma arenaria), a homoki útifű (Plantago indica), a pézsma
hagyma (Allium moschatum), a gyapjas és a fehé
res csüdfű (Astragalus dasyanthus, A. vesicarius
subsp. albidus), a magas gubóvirág (Globularia
punctata), a szirtőr (Hornungia petraea), a homoki
nőszirom (Iris arenaria), a kisfészkű hangyabo
gáncs (Jurinea mollis) és a szilkés gurgolya (Seseli
hippomamthrum). Jelentős állományai vannak az
alábbi fajoknak: bugás hagyma (Allium paniculatum), fürtös homokliliom (Anthericum liliago),
szártalan csüdfű (Astragalus exscapus). Egyes lösz
gyepekben él dunai szegfű (Dianthus collinus),
bugás macskamenta (Nepeta nuda), hosszúlevelű
árvalányhaj (Stipa tirsa). Általános jelenség a
nedves élőhelyek területének visszaszorulása,
ezzel szemben terjed néhány gyomjellegű, nagy
területet benépesítő faj, mint a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) és a selyemkóró (Asclepias syriaca). Jelentős területet foglalnak el az akácosok, a
nemesnyárasok és a telepített fenyvesek.
Gyakori élőhelyek: L2a, H5a, K2, L2x, OC,
RC; közepesen gyakori élőhelyek: P2b, L2b, H5b,
B la, L l, H4, RB, L5, G l, D34, K la, P7, P2a, B5;
ritka élőhelyek: J5, A l, D2, OB, D l, M2, OA, Jla ,
H3a, J2, B lb , M8, E2, B4, E l, H2, D6, D5, M4,
A3a, BA, RA, A23.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar ( Acer negundó) 1, bálványfa
(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosá) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvaniai) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca
americana) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.)
1, akác (Robinia pseudoacacia) 4. (Vojtkó András)
T alajok ■ A DK-i irányban hosszan elnyúló kis
táj talajképző kőzete ÉNy-on miocén homokkő
és kavics, amit az Alföld felé felső-pannon ho
mokos-agyagos üledék vált fel. Erre az üledékre
települt az Os-Duna és mellékfolyói által terített
kavics (Kerepes), helyenként pedig a felső-pan
non édesvízi mészkő és márga. A kistájat DK-felé
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fokozatosan vastagodó löszrétegek, a pereme
ken pedig futóhomok borítja. A lejtőkön találha
tó bamaföldek és csernozjom barna erdőtalajok
együttesen a terület 96%-át borítják.
A barnaföldek nagyobb hányada homokon
képződött. Vízgazdálkodási tulajdonságaik és
alacsony humusztartalmuk miatt a termékeny
ségük kedvezőtlenebb, mint a löszön kialakult
barnaföldeké.
A barnaföldek mintegy 50%-a erdőként, 25%-a
szántóként, 10%-a szőlő és gyümölcsösként, va
lamint legelőként hasznosítható. A löszön kép
ződött, vályog mechanikai összetételű, kedvező
vízgazdálkodású csernozjom barna erdőtalajok
legalább 80%-ban szántóként hasznosíthatók.
Termékenységük a löszön képződött barnafölde
kével azonos (ext. 45-65, int. 50-80), sőt a na
gyobb humusztartalmú változatok esetében
annál kedvezőbb (ext. 45-75, int. 65-95).
A tagoltabb és magasabb térszíneken a barna
földek erodálódásával - kis területi részaránnyal
(1%) - földes kopárok találhatók, amelyek erdő
területek.
A humuszos homoktalajok részaránya nem
jelentős (1%). Öntözéssel és tápanyagpótlással
szántóként (90%) jól hasznosíthatók.
A patakvölgyekben homokon, Gyömrő kör
nyékén pedig löszös üledéken réti talajok ala
kultak ki (2%). Vízgazdálkodásuk a kis víztartó
képesség következtében kedvezőtlen, amelyet
azonban 2-3%-os szervesanyag-tartalmuk javít.
Termékenységük a löszön kialakult barnaföldeké
nél gyengébb (ext. 25-50, int. 30-65), de szántó
ként (50%) és ligeterdőként (15%) hasznosíthatók.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
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01

1

03
09

1
76

11 '

20

25

2
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K özlekedés h Középső és D-i részén arteriális,
Gödöllő környékén csomóponti közlekedési
hálózati helyzetű terület a főváros vonzáskörze
tében. Gödöllőt egyaránt érinti az M3-as autó
pálya, a 3. sz. elsőrendű főút és a Budapest-Miskolc villamosított kétvágányú vasúti fővonal.
E forgalmi folyosók DNy-EK irányban szelik át
a kistájat. D-i harmadában Ny-K-i irányban egy
mással párhuzamosan fut a 31. sz. főút és a
Budapest-Újszász-Szolnok villamosított kétvá
gányú vasúti fővonal. ÉNy-i harmadán átvezet a
Budapest-Vácrátót-Vác villamosított vasútvo
nal. E fővonalak a főváros és Miskolc irányába
kedvező elérhetőséget nyújtanak a térség leg
több települése számára. Gödöllő és 2 agglome
rációs település (Kerepes, Mogyoród) elővárosi
közlekedési kapcsolatát biztosítja a Budapestre
vezető HÉV-vonal. Az állami közutak hossza 164
km, amelyből 48 km (29%) autópálya, továbbá
első-, ill. másodrendű főút. Közútsűrűség 30
km/100 km2, főútsűrűség 8,7 km/100 km2. A fő
út menti települések aránya 38%. A vasútvona
lak hossza 65 km, 100%-uk villamosított. Vasútsűrűség 11,8 km/100 km2. A települések 75%-a
rendelkezik vasútállomással, Gödöllő egyben
HÉV-végállomás is. Kerepesnek és Mogyoród
nak csak HÉV-megállója van. Gödöüőtől DNy-ra
polgári célú füves repülőtér üzemel.
T elepüléshálózat ■ A terjedelmes kistáj majd
nem teljes egészében a budapesti agglomeráció
hoz tartozik, s ez alapvetően meghatározza a te
lepüléshálózatát is. A településsűrűség átlagos,
100 km2-re alig több mint 3 település jut, a térség
16 településének többsége azonban népes, tipi
kus agglomerációs település. Közülük 6 városi
jogállású, „igazi", földrajzi értelemben vett vá
rosnak azonban csak Gödöllő tekinthető (2001:
31 105 lakos), a többiek esetében leginkább a la
kófunkció dominál. Veresegyház és Gyömrő
között összefüggő várossor alakult ki. A városi
lakosság aránya (2001: 69,8%) kevéssel az orszá
gos átlag felett van. A falvak átlagos lélekszáma
is magas, közel 3800 fő. A beépített területek ará
nya kb. 12%.

Népesség Az átlagos településsűrűség az átla
gosnál jóval nagyobb népsűrűséggel társul (2001:
273 fő/km2), mindez annak ellenére, hogy a kis
táj DK-i pereme lényegében üres, alig van telepü
lés. A népességmaximum éve 2001, a lakosság
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száma 1990-2001 között ugrásszerűen (17-18%kal) növekedett (2001: 125 316 fő). Ennek alapja
elsősorban a szuburbanizáció: a fővárosból ki
költözők előszeretettel választják az itt levő tele
püléseket. A népességnövekedést valamelyest
csökkentette, hogy 1980 óta a természetes nép
mozgalom veszteséges. A korszerkezet fiatalos, a
gyermekkorúak aránya jelentősen meghaladja a
65 év felettiekét (2001: 18,3, ill. 12,5%). Az elöre
gedési index értéke a települések többségében
<100, de a többiek esetében is kevéssel van 100
fölött. Az iskolázottság szintje jórészt megfelel az
országos átlagnak, csak a diplomások arányánál
van némi lemaradás (2001:10%).
A vallási összetétel megítélését befolyásolja,
hogy a felekezeten kívüliek és az ismeretlen val-

lásúak aránya együtt közel 25%-ot tesz ki. A ró
mai katolikusok így is szolid többségben vannak
(2001: 51,9%), mögöttük jönnek a reformátusok
(16,1%), az evangélikusok (3,9%) és a görög kato
likusok (1,3%).A népesség meghatározó része
(kb. 95%) magyar, említést csak a cigányság ér
demel (1,2%).
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
körül mozognak: 2001-ben a népesség gazdasági
aktivitása 38,6%-os, a munkanélküliek aránya
pedig 8,1%. A foglalkozási szerkezetben megha
tározó a tercier szektor (2001: 67,1%), megelőzve
az ipart (31%) és a csekély súlyú mezőgazdasá
got (1,9%). 2007 nyarán a munkanélküliek ará
nya (2,7%) az országos átlag felét sem érte el, a
települések közötti kisebb különbségekkel.

T á ji a d o t t s á g o k és é r t é k e k

Idegenforgalmi régió: Budapest közép-Duna-vidéki
Borvidék: mátrai
Gödöllől-lsaszegi A rborétum , Erzsébet-park (Gödöllő), Ráday-kastély parkja (Pécel)
Gyöm rő, Veresegyház
G ödöllői-dom bvidék Tájvédelmi Körzet, G ödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi Terület
Reveteki-láp és homokpuszta (Erdőkertes, Veresegyháza), Tőzeges-tó (G yöm rő), élményfurdő (M ogyoród),
üdülőtó (Ő rbottyán), m edveotthon és farkasmenhely, M alom -tó, Pamut-tó, tanösvény (Veresegyház)
ev, tem plom (Csornád, G ödöllő, Mende, Maglód, Vácegres, Veresegyház), r. kát. tem plom , Salvator nővérek zárdája
(Gödöllő-Máriabesnyő), re f tem plom (Gödöllő, G yöm rő, Pécel), román stílusú r. kát. te m plom (Isaszeg), saolin tem plom
(Kerepes), Szent Imre plébániatemplom (Ú ri)
Grassalkovich-kastély, Istállókastély, Hamvay-kúria (G ödöllő), Teleki-kastély, Teleki-kiskastély (G yöm rő), W odianer-kastély
(Maglód), Fáy-kastély, Ráday-kastély, Bárczy-kúría, Erdey-Grúz-kúria, Zsigmondy-kúria, Francsek-Dávid-kúria, Pekáry-kúria,
Prónay-kúria, Szemere-Keiner-kúria, Kovásznál Kovács-kúria (Pécel), Grassalkovich-kúria (Szada), Dlauchy-villa (Veresegyház)
Szent István Egyetem, királyi váróterem, Testőrlaktanya (G ödöllő), kapucinus rendház (Gödöllő-Máriabesnyő),
Pálos fogadó (Ő rbottyán)
G ró f Teleki Pál sírja (G ödöllő), Ivánka Imre sírja (Gödöllő-Máriabesnyő), Teleki-kripta (G yöm rő), Honvédsírok (Isaszeg),
G ötz-kripta (Szada), vörösköves te m e tő (Veresegyház)
világfa, Erzsébet-szObor és.sziklahalom, Am brus Zoltán szobra, Kálmán herceg szobra, kálvária, Mária-szobor, A z isaszegi
csata emlékműve, cserkészszobor, N epom uki Szent János-szobor, Petőfi-szobor, Szent Flórián-szobor, Szent Imre herceg
szobra, Teleki Pál szobra, T ö rö k Ignác szobra (G ödöllő), Rákóczí-emlékhely, Aradi vértanúk emlékműve,
II Rákóczi Ferenc emlékoszlopa (G yöm rő), a tavaszi hadjárat csatájának emlékműve, kőkereszt (Isaszeg), Szent László király
szobra (M ogyoród), kőkereszt (Isaszeg, Ő rbottyán), a kommunizmus áldozatainak emlékműve, Paula-kút, Szemere Pál
szobra (Pécel), Székely Bertalan-emjékmű (Szada), Golgota-szoborcsoport, japánkert szobor (Veresegyház)
A grártörténeti Műszaki Gyűjtemény, Grassalkovich-pince (G ödöllő), magtár (G yöm rő, Mende), tiszttartói ház és magtár,
Hungaroring (Kerepes/Mogyoród), Gom bos Lajos harangöntödéje (Ő rb o ttyá n )

__

Városi Múzeum, Királydombi pavilon, Méhészeti Múzeum, Grassalkovich-kastély (G ödöllő), Mária Múzeum
(Gödöllő-Máriabesnyő), Székely Bertalan Műteremház (Szada)
pincesor (M ogyoród)
Barokk Színház (G ödöllő)

6.3.52 M O N O R -IR SA I-D O M B SÁ G
A kistáj Pest megyében helyezkedik el. Területe
250 km2 (a középtáj 9,3%-a, a nagytáj 2,3%-a).

D o m b o r z a t ■ A kistáj 108 és 229 m közötti, átla
gosan 150 m tszf-i magasságú, DK felé hullámos
síkságba átmenő alacsony, az Alföldbe mélyen
benyúló dombság. A Ny-DNy felé meredek, ÉK
felé lankás lejtésű felszínt az ÉNy-DK-i irányú
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T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5, rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
6,3
68,7
3,3
3,0
4,5
13,7
0,5

Hektár
1566,7
17183,1
837,3
758,0
1133,3
3414,2
118,8

konzekvens, szimmetrikus eróziós-deráziós völ
gyek és az ÉK-DNy-i csapású aszimmetrikus
völgyek sakktáblaszerűen tovább tagolták. Az
átlagos vízfolyássűrűség 2,3 km /km2, a M onorGomba közötti területen 4 -6 km/km2, az ÉNy-i
és a DK-i részeken 0,5-1,5 km/km2, a középső
részen 2 km/km2 körüli. Az átlagos relatív relief
30 m/km2, a középső (Gomba-Bénye) részen
50-60, a DK-i részen 10-20 m/km2-es értékek jel
lemzőek. A Pánd-Pilis vonaltól É-ra a löszös és a
deráziós formakincs, a DK-i szegélyen félig kö
tött futóhomokformák általánosak. Közepes
mértékben erózióveszélyes a kistáj Ny-i pereme.
F ö l d t a n ■ A medencealjzatot metszi a Közép
magyarországi vonal: ettől É-ra újpaleozoos és
mezozoos képződmények, D-re pedig metamorfitok vannak. A kistáj Ny-on és ÉK-en
ÉK-DNy-i csapású törésekkel határolódik el.
Alapja felső-pannóniai agyagos üledékekből
épül. Erre az Ős-Duna helyenként több száz m
vastagságú keresztrétegzett homokot terített.
A pleisztocén második felétől kissé megemel
kedett, s felszínét lösz, a Pilis-Pánd vonaltól
DK-re homokos lösz borította be. A Pilis-Ceglédbercel és a Monor-Bénye közti eróziós és derá
ziós völgyekkel tagolt hátak 200 m tszf-i átlagmagasságúak, Ny-i peremeiken, valamint a kis
táj DK-i részén áthalmozott futóhomok csatlako
zik hozzájuk.

É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú
kistáj.
A napfényes órák évi száma 1950-2000 között
van; ebből nyáron 790-800, télen 185-190 órán át
süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 10,2 °C, a vegetá
ciós időszak átlaghőmérséklete 17,0-17,2 °C kö
zött alakul. Ápr. 2-6. és okt. 19-21. között a napi
középhőmérsékletek meghaladják a 10 °C-ot, te
hát 195-198 nap hosszúságú ez az időszak.
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A fagymentes időszak hossza 195 nap körüli. A
legkésőbbi tavaszi fagy ápr. 10-én, az első őszi
okt. 25-én várható. A legmelegebb nyári napok
maximum hőmérsékletének átlaga 33,0-33,5 °C
közötti, a leghidegebb téli napok minimum hő
mérséklete pedig -16,0 °C körül alakul.
Az évi csapadékmennyiség 510-540 mm
között van, ebből a vegetációs időszakban 300
mm körüli hullik. Monoron jegyezték föl a 24
órás csapadékmaximumot, 143 mm-t. A földeket
átlagosan 35 napig takarja hó, amelynek átlagos
maximális vastagsága 20 cm.
Az ariditási index 1,30 körüli.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség kevéssel 3 m/s alatt van.
A terület napfény- és hőellátottsága jó, vi
szont csapadékban szegény, ezért szántóföldi
kultúrák és kevésbé vízigényes kertészeti kultú
rák számára ajánlott.
V i z e k ■ A két Tápió felső vízgyűjtőjére és a GerjePerje forrásvidékére terjed ki. Eléggé száraz,
gyenge lefolyású vidék.
Lefolyása jobbára csak a vastag löszös takaró
jó tározóhatása miatt van. A Felső-Tápió (Róká
nál) és az Alsó-Tápió (Tápiósülynél) kistájon kí
vüli vízhozam-ingadozása is megközelítette, ill.
túllépte már a 2 m-t. A vízhozamok ugyanott
0,005-10 és 0,015-12 m3/s között ingadoztak. Az
árhullámok ritkán borítják el a völgytalpakat.
Völgyfeltöltés csak az Alsó-Tápió-völgyben ta
pasztalható. A vízhiányt tározókkal igyekeznek
pótolni. A kistáj 10 tava közül jelentős a Gombai(18,5 ha), a Dányi- (26 ha), a Farkasd-pusztai(13,4 ha), az Úri- (17,3 ha) és a Monori- (12 ha) tá
rozó. Némelyiküket halastóként is hasznosítják.
A „talajvíz" összefüggő. A völgyekben 2-4 m,
a hátakon 4-6 m között érhető el. Jellege nátriumkalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, mér
sékelten kemény és szulfátos. A rétegvizek
mennyisége nem jelentős, mérsékelten vasas és
kemény. Az artézi kutak száma nagy, vízhozamuk
a 100 1/p-et, mélységük a 100 m-t ritkán lépi túl.
A közüzemi vízellátás mögött messze elma
rad a csatornázottság: 2008-ban a települések
alig több mint felében volt részlegesen kiépített
csatornahálózat, így kistáji szinten a közcsator
nával ellátott lakások aránya 62,8%-ot tett ki.

N ö v é n y z e t a A kistáj legnagyobb része kultúr
termet, amelyen az egykori jellegzetes löszös
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erdőssztyep-vegetáció jórészt telje
sen visszaszorult,
átalakult. Ez külö
nösen vonatkozik a
fás társulásokra,
amelynek marad
ványai, degradált
állományai csupán
néhány helyen lel
hetők fel. A meg
maradt zárványok
felismerhetők a ta
tár juhar (Acer tataricum ), a magyar
zergevirág (Doronicum hungaricum ),
a hengeres peremizs
(Inula germanicá), a
lösztölgyes-fajok, a
hegyi sás (Carex montana), a nagyezerjófű (Dictamnus albus), a piros gólyaorr (Geránium sangnineum), a parlagi rózsa {Rosa gallica), a közönséges
borkóró (Thalictrum minus) előfordulásáról. Az
erdőssztyep-zóna törpemandulás-cserjése is
szórványosan megtalálható még. Az erdőssztyep-fajokat (erdei szellőrózsa -Anemone sylvestris, magyar zergevirág - Doronicum hungaricum,
hengeres peremizs - Inula germanica, borzas pere
mizs - Inula hirta, bugás macskamenta - Nepeta
nuda) a változatos degradáltsági fokú löszgyepek
őrzik, számos értékes keleti-pontuszi sztyepelemmel együtt, mint szennyes ínfű (Ajuga laxmannií), horgas bogáncs (Carduus hamulosus),
selymes boglárka (Ranunculus illyricus), gór hab
szegfű (Silene bupleuroides), kései pitypang (Taraxacum serotinum), csuklyás ibolya {Viola ambiguá).
A lösznövényzet leginkább a tollas szálkaperje{Brachypodium pinnatum) dominálta félszáraz
gyepekben maradt meg, pl. felhagyott gyümöl
csösökben. Itt olyan középhegységi gyepfajok is
előfordulnak, mint tavaszi hérics (Adonis vernalis), magyar szegfű (Dianthus pontederae), kardos
peremizs {Inula ensifolia), nagyvirágú gyíkfű
{Prunella grandiflora), hegyi gamandor {Teucrium
montanum). Meredek lejtőkön, bányaperemeken
másodlagosan löszfalnövényzet is megjelenik
(taréjos búzafű - Agropyron pectiniforme, harasztos káposzta - Brassica elongata). A területen jelen
tős az akác térhódítása és komoly problémát
jelent a selyemkóró {Asclepias syriaca) tömege.

Gyakori élőhelyek: OC, RC, OB, P2b, H5a;
közepesen gyakori élőhelyek: RB, Bla, P2a, D34,
L2x, RA, F2, Flb, H4, F4; ritka élőhelyek: H5b, E l,
P7, BA, M6, B5, F5, D6, D 5 ,12, OA, B6, B2, M8.
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar {Acer negundo) 1, bálvány
fa {Ailanthus altissima) 2, gyalogakác {Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró {Asclepias syriaca) 4, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai
kőris {Fraxinus pennsylvanica) 1, amerikai alkörmös {Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok {Reynoutria spp.) 1, akác {Robinia pseudoacacia)
4, aranyvessző-fajok {Solidago spp.) 2. {Vojtkó

András)
■ A kistáj talajképző kőzeteinek össze
tétele a Gödöllői-dombságéval közel azonos. Az
Alföld felé a Jászságba simuló, széles DK-i
dombhátak löszös anyagain csemozjom barna
erdőtalajok és mészlepedékes csernozjom tala
jok képződtek. E két talajtípus a terület 80%-át
foglalja.
A csernozjom barna erdőtalajok mechanikai
összetétele vályog, kisebb foltokban homokos
vályog. Vízgazdálkodásukra a közepes vízveze
tő képesség jellemző. Jó termékenységűek (ext.
35-65, int. 40-85). Szántóként 60%-ban, szőlő
ként és gyümölcsösként 15%-ban, erdőként pe
dig 20%-ban hasznosulhatnak.
A mészlepedékes csernozjom talajok a domb
hátak K-i peremén a csernozjom barna erdő
talajokat váltják fel az alacsonyabb térszínen.
T a la jo k
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Löszön képződtek és vályog mechanikai összetételűek. Kifejezetten kedvező vízgazdálkodású,
felszíntől karbonátos, igen jó termékenységű,
95%-ban szántóként hasznosítható talajok (ext.
60-85, int. 70-105).
Monor DK-i határában <1% kiterjedésben réti
csernozjom talajok is előfordulnak.
Az Albertirsától ÉK-re található lápos réti ta
lajok és a kistáj É-i peremén, a csernozjom barna
erdőtalajok lepusztulásával kialakult földes ko
párok kiterjedése is kisebb mint 1%. Jelentős
(11%) azonban a réti talajok részaránya. A ho
mok mechanikai összetételű réti talajok vízgaz
dálkodási tulajdonságai kedvezőtlenebbek (ext.
20-45, int. 35-60), mint a homokos vályog me
chanikai összetételűeké (ext. 30-60, int. 40-75).
Főként (50%) rét-legelőként, szántóként (20%) és
ligeterdőként hasznosíthatók.
A löszdombok peremén néhány foltban hu
muszos homoktalajok találhatók. Területi rész
arányuk 6%. Termékenységükre a szélsőséges
vízgazdálkodás és a csekély természetes táp
anyagtőke a jellemző (ext. 30-45, int. 35-50).
Főként (65%) szőlőként és szántóként hasznosít
hatók.
A kistáj egészére a kedvező mezőgazdasági
hasznosíthatóság jellemző. A szántókon ter
meszthető növények: rozs, búza, árpa, kukorica,
napraforgó és zöldségfélék. A gyümölcsösökbe
alma, kajszi- és őszibarack javasolható.

■ Döntő hányadán félperiferikus,
Ny-i peremén arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület a főváros vonzáskörzetében,
amelyet csak Ny-i peremén, Monornál érintenek
közlekedési artériák. Itt fut egymással párhuza
mosan az ÉN y-DK-i irányú Budapest-Szolnok-Debrecen kétvágányú villamosított vasúti
fővonal és a 4. sz. főút rövid szakasza. Utóbbiból
többnyire ÉK felé ágaznak ki a térség alsórendű
útjai. E fővonalak főként a kistáj Ny-i részének
települései számára biztosítják Budapest kedve
ző elérhetőségét. Az állami közutak hossza 52
km, amelyből 8 km (15%) elsőrendű főút. A közútsűrűség 21 km/100 km2, a főútsűrűség 3
km/100 km2. A főút menti települések aránya
17%. A kistájat érintő 10 km-es vasútvonalsza
kasz teljesen villamosított. Vasútsűrűség: 4
km/100 km2. A települések 33%-a rendelkezik
vasútállomással.
K

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj ritkásan betelepült,
100 km2-re mindössze 2,4 település jut; DNy-i ré
szén egyáltalán nincs lakott hely. A 6 település
közül egyedül a térség hagyományos központja,
Monor városi jogállású (2001:20 560 fő). A városi
népesség aránya (2001: 71,2%) meghaladja az or
szágos átlagot. A falvak többsége közepes mére
tű, így átlagos lélekszámúk közelít az 1700-hoz.
Monorierdő 2006-ban alakult önálló községgé.

T

■ Az alacsony településsűrűség az átla
gosnál valamivel nagyobb népsűrűséggel (2001:
136 fő/km2) párosul, ami elsősorban Monor ma
gas értékének a következménye. A népességma
ximum éve 2001, aminek alapja az 1990 utáni
jelentős migrációs nyereség, amit az 1980 óta
jelentkező természetes fogyás valamelyest csök
kentett (2001: 28 896 fő). A korszerkezet fiatalos, a
gyermekkorúak aránya jelentősen meghaladja a
65 év felettiekét (2001:18,6, ill. 12,9%). Az elörege
dési index értéke fele-fele részben 100 alatti és fe
letti, elöregedő népességű település nincs. Az is
kolázottság szintje elmarad az országos átlagtól,
leginkább a diplomások esetében (2001: 5,4%).
A vallási összetétel leginkább feltűnő sajátos
sága, hogy a protestánsok aránya meghaladja a
katolikusokét (2001: 40,5, ill. 34,7%). Felekezetek
szerint persze más a helyzet, itt a római katoliku
sok állnak az élen (33,8%), megelőzve a reformá
tusokat (31,2%), az evangélikusokat (9,3%) és a
görög katolikusokat (0,9%). A lakosság közel
N

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
> Területi részesedés (%)
1
01
03
6
11
57
13
23
16
/ 1
25
11
27
1
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Erdő
Lejtőkategória
kód
0-5
5-17 17-25 >25
:01
85
15
03
66
34
12
11
69
9
6
2
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100
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95
5
25
100
27
100
-
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1 /4-e felekezeten kívüli vagy ismeretlen vallású.
A népesség túlnyomó része (2001: kb. 95%) ma
gyar, rajtuk kívül csak a cigányság (2,3%) érde
mel említést. Legnagyobb, közel 500 fős közössé
gük Monoron él.
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
körüliek: 2001-ben a népesség gazdasági aktivi

tása 38,1%-os, a munkanélküliek aránya 8,8%. A
foglalkozási szerkezetben meghatározó a tercier
szektor (2001: 65,3%), jelentősen megelőzve az
ipart (31,7%) és a mezőgazdaságot (3%). 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (2,7%) az or
szágos átlag felét sem érte el, a települések kö
zötti kisebb különbségekkel.

TÁ|I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K
Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duna-vidéki
Tökvölgyi-tó (Káva), horgásztó és pihenőpark (Péteri)
ev, tem plom (Bénye, M onor, Péteri), ref. tem plom (Gomba), Református N agytem plom (M onor), r. kát. te m plom (M onor)
Perczel-kúria, Bárczay-kastély, Patay-kastély, Fáy-kúria (Gomba), Puky-kúria, Kovách-kúria (Káva), Földváry-Boér-kúria
(P é te ri)!
re f te m e tő (M onor), Földváry-sírbolt (Péteri)
N epom uki Szent János-szobor, 1956-os Emlékmű, Szent O rbán-szobor (M onor), alapítók emlékműve, Hősi emlékmű
(Péteri)
Iskolamúzeum (M onor)
Strázsa-hegyi pincesor (M onor)

6.4 MÁTRA-VIDÉK
6.4.11 M A G A S - M Á T R A
A kistáj Heves és Nógrád megyében helyezkedik
el. Területe 234 km2 (a középtáj 21,1%-a, a nagy
táj 2,1%-a).
T erülethasznosítás
! Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
1,2
0,1
0,04
0,01
1,5
97,0
0,1

Hektár
269,7
33,3
9,8
2,7
356,5
22723,5
20,1

D o m b o r z a t ■ A kistáj 210 és 1014 m közti tszf-i
magasságú, kb. 50%-ban 750 m-nél és további
40%-ban 500 m-nél magasabb, gerinces típusú
vulkáni hegység. Itt található az ország két leg
magasabb csúcsa (Kékes, Galya-tető). A gerincek
csapásiránya többnyire N y-K-i irányú. A Ny-i
rész 100-200 m/km2 relatív reliefű (a kistáj átla
ga 130 m/km2), É felé meredek, D felé lankás,

enyhén Ny-nak lejtő, az átlagosnál (2,9 km/km2)
jobban felszabdalt (3-4 km/km2) felszínű, de a
DNy-i részeken csak 1-2 km/km2 a vízfolyássű
rűség értéke. A középső (Mátraházától K-re és
Ny-ra eső) területen a relatív relief 200 m/km2
feletti, a gerincek csapásiránya É-D-i, É-on mere
dek lejtőkkel határolt, D-i irányba lejtő, törések
kel előre jelzett völgyekkel erősen felszabdalt
(3-4 km/km2). Egyes feltételezések szerint a kis
táj Ny-i és középső része az É-D -i futású Nyugati-Mátra gerincével együtt egy egységes - D felé
nyitott - félkalderát jelez. A kistáj K-i része litológiailag és geomorfológiailag is különbözik az
előzőektől, lávatakaró reliktumként értelmezhe
tő, DK-i lejtésű, enyhén szabdalt (2-3 km/km2),
200 m/km2 relatív reliefű. A felszínen gazdag
periglaciális formaegyüttes található.
■ A kistáj fő szerkezeti iránya a K-Ny-i
(a középső részen az É-D-i), s jellemző törések
még az ÉNy-DK-i és az ÉK-DNy-i, amelyeket a
patakok futásiránya is jelöl. A kistáj É-i és K-i, DK-i
peremén bádeni („középső riolittufa" szint) talál
ható, a Ny-i és a középső rész eltérő aktivitású
Fö ld ta n
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vulkáni tevékeny
ségét
É -D -i
és
K-Ny-i csapású tö
résren d sz erek h ez
kapcsolják. A DNyi, Ny-i és középső
részeket középső
piroxénandezit
(sztratovulkáni so
rozat) és bádeni pi
roxénandezit (fedő
sorozat) építi fel. A
kistáj K-i részének
bádeni riolit-andezittufából és andezitből álló
K-Ny-i gerinceit É-on szubvulkáni testek kísérik.
A Mátra a belső-kárpáti vulkáni koszorú
egyik leginkább bonyolult szerkezetű tagja, így
sok kérdésben ma sincs egységes szakmai állás
pont. A legtöbb vitát a főgerinc váltja ki: ennek
Ny-i része képviselheti egy egykori kaldera pe
remét, de vitatéma a gerincen ülő kúpok kitörés
központ jellege is.
ü Hűvös-nedves éghajlatú kistáj.
A napsütéses órák évi száma a legmagasabb
csúcsokon 2000, lejjebb 1900; a nyári időszakban
740-750 óra, ami kb. 10%-kal kevesebb, mint egy
azonos földrajzi szélességen elhelyezkedő síkvi
déki állomás nyári összege. A téli napfényes órák
száma a legmagasabb pontokon eléri a 250 órát,
ami 30%-os többletet jelent a síkvidékhez képest;
lejjebb 180-200 órára számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet széles határok közé
(6,0-8,0 °C) esik, sőt Kékestetőn mindössze 5,4 °C,
ugyanakkor a Parád-Recski-medence felé eső ré
szen kevéssel meghaladja a 8,0 °C-ot. A vegetá
ciós időszaki átlag 12,0-15,0 °C, de Kékestetőn
mindössze 11,4 °C. 10 °C-nál magasabb közép
hőmérsékletek ápr. 25-30. és okt. 2. között for
dulnak elő (általában 158 napon), de Kékestetőn
a 10 °C-os átlépés csak máj. 5. után következik be
és szept. 25-ig tart ez az időszak (kb. 140 nap). A
fagymentes időszak kb. 165 nap, Kékestetőn 160
napnál valamivel kevesebb. A tavaszi határnap
ápr. 30. (Kékestetőn máj. 5.), az őszi okt. 10-15.
között van. Az évi abszolút hőmérsékleti maxi
mumok átlaga a csúcsok térségében 26,0-28,0,
lejjebb 29,0-32,0 °C között alakul, a minimumo
ké egységesen -16,0 °C körül van.
A csapadék évi mennyisége a kistáj ÉK-i sze
gélyén 600, a legmagasabb csúcsokon 840 mm
Ég
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körüli. A vegetációs időszak csapadékösszege
zömmel 450 mm körüli, de a kistáj ÉK részén ke
véssel 400 mm alatti. A nagytájon belül itt lehet a
legtöbb csapadékos napra (évente 120 körül)
számítani. Mátraszentlászlón hullott 24 óra alatt
a legtöbb csapadék, 172 mm. Évente 80-100
hótakarós nap várható. Az átlagos maximális hó
vastagság zömmel 50-60 cm, de a Parád-Recskimedence felé eső részen csak 25-30 cm.
Az ariditási index a tetőkön 0,84-0,88 közötti,
a mélyebb területeken 1,00-1,10.
A leggyakoribb szélirány a DNy-i, de elég nagy
az É-i, ÉK-i szél gyakorisága is. A tetőkön az átla
gos szélsebesség 4-5 m/s, a völgyekben 2-3 m/s.
A területet éghajlata alkalmassá teszi az er
dőgazdálkodásra és a szélenergia hasznosításá
ra, de kedvező feltételeket biztosít a turisztika és
az idegenforgalom, valamint a gyógyászat szá
mára is.
A kistáj a Zagyva és a Tárná mellék
patakjainak (Gyöngyös-, Bene-, Tarnóca-, ParádiTama-, Kövecses-patak) forrásvidéke.
A vízfolyások átlagosan sok vizet vezetnek,
de a vízzáró kőzetfelszínen igen nagy vízhozamingadozásúak. Csapadékos időben hamar meg
áradnak, szárazságban csaknem kiszáradnak.
A Mátra vízfeleslegét tározók útján igyekez
nek hasznosítani. Ezek közül a tájhatáron belül
fekszik a Csórréti-tározó (12 ha), amelynek fő
feladata a Mátra D-i előterének, elsősorban
Gyöngyös város környékének ivóvízellátása. Er
re alkalmassá teszi a Mátra lefolyó vizét a kedve
ző minőségi állapot is.
Ugyancsak a regionális vízellátást szolgálja a
nagyszámú - bár erősen ingadozó hozamú - for
rás is. Pl. a Galyatető Ménes-forrásának hozama
900-0,6 1/s között váltakozik. Ehhez képest a
V
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Kékes Százados-kútja 64-23 1/p közötti hozamingadozása kiegyensúlyozottabbnak tűnik. Leg
nagyobb hozamú a kékesi Nagy-forrás (520-54
1/p). A zömében tömör kőzetű tájban a felszín
alatti vízről csak hasadékvíz formájában beszél
hetünk. Ennek mennyisége meglehetősen kor
látozott.
A Mátra tetőin levő települések mind be van
nak kapcsolva a közüzemi vízellátásba. Annál
sajnálatosabb, hogy a csatornázottság még ezen
a frekventált üdülőterületen és ivóvízbázison
sem teljes körű: a közcsatornával ellátott lakások
aránya Mátraszentimrén nem éri el az 50%-ot
(2008: 49,6%).
1 A D-i kitettségű oldalakon a ma
gasra felhúzódó tölgyesek a jellemzőek, álta
lános bennük néhány, a Dunántúlon gyakori
növényfaj (törpe keltike - Corydalis pumila, virá
gos kőris - Fraxinus ornus, kisvirágú pimpó Potentilla micrantha) megléte. A legmagasabb
területeket montán bükkösök borítják, lomb
koronájuk ideális viszonyok között elegyes: hegyi
szil ( Ulmus glabra), juharfajok (Acer spp.), madár
berkenye (Sorbus aucuparia) is előfordul. Az É-i
oldalak sziklás-törmelékes és meredek oldalai
menedékhelyek a korábbi vegetációs időszakok
fajainak (hosszúlevelű buvákfű - Bupleurum longifolium, szirti imola - Centaurea mollis, enyves
ászát - Cirsium erisithales, havasi iszalag - Clematis alpina, lila csenkesz - Festuca amethystina,
borzmag - Pleurospermum austriacum, szőrös vese
páfrány - Polystichum braunii, havasi ribiszke Ribes alpinum, kövi szeder - Rubus saxatilis, für
tös kőtörőfű - Saxifraga paniculata, galambszínű
ördögszem - Scabiosa columbaria, hármaslevelű
macskagyökér - Valeriána tripteris). Az erősen sa
vanyú talajú területek kiterjedt erdei a mész
kerülő tölgyesek és a mészkerülő bükkösök.
Kiemelten fontos élőhelyek a szivárgó vízfolyá
sok fás és fátlan társulásai. Viszonylag elterjedtek
a nedves teknőkben a kőrises lápok. Különleges,
unikális fajuk a hazánkban csak itt élő hegyi perje (Poa remota), gyakoribb a keserű kakukktorma
(Cardamine amara), a békaliliom (Hottonia palustris),
a csermelyaggófű (Tephroseris crispa), a tőzegpáf
rány (Thelypteris palustris). A nedves élőhelyek
fátlan növényzete a forráslápok, láprétek. Ezek
ből ismert az északi sás (Carex hartmannii), az
erdei ujjaskosbor (Dactylorhiza fuchsii), a mocsári
kardvirág (Gladiolus palustris) és a kétlaki macska
N

ö vényzet

gyökér ( Valeriána dioicá). A bükkös zóna irtásrét
jei sokszínűek és fajgazdagok. Megemlíthetőek:
szagos párlófű (Agrimonia procera), palástfűfajok
(.Alchemilla spp.), kis holdruta (Botrychium lunaria), részegkorpafű (Huperzia selago), pettyes or
báncfű (Hypericum maculatum), szőrfű (Nardus
stricta), gömböskosbor (Traunsteinera globosa). A
tájegység jelentős részét telepített erdők borítják.
Nagy kiterjedésű bükkös területeket váltottak fel
luc-, vörös- és erdeifenyvesekkel. Inváziós faj
ként erősen terjed a kisvirágú nebáncsvirág (lm-

patiens parviflora).
Gyakori élőhelyek: K5, K2, L2a, E l, K7a, M l,
H3a, P2b; közepesen gyakori élőhelyek: L l, L4a,
LY2, H4, K7b, E2, RC, L4b, J5, OC, LY1, 14, OB,
E34, LY4, RB, G3; ritka élőhelyek: P2a, D34, P7,
LY3, D2, OA, RA, B5, D6, J2, C l, II, M7, A4, J6,
K I a, B2, B la, D5, A l, Jla , M4, M8, M6.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma:
100-120; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflo
ra) 4, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 2. ( Vojtkó András)
a l a j o k ü A z igen erősen tagolt, É-ra meredek,
D-re lankásabb lejtőjű felszínt uralkodóan
agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják,
amelyek piroxénandezit és andezittufa málladékon, Mátraszentimre és Parádóhuta környékén
pedig harmadidőszaki üledékeken képződtek.
Mechanikai összetételük zömmel agyagos vályog.
Vízgazdálkodásukra a kőtörmelékes felszín
miatt a szélsőségesen sekély termőrétegűség
jellemző. A Parádóhuta környéki agyagbemosó
dásos talajok erősen savanyú kémhatásúak. A ta
lajok változatosságát nagymértékben növelte
a pleisztocénben végbement anyagmozgás és
a krioturbációban megnyilvánuló fagyváltozé
konyság. A talajleíráshoz laborvizsgálatok szüksé
gesek a talajképződési és az alapkőzeti sajátságok
szétválasztása érdekében. A nem vagy gyengén
erodált változatok termékenysége nagyobb,
mint az erősen erodáltaké (ext. 20-35, int. 30-45).
Túlnyomórészt (88%) erdővel borítottak.
A talajlepusztulás következtében 9% területi
részarányban terméketlen köves kopárok alakul
tak ki. A kistáj D-i határvonala mentén viszony
lag összefüggő zónában, az agyagbemosódásos
barna erdőtalajok közé ékelődve, szmektites
agyagásvány tartalmú fekete nyiroktalajok talál
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hatók (3%). Mechanikai összetételük agyag, vízgazdálkodásuk és termékenységük kedvezőtlen.
Jelentéktelen területi kiterjedésben hidroandeziten savanyú nem podzolos barna erdő
talajok, a hegylábi felszínek málladékán pedig
barnaföldek is találhatók. Az erdőtalajokon zöm
mel erdők, a köves, sziklás váztalajokon pedig
legelők vannak.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
................‘....
9
05
3
07
88
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Erdő
Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
kód
0-5
01
50
5
20
25
05
4
80
6
10
07
6
80
2
4
8

K ö z l e k e d é s ■ Döntően félperiferikus, középső
sávjában arteriális közlekedési hálózati helyzetű,
normál nyomtávú vasút nélküli terület. Nagy
részt lakatlan, gyér közúthálózatú kistáj. Forgal
mi tengelye a kistáj középső részét É-D-i irány
ban átszelő, Egert Gyöngyössel összekötő 24. sz.
főút rövid szakasza, amelyből Ny és K felé ágaz
nak ki az alsóbbrendű utak. Egyetlen települése,
Mátraszentimre, közúthálózati végpont, amely
Ny felé, Pásztó irányába rendelkezik kedvező el
érhetőségi feltételekkel. A kistáj közúthálózatát
főként a Mátrába irányuló autósturizmus veszi
igénybe. Az állami közutak hossza 59 km,
amelyből 16 km (27%) másodrendű főút. Közútsűrűség 24 km/100 km2, főútsűrűség 7 km/100
km2. A kistáj Ny-i részébe nyúlik be a gyöngyösi
Mátravasút Lajosháza-Szalajkaház közötti 4,5
km-es szakasza.

■ A hegyvidéki területen
mindössze egyetlen közigazgatásilag önálló tele
pülés, valamint néhány lakott hely (Mátraháza,
Galyatető stb.) található, valamennyi a kistáj Ny-i
felében. A K-i rész lényegében lakatlan, így a te
lepüléssűrűség nagyon alacsony: 100 km2-re
még fél település sem jut. Mátraszentimre az or
szág legmagasabban fekvő települése, népesség
száma alig múlja felül a 500-at (2001).
T elepüléshálózat

■ Népsűrűsége rendkívül alacsony,
alig haladja meg a 2 fő/km2-t. A népességmaxi
mum éve 1941, azóta a kistáj elveszítette népes
ségének 2/3 részét (2001: 557 fő). A gyors népes
ségvesztés hátterében a természetes fogyás és a
tartós elvándorlás áll. A kedvezőtlen népesedési
folyamatok deformálták a korszerkezetet is, a 65
év felettiek aránya közel duplája a gyermekkorúakénak (2001: 21,5, ill. 11,3%). Az elöregedési
index értéke (2001: 265) is jelzi a népesség elöre
gedését. Az iskolázottság szintje közel áll az or
szágos átlaghoz, csak a diplomások arányszámá
nál (2001: 5,5%) van elmaradás.
A vallási összetétel egyértelmű, meghatározó
a római katolikusok aránya (2001: 82,9%), a pro
testánsok együttes aránya még az 5%-ot sem éri
el. Ennek több mint duplája a felekezeten kívüli
ek és az ismeretlen vallásúak aránya (2001:
10,5%). A népesség túlnyomó része (2001: kb.
70%) magyar, de még mindig jelentős a szlová
kok aránya is (27,8%).
A munkaerő-piaci mutatók felemás képet
mutatnak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivi
tása (37%) elmarad az országos átlagtól, a mun
kanélküliek aránya (7,1%) viszont alacsonyabb
ennél. A foglalkozási szerkezetre a tercier szek
tor abszolút dominanciája a jellem ző (2001:
86,9%), az ipari keresők aránya alig haladja meg
az agrárszektorban dolgozókét (7,3, ill. 5,8%).
2007 nyarán a munkanélküliek aránya az orszá
gos átlag 2/3-a (4%).
N épesség

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: eszak-i
Üdülőkörzet: Mátra Bükk kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: mátrai
Mátrai Tájvédelmi Körzet
Galyatető üdülőtelep, sípálya, Szénégetők útja tansövény (Mátraszentimre), Kékestető*, Mátraháza*, Országos Kéktúra
Mária-kápolna, Béke királynéja tem plom (Mátraszentimre)
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Mátravasút

yy

szlovák tájház (Mátraszentimre)

* Közigazgatásilag Gyöngyöshöz tartozik

6.4.12 N Y U G A T I- M Á T R A
Akistáj Heves és Nógrád megyében helyezkedik
el. Területe 115 km2 (a középtáj 10,3%-a, a nagy
táj 1%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

DK felé 300 m-ről 150-200 m-re alacsonyodé,
gyenge relatív reliefű (30-80 m/km2), kevésbé
felszabdalt (1-2 km/km2) felszín.
A kistáj egészére a sajátos formaegyüttesekbe
rendeződő periglaciális formák a jellemzőek.

■ A kistájat főként a több fázisban le
zajlott vulkanizmushoz kapcsolódó kőzetek épí
tik fel jelentős vastagságban. A vulkanizmust
kárpáti andezites, majd dácitos láva-, ill. tufaszó
rás vezette be; ez a kistáj É-i peremén a felszín
közelében található. A kistájat főként a bádeni
korú É-D -i csapású vulkanizmushoz kapcsolódó
andezitek és tufák építik fel. Ezen a gerincen lá
vakúpok helyezkednek el. Az É-i részen fele-fele
arányban andezit (magasabb területeken) és
D o m b o r z a t ■ A kistáj 153 és 805 m-közötti tszf-i
andezittufa, agglomerátum (a peremeken) talál
ható, a D-i rész már gyakran önálló vulkáni cent
magasságú, ezen belül kb. 40%-ban 700 m-nél
rumokból származó andezitből áll. A K-DK-i ré
magasabb, 40%-ban 300 és 700 m közötti gerin
szen az utóvulkáni működéssel segítve diatomás
ces típusú vulkáni középhegység, 20%-ban átla
összlet képződött. A Gyöngyösgosan 250 m abszolút magassá
gú medencedombság. Az É-D-i
patai-medence
alapja bádeniMáti
öjlór Tar14 ....
szarmata karbonátos agyagos
csapású, Ny-ra meredeken, K-re
nsrnoss
■-* '
üledék, amelyet a pannóniai
és D-re enyhén lejtő hegyvonu
összlet fed be. A vulkanizmus
latból és a hozzá DK-en csatla
utáni jellemző szerkezeti irány
kozó medencéből álló felszín
az É-D-i, ill. az idősebb ÉN ydomborzatilag 3 részre tagolha
DK-i. Jellemzőek az elsődleges
tó. Az átlagos relatív relief 180
vulkáni formák reliktumai.
m/km2, az É-i részen 250-300 m
Rózsaszentmárton és Szűcsi
közötti, sőt a középső É-D -i csa
térségében az 1890-es évek ele
pású felszíneken 350 m feletti
jétől 1968-ig folyt a pannon ko
értékek jellemzőek a Központirú lignitek mélybányászata.
Mátra e különvált, átlagosan
750 m magas felszínére. E fel
É g h a j l a t ■ Klimatikus szem
színdarab vízfolyássűrűsége 3-4
pontból a terület két részre
km/km2 közötti, a kistáji átla
bontható, É-i fele hűvös-mérsé
got (3,2 km/km2) meghaladó.
A szurdokvölgytől D-re elhe
kelten nedves, D-i fele mérsékel
ten hűvös-mérsékelten száraz.
lyezkedő, É-D-i csapású, átlago
Petafibápfa vsí- i ,»*»
A napsütéses órák évi száma
san 600 m magas felszín átlagos
a legmagasabb pontokon eléri
relatíve reliefe 80-150 m közötti,
'JV
s ™
_
i
» ■ * Eösed
az 1900-at, másutt kevéssel alat
D-re csökkenő tendenciájú; víz
ta marad. Nyáron valamivel ke
folyássűrűsége 2-3 km/km2 kö
/ V*
vesebb mint 750, télen 180-200
zötti. A kistáj DK-i része - a Gyön5 km
óra napsütés várható.
gyöspatai-medence - ÉNy-ról
Fö ld ta n

%
3,8
30,2
0,6
10,6
8,0
45,6
1,1

Hektár
436,8
3455,5
69,6
1218,7
916,7
5230,0
131,1

1 JA**

Á 4.2Z
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Az évi középhőmérséklet az É-i részeken
7,0-8,0 °C, D-en megközelíti a 10,0 °C-ot. A vege
tációs időszak középhőmérséklete É-on 14,0 °C
körüli, D felé haladva megközelíti a 16,0 °C-ot.
É-on máj. 1. és okt. 8. között a napi középhőmér
séklet kb. 160 napon át haladja meg a 10 °C-ot,
D-en ugyanez ápr. 20., okt. 10., ill. 170 nap. É-on
165-170, a D-ies lejtőkön közel 175 fagymentes
napra számíthatunk ápr. 25. és okt. 10-15. között.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok át
laga É-on 28-30 °C, D-en 31,0-33,0 °C; az évi
abszolút minimumok átlaga -16,0 és -17,0 °C
közötti.
Az évi csapadékmennyiség 550-600 mm, de a
magasabban fekvő területeken eléri a 700 mm-t
is. A vegetációs időszakban 380-400 mm eső
esik. 24 óra alatt a legtöbb (106 mm) csapadék
Gyöngyöspatán esett. A hótakarós napok átlagos
száma D-en 30-35, É-on 50-60; az átlagos maxi
mális hóvastagság D-en 20 cm, É-on 40-45 cm.
Az ariditási index a D-i részeken kevéssel 1,20
fölötti, de É felé 1,00-ig csökken.
A terület D-i részén a leggyakoribb szélirány
az ÉNy-i és a DK-i, az É-i részen pedig a Ny-i. Az
átlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s fölött van,
sőt a kistáj É-i részén megközelíti a 4 m/s-t.
Az éghajlati viszonyok főleg az erdőgazdál
kodásra teszik alkalmassá a területet, de a D-i
részeken mezőgazdasági kultúrák is termeszt
hetők.
V i z e k ■ A kistáj a Rédei-Nagy-patak, az Ágóipatak és a Kövecses-patak forrásvidékére terjed ki.
ÉNy-i része a Kövecses-patakon át a Zagy
vába, D-en az Agói- és a Rédei-Nagy-patakon át
a Tárnába adja vizét. Míg az alacsonyabban fek
vő lejtők és völgyek eléggé szárazak, a tetők Ny
felől érkező frontok alkalmával - különösen
nyáron - kiadós csapadékot is kapnak. Ezeket
hasznosítja a N ógrádi Regionális Vízellátó
Rendszer számára a Hasznosi-tározó (23 ha),
amely a Kövecses-patakon épült meg. Ugyan
ilyen üzemel a Rédei-patakon Gyöngyöspatá
nál (21,3 ha) és az Ágói-patakon Szűcsi alatt (11
ha). Utóbbiak elsődleges feladata az öntözővíz
tározása. A patakokon jelentős az ún. villám
vizek veszélye (pl. 2005 áprilisában a Kövecses
patakon).
A tömör kőzetben az átlagos forráshozamok
is igen csekélyek. Pl. a gyöngyöspatai Melegkútnak 0,8 1/p, a Puskaporos-kútnak 0,2 1/p az
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átlagos hozama. A geológiai körülmények miatt
a felszín alatti víztípusokból csak a hasadékvíz
fordul elő, mint a rétegvizek speciális típusa.
Mennyisége nem számottevő.
Minden településnek van közüzemi vízellátá
sa, 2 településnek pedig részleges csatornázása
is. Összességében azonban a közcsatornával ellá
tott lakások aránya kistáji szinten csak 40%
(2001). A csatornázás kiterjesztése minden tele
pülésre a lejtős vidék vízminőségének megóvása
céljából nélkülözhetetlen feladat.
N ö v é n y z e t ■ A túlnyomórészt a tölgyes-zónába
tartozó kistáj nagy része másodlagos növényzet
tel borított. Az erdőssztyep-jelleg kifejeződése,
hogy a gyümölcs- és szőlőművelés felhagyását
követően alapvetően a hegylábperem jellemző
növényfajai telepedtek meg és terjedtek el. A jel
legzetes erdőspusztarétek tipikus fajkészlete
található itt: hegyközi cickafark (Achillea crithmifoliá), cseplesz meggy (Prunus fruticosa), fehér és
buglyos zanót (Chamaecytisus albus, Ch. austriacus), piros kígyószisz (Echium maculatum), hen
geres peremizs (Inula germanica), macskahere
(Phlomis tuberosa), selymes boglárka (Ranunculus
illyricus), zöldes gurgolya (Seseli peucedanoides),
pusztai meténg ( Vinca herbaceá). A sziklásabb
helyeken, kősáncok közelében, sekély talajú
parcellákon száraz gyepi fajokból álló sztyeprétek díszlenek, amelyekben előfordul a méregölő
sisakvirág (Aconitum anthora), a tavaszi hérics
(Adonis vernalis), a bugás hagyma (Allium paniculatum), a harangcsillag (Asyneuma canescens), a
fogtekercs (Danthonia alpina), az Orlay-murok
(Orlaya grandiflora), a magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), a rózsás kövirózsa (Sempervivum marmoreum) és a sárga bükköny ( Vicia
lutea). Xerotherm, nyílt tölgyeseiben gyakori
a virágos kőris (Praxinus ornus), említésre méltó
a kisvirágú pimpó (Potentilla micrantha), a jajró
zsa {Kosa spinosissima), a sziklai gyöngyvessző
(Spiraea média), a berkipimpó ( Waldsteinia geoides). A legmagasabb területeken kevés bükkös is
kialakult, bár állományai tipikusságban messze
elmaradnak a Magas-Mátra hasonló erdeitől.
A kis kiterjedésű füzes ligeterdőből a Tallósnőszőfű (Epipactis tallosii) említhető, mint helyi
ritkaság.
Gyakori élőhelyek: L2a, K2, E l, K5, P2b, OC;
közepesen gyakori élőhelyek: L l, H3a, M l, RC,
E2, G3, M8, LY1, LY4, H4, RB, E34; ritka élő
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helyek: OB, LY2, B la, P7, K7b, J5, P2a, D34, M6,
H5a, B5, A l, L2x, RA, D5, M7,14, Jla .
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20MÜ;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
2. (Vojtkó András)
a l a j o k ■ A meredekebb Ny-i és a lankásabb
K-i lejtőjű térszínen nagyobb kiterjedésben piroxénandezit- és andezittufa-málladékon, kisebb
részben harmadidőszaki vagy idősebb - hipersztén andezit, dácit, a peremeken kovaföld,
karbonátos agyagos üledék, pannóniai homok
és agyag - üledékeken kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalajok az uralkodók (58%). A
jelentősen variábilis szelvényfelépítésű, de azo
nos talajtípusba tartozó talaj változatok vízgaz
dálkodása az erózió miatti sekély termőréteg
következtében szélsőséges. Mechanikai összeté
telük általában agyagos vályog. Termékenysé
gük gyenge (ext. 20-35, int. 30-40), erdősültsé
gük jelentős (76%).
Az erdőtalajok lepusztulásával keletkezett
köves kopárok részaránya számottevő (8%). A
lepusztulás során a termőréteg teljes egészében
erodálódott, a durva vázrészeket tartalmazó kő
zet pedig gyakorlatilag terméketlen.
A hegylábi átmenetet alkotó térszínek nyirok
szerű anyagán barnaföldek (32%) képződtek.
Mechanikai összetételük agyagos vályog. Vízgaz
dálkodásukra a kis vízvezető és a nagy vízkötő
képesség a jellemző. Termékenységük a kistájra
jellemző erősebben savanyú változatok esetében
gyengébb, (ext. 25-35, int. 30-45). A szőlőként
hasznosítható terület részaránya akár 25% lehet.
A Zagyva, ill. a Mátraalja felé eső völgyekben
humuszos homok (<1%), a löszfoltos peremeken
pedig csemozjom barna erdőtalaj sávok (2%) is
találhatók.
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A talajtípusok te rületi megoszlása
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, vasút és főút nélküli kistáj. Két,
Gyöngyöspatánál találkozó forgalmi tengelye
van, amelyek K felé Gyöngyössel, Ny-on Pásztói
val biztosítanak közúti összeköttetést a települé
sei számára. Ny-i pereméhez közel vezet a 21. sz.
főút, valamint a Flatvan-Salgótarján vasútvonal,
amelyekkel a kistáj települései a K-Ny-i irányú
közutak igénybevételével kerülhetnek kapcso
latba. A kistáj É-i fele lakatlan, település- és közúthiányos terület. Az állami közutak hossza 37
km, a közútsűrűség 22 km/100 km2.

■ A kistáj betelepültsége az
országos átlagnál alacsonyabb: 100 km2-re keve
sebb mint 3 település jut. Városi jogállású település
nincs, 3 közepes méretű falu alkotja a településhálózatot. Valamennyi a térség D-i, alacsonyabb
részén fekszik, átlagos népességszámuk meg
közelíti a 2200 lakost (2001).
T

elepü lésh áló zat

■ Az átlagosnál ritkábban benépesült
kistáj, a népsűrűség alig több az országos átlag
felénél (2001: 64 fő/km2). A népességmaximum
éve 1960, azóta a térség elveszítette népességé
nek közel 1/4 részét (2001: 6519 fő). A népes
ségszámot a javuló migráció és a romló termé
szetes népmozgalom alakítja. A kedvezőtlen
népesedési folyamatok nyomot hagytak a kor
szerkezeten is: a 65 év felettiek aránya már
meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 17, ill.
16%). Az elöregedési index értéke mindenütt
>200, 1 település esetében megindult az elöre
gedés. Az iskolázottság szintje jelentősen elma
rad az országos átlagtól, főleg az érettségizet
tek, s még inkább a diplomások arányát nézve
(2001: 13,5, ill. 3,1%).
A vallási összetétel egyértelmű, a római kato
likusok aránya meghatározó (2001: 83,3%). A re
formátusok részesedése mindössze 2,4%, ennél
lényegesen magasabb a felekezeten kívüliek és
az ismeretlen vallásúak együttes aránya is
N

épesség
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(11,5%). A népesség döntő része (2001: kb. 93%)
magyar, de átlag feletti a roma népesség aránya
is (5,1%). Lényegében Gyöngyöspatán élnek, itt
részesedésük jóval 10% feletti.
A munkaerő-piaci mutatók közül a népesség
gazdasági aktivitása (2001: 32,7%) jelentősen el
marad az országos átlagtól, a munkanélküliek

aránya (10,5%) viszont belesimul abba. A foglal
kozási szerkezetben az ipar részesedése a legna
gyobb (2001: 55,2%), megelőzve a tercier szektort
és a mezőgazdaságot (40,2, ill. 4,6%). 2007 nya
rán a munkanélküliek aránya (5,9%) valamivel
alatta volt az országos átlagnak, a települések
közötti jelentős különbségekkel.
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6.4.13 DÉLI-MÁTRA
A kistáj Heves megyében helyezkedik el. Terüle
te 132 km2 (a középtáj 11,9%-a, a nagytáj 1,2%-a).

alatti), 3-4 km/km2 közti vízszintes felszabdaltságú. A Központi-Mátrához csatlakozó vulkáni
oldalgerincek átlagosan 350 m magasak, Gyöngyösoroszitól D-re jelentős hordalékkúpok fedik
a felszínt. Közepes mértékű talajerózió jellemző.

T erülethasznosítás
■Típus
1, lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

6,6
23,6

," Hektár
873,9
3108,5

0,8

102,6

18,4
14,2
35,4

2421,7
1874,6
4673,5
132,1

1,0

D o m b o r z a t ■ A kistáj 134 és 610 m közötti tszf-i
magasságú, enyhén D-nek lejtő, gerinces típusú
alacsony középhegység. A Mátrafüredtől Ny-ra
eső felszín az átlagos 80 m/km2-nél kisebb
(60-80 m/km2) relatív reliefű, gyengébben fel
szabdalt; a vízfolyássűrűség 1-2 km/km2 (a kistáji átlag 2,5 km/km2). A K-i rész 200 m/km2 fe
letti relatív reliefű (a peremi részen 50 m/km2
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g A kistáj kőzettani alapját a több
fázisú, miocén vulkáni anyagok képviselik. A
Ny-i rész jellemző felszínközeli kőzete az abasári Sár-hegyig az alsó-bádeni piroxénandezit
(riolitos betelepüléssel), a K-i részé pedig a dácit
és a riolittufa, andezites betelepüléssel. A DNy-i
területen a hegylábfelszíneket jelentős vastagsá
gú lejtőtörmelék és pannóniai agyag fedi. Az el
fedett vulkanotektonikai vonalak nehezen
azonosíthatók, a fontosabb szerkezeti irányok a
KEK-NyDNy-i és az ezt keresztező, a Ny-i részen
közel É-D-i, a K-i részen ÉÉK-DDNy-i irányú
vulkáni hasadékvonalak és vetők. Ezt a tektoni
kus hatást tükrözi a Sár-hegy geomorfológiai
aszimmetriája. Mint peremi terület a pleisztocén
folyamán kisebb mértékben emelkedett meg,
felszínét periglaciális folyamatokkal átalakított
Fö ld ta n
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másodlagos vulká
ni formák alkotják.
A hidrotermáli
sán átalakított an
dezit mellékkőzet
ólom-cink
érces
teléreinek (Gyöngyösoroszi) bányá
szata 1986-ban be
fejeződött.
É g h a j l a t ■ A ma
gasabban
fekvő
területei a mérsékel
ten hűvös-mérsé
kelten nedves, a D-ebbre fekvő területei mérsé
kelten meleg-mérsékelten száraz éghajlati kate
góriába tartoznak.
A napfénytartam évi összege 1870-1900 óra; a
nyári 750-760 óra közötti, míg a téli kevéssel 200
óra alatti.
Az évi középhőmérséklet a kistáj É-i peremén
8,0-9,0 °C között van, de D-en megközelíti a
10,0 °C-ot, a vegetációs időszak átlaga pedig
15,5-16,5 °C. 178 napon keresztül a napi közép
hőmérsékletek meghaladják a 10 °C-ot, ápr. 15.
és okt. 12. között. Az utolsó tavaszi fagy ápr.
15-18. között, az első őszi okt. 20. körül várható,
így a fagymentes időszak 185 nap hosszúságú,
de a D-ies lejtőkön kevéssel több is lehet. A nyá
ri hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga a ma
gasabb részeken 28,0-30,0, lejjebb 31,0-33,0 °C, a
téli minimumoké -15,0 és -16,0 °C közötti.
A csapadék évi összege az É-i részen 660 mm
körül van, D-en 560 mm. A vegetációs időszak
átlaga 340-380 mm. A 24 órás csapadékmaxi
mum 124 mm, Kisnánán jegyezték fel. Átlagosan
35-50 napig számíthatunk hótakaróra a tszf-i
magasság függvényében. A hó átlagos maximá
lis vastagsága Ny-on 30, K-en 20 cm körül van.
Az ariditási index É-on 1,00-1,08 közötti, D
felé haladva kevéssel 1,20 fölötti értékig nö
vekszik.
Az uralkodó szélirány a Ny-i, a második he
lyen a K-i áll. Az átlagos szélsebesség 2-3 m/s,
de a kiemelkedő területeken eléri a 3-4 m/s-ot is.
A D-ies lejtőkre érkező bőséges napsugárzás a
szőlő- és gyümölcstermesztés számára teremt
kedvező feltételeket, a magasabban fekvő terüle
tek erdőgazdálkodásra alkalmasak, de a turiszti
ka és idegenforgalom igényeit is kielégítik.

■ A Magas-Mátráról D-nek lefutó patakok
(Tarján-, Toka-, Gyöngyös-, Bene-, Domoszlói-,
Tarnóca-patak) párhuzamos völgyei tagolják fel.
A csekély vízfelesleg K felé mérsékelt víz
hiányba megy át. A patakokon nyári záporok al
kalmával heves árhullámok szaladnak le. Kárt
azonban a keskeny, mélyen bevágott völgyekben
nem okoznak.
A Toka-patak árhullámait több kis tározó
hasznosítja (Gyöngyösoroszi felső 5,5 ha, Gyöngyösoroszi alsó 7,5 ha, Gyöngyössolymosi 4,6
ha). Az első az ivóvízellátást, a másik kettő az
öntözést szolgálja vizével (a K-i rész patakjainak
tározói a tájhatártól D-re fekszenek). A források
tükrözik a felszín nagy vízhozam-ingadozásait
(pl. a gyöngyössolymosi Csepegő-forrás 36-12
1/p, a markazi Melegvíz-forrás 134-2,7 1/p kö
zötti vízhozamokat szolgáltat).
A területnek értelem szerint csak hasadékvíz
típusú felszín alatti vízkészlete van. Ma mind
egyik településnek van közműves vízellátása, s 1
települést kivéve csatornahálózat is üzemel. így
a közcsatornával ellátott lakások aránya viszony
lag magas (2008: 70,1%). Ugyanakkor ennek álta
lánossá tétele az alacsonyabban fekvő területek
vízminőségének megóvása érdekében elkerülhe
tetlen és sürgető feladat.
V iz e k

N ö v é n y z e t m Potenciális vegetációja a tatárjuharos-tölgyes, cseres- és elegyes molyhos tölgyesek
száraz gyepekkel mozaikoló komplexe. Ezt a
szőlőtermesztés fokozatosan megszüntette, és a
Mátra D-i peremének képét teljesen átformálta.
A jelenlegi fás növényzet főként a száraz, melegkedvelő fajokban bővelkedő cseres-tölgyes és
molyhos tölgyes bokorerdő. Több, a dunántúli
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területekre jellemző és ott elterjedt fajnak legke
letibb tömeges adata a Déli-Mátrából van: virá
gos kőris (Fraxinus ornus), délvidéki perjeszittyó
(Luzula forsteri), kisvirágü pimpó (Potentilla micrantha). A különleges, szintén D-i elterjedésű ele
mek egyik gyűjtőpontja a Sár-hegy. Itt az alföldi,
a középhegységi és a már említett színező D-i
flóraelemek egyaránt megtalálhatók: törpeman
dula (Prunus tenélla), réti őszirózsa (Aster sedifolius),
hosszúfüzérű harangvirág ( Campanula macrostachya), piros kígyószisz (Echium maculatum),
sápadt lednek (Lathyrus pallescens), sziki kocsord
(Peucedanum officinale), magas borsó (Pisum elatius), ezüstös útifű (Plantago argentea), vastaggallyú körte (Pyrus nivalis), árvalányhajfajok (Stipa spp.), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), francia
lucerna (Medicago monspeliaca). A fás növényzetét
elsősorban a cseres-tölgyes és a melegkedvelő
tölgyes adja. A kiemelkedő hegykúpok szikláin
megtelepednek az Északi-középhegység sziklagyepjeinek-sziklaerdeinek fajai is. Főként a cse
res-tölgyes állományok irtása nyomán jöttek létre
azok a gyepek, amelyek gazdagok erdőssztyepelemekben. A hegylábon elterjedtek az akáctele
pítések, és számolni kell a gyalogakác (Amorpha
fruticosa), a selyemkóró (Asclepias syriaca), az
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) növekvő invá
ziójával.
Gyakori élőhelyek: L2a, P2b, H3a, K2, OC,
H4, L l, M l; közepesen gyakori élőhelyek: OB,
RB, H5a, E l, RC, L4a, P45, K5, G3, P7, P2a, LY4,
A l, LY2, B la, M8; ritka élőhelyek: D34, M2, L4b,
K7b, RA, E2, J5, K la, J4, E34, BA, M6, II, M7, B4,
Jla , B5, B 2 ,14, D6, D5, F3, B3, G2.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Ascle
pias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster
spp.) 1, kisvirágü nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)
a la jo k
■ A főként nyirokszerű szmektites
agyagon képződött bamaföldek részaránya 46%,
a fekete nyirok talaj oké 31%.
A barnaföldek egy része harmadidőszaki üle
déken képződött, amelyek mechanikai összeté
tele agyagos vályog vagy agyag. A szmektit
agyagásvány miatt vízgazdálkodásukra a kis
vízvezető és a nagy víztartó képesség, az erős
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repedezettség és a nagy tapadóképesség a jel
lemző. Termékenységük jó, a harmadidőszaki
üledékeken képződötteké kedvezőtlenebb (ext.
20-40, int. 25-50). Hasznosíthatóságuk szőlőként
(55%) és a szántóként (35%) történelmileg meg
alapozott.
A hegységperem lejtőinek fekete nyiroktalajai
(Márkáz, Kisnána) kifejezetten kedvezőtlen vízgazdálkodásuk (ext. 10-25, int. 15-30) és főként
(65%) szőlőművelésre alkalmasak.
A kistáj Ny-i peremébe a Magas-Mátra agyagbemosódásos barna erdőtalajai húzódnak át,
amelyek andezit- és andezittufa-málladékon
képződtek, agyagos vályog mechanikai összetételűek, szélsőséges vízgazdálkodásúak, gyenge
termékenységűek (ext. 15-30, int. 25-35). Termő
rétegük sekély, zömében erdővel borítottak.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok tér
színén jelentős területi kiterjedésben (14%) köves
kopárok is találhatók. E talajok köves felszínű,
kedvező kitettségű és ásványi összetételű terüle
tének jelentős hányadát (45%) szőlőként haszno
sítják.
A talajtípusok területi megoszlása
_
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K ö z l e k e d é s ■ Döntően félperiferikus, középső
sávjában arteriális közlekedési hálózati helyzetű,
normál nyomtávú vasút nélküli terület, amelyen
É-D -i irányban vezet át a 24. sz. főút jelentős sza
kasza. A szomszédos kistájhoz tartozó Gyön
gyösről kiinduló alsórendű úthálózata sugaras
szerkezetű, ily módon a kistáj települései a város
közlekedési vonzáskörzetébe tartoznak. Az álla
mi közutak hossza 47 km, amelyből 8 km (17%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 36 km/100
km2, főútsűrűség 6 km/100 km2. A kistájon belül
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a vasúti közlekedést a kirándulóforgalom igé
nyeit kielégítő Gyöngyös-Mátrafüred (7 km) és
Gyöngyös-Szalajkaház (16 km) keskeny nyom
közű vasútvonalak képviselik.
elepü lésh á ló za t
b
A K -N y-i irányban
hosszan elnyúló kistáj az átlagosnál valamivel
sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel 4 telepü
lés jut. A térség 5 helysége között városi jogállá
sú nincs, a települések a szomszédos Gyöngyös
vonzáskörzetéhez tartoznak. A falvak általában
közepes méretűek, így átlagos lélekszámúk meg
haladja a 2000-et. Pálosvörösmart 2006-ban lett
önálló község, elszakadva Abasártól.

T

N é p e s s é g b A kistáj viszonylag ritkásan benépe
sült, a népsűrűség (2001: 67 fő/km2) alig haladja
meg az országos átlag felét. A népességmaxi
mum éve 1960, de azóta alig csökkent a népesség
száma (2001:10 261 fő). A lakosságszámot a javu
ló migráció és a romló természetes népmozga
lom formálja. A korszerkezet teljesen kiegyenlí
tett, a gyermekkornak aránya megegyezik a 65
év felettiekével (2001: mindkettő 16,8%). Az el
öregedési index értéke csak 1 településen <100,
TÁ JI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

de elöregedő népességű falu nincs. Az iskolá
zottság szintje érzékelhetően elmarad az orszá
gos átlagtól, ez leginkább a diplomások arányá
ban jelentkezik (2001: 6,4%).
A vallási összetétel egyértelmű, a népesség
4/5 része római katolikus, a reformátusok ará
nya mindössze 3%. Ennél még a felekezeten kí
vüliek és az ismeretlen vallásúak részesedése is
jóval magasabb (6,6, ill. 9,3%). A népesség túlnyo
mó része (2001: kb. 93%) magyar. Az átlagosnál
magasabb a cigányság aránya (4,1%): legna
gyobb, közel 400 fős közösségük Gyöngyösorosziban él (22,5%). A szlovákok részesedése kistáji szinten 1%, ez valójában a Kisnánán élő, közel
100 fős csoportot jelenti (8%).
A munkaerő-piaci mutatók vegyes képet mu
tatnak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása
az országos átlag alatti (35,1%), a munkanélküli
ek aránya (9,5%) viszont belesimult az átlagba.
A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor ke
véssel megelőzte az ipart (2001: 48,8, ill. 45,3%),
a mezőgazdaság részesedése pedig 5,9%. 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (6,2%) meg
egyezett az országos átlaggal, a települések kö
zötti jelentős különbségekkel.

___________________

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet* Mátra-Bükk kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: mátrai
■
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______ __________
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‘^Közigazgatásilag Gyöngyöshöz tartozik.

6.4.21 KELETI-MÁTR A ALJ A
A kistáj Heves megyében helyezkedik el. Terü
lete 201 km2 (a középtáj 18,2%-a, a nagytáj
1,8%-a).

D o m b o r z a t s A kistáj 109 és 360 m közötti tszf-i,
vagyis közepes magasságú hegységelőtéri domb
ság. Geomorfológiailag a Mátra tagolt hegylábfelszíneként értelmezhető. A felszín enyhén
DDK-nek lejt, az átlagos relatív relief 90 m/km2,
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T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4, szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
12,7
52,9
0,3
14,4
9,9
8,9
0,9

Hektár
2547,5
10640,5
62,7
2899,0

2001,1
1797,6
180,2

ÉNy-on 100 m/km2 feletti, DNy-on 20-50, ÉK-en
50-100, DK-en 20-40 m/km2 közötti. Vízszinte
sen gyengén szabdalt: átlagos vízfolyássűrűség 2
km/km2, az ÉK-i részen 2 km/km2 feletti érté
kek jellemzők. A hordalékkúpokat a vízfolyások
250 m átlagos tetőmagasságú völgyközi hátakká
szabdalták, relatív magasságuk
50-100 m. A hordalékkúprend
szert meredek lejtőjű fiatal, É-D-i,
ill. ÉNy-DK-i irányú süllyedékek
tagolják (domoszlói, abasári, visontai stb.). A kistáj egésze köze
pes mértékben erózióveszélyes.
■ A kistáj kőzettani alap
ja többnyire bádeni andezit (É-on
felszínen is megtalálható), amely
re helyenként bádeni-szarmata
márga, homokkő, agyag települt.
Erre az üledékegyüttesre rakód
tak rá a felső-pannóniai emelet lignites képződményei, soktelepes
kifejlődésben. Az 1000 Mt-ás nagyságrendű
készlet töredékét bányásszák (Visonta). Ezt az
üledéket a kistáj É-i részén pleisztocén hordalék
kúpok kavicsos-homokos képződményei, D felé
pedig egyre nagyobb vastagságban pleisztocén
lejtőagyagok, tarka agyagok fedik. A kistáj jel
lemző szerkezeti irányai az É -D -i és az
ÉNy-DK-i.
Fö

Kisfiába: 20 ^

S veraeléts

ld ta n

■ A terület É-i része mérsékelten me
leg-mérsékelten száraz, a D-i, sík terület mérsé
kelten meleg-száraz éghajlatú.
Az évi napfénytartam 1880-1900 óra, a nyári
napfényes órák száma 770, a télieké pedig 180
körüli.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga 9,0-10,0 °C, ill. 16,3-17,0 °C. Ápr. 10-12. és
okt. 15. között kb. 185 olyan nap várható, amikor
a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
Ég

A fagymentes időszak ápr. 15. és okt. 20-22. kö
zött kb. 185 nap hosszúságú, de a D-ies lejtőkön
megközelítheti a 190-et. Az évi abszolút maxi
mumok átlaga 32,0-33,0 °C, míg a minimumoké
-15,0 -16,0 °C közötti.
A D-i részeken 550 mm, É-on 600 mm az évi
csapadék; ebből 320-340 mm jut a vegetációs
időszakra. Visontán esett 24 óra alatt a legtöbb
csapadék, 140 mm. Átlagosan 35 hótakarós nap
van évente, az átlagos maximális hóvastagság
20 cm.
A terület É-i, magasabban fekvő részein az
ariditási index 1,10-1,15 közötti, a D-i, sík terüle
teken eléri az 1,25-ös értéket.
Leggyakrabban Ny-i és K-i szél fúj; az átlagos
szélsebesség 2,5 m/s.

h a jla t
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i z e k ■ A Mátra alacsonyabban fekvő lejtővi
dékét a Bene-, a Vár-, a Nyiget-, a Berek-, a Do
moszlói-, a Forrás- és a Tarnóca-patak tagolja.
A Mátra szél- és csapadékárnyékában eléggé
száraz terület.
A vízfolyások vízjárás- és vízhozam -szélsősé
geire fényt vetnek a tájhatáron kívüli vízmércék
adatai.
ATamóca nagyobb árvízi hozamában a 10%-kal
nagyobb vízgyűjtő hatása tükröződik. A patak
völgyekben jelentős az árterület kiterjedése, 22
km2. Az árvízi hozamokat jelentős tározók hasz
nosítják, így pl. a Vár- és a Nyiget-patak vizét a
Markazi- (170 ha), a Berek-patakét a Domoszlóitározó (56 ha). A terület nevezetes forrása az aba
sári Vízmű-forrás (400-150 1/p), ami a községet
is ellátta. D felé számos az artézi kút, de a vízho
zamuk mérsékelt. A „talajvíz" általában 6 m alatt
található, csak a völgytalpakon áll magasabban.

V
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Vízfolyás

Vízmérce

Bene-patak
Tarnóca-patak

Nagyfúged
Tamazsadány

LKV

LNV

KQ

KÖQ
m3/s

NQ

348
390

0,02
0,02

0,28
0,28

40
40

cm

Általában kalcium-hidrogénkarbonátos, kemény,
szulfátszegény vizek.
Ma már közműves vízellátása minden tele
pülésnek van, csatornahálózat azonban csak 3
helyen működik. így a közcsatornával ellátott
lakások aránya kistáji szinten mindössze 22,6%
(2008).
■ Potenciális vegetációja a lösztöl
gyes, a löszpusztagyep, ill. egyéb erdőssztyepnövényzet lehetett. Jelenleg szinte teljesen átalakí
tott táj, hiszen területén szántó- és szőlőterületek,
települések és hatalmas kiterjedésű külszíni
bányaterület található. Természetes növényzetet
néhány mezsgyén, településekhez tartozó kül
területi határszélen találunk nyomokban (mezei
juhar - Acer campestre, tatár juhar - Acer tataricum, nyúlárnyék - Asparagus officinale, nyúlánk
sárma - Ornithogalum pyramidale, hosszúlevelű
árvalányhaj - Stipa tirsa, mezei szil - Ulmus minor). A telepített akácon és a spontán cserjésedé
bozótos területeken kívül nincs említhető nö
vényzete.
Gyakori élőhelyek: OC, P2b, OB, L2a; közepe
sen gyakori élőhelyek: H5a, E l, RC, D34, RB, H4,
P2a, J6, L4a, B la; ritka élőhelyek: B5, RA, B2, L2x,
D2, P45, P7, K2, D6, II, Jla , M 2 ,12, M6, M8.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: bálványfa (Ailanthus
altissima) 1, gyalogakác (Amorphafruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszi
rózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai alkörmös
(Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok
( Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3,
arany vessző-fajok ( Solidago spp.) 3. ( Vojtkó
N

ö vényzet

András)
T a l a j o k m A hegylábi andezitre települt agyagmárga, agyag, pleisztocén homok és lösz felszí
neken 5 különböző talajtípus fordul elő, amelyek
közül jelentős területű a Mátra D-i lejtőit borító
nyirok és a csemozjom barna erdőtalaj. Ez a két
talajféleség az összterület 95%-át fedi.
A Visonta környéki nyiroktalajok mechanikai
összetétele sok szmektitet tartalmazó agyag.
Vízgazdálkodása ezért kedvezőtlen, amely a

30
32

gyengén savanyú talaj termékenységét csökken
ti (ext. 10-25, int. 15-300), de szőlőként jól hasz
nosítható.
A kistáj D-i, az Alföldbe simuló görgeteges
agyaglejtőin agyagos vályog mechanikai össze
tételű csernozjom barna erdőtalajok találhatók.
Bár képződési körülményeik hasonlóak a löszön
kialakult csernozjom barna erdőtalajokéhoz,
morfológiájuk azokétól nagymértékben eltér.
Talajképző kőzetük ugyanis nem szoliflukciós
nyirok, mint azt korábban gondolták, hanem a
Mátra andezit- és riolitmálladékából származó
nyirokszerű agyag. A talajszelvény „B" szintjét a
nyirokszerű agyag színezi vörhenyes bamássárgára, emiatt az nem tekinthető a talaj képződés
felhalmozódási szintjének és rendszerint annál
vastagabb is. Vízgazdálkodásukra a gyenge víz
vezető és az erős víztartó képesség jellemző. An
nak ellenére, hogy nehezen művelhető talajok és
gyengén savanyúak, a termékenységük kedvező
(ext. 40-65, int. 50-80). A túlnyomó részben
(80%) szántóként hasznosítható talajok termé
kenysége meszezéssel, a kémhatás és a vízgaz
dálkodás javítása révén növelhető.
Kis kiterjedésben Visonta fölött harmadidő
szaki üledéken bamaföldek, a Bene-patak völ
gyében savanyú réti talajok, a Tarnóca-patak
árterén nyers és karbonátmentes öntéstalajok is
találhatók.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
32
05
2
09
11
63
25
1
2
31
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Lejtökategória
Erdő
Talajtípus
■ a , . V
5-17 17-25 >25
kód
0-5
3
i
05
80
8
8
09
85
15
11
82
18
10
25
90
15
31
85
;-
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B Döntően félperiferikus, D-i részén
arteriális közlekedési hálózati helyzetű, vasút
nélküli terület. DNy-i peremén K-Ny-i irányban
vezet a 3. sz. elsőrendű főút. A kistáj D-i peremét
érinti a vele párhuzamosan futó Budapest-Miskolc kétvágányú villamosított vasúti fővonal. A
kistáj D-i felének alsórendű útjai főként K-Ny-i,
É-i felének közútjai többnyire É-D -i irányúak.
Településeinek többsége Gyöngyös közlekedési
vonzáskörzetébe tartozik. Az állami közutak
hossza 73 km, amelyből 18 km (24%) elsőrendű
főút. Közútsűrűség 37 km/100 km2, főútsűrűség
9 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
38%. A kistájnak csak 2 községe, Karácsond és
Ludas (a települések 25%-a) rendelkezik vasút
állomással, amelyek viszont már a kistáj terüle
tén kívül fekszenek.
K

ö zlekedés

T e l e p ü l é s h á l ó z a t fl A kistáj az átlagosnál vala
mivel sűrűbben betelepült, 100 km2-re 4 telepü
lés jut. A térség 8 helysége között városi jogállá
sú nincs, a falvak többsége közepes méretű. Az
átlagos falunagyság meghaladja az 1700 főt. A te
lepülések főleg a kistáj peremén fekszenek, így a
belső területek jórészt üresek.

A kistáj aránylag ritkásan benépe
sült, a népsűrűség 68 fő/km2 (2001). A népesség
maximum éve 1970, azóta a térség elveszítette
népességének kereken 1/4 részét (2001: 13 652
N

épesség
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fő). Hagyományos népességkibocsátó terület,
ahol 1970 óta a természetes népmozgalom is
veszteséges. A kedvezőtlen népesedési folyama
tok deformálták a korszerkezetet is, így a 65 év
felettiek aránya meghaladja a gyermekkorúakét
(2001: 19,4, ill. 16,7%). Az elöregedési index ér
téke csak 1 településen <100, de elöregedett né
pességű falu nincs. Az iskolázottsági szint az
országos átlag alatti, az elmaradás a diplomások
arányában (2001: 4,3%) a legnagyobb.
A vallási megoszlás egyértelmű, a népesség
79%-a római katolikus (2001), a reformátusok
aránya mindössze 4,8%, s az átlagosnál alacso
nyabb a felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak együttes aránya is (2001: 14%). A né
pesség túlnyomó része (kb. 94%) magyar, emlí
tést csak a roma népesség érdemel (2001: 4,5%).
Legnagyobb, közel 500 fős közösségük Halmajugrán él, itt az arányuk 35,4%.
A munkaerő-piaci mutatók felemásak: a né
pesség gazdasági aktivitása (2001: 31,6%) jelen
tősen elmarad az országos átlagtól, a munkanél
küliségi ráta (10,5%) viszont belesimul ebbe.
A foglalkozási szerkezetben az ipari dolgozók
relatív többséget tesznek ki (2001: 48,5%), meg
előzve a tercier szektort (43,7%) és az átlag feletti
mezőgazdaságot (7,8%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya (7,5%) valamivel az országos
átlag feletti, a települések közötti jelentős kü
lönbségekkel.
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6.4.22 NYUG ATI-MÁTRAALJA
A kistáj Heves megyében helyezkedik el. Terüle
te 154 km2 (a középtáj 13,9%-a, a nagytáj 1,4%-a).

Területhasznosítás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%
11,3
58,1
1,7
16,1
4,6
6,7
1,4

Hektár
1741,1
8920,9
263,7
2465,4
713,8
1032,6
213,9

D o m b o r z a t ■ A kistáj 119 és 360 m közötti tszf-i

magasságú, enyhén D-nek lejtő hegység előtéri
dombság. Az átlagos relatív relief csak 30
m/km2, a Ny-i részen 20-40 m/km2, az ÉK-i ré
szen 40-60 m/km2, a DK-i részen 0-20 m/km2
közötti értékű. Horizontálisan gyengén szabdalt;
az átlagos vízfolyássűrűség 1,8 km/km2, Ny-on
2-3, K-en 1-2 km/km2 közötti. A hegylábfelszínt
idősebb hordalékkúpok 40-60 m relatív magassá
gú, völgyközi hátakká alakult kiemelkedései és
fiatal süllyedékek (pl. nagyrédei) tagolják. A ple
isztocén hegylábfelszín a laza kőzetű felső-pliocén hegylábfelszínen alakult tovább. Deráziós
folyamatok főként a D-i területeken jellemzőek.
F ö l d t a n ■ A kistáj kőzettani alapja középső-mi

océn andezit, alárendelten felső-miocén márga,
homokkő, agyag. Erre felső-pannóniai üledékek
rakódtak, a kistáj ÉK-i részén a felszínen vannak.
A peremeken (ÉK-en) az andezit is előbukkan.
A lignittelepes felső-pannóniai összlet gyakori
transz-, ill. regressziót tükröz. A kistájra eső

készlet több 100 Mt-ás. Az erre telepített, és
1957-1973 között működött ecsédi lignitbánya
volt az első jelentős hazai külfejtés. A D-i felszí
neket egyre nagyobb vastagságban középső- és
felső-pleisztocén lejtőagyag, tarka agyag fedi. A
pleisztocénben kevésbé emelkedett ki. Jellemző
szerkezeti irányai az É-D -i és a DNy-ÉK-i.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg-száraz éghajlatú

kistáj.
Az évi napfénytartam kevéssel 1900 óra fölött
alakul; a téli évnegyedben kb. 180, míg nyáron
kb. 770 órát süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet 9,5-10,0 °C, a vegetá
ciós időszak átlaghőmérséklete pedig 16,5-17,0 °C
közötti. A 10 °C fölötti napi középhőmérsékletek
ápr. 10-12. után várhatók és okt. 16-ig tartanak
(185 nap). A fagymentes időszak mintegy
186-188 nap hosszúságú. Ápr. 15. az utolsó tava
szi, okt. 20-22. az első őszi határnap. Az évi
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga
33,0-34,0 °C, a minimumoké -16,0 °C körüli.
A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga
530-580 mm, ill. 320-340 mm. A 24 órás csapa
dékmaximum (124 mm) Gyöngyösön volt. A hótakarós napok átlagos száma évi 30-35, az átlagos
maximális hóvastagság 20-24 cm.
Az ariditási index 1,20-1,30.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i és a DK-i,
az átlagos szélsebesség 2-2,5 m/s.
A terület éghajlata kedvez a napfény- és me
legigényes mezőgazdasági kultúráknak. Hazánk
egyik történelmi borvidéke.
V i z e k b A kistájat az Ágói-, a Rédei-Nagy-, a

Tarján-, a Toka-, a Gyöngyös- és a Külső-Mérgespatak tagolja fel. Száraz, vízhiányos terület.
A kistáj vízhiányát a Mátra te
tőiről érkező patakok árvizei eny
hítik. Vízjárásukat és vízszállításu
kat a Gyöngyös-patak gyöngyösi
vízmércéje szemlélteti:
LKV = -40 cm, LNV = 210 cm;
KQ = 0,015 m3/s; KÖQ = 0,12
m3/s; NQ = 30 m3/s.
Az időszakos árhullámokat amelyek főleg nyáron hevesek - tá
rozók gyűjtik össze: a nagyrédei
(27,5 ha), a gyöngyöstarjáni (13,3 ha)
és a gyöngyöshalászi (42,5 ha). Va
lamennyi a Mátraalja vízigényes
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kertkultúrájának öntözését szolgálja. Minthogy
az árvizek gyorsan lefutnak, árvédelmi berende
zés nincs.
A „talajvíz" általában 6 m-nél mélyebben
található. Jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, kemény és szulfátszegény, az állan
dó áramlás és utánpótlás miatt azonban jó minő
ségű. Ugyanez a helyzet a hasonló mennyiségű
rétegvizekkel is. Az artézi kutak száma nagy, de
a vízhozamuk csekély.
Valamennyi településnek van vezetékes vízel
látása, s a közcsatornával ellátott lakások aránya
is elég magas (2008: 61,3%). Ez azonban alap
vetően Gyöngyös jó ellátottságát mutatja, rajta
kívül csak 2 településen van csatornahálózat.
N ö v é n y z e t ■ Potenciális vegetációja az erdős-

sztyep-növényzet lehetett, a patakok mentén fűzligeterdőkkel és nedves rétekkel. Napjainkra mind
ez szinte teljesen megsemmisült, jelenleg szántóés szőlőterületek, települések tartoznak a kistájhoz.
Természetes növényzete alig van, néhány száraz
gyepfolt, nedves rét említhető (nyúlámyék - Asparagus officinalis, réti iszalag - Clematis integrifolia,
nyúlánk sárma - Ornithogalum pyramidale, csabaíre
- Sanguisorba minor, Janka-tarsóka - Thlaspi jankaé).
Elakácosodott erdőállományait ezen túl legelők és
gyengén szikesedő rétek színezik.
Gyakori élőhelyek: D34, P2b, H3a; közepesen
gyakori élőhelyek: RB, H4, OC, Bla, OB, M6, H5a,
E l, F3, M l; ritka élőhelyek: J4, J5, G3, P7, A l, P45,
RC, RA, BA, L2x, M8, B3, D6, P2a, B5, II, 12, J6.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia
pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
3. ( Vojtkó András)
T a l a j o k ■ A barnaföldek (26%) túlnyomó több

ségükben nyirokszerű anyagokon, harmadidő
szaki vagy idősebb kőzeteken képződtek. Me
chanikai összetételűk agyagos vályog vagy
agyag. Vízgazdálkodásuk a szmektites agyag
ásványok miatt kedvezőtlen. Termékenységük a
vízkötő képesség, ill. a savanyúság szerint válto
zik (ext. 25-35, int. 30-45). Szőlőművelésre jelen
tős hányaduk (kb. 30%) alkalmas.
Gyöngyös környékén az alacsonyabb hátsági
részek nyirokszerű anyagain a bamaföldeket

728

csernozjom barna erdőtalajok váltják fel. Mecha
nikai összetételük agyagos vályog, vízgazdálko
dásuk kedvezőtlen, de termékenységük nehéz
művelhetőségük ellenére is jó (ext. 35-50, int.
35-60). A Gyöngyös-pataktól Ny-ra a csernoz
jom barna erdőtalajok a helyi anyagokkal keve
redett - szmektites - löszön képződtek. Mecha
nikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk
kedvező, termékenységük jó (ext. 45-75 int.,
60-95), a települések azonban területük jelentős
részét (28%) elfoglalják.
A patakvölgyekben fiatal, nyers öntés talajok
találhatók (4%). Tulajdonságaikat a hegyoldalak
lejtőhordalékának tulajdonságaira lehet visszave
zetni. Gyengén savanyú, agyag mechanikai össze
tételű, erősen víztartó, gyengén vízvezető talajok.
Termékenységük gyenge (ext. 10-20, int. 15-35).
A kistáj Ny-i csücskében jelentéktelen kiterje
désben (2%) humuszos homoktalaj fordul elő.
Atkár mellett a felszínre kibukkanó vöröses szí
nű reliktumtalaj gazdag fagyváltozékonyságot
mutató formakincse figyelmet érdemlő.

A talajtípusok t erületi megoszlása
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K ö z l e k e d é s ■ Csomóponti közlekedési hálózati
helyzetű terület. Közlekedési vonzásközpontja a
kistáj ÉK-i részén elhelyezkedő Gyöngyös, a térsé
gen DNy-EK irányban áthaladó M3-as autópálya
és 3. sz. főút, továbbá az É-D-i irányú 24. sz. főút
találkozási pontja, emellett sugárirányú alsóbb
rendű közutak kiindulási helye. A város a Budapest-Miskolc vasúti fővonalból kiágazó, É-D irányú
Gyöngyös-Vámosgyörk villamosított mellék
vonal végállomása. E főutak és a vasút Budapest
felől Gyöngyös és környéke kedvező elérhető
ségét biztosítják. A kistáj kevés településből álló
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Ny-i része gyér közúthálózati! Az állami közutak
hossza 105 km, amelyből 46 km (43%) autópálya,
továbbá első-, ill. másodrendű főút. A közútsűrűség 75 km/100 km2, a főútsűrűség 33 km/100
km2. A főút menti településeinek aránya 60%. A
Gyöngyösre vezető, teljesen villamosított vasút
vonal kistájra jutó szakaszának hossza 6 km. Vasútsűrűség: 4,3 km/100 km2. A települések 40%-a
rendelkezik vasútállomással, közülük Gyöngyös
vasúthálózati végpont. A város a kirándulóforgal
mat bonyolító Gyöngyös-Mátrafüred (7 km) és
Gyöngyös-Lajosháza (11 km) keskeny nyomközű
vasútvonalak D-i végállomása. Gyöngyös-Pipishegyen polgári célú füves repülőtér működik.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj településsűrűsége

megegyezik az országos átlaggal: 100 km2-re
több mint 3 település jut. A térség 5 helységéből
a hagyományos táji központ, Gyöngyös, városi
jogállású (2001:33 548 fő). A városi népesség ará
nya (2001: 75%) meghaladja az országos átlagot.
A falvak népesek (1700-3600 lakos között), az
átlagos lélekszám 2800. A beépített területek ará
nya meghaladja a 10%-ot.
N é p e s s é g ■ A népsűrűség (2001: 233 fő/km2)

duplája az országos átlagnak, ami teljes egészé
ben Gyöngyös magas értékének a következmé
nye. A népességmaximum éve 1980, azóta a né

pességszám 8%-kal csökkent - összefüggésben a
gyöngyösi lakosság megfogyatkozásával (2001:
44 744 fő). 1980-ban jelentős népesedési fordulat
állt be: a korábban nyereséges természetes nép
mozgalom és migráció veszteséges lett. A kedve
zőtlen népesedési folyamatok nyomot hagytak a
korszerkezeten is: a 65 év felettiek aránya na
gyobb, mint a gyermekkorúaké (2001: 14, ill.
13,6%). Az elöregedési index értéke mindenütt
>100, elöregedett népességű település azonban
nincs. Az iskolázottság szintje belesimul az or
szágos átlagba, még a diplomások aránya (2001:
10,5%) is alig marad el ettől.
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy a
lakosság több mint 1/4-e felekezeten kívüli vagy
ismeretlen vallású. A római katolikusok aránya
67,6%, a reformátusoké mindössze 4,9%. A népes
ség túlnyomó része (2001: kb. 96%) magyar, ezen
kívül csak a cigányság érdemel említést (1,8%). Ők
szinte teljes egészében Gyöngyösön élnek.
A munkaerő-piaci mutatók nagyjából az or
szágos átlag közelében vannak: 2001-ben a né
pesség gazdasági aktivitása 37,9%-os, a munkanélküliek aránya pedig 9,6%. A foglalkozási
szerkezetben a tercier szektor áll az élen (2001:
54,8%), megelőzve az ipart (41,8%) és a mezőgazdaságot (3,4%). 2007 nyarán a munkanélküli
ek aránya (5,5%) az országos átlag alatti, telepü
lések közötti érzékelhető különbségek nélkül.

T Á J I A D O TT S Á G O K ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet: Mátra-Bükk kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: mátrai :
Gyöngyösi Sár-hegy Természetvédelmi Terület
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6.4.23 MÁTRALÁBA
A kistáj Heves és Nógrád megyében helyezkedik
el. Területe: 203 km2 (a középtáj 18,3%-a, a nagy
táj 1,9%-a).
T erülethasznosítás

2.
3.
4.
5.
6.
7.

szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

14,5
1,0
0,7
10,9
69,0
0,03

2943,1
209,9
149,3
2215,1
14008,7
6,9

gráfiai helyzetben egyre idősebb képződmények
vannak a felszín közelében. A Ny-i részen szén
telepes középső-miocén agyagos, homokos, a K-i
részen felső-oligocén homokköves, márgás üle
dék bukkan ki az andezit- és riolittufából. A mi
océn végén a vulkáni takaró az egész területet
beborította, de a tufa- és lávatakaró lepusztult, s
csak néhány telér és exhumált szubvulkán romja
maradt meg.
É g h a j l a t a A terület D-i része hűvös-mérsékel

ten nedves, É felé haladva átnyúlik a mérsékelten
hűvös-mérsékelten száraz, sőt száraz övezetbe.
A napfényes órák évi száma 1860 és 1900 óra
között változik, a nyári hónapok összege 750 óra,
míg a téli napfénytartam a legmagasabb ponto
kon valamivel kevesebb mint 200 óra, máshol
180 óra körüli.
Az évi középhőmérséklet a kistáj D-i peremén
7,5 °C körül van, É-ÉK felé haladva kb. 9,0 °C-ig
nő. A tenyészidőszak átlaga ugyanilyen eloszlás
ban 14,5-16,0 °C között van. A 10 °C-ot meghala
dó középhőmérsékletű napok száma 166-173

D o m b o r z a t ■ A kistáj 182 és 517 m közti tszf-i
magasságú, erősen tagolt dombság, alacsony kö
zéphegység. É-ra lejtő felszínének kb. 70%-a medencedombsági tagolt dombsági, 30%-a gerinces
típusú alacsony középhegységi domborzattípus
ba sorolható. A kistáj 450 m átlagos magasságú,
vulkáni kúpok romjaival tarkított hegylábfelszínként értelmez
hető a Mátra É-i
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F ö l d t a n ■ A kis

táj jellemző szer
kezeti irányai az
ÉK-DN y-i és az
ÉNy-DK-i. D-ről É
felé haladva rendre
alacsonyabb oro-
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között van (a magasságtól függően) az ápr.
20-25. és az okt. 10-12. közötti időszakban. A
fagymentes időszak ápr. 25-től közel 170 napon
át tart, az első őszi fagyok okt. 10-től várhatók.
A legmelegebb nyári nap maximum hőmérsékle
tének sokévi átlaga a D-i magasabb részeken
28,0-30,0, máshol 31,0-32,0 °C, a téli minimumo
ké -17,0 °C körüli.
A csapadék évi összege a terület É-i részén
560 mm körül van; D felé haladva 700 mm-ig nő;
a vegetációs időszaki sokévi átlag ugyanilyen te
rületi eloszlásban 360-430 mm. A 24 órás csapa
dékmaximum 169 mm (Szuha). A jelentős szintkülönbségek következtében a hótakarós napok
száma széles határok, 40-60 között van. Az átla
gos maximális vastagság a legmagasabb pontok
környékén 35-40 cm, a Zagyva és a Tárná felé
eső részen 20-25 cm-ig csökken.
Az ariditási index a magasabban fekvő terü
leteken 1,00 körül, az É-i részeken 1,20-1,25 kö
zött van.
A leggyakoribb szélirány a Ny-i és az ENy-i; át
lagos szélsebességre vonatkozó adatok nincsenek.
A terület elsősorban erdőgazdálkodásra és tu
risztikai célokra használható.
V izek h A kistáj K-i része a Parádi-Tama, Ny-i

fele a Felső-Zagyva bal parti vízgyűjtő) területé
hez tartozik.
A területre vonatkozó vízmérési adatokból lát
juk, hogy mind a vízállások, mind a vízhozamok
nagy szélsőségek között váltakoznak. Az árvizek
nemcsak tavaszi hóolvadáskor, hanem nagy nyá
ri záporok idején is bekövetkezhetnek. Ilyenkor a
völgytalp rövid időre víz alá is kerülhet.
Felszíni vizekben való viszonylagos bősége
mellett felszín alatti vizekben szegény a kistáj,
aminek oka a kőzetek csekély tározóképessége.
„Talajvíz"-előfordulás csak a völgyekben van, a
mennyisége minimális, de kevés a rétegvíz is. Az
artézi kutak száma is, vízhozama is kevés. Ez
azért hátrányos, mert a talajvízben helyenként
igen nagy a nitrátkoncentráció.
A vezetékes vízellátás mindenütt megoldott,
s a csatornahálózat is csak 1 településen hiány
zik. így a közcsatornával ellátott lakások aránya
64,6% (2008).
N övényzet ■ A kistáj növénytakaróját a maga

sabban fekvő területeken a bükkösök, lejjebb az
elgyertyánosodó tölgyelegyes állományok jelen

tik. A D-i oldalakon és az alacsonyabb régióban
cseres-tölgyeseket találunk. A Ny-i peremen xerotherm fás és fátlan növényzet jellemző. A völ
gyekben főként égerligeteket és füzeseket, ned
ves réteket vizsgálhatunk. A felszínre bukkanó
savanyú homokkövön mészkerülő tölgyes jött
létre. A mezofil erdőkben általánosan elterjedt
erdei fajokat találunk, de néhány figyelemre
érdemes növénye is van (szálkás pajzsika Dryopteris carthusiana, óriás zsurló - Equisetum
telmateia, erdei és havasalji rózsa - Kosa arvensis,
R. pendulina). Ny-on, a Zagyva-völgyre néző lej
tőkön sztyeprétek zavart állományai vannak.
Mocsárrétjein érdekes elem a kétlaki macskagyö
kér ( Valeriána dioica), a magassásréten pedig a
bugás és a muharsás (Carex paniculata, C. panicea). A nedves völgytalpi réteken terjedőben van
a mocsári csorbóka (Sonchus palustris). Telepített
erdők a tölgyesek helyére ültetett akácosok, az
erdei- és feketefenyvesek.
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, OC, K5, P2b, L l,
OB; közepesen gyakori élőhelyek: H4, E l, H3a,
RC, E34, J5, E2, RB, P2a, L2x, OA, B la, M l, D34,
M8, L4a; ritka élőhelyek: H5a, D6, P45, B5, L4b,
K7b, BA, B2, K la, G2, H5b, G3, D5, P7, J2, K7a,
M6, RA, 14, LY2, C l, B3, A l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriacá) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2.

(Vojtkó András)
T ala jo k o A Mátrától É-ra fekvő területen a
hegylábi kistájakénál több a harmadidőszaki
üledék, amelyen agyagbemosódásos barna erdő
talajok és azok különböző mértékben erodált
változatai találhatók (86%). Az andeziten és andezittufa-málladékon képződött erdőtalajok
részaránya 2/3, a harmadidőszaki üledékeken
képződötteké 1/3. Mechanikai összetételük az
alapkőzettől függetlenül általában agyagos vá
lyog. Az andeziten képződött talajok vízgaz
dálkodása a sekély termőréteg következtében
szélsőséges. A harmadidőszaki üledékeken kép
ződött erdőtalajok vízgazdálkodására a kis víz
vezető és a nagy víztartó képesség jellemző. E ta
lajok termékenysége a termőréteg vastagságától
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és vízgazdálkodásától függően a gyengétől a jóig
terjed (ext. 20-45, int. 25-55). Nagyrészt (75%) er
dőterületek, a fennmaradó rész szántó és legelő.
A nagy eróziós potenciál miatt viszonylag
jelentős a köves kopárok részaránya (12%), ame
lyek erdőként (65%) vagy legelőként hasznosít
hatók.
A Zagyva felé néző domboldalak löszös üle
dékein barnaföldek képződtek (2%), amelyek fő
ként szántóként (60%) (ext. 25-45, int. 30-55) és
erdőként (25%) hasznosíthatóak.
A patakvölgyekben nyers öntések találhatók
(<0,5%).

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
Cl .
12
07
86
?;
2 >*.-£(;
09
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében
Erdő
Talajtípus
Lejtőkategória
llpfl
kód
0-5
5-17 17-25 >25 mkif&M
,
íő
20
70
01
55
5
4
21
07
15
20
55
5
10
09
10

■ Nagyrész félperiferikus, ám É-i
peremén arteriális közlekedési hálózati helyzetű
terület. Ny-ról a 21. sz. főút és a Hatvan-Salgótarján vasútvonal közelíti meg, E-i részén a
K-Ny-i irányú 23. sz. főút vezet át, amely főként
Bátonyterenye, ill. Pétervására felé biztosít köz
úti kapcsolatokat. A kistáj ÉK-i részét a meg
szüntetésre kijelölt Kál-Kápolna-Kisterenye vas
úti mellékvonal rövid szakasza szeli át. A terület
D-i fele település és közúthálózat nélküli térség.
Az állami közutak hossza 61 km, amelyből 26
km (42%) másodrendű főút. A közútsűrűség 38
km/100 km2, a főútsűrűség 16,2 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 38%. Dorogháza, Kisfüzes és Mátramindszent közúthálózati
végpontok. A kistáj vasútvonalainak hossza 21
K

ö zlekedés

km, a vasútsűrűség 13,1 km/100 km2. Települé
seinek 38%-a rendelkezik vasútállomással.
e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A sajátos alakú kistáj bete
lepültsége az átlagosnál valamivel nagyobb: 100
km2-re több mint 4 település jut. A térség 9 hely
ségéből az egykori bányászváros, Bátonyterenye
városi jogállású (2001:15 043 fő). A városi népes
ség aránya (2001: 74,9%) meghaladja az országos
átlagot. A faluhálózatot főleg apró- és kisfalvak
alkotják, átlagos lélekszámúk valamivel 600 fő
feletti (2001).

T

N é p e s s é g ■ A kistáj népsűrűsége (2001: 99
fő/km2) közelít az országos átlaghoz. A népes
ségmaximum éve 1970, de azóta alig csökkent a
lakosság száma (2001: 20 900 fő). A népességszá
mot a javuló migráció és a romló természetes
népmozgalom alakítja. A korszerkezet már átbil
lent, a 65 év felettiek aránya meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 17,7, ill. 15,8%). Az elörege
dési index értéke mindenütt >100, 2 településen
a népesség elöregedése visszafordíthatatlannak
látszik. Az iskolázottság szintje elmarad az or
szágos átlagtól, leginkább a diplomások arányá
ban (2001: 5,1%).
A vallási összetétel megítélését nehezíti, hogy
a lakosság 1/5 része felekezeten kívüli: túlnyo
mó részük Bátonyterenyén él. A népesség közel
2/3 része római katolikus, a protestánsok aránya
együtt sem éri el az 5%-ot. A lakosság túlnyomó
része (kb. 93%) magyar, de a cigányság aránya is
közelít az 5%-hoz. Döntő részük Bátonyterenyén
él, itt arányuk közel 7%.
A munkaerő-piaci mutatók kimondottan
rosszak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitá
sa mindössze 31,7%-os, a munkanélküliek ará
nya pedig 16,1%. A foglalkozási szerkezetben
lényegében azonos arányban volt az ipar és a ter
cier szektor (2001: 48,4, ill. 48,1%), a mezőgazda
ság részesedése csupán 3,5%. 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya (12%) közel duplája az
országos átlagnak, a települések közötti érzékel
hető különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R TÉ K E K

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet: Mátra -Bükk kiemelt üdülőkörzet
Gyürky Solymossy-kastély védett parkja (Bátonyterenye), R udolf tanyai arborétum (Parádsasvár)
&

Parádsasvár
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ÉL

maconkaí víztározó, Bec-kút forrás (Bátonyterenye), Piszkés-tető (Dorogháza), llona-völgyi tanösvény (Parádsasvár),
Bükkfa-forrás (Szuha), üdülőfalu (Szuha-Mátraalmás)
diatóma-előfordulás (Szurdokpüspöki) ;
maconkai r. kát, tem plom , ev. tem plom (Bátonyterenye), barokk harangtorony (Mátramindszent),
Kisboldogasszony r. kát. tem plom (Szuha)
Gyürky-Solymossy-kastély (Bátonyterenye), Károlyi-kastély (Parádsasvár) ■

Éi
Trianon-kereszt, bányászszobrok (Bátonyterenye)
üveggyár (Parádsasvár)
palóc ház (Mátraballa, Szuha), harangláb (Szuha)

6.4.24 PARÁD-RECSKI-MEDENCE
A kistáj Heves megyében helyezkedik el. Terüle
te 70 km2 (a középtáj 6,3%-a, a nagytáj 0,6%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4, szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

o/
/o
11,4
26,0
0,9

Hektár
797,7
1814,9
60,7

0,0

0,0

19,2
41,9
0,7

1338,2
2929,7
45,8

kedései részben vulkáni eredetűek, részben
posztvulkániak, pl. hidrotermás csatornák.
A parádfürdői és a recski felső-eocén-alsó-oligocén metaszomatikus ércesedés andezithez, ill.
triász mészkőhöz (recski mélyszinti ércesedés)
kötődik. A réz-, ólom- és cinkérc termelése a Lahóca-hegyen leállt, a mélyszinti ércesedés kiter
melése pedig még nem indult meg. A kistáj ás
ványvízforrásokban gazdag.
A kistáj nevezetes földtani képződménye a
Darnó-hegy: itt bukkannak a felszínre a Mátra
legidősebb kőzetei, az újplaeozoikum üledékei,
valamint a triász időszaki bitumenes mészkő,
agyagpala, kovapala és diabáz párnaláva.

D o m b o r z a t ■ A kistáj 217 és 368 m közötti tszf-i

magasságú medencedombság a pannonbanpleisztocénban kiemelkedett Mátra és az É-i, mozaikszerűen elhelyezkedő hegyroncsok között.
K-nek lejtő felszíne valójában két kismedencére,
a Parádi- és a Recski-medencére bontható. Az át
lagos relatív relief 95 m/km2; a Ny-i részeken
alacsonyabb értékek jellemzőek. Átlagos vízfo
lyássűrűsége 4,2 km/km2. A felszínt vékonyabbvastagabb periglaciális vályogtakaró fedi, ami a
pleisztocénban lejtős tömegmozgásokkal átdolgozódott. Nagymértékű talajerózióval Mátraderecske térségében számolhatunk.
F ö l d t a n ■ A kistáj kőzettani vázát szubvulkáni
kőzettelérek és a Recsk-Parád közt a felszínen is
található felső-eocén andezit és dácit (dácittufa)
képviseli. Az andezittel fedett felszínek élénk
morfológiájukat a posztvulkáni kovásodásnak
köszönhetik. A Ny-i és a K-i részt főként középsőoligocén agyag, agyagmárga, alárendelten alsó
miocén homokkő és slír fedi. E felszínek kiemel

É g h a j l a t ■ A vidék éghajlata mérsékelten hű
vös-mérsékelten száraz.
Az évi napfénytartam kb. 1860 óra; ebből a
nyári napfényes órák száma 750, a télieké
180-200 körül van.
8,5-9,3 °C az évi középhőmérséklet, a vegetá
ciós időszaki átlag pedig 15,0-16,0 °C között van.
Ápr. 20-22-től a napi középhőmérsékletek már
meghaladják a 10 °C-ot, és ez az időszak kb. 175
nap múlva, okt. 14-én ér véget. Ápr. 20-25. után
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már nem várhatók fagyok, és mintegy 166-172 nap
múlva, okt. 10-15. között számíthatunk először
arra, hogy a hőmérséklet ismét fagypont alá sülylyed. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
és minimumok átlaga 31,0-32,0 °C, ill. -17,0 °C.
Az évi csapadékösszeg sokévi átlaga 600-650
mm, a vegetációs időszakban pedig 360-390
mm. A legtöbb csapadék 24 óra alatt Bodonyban
és Parádóhután esett, mindkét helyen egyaránt
134 mm. A hótakarós napok átlagos száma 45, az
átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm között
alakul.
Az ariditási index 1,05-1,15.
Legtöbbször ÉNy-i és DK-i szél fúj; az átlagos
szélsebesség 2 m/s körüli.
Éghajlata és területi adottsága az erdőgaz
dálkodásnak és a gyógyüdülésnek kedvez, de a
kevésbé hőigényes mezőgazdasági kultúrák szá
mára is alkalmas.
V i z e k ■ A Parádi-Tarna vízgyűjtő rendszerébe

tartozik. A Tárná parádi forrásága és a beléje sie
tő mátrai patakok általában hóolvadáskor és
nyári nagy esők alkalmával áradnak meg. Ilyen
kor a völgytalpakat elöntik. Az év nagy részében
azonban a mederben csak kevés víz mozog.
Az időszakos árhullámokat több kis víztározó
hasznosítja; a köszörűsvölgyi (4,7 ha), a recski
(3,7 ha) és a bodonyi (3,6 ha). Feladatuk a kör
nyezetük vízellátása. Velük szemben a Parádi-tó
(1,75 ha) természetes jellegű.
Nagyhozamú hírneves forrása a területnek a
parádi Nagy-forrás (955-53 1/p), viszonylag
mérsékelt vízhozam-ingadozással. Parádfürdő
környékén az utóvulkáni működés következté
ben kén-hidrogénes, szénsavas ásványvizek
(csevice) törnek fel.
„Talajvíz" csak a völgytalpakon fordul elő,
mennyisége említésre sem méltó. Hasonlóan ke
vés a rétegvíz is, a rétegek vízzáró jellege miatt.
Emiatt az artézi kút is kevés, a vízhozamuk cse
kély. Kivétel Mátraderecske 1000 m-es mélyfúrá
sa, amely a mélységi triász rétegekből kapja 38
°C-os, 480 1/p hozamú vizét. Kémiai jellege nátrium-kloridos, -hidrogénkarbonátos.
A vezetékes vízellátás mindenhol megoldott,
s mindenütt van csatornahálózat is. így a közcsa
tornával ellátott lakások aránya 66,9% (2008).
N ö v é n y z e t b Zonális társulásai a cseres- és a

gyertyános-tölgyesek. A Mátra fő tömbjéhez
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képest alacsonyabb a montán fajok száma, de D-i
részén a „dunántúli" fajok aránya is kisebb. Az
általános középhegységi fajokon túl megemlít
hető a szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), a
téli és az óriás zsurló (Equisetum hiemale, E. telmateia), szórványosan a kisvirágú pimpó (Potentilla
micrantha) és a ritka erdei rózsa (Rosa arvensis). A
völgyek nedvesebb társulásaiban helyenként él a
ritka nyúlánk és a lecsüngő sás (Carex elongata, C.
pendula), az erdei fejvirág (Dipsacus pilosus) és a
ribizli (Ribes rubrum). A kisavanyodó talajon acidofil tölgyeseket találunk, amelyek ritka eleme a
hegyi kékcsillag (Jasione montana). A kistájban
található az Északi-középhegység egyik legjelen
tősebb tőzegmohás lápja. A siroki Nyírjes-tó több
tőzegmohafaj mellett számos országosan is jegy
zett ritkaság élőhelye. Előfordul a molyhos nyír
(Betula pubescens), a kereklevelű harmatfű (Drosera
rotundifolid), a hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum
vaginatum) és az újonnan betelepült tőzegáfonya
('Vaccinium oxycoccos). Gyakori telepített erdők az
akácosok és az erdeifenyvesek, terjed a bálvány
fa (Ailanthus altissima). Inváziós fajként tért hódí
tanak a folyóvölgyek mentén a japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) és a csicsóka (Helianthus
tuberosus). Erdőtársulásokban a kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) helyenként jelentős
borítása említhető.
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, K2; közepesen
gyakori élőhelyek: P2b, OB, RC, P2a, OA, H4,
L4a, B la, D6; ritka élőhelyek: B5, K5, H5a, J5, B2,
D34, P45, RA, RB.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.

(Vojtkó András)
T a l a j o k ■ A Mátraalja kistájainak geológiai fel

építésétől eltérően dácit, oligocén márga, ho
mokkő és agyag is található, amelyeken csaknem
teljes egészében (96%) agyagbemosódásos barna
erdőtalajok képződtek. Mechanikai összetételük
zömmel vályog vagy agyagos vályog. Az agya
gos változatok részaránya a nagyobb. Vízgaz
dálkodásukra - a mechanikai összetételtől füg
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gően - a közepes vagy kis vízvezető és a jó vagy
nagy víztartó képesség a jellemző. A Parádot és
Recsket összekötő vonal alatt e talajok erősen sa
vanyú kémhatású változatai találhatók. Termé
kenységük egyöntetűen jó (ext. 30-50, int.
35-70). Szántóként legalább fele részben, továb
bá rétként és legelőként hasznosíthatók, míg a
25%-os erdőhasznosítás a tradicionálisan ész
szerű. Területükön az erózió okoz jelentős káro
kat. A savanyúság és az erózió elleni védelem a
talajvédő gazdálkodás fő feladata.
Kis területi részarányban (2%) köves kopá
rok, a Tarna-völgyben pedig nyers öntések for
dulnak még elő.
A talajtípusok te rü le ti megoszlása

Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

01

2

07
31

96

2

A talajtípusok te rü le ti elterjedése

Talajtípus
kód

0-5

01
07
31

20
100

Lejtőkategória
' 5-17 (17-25 >25
- ...
10
5
5
4
:; -

Erdő
90

66
-

K ö z l e k e d é s h Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. K-Ny-i forgalmi tengelyét a 24.
sz., Gyöngyöst Egerrel összekötő főút alkotja,
amelyet Recsknél rövid szakaszon keresztez a
megszüntetésre kijelölt Kál-Kápolna-Kisterenye
vasúti mellékvonal. Az Egertől és Gyöngyöstől
közel azonos távolságra elhelyezkedő kistájra
mindkét város kifejti vonzóhatását, így Ny-i ré
széből (Párád) Gyöngyös, K-i feléből (Recsk kör
nyéke) viszont Eger közúti elérhetősége a kedve
zőbb. Az állami közutak hossza 30 km, amelyből
14 km (47%) másodrendű főút. A közútsűrűség
50 km/100 km2, a főútsűrűség 23 km/100 km2.

Főút menti településeinek aránya 50%. Bodony
közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza
11 km, a vasútsűrűség 18,3 km/100 km2. Telepü
léseinek fele rendelkezik vasútállomással.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistérség az átlagosnál

jóval sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel 6 te
lepülés jut. A térség 4 helysége között városi jog
állású nincs, többségük 2000-3000 lakosú falu.
Az átlagos lélekszám meghaladja a 2000-et.
N é p e s s é g & A kistáj az átlagosnál valamivel rit
kábban benépesült (2001:102 fő/km2). A népes
ségmaximum éve 1960, azóta a térség elveszí
tette népessége több mint 1/5-ét. A lakosság
számát a javuló migráció és a romló természetes
népmozgalom alakítja (2001: 8311 fő). Főleg az
utóbbi hagyott már nyomot a korszerkezeten is:
a 65 év felettiek aránya jelentősen meghaladja a
gyermekkorúakét (2001: 20,3, ill. 14,7%). Az el
öregedési index értéke mindenütt >100, 1 tele
pülés népessége már elindult az elöregedés
útján. Az iskolázottság szintje elmarad az orszá
gos átlagtól, leginkább a diplomások arányát
nézve (2001: 5,2%).
A vallási összetétel egyértelmű, a lakosság
közel 4/5-e római katolikus. A reformátusok ará
nya mindössze 4%, a felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak részesedése együttesen
meghaladja a 13%-ot. A népesség döntő része
(2001: kb. 94%) magyar, de a roma népesség ará
nya is megközelíti az 5%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen rosszab
bak az országos átlagnál: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása mindössze 30,5%-os, a mun
kanélküliek aránya pedig 13,6%-ot tett ki. A fog
lalkozási szerkezetben a tercier szektor áll az
élen (2001: 52,1%), megelőzve az ipart (43,1%) és
a mezőgazdaságot (4,8%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya (9,4%) másfélszerese az orszá
gos átlagnak, a települések közötti jelentősebb
különbségek nélkül.

T á ji a d o t t s á g o k és é r t é k e k

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet: Mátra Bükk kiemelt üdülőkörzet
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horgásztó (Bodony, Recsk), llona-völgyi tanösvény (Párád)
Dam ó-hegy (Recsk)
Kanázsvár toronycsonkja (Mátraderecske)
Szent Mihály r. k á t te m plom (Bodony)
cifra istálló (Párád)
a recski kényszermunkatábor emlékműve (Recsk)

at

Palóc Élet és Szentkép Kiállítás (Mátraderecske), Asztalos Joachim népi fafaragó háza, ásványvíz-gyűjtemény, Kocsimúzeum
(Párád), H elytörténeti és Bányászati Múzeum, N em zeti Emlékpark (Recsk)
palóc ház (Párád)

6.5 B Ü K K - V I D É K
A fennsík déli peremén sorakozó „bükki kövek"
látványosan jelölik ki a határát.

6.5.11 BÜKK-FENNSÍK
A kistáj Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében helyezkedik el. Területe 115 km2 (a kö
zéptáj 6,8%-a, a nagytáj 1,1%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

0.6
0,03

Hektá.§
70,7
3,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,7
98,6
0,03

78,8
11382,3
3,0

D o m b o r z a t ■ A kistáj kiemelt karsztos fennsík,
tszf-i magassága 425 és 959 m között változik,
DNy-ról ÉK felé csökkenő. A Garadna-völgy két
részre osztja. Az É-i Kis-fennsík 450-500 m, a D-i
Nagy-fennsík 650-700, ennek DNy-i része 850 m
átlagos tszf-i magasságú. A felszín 70%-a közép
hegységi magas fennsík, 30%-a hátas típusú
középhegységi orográfiai domborzattípusba so
rolható. Az átlagos relatív relief 210 m/km2, a
Kis-fennsíkon 140 m/km2, a Nagy-fennsík K-i fe
lén 100 m/km2, a Garadna-völgyben és a DNy-i
részen 300 m/km2 feletti értékű. Átlagos vízfo
lyássűrűsége 2,1 km/km2, a fennsíki területeken
1,5 km/km2. Jellemző felszíni formái a víznyelő
töbörsorokkal mélybe fejezett völgyek és bércek,
tetővonulatok forrásbarlangjai, zsombolyai.
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F ö l d t a n ■ A kistáj 85%-ban mezozoos karboná
tos kőzetekből épül fel. A Kis-fennsíkon a felső
triász (tűzköves) mészkő, a Nagy-fennsíkon al
só- és felső-triász mészkövek (fennsíki mészkő) a
jellemzőek. A két egységet elválasztó Garadnavölgyben idősebb perm (pala, mészkő) és felső
karbon (agyagpala, homokkő), valamint a tenger
alatti triász vulkáni tevékenységhez kapcsolódó
képződmények is megtalálhatók. A jellemző fő
szerkezeti irány a K-Ny-i, amelyet a kréta végén
felgyűrt garadnai álló redők is követnek. A tönkösödött, többször eltemetett és exhumált felszín
főleg a pleisztocénban karsztosodott.
É g h a j l a t ■ Hűvös-nedves éghajlatú terület.

A napfényes órák évi összege általában 1900
körüli, de a fennsík legmagasabb pontjain közel
1950; nyáron 740-750, télen valamivel több mint
200 órán át süt a Nap. ^
Az évi középhőmérséklet a fennsíkon 6,0 °C
körül van, de a Garadna völgyében már megkö
zelíti a 8,5 °C-ot. A tenyészidőszaké ugyanilyen
eloszlásban 13,0 és 15,0 °C körül van. A 10 °C kö
zéphőmérsékletet meghaladó napok száma a
tengerszint fölötti magasság függvényében
140-150, a tavaszi határnapja máj. 5-10. közé
esik, az őszié szept. 30. körüli. A fagymentes idő
szak 160 napig tart, de a legmagasabban fekvő
területeken 160 napnál rövidebb. Tavaszi fagy
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ápr. 30. után egy-két nappal még
várható, az első őszi fagy pedig
már okt. 5. előtt valószínű. A karsz
tos fennsík töbreiben az éjszakai
órákban szélsőséges esetben még
nyáron is előfordulhat fagypont
körüli hőmérséklet az oda leszüremkedő hideg levegőben. A leg
melegebb nyári napok maximum
hőmérsékleteinek sokévi átlaga a
fennsíkon 26,0-28,0 °C körüli, lej
jebb 29,0-31,0 °C. A leghidegebb té
li nap hőmérsékleti minimumainak
átlaga -16,0 és -18,0 °C közé esik.
A csapadék évi összege a fennsíkon 800 mm,
lejjebb 750 mm körüli, a vegetációs időszak csa
padékmennyisége pedig 400-450 mm. 161 mm
(Jávorkút) a 24 órás csapadékmaximum. Átlago
san 80-100 napig fedi hótakaró a talajt, az átlagos
maximális hóvastagság a fennsíkon 50 cm körül
van, a Garadna-völgy felé 20-25 cm-ig csökken.
Az ariditási index 0,95-1,10, de a magasabban
fekvő részeken csak 0,85-0,90.
A Ny-ias szelek az uralkodók; az átlagos szélsebesség 4-4,5 m/s. A kiemelkedő tetők és gerin
cek a szélenergia hasznosítására alkalmasak.
Az éghajlat az erdőgazdálkodásnak kedvez,
de jó feltételeket teremt a turisztikának is.

forrás is. Természetesen ennyire kiugróan nagy
vízmennyiségeket csupán különösen vastag hó
takaró olvadásakor, a kora tavaszi hónapokban,
vagy nagy nyári esők után mérhetünk.
A nagy vízhozamokból duzzasztják fel a Garadnai-halastavat (1 ha) és a Hámori-tavat (9 ha)
is. Utóbbi egykor Diósgyőr ipari vízellátását
segítette. Még mind a források és vízfolyások,
mind a tavak minősége I. osztályú, de ennek
megóvása egyre összetettebb feladat. A fennsík
felszín alatti vizeinek fő megjelenési formája a
karsztvíz, amit a domborzattól és az időjárástól
szabályozott mélységben és mennyiségben min
denhol megtalálunk.

V i z e k ■ A fennsíkot körülvevő hegyvidék víz
folyásainak felszín alatti forrásvidéke.
Egyetlen nevezetesebb vízfolyása a Garadna,
amely a Szinva mellékvízfolyása. Bár jobbára ki
egyenlítő hatású karsztos vízgyűjtő területe van,
Újmassánál (29 km2) vízjárás-ingadozása megha
ladja az 1 m-t. Vízhozam-ingadozására fényt vet,
hogy fő forrásán Ómassánál már mértek 42 6001/p
és 431/p-es hozamokat is. Amíg a Szinvát Miskolc
vízellátására igénybe nem vették, annak lillafüredi
mércéjén is mértek 1,5 m-es vízálláskülönbségeket.
Fő forrásán a vízhozam-ingadozások „csak" 21,9
m3/p és 0,152 m3/p értékek között mozogtak.
Ezeken kívül a fennsík jelentős vízhozamú
nagy forrásai még a következők: Szinva-felsőforrás (2046-6,1 1/p), Sebesvíz-forrás (2690-0,7
1/p), Szalajka-forrás (17 160-2,5 1/p), Bánpatakforrás (3560-2,51/p). A források vízhozam-inga
dozása esetenként az 1000-szerest is meghaladja,
ami úgy értelmezhető, hogy mindezek a Bükkfennsík alatt húzódó nagy víztározó rendszer
„túlfolyói", ezért van annyi időszakosan működő

N ö v é n y z e t ■ A növényzeti képet alapvetően a
montán bükkösök határozzák meg. A sziklás fel
színű hátakon változatos megjelenésű szikla
erdők alakultak ki. Nagy területet borítanak a
hűvös-kontinentális klíma reliktum jellegű tár
sulásának tartott hársas-kőrisesek. A D-ies sziklaalakzatokon sziklagyepek és sztyeprétek uralkod
nak. Jelentős kiterjedésűek a telepített fenyvesek
(főként lucosok). Az évszázados területhasználat
és emberi tevékenység eredményeként jöttek
létre a montán fajokban gazdag kiterjedt hegyi
rétek. A területen él a bükki endemizmusnak tar
tott Vrabélyi-estike (Hesperis matronalis subsp.
vrabelyiana) és a magyar nyúlfarkfű (Sesleria hungaricá). Unikális a hűvös-kontinentális reliktum
északi sárkányfű (Dmcocephalum ruyschiana) a
Nagy- és a Kismezőn, a melegkori reliktum szir
ti pereszlény (Calamintha thymifolia) és a magyar
földi husáng (Ferula sadleriana) a Bélkőn. A Ny-i
alacsonyabb peremen még zonális előfordulású
a cseres- és a gyertyános-tölgyes, É-on a maga
sabb részeket már szubmontán és montán bükkös
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borítja. Edafikus társulások közül szurdokvöl
gyeinek sziklaerdői fontosak számunkra. A völgy
talpakon kiterjedt égeresek, néhol égerlápok jel
lemzők, a D-i expozíciójú agyagpala lejtőkön
mészkerülő bokorerdők borítanak nagy területe
ket. Az É-i irányban sorakozó völgyrendszerben
megtaláljuk hazánk legfontosabb hidegkori
reliktumnövényeit (havasi ikravirág - Arabis
alpina, zöld fodorka - Asplenium viride, poloska
vész - Chnicifuga europaea, enyves aszal - Cirsium
erisithales, havasi iszalag - Clematis alpina, kövi
szeder - Rubus saxatilis, fürtös kőtörőfű - Saxifraga paniculata, győzedelmes hagyma - Allium victorialis, tarka nyúlfarkfű - Sesleria varia, sárga
ibolya - Viola biflom), további értékes fajok a
mirigyes fodorka (Asplenium lepidum), az erdélyi
lednek (Lathyrus transsylvanicus) és a galamb
színű ördögszem (Scabiosa columbaria).
Gyakori élőhelyek: K5, L2a, LY2, K2, LY3,
LY4; közepesen gyakori élőhelyek: E2, LY1, E l,
P2a, P2b, OC, H4, M l, L l, M7, RC; ritka élőhe
lyek: OB, K7a, E34, D5, H2, H5a, H3a, H l, M8,
G 2 ,14, RA, J5, B5, Jla , L4a.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: több
mint 120; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2,
akác (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 1. ( Vojtkó András)
T a l a j o k s A hegyvidék 400 és 900 m közötti,

erősen tagolt tájrészében legelterjedtebbek a
karsztos, töbrös, dolinás triász mészkövön kép
ződött - fekete, barna és vörös agyagos - rendzinák (81%). Sekély termőrétegük (kb. 40 cm) és
szélsőséges vízgazdálkodásuk, valamint térszíni
elhelyezkedésük (ormok, gerincek) következté
ben erdőterületek vagy füves felszínek. Erdő
sültségük csaknem teljes (98%).
A mészkőterületeket helyenként, pl. a Garadna
völgyében, perm és karbon kvarcitos agyagpala
vagy homokkő savanyú nem podzolos barna
erdőtalajjal váltja fel. Területi részarányuk a táj

ban 15%. Köves, szélsőséges vízgazdálkodású
talajok. Mezőgazdasági művelésre nem alkalma
sak, ezért erdőterületek.
Az 1 m-nél vastagabb agyagrétegű mészkő
felszínek talaja az agyagbemosódásos barna
erdőtalaj (4%), főként a kistáj K-i csücskében. A
harmadidőszaki üledékeken képződött erdőtalaj
változat vályog mechanikai összetételű és ked
vező vízgazdálkodású, ennek ellenére - a térszí
ni viszonyok miatt - erdőborított.
A talajtípusok te rü le ti megoszlása

A talajtípusok te rü le ti elterjedése
a d o m b o rzati adottságok függvényében

Talajtípus

Lejtőka tegória
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helyzetű, vasút, főút és önálló település nélküli
terület. Hegyvidéki jellege miatt csak EK-i pere
mének Miskolchoz közeli részén vezetnek köz
utak, amelyek a városhoz tartozó Ómassa,
Garadna, Hámor és Lillafüred településrészeket
kötik össze. A kistáj ÉK-i részének sajátos szín
foltja a M iskolc-Lillafüred-Garadna keskeny
nyomközű, turisztikai igényeket is szolgáló álla
mi erdei vasút (14 km), amelynek csupán 3 km-es
Ny-i, Garadna végállomásig vezető szakasza
esik a kistáj területére. Az állami közutak hossza
18 km, a közútsűrűség 16 km/100 km2.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t h A kistájon önálló közigaz

gatási egység nincs, csak csekély népességszámú
külterületi lakott helyek (Bánkút, Garadna, Ó- és
Ujmassa).

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet: Mátra Bükk kiemelt üdülőtöket .
Borvidék: bükki
Szeleta-barlang, Anna-mésztufabarlang, Szent István-cseppkőbarlang (Lillafüred*
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K ö z l e k e d é s b Periferikus közlekedési hálózati
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Bükki Nem zeti Park
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sípálya (Bánkút**), H ám ori-tó, Szinva-vízesés, Fehérkőlápa, Pisztrángtelep, Hámori-szikla (Lillafüred*)
mésztufabariang (Anna-bariang; Lillafüred*)
Palotaszálló (Lillafüred*)
Lillafüredi Állami Erdei Vasút
Hermán O ttó Emlékház (Lillafüred*), az Országos Műszaki Múzeum Mássá Múzeuma (Újmassa*) :i

* Közigazgatásilag Miskolchoz tartozik.
* * Közigazgatásilag Nagyvisnyóhoz tartozik

6.5.12 ÉSZAKI-BÜKK
A kistáj Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében helyezkedik el. Területe 118 km2 (a kö
zéptáj 6,9%-a, a nagytáj 1,1%-a).

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

Hektár i

4/3
9,1
0,5
0,1

502,3
1076,7
56,3
10.6
941,0
9176,9
13,9

o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O/

co

T erülethasznosítás
Típus

77,9
0,1

D o m b o r z a t h A kistáj sasbérces röghegységhez

el a karbonátos térszínek. Középső és Ny-i ré
szén felső-karbon, felső-perm agyagpala és ho
mokkő, alsó-triász homokkő, kisebb százalékban
középső- és felső-triász mészkő található, a K-i
részeket a triász agyagpala és mészkő uralja. Az
eltemetett és exhumálódott tönkfelszínre - neogén
korú - szerkezeti-morfológiai inverzió jellemző.
A régió legmagasabb részei a kréta időszaki gyű
rődés szinklinálisai lettek, az agyagpalából álló
antiklinálisak alacsonyabb helyzetűek. A kőzetminőséghez jól igazodó lepusztítás különösen a
jellemző ÉK-DNy-i szerkezeti irány mentén vált
hatékonnyá.

É g h a j l a t ■ A fennsík közelében hűvös, máshol
mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves, de az É-i
részén már mérsékelten száraz éghajlatú kistáj.
Az évi napfénytartam 1900 óra körüli, a nyár
napos óráinak a száma 740 körüli, a téli időszaké
kb. 170, de a fennsík közelében 200.
Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga a
fennsík közelében 6,0-7,0 °C, lejjebb 8,5-9,0 °C, a
tenyészidőszaké pedig 13,5, ill. 15,0-15,5 °C kö
rül alakul. A napi középhőmérséklet várhatóan

csatlakozó, középhegységi helyzetű, völgyekkel
erősen tagolt egykori hegylábfelszín. A tszf-i ma
gasság 222 és 790 m között változik, Ny-i részén
magasabb értékű. A felszín kb. 70%-a az ala
csony és közepes magasságú hátas középhegy
ségi, kb. 30%-a a medencedombsági domborzat
típusba sorolható. Az átlagos relatív relief 200
m/km2, a Nagyvisnyó körüli és a K-i részeken
100, a középső, ill. a D-i részeken
250-300 m/km2. Különösen ez
CsokvaománylgJSézseny
utóbbi felszínek szabdaltak erősen;
a vízfolyássűrűség 4-5 km/km2 kö
LénáriSSa
Csernély
1
rüli, szemben az átlagos 2,9 km/km2
értékkel, a kistáj ÉNy-i részén vi
| jpj
szont csak 1-2 km/km2 értékű. A
völgyközi hátakra tagolódó kistáj
leggyakoribb karsztjelensége az
Bánkút\
édesvízimészkő-kiválás (Szalajka,
Fátyol-vízesés).

Tardona

Parasznya//
Varbó Q

LILLAFÜRED

HÁMOR

‘BÜKKSZENTLÁSZLÓ

H o lló te tő

Bélsyja tfalva
F ö l d t a n ■ Felépítése nagyon vál

tozatos; a nem karsztos környezet
ben mozaikszerűen helyezkednek
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ápr. 25-30. között éri el a 10 °C-ot, s 157-164 nap
múlva, okt. 6-8. körül csökken ismét 10 °C alá.
Ápr. 30. után már nem kell fagyra számítani,
egészen okt. 5. környékéig, vagyis mintegy
165-170 napon át. Az évi abszolút hőmérsékleti
maximumok átlaga a fennsík pereme közelében
28,0-29,0 °C, lejjebb 30,0-31,0 °C körüli, a mini
mumoké egységesen -16,0 és -18,0 °C közötti.
Az évi csapadékmennyiség a kistáj É-i részén
600, D-en 700 mm körüli, ebből 380-430 mm esik
a tényészidőszakra. A 24 óra alatt lehullott leg
több csapadékot, 94 mm-t, Szilvásváradon mér
ték. A hótakarós napok átlagos száma 70 körül
van, az átlagos maximális hóvastagság 20-30 cm.
Az ariditási index a fennsík közelében 0,96, a
kistáj É-i részén 1,15 körüli.
A leggyakoribbak a Ny-i, a DNy-i szelek, az
átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
A terület alkalmas erdőgazdálkodásra; az É-i
peremvidéken a kevésbé hőigényes mezőgazdasági növények termesztésének is megvannak az
éghajlati feltételei.
V i z e k ■ A Sajóba torkolló mellékpatakok (Bán-,

Tardona-, Nyögő-, Harica-patak) forrásvidéke.
A vízfolyásokról rendelkezésre álló adatok
szerint a Bán-patak és a többi forrás nagy vízho
zam-ingadozása (Mályinka: Tóforrás 2480-0,8
1/p; Nagyvisnyó: Nagy-völgyi-forrás 1320-58
1/p; Szilvásvárad: Szikla-forrás 51 9 2 -4 ,7 1/p) el
árulja a szélsőséges vízjárást. Ez arra vall, hogy a
kistáj része a Bükk-fennsík felszín alatti karszt
vízrendszerének, forrásai abból kapják a vizüket.
A vízjárást a felszínre hulló hó olvadása és a csa
padék mennyisége közvetlenül meghatározza.
Egyetlen kis tava a szilvásváradi halastó (1
ha). A terület nagy mennyiségű vízfeleslegét a
távolabbi környék hasznosítja.
A vezetékes vízellátás mindenütt megoldott,
s így van ez a csatornahálózattal is. így a lakások
több mint 2/3-a közcsatornával ellátott (2008:
71,6%).
N ö v é n y z e t ■ Növénytársulásai közül a Ny-i

alacsonyabb peremszélen még zonális előfordulá
sú a cseres- és a gyertyános-tölgyes, É-on a maga
sabb részeken már szubmontán bükkös található.
A völgy talpakon kiterjedt égeresek, magaskóró
sok, néhol égerlápok jellemzők. A sziklaerdők nem
jellemzők. Agyagpalán, meredek lejtőkön mész
kerülő tölgyes, ill. a Bükk legtipikusabbjai közé
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tartozó mészkerülő bokorerdő jött létre.
E társulásokban szegényes a fajkészlet, tipikus
előfordulású az északi fodorka (Asplenium septentrionale), a kereklevelű harangvirág (Campanula rotundifolia), az erdei sédbúza (Deschampsia
flexuosa) és a fehér perjeszittyó (Luzula luzuloides).
A Bán-völgy láprétjén található nagy tömegben a
sárga sás (Carex fiává), és a mocsári gólyaorr
(Geránium palustre), valamint korábbról innen
volt ismert a széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum
latifolium). Szilvásváradnál telepített égeresben
él a ritka gyepes sás (Carex caespitosa) jelentős
állománya. Nagy kiterjedésűek a hegylábi szá
raz- és félszáraz gyepek. Szántókat is jelentős
kiterjedésben találunk a települések övezeteiben.
A száraz domboldalak korábban legeltetett
gyepjeiben intenzíven terjed az ezüstfa (Elaeag-

nus angustifolia).
Gyakori élőhelyek: L2a, K5, K2, OC, P2b, LY3;
közepesen gyakori élőhelyek: LY4, RA, LY2, LY1,
L l, P7, H4, E l, L4a, M7, J5, B la, K7a, RC; ritka
élőhelyek: P2a, E34, L4b, H3a, D34, K7b, L2x, RB,
M l, D 2 ,14, H2, D5, G2, B5, E2, H l, OB.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma:
60-80; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissimá)
1, gyalogakác (Amorpha fruticosá) 1, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflorá) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacaciá) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2.

(Vojtkó András)
T a l a j o k ■ Legnagyobb kiterjedésűek (45%) a
kvarcitos agyagpalán kialakult savanyú, nem
podzolos barna erdőtalajok. Ezek a köves, szél
sőségesen kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok
erdővel borítottak vagy kopár felszínek.
A mészkövön képződött rendzinák területi
részaránya 15%. Sekély termőréteg, szélsőséges
vízgazdálkodás a jellemzőjük, zömmel erdővel
borítottak.
Jelentős a tájban - különösen annak É-i pere
mén (Nagyvisnyó környékén) - a harmadidő
szaki agyagos üledékeken és a nyirokszerű
agyagon képződött agyagbemosódásos barna
erdőtalajok részaránya (32%). Mechanikai
összetételük vályog, ill. agyagos vályog. Vízgaz
dálkodásukra a közepes vagy a kis vízvezető és
a nagy víztartó képesség a jellemző. Termékeny
ségük a savanyúságuk szerint változik (ext.
20-40, int. 25-50).
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A Szilvásvárad környéki agyagbemosódásos
barna erdőtalajok jelentős részben (8%) a földes
kopárig erodálódtak. Az agyagbemosódásos
barna erdőtalajok mintegy 20%-ban szántóként
is művelhető területén az erózióveszélyt a mezőgazdasági tevékenység megnöveli. A termeszt
hető növények választéka azonban szűk: rozs,
tavaszi árpa, burgonya és vöröshere.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj átlagosan betele
pült, 100 km2-re több mint 3 település jut. A tér
ség 4 helységéből egyedül a szerény központi
helyi funkciókkal rendelkező Bélapátfalva váro
si jogállású (2001: 3466 lakos). A városi népesség
aránya közel 50%. A falvak kis- és közepes mére
tűek, átlagos lélekszámúk 1200 körüli.
N é p e s s é g ■ A kistáj viszonylag ritkán benépe

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, főút nélküli terület. Ny-i peremén
fut a részben megszüntetésre kijelölt, É-D-i irá
nyú Putnok-Eger vasúti mellékvonal, amely a
vele párhuzamos közúttal egyben a kistáj közle
kedési tengelye. Mindkettő Eger kedvező elérhe
tőségét biztosítja a térség településeiből. A kistáj
középső és K-i része település és közút nélküli
hegyvidék. Turisztikai igényeket elégít ki a szilvásváradi Szalajka-völgyben működő keskeny
nyomközű kisvasút 5 km-es vonala. Az állami
közutak hossza 24 km, a közútsűrűség 24
km/100 km2. A vasútvonalak hossza 15 km, a
vasútsűrűség 15 km/100 km2. Településeinek
75%-a rendelkezik vasútállomással.

sült, a népsűrűség (2001: 60 fő/km2) kb. fele az
országos átlagnak. A népességmaximum éve
1980, azóta alig csökkent a népességszám. (2001:
7061 fő). A lakosság számát a javuló migráció és
a romló természetes népmozgalom alakítja. A
korszerkezet már átbillent: a 65 év felettiek ará
nya meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 16,9,
ill. 15,8%). Az elöregedési index értéke mindenütt
>100, de elöregedett népességű település nincs.
Az iskolázottság szintje érzékelhetően az orszá
gos átlag alatt van, ezt főleg az érettségizettek és
a diplomások aránya jelzi (2001: 14,7, ill. 4,7%).
A vallási összetételben a római katolikusok
relatív többségben vannak (2001: 48,6%), de je
lentős a reformátusok aránya is (31,7%): Mályinka és Nagyvisnyó kálvinista többségű. Jelentős a
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
együttes aránya is (16,8%). A népesség túlnyo
mó része (2001: kb. 95%) magyar. A cigányság
aránya 3,8%, szinte kivétel nélkül Bélapátfalván
élnek.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen rosszab
bak az országos átlagnál: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása mindössze 29,4%-os, a
munkanélküliek aránya pedig 16,3%. A foglalko
zási szerkezetben a tercier szektor aránya a leg
magasabb (2001: 56,3%), megelőzve az ipart
(36,4%) és az átlag feletti mezőgazdaságot
(7,3%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(7,4%) valamivel az országos átlag feletti, külö
nösebb települési eltérések nélkül.

T Á J I A D O TTS Á G O K ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi .
Üdülőkörzet: Mátra-Bükk kiemelt üdülőkörzet
Pallavicini-kastély ősparkja, Ilona Pihenő A rbo rétu m (Szilvásvárad)
Bükki Nem zeti Park, Bél-kő Természetvédelmi Terület
Lak-völgyi-tó és üdülőtelep, Bél-kő hegy (Bélapátfalva), Mihalovits-féle bánya, horgásztó (Nagyvisnyó), Szalajka-völgy,
Fátyol-vízesés, Istállóskő, lovas- és fogathajtó pálya, őserdő erdőrezervátum (Szilvásvárad), Országos Kéktúra ■;
fekete mészkő (Mihalovits-féle bánya, Nagyvisnyó), Bél-kő (Bélapátfalva), édesvízi mészkő (Szalajka-völgy, Szilvásvárad)
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ciszterci apátsági tem plom , iíl. a m o nosto r maradványai (Bélapátfalva), re f tem plom (Mályinka, Nagyvisnyó, Szilvásvárad)
Erdődy-Pallavicini-kastély (Szilvásvárad)

&
Kalapat-hegyi kilátó (Szilvásvárad)
kocsikiállítás, Szilvásváradi Erdei Vasút (Szilvásvárad)
Lovas Múzeum, Börtönmúzeum, Erdei Múzeum (Szilvásvárad)

in
népi lakóház (Mályinka), Orbán-ház (Szilvásvárad)

6.5.13 DÉLI-BÜKK

ségi helyzetű. Az átlagos relatív relief 170 m/km2,
a Ny-i részen - főként Szarvaskőtől Ny-ra - 100
m/km2, a D-i, DK-i részen 200-250 m közötti ér
tékek jellemzőek. A felszín lejtési iránya D-i, DK-i.
Völgyekkel erősen szabdalt, átlagos vízfolyássű
rűsége 3,1 km/km2, Ny-on 4-5 km/km2, D-DK-en
2 km/km2 körüli. Litológiai és genetikai adottsá
gok különbsége miatt eltérő a K-i és a Ny-i rész
formakincse. Az előző karsztos formákban (át
öröklött töbrös völgyek, mészkőbércek, víznye
lők, forrásbarlangok) gazdag; az utóbbiban a for
mák a kőzetek eltérő lepusztulási formáihoz
kapcsolódnak.

A kistáj Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében helyezkedik el. Területe 327 km2 (a kö
zéptáj 19,1%-a, a nagytáj 3%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

2,2
2,4
0,4

1,0
1,5
92,5
0,04

Hektár
722,8
773,2
121,9
313,8
491,0
30237,3

12,0

F ö l d t a n ■ A kistáj Ny-DNy-i részét nagyrészt

triász-jura agyag- és kovapala építi fel, köztük a lepusztulás különbségei miatt szigetszerű
megjelenésben - felső-triász karsztosodó mészkő

D o m b o r z a t ■ A kistáj felszíne 185 és 703 m kö

zötti tszf-i magasságú, hátas típusú, középhegy
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helyezkedik el. A K-i rész váza felső-triász
mészkő (70%), ezt triász vulkánitok, agyagpala
és homokkő tagolja. A kréta kori tönkfelszín a
paleogénben és a neogénben is eltemetődött és
exhumálódott, s a felboltozódásszerű emelke
dés hatására megifjodott. Szarvaskő környékén
160-220 millió éves (jura első fele) sajátos vulká
ni sorozatok (bazalt, gabbró, ultrabázit) találha
tók. A víz alatti bazalt lávafolyások jellegzetes
képződménye a párnaláva. Sajátos vonású, fiatal
völgyek és lepusztuláslépcsők alakultak ki a
szerkezetileg-morfológiailag inverz felszínen.
Jellemző szerkezeti irányai az É-D -i és az
ÉK-DNy-i.
É g h a j l a t h A kistáj D-i része mérsékelten hű
vös-mérsékelten száraz, É-i része hűvös-mérsé
kelten nedves éghajlatú.
Az évi napfénytartam 1850 óra körül van, eb
ből a nyári hónapok mintegy 750-760 órával, a
téliek pedig 180 óra körüli értékkel részesülnek.
Az évi középhőmérséklet a fennsík közelében
6,5-7,0 °C között van, de a kistáj D-i peremén
már megközelíti a 9,0 °C-ot. A vegetációs idő
szak átlaga pedig ugyanilyen eloszlásban 13,5,
ill. 16,0 °C körüli. A napi középhőmérséklet kb.
170 napig meghaladja a 10 °C-ot, de az É-i része
ken ez az időszak csak 166 nap. A 10 °C-os átlé
pés tavaszi határnapja ápr. 15. és 20. közé, az É-i
részeken ápr. 25-re esik, az őszi átlépés okt. 10.
körül valószínű. Az utolsó tavaszi fagyra ápr. 20.
és 25. között lehet számítani, É-on még ápr. 30-án
is. Az első őszi fagy okt. 10-15. közé esik. A fagy
mentes időszak így 170-175 nap, de É-on ennél
rövidebb. A nyári legmagasabb hőmérsékleti
maximumok sokévi átlaga É-on 28,0-30,0 °C, D-en
31,0-32,0 °C, a téli legalacsonyabb minimumok
átlaga -15,0 és - 17,0 °C között van.
A csapadék évi mennyisége D-ről É felé 600
mm-ről fokozatosan közel 800 mm-ig növekszik.
A vegetációs időszak átlagos csapadéka ugyan
ilyen eloszlásban 380-450 mm. A 24 órás csapa
dékmaximum 136 mm (Bükkszentkereszt). A D-i
szegélyen átlagosan 40-50 hótakarós nap várható
telente, de a fennsík közelében 80-90. Az átlagos
maximális hóvastagság a tszf magasság függvé
nyében 20-40 cm között van.
Az ariditási index D-en 1,10, É-on 0,90.
Leggyakrabban DNy-i vagy ÉK-i szél fúj, az
átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s, de a magasabb
részeken megközelíti a 4 m/s-ot.

Az éghajlat kedvez az erdőgazdálkodásnak,
a D-i részek mezőgazdasági művelésre is alkal
masak.
V i z e k h A Laskótól a Szinváig eredő patakok
vízvidékét foglalja össze. Nagyobb egységek:
Tárkányi-patak, Hór-patak, Csincse, Kulcsárvölgyi-patak.
A kistáj vízfolyásai közül a Szinváról vannak
mértékadó adataink: Diósgyőrnél a vízszintje 7
és 150 cm, a vízhozama 0,14 és 45 m3/s között
váltakozott. Árhullámai kora tavasszal és nyár
elején jelentkeznek. Mivel karsztvízforrásokból
táplálkozik, vízjárása viszonylag kiegyenlített.
Ugyanez jellemző a többi vízfolyásra is. Völgy
talpuk ritkán kerül árvízi elöntés alá.
A felszíni vizek mellett a kistáj legnagyobb víz
kincse a karsztvíz, ami tulajdonképpen a vízfolyá
sokon át távozik. Belőle bővizű források is erednek
(Bükkszentkereszt: Pénzpataki-forrás 567-1,51/p).
A víz- és csatornaellátottság mindenütt ma
gasszintű, a közcsatornával ellátott lakások ará
nya 77,5% (2008).
N ö v é n y z e t ■ A kistáj a Hór-völgy É-D-i vonala

mentén növényföldrajzilag jól elkülönülő Ny-i
és K-i részre tagolódik. Mindkettőre a tölgyesek
jellemzők, de Ny-on a szubmediterrán elemek,
K-en a kontinentális fajok túlsúlya érezhető. Ki
emelhető, hogy a DNy-i peremen (a Szarvaskő
nél) a Bükk magasabb régióira is jellemző kárpáti
elemek (kárpáti sisakvirág - Aconitum moldavicum, magyar kőhúr - Minuartia frutescens, hegyi
kőtörőfű - Saxifraga adscendens, fürtös kőtörőfű Saxifraga paniculata, erdélyi nyúlfarkfű - Sesleria
henfleriana, északi szirtipáfrány - Woodsia ilvensis), ill. a D-i területek szubmediterrrán és konti
nentális fajai (cserszömörce - Cotinus coggygria,
virágos kőris - Fraximis ornus, kisfészkű hangya
bogáncs - Jurinea mollis, töviskés lucerna - Medicago rigidula, sziklai gyöngyvessző - Spiraea
média, bozontos árvalányhaj - Stipa dasyphylla,
pilisi bükköny - Vicia sparsiflora) együtt fordul
nak elő. Csak itt él hazánkban a magas istác
(Armeria elongata). Jellemző növénytársulás a
mészkerülő tölgyes. Dolomit- és mészkővegetá
ciója páratlanul gazdag, ritka fajaként a boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus), a henye
boroszlán ( Daphne cneorum ) és a pókbangó
(Ophrys sphegodes) említhető. A kistáj K-i, leg
magasabb részeinek jellemző zonális társulása
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a szubmontán bükkös. A hegyhátak É-i oldalam
400 m fölött gyertyános-tölgyesek uralkodnak,
amelyeket a hegytetőkön és a gerincéleken szik
laerdők váltanak fel; itt jellemző a mérges sás
(Carex brevicollis) tömeges jelenléte. A terület D-i
oldalát mindenütt xerotherm tölgyes borítja,
sztyeprétfoltokkal tarkítva. Unikális előfordulá
sú a vitézvirág (Anacamptis pyramidalis), ide esik
a sápadt kosbor (Orchis pallens) elterjedésének
súlypontja is. Csak itt él a hegységben a szélesle
velű harangvirág (Campanula latifolia), a bánsági
sás (Carex buekii), a sugaras zsoltina (Serratula
radiatd) és a Teleki-virág (Telekia speciosa). A pere
men sokszor telepített fenyvesekkel és akácosok
kal találkozhatunk. A kistáj egészére jellemző a
túltartott nagyvadállomány és a vadkár.
Gyakori élőhelyek: L2a, K5, K2, LY4, L4a, L l,
E l, LY1; közepesen gyakori élőhelyek: OC, M l,
LY2, K7a, H3a, J5, OB, LY3, H5a, H4, P2b, L4b,
P2a, K7b, D5, G2; ritka élőhelyek: H l, RC, H2,
E2, E34, M7, L2x, D34, B5, OA, RA, 14, M8, M2,
RB, G3, B la , J2, M4, P7, C l, M6, B2, Jla.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: több
mint 120; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1,
bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriacá) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2,
kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflom) 1,
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác
(Robinia pseudoacaciá) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. ( Vojtkó András)
T a l a j o k ■ Jelentős a kvarcitos agyagpalán - pl.

Répáshuta környékén - kialakult savanyú, nem
podzolos barna erdőtalajok kiterjedése (37%). Az
e talajok alkotta tájfelszínek kövességük, sekély
termőrétegűségük és szélsőséges vízgazdálko
dásuk, valamint a térszíni tagoltság és a lejtőviszonyok miatt mezőgazdálkodásra nem alkal
masak, ezért zömmel erdőterületek.
A mészkövön képződött rendzinák területi
aránya 4%. A legfeljebb 40 cm termőrétegű, szél
sőséges vízgazdálkodású, de szerves anyagban
gazdag talajok szintén erdővel borítottak. Ter
mékenységük gyenge.
A harm adidőszaki üledéken képződött
agyagbemosódásos barna erdőtalajok részará
nya 18%. Mechanikai összetételük vályog vagy
agyagos vályog. Vízgazdálkodásukra a közepes
vagy kis vízvezető és a nagy víztartó képesség a
jellemző. Erdőterületek.
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A K-i és a D-i területek mészkövein barna
földek képződtek. Területi részarányuk 39%. A
vályog vagy agyagos vályog mechanikai össze
tételű talajok termékenységének a szélsőséges
vízgazdálkodás mellett a legfeljebb 70 cm vas
tagságú termőréteg szab határt (ext. 20-45, int.
20-50).
A földes vagy köves kopár felszínek részará
nya 2%. A kistájban a mezőgazdálkodásra alkal
mas terület legfeljebb 2%.

A talajtípusok területi megoszlása
__
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A talajtípusok területi elterjedése
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K ö z l e k e d é s ■ Nagyrészt félperiferikus, Ny-i
peremén arteriális közlekedési hálózati helyzetű
terület. Ny-i peremét az Egert Gyöngyössel
összekötő 25. sz. főút, valamint a Putnok-Eger
vasúti mellékvonal rövid, E-D -i irányú szaka
sza szeli át. A nagy részén lakatlan, K-i részén is
csak néhány településsel rendelkező, ritka közúthálózatú kistáj forgalmi tengelye a Miskolcot
Egerrel a Bükkön át összekötő ÉK-DNy-i irányú
közút, amely a térség K-i települései számára
főként Miskolc kedvezőbb elérhetőségét segíti
elő. Az állami közutak hossza 58 km, amelyből 7
km (12%) másodrendű főút. Közútsűrűség 17
km/100 km2, főútsűrűség 2,1 km/100 km2. Főút
menti települése az Egerhez közeli Szarvaskő.
Vasútvonalainak hossza 6 km, a vasútsűrűség
1,8 km/100 km2. Településeinek 33%-a rendel
kezik vasútállomással, ill. vasúti megállóhellyel.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj rendkívül ritkásan

betelepült, 100 km2-re még 1 település sem jut. A
3 közigazgatásilag önálló település mellett né
hány Miskolchoz tartozó külterületi lakott hely
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(pl. Lillafüred) is a térségben van. Sajátos Szar
vaskő helyzete: 1985-ben Egerhez csatolták,
2002-ben viszont ismét önálló lett. Városi jogállá
sú település nincs, a falvak átlagos lélekszáma
meghaladja a 700-at (2001).
N é p e s s é g ■ A kistáj ritkásan benépesült, a nép

sűrűség 42 fő/km2 (2001). A népességmaximum
éve 1941, azóta a kistáj elveszítette népességé
nek 15%-át (2001: 2175 fő). A lakosságszámot a
javuló migráció és a romló természetes nép
mozgalom alakítja. A korszerkezet már át
billent, a 65 év felettiek aránya meghaladja a
gyermekkorúakét (2001: 15,6, ill. 14,5%). Az
elöregedési index értéke mindenütt >100, de el
öregedő népességű település nincs. Az iskolá
zottság szintje lényegében megfelel az országos
átlagnak, csak a diplomások arányánál (2001:
7%) van elmaradás.

A vallási összetétel egyértelmű: a népesség
77,8%-a római katolikus (2001), a reformátusok
aránya mindössze 6,2%, a felekezeten kívüliek
és az ismeretlen vallásúak együttes részesedése
közel 12%. A népesség túlnyomó része (2001:
kb. 70%) magyar, de közel 30% a szlovákok
aránya is; Bükkszentkereszten és Répáshután
élnek.
A munkaerő-piaci mutatók az országos átlag
nál rosszabbak: 2001-ben a népesség gazdasági
aktivitása mindössze 33,1%-os, a munkanélküli
ek aránya viszont 18%. A foglalkozási szerkezet
ben meghatározó a tercier szektor súlya (2001:
60,8%), megelőzve az ipart (26,3%) és az átlagos
nál jóval magasabb részesedésű mezőgazdasá
got (12,9%). 2007 nyarán a munkanélküliek ará
nya (6,6%) lényegében megegyezik az országos
átlaggal, a települések közötti érdemi különbsé
gek nélkül.

T Á J I A D O TT S Á G O K ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdü őkörzet: Mátra Bükk. kiemelt üdülőkörzet
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Suba-lyuk-bariang (Bükkzsérc), Balla-barlang (Répáshuta)
Bükki Nem zeti Park
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Hollóstető, sípálya, szánkópálya (Bükkszentkereszt), rejteki tanösvények, Tárnics tansövény, sípálya (Répáshuta), Vár-hegy,
Öko-Park (Szarvaskő), Országos Kéktúra

.

pámaláva (Szarvaskő)
várrom (Szarvaskő)
IV. Béla emlékműve (Bükkszentkereszt)
a gyertyán-völgyi üveghuta rekonstrukciója (Bükkszentkereszt)
Bükki Üveghuták Történelm i Múzeuma, ásványgyűjtemény (Bükkszentkereszt)
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény (Bükkszentkereszt), borospincék (Bükkzsérc), csordásház (Répáshuta)

6.5.21 TÁRKÁNYI-MEDEN CE
A kistáj Heves megyében helyezkedik el. Terüle
te 23 km2 (a közép táj 1,4%-a, a nagytáj 0,2%-a).
D o m b o r z a t ■ A kistáj 180 és 320 m közötti tszf-i
magasságú tagolt félmedence. Szerkezeti-morfo
lógiai szempontból medencedombság, amely a
Bükk hegylábfelszíneként értelmezhető. Az átla
gos relatív relief 85 m/km2, K-ről Ny felé és É-ról
D felé csökkenő értékű. A felszín lejtésiránya
N y-DN y-i. Az átlagos vízfolyássűrűség 3,3

T erülethasznosítás
Típus •
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

20,7
9,3
25,1

Hektár
278,3
723,1
49,6
485,8
217,4
588,9

0,0

0,0

%

11,9
30,9

2,1

km/km2, az É-ÉK -i rész eróziós-deráziós és deráziós völgyekkel erősen szabdalt, itt az 5-nél
nagyobb, DNy-on 2 km/km2 alatti értékek a
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jellemzőek. A felszín egésze közepes mértékben,
DK-en nagyobb mértékben erózió veszélyes.

F ö l d t a n ■ A kistáj jellemző szerkezeti iránya az
ÉNy-DK-i, amelyet a pleisztocén denudációs
medencét kialakító eróziós-deráziós völgyek fu
tásiránya is jelez. A terület kb. 60%-át bádeni riolittufa építi fel, K-en alsó-miocén homok, kavics
(kb. 20%), DNy-on felső-miocén homokos, kavi
csos üledék található (kb. 20%). A kistájat karéjszerűen öleli körbe a Bükk karbonátos vonala.
A negyedidőszaki lejtős tömegmozgások követ
keztében a mai felszínt vályogos beágyazású lej
tőtörmelék fedi. Szeizmikusán érzékeny terület.
É g h a j l a t m Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá

raz éghajlatú kistáj.
A napfénytartam évi összege 1850 óra körül
van, a nyári összeg 750 óra körüli, a téli 180 óra.
Az évi középhőmérséklet 8,5-9,0 °C, a vegetá
ciós időszak középhőmérsékletének sokévi átla
ga pedig 15,5-16,0 °C. Ápr. 16. és okt. 11. között
a napi középhőmérsékletek meghaladják a 10 °C-ot
(176 nap). A fagymentes időszak hossza kb. 175
nap, tavaszi és őszi határnapja ápr. 20., ill. okt.
15. környéke. Az évi abszolút hőmérsékleti ma
ximumok és minimumok átlaga 30,0-32,0 °C, ill.
-17,0 °C.
Az évi csapadék 30 évi átlaga 620 mm, ebből
közel 400 mm a vegetációs időszakban esik. 86
mm volt a 24 óra alatt lehullott legtöbb csapa
dék, Felsőtárkányban. A hótakarós napok átla
gos száma 45-50, az átlagos maximális hóvastag
ság 25 cm körül van.
Az ariditási index 1,08-1,15 között változik.
A leggyakoribb szélirány a DNy-i, az átlagos
szélsebesség 2-2,5 m/s.
Az éghajlat alkalmassá teszi a terület É-i ré
szeit az erdőgazdálkodásra, a D-i részeket pedig
mezőgazdasági művelésre is.
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V i z e k S A kistáj a Tárkányi-patak vízgyűjtő te

rületének az alsó szakaszát foglalja magába.
A Tárkányi-patak vízhozama a felnémeti mér
ce adatai szerint sokévi átlagban 0,018 és 11 m3/s
között ingadozott, ami megfelel a vízgyűjtő tipi
kus karsztos jellegének. Erre vallanak a tápláló
nagy források hasonlóan jelentős vízhozam
ingadozásai. így pl. a felsőtárkányi Szikla-forrá
son 3600-0,4 1/p; az Útalatti-forráson 135-0 1/p
közötti értékeket mértek. Előbbinek vize táplálja
a Tárkányi-tavat (0,5 ha) is. Az árvizek levonulá
sa gyors, kártételre is sor kerülhet.
A víz- és a csatornaellátottság egyaránt meg
oldott, a lakások 4/5 részét rákapcsolták a köz
csatorna-hálózatra (2008).
N ö v é n y z e t ■ A környezetéhez képest viszonyla
gos esőárnyékban levő Tárkányi-medencében a
lösz és riolittufa alapkőzeten erdőssztyep-növényzet alakult ki. E vegetációtípus fajkészlet
szempontjából köztes helyet foglal el a Bükk és az
Alföld között. Ezen területek zonális növénytár
sulásai a tatárjuharos lösztölgyes és a cseres-töl
gyes, párásabb, üdébb helyeken mezei juharos-töl
gyes és gyertyános-tölgyes is kialakul. A völgyek
alján füzesek, mocsárrétek jöttek létre. Száraz,
fátlan, pusztai jellegű társulásai a löszgyepek,
erdőssztyeprétek (bozontos és hosszúlevelű árvalányhaj - Stipa dasyphylla, S. tirsa tömegével), törpe
mandulás cserjések. A sztyeprétek másodlagosak
az egykori feltörés, majd művelés alóli felhagyás
és visszatelepülés, legeltetés, égetés miatt. Törté
neti adatok szerint az egykor bővizű Tárkányipatak mentén fajgazdag mocsárrétek és magas
kórósok húzódtak széleslevelű gyapjúsással
(Eriophortm latifolium). Egykor jelentős volt a po
hánka (hajdina) termesztése. Telepített erdőként
előfordul némi akác és feketefenyő.
Gyakori élőhelyek: L2a, K2, OC, P2b; közepe
sen gyakori élőhelyek: L2x, P2a, OB, LY2, K5,
H5a, K7b, L4a, L l, J5, LY1; ritka élőhelyek: KI a,
H4, D34, H3a, K7a, M l, LY4, RC, D5, E l, RB, P7,
E 2 ,14, G2.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.)
2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvesszőfajok (Solidago spp.) 2. ( Vojtkó András)
T a l a j o k m A kistáj mintegy 60%-ának kőzetét

riolittufa alkotja, amelyet miocén homok és ka
vics kísér. Az e kőzetek alkotta lejtőhordalékon
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agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek
21% területi részarányban. Mechanikai összeté
telük agyagos vályog. Vízgazdálkodásukra a kis
vízvezető és a nagy víztartó képesség jellemző
(ext. 25-40, int. 30-55). Erdősültségük 80%-os.
A kistájat zömében barnaföldek borítják
(69%). A harmadidőszaki üledékeken képződött
változatok mechanikai összetétele és vízgazdál
kodási jellemzői azonosak az agyagbemosódá
sos barna erdőtalajokéval, termékenységük azon
ban azokénál kedvezőbb (ext. 25-45, int. 30-60).
A mészkövön képződött sekély termőrétegű vál
tozatok gyengébb termékenységűek. Területü
kön jelentős a szőlők (21%) és a szántók aránya
(40%). A többi megoszlik az erdő, a rét és a lege
lő között.
A medence talpán agyagos vályog mechani
kai összetételű, közepes vízvezető és nagy víz
tartó képességű nyers öntéstalajok találhatók. A
gyenge termékenységi besorolású (ext. 15-30,
int. 20-40) talajok teljes egészében mezőgazdasá
gi hasznosításúak.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
07
21
09
69
31
10
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Erdő
Lejtőkategória
kód
5-17 17-25 >25 : , y .
0-5
07
4 '. - ■
96
4
09
36
35
25
:- |
31
100
-

K ö z l e k e d é s h Egerhez közel fekvő, félperiferi

kus közlekedési hálózati helyzetű, vasút és főút
nélküli terület. ÉK-DNy-i irányú forgalmi tenge

lye az Egert a Bükk hegységen át Miskolccal
összekötő közút, amely a kistáj egyetlen telepü
léséből (Felsőtárkány) Eger felé biztosít kedvező
elérhetőségi feltételeket. Az állami közutak
hossza 13 km, a közútsűrűség 43 km/100 km2.
Helyi gazdasági szállítási érdekeket szolgál a
Felsőtárkány-Stimecz-ház közötti, 7 km-es kes
keny nyomközű kisvasút.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t u A szerény méretű kistájban
egyetlen település is az átlagosnál nagyobb telepü
léssűrűséget jelent. Felsőtárkány a népesebb falvak
közé tartozik, s Eger vonzáskörzetében fekszik.
N é p e s s é g b A kistáj meglehetősen ritkásan la
kott, a népsűrűség 42 fő/km2 (2001). A népesség
maximum éve 2001, a lakosság száma évtizedek
óta növekszik (2001: 3209 fő). Ennek forrása ko
rábban a természetes szaporodás, 1980 óta pedig
a migrációs nyereség. A korszerkezet kedvező, a
gyermekkorúak aránya meghaladja a 65 év felet
tiekét (2001:17,3, ill. 14,3%). Az elöregedési index
értéke is viszonylag kedvező (2001:115). Az isko
lázottság szintje érzékelhetően alatta van az or
szágos átlagnak, leginkább az érettségizettek és a
diplomások aránya alapján (2001: 15,7, ill. 6,7%).
A vallási összetétel egyértelmű, a lakosság
közel 4/5 része római katolikus. A reformátusok
aránya mindössze 6,4%, ennek több mint a dup
lája a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya. A népesség túlnyomó része (2001:
kb. 95%) magyar, a cigányság aránya 2,7%.
A munkaerő-piaci mutatók valamivel gyen
gébbek az országos átlagnál: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása 36,8%-os, a munkanélküli
ek aránya pedig 12,2%. A foglalkozási szerkezet
ben a tercier szektor áll az élen (2001: 52,7%),
megelőzve az ipart (41,4%) és a mezőgazdaságot
(5,9%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(5,1%) az országos átlag alatti.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
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Borvidék: egri
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Vár-hegyi tanösvény, Barát-réti tanösvény, Kő-közi tanösvény, Vöröskő-völgyi tanösvény, Szikla-forrásra épülő mesterséges
tó (Felsőtárkány)
r. kát. tem plom (Felsőtárkány)

R

Felsőtárkányi Erdei Vasút
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6.5.22 EGRI-BÜKKALJA

A DNy-i kitettségű lejtők, különösen a kistáj Ny-i,
DNy-i részén, nagymértékben erózióveszélyesek.

A kistáj Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében helyezkedik el. Területe 426 km2 (a kö
zéptáj 24,9%-a, a nagytáj 3,9%-a).
T erülethasznosítás

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
_ 6. erdő
7. vízfelszín

6,5
35,5
1,5
15,6
12,5
27,7
0,7

Hektár
2762,6
15121,0
648.7
6654,1
5304,7
11787,3
276,7

D o m b o r z a t ■ A kistáj 126 és 420 m közötti tszf-i

magasságú, enyhén D-DK-nek lejtő hegységelő
téri dombság. Felszínének 60%-a közepes ma
gasságú, 40%-a alacsony dombhátakból és lej
tőkből áll, amelyeket hegylábfelszínként, ill.
hegységelőtéri lejtőként értelmezhetünk. Az elő
ző átlagmagassága 300, az utóbbié 150 m tszf. A
Bükkhöz forrt hegylábfelszín közel É-D-i futású
völgyekkel erősen felszabdalt, völgyközi hátakra
tagolt. Az átlagos vízfolyássűrűség 5 km/km2,
az É-i és Ny-i részen 5 feletti, D-en, DK-en 1-2
közötti értékű. A relatív relief átlagos értéke 70
m/km2, É-ról D-re és Ny-ról K-i irányba csökke
nő tendenciájú, az É-i, ÉNy-i peremeken 100
m/km2 feletti, D-en, DK-en 50 m/km2 alatti.
A felszín szoliflukcióval jelentősen átformált.
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F ö l d t a n ■ A kistáj felszínének kb. 30%-át szén
hidrogén-indikációs oligocén slír, márga, homok
fedi, benne triász karbonátos kibukkanásokkal.
Előfordulása az É-i részre jellemző. D-ebbre ha
ladva közel K-Ny-i sávban alsó-miocén (kb. 17
millió éves) riolittufa található (30%), aminek sajá
tos lepusztulási formái a „kaptárkövek" (Cserépváralja). A DNy-i részt főként a tenger visszahú
zódását követően több fázisban pliocén homokos,
agyagos, márgás üledékek fedték be, több 100
Mt-ás lignittelepeket rejtve magukban. A felszín
D-i peremén pleisztocén lejtőanyagok találhatók,
amelyekbe a szoliflukció löszanyagot is kevert.
Jellemző szerkezeti iránya az ÉK-DNy-i. Magas
szeizmicitásértékű terület.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten meleg-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
A napsütés évi összege kevéssel meghaladja
az 1850 órát, a nyári időszakban 750-760, a téli
ben 180 napos órát élvezhetünk.
Az évi középhőmérséklet a legmagasabb he
lyeken 8,0 °C körüli, lejjebb 9,0-10,0 °C közötti.
A vegetációs időszakban a sokévi átlag 15,0, ill.
16,0-17,0 °C között alakul. Ápr. 13-15-től (de D-en
már 10-től) számíthatunk 10 °C fölötti napi kö
zéphőmérsékletekre; ez az időszak 180-185 na
pon át, okt. 14-ig tart. A fagymentes időszak 185
nap körüli, de a D-ies lejtőkön még a 190 napot
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is meghaladó hosszúságú. A tavaszi határnap
ápr. 15-20. között, az őszi okt. 20. körül van. A
nyári abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi
átlaga 30,0-33,0 °C, a téli abszolút minimumoké
-15,0, -17,0 °C.
Sokévi átlagban évente kb. 600 mm csapadék
kal számolhatunk; ebből a vegetációs időszakra
340-380 mm jut. A 24 órás csapadékmaximum 87
mm (Egerbakta). Átlagosan 40-50 hótakarós nap
van a téli félévben, az átlagos maximális hóvas
tagság D-en alig 20 cm, É-on 25-30 cm.
Az ariditási index 1,15 körül van.
Leggyakrabban ÉNy-i és DK-i szél fúj, a D-i
területeken azonban DNy-i. Az átlagos szélse
besség 2,5 m/s körüli.
A terület É-i része erdős, a középső és D-i ré
szek az egri borvidékhez tartoznak. D-en az éghaj
lat kedvező egyéb mezőgazdasági kultúráknak is.
V izek H A Tárnába folyó Kígyós-pataktól K-re
párhuzamosan D-nek futó kis vízfolyások (Szóláti-, Laskó-, Ostoros-, Noszvaji-, Kánya-, Hór-,
Nádér-patak) völgyei tagolják fel.
A vízfolyások közül az Egerről és a Hórról
közlünk adatokat.
Az adatok nemcsak a vízgyűjtő terület nagy
ságában mutatkozó 60%-os különbséget, hanem
a karsztos vízgyűjtő hatását is tükrözik. A víz
hozam-ingadozás nagy, de a vízállások bizo
nyos kiegyenlítő hatást is mutatnak. Ez kitűnik
Eger nagy hozamú forrásairól is, ahol a Gyógy
fürdő forrása csak 6660-12601/p között váltako
zott, de a noszvaji Sikfőkúton már 9 5 5 -0 ,3 1/p-ig
fokozódott.
A völgytalpak ritkán kerülnek elöntés alá.
Jelentősebb feltöltődés a Laskó- és az Egervölgyben, mérsékeltebb az Ostoros-, a Kánya- és
a Hór-völgyben tapasztalható.
3 kis taván (Baktai-tó 0,7 ha, Sikfőkúti-tó 1,1
ha, Noszvaji-tó 0,6 ha) kívül a szomszédos Tarna-völgyi Verpelét mellett a Kígyós-patakon lé
tesített tározó (55 ha) az öntözés vízellátását
szolgálja, az egerszólátihoz (8,4 ha) hasonlóan.
A „talaj víz" a kistáj D-i részén 6 m alatt össze
függően megtalálható, ami a völgyekben 4 m

Vízfolyás

Vízmérce

fölé is emelkedik. Mennyisége azonban nem je
lentős. A rétegvízkészlet már jelentősebb, sőt, a
mélyebb rétegek is gazdagok vízben, amiről a
kútfúrások is tanúskodnak. Eger: Petőfi-tér 1250
1/p, Népkert I. 1550 1/p, Vízmű 3000 1/p, Nép
kert II. 4000 1/p, Egerszalók: 1500 1/p, 65 °C,
Andornaktálya: Vízmű 30001/p, Bogács: 3 6 0 1/p,
73 °C. A bő hozamú források látogatott strand
fürdőket táplálnak. Ezek a bővizű rétegek termé
szetesen a mögöttes hegyvidék mélybe szivárgó
vizéből táplálkoznak. Az artézi kutak vízhozama
is tekintélyes.
A talajvíz jellege az Eger-völgyben nátriumkalcium-hidrogénkarbonátos és különösen ke
mény és szulfátos. Máshol a koncentráció kisebb
fokú.
A vezetékes vízellátás mellett a csatornázás is
mindenütt megoldott, kistáji szinten a lakások
83,5%-a csatornázott (2008).
N ö v é n y z e t ■ Általánosságban elmondható,
hogy főként erdőssztyep-erdők boríthatták a tá
jat, helyenként sztyepjellegű füves élőhelyekkel
mozaikolva. A Bükkalját napjainkban is intenzí
ven művelik, a jobb termőképességű területeket
szőlők, szántók, legelők és gyümölcsösök foglal
ják el. Ugyanakkor az Alföldön egykor elterjedt
pannonikumi vegetációnak a Bükkalján még
megtalálhatók izolált foltjai. Ennek a zónának
jellemző, tömeges vagy gyakori növényei: cseplesz meggy (Prunus fruticosd), törpemandula
(P. tenella), magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), piros kígyószisz (Echium maculatum),
hengeres peremizs (Inula germanica), bugás
macskamenta (Nepeta nuda), macskahere (Phlomis
tuberosa), bozontos és hosszúlevelű árvalányhaj
(Stipa dasyphylla, S. tirsá). Ritkaság a csajkavirág
(Oxytropis pilosa), a gór habszegfű (Silene bupleuroides) és a bugás veronika (Pseudolysimachion
spurium). Egykor Eger környékén élt a tátorján
(Crambe tataria) és az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum). A Bükkalja 250 m tszf ma
gasságot meghaladó területein a cseres-tölgyesek
uralkodnak, melyek egy része erdőssztyep-elemekben gazdag, más része mészkerülő jellegű.

LKV

LNV

KQ

140
250

0,00

cm
Eger-patak
Hór-patak

Eger
Mezőkövesd

0
10

0,07

KÖQ
m3/s
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55
40
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Potenciális termőhelyeiket sok helyen telepített
fenyvesek, akácosok, vagy legelők foglalják el. A
meredekebb völgyek aljában gyertyános-tölgyes
erdőket is találunk. Napjainkra a vizes élőhelyek
egy része degradálódott, ill. termőhelyeiket
szántók és telepített nemesnyárasok foglalják el.
Inváziós fajként jelentkezik növekvő térfoglalá
sával a selyemkóró (Asclepias syriaca).
Gyakori élőhelyek: L2a, P2b, OC, K2, H4, H5a,
OB; közepesen gyakori élőhelyek: P2a, L2x, L l,
RC, H3a, D34, L4a, RB, J5, M l, E34, K5, B la, P7,
K la, LY4, B5, LY1; ritka élőhelyek: D5, E l, RA,
OA, P45, L4b, G2, D6, A l, B2, K7b, H l, M6, LY3,
M8, D2, K7a, B3, G3, BA, LY2, H 2 ,14, M7, Jla.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosá) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vojtkó András)
T a l a j o k ■ A kistáj enyhén DK-nek lejtő dombsá

gát három közel egyforma kiterjedésű geológiai
övezet alkotja. A hegységhez legközelebb, az oligocén slírből, márgából és homokból állón, zöm
mel az agyagbemosódásos barna erdőtalajok az
uralkodók (13%). Az ettől D-re található miocén
riolittufa és a lösszel kevert üledékekből álló te
rületrészen bamaföldek (45%) és fekete nyirok
talajok (1%) találhatók. Az Alfölddel határos
pleisztocén lösszel keveredett lejtőhordalék-felszínen az agyagos csernozjom barna erdőtalajok
(31%) előfordulása jellemző.
A vályog mechanikai összetételű agyagbemo
sódásos barna erdőtalajok vízgazdálkodására a
közepes vízvezető és a nagy víztartó képesség
jellemző. Széles skálán mozgó termékenységi be
sorolásukat (ext. 15-60, int. 25-65) elsősorban az
erózió mértéke és a termőréteg vastagsága hatá
rozza meg. Erdősültségük 80%.
A barnaföldek mechanikai összetétele a vá
lyogtól az agyagos vályogig változik, vízgazdál
kodásukra a közepes vagy a kis vízvezető és a
nagy víztartó képesség jellemző. Termékenységi
besorolásuk az erodáltságtól és a kémhatástól
függően változik (ext. 25-45, int. 30-65). Jelentős
a szőlőterületek aránya (35%).
A nehéz művelhetőségű, középkötött csemozjom barna erdőtalajok agyagos vályog mechanikai
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összetételűek, vízgazdálkodásukra a kis vízve
zető és a nagy víztartó képesség a jellemző. Talaj
képző kőzetük minősége miatt az erózióval
szemben ellenállóak, jó termékenységűek (ext.
40-60, int. 45-80). Zömmel szántóterületek
(40%), de jelentős a szőlők aránya is (23%).
A Rima völgyében középkötött, agyagos vá
lyog mechanikai összetételű nyers öntéstalajok
találhatók. Vízgazdálkodásuk a többi közép
kötött talajéval megegyező. Termékenységi
besorolásuk 15-30 (ext.) és 20-40 (int.).
A talajok savanyúsága közepes, az agyag
bemosódásos barna erdőtalajoké nagyobb. Az
erózió mértéke É-ról D-felé csökken. Az erdők
részaránya a kistájban több mint 25%.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
2
j; 01
1
04
1
05
13
07
45
09

2

10
11

31

26
31

4

1

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
5-17 17-25 >25
0-5
kód
5
70
25
01
32
36
04
15
17
V.'.' 100
05
4
80
07
8
8
14
14
15
09
25
32
6
2
82
10
10
2
47
41
8
2
11
100
26
100
31
4: - 7

K ö z l e k e d é s ■ Csomóponti közlekedési hálózati

helyzetű terület. Középső részén É -D irányú for
galmi tengelye az Egert az M3-as autópályával
és a 3. sz. főúttal összekötő 25. sz. főút, valamint
a vele párhuzamos Füzesabony-Eger villamosí
tott vasúti mellékvonal és az Eger-Putnok mel
lékvonal. A kistáj közlekedési centruma Eger,
amelyet Ny felől a 24. sz. főút is elér. E főutak
Ny-on Gyöngyös, É-on Ózd irányába kedvező
elérhetőségi feltételeket biztosítanak. Eger köz
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pontú a kistáj alsórendű úthálózata is, emellett a
K-i részén számos közút Mezőkövesd irányába
vezet. Az állami közutak hossza 178 km, amely
ből 38 km (21%) másodrendű főút. Közútsűrűség 37 km/100 km2, főútsűrűség 8 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 13%. Cserépváralja közúthálózati végpont. Vasútvonalainak
hossza 17 km, amelynek 59%-a villamosított.
Vasútsűrűség 3,5 km/100 km2. Településeinek
19%-a rendelkezik vasútállomással, ill. vasúti
megállóhellyel. A város füves sportrepülőtérrel
rendelkezik.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj az átlagosnál vala

mivel sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel 4 te
lepülés jut. A térség 16 hely ségéből egyedül a me
gyeszékhely Eger városi jogállású (2001: 58 331
lakos). A városi lakosság aránya (2001: 72,2%)
meghaladja az országos átlagot. A faluhálózat ge
rincét a közepes méretű falvak adják, átlagos
lélekszámúk viszonylag magas, közel 1500 fő.
N é p e s s é g ■ A kistáj az átlagosnál sűrűbben be

népesült (2001:166 fő/km2), egyes részein azon
ban a népsűrűség a 30 fő/km2-t sem éri el. A né
pességmaximum éve 1980, azóta alig fogyott a
népesség (2001: 80 766 fő). A kedvezőtlen válto

zás hátterében az áll, hogy 1980-tól a migráció,
1990-től pedig a természetes népmozgalom is
veszteségessé vált. A hátrányos népesedési fo
lyamatok érintették a korszerkezetet is: a gyer
mekkornak aránya alig haladja meg a 65 év felet
tiekét (2001: 15,4, ill. 14,8%). Az elöregedési
index értéke csupán 3 településen <100, 1 falu
népességének elöregedése viszont előrehaladott
állapotban van. Főleg Egernek köszönhetően az
iskolázottsági szint felülmúlja az országos átla
got, de az nem kedvező, hogy a diplomások kö
zel 90%-a Egerben él.
A vallási összetétel megítélését befolyásolja,
hogy a népesség közel 1/4 része felekezeten kívü
li vagy ismeretlen vallású. A római katolikusok
abszolút többsége így is egyértelmű (2001:63,8%),
a lakosság kereken 1/10-e református. A népesség
túlnyomó része (2001: kb. 94%) magyar, ezen kí
vül csak a cigányság érdemel említést (2,2%).
A munkaerő-piaci mutatók alapjában véve az
országos átlag körül mozognak: 2001-ben a né
pesség gazdasági aktivitása 38,3%-os, a munkanélküliek aránya pedig 8,2%. A foglalkozási
szerkezet is megfelelt az országos átlagnak. 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (5,5%) az or
szágos átlag alatti, a települések közötti érzékel
hető különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet: Mátra- Bükk kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: bükki, egri
^

Érsekkert (Eger), de la M otte-kastély parkja (Noszvaj)
Andomaktálya, Bogács, Demjén, Eger, Egerszalók
Kőlyuk-tető Természetvédelmi Terület, Szomolyai kaptárkövek Természetvédelmi Terület, Szőlőskei erdő
Természetvédelmi Terület, Tardi-legelő Természetvédelmi Terület
kaptárkövek (Cserépfalu, Demjén, Egerbakta, Egerszalók Noszvaj, Szomolya), horgásztó (Bogács, Egerszalók), tőzegmohás
láptavak (Egerbakta), víztározó (O storos), Síkfőkút (Noszvaj)
édesvízimészkő-kiválás (Egerszalók), kaptárkövek :

j

egri vár (Eger)

Tf
r. kát. tem plom (Andomaktálya), ref. tem plom , r. kát. tem plom (Bükkzsérc), r. kát. kápolna (Cserépváralja), zsinagóga, .
egri főszékesegyház, o rto d o x te m p lo m ; r, ká t,te m p lo m o k (Eger), ref. tem plom (Noszvaj)

£

' ;

Mocsáry-kastély (Andomaktálya), Vécsey-kúria, Brezovay-kúria, Ferenczy-kúria, Beöthy-kúria, Andránszky-kúria (Egerszólát),
Galassy-kastély, de la M otte-kastély (Noszvaj)
érseki palota, érseki pincerendszer, Eszterházy Károly Főiskola (Líceum): Főegyházmegyei Könyvtár, Specula Csillagvizsgáló;
megyeháza, préposti paloták, Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Buttler-ház, Pavilon, Püspöky kanonok háza, minaret
(Eger), tö rö k to ro n y (O storos)
Gárdonyi Géza síremléke (Eger)

ff
A neandervölgyi (Cserépfalu), Végvári vitézek, Szent István szobor, a Hatvanas ezred, Bródy Sándor-szobor, Gárdonyi
Géza-szobor, D o b ó István szobra, Fazola H enrik szobra (Eger), N epom uki Szent János-szobor (Egerszalók),
1848-49-es emlékoszlop, kőkereszt, Szentháromság-szobor (Egerszólát)
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tö rö k kútház (Cserépváralja), harangöntő ház, Fazola-kapu (Eger), kőhíd (Egerszalók), malom /ro m / (Nagytálya)

I

Szabadtéri Lepkemúzeum (Bogács), Subalyuk Múzeum, Cserépfalvi Imre-emlékszoba (Cserépfalu), D o b ó István

tű r

Vármúzeum, Tű zoltó Múzeum, Nem zeti Bormúzeum, Gárdonyi Géza Emlékmúzeum, Marcipán Galéria cukrászgyűjtemény,

.

Palóc Népművészeti Kiállítás, Telekessy Patikamúzeum (Eger)
pincerendszer, barlanglakások (Andornaktálya, Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, Egerszalók, O storos, Szomolya),
gabonavermek (Cserépváralja), Herczeg Mátyás fafaragó kiállítása (Nagytálya), gazdaház (Noszvaj), népi lakóházak (N ovaj)
Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház (Eger)

6.5.23 MISKOLCI-BÜKKALJA
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 249 km2 (a középtáj 14,6%-a,
a nagytáj 2,3%-a).

A több száz Mt felső-miocén lignitkészletre
települt az ország második legnagyobb külfejtéses bányája (Bükkábrány). A bánya termelése
során 2007-ben eredeti élőhelyzetben kb. 8 millió
éves mocsári ciprusok kerültek elő. Hévizekkel,
bő karsztforrásokkal jól ellátott kistáj.

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
12,3
36,5
2,3
8,8
9,2
30,3
0,7

Hektár
3065,0
9115,4
579,2
2183,0
2289,4
7546,3
165,8

D o m b o r z a t ■ A kistáj 115 és 366 m közötti tszf-i

magasságú, K-DK-nek lejtő, hegylábfelszíni
dombság. Geomorfológiailag 300 m átlagmagas
ságú hegylábfelszínként, ill. 150 m átlagos magas
ságú hegységelőtéri lejtőként értelmezhető, ame
lyeket az eróziós-deráziós folyamatok völgyek és
völgyközi hátak rendszerére bontottak. Az átla
gos relatív relief 50 m/km2, É-on és Ny-on 100
m/km2 feletti, D-en 30 m/km2 alatti. A vízfolyás
sűrűség átlagos értéke 2,4 km/km2, É-ENy-on 3-4
közötti, K-en és D-en 1 km/km2 körüli a jellemző
érték. A K-i kitettségű lejtőkön közepes, Miskolc
és Nyékládháza között nagymértékű a talajeró
zió. A felszíni formák szoliflukcióval átformáltak.
F ö l d t a n ■ A kistáj felszínének kb. 40%-át (fő

ként az ÉNy-i, a Ny-i és a középső részeken)
miocén riolittufa, mintegy 15%-át alsó-miocén
homok, kavics fedi. Ezekhez a képződmények
hez közel, E-D -i csapás mentén lignittelepes
pannóniai homok, kavics kapcsolódik; az előfor
dulás a kistáj középső részén jellemző. A K-i és a
középső részeket pleisztocén lejtőanyagok borít
ják (kb. 30%), bennük szoliflukcióval átdolgozott
löszanyag is előfordul. Jellemző szerkezeti irá
nyai az ÉK-DNy-i és a K-Ny-i.
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É g h a j l a t ■ A magasabban (250 m felett) fekvő
területek éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékel
ten száraz, a sík területeké pedig mérsékelten
meleg-mérsékelten száraz.
A napsütéses órák száma 1800-1850, de Mis
kolc környékén a nagyobb ködgyakoriság miatt
csak kb. 1800 napos óra várható évente. A nyári
évnegyedben 740-760, a téliben 170-180 óra nap
sütésre számíthatunk, de az É-i részeken ennél
kevesebbre (160 óra).

6.5.23

Az évi középhőmérséklet a kistáj ÉNy-i szegé
lye mentén 8,0 °C körüli, de DK-en már megköze
líti a 9,5 °C-ot. A vegetációs időszaki átlag a tenger
szint fölötti magasság és a kitettség függvényében
15,0 és 17,0 °C között van. Ápr. 14-15. (DK-en már
ápr. 10.) és okt. 13-15. között a napi középhőmér
sékletek meghaladják a 10 °C-ot, így ez az időszak
180-185 napig tart. A fagymentes időszak É-on
ápr. 25-én kezdődik és okt. 15. körül ér véget. D-en
az utolsó tavaszi fagy ápr. 20. táján, az első őszi
csak okt. 15. után valószínű, így a fagymentes idő
szak hossza kb. 180 nap, É-on ennél rövidebb. Az
évi abszolút hőmérsékleti maximumok és mini
mumok sokévi átlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 °C.
A csapadék évi összege 600-650 mm között
van, a vegetációs időszak átlaga 360-380 mm. 24
óra alatt a legtöbb csapadék (142 mm) Kácson
hullott. A hótakarós napok átlagos száma 40-55,
az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm.
Az ariditási index É-on 1,08 körüli, DK-en
megközelíti az 1,17-et.
A leggyakoribb szélirányok a DNy-i és az ÉK-i,
az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.
A terület éghajlata kedvez a szántóföldi és a
kertészeti kultúráknak. Itt található a bükkaljai
borvidék.

mészetes jellegű. A vízfolyások hegységi szaka
szon még tiszta vize a peremi települések után
szennyezetté válik.
A kistájnak számos nagyhozamú forrása is
van, pl. Kács: Hideg-forrás (9000-15,8 1/p), Me
leg-forrás (7170-4,8 1/p); Diósgyőr: Strand
(6490-175 1/p); Miskolctapolca: Fürdő-forrás
(660-3900 1/p); Hejő-forrás (1348-502 1/p); Sály:
Vízfő-forrás (6800-16 1/p). Valamennyinek nagy
a vízhozam-ingadozása, de még kisvízkor is
igen bővizűek a mögöttes karsztos vízgyűjtő
mélybe szivárgó utánpótlásából.
A Miskolci-Bükkalján a „talajvíz" általában 6
m-nél mélyebben helyezkedik el a felszín alatt,
csak a völgyekben emelkedik 4 m fölé. Az általá
nos kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jel
leghez Tibolddaróc-Bükkábrány térségében egy
nátriumos jellegű folt csatlakozik, ami a máshol
mérsékelt keménységgel szemben erősen kemény
is. A talajvíz mennyisége nem jelentős. A rétegvíz
mennyisége sem mondható nagynak, mert a jó
vízvezető rétegek közé vízzárók is települnek.
Az artézi kutak száma kicsi, vízhozamuk
változó.
A települések túlnyomóan közüzemi vízellá
tásban részesülnek, de csatornázás főleg Miskolc
peremkerületeiben van, a falvak több mint felé
ben teljesen hiányzik, így ezek csatornázottsági
értéke mindössze 36,3% (2008).

V i z e k ■ A Rét-, a Kácsi-, a Sályi- és a Geszti-patak

a Csincse vízrendszeréhez, a Kulcsárvölgyi-patak
és a Hejő a Tiszához, az ÉK-i területsáv a Szinván
át a Sajóhoz adózik vizével.
A vízfolyások vízjárását részben a kistájon
kívüli vízmércék adataival szemléltetjük.
A karsztos vízgyűjtő kiegyenlítő hatása jól
kitűnik. A vízfolyásokon az árvíz késleltetve kö
veti a hegységi hóolvadást és az ottani nagy eső
ket. A D-i peremvidék völgytalpai átmenetileg
víz alá is kerülhetnek.
A patakok árhullámait jó néhány tározó (Harsányi-tározó 32 ha; Bükkábrányi-tározó 20 ha;
Hej őm enti-tározó 22 ha; Harsány-Csincse-völgyi-tározó 17 ha; Sályi-tározó 24 ha) tartalékolja.
Részben halastavak, részben vízellátási célokat
szolgálnak, míg a Miskolctapolcai-tó (1,6 ha) ter

Vízfolyás

Vízmérce

N ö v é n y z e t ■ A Bükkalja vegetációja az ember
tájhasználata következtében napjainkra jelentő
sen átalakult. Az eredeti növénytársulások el
tűntek vagy degradálódtak, jobb esetben a
visszatelepülés folyamata zajlik. Zonális társulá
sa a tatárjuharos lösztölgyes, melynek izolált
vagy fragmentáit foltjait nyomokban még fellel
hetjük. Ilyen foltokra utal a réti iszalag (Clematis
integrifolia), a piros kígyószisz (Echium maculatum), a hengeres peremizs (Inula germanica), a koloncos lednek (Lathyrus lacteus), a macskahere
(Phlomis tuberosa), a parlagi rózsa (Rosa gallica), a
hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa) és a bugás
veronika (Pseudolysimachion spurium) előfordulása.

LKV

LNV

KQ

275
154
150

0,10

cm
Kácsi-patak
Hejő
Szinva

Mezőkeresztes
Nyékládháza
Diósgyőr

2
-19
7

0,30
0,14

KÖQ
m3/s
0,25
0,45
0,70

NQ
30
15
45
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Jellegzetes az erdőssztyep-erdőket szegélyező és
önállóan is kialakuló törpemandula- és csepleszmeggy-cserjés. Az egykor legelőként használt
vagy a művelés alól felhagyott szőlők, gyümöl
csösök visszatelepülő növényzete nagyobb kiter
jedésű gyepeket eredményez. Az erdők helyén
főként a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum) dominál, a gyepekén az árvalányhaj-fajok
érhetnek el nagyobb borítást. Magasabb térszin
teken a cseres-tölgyesek termőterülete húzódik,
ezek nagy részét fenyvesek, akácosok borítják.
Az É-D patakvölgyekben vízparti társulásokat
találunk. A füzesek és a nedves rétek jellemző
gyakori fajai: mezei gólyaorr (Geránium pratense),
mocsári csorbóka (Sonchus palustris), mocsári
tisztesfű (Stachys palustris). A területen inváziós
fajként terjed a siskanád (Calamagrostis epigeios),
amelynek megtelepedése évtizedekre állandó
sulhat. Az erdei- és a feketefenyő állományai je
lentős kiterjedést érnek el, emellett terjedőben
van az akác, és telepített nyárasokat is találunk.
Gyakori élőhelyek: L2a, K2, OC, OB, P2b, L2x,
L l, K la; közepesen gyakori élőhelyek: H3a, RC,
K5, D34, E34, H4, P2a, H5a, L4a, B la, M l, B5, E l,
P7; ritka élőhelyek: K7a, P45, LY3, E2, RB, LY2,
J5, K7b, RA, H l, A l, LY1, B2, D6, H2, G2, LY4, B3,
D5, L4b, M 7 ,14, II, M6.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vojtkó András)
T a l a j o k ■ A kistáj Ny-i részén a riolittufa a talaj

képző kőzet, amelyhez É-on miocén homok és
kavics, D-en pannon homok és kavics kapcsoló
dik. A K-i kistájrészt pleisztocén lejtőanyagok
borítják, amelyben a szoliflukció által bekevert
löszanyagok is előfordulnak. Az andezit- és riolittufán, ül. harmadidőszaki üledékeken képző
dött agyagbemosódásos barna erdőtalajok kiterje
dése 14%. A köves, sekély termőrétegű változatok
vízgazdálkodása szélsőséges. Termékenységük
is a gátló tényezők függvénye. A középkötött
üledékeken képződött változatok kedvezőbb
vízgazdálkodásúak, termékenységi besorolásuk
ext. 20-45, int. 25-50. Többnyire erdőterületek.
Az alacsonyabb térszínek, ill. az andezit- és rio-
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littufán, és nagyobb részt a lösszel kevert üledé
keken barnaföldek képződtek (48%). Mechanikai
összetételük vályog, vízgazdálkodásuk kedvező.
Termékenységi besorolásukat savanyúságuk és
erodáltságuk mértéke szabja meg (ext. 30-55, int.
35-75). Főként mezőgazdasági hasznosítású te
rületek.
A nyirokszerű tarka agyagon képződött csernozjom barna erdőtalajok jelentős területen
(34%) fordulnak elő. E talajok nehezen művelhetők, középkötöttek és agyagos vályog mechanikai
összetételűek. Vízgazdálkodásukra a kis vízveze
tő és a nagy víztartó képesség jellemző. Erózióval
szemben a talajképző kőzet minősége következté
ben ellenállóak (ext. 35-50, int. 35-65).
A kistájban még középkötött réti öntéstalajok
fordulnak elő (2%). Termékenységi besorolásuk
elsősorban szervesanyag-tartalmuk szerint vál
tozik (ext. 30-50, int. 35-60).
A talajok közel 70%-át erdők borítják. A szán
tók és a szőlők részaránya egyaránt 12%. A kistáj
peremén lévő szántók jó búzatermő területek. A
szántók részaránya az erdőtalajokon eléri a 20%-ot.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
01
07
09
11
26

Területi részesedés (%)

2
14
48
34
2

A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
kód
01
07
09
11
26

0-5
8
66
75

Lejtőkategória
5-17 17-25
•- '
10
10
6
42
34
5
27
25

Erdő
>25
40
4
10
2
-

50
80
6
-

K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló

zati helyzetű, vasút nélküli terület. K-i és DK-i
peremén, egymással párhuzamosan fut a kistájat
rövid szakaszon átszelő 3. sz. főút, a terület for
galmi tengelye, és tőle K-re (már a kistájon kívül)
a Budapest-Miskolc kétvágányú villamosított
vasúti fővonal. A térség e tengelyre merőleges
alsórendű közútjainak a főútra való forgalomráhordó szerepük van, biztosítva a községek
számára Mezőkövesd és Miskolc viszonylag
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kedvező közúti elérhetőségét. Az állami közutak
hossza 92 km, amelyből 12 km (13%) elsőrendű
főút. A közútsűrűség 38 km/100 km2, a főútsűrűség 5 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 30%. Borsodgeszt, Kács és Sály közúthá
lózati végpontok.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj betelepültsége lé

nyegében megfelel az országos átlagnak: 100
km2-re kevesebb mint 4 település jut. A térség 9
helysége között városi jogállású nincs, a terület
Miskolc és Mezőkövesd vonzáskörzete között
oszlik meg. A faluhálózat gerincét a közepes mé
retű falvak (1000-3000 lakos) alkotják, az átlagos
lélekszám megközelíti az 1400-at (2001).
N é p e s s é g ■ A kistáj ritkásan benépesült, a nép

sűrűség 48 fő/km2 (2001). A népességmaximum
éve 1960, azóta a térség elveszítette népességé
nek kb. 15%-át (2001:12 293 fő). A tényleges né
pességszám ennél jóval nagyobb, mivel Miskolc
egyes részei (pl. Miskolctapolca, Avas, Hejőcsaba
stb.) is ide tartoznak Ez kb. 50 000 főt jelent. A la
kosság számát a javuló migráció és a romló ter
mészetes népmozgalom alakítja. A korszerkezet
kedvező, a gyermekkorúak aránya jelentősen fe
lülmúlja a 65 év felettiekét (2001:19,9, ill. 14,5%).
Az elöregedési index értéke a települések közel

felében <100, elöregedő népességű falu nincs.
A Miskolc nélküli iskolázottsági szint érzékelhe
tően az országos átlag alatti, a lakosság 1/4 része
még az általános iskolát sem végezte el, jóval az
átlag alatti az érettségizettek, s főként a diplomá
sok aránya (2001: 13,8, ill. 3,6%).
A vallási összetételben a római katolikusok
abszolút többségben vannak (2001: 54,5%), s em
lítésre méltó arányban vannak a görög katoli
kusok is (1,3%). A népesség közel 1/3-a (32,6%)
református, 2 faluban többségben is vannak.
A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya alacsony, együttesen is alig haladják meg
a 10%-t. A népesség túlnyomó része (2001: kb.
92%) magyar, de átlag feletti a cigányok részese
dése is (6,6%). Legnagyobb, több mint félezres
közösségük Sályon él, itt a lakosság több mint
1/4 részét teszik ki.
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak:
2001-ben a népesség gazdasági aktivitása mind
össze 26,7%-os, a munkanélküliek aránya vi
szont megközelíti a 20%-ot. A foglalkozási szer
kezetben a tercier szektor a vezető ágazat (2001:
57,2%), megelőzve az ipart (37,9%) és a mezőgazdaságot (4,9%). 2007 nyarán a munkanélkü
liek aránya (10,7%) jelentősen meghaladta az or
szágos átlagot, a települések közötti többszörös
különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS ÉRTÉKEK

psppsp

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet: Mátra-Bükk kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: bükki
A

A

a Barlangfürdő parkja (Miskolctapolca*), avasi arborétum (Miskolc), Eötvös-G orove-kastély parkja (Sály)
Zsendice-lyuk (Kács)
Miskolctapolca*
Bükki Nem zeti Park
csónakázótó (Miskolctapolca*), horgásztó (Harsány), őshonos magyar tölgyek (Quercus frainetto), Zsendice tanösvény

É

:

(Kács), avasi kilátó (Miskolc)
diósgyőri vár (Miskolc), Látó-vár falcsonkjai (Sály)
r, kát. tem plom , re f tem plom (Bükkábrányi bencés kolostor (Kács), avasi gótikus refi tem plom , avasi harangtorony
(Miskolc), Jézus Szíve sziklakápolna (Miskolctapolca*)
Eötvös-Gorove-kastély (Sály), Halasy-kúria, Majtényi-kúria, Bottlik-kastély, Gencsy (Reissmann)-kúria, Péchy-kastély,

A

tTt

Pandula-kúria (Tibolddaróc), Odescalchi-kastély (Vatta)
avasi műemlék te m e tő (Miskolc), Bottlik-mauzóleum (Tibolddaróc)
Géczy István szobra (Bükkábrányi 1848-49-es emlékszobor (Bükkaranyos), N epom uki Szent János-szobor (Tibolddaróc),
B orkú t Szent D oná t szobor, Kossuth-szobor, Kőfejtők Emlékműve (Tibolddaróc), Hősi emlékmű (Vatta),
Szemere Bertalan-szobor (Vatta)
vízimalom, kendertörő (Kács), Lónyai-ház kovácsműhely (Tibolddaróc)
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kőhodály (Kács, Tibolddaróc), pincefalu (Tibolddaróc)
Akropolisz Szabadtéri Színpad (Miskolctapolca*)
*Közigazgatásilag Miskolchoz tartozik.

6.5.31 TARDONAI-DOMBSAG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 228 km2 (a középtáj 13,4%-a,
a nagytáj 2,1%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

:i
18,3

12,6
0,3

10,6
52,1

0,1

Hektár
1374,9
4171,6
2872,0
71,8
2411,9
11880,7
26,7

D o m b o r z a t ■ A kistáj ÉK-i kitettségű és lejtés
irányú, 124 és 408 m közötti, 350 m átlagos tszf-i
magasságú, medencékkel tagolt, középhegységi
előtérben elhelyezkedő dombság. Genetikailag
völgyközi hátakra tagolt egykori hegylábfelszínként értelmezhető. Az átlagos relatív relief 105
m/km2, a Ny-i, ül. a peremi részeken 80 m/km2
alatti, a középső részeken 120 m/km2 feletti. Át
lagos vízfolyássűrűsége 2,7 km/km2, a pereme
ken 2 alatti, D-en, DNy-on 4 km/km2 feletti érté
kek a jellemzőek. Az egész felszínre jellemző az
intenzív lejtőformálódás, amely jelenleg is hat.
A K-i részen nagymértékű, egyéb
ként közepes talajerózió jellemzi.
F ö l d t a n ■ A felszín kb. 60%-át al

só-miocén homok, kavics, agyag
fedi, előfordulása a kistáj középső
és K-i részén uralkodó. A felső
miocén andezittufa, homok, agyag
a Ny-i részek jellemző képződmé
nye (kb. 25%). A K-i és az ÉNy-i
peremeket vastag pleisztocén, szoliflukcióval áthalm ozott agyag,
nyirok borítja. A kistáj fő szerkeze
ti iránya az ÉK-i.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös

mérsékelten száraz éghajlatú kistáj.
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Az évi napfény tartam kevéssel 1830 óra alatt
van; a nyári 720-730, a téli 150-170 óra.
Az évi középhőmérséklet 8,8-9,3 °C, a vegetá
ciós időszak sokévi átlaga 15,5-16,0 °C. Várhatóan
ápr. 18. után már 10 °C fölé emelkedik a napi kö
zéphőmérséklet, és 174 nap múlva, okt. 11-én ér
véget ez az időszak. Az utolsó tavaszi fagy ápr. 25.
körül várható, az első őszi pedig okt. 10. körül va
lószínű. A fagymentes időszak kb. 170 nap, de az
É-i részeken ennél rövidebb. A legmelegebb nyári
napok maximum hőmérsékleteinek sokévi átlaga
31,0-33,0 °C, a minimumoké -17,0 °C körüli.
Az évi csapadékösszeg 550 és 600 mm között
van, a tenyészidőszak átlaga 350-380 mm. A 24
óra alatt lehullott legtöbb csapadék 94 mm volt,
Varbón mérték. Átlagosan évente 45 olyan nap
van, amikor hótakaró fedi a földeket. Az átlagos
maximális hóvastagság 18-22 cm.
Az ariditási index D-en 1,12, K-en 1,20.
Jellemző szélirányok a Ny-i és a K-i, az átla
gos szélsebesség 2,5 m/s körül van.
Az É-i részeken az erdőgazdálkodás a jellem
ző, a középső és a D-i területeken a mezőgazdasági kultúráknak is kedvező az éghajlat.
V i z e k ■ A kistáj a Szinva bal oldali vízgyűjtőjé

re, valamint a Sajóba folyó Tardona-, Harica-,
Nyögő- és Bábonyi-patak vízgyűjtőjére terjed ki.
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A vízfolyások esetében a vízjárást és a vízho
zamokat irányító tényezők ismerete alapján mér
sékelt karsztos kiegyenlítő hatással, tehát foko
zott szélsőségekkel kell számolni. Az időszakos
árvizek az erős lejtés miatt nem veszélyesek, szá
raz időszakban viszont a medrekben alig van víz.
Nagyobb állóvize nincs, de meg kell említeni
a Szinvába torkolló Pece-patak 4 árvíztározóját
(I = 4,3 ha, II = 3,3 ha, III = 3,1 ha, IV = 1,8 ha),
amelyek Miskolcot óvják a nagy záporok kárte
vésétől. A patakok vízminősége a hegységi sza
kaszon megfelelő, de a települések elhagyása
után elszennyeződnek. Jelentős vízhozamú a
varbói Harica-forrás (1773-1,2 1/p).
„Talajvíz" csak az alsóbb völgyszakaszokon
van, általában 4 -6 m közötti mélységben.
Mennyisége nem számottevő, de kevés a réteg
víz is. Az artézi kutak száma is, vízhozama is
csak a Sajó völgyéhez közelebbi területsávon je
lentősebb.
Minden község közműves vízellátásban ré
szesül, amit a talajvíz nitráttartalma szükségessé
is tesz. Csatornázás is csak 2 településen hiány
zik, így a közcsatornával ellátott lakások aránya
kistáji szinten 60,9% (2008).
N ö v é n y z e t ■ Platókon és enyhe lejtésű oldala
kon a terület döntő részén cseres-tölgyesek talál
hatók. Ezek elég degradáltak, elegyként gyakran
található erdeifenyő, akác, továbbá jellemző a
mezei juhar és a gyertyán. A lágyszárú szintben
jellemzők a gyomjellegű fajok. A terület gyertyá
nos-tölgyesei jellegtelenek, fajszegények. A bük
kösök átmeneti helyzetűek, extrazonálisak, ele
gyesek. Patakvölgyekben füzes-égeres ligeterdők
húzódnak, acsalapus magaskóróssal. A telepü
lések körül kiterjedt fátlan vegetációtípusok
maradtak fenn. Terjed bennük a siskanád (Calamagrostis epigeios) és a magas aranyvessző (Solidago gigantea); ritkábbak a csenkeszes, árvalányhajas gyepek. A védett növényfajok, botanikai
nevezetességek főként az utóbbiakban fordulnak
elő: csillagőszirózsa (Aster amellus), dunai szegfű
(Dianthus collinus), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia
conopsea), lenfajok (Linum spp.), kosborfajok
( Orchis spp.), macskahere (Phlomis tuberosa),
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), hosszúlevelű
árvalányhaj (Stipa tirsa). Igen sok helyen talál
kozunk akácossal és telepített erdeifenyvessel.
Inváziós módon terjed az akác, a bálványfa.

A területen akácosban él a ritka kakasmandikó

(Erythronium dens-canis).
Gyakori élőhelyek: I<2, OC, L2a, P2b, E l; kö
zepesen gyakori élőhelyek: OB, H4, K5, RC, P7,
L2x, P2a, H3a, RA; ritka élőhelyek: P45, RB, H5a,
L4a, J5, J4, B5, D34, K la, Bla, OA, L l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gya
logakác (Amorphafruticosa) 1, tájidegen őszirózsa
fajok (Aster spp.) 1, kisvirágú nebáncsvirág
(Impatiens parviflora) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. ( Vojtkó András)
T a l a j o k a Annak ellenére, hogy a kistáj 81%-át

agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják,
talajtanilag meglehetősen változatos. A változa
tosságot az okozza, hogy az agyagbemosódásos
barna erdőtalajok különböző alapkőzeten, így
harmadidőszaki középkötött agyagos üledéke
ken, továbbá andezit- és riolittufán képződtek.
Ezek a talajváltozatok mechanikai összetételükben
(vályog, agyagos vályog, ill. nem vagy részben
mállott durva vázrészű), vízgazdálkodásukban
(közepes vízvezető képességű, nagy vízraktározó
képességű és jó víztartó talajok, ill. a sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak)
és termékenységi besorolásukban (ext. 15-35,
int. 25-45) is különböznek.
Lepusztulásukkal földes és köves kopárok
alakultak ki, amelyek területi részaránya 5%.
A kistáj K-i felében lösszel keveredett málladékon bamaföldek képződtek (5%). Mechanikai
összetételük vályog, vízgazdálkodásuk kedvező.
Termékenységüknek az erősen savanyú kémha
tás szab határt (ext. 20-45, int. 40-65).
A Miskolc-Sajószentpéter közötti dombvonu
laton nyirokszerű agyagon csemozjom barna er
dőtalajok találhatók (5%). Mechanikai összetéte
lük agyagos vályog, vízgazdálkodásukra a kis
vízvezető és a nagy víztartó képesség jellemző.
Termékenységük kedvező (ext. 35-50, int. 35-60).
A Sajóba torkolló patakok völgyében agyagos
vályog mechanikai összetételű réti öntések talál
hatók. Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető
és a nagy víztartó képesség jellemző. Szénsavas
meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartal
maznak. Termékenységi besorolásuk 25-45 (ext.)
és 30-55 (int.) lehet. Az agyagbemosódásos bar
na erdőtalajok 25%-a szántóként és erdőként
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hasznosított, a barnaföldek 50%-a, a csernozjom
barna erdőtalajok 90%-a is szántóként hasznosít
ható. A felszín tagoltsága következtében a szán
tóként is hasznosítható területeken az eróziós
potenciál jelentős, amelyet a lejtőviszonyok meg
oszlása is mutat. A talajvédő gazdálkodás ezért
itt nagy jelentőséget nyer.

nincs, a térség megoszlik Miskolc és Kazincbar
cika vonzáskörzete között. A faluhálózat felét a
kisfalvak teszik ki (500-1000 lakos), a legnépe
sebb az „ipari falu", Sajóbábony (2001: 3137 fő).
Az átlagos lélekszám meghaladja az 1000 főt
(2001 ).
N é p e s s é g a Ritkásan lakott kistáj, a népsűrűség

A talajtípusok te rü le ti megosztása
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zati helyzetű, vasút és főút nélküli terület. ÉK-i
pereme közelében, már a kistájon kívül egymás
sal párhuzamosan fut a Miskolc-KazincbarcikaÓzd, nagyrészt egyvágányú villamosított vasúti
fővonal és a 26. sz. főút. A térség alsórendű köz
útjai e főúttal, mint „külső forgalmi tengellyel"
teremtenek kapcsolatot, biztosítva Kazincbar
cika, Miskolc és Ózd viszonylag kedvező közúti
elérhetőségét. Az állami közutak hossza 55 km, a
közútsűrűség 21 km/100 km2. Akistáj 12 telepü
léséből 6 közúthálózati végpont (50%), ami a kis
tájak között igen magas arány.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj az átlagosnál
sűrűbben betelepült, 100 km2-re több mint 5 tele
pülés jut. A tucatnyi helység nagyon aránytala
nul oszlik meg a területen, így jelentős része
lényegében lakatlan. Városi jogállású település
T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS ÉRTÉKEK

______

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet: j^látra-Bukk kierpgJt üdülőkörzet -
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Simakő-hegyi barlang (Bánhorváti)
Bükki Nem zeti Park, Lázbérci Tájvédelmi Körzet
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(2001: 58 fő/km2) kb. fele az országos átlagnak.
A népességmaximum éve 1970, azóta alig csök
kent a népesség (2001:13 117 fő). A tényleges né
pességszám ennél jóval nagyobb, mivel Miskolc
egyes városrészei (pl. Diósgyőr) is a kistájhoz
tartoznak. Ez kb. 53 000 lakost jelent. A lakosság
számát a javuló migráció és a romló természetes
népmozgalom alakítja. A korszerkezet nagyon
kedvező, a gyermekkornak aránya jelentősen
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 20,5, ill.
13,7%). Az elöregedési index értéke a települések
többségében <100, de a többi esetében is alig ma
gasabb ennél. Az iskolázottsági szint már jóval
rosszabb képet mutat: a magasabb képzettségű
ek esetében jelentős az elmaradás (2001: érettsé
gizettek aránya: 16,2%, diplomások aránya:
3,9%), mindez Miskolc nélkül számolva.
A vallási összetételben a reformátusok abszo
lút többséget alkotnak (2001: 55,6%). A lakosság
szűk 1/4 része római katolikus, 4%-a pedig gö
rög katolikus. A felekezeten kívüliek és az isme
retlen vallásúak együttes részesedése közel 14%.
A népesség döntő többsége (2001: kb. 96%) ma
gyar, ezen kívül említést csak a roma népesség
érdemel (2,1%).
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen roszszabbak az országos átlagnál: 2001-ben a népes
ség gazdasági aktivitása mindössze 25,7%-os, a
munkanélküliek aránya pedig meghaladta a
20%-ot. A foglalkoztatottak éppen fele dolgozik
a tercier szektorban, de alig marad el ettől az ipar
részesedése (47,9%), a mezőgazdaság súlya vi
szont csekély (2,1%). 2007 nyarán a munkanél
küliek aránya (10,1%) több mint másfélszerese
az országos átlagnak, a települések közötti ki
sebb különbségekkel.
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Damasa-szakadék (Bánhorváti), horgásztó (Tardona), víztározó, erdei tanösvény (Varbó), Országos Kéktúra
4
Damasa-szakadék (Bánhorváti)
<§)
ref. tem plom (Alacska, Bánhorváti)
t
Miklósvári Miklós Kastély (Alacska), Platthy-kastély (Bánhorváti)
th
Csányi Benjámin sírja (Tardona)
++ t
Lillafüredi Állami Erdei Vasút (Miskolc)
8
Tollas T ib o r Emlékház (Nagybarca), Jókai-emlékszoba (Tardona)
Ü

t
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6.5.32 UPPONYI-HEGYSÉG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves me
gyében helyezkedik el. Területe 220 km2 (a kö
zéptáj 12,9%-a, a nagytáj 2%-a).

T erüüetlhasznosítás
típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
. 5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
!,6
M

,G

1,8
" 0,01
; 19,3
62,2
0,4

Hektár
800,3
2762,8
393,5
2,1
4254,6
13689,1
95,3

■

D o m b o r z a t b A kistáj 148 és 454 m közötti tszf-i
magasságú dombvidék és alacsony középhegy
ség a Bükk ÉNy-i előterében. Felszínének fele
tagolt dombság (az ÉNy-i részen), 25%-a hátas
típusú alacsony középhegység (a
központi részen), 15%-a tagolt me
dencedombság (D-en, DK-en) és
mintegy 10%-a az alacsonyabb
dombhátak és lejtők orográfiai
domborzattípusába sorolható.
A kistáj tengelyében - dombsá
gi környezetben - elhelyezkedő
Upponyi-hegység 350A100 m tszf-i
átlagmagasságú, horizontálisan és
vertikálisan egyaránt erősen tagolt
(4 km/km2 feletti vízfolyássűrű
ség, 200 m/km2 relatív relief), a
tőle D-re elhelyezkedő medence
átlag 250-300 m tszf-i magasságú,
gyengén tagolt (2 km/km2, ill. 100
m/km2 alatti értékek). Az É-i,

ÉNy-i dombvidék 200-250 m átlagos tszf-i ma
gasságú, horizontálisan gyengén (2-3 km/km2),
vertikálisan erősen tagolt (140 m/km2).
Az egész kistájon az átlagos relatív relief 115
m/km2, az átlagos vízfolyássűrűség 3,1 km/km2.
Az ÉNy-i felszíneken intenzívek a lejtős tömeg
mozgások és a talajerózió.
■ A kistáj jellemző szerkezeti irányai az
idősebb ÉNy-DK-i és a fiatalabb ÉÉK-DDNy-i.
Legidősebb kőzetei (homokkő, agyag és kovapa
la) valószínűleg az ordovíciumban, mintegy 440
millió évvel ezelőtt keletkeztek. Felszínét a köz
ponti részen (Upponyi-hegység) devon és alsó
karbon mészkő, homokkő és pala, DK-en alsó
miocén kavics, homok, ÉNy-on felső-miocén
riolittufa építi fel. A paleozoos üledékek jóval
később, a kréta időszaki hegységképződés során
átalakultak. A kréta végén a metamorf kőzeteket
durva kavicsból álló, ún. felső-kréta gosaui
Fö ld ta n
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konglomerátum fedte be. ÉNy-on éles szerkezeti
határ a Darnó-vonal, amely mentén az Upponyihegység a Ny-i előtér oligocénjére tolódott. A kis
táj ÉNy-i és ÉK-i peremi részei egykori hegylábfelszínekként értelmezhetők.
É g h a j l a t ■ A völgyek éghajlata mérsékelten hű
vös-mérsékelten száraz, a 300 m-nél magasabb
területeké hűvös-mérsékelten száraz.
A napsütéses órák évi száma 1820 körüli, nyá
ron kb. 730 napfényes óra, télen 160-170 óra nap
sütés a valószínű.
Az évi középhőmérséklet 8,5-9,2 °C, a vegetá
ciós időszak átlaga 15,3 és 15,8 °C között alakul.
Ápr. 20-22. és okt. 12. között a napi középhőmér
séklet meghaladja a 10 °C-ot (171-173 nap).
A fagymentes időszak rövidebb 170 napnál; az
utolsó tavaszi fagy ápr. 25. körül, az első őszi pe
dig okt. 10. körül várható. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga
31,0-32,0 °C, ill. -17,0 és -19,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 600-640 mm, a vege
tációs időszaki átlag 370-390 mm. Sáta a 24 óra
alatt hullott legtöbb csapadék (113 mm) észlelési
helye. A hótakarós napok átlagos száma 45-50,
az átlagos maximális hóvastagság 22-25 cm.
Az ariditási index 1,10-1,15 közötti.
A Ny-i és a DNy-i szélirányok a leggyakorib
bak; az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van.
Az éghajlat inkább csak a kevésbé hőigényes
mezőgazdasági növények termesztésének ked
vező.

■ A kistáj a Sajóba ömlő Bán-patak közép
ső és alsó szakaszára, a balról beléje torkolló
Csernely-patak és az ugyancsak a Sajóba futó Királd-patak vízgyűjtő területére terjed ki.
Mértékadó adataink a Bán- és a Csernely-patakról vannak.
Tekintve, hogy a Bán-patak vízgyűjtője há
romszorosa a Csernelyének, jól kitűnik utóbbi
meghatározó szerepe a vízjárásban. A ritka árvi
zek időpontja a kora tavasz és a nyár eleje.
A kistáj nevezetes létesítménye a Bán-pata
kon Dédestapolcsány alatt 1968-ban létesített
V iz e k

Vízfolyás
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Bánhorváti
Uppony

N ö v é n y z e t ■ A kistáj zonális társulásai a cseres
tölgyes, a gyertyános-tölgyes, kis kiterjedésben a
bükkös. Bükkelegyes hegyi sásos-tölgyesből is
mert a térségben unikális boldogasszony papucsa
(Cypripedium calceolus). A táj arculatát napjaink
ban leginkább a nagy kiterjedésű fátlan vegetáció
foltok adják. Ritkaság a cseplesz meggy (Prunus
fruticosá), a fehér zanót (Chamaecytisus albus), a
piros kígyószisz ( Echium maculatum), a sváb
rekettye (Genista germanica), a patkócím (Hippocrepis comosa), a tarka kosbor (Orchis tridentata), a
sárga szádor (Orobanche lutea) és a parlagi rózsa
(Rosa gallica). A szélesebb völgy talpak nedves
vizenyős részem gazdag lápi-mocsári vegetáció
maradt fenn, kétsoroskáka (Blysmus compressus),
dárdás nádtippan (Calamagrostis canescens), bán
sági és gyepes sás (Carex buekii, C. caespitosa),
mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), mocsári gó
lyaorr (Geránium palustre), hosszúlevelű veroni
ka (Pseudolysimachion longifolium), szárnyas görvélyfű ( Scrophularia umbrosa) előfordulásával.
Fajkészletük és ritkaságuk miatt fontosak a szik
lagyepek és a sziklai erdőtársulások. Az Upponyi-szoros két oldalán részben háborítatlan for
mában találjuk jellegzetes típusaikat. A fátlan
növényzetből megemlítendő: szürke napvirág

LKV

Vízmérce
;

Bán-patak
Csernely-patak

Lázbérci-tározó (78 ha). Másik tava a suvadással
elgátolt Arlói-tó (6 ha). A források közül a nekézsenyi Bükk-forrás (79-20 1/p) említhető, ki
egyenlített karsztos vízjárással.
„Talajvíz" itt is csak a völgyek alsó szakaszán
alakult ki, 4-6 m közötti mélységben és nagyon
csekély mennyiségben. A rétegvíz mennyisége is
csekély, mivel a vízzáró rétegek előfordulása
gyakori. Az artézi kutaknak mind a száma, mind
a vize kevés.
A közüzemi vízellátásba bekapcsolt lakások
aránya is elég alacsony (2008: 55,6%), részlege
sen kiépített csatornahálózat 2 település kivételé
vel szintén van. A rákötési arány alacsony, így a
közcsatornával ellátott lakások aránya kistáji
szinten mindössze 17,4% (2001), ami a terület
ivóvízbázis jellege miatt súlyos veszélyekkel fe
nyeget.
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(Helianthemum canum), sziklai perje (Poa badensis), fürtös kőtörőfű (Saxifraga paniculata), erdélyi
nyúlfarkfű (Sesleria heufleriana)-, a szurdokerdőből
a pézsmaboglár (Adoxa moschatellina), a csillogó
gólyaorr (Geránium lucidum), az erdei holdviola
(Lunaria rediviva) és a berkipimpó ( Waldsteinia geoides). Telepített lucfenyvesek, ill. sok helyen az
erdei- és feketefenyvesek is megtalálhatók, ter
jednek az akácosok.
Gyakori élőhelyek: L2a, OC, K2, P2b, E l, H4,
K5; közepesen gyakori élőhelyek: RC, B la, H5a,
E34, OB, D34, E2, P7, RA, J5, L l, OA, P2a; ritka
élőhelyek: B5, P45, D6, J4, H3a, L2x, M l, RB, B2,
D l, H2, LY4, M8, D5, B3, J 3 , 14, BA, A l, G2, G l.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster
spp.) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3,
akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 3. ( Vojtkó András)
■ A kistáj 350-400 m tszf-i átlagmagas
ságú hegységi területét devon és karbon mészkő,
homokkő, valamint palák alkotják. Ehhez csatla
kozik a harmadidőszaki üledékekből álló hegylábfelszín és a dombvidék. A terület erősen tagolt
és erodált. Talajtakaróját túlnyomóan agyagbemosódásos barna erdőtalajok (84%) alkotják,
helyenként az anyakőzetig letarolt földes és kö
ves kopárokkal tarkítva (13%).
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok kö
zépkötöttek, a nyirokszerű agyagos üledékeken
képződöttek mechanikai összetétele agyagos
vályog, a Sajó-völgy fölött a dombvonulaton pe
dig vályog. Vízgazdálkodásukra a mechanikai
összetételtől és a szelvény vastagságától függő
en a kis vagy a közepes vízvezető és a nagy víz
tartó képesség, a sekély termőrétegű változatok
esetében a szélsőséges vízgazdálkodás a jellemző.
Az erősen savanyú, szélsőséges vízgazdálkodá
sú változatok és a kedvezőbb vízgazdálkodású,
gyengén savanyú vagy visszam eszeződött,
vályog mechanikai összetételű változatok ter
mékenysége eltérő (ext. 15-40, int. 30-50). Az
erősen savanyú, de nem szélsőséges termékenységű változatok is megtalálhatók. Erdősültsé
gük 80%-os.
A földes és a köves kopár felszínek egyrészt
az agyagbemosódásos barna erdőtalajok lepusz
T a l a jo k

tulásával keletkeztek, másrészt mészkőfelszíne
ken alakultak ki. Terméketlenek vagy igen gyen
ge termékenységűek. Erdős vagy füves, esetleg
kopár felszínek.
A kistáj D-i részén, kvarcitos agyagpalán sa
vanyú, nem podzolos barna erdőtalajok talál
hatók (3%), Mezőgazdasági jelentőségük nincs,
erdővel borítottak. A kistájban az eredményes
gazdálkodás feltétele a meszezés. A termeszthe
tő növények: búza, kukorica, napraforgó, burgo
nya és vöröshere.
A talajtípusok területi megoszlása
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület. Ny-i peremét Ariénál érinti
a 25. sz. főút rövid szakasza. A kistáj középső ré
szén kanyarog az Eger-Putnok egyvágányú vas
úti mellékvonal felszámolásra kijelölt szakasza,
a kistáj forgalmi tengelye, amelynek 4 állomása
van a kistájon belül. E vasútvonal és a főút első
sorban Ózd, kisebb mértékben Eger irányába
biztosít viszonylag kedvező elérhetőségi feltéte
leket. Az állami közutak hossza 20 km, amelyből
4 km (20%) másodrendű főút. A közútsűrűség 8
km/100 km2, a főútsűrűség 2 km/100 km2. Főút
menti településeinek aránya 8%. Vasútvonalai
nak hossza 18 km, a vasútsűrűség 7,5 km/100
km2. A települések 30%-a rendelkezik vasútállo
mással.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj az átlagosnál jóval
sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel 6 telepü
lés jut. A térség 13 helysége között nincs városi
jogállású, a terület jórészt Ózd vonzáskörzetéhez
tartozik. A faluhálózat gerincét az apró- és kisfal
vak (200-1000 lakos) alkotják, de van törpefalu
és 4000 lakosúnál népesebb település is. Az átla
gos lélekszám megközelíti az 1200-at.
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■ A kistáj viszonylag ritkásan benépe
sült, a népsűrűség 72 fő/km2 (2001). A népesség
maximum éve 1970, a térség azóta elveszítette
népessége közel 1/5 részét (2001: 15 266 fő). A
tényleges népességszám ennél nagyobb, mivel
Ózd egyik peremkerülete is itt fekszik. A lakos
ság számát a javuló migráció és a romló termé
szetes népmozgalom alakítja. A korszerkezet
kedvező, a gyermekkornak aránya meghaladja a
65 év felettiekét (2001: 21,6, ill. 16,6%). Az elöre
gedési index értéke csak 2 településen <100, el
öregedő népességű helység azonban még nincs.
Ezzel szemben az iskolázottság szintje nagyon
alacsony: 2001-ben a népesség közel 30%-a még
az általános iskolát sem végezte el, 35,5% elvé
gezte, de nem tanult tovább, miközben az érett
ségizettek aránya az országos átlag felét, a diplo
másoké (11,5, ill. 2,7%) pedig még az 1/4-ét sem
teszi ki.
N épesség

A vallási összetételben a római katolikusok do
minálnak (2001: 67,4%), a görög katolikusok ará
nya is 1,6%-ot tesz ki. A reformátusok részesedése
15,1%, a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes aránya alig haladja meg a 12%-ot.
A népesség túlnyomó része (2001: kb. 85%) ma
gyar, de jóval az országos átlag feletti a cigányság
aránya is (12,7%). Legnagyobb, több mint 1200 fős
közösségük Arlón él, itt az arányuk közel 30%.
A munkaerő-piaci mutatók rendkívül rosszak:
2001-ben a népesség gazdasági aktivitása nem
érte el a 20%-ot, a munkanélküliek aránya viszont
meghaladta a 30%-ot. A foglalkozási szerkezet
ben a tercier szektor súlya a legnagyobb (2001:
52%), valamennyivel megelőzve az ipart (45,3%),
ill. a mezőgazdaságot (2,7%). 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya (14,5%) az országos át
lag több mint kétszerese, a települések közötti
szélsőséges különbségekkel.

TÁJI A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

suvadásos tó (A rló), lázbérci víztározó (Dédestapolcsány), Országos Kéktúra
Vízköz-sziklaszoros (Uppony)
a dédesi vár maradványai (Dédestapolcsány)
ref. tem plom (Dédestapolcsány), r. kát. tem plom (Királd, Lénárddaróc, Sáta)
Borbély-Maczky-kastély (Borsodbóta), Sturmann-kastély (Csemely), Serényi-kastély (Dédestapolcsány), Fáy-kastély (Sáta)
Szeleczky-sírbolt (Nekézseny)
egyetemes történe lm i em lékmű (A rló)
cserépedény-gyűjtemény (Dédestapolcsány)
Szeleczky Z ita Emlékház (Nekézseny)

6.6 AGGTELEK-RUDABÁNYAI-HEGYVIDÉK
6.6.11 AGGTELEKI-HEGYSÉG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 126 km2 (a középtáj 32,7%-a,
a nagytáj 1,3%-a).
■ A kistáj töréses-gyűrt szerkezetű
sasbércvonulat, részben dombsági, többnyire
D om borzat
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alacsony középhegységi orográfiai helyzetben.
Felszínének kb. 60%-a alacsony középhegységek
hátas orográfiai domborzattípusába, 20-20%-a
középhegységi hátas, ill. tagolt dombsági dom
borzattípusba sorolható. A tszf-i magasság 155 és
605 m között változik, az átlagos relatív relief 130
m/km2, a kisebb karsztplatókon és a peremi ré
szeken 40-50 m/km2 a jellemző érték. Nagy át-
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T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

O
/o/
1,0
6,4
2,7
0,0
12,8
77,1
0,01

Hektár
131,8
804,0
338,2
0,0
1613,3
9728,7
1,7

menő barlangokban gazdag, aszóvölgyekkel és
karsztos völgyekkel tagolt, az átlagos vízfolyás
sűrűség 2,5 km/km2. A kistáj egészére a gazdag
karsztos formakincs (fejlett felszíni korróziós
karsztformák, töbörsorok, allogén felszín alatti
formaalakulás) jellemző. Rekreációs szempont
ból kedvező domborzati adottságú terület.
F ö ld ta n

& A kistáj felszínének kb. 50%-át közép

ső- és felső-triász jól karsztosodó mészkő, kisebb
részeken dolomit, 40%-át alsó-triász mészkő,
márga, homokkő, mintegy 10%-át pliocén kavics,
homok fedi. A tönkösödött hegység a pleisztocén
folyamán ismét exhumálódott, és egyes darabjai
tetőhelyzetbe kerültek. A hegység jellemző fiatal
törésirányai az É-D-i és az ÉK-DNy-i, amelyeket
a barlangok futásiránya is jelez. A kistáj szerkeze
tét a K-Ny-i irányú jósvafői mezozoos antiklinális szerkezet határozza meg. A triász időszakban
keletkezett kőzeteket elkerülte a metamorfózis.

400-420 mm. 107 mm volt a legtöbb csapadék,
ami 24 óra alatt hullott; Jósvafőn mérték. Hótaka
róra a sokévi adatok alapján évente kb. 55-65 na
pon át számíthatunk, az ÉNy részen 30, DK-en
20-25 cm-es átlagos maximális hóvastagsággal.
Az ariditási index 1,00-1,10.
Az uralkodó szélirány a Ny-i és az ÉNy-i. Az
átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli, de a maga
sabb részeken meghaladja a 3 m/s-ot.
A kistáj adottsága és éghajlata kedvez az erdőgazdálkodásnak és a turizmusnak. Egyes terüle
tek a kevésbé hőigényes és kevésbé fagyérzékeny
mezőgazdasági kultúrák számára is alkalmasak.
A kistáj a Bódvába tartó Jósva- és a kis
Vízvölgyi-patak vízgyűjtő területére terjed ki.
A Jósváról Szin községtől vannak vízmérce
adataink: LKV = -10 cm, LNV = 160 cm; KQ = 0,18
m3/s; KÖQ = 1 m3/s; NQ = 26 m3/s. Ezek az
adatok jól mutatják a karsztos felszín kiegyenlítő
hatását mind a vízjárásra, mind a vízhozamokra.
Árhulláma a kora nyári hónapokban jelentkezik,
a völgytalp ritkán kerül víz alá, de extrém mére
tű árvíz is előfordult már.
2 kis tava az Aggteleki-tó (1,75 ha) és a jósvafői
Vörös-tó (0,5 ha), amelyek természetes eredetű
karsztos töbrökben keletkeztek.
A kistáj gazdag bővizű, de nagy vízhozamingadozású forrásokban (pl. Jósvafőn: Jósva-forrás 17 500-65 1/p; Komlós-forrás 2000-0,2 1/p;
Tohonya-forrás 2600-22,5 1/p; Szinpetrin: Kopolya-forrás 4450-0,3 1/p. Valamennyi a karsztos
vízgyűjtő felszín alatti tározórendszerének túlfo
lyásaként működik.
„Talajvíz" csak a völgytalpakon található, 4-6
m között, mennyisége nem számottevő.

V iz e k b

A 300 m feletti területek éghajlata
hűvös-mérsékelten nedves, a kistáj többi része
mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz.
Az évi napfénytartam közel 1800 óra. Nyáron
kb. 700 órát süt a Nap, a téli napfény tartam az
500 m-nél magasabban lévő területeken kb. 200,
máshol 180 óra körül várható.
Az évi középhőmérséklet a kistáj legmaga
sabb pontján 8,0 °C körül, lejjebb 8,5-8,8 °C, a ve
getációs időszakban pedig 14,5, ill. 15,0-15,5 °C a
sokévi átlag. Apr. 20-22. után már meghaladja a
napi középhőmérséklet a 10 °C-ot, és várhatóan
okt. 12-én süllyed ismét 10 °C alá (172 nap). A ta
vaszi fagyok határnapja ápr. 25-30. körül van, az
első őszi fagyok okt. 5-10. között jelentkeznek, így
a fagymentes időszak kb. 160 napig tart. A legme
legebb nyári napok maximumainak 30,0-32,0 °C,
a téli, leghidegebb napok minimumainak sokévi
átlaga -17,0 és -19,0 °C között van.
Az évi csapadékmennyiség 640 és 700 mm kö
zé esik, és ebből a vegetációs időszak csapadéka
É g h a j l a t E3
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Csatornarendszer a települések 2/3 részében
van, így kistáji szinten a közcsatornával ellátott
lakások aránya mindössze 46% (2008). Ez poten
ciális veszély a terület gazdag karsztvízkincsére.

spp.) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1,
akác (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok
(Solidago spp.) 2. ( Vojtkó András)

A kistáj egészére a tölgyes erdőtársulások jellemzők: az É-i határmenti területeken
főként a gyertyános-, a déli peremeken a cseres
tölgyes dominál. A településekhez közeli domb
oldalak D-i verőin korábban gyümölcstermesztés
és szőlőművelés folyt. Itt ma xerotherm bokor
erdők és száraz-félszáraz gyepek találhatók. A
növényvilág egyik sajátossága a kárpáti fajok
magas aránya. Ezek zömmel a fennsíkok töbreinek védelmében, az ottani középhegységi jellegű
társulások színező elemeiként jellegzetesek.
Gyertyán uralmú erdőkből ismert az ikrás fogas
ír (Dentaria glandulosa), a kakasmandikó (Erythronium dens-canis), a pávafarkú salamonpecsét
(Polygonatum verticillatum), a havasi ribiszke
(Ribes alpinum), tölgyesekben a boldogasszony
papucsa (Cypripedium calceolus). A fátlan vegetá
ciótípusok közül ki kell emelni a hegyi réteket és
a sziklagyepeket. A mezofil karakterű rétek
néhány állományát napjainkban is kaszálják,
fennmaradásuk és gazdag fajkészletük (csen
gettyűvirág - Adenophora liliifolia, hullámosleve
lű palástfű - Alchemilla subcrenata, erdei gólyaorr
- Geránium sylvaticum, pettyes orbáncfű - Hypericum maculatum, kövi szeder - Rubus saxatilis, na
rancsszínű aggófű - Tephroseris aurantiaca, göm
böskosbor - Traunsteinera globosa) ezzel továbbra
is biztosított. A xerotherm jellegű és inkább a D-i
oldalakra jellemző sziklagyepek között neveze
tes a Jósvafő fölötti Nagy-oldal és környéke. Ismert
innen a vitézvirág (Anacamptis pyramidalis), a fe
héres csüdfű (Astragalus vesicarius subsp. albidus),
az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum)
és az erdélyi nyúlfarkfű (Sesleria heufleriana) elő
fordulása. A fennsík telepített erdei a lucosok.
Helyenként terjed az inváziós gyalogakác
(Amorpha fruticosa). A térség szántóinak különle
ges és gazdag gyomflórája említésre érdemes.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, OC, P2b; közepe
sen gyakori élőhelyek: H4, L2a, L l, H3a, P7, M l,
J5, LY2, OB, RC; ritka élőhelyek: P2a, LY3, E l, E2,
LY1, H2, D34, G2, D5, B5, LY4, H l, 14, Bla.
Fajszám: 1000-1200; védett fajok száma: 120-;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster

■ A kistájat 88%-ban triász mészkövön
és dolomiton képződött rendzina talajok borít
ják. Ezek a nem vagy részben mállótt durva váz
részeket tartalmazó, sekély termőrétegű és szél
sőséges vízgazdálkodású talajok igen gyenge
termőrétegűek. A lepusztult termőrétegű köves
kopár változatok szinte teljesen terméketlenek.
Területi részarányuk 2%. A terület erősen tagolt,
karsztosodott és erősen erodált. A mészkő sok
helyen vörösagyaggal együtt fordul elő, amely a
talajképződésre is hat. Az erodált felszínt mozai
kos erdő és sziklafüves növényzet borítja.
A harmadidőszaki laza pannon üledékeken
és a triász palán agyagbemosódásos barna erdő
talajok képződtek (7%). Mechanikai összetételük
agyagos vályog, vízgazdálkodásukra a kis víz
vezető és a nagy víztartó képesség jellemző. Erő
sen savanyúak. Termékenységi besorolásuk
20-35 (ext.) és 25-50 (int.). Nagyrészt (70%) mezőgazdasági művelésbe vonható területek, mint
egy 25%-uk erdőként hasznosított.
A Bódva völgyében agyagos vályog mechani
kai összetételű, kis vízvezető és nagy víztartó ké
pességű nyers öntéstalajok találhatók. Területi
részarányuk 3%, szántóként hasznosíthatóak
(ext. 20-30 int. 25-50).

N övényzet ■
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A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
01
2
88
04
7
07
31
3
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
5-17 17-25 >25
kód
0-5
50
50
01
2
5
15
75
04
3
45
5
25
07
12
13
—
31
100
K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, vasút és főút nélküli terület. Nagy
részén lakatlan, ahol közutak sincsenek. K-i pere
mén kívül, a Bódva völgyében fut a 27. sz. főút, és
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vele párhuzamosan a Miskolc-Tomanádaska egy
vágányú vasúti mellékvonal. A térség forgalmi
tengelye a 27. sz. főútra merőleges, Aggtelek-Szín
közötti alsórendű közút, amely e főútra és a vasút
vonal állomásaira hordja a forgalmat, biztosítva a
községek számára Edelény és Miskolc közúti és
vasúti elérhetőségét. A ÉNy-i pereme a magyar
szlovák államhatár része, közúti határátkelési le
hetőséggel Szlovákiába. Az állami közutak hossza
32 km, a közútsűrűség 23 km/100 km2. Varbóc és
Tornakápolna közúthálózati végpontok.
■ A kistáj az átlagosnál vala
mivel sűrűbben betelepült, 100 km2-re több mint
4 település jut. A térség 6 helysége között városi
jogállású nincs, főleg törpe- és aprófalvak alkot
ják a településhálózatot. Itt van az ország egyik
legkisebb népességszámú községe, Tornakápol
na is (2001:12 lakos). Az átlagos lélekszám köze
lít a 350-hez.
T elepüléshálózat

N é p e s s é g ■ A kistáj rendkívül ritkán benépesült,
a népsűrűség mindössze 17 fő/km2, de Torna
kápolnán csupán 3 fő/km2 (2001). A népesség
maximum éve 1960, azóta a térség elveszítette
népességének 1/3 részét (2001: 2073 fő). Hagyo
mányos népességkibocsátó terület, de 1990 után
a migráció és a természetes népmozgalom is nye
reséges. A korszerkezet nagyon fiatalos, a gyer

mekkornak aránya jelentősen meghaladja a 65 év
felettiekét (2001: 23,7, ill. 15,6%). Az elöregedési
index értéke 2 településen <100,1 esetben viszont
a népesség elöregedése visszafordíthatatlannak
látszik. Tornakápolna esetében a mutató nem ér
telmezhető, mert nincs gyermek a faluban. Az is
kolázottság szintje lényegesen rosszabb: a népes
ség 1/3-a még az általános iskolát sem végezte el,
másik 1/3-a elvégezte, de itt meg is rekedt, mi
közben az érettségizettek aránya alig haladja
meg a 10%-ot, a diplomásoké a 4%-ot (2001).
A vallási szerkezetben a reformátusok domi
nálnak (2001: 56,1%), megelőzve a római és a gö
rög katolikusokat (28,2. ill. 2,2%). A felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes ará
nya valamivel 10% feletti. A népesség túlnyomó
része (2001: kb. 82%) magyar, de nagyon magas
a cigányság aránya is (16%). Lényegében egyet
len faluban (Szin) élnek, több mint 300 fős közös
ségük 42,7%-os arányt jelent.
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak:
2001-ben a népesség gazdasági aktivitása mind
össze 19,2%-os, a munkanélküliek aránya viszont
32%. A foglalkozási szerkezetben meghatározó a
tercier szektor (2001: 73%), megelőzve az ipart
(21,7%) és a mezőgazdaságot (5,3%). 2007 nya
rán a munkanélküliek aránya az országos átlag
háromszorosa (19,2%), a települések közötti
többszörös különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K F.S É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: észak-magyaro
n

, .
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az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai (a Világörökség része; Aggtelek, Jósvafő)
Aggteleki Nem zeti Park
Baradla-barlang, Béke-barlang, kan-mezők, Baradla tanösvény (Aggtelek), Kossuth-barlang, Vass Imre-barlang,

:

Tohonya-Kuriszlán tanösvény, hucul ménes, Jósva-forrás, Tengerszem-tó (Jósvafő), Borz tanösvény (Szin), Országos Kéktúra
karsztformák
Aggteleki-karszt
ref, tem plom (Aggtelek, Jósvafő, Szin, Szinpetri), r. kát. tem plom (Szin)
H orthy Miklós vadászkastélya (Szin)
fej'fás tem ető (Aggtelek, Jósvafő, Tornakápolna)

m

i
I

Millenniumi emlékpark (Jósvafő)
mézeskalácsos ház (Aggtelek), malom /egykori kapahámor/ (jósvafő), villám lokalizátor (Varbóc)
Barlangmúzeum (Aggtelek), Kessler H ube rt Emlékház, Baradla Galéria, Tájház (Jósvafő)

fit
parasztudvar (Aggtelek), parasztházak (jósvafő, Tornakápolna), pincék (jósvafő)
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6.6.12 ALSÓ-HEGY
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 50 km2 (a középtáj 13,1%-a,
a nagytáj 0,5%-a).

T erülethasznosítás
—
Típus

Ilii I I I I P I W W —

1. lakott terület
2. szántó
; 3. kert ,
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

°/
2,0
6,8
II 2,0
0,0
6,7
82,5
0,03

Hektár |
99,9
342,2
98,5
0,0
338,9
4166,2

1,5

D o m b o r z a t ■ A kistáj 400-500 m tszf-i átlagma
gasságú, K -N y-i irányú sasbércvonulatokból
álló, alacsony karsztos középhegység, ill. hegy.
É-ra a Tornával, D-re a Ménespatakkal, K-re a
Bódvával domborzatilag is jól elhatárolható. A
hegység fennsíki részeihez É-ra és D-re meredek
lejtők csatlakoznak, így az átlagos relatív relief
értéke 172 m/km2, de a fennsíki területeken 50
m/km2 alatti. A kistáj kb. 60%-a esik hazai terü
letre. Az abszolút magasság 154 és 554 m között
változik; horizontálisan gyengén szabdalt (átla
gos vízfolyássűrűség 1,6 km/km2). A kistáj egé
szére a karsztos formakincs jellemző, típusosak a
nagyméretű platódolinák is. Különleges karszt
formák a nagy mélységű zsombolyok (a 250 m
mély Vecsembükki-, ill. Almási-zsomboly stb.).

A kistájat változatos rétegsorú triász
üledékek építik fel. A középső- és felső-triász
mészkő és dolomit részesedése kb. 80%-os, a
terület É-i és D-i részén vízzáró, alsó-triász
agyagpala és homokkő található. A törésesgyűrt szerkezetű, fedetlen tönkös sasbércvonu
lat a pleisztocén folyamán tetőhelyzetbe került,
és intenzíven karsztosodott. A hegység szerke
zetét
meghatározza
a
kréta
időszaki
KÉK-NyDNy-i csapás menti rátolódás. Ezeket
az irányokat a felszíni formák elrendeződésében
is azonosíthatjuk.
F
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■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
A napsütéses órák száma évente kevéssel
alatta marad az 1800-nak; ebből nyáron kb. 700,
télen 170-180 óra napfény a valószínű.
É
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Az évi középhőmérséklet az országhatár
mentén 8,0-8,5 °C, lejjebb 8,5-8,8 °C, a vegetáci
ós időszaké pedig 14,5-15,5 °C között. Várható
an kb. 170 napon keresztül 10 °C feletti a napi kö
zéphőmérséklet: az ápr. 22. és az okt. 12. közötti
időszakban. A fagymentes napok átlagosan ápr.
25-30. között kezdődnek, okt. 5-10. között vi
szont már várható az első őszi fagy. A fagymen
tes időszak hossza így csak mintegy 160-165
nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok
és minimumok átlaga 31,0 °C, ill. -18,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 680 mm körüli, a ve
getációs időszaki átlag pedig 430 mm. A 24 órás
csapadékmaximum értéke 65 mm; Szögligeten
mérték. A hótakarós napok száma átlagosan
55-65, az átlagos maximális vastagság 20-25 cm.
Az ariditási index 1,04 körüli.
Leggyakrabban Ny-i szél fúj; az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s között van.
A kistáj adottsága és éghajlata a turizmusnak
és az erdőgazdálkodásnak kedvez. A kevésbé
hőigényes és nem fagyérzékeny mezőgazdasági
növények termeszthetők.

i z e k n A Bódva és az országhatár közötti terü
let a Ménes-patak vízgyűjtőjével.
A M énes-patakról Bódvaszilasnál vannak
vízhozamadatok. A mérések szerint: I<Q = 0,005
m3/s; KÖQ = 0,51 m3/s; NQ = 43 m3/s.
Szélsőséges vízjárására mutat a kifejezetten
karsztos Jósvával szemben, hogy harmadnyi víz
gyűjtő területről másfélszeres árvízi hozamokat
vezet le. így árvizei is hevesebbek, amelyek fő
időszaka a hóolvadás és a kora nyár.
Egyetlen állóvize a szögligeti halastó (1,7 ha).
Számos nagy forrás fakad az Alsó-hegy lejtő
in (Csemetekerti-forrás 3180-0 1/p, Medvekertiforrás 5200-1,2 1/p, Szarvastetői-forrás 775-0,1
1/p), amelyek bő vize a karsztos vízgyűjtőre utal,
de nagy vízhozam-ingadozásuk az időjárás hatá
sát is tükrözi.

V
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A „talajvíz" csak a völgyekben található meg,
4 -6 m közötti mélységben. Kevés és többnyire
nitrátos. A réteg- és a karsztvíz együttes mennyi
sége jelentős.
A kistáj egyetlen településének közüzemi víz
ellátása és csatornázása is van, a közcsatornával
ellátott lakások aránya 73,7% (2008).
Klímazonális vegetációja leginkább
gyertyános-tölgyes, kisebb kiterjedésben közép
hegységi bükkös. Mégsem ezek a leginkább
szembeötlő társulások, hanem a fennsík fajgaz
dag sziklaerdei, ill. a D-i oldalak bokorerdei és
sziklagyepjei. A hosszan húzódó mészkőgerinc
Bódva folyóra tekintő D-i oldalát korábban le
geltették, ennek hatása napjainkban is fellelhető.
A magasabban fekvő területek gyertyán uralmú
társulásaiból és a töbrökkel sűrűn tagolt fennsík
sziklaerdeiből számos országosan is ritka faj
(mérges sás - Carex brevicollis, korallgyökér Corallorhiza trifida, kakasmandikó - Erythronium
dens-canis, borsóképű lednek - Lathyrus pisiformis, havasi ribiszke - Ribes alpinum) megjelenése
emelhető ki. A D-i oldalak mozaikos növényzete
a bokorerdők és a sziklagyepek keveredéséből
áll. Itt él a térség endemikus faja, a tornai vértő
(Onosma tornensé). A kistáj telepített erdői a feke
te- és erdeifenyvesek, magasabb fekvésben a lucosok. Az Alsó-hegy D-i oldalán erősen terjed a
bálványfa, munkát adva az aktív természetvéde
lemnek.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, M l; közepesen
gyakori élőhelyek: OC, P2b, H3a, G2, LY2, H2,
L2a; ritka élőhelyek: L l, RC, H4, E2, D34, J 5 ,14,
OB, P2a, LY1.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma:
40-60; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima)
3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó
N
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■

András)
T a l a j o k h Gyakorlatilag (99%-ban) egyetlen ta
lajtípus, a triász mészkövön és dolomiton kiala
kult rendzina borítja a kistájat. A talajra a nem
vagy részben mállott durva vázrészek, a sekély
termőréteg és a szélsőséges vízgazdálkodás jel
lemző. Termékenysége igen gyenge, mezőgazdasági művelésbe nem vonható. 82%-ban fás fel
szín jellemzi.

A kistáj Bódvára néző szegélyén jelentéktelen ki
terjedésben nyers öntéstalajok találhatók, ame
lyek mezőgazdasági művelésre alkalmasak (ext.
20-30, int. 25-40). Agyagos vályog mechanikai
összetételűek; vízgazdálkodásuk a kis vízvezető
és az erős vízkötő képesség miatt kedvezőtlen.

A talajtípusok te rü le ti megoszlása
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■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. D-i perem
vidékét leszámítva közutakkal sem rendelkezik.
K-i peremén kívül, a Bódva völgyében vezet a
27. sz. főút és vele párhuzamosan a Miskolc-Tornanádaska egyvágányú vasúti mellékvonal.
A térség e tengelyre merőleges alsórendű közútja e főútra hordja a forgalmat, biztosítva a kistáj
egyetlen községe, Szögliget számára Edelény és
Miskolc közvetett elérhetőségét. Az állami köz
utak hossza 3 km, a közútsűrűség 6 km/100 km2.
Szögliget közúthálózati végpont.
K
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■ A szerény méretű kistáj túl
nyomó része lakatlan, mindössze a peremén van
egy kisfalu (2001: 763 lakos).
T elepü lésh áló zat

■ Rendkívül ritkán lakott terület, a
népsűrűség mindössze 15 fő/km2 (2001). A né
pességmaximum éve 1930, azóta a település
elveszítette népességének közel felét. A vesztesé
ges migrációhoz 1980-ban a természetes fogyás
is csatlakozott, így a lakosságszám csökkenése
felgyorsult. A kedvezőtlen népesedési folyama
tok nyomot hagytak a korszerkezeten is: a 65 év
felettiek aránya jelentősen meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 20,8, ill. 11%). Az elöregedé
si index értéke (252) szintén mutatja a lakosság
korosodását. Az iskolázottság szintje mélyen az
országos átlag alatt: a népesség 1/4-e még az ál
talános iskolát sem végezte el, 40% csak eddig
jutott, az érettségizettek és a diplomások aránya
N

épesség
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(2001:10,9, ül. 2,6%) pedig csak töredéke az átla
gosnak.
A vallási összetételben dominálnak a katoli
kusok (2001: római katolikus: 76,1%; görög kato
likus: 1,4%,) a reformátusok 1/5 részt tesznek ki.
A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
együttes aránya nagyon alacsony, még 2%-ot
sem tesz ki. A népesség döntő része (2001: 98%)
magyar, említést csak a cigányság érdemel (2%).

A munkaerő-piaci mutatók mélyen az orszá
gos átlag alatt vannak: 2001-ben a népesség gaz
dasági aktivitása mindössze 21,8%-os, a munkanélküliek aránya viszont 28,1%. A foglalkozási
szerkezetben a tercier szektor a meghatározó
(2001: 61,4%), megelőzve az ipart (31,9%) és a
mezőgazdaságot (6,7%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya (14,4%) több mint kétszerese az
országos átlagnak.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Aggteleki Nem zeti Park
Ménes-tó, karsztforrás (Szögliget)

Ü3

Szádvár romjai (Szögliget)
r. kát. tem plom (Szögliget)
faragott fejfás te m e tő (Szögliget)

t+ t
romközség (D erenk)
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A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 15 km2 (a középtáj 4%-a, a
nagytáj 0,1 %-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
1,5
13,6
11,3
0,0
5,0
68,2
0,4

Hektár
23,0
210,4
175,0
0,0
77,9
1052,8
5,5

D o m b o r z a t ■ A kistáj 300 m tszf-i átlagmagas
ságú (150 és 376 m között változó), töréses-gyűrt
szerkezetű sasbércvonulat dombsági, alacsony
középhegységi orográfiai helyzetben. A felszín
70%-a hátas típusú alacsony középhegység,
15-15%-a pedig a medencedombság és a domblábi hátak, lejtők orográfiai domborzattípusba
sorolható. Az átlagos relatív relief 110 m/km2. A
tetőfelszínhez DK-en meredek, ÉNy-on enyhébb
lejtő csatlakozik. A kistáj karsztkorróziós, ill. eró
ziós szurdokvölgyekkel tagolt; az átlagos vízfo
lyássűrűség 2,3 km/km2, a szárazvölgyekkel 3,8
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km/km2. A felszín főként litológiai és genetikai
okokból gyengén karsztosodott. Jelentős a for
mák tektonikus előrejelzettsége.
■ A kistáj döntően alsó- és középső-tri
ász mészkőből és dolomitból épül fel. A közepe
sen kiemelt felszínekről a paleogén fedő lepusz
tult. A peremek (ÉNy, DK) félig exhumálódtak,
oligocén és miocén laza üledékkel fedettek, pedimentációval átformálódtak. A hegység pliopleisztocén emelkedésére utalnak a Telekes-völgyi
forrásbarlangszintek, ill. a Rudabánya közelében
260-270 m tszf-i magasságban elhelyezkedő
pannóniai üledékek. A Rudabányai-hegységet
ÉNy-ról és DK felől is ÉÉK-i csapású vetők (rátolódási övék) határolják; magja intenzív DDK-i
irányú törésekkel átjárt.
A Rudabánya-Alsótelekes közti tengelyben a
vasérckészlet kitermelése 1986-ban megszűnt.
Jelentős hasznosítható nyersanyag az alsótelekesi gipsz-anhidrit.
A kistáj az emberré válás története szempont
jából nagy fontosságú leletekkel szolgált: mintegy
10-12 millió éves emberelőd ősmajmok (Rudapithecus és Anapithecus) maradványait találták meg.
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■ A magasabban fekvő területeken
(300 m fölött) hűvös-mérsékelten nedves, más-
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üw**]
a magasabban fekvő terüle
hol mérsékelten hűvös-mér
;yd>zinpetri 20°j4ö f ' j | v
Hőnyi
tekre jellemző növény talál
sékelten nedves, sőt mérsé Y Varbóc
rv *u p « a r*
ható meg (farkasölő sisak
kelten száraz az éghajlat.
virág - Aconitum vulparia,
A napfénytartam évi
pézsmaboglár
- Adoxa mosösszege kevéssel 1800 óra
chatellina, völgycsillag alatti; nyáron átlagosan
Astrantia major, ikrás fogas
mintegy 700, télen 170 órán
ír - Dentaria glandulosa, mér
át süt a Nap.
ges sás - Carex brevicollis,
Az évi középhőmérsék
magyar perje - Poa pannonilet 8,8 °C, a nyári félévé
ca subsp. scabra, erdélyi
15,5-15,8 °C. A 10 °C napi
csillagvirág - Sállá kladnii,
középhőmérsékletet meg
erdélyi nyúlfarkfű - Sesleria
haladó időszak hossza 174
heufleriana,
berkipimpó nap, tavaszi átlépésének
Waldsteinia geoides). A kiszé
napja ápr. 20., az őszié okt.
lesedő völgytalp keményfa
12. körül van. A fagymen
ligeterdejéből a zelnice (Prutes időtartam 165 nap körü
nus padus) említhető.
li, az átlagos határnapok ápr. 25., ill. okt. 10. Az évi
Gyakori élőhelyek: K2, L2a; közepesen gya
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 32 °C,
kori élőhelyek: OC, H4, P2b, OB; ritka élőhelyek:
a minimumoké -18 °C körül van.
RC, D34, J5, P2a, B5.
A csapadék évi összege 620 mm, a vegetációs
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
időszaké 390 mm. A legnagyobb 24 órás csapadéközönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálványfa
mennyiséget (99 mm) a közeli Rudabányán mérték.
(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha frutiA hótakarós napok átlagos száma 50 körüli,
cosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriacá) 1, tájidegen
az átlagos maximális hóvastagság 20 cm.
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai kőris (FraAz ariditási index értéke a hegység magasabb
xinus
pennsylvanica) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynopontjain 1,00 körüli, lejjebb 1,10-1,15.
utria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyJellemző a Ny-i szélirány, az átlagos szélvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)
sebesség 2,5 m/s körüli.
A kistáj éghajlata és egyéb adottságai erdőT a l a j o k ■ A kistájat lényegében két talajtípus
gazdálkodásra alkalmasak.
uralja; a triász mészkövön kialakult rendzinák
(60%) és a harmadidőszaki agyagos üledékeken
V iz e k ■ A kistáj a Telekes- és a Rét-patak alsó sza
képződött agyagbemosódásos barna erdőtala
kaszára terjed ki, amelyek a Bódvába torkollnak.
jok (36%).
A vízfolyásokra jellemző, hogy jelentősebb vízA rendzinák sekély termőrétegű, nem vagy
mennyiség csak hóolvadás és nagyobb esők után
részben mállott vázrészeket tartalmazó, szélső
található bennük. Völgytalpukat ritkán öntik el.
séges vízgazdálkodású, igen gyenge termőké
A völgytalp gyér, nitrátos „talajvize" mellett
pességű talajok. Túlnyomórészt fás (80%), rész
egyetlen jelentősebb vízfélesége a rétegvíz.
ben füves felszínek.
Egyetlen településének közüzemi vízellátása
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
és csatornahálózata is van; az utóbbira kapcsolt
középkötöttek, agyagos vályog mechanikai
lakások aránya 68,8% (2008).
összetételűek, vízgazdálkodásukra a kis vízve
zető és a nagy vízraktározó, valamint az erős
N ö v é n y z e t ■ Klímazonális társulásai a cseres
víztartó képesség jellemző. Kémhatásuk erősen
és a gyertyános-tölgyesek, összességében azon
savanyú. A kedvező lejtésű területek mezőgaz
ban az edafikus növényzet jelentősebb kiterjedésű
dasági művelésre alkalmas szántók (60%) (ext.
(mészkerülő tölgyes és különböző sziklaerdők,
20-35, int. 25-45), míg a meredek oldalak lege
szurdokerdők). A kistáj közepén húzódó völgy
lők. Erdősültségük csupán mintegy 20%-os.
ben égeres-füzes ligeterdő jellemző. A keskeny,
A mezőgazdasági hasznosításban a meszezés lé
kanyargó Telekes-völgyben a szikla- és szurdoknyeges talajvédelmi elem.
erdő-társulások mozaikjában számos, egyébként
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A köves kopárok mezőgazdasági szempont
ból terméketlenek, részarányuk azonban nem
számottevő (4%).
A talajtípusok területi megoszlása
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
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K ö z l e k e d é s a Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. É-i felében
közutak sincsenek. K-i peremén kívül, a Bódva
völgyében vezet a 27. sz. főút, és vele párhuza
mosan a Miskolc-Tornanádaska egyvágányú
vasúti mellékvonal. A térség alsórendű közútjai
e főúttal teremtenek forgalmi kapcsolatot, bizto
sítva az egyetlen község, Alsótelekes számára a
közeli Szendrő elérhetőségét. Az állami közutak
hossza 4 km, a közútsűrűség 20 km/100 km2.
Alsótelekes közúthálózati végpont.

^ A minimális méretű kistáj
egyetlen települése egy 161 lakosú törpefalu (2001).
T elepü lésh áló zat

épesség ■ Rendkívül ritkásan benépesült kis
táj, a népsűrűség mindössze 7 fő/km2. A népes
ségmaximum éve 1960, azóta a település el
veszítette népességének közel 60%-át. A gyors
népességcsökkenés oka, hogy a természetes
fogyás hosszabb ideje veszteséges migrációval
társul. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok
markánsan átalakították a korszerkezetet is: a 65
év felettiek aránya messze meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 29,2, ül. 16,1%). Az elörege
dési index értéke (262) is gyorsuló elöregedést
jelez. Jórészt a korszerkezetre vezethető vissza
az iskolázottság nagyon alacsony szintje: a
lakosság több mint 4/5-e (81,6%) legfeljebb az ál
talános iskolát végezte el, a diplomások aránya
pedig nem éri el az 1%-ot (2001).
A vallási összetételben meghatározó a római
katolikusok súlya (2001: 70,2%), de említést ér
demelnek a görög katolikus is (3,1%). A reformá
tusok a lakosság közel 1/10-ét teszik ki, s feltű
nően magas az ismeretlen vallásúak aránya
(16,1%). A népesség döntő része (2001: kb. 97%)
magyar, a cigányság részesedése 1,8%.
A munkaerő-piaci mutatók az elöregedő né
pesség miatt nem ítélhetők meg korrekten. Az
bizonyos, hogy a foglalkozási szerkezetben meg
határozó a tercier szektor (2001: 68,2%), jelentő
sen megelőzve az ipart (22,7%) és az átlagosnál
nagyobb mezőgazdaságot (9,1%). 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya (15%) több mint kétsze
rese az országos átlagnak.

N
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Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi

■

Aggteleki Nem zeti Park ;;
r. kát. tem plom (Alsótelekes)

6

6.6.22 SZALONNAI-HEGYSÉG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 36 km2 (a középtáj 9,3%-a,
a nagytáj 0,3%-a).
D o m b o r z a t ■ A kistáj közepesen kiemelt, tel
jesen exhumálódott sasbércvonulat. A tszf-i
magasság 160 és 514 m között változik. Szinte
teljes egészében az alacsony középhegységek
hátas orográfiai domborzattípusába sorolható. A
400-500 m közti tetőfelszínhez (fennsíkhoz) csat
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Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

o/
/o
0,3
8,2
0,8
0,0
14,0
76,6
0,0

Hektár
11,4
296,5
30,4
0,0
502,7
2753,3
0,0

lakozó meredek lejtők miatt nagy a relatív relief
átlagos értéke (130 m/km2). A felszín regressziós
karsztos völgyekkel szabdalt; az átlagos vízfolyás-
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gő hótakaró borítja; az átlagos maximális hóvas
tagság mintegy 20-25 cm.
Az ariditási index 1,00 körüli.
Leggyakoribbak a Ny-ias szélirányok; az átla
gos szélsebesség 2,5 m/s körüli.
Az éghajlat és a domborzati viszonyok az er
dőgazdálkodásnak és a kevésbé hőigényes
mezőgazdasági kultúráknak kedveznek.
■ A Bódvába folyó Juhász-patak és né
hány más kisebb vízér vízgyűjtő területe.
A karsztos vízgyűjtőről csak nagy csapadé
kok alkalmával van észlelhető lefolyás, máskor a
medrek szárazak. Karsztvízkészlete átlagos, de
az nagyobbrészt a tájon kívül talál lefolyást. „Ta
lajvize" nagyon kevés, az is nitrátos.
Egyetlen kis településének vízellátása részle
gesen megoldott, csatornahálózat azonban nincs.
V

sűrűség 2,7 km/km2. A kistáj karbonátos felszí
neire a karsztosodás a jellemző (szerény töbörhálózat, hidrotermális karsztosodás, aknabarlang-képződés, tektonikus hatások).
F ö l d t a n ■ A kistáj helyzetét, genetikáját tekint
ve sokban hasonlít a Rudabányai-hegységhez,
amitől a Bódva-völgy választja el. A hegység kb.
70%-át középső-triász mészkő és dolomit építi
fel, kb. 30%-a alsó-triász képződményekből
(agyagpala, homokkő, mészkő, gipsz, szerpen
tin) áll. Jellemző csapásiránya (ÉÉK-DDNy) a
Gömörvidékkel való genetikai kapcsolatát való
színűsíti. Az Esztramos a Darnó-vonal ÉK-i elvégződése. A kréta időszaki intruzív vulkanizmus produktuma a gabbró (Bódvarákó). A
D-DK-i peremhez csatlakozó hegylábfelszínekre édesvízi mészkő települt. A vetőkkel átjárt
szerkezetű hegységben jelentősebb érces nyom
nincs.
É g h a j l a t m Mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves éghajlatú kistáj.
Átlagosan évi 1800 óra körüli napsütéssel szá
molhatunk; ebből nyáron kevéssel 700 óra fölötti,
télen 170-180 óra napfénytartam várható.
A középhőmérséklet sokévi átlaga 8,5-8,8 °C,
a vegetációs időszaké pedig 15,5-15,8 °C között
van. Évente kb. 175 napon át a napi középhő
mérséklet meghaladja a 10 °C-ot; ez az időszak
ápr. 20-tól okt. 12-ig tart. Ápr. 30. után és okt. 10.
előtt általában nem várható fagypont alatti hő
mérséklet, ami évi 160-165 napnak felel meg. Az
évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga
31,0-32,0 °C, a minimumoké -18,0, -19,0 °C.
Évente 640 mm körüli csapadék a megszo
kott, s ebből a vegetációs időszakban 390 mm
esőre számíthatunk. A legnagyobb 24 órás csapa
dékra vonatkozóan nincs adat. A téli félévben
50-55 napon át valószínű, hogy a talajt összefüg

iz e k

N ö v é n y z e t ■ Középhegységi jellegű terület, ahol
a cseres-tölgyes erdők dominálnak. A völgyek
ben és az É-i oldalakon középhegységi bükkösök
is kialakultak. Erdősültsége a környező területe
kénél magasabb. A merész és meredek Esztramos
gerincének túlnyomó részét elbányászták, de
még maradt ritka fajokat rejtő területe. Sziklai
cserjései, sziklaerdei a térség legfontosabb ilyen
jellegű társulásai. Ritkaságai közt megemlíthető:
pillás zanót (Chamaecytisus ciliatus), korai szegfű
(Dianthus plumarius subsp. praecox), gímpáfrány
(Phyllitis scolopendrium), gombos varjúköröm
(Phyteuma orbiculare), fürtös kőtörőfű (Saxifraga
paniculatá), erdélyi nyúlfarkfű (Sesleria heuflerianá), sziklai borkóró (Thalictrum foetidum). A köze
li szlovákiai hegyekből kerülhetett át az alhavasi
tarka nyúlfarkfű (Sesleria varia). Komoly problé
mát jelent a betelepített és spontán nagy erővel
terjedő bálványfa. Telepített erdők az erdei- és fe
ketefenyvesek, valamint az akácosok.
Gyakori élőhelyek: K2, OC, L2a, P2b; közepe
sen gyakori élőhelyek: E l, K5, OB, D34, RC, M l,
P2a, H4; ritka élőhelyek: L l, B5, P7, J5, LY3, H2,
D2, B la, H3a, RA, D5.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma:
40-60; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissimd)
3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflord) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vojtkó András)
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T alajok ■ A kistáj két közel egyenlő területi ki
terjedésű, domináns talajtípusa a triász mészkővön képződött rendzina (46%) és a nyirokszerű
agyagon kialakult agyagbemosódásos barna
erdőtalaj (54%).
A rendzinákat a 40 cm-nél általában nem vasta
gabb termőréteg, az abban nem vagy részben mál
lóit durva vázrészek és a szélsőséges vízgazdálko
dás jellemzi. Igen gyenge termékenységű talajok.
Csaknem teljes egészében gyér faállománnyal bo
rítottak, a füves térségek aránya kicsi (3%).
Lényegesen kedvezőbb termőhelyet képvisel
nek az agyagbemosódásos barna erdőtalajok,
amelyek agyagos vályog mechanikai összetételűek, vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető, a
nagy vízraktározó és a jó víztartó képesség jel
lemző. Gyengén savanyú és erősen savanyú vál
tozataik fordulnak elő. Termékenységi besorolá
suk: 15-30 (ext.) és 25-40 (int.). Mintegy 28%-uk
erdőborított, a fennmaradó rész mezőgazdasági
területként hasznosítható, de a lejtőviszonyok
ehhez nem a legkedvezőbbek.
A talajtípusok területi megoszlása

j °

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Talajtípus
Lejtőkategória
5 -17 17-25 >25
0-5
kód
96
4
28
07
22
18
32

K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. DNy-i

részén közutak sem vezetnek. Ny-i peremén
kívül, a Bódva völgyében vezet a 27. sz. főút és
vele párhuzamosan a Miskolc-Tornanádaska
egyvágányú vasúti mellékvonal. A térség né
hány, e tengelyre merőleges alsórendű közútja e
főútra és a vasútvonalra hordja a forgalmat, biz
tosítva a terület egyetlen községe, Becskeháza
számára a közeli Szendrő közúti és vasúti elérhe
tőségét. Az állami közutak hossza 3 km, közútsűrűség 6 km/100 km2. Becskeháza közútháló
zati végpont.
T elepüléshálózat ■ A szerény méretű kistáj
egyetlen települése egy 53 lakosú törpefalu
( 2001).

N épesség @ A kistáj népsűrűsége rendkívül ala
csony, 1 km2-re alig több mint 1 fő jut (2001).
A népességmaximum éve 1870 (!), azóta a tele
pülés népességszáma az 1/5-ére csökkent. A ter
mészetes népmozgalom és a migráció egyaránt
veszteséges, ezért gyorsan fogy a népesség.
A korszerkezet már szélsőséges értékeket mutat,
így a 65 év felettiek aránya 2001-ben 45,3%-ot tett
ki, a gyermekkorúak 17%-os részesedésével
szemben. Az elöregedési index értéke (300) is a
népesség előrehaladó elöregedésére utal. A sajá
tos demográfiai mutatók ellenére az iskolázott
ság szintje nem katasztrofálisan rossz: még dip
lomás is él a faluban.
A vallási megoszlás érdekessége, hogy a kör
nyék településeivel ellentétben itt a reformátu
sok vannak többségben (2001: 71,7%), jelentősen
megelőzve a római katolikusokat (22,6%). A né
pesség színmagyar.
Az alacsony esetszámok miatt a munkaerő
piaci mutatók nem értelmezhetők.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K
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népi lakóházak (Becskeháza)

6.6.23 BÓDVA-VÖLGY
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 90 km2 (a középtáj 23,3%-a,
a nagytáj 0,8%-a).
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D omborzat ■ A kistáj a Bódva-völgy középső
(az országhatártól Szendrőládig terjedő) szaka
szát foglalja magába, amely két szélesebb tekto
nikus völgymedencéből és az ezeket összekötő
szurdokszakaszokból áll. A völgymedencék tera
szosak (II-IV. sz. szikla- és kavicsteraszok), lösz-
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T erülethasznosítás

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
6,8
48,1
1,3
0,0
20,3
21,3
2,1

Hektár
610,1
4333,2
117,9
0,0
1828,4
1919,5
191,7

szerű anyaggal vagy glaciális vályoggal fedet
tek, a keskeny szurdokok többnyire terasztalanok. A felszín kb. 60%-a a völgytalp, 40%-a pedig
a tagolt medencedombság domborzattípusba
sorolható. Az átlagos relatív relief 40 m/km2.
A tszf-i magasság 140 és 180 m között változik.
Völgyekkel enyhén szabdalt (átlagos vízfolyás
sűrűség 1,9 km/km2), de a magasabb teraszokon
intenzív eróziós-deráziós folyamatokat és for
mákat azonosíthatunk.
F öldtan ■ A kistáj kőzettani alapját triász idő
szaki karbonátos kőzetek adják. Jelenleg a felszín
közel 60%-át pleisztocén üledékek (teraszkavi
csok, periglaciális vályog) borítják, kb. 30%-án
holocén folyóvízi, 10%-án triász mészkő, dolo
mit és agyagpala található. Jellemző törésiránya
az ÉÉK-DDNy, ezt követi a szerkezeti árokban
kialakult antecedens és egyúttal epigenetikus
völgy is. A pliocénben a karbonátos felépítésű
sasbércek közén kialakult mélyedésekben lignit
képződés is végbement.

Évente 640-660 mm közötti csapadék várha
tó; a tenyészidőszakban 400-430 mm körüli a
csapadék mennyisége. A legnagyobb 24 órás csa
padékmennyiséget (92 mm) Bódvaszilason mér
ték. A téli félévben mintegy 55 hótakarós napra
számíthatunk, az évente előforduló legvasta
gabb hótakaró sokévi átlaga a völgy É-i részén
25, D-en 20 cm.
Az ariditási index É-on 1,00-1,02, D-en 1,12.
Viszonylag nagy gyakoriságúak a völggyel
párhuzamos (É-i és D-i) szelek; az átlagos szélse
besség kicsi (2 m/s körüli).
A kevésbé hőigényes mezőgazdasági kultú
rák számára alkalmas az éghajlat.
V izek ■ A Bódvának a határtól a Szuhogyipatak torkolatáig terjedő, mintegy 30 km hosszú
völgyére terjed ki.
A Bódváról Komjáti és Szendrő vízmérceada
tai tájékoztatnak.
A két állomás között a vízgyűjtő terület mint
egy 50%-kal növekszik, amit sem a vízhozam,
sem a vízállás nem követ. A vízjárásra a tavaszi
és a nyári árvizek a jellemzők. A völgy talp feltöltődése helyenként intenzív.

Éghajlat ■ Mérsékelten hűvös és mérsékelten
nedves, de D-en már a mérsékelten száraz éghaj
lati típus határán elterülő kistáj.
Kevéssel 1800 óra alatti évi napsütés mellett
nyáron É-on 700 órán, D-en nem egészen 720
órán át süt a Nap. Télen 160-170 órán át tartó
napsütés a valószínű.
Az évi középhőmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetá
ciós időszak hőmérsékleti átlaga 15,5-15,8 °C kö
zötti. É-on 173 napon (ápr. 20. és okt. 13. között),
D-en 178 napon (ápr. 15. és okt. 13. között) a na
pi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Át
lagosan 165 napon át, kb. ápr. 25-től okt. 5-7-ig
valószínű a fagymentes időszak hossza, de a mé
lyen fekvő területeken ez az időtartam 165 nap
nál rövidebb. A legmagasabb nyári hőmérsékle
tek sokévi átlaga 31,0-33,0 °C, a téli legerősebb
lehűléseké É-on -19,0, D-en -17,0 °C körüli.
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Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

220

1,08
1,28

cm
Bódva
Bódva

Komjáti
Szendrő

-3
-62

Egyetlen állóvize a Bódva egy levágott ka
nyarulata Komjáti mellett (1 ha).
A völgy oldalban néhány forrás is fakad. Te
kintélyes a bódvaszilasi Vecsem-patak-forrás
(720-01/p) és a komjáti Pasnyag-forrás (7800-1,5
1/p) vízhozam-ingadozása.
A Bódva vize még tiszta, de némely minőségi
mutató már II. osztályúvá változott. A völgytalp
alatti „talajvíz" (2-4 m között) nem bőséges.
A mélyebb rétegek víztartaléka is szerény.
A vezetékes vízellátás többé-kevésbé megol
dott, a csatornahálózat kiépítése azonban csak az
elején tart, ez is csak Szendrőn és még néhány
faluban. így a közcsatornával ellátott lakások
aránya kistáji szinten mindössze 31,4% (2008).
Az artézi kutak helyenként tekintélyes vízhoza
mot adnak, számuk azonban kevés.
N övényzet ■ Potenciális növényzete a folyó
völgy ligeterdeje, ill. a bokorfüzesek és a mocsár
rétek. Ma kiterjedt szántók, kaszálórétek tagolják
a völgyet. Nedves rétjein ritka fajokban gazdag
társulások találhatók (Buxbaum-, gyepes és feke
te sás - Carex buxbaumii, C. caespitosa, C. nigra,
mocsári lednek - Lathyrus palustris). Több helyen
megtalálható a Tisza-parti margitvirág (Chrysanthemum serotinum), a nádi boglárka (Ranunculus
lingua) és a békaliliom (Hottonia palustris). A ter
mészetvédelem a jobb állapotú gyepeket kaszálja,
hogy fenntartsa egyes védett növények (hússzí
nű ujjaskosbor - Dactylorhiza incarnata, kotuliliom - Fritillaria meleagris, szibériai nőszirom - Iris
sibirica) állományait. A kistáj szántóm alföldi fa
jok (pl. parlagi kunkor - Heliotropium europaeum)
is megtelepednek. A völgyben nagy területen bo
rítanak és akadálytalanul terednek az inváziós
növények.
Gyakori élőhelyek: OC, K2, P2b, M l; közepe
sen gyakori élőhelyek: D34, L l, OB, E l, L2a, P2a,
B5; ritka élőhelyek: H3a, H2, D6, RA, D2, B4, RC,
J2, J5, G2, D5.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias
syriacd) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 4,
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NQ

6,2

90
90

6,9

amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kései
meggy (Prunus serotina) 2, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 2,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. ( Vojtkó András)
Talajok ■ A kistájra uralkodóan a nyers öntések és
Szalonnától D-re a réti öntések előfordulása jellem
ző. E két talajtípus együttesen a táj 98%-át borítja.
A nyers öntésekre éppúgy, mint a réti önté
sekre az agyagos vályog mechanikai összetétel,
az ebből adódó kis vízvezető, nagy vízraktározó
és erős víztartó képesség a jellemző. Szénsavas
meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartal
maznak. A nyers öntések termékenységi besoro
lása 20-35 (ext.) és 25—45 (int.), a réti öntéseké
30-55 (ext.) és 35-60 (int.). Utóbbi talajok kedve
zőbb termékenységét nagyobb szervesanyag
tartalmuk indokolja. A rétek, legelők aránya a te
rületükön 28, ill. 18%. A fennmaradó hányad
szántóként hasznosítható.
A völgy szegélyein jelentéktelen területi rész
aránnyal rendzinák és agyagbemosódásos barna
erdőtalajok is előfordulnak. Területi kiterjedésük
nem haladja meg az 1%-ot.
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus 1:ód
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07
26
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Területi részesedés

(% )

1
1
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A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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K özlekedés ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. Az E-D-i irányban hosszan el
nyúló kistáj tengelyében vezet a 27. sz. főút, és
vele párhuzamosan a Miskolc-Tornanádaska
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egyvágányú vasúti mellékvonal. A térség telepü
léseinek többsége e forgalmi tengelyre fűződik
fel. A kistáj alsórendű közútjai erre merőlegesek
és a 27. sz. főútra, valamint a vasútvonal állomá
saira hordják a forgalmat, kedvező elérhetőséget
biztosítva Edelény és Miskolc irányába. É-i pere
mén közúti határátkelésre van lehetőség Szlo
vákia felé. Az állami közutak hossza 51 km,
amelyből 37 km (72%) másodrendű főút. A közútsűrűség 68 km/100 km2, főútsűrűség 49
km/100 km2. A főút menti települések aránya
73%. A vasútvonalak hossza 32 km, a vasútsűrűség 42,4 km/100 km2. A kistáj településeinek
64%-a rendelkezik vasútállom ással, közülük
Tornanádaska vasúthálózati végpont.
T elepüléshálózat ■ A hosszú, keskeny kistáj az
átlagosnál jóval sűrűbben betelepült: 100 km2-re
több mint 8 település jut (2001). A 11 helységből
egyedül a szerény központi helyi funkciókkal
rendelkező Szendrő városi jogállású (2001: 4230
lakos). A városi népesség aránya (2001:36,7%) je
lentősen elmarad az országos átlagtól. A faluhá
lózatban a népességszám alapján a törpefalutól a
közepes méretű faluig húzódik az ív. A falvak át
lagos lélekszáma meghaladja a 700-at.
N épesség ■ A kistáj népsűrűsége (2001: 78
fő/km2) elmarad az országos átlagtól. A népes
ségmaximum éve 1970, de azóta alig csökkent a
népességszám (2001:11 512 fő). Ebben meghatá
rozó szerepe van a migrációs veszteséget tompí

tó természetes szaporodásnak. így a népesség
rendkívül fiatalos: minden 4. lakos gyermekko
rú, miközben a 65 év felettiek aránya csak 14,7%
(2001). Az elöregedési index értéke 6 településen
<100, 1 falu népességének elöregedése azonban
visszafordíthatatlannak látszik. Az iskolázottsá
gi kép már nem ennyire kedvező: a népesség kö
zel 5%-a egyetlen osztályt sem végzett, 30-30%
az 1-7 és a 8 osztályt végzettek részesedése, mi
közben az érettségizettek aránya csak 12,1%, a
diplomásoké pedig csupán 3,7% (2001).
A vallási összetételben a római katolikusok
dominálnak (2001: 71%), de nem elhanyagolható
a görög katolikusok részesedése sem (3,8%). A la
kosság 1 /5-e református, a felekezethez nem tar
tozók és az ismeretlen vallásúak aránya együtte
sen is csak 4%. A népesség többsége (2001: kb.
73%) magyar, de messze az országos átlag feletti
a roma népesség aránya (26,1%). Legnagyobb,
több mint 1000 fős közösségük Szendrőládon él,
itt az arányuk 63,3%. Közel 1000 fős a roma kö
zösség Szendrőn is, itt a részesedésük 22,1%.
A munkaerő-piaci mutatók lényegesen roszszabbak az országos átlagnál: 2001-ben a népes
ség gazdasági aktivitása mindössze 20,2%-os, a
munkanélküliek aránya viszont 27,7%. A foglal
kozási szerkezetben a tercier szektor a meghatá
rozó (2001: 62,5%), megelőzve az ipart (30,4%) és
a mezőgazdaságot (7,1%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya (18%) közel háromszorosa az
országos átlagnak, a települések közötti jelentős
különbségekkel.
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6.6.24 TORNAI-DOMBSÁG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 68 km2 (a középtáj 17,5%-a,
a nagytáj 0,6%-a).
T erülethasznosítás

; Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

0,8
17,1

0,6
0,0

Hektár
53,5
1156,7
42,1

0,0

23,9
57,5

1616,1
3882,3

0,0

0,0

D omborzat ■ A kistáj 185 és 300 m közti tszf-i
magasságú, dombsági hátakból és lejtőkből fel
épülő medencedombság. A relatív relief átlagos
értéke 60 m/km2, DK-i irányba csökkenő tenden
ciájú. A felszín horizontális felszabdaltsága 2,5
km/km2. Jellemző, hogy a patakok völgyfője laza
üledékben alakult ki, lankás lejtőik vannak, s a
mészkő sasbérceket epigenetikusan szurdokok
ban törik át (pl. Szent János-hegyi szurdok). A fel
színi formák kialakításában döntő szerepűek a
pleisztocén tömegmozgások. A lejtők többsége
ma is erősen erózió- és csuszamlásveszélyes.
F öldtan ■ A kistáj kőzettani alapját triász idő
szaki, főként karbonátos üledékek adják. Az erre
települő pannóniai rétegek az É-i hegységkeret
hegylábfelszíneit képezték. A pleisztocén folya
mán az intenzív deráziós folyamatok hatására a
fiatalabb üledékek alól kipreparálódtak (főként a
dombhátakon és a gerinceken), anyaguk áthalmo
zódott, és pleisztocén üledékekkel keveredett.
Ezzel magyarázható, hogy a geológiai térkép ma
a felszín kb. 80%-án pleisztocén, 5%-án pliocén
laza üledéket és mintegy 15%-án dombsági miliő
ben elhelyezkedő exhumálódott középső-triász
mészkövet jelöl. Jellemző szerkezeti iránya az
ÉK-DNy-i.
É ghajlat ^ A kistáj mérsékelten hűvös-mérsé
kelten nedves éghajlatú.
Évente valamivel kevesebb, mint 1800 órán át
süt a Nap; nyáron 700 óra körüli, télen 160-170
óra napfényre számíthatunk.
Az évi középhőmérséklet 8,5-9,0 °C, a vegetá
ciós periódusé 15,5-15,8 °C. Ápr. 18-tól okt. 12-ig
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valószínű, hogy a napi középhőmérséklet meg
haladja a 10 °C-ot, ami 175 napot jelent évente.
Ápr. 28-30. körüli időponttól okt. 10-ig, azaz
mintegy 165 napon át a hőmérséklet nem csök
ken fagypont alá. A legmagasabb évi hőmérsék
letek sokévi átlaga 32,0 °C, a legalacsonyabbaké
-19,0 °C.
630 mm körüli az évi csapadékmennyiség,
ebből a nyári félévben közel 400 mm várható. A
legnagyobb 24 órás csapadékmennyiségre vo
natkozóan nincs adat. Mintegy 50 napon át borít
ja a talajt hótakaró a téli félévben, a maximális
hóvastagság sokévi átlaga 20-24 cm.
Az ariditási index 1,05 körüli.
A területről széladat nem áll rendelkezésre.
A kevésbé hőigényes mezőgazdasági kultú
rák számára kedvező az éghajlat.
V izek ■ A kistáj a Bódva bal oldali mellékvize, a
Sas-patak vízgyűjtő területe.
A patakban csak gyéren, jobbára a csapadé
kos periódusban folyik víz. Esetenként azonban
megduzzad, és árterét elönti. A területnek mind
„talajvize", mind rétegvize nagyon gyéren van, a
talajvíz ráadásul nitrátos is.
A vezetékes vízellátás és a csatornahálózat
egyaránt részleges, a közcsatornával ellátott la
kások aránya mindössze 28,4% (2008).
N övényzet ■ A kistáj nagy része erdőtlen, csak
É-i részén maradt egy kevés az egykori zonális
gyertyános- és cseres-tölgyes vegetációból (pézs
maboglár - Adoxa moschatellina, bogiáros szellő
rózsa - Anemone ranunculoides, ujjas keltike Corydalis solida, fürtös salamonpecsét - Polygonatum multiflorum, nagyvirágú ibolya - Viola riviniana). A korai erdőirtások főként a szántóterületek
növelése érdekében történtek, de napjainkban
ezek jó része parlag. A széles völgytalpakon mo
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csárrétek, fűz-cserjések húzódnak, igen értékes
flórával (kenyérbél-cickafark - Achillea ptarmica,
északi sás - Carex hartmannii, kotuliliom - Fritillaria meleagris, szibériai nőszirom - Iris sibirica).
Az állandó patakok mentén egyes helyeken ége
resek, fűzligetek is kialakultak. Nagy területeket
borítanak a telepített fenyvesek (fenyőfajok Pinus spp., lucfenyő - Picea abies). A cseres-töl
gyesek helyére ültetett erdeifenyvesek több állo
mánya ritka mészkerülő fajokban bővelkedik:
közönséges tölgyespáfrány ( Gymnocarpium
dryopteris), kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum), árnyékvirág (Maianthemum bifolium), fekete
áfonya ( Vaccinium myrtillus).
Gyakori élőhelyek: OC, K2, P2b; közepesen
gyakori élőhelyek: L2a, E l, RC, L2b, OB, P2a,
D34; ritka élőhelyek: H5a, K5, P45, H4, P7, RB,
B5, L l, B la, J5.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa ) 2,
selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszi
rózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacaciá) 4,
aranyvessző-fajok ( Solidago spp.) 4. ( Vojtkó

András)
Talajok b A kistáj talajtanilag meglehetősen ho
mogén. Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj
95%-os területi részaránnyal uralja. A fennmara
dó részen rendzinák találhatók.
Az agyagon képződött agyagbemosódásos
barna erdőtalajok mechanikai összetétele agya
gos vályog. Vízgazdálkodásukra a kis vízve
zető, a nagy vízraktározó és az erős víztartó
képesség a jellemző. Szinte kizárólag erősen
savanyú kémhatásúak (ext. 20-35, int. 25-50).
A lejtőviszonyok következtében jelentős rajtuk a
legelőterületek részaránya (32%). Erdősültségük
mintegy 40%-os. Művelésük a fokozott erózió
veszély és a talajsavanyúság miatt körültekin
tést igényel.
A triász mészkövön képződött, köves termő
rétegű, szélsőséges vízgazdálkodású rendzinák
feltétlen erdőterületek, mezőgazdasági művelés
be még potenciálisan sem vonhatók (ext. 10-15,
int. 15-20).
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

04
07

5
95

A talajtípusok területi elterjedése
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K özlekedés b Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. A hozzá
legközelebbi, tőle Ny-ra elhelyezkedő, Bódvavölgyi 27. sz. főúttól és a Miskolc-Tornanádaska
vasúti mellékvonaltól egyaránt távol fekszik. A
térség néhány, e tengelyre merőleges alsórendű
közútja főként e főútra és a vasútvonal állomása
ira hordja a forgalmat, biztosítva a községek szá
mára Szendrő közúti és vasúti elérhetőségét. Az
állami közutak hossza 11 km, a közútsűrűség
15,7 km/100 km2. 4 községe közül 2 (Debréte és
Tornabarakony) közúthálózati végpont.
T elepüléshálózat b A szerény méretű kistáj az
átlagosnál sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel
6 település jut. A térség 4 helysége azonban na
gyon kicsi, 3 törpe- és 1 aprófalu alkotja a tele
püléshálózatot. A falvak átlagos lélekszáma alig
haladja meg a 100-at.
N épesség B A kistáj rendkívül ritkán lakott, a
népsűrűség mindössze 7 fő/km2 (2001). A né
pességmaximum éve 1941, azóta a térség elve
szítette népessége 3/4 (!) részét (2001: 426 fő).
A területen a természetes fogyás hosszabb ideje
vándorlási veszteséggel társul. A kedvezőtlen
népesedési folyamatok teljesen átformálták a
korszerkezetet: 2001-ben a lakosság 30%-a 65 év
feletti, a gyermekkornak aránya viszont csak
12,4%. Az elöregedési index 2 faluban nem értel
mezhető, mert egyetlen gyermekkorú sincs, s
egy másik településen is visszafordíthatatlan
nak látszik a népesség elöregedése. Az iskolá
zottsági szint mélyen az országos átlag alatti: a
népesség 3/4 része legfeljebb a 8 általánost vé
gezte el, miközben az érettségizettek aránya az
országos átlag 1/3-át, a diplomásoké pedig 1/5-ét
teszi ki (2001: 7,4, ill. 2,2%).
A vallási szerkezet nem szokványos, mivel a la
kosság 1/3 része görög katolikus, 1 faluban a több
séget alkotják. A legnagyobb felekezet azonban a
római katolikus (2001:56,3%), a reformátusok ará
nya csupán 8,2%. A népesség döntő többsége
(2001: kb. 95%) magyar, a cigányság aránya 4,2%.
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A munkaerő-piaci mutatók rendkívül roszszak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása
mindössze 15,5%-os, a munkanélküliek aránya
viszont 33,3%. A foglalkozási szerkezetben meg
határozó a tercier szektor (2001: 72,7%), messze

megelőzve az ipart (19,7%) és a mezőgazdaságot
(7,6%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(10,4%) több mint másfélszerese az országos át
lagnak, a települések közötti jelentős különbsé
gekkel.
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6.7 TOKAJ-ZEMPLÉNI-HEGYVIDÉK
6.7.11 KÖZPONTI-ZEMPLÉN
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 468 km2 (a középtáj 44,7%-a,
a nagytáj 4,3%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

1,1 ,
2,3
1,3
3,1
4,3

88,0
0,01

Hektár
511,8
1065,9
586,2
1436,1
1994,1
41181,2
5,8

D omborzat ■ A kistáj 140 és 893 m közötti tszf-i
magasságú vulkáni hegység. Az átlagos relatív
relief 180 m/km2, a felszín 40%-án 200 m/km2
feletti és mindössze 8%-án 100 m/km2 alatti. A
legmagasabb értékek a kistáj abszolút magassá
gát tekintve is a legnagyobb („Magas-Zemplén")
É-i, középső harmadára jellemzőek. A gerinces
típusú középhegység horizontálisan erősen fel
szabdalt, átlagos vízfolyássűrűsége 3,4 km/km2,
a felszín 2 /3-án 2 -4 km/km2 közötti. A legna
gyobb értékek a Magas-Zemplén D-i részére a
jellemzőek. A nagyformák közül jellemzőek a
denudálódott vulkáni kúp- és lakkolitmaradványok. A felszín gazdag periglaciális formákban.
F öldtan ■ A kistáj az Északi-középhegység leg
keletibb, s egyúttal a legfiatalabb vulkáni tagja.

A térség egy É-D -i csapású vulkanotektonikus
süllyedék, aminek Ny-i határát a Hernád törés
vonalrendszere jelöli ki. A 2-3 km mélységben
levő alaphegységre a több szakaszban működő
vulkanizmus keretében 1000-1300 m vastag
összlet került. A felső-bádeniben és a felső-szar
matában andezites vulkánosság folyt a TokajAbaújszántó és a Tolcsva-Gönc vonal mentén,
riolitot és riolittufát produkált a Szamos vonal
menti bádeni-szarmata, Hl. a Gönc-Abaújszántó
vonal menti felső-szarmata-alsó-pannon vulka
nizmus. A kistáj középső és D-i részén az andezit
és az andezittufa, az É-i és a K-i részeken a riolit
és a riolittufa a jellemző. A szerkezeti vonalak az
intenzív vulkáni utóműködés helyeit is kijelölték
(az É-i részen jellemző), és a pleisztocénban a
sakktáblaszerűen összetöredezett hegység ezek
mentén emelkedett ki.
A 15 millió éve kezdődött és 9 millió éve befe
jeződött vulkáni tevékenység számos kőzet- és
formatípust hozott létre, kezdve a heves riolitos
kitörések piroklasztit képződményeitől a szelídebb dácitos-andezitos lávadómokon át a (csak
fúrásokban elérhető) bazaltos lávaömlésekig.
É ghajlat ■ Az 500 m feletti területeken hűvös
mérsékelten nedves, másutt mérsékelten hűvös
mérsékelten nedves, D-en már mérsékelten száraz
az éghajlat.
A napsütéses órák száma a legmagasabb csú
csokon évente 1800 óra körül van, máshol kevés
sel alatta. Nyáron átlagosan több mint 700, télen
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170-180 órán át süt a Nap, de a legmagasabb
A leggyakoribb szélirányok az É-i és a D-i, az
pontokon megközelíti a 200 órát.
átlagos szélsebesség a tetőkön 3-4 m/s, a völ
Az évi középhőmérséklet az É-i területeken
gyekben 2-2,5 m/s.
A területi adottságok kedveznek az erdő- és a
7,5-8,5 °C, D-en 9,0-9,5 °C. A vegetációs időszak
vadgazdálkodásnak, az éghajlati adottságok a
középhőmérséklete É-ról D felé 14,0 °C-ról
16,0 °C-ig nő. A 10 °C feletti középhőmérsékletű völgyekben a szántóföldi növények termesztésé
re, a D-D K-i részek a szőlőtermesztés számára
napok átlagosan ápr. 20-25-én kezdődnek és okt.
alkalmasak. A D-i területek a Tokaj-hegyaljai bor
10-ig tartanak, ami évente 168-173 napot jelent.
vidékhez tartoznak.
A fagymentes időszak hossza az É-i vidékeken
alig éri el a 160 napot, D felé növekszik és ott, a
V izek ■ Erősen tagolt terület a Hernádba folyó
D-i lejtőkön megközelíti a 175 napot is. Fagyos
Hósdát-, Cserenkó- és Gönci-patak, a Szerencsi
nap É-on még ápr. 30. után is előfordulhat, de D-en
patakba folyó Árkai- és Aranyos-patak, valamint
már ápr. 25. táján a fagypont alatti hőmérsékle
tek megszűnnek.
10 km
Hasonló különbség
van az első őszi fa
gyos nap dátumá
ban az É-i és a D-i
vidékek között (É-on
okt. 10. körül, D-en
okt. 10. után). A leg
- ♦V ', magasabb nyári hő
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- A lsqiegm ecj
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ké -16,0 és -18,0 °C
közötti.
A csapadék évi
összege D-en 600,
É-on 700 mm körül
van, ebből a nyári
félévben általában
KÁROLYFALVA
400-450 mm eső
hull. A legtöbb egy
napos csapadékot,
82 mm-t, Kishután
Hercegkúi
mérték. A hótakarós napok átlagos
.Erdőhorvái
évi száma D-en 50,
É-on 80-90. Az át
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PATAK
C
fM
razsad
ányl
1 '
hóvastagság D-ről
*
, | -'m
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píjau)sza{it6j.» > • <j ,/
Erdőbénye
észak felé haladva
20 cm-től 40 cm-ig
nő.
Az ariditási in
dex a középső és az
Kenézlő
É-i részeken 0,981,05, D-en kevéssel
1,15 fölötti.
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a Ronyvába folyó Bózsva forráságai, továbbá a
Bodrogba folyó Hercegkúti-, Tolcsva-, Bényei- és
Mádi-patak között.
A felsorolt patakok némelyikéről a tájhatáron
kívül van vízmérce. Azok adataiból ismerjük az
itteni vízfolyások szélsőséges vízjárását. Kora ta
vasszal, nyár elején és esetenként ősszel is heves
árvizet vezetnek le, míg az év más részeiben vi
zük nagyon csekély.
A kistájnak néhány bővizű forrása is van,
amelyek azonban akár el is apadhatnak. Pl. Hol
lóháza: Kékvíz-forrás (463-0,18 1/p); Komlóska:
Pusztavári-forrás (35 1/p közepes vízhozam).
„Talajvizet" csak a völgytalpakon találunk,
2-4 m között. Nem számottevő mennyiségű és
helyenként nitrátos is. Hasonlóan igen kevés a ré
tegvíz, összmennyisége és vízhozama is csekély.
A közüzemi vízellátás lényegében teljes körű,
a csatornahálózat kiépítése azonban még csak a
kezdetén van. így a közcsatornával ellátott laká
sok aránya kistáji szinten mindössze 18,8%
(2008).
N övényzet m A kistáj növényzete változatos,
összetett. D-i felén zonális a cseres-tölgyes, E-abbra egyre gyakrabban gyertyános-tölgyesek, a 600
m feletti hegyeken bükkösök jelennek meg. A
legmagasabb részeken montán bükkösök díszle
nek, kárpáti növényfajokkal (kárpáti sisakvirág Aconitum moldavicum, ikrás fogas-ír - Dentaria
glandulosa, havasi iszalag - Clematis alpina, fekete
lőne - Lonicera nigra, havasi ribiszke - Ribes alpinum, kövi szeder - Rubus saxatilis, vörös áfonya
- Vaccinium vitis-idaea). A hegyvidéki hangulatot
az égerligetek, magaskórósok, láprétek és tőzegmohás lápok is erősítik (hamvas éger - Alnus incana, szőrös nyír - Betula pubescens, töviskés sás Carex echinata, havasi varázslófű - Circaea alpina,
gyapjúsásfajok - Eriophorum spp., struccpáfrány
- Matteuccia struthiopteris, füles fűz - Salix aurita,
tőzegpáfrány - Thelypteris palustris). A magasabb
területek mészmentes alapkőzetein, csapadéko
sabb klímában mészkerülő tölgyes és bükkös
társulások jellemzők. Itt gyakoriak a savanyú ta
lajt jelző növények: áfonyák, korpafüvek, csarab,
körtikék. A tölgyesek és bükkösök irtásain faj
gazdag kaszálórétek alakultak ki (kenyérbélcickafark - Achillea ptarmica, karcsú sisakvirág Aconitum variegatum subsp. gracile, csengettyű
virág - Adenophora liliifolia, palástfűfajok - Alchemilla spp., északi sás - Carex hartmannii, réti
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kardvirág - Gladiolus imbricatus, pettyes orbánc
fű - Hypericum maculatum, szibériai nőszirom Iris sibirica, gömböskosbor -Traunsteinera globosa).
Az eredendően erdőtlen sziklák növényzetében
a Kárpátok közelsége érezhető. Mohákban, ritka
fajokban bővelkedő gyepeiben él a sziklai temye
(Aurinia saxatilis), az apró nőszirom (Iris pumilá),
a magyar kőhúr (Minuartia frutescens), a magyar
perje (Poa pannonica subsp. scabra), a fürtös kő
törőfű (Saxifraga paniculata), a sátorhegyi tarsóka
(Thlaspi schudichii) és az északi szirtipáfrány
(Woodsia ilvensis). A D-i részeken erdőssztyepelemekben gazdag tölgyesek találhatók. E rész
gazdag pannon és kontinentális elemekben (törpe
mandula - Prunus tenella, nagy gombafű - Androsace maxima, magyar nőszirom - Iris aphylla
subsp. hungarica, hegyi kökörcsin - Pulsatilla
montana). Kiterjedtek a szőlőkultúrák.
Gyakori élőhelyek: K2, K5, L2a, OC, P2b, RC,
L4a, OB, RB; közepesen gyakori élőhelyek: J5,
H3a, H4, E l, E34, K7b, E2, LY2, L l, D34, M l, P2a,
LY4, K7a, L2x; ritka élőhelyek: LY3, G3, L4b, P7,
D2, H5a, D5, LY1, K la, P45, RA, 14, M6, B la, OA,
M8, B4, B5, J2, M4, II, M7, B2, C l, A23, D6, E5.
Fajszám: 1200-, védett fajok száma: 120-;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster
spp.) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkörmös (Phytolacca americana)
2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác
(Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)
■ Akistáj középső és D-i részén a felszí
nen andezit és andezittufa, az É-i részeken pedig
riolit és riolittufa előfordulása a jellemző. A ple
isztocénben feltöredező és kiemelkedő hegység
legmagasabb része kb. 900 m, míg a legalacso
nyabb 140 m. A vulkáni kőzeteket a völgyekben
és a kevésbé meredek lejtőkön a harmadidőszaki
üledékek, valamint a barna- és vörösagyagok
fedték be. A talajok 90%-át agyagbemosódásos
barna erdőtalajok alkotják, amelyek azonban a
kőzet minőségétől függő változatosságot mutat
nak. Andeziten és andezittufán a talajalkotó
agyagásványok főként szmektitek, a riolitok ese
tében a szmektit kevesebb, a perlites riolittufából
képződöttekben az agyagásványok közül a zeolitok megtalálhatók. A harmadidőszaki üledéken
képződött talajok agyagásványaiban az illit és a
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szmektit mellett a kaolinit is megjelenik. Mecha
nikai összetételük főként agyagos vályog. A mé
lyebb termőrétegű, agyagos üledékeken képző
dött talajok vízgazdálkodására a kis vízvezető, a
nagy vízraktározó és az erős víztartó képesség,
míg a sekély termőrétegű, kőzetmálladékon ki
alakult változatokéra a szélsőséges vízgazdálko
dás a jellemző. Utóbbiak termékenysége kedve
zőtlen (ext. 10-25, int. 20-30), az előbbieké némileg
kedvezőbb (ext. 20-40, int. 30-55). Kémhatásuk a
gyengén savanyútól az erősen savanyúig terjed.
A harmadidőszaki homokon kialakult szelvé
nyek pH-értéke 4 alá is csökkenhet, ezért a sava
nyúságjelző növények, így a korpafüvek is meg
jelennek. Főleg erdőborítottak. Erdőbénye fölött
szőlőterületek találhatók. A szántók részaránya
kb. 12%, és jelentős a lejtős területi hányad.
A peremi, lösszel fedett felszíneken barnaföl
dek keletkeztek. Területi részarányuk 9%. Me
chanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk
a jó víztartó képesség miatt kedvező. Túlnyomó
an szőlőterületek (66%), a többi erdőként hasz
nosított. Termékenységük kedvező (ext. 45-65,
int. 50-85).
A köves, sziklás felszíneken található földes
kopárok területi részaránya 1%. A szántókon ha
gyományosan árpát, zabot, burgonyát és vörös
herét termesztenek.
A talajtípusok területi megoszlása
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A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
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K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. Nagy ré
sze közúthiányos. Ny-i peremén kívül, részben a
Hernád völgyében, részben az Abaúji-Hegyalján
vezet a megszüntetésre kijelölt Szerencs-Hidasnémeti egyvágányú vasúti mellékvonal. A kistáj
néhány alsórendű közútja egyrészt e vasútvonal
állomásaira, másrészt a Hegyköz irányába, ill. a

Hegyalja felé (37. sz. főút) hordja a forgalmat,
biztosítva a községek számára a városok (Encs,
Sátoraljaújhely, Sárospatak, Szerencs, Abaújszántó, Pálháza) közvetett közúti és vasúti elér
hetőségét. Az állami közutak hossza 32 km, a közútsűrűség 6 km/100 km2. A települések 50%-a
(Baskó, Komlóska, Nagyhuta, Vágáshuta) közút
hálózati végpont. Két község, Boldogkőváralja
és Tállya (a települések 25%-a) rendelkezik vasút
állomással, ezek viszont már a kistáj területén kí
vül fekszenek. A térség vasúti közlekedésének
érdekes színfoltja a Pálháza-Rostalló közötti, 10
km hosszú keskeny nyomközű, turisztikai céllal
nyaranta üzemeltetett kisvasút.
T elepüléshálózat ■ A hegyvidéki jellegű kistáj
nagyon ritkásan betelepült, 100 km2-re még 2
település sem jut. A lakott helyek többsége a pe
remeken fekszik, így a belső területek jórészt
lakatlanok. A 8 település között nincs városi jog
állású. A faluhálózat gerincét a törpe- és aprófal
vak adják, de vannak közepes méretű falvak is.
Az átlagos lélekszám közel 700 (2001).
N épesség ■ A kistáj nagyon ritkásan lakott, a
népsűrűség mindössze 12 fő/km2 (2001). A né
pességmaximum éve 1941, azóta a térség elve
szítette népessége közel 1/3-át. Hagyományos
népességkibocsátó terület, de 1980 óta a termé
szetes népmozgalom is veszteséges. A korszer
kezet kiegyenlített, a gyermekkornak és a 65 év
felettiek aránya lényegében megegyezik (2001:
18, ill. 17,2%). Az elöregedési index értéke mind
össze 1 településen <100, 3 faluban viszont a
népesség elöregedése visszafordíthatatlannak
látszik. Az iskolázottsági szint láthatóan elmarad
az országos átlagtól: a népesség 1/4-e még az
általános iskolát sem fejezte be, 1/3-a befejezte
ugyan, de itt meg is állt, miközben az érettségi
zettek aránya csupán 14,7%, a diplomásoké pe
dig mindössze 3,8% (2001).
A vallási összetételben meghatározó a katoli
kusok súlya: 2001-ben a római katolikusok 69, a
görög katolikusok pedig 14,1%-ot tettek ki. A re
formátusok aránya nem érte el a 10%-ot sem, a
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
együttes aránya pedig a 7%-ot. Etnikai szem
pontból a népesség meglehetősen tarka: a ma
gyarság aránya meghatározó (2001: kb. 88%), de
ezen kívül 3 kisebbség is említést érdemel. A kis
táj a hazai szlovákság egyik szállásterülete, a tér
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ségben a népesség 4,1%-át teszik ki, szinte vala
mennyi faluban jelen vannak. A roma népesség
aránya 4%, legnagyobb, közel 200 fős közössé
gük Boldogkőváralján él, itt az arányuk 16,2%.
A ruszinok aránya 2,3%, de csak egy faluban
(Komlóska) élnek, itt arányuk közel 40%.
A munkaerő-piaci mutatók jóval rosszabbak
az országos átlagnál: 2001-ben a népesség gazda
TÁJI

sági aktivitása csupán 23,6%-os, a munkanélkü
liek aránya viszont 26,9%. A foglalkozási szerke
zetben a tercier szektor valamelyest az ipar előtt
áll (2001: 47,3, ill. 43,5%), a mezőgazdaság része
sedése átlag feletti (9,2%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya az országos átlag két és fél
szerese (16%), a települések közötti jelentős
különbségekkel.

A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Borvidék: Tokaj-hegyaljai
Zem pléni Tájvédelmi Körzet, Bodrogszegi Várhegy Természetvédelmi Terület, Tállyai Patócs-hcgy
Természetvédelmi Terület

4
"f

Nagy Milic, Kis Milic (Hollóháza), Patócs-hegy (Tállya), Országos Kéktúra (keleti végpont: Hollóháza)
riolittufa Vár-hegy (Boldogkőváralja)
boldogkői vár (Boldogkőváralja), Pusztavár /ro m / (Komlóska)
gór. kát, tem plom (Baskó, Boldogkőváralja, Komlóska), Szent D onát-kápolna (Boldogkőváralja), r. kát. tem plom

i

(Hollóháza, Kishuta, Tállya), ev. tem plom (Tállya), ref. tem plom (Tállya)
Péchy-Zíchy-kastély, Péchy-kúria (Boldogkőváralja) Rákóczi-kúria, Maillot-kastély, Balogh-kúria (Tállya)

A

Péchy-sírbolt (Boldogkőváralja), Lavotta János síremléke (Tállya)
N epom uki Szent János-szobor (Boldogkőváraljá), porcelán kálvária (Hollóháza), Európa közepe-szobor (Tállya),
faragott szobrok (Vágáshuta)
Vártörténeti, ólom katona- és ásványkiállítás, (Boldogkőváralja), Encsy G yűjtem ény /ásvány, fosszília/ (Tállya),
Hegyközi Erdei Kisvasút
Porcelánmúzeum (Hollóháza), Közép-európai Művészeti Gyűjtem ény (Tállya)

1 lt
szlovák népi lakóház (Vágáshuta)

6.7.12 ABAÚJI-HEGYALJA
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 108 km2 (a középtáj 10,3%-a,
a nagytáj 1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,7
33,9
7,3
0,0
12,8
42,3
0,01

Hektár
397,3
3641,6
785,9
0,0
1376,5
4555,6
0,6

D omborzat ■ A kistáj 130 és 540 m közötti tszf-i
magasságú, többnyire Ny-i kitettségű dombság,
amely a Zempléni-hegység hegylábfelszíneként
értelmezhető. A felszín kb. 60%-a közepes magas
ságú dombsági hát és lejtő, 30%-a alacsony
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dombhát és lejtő, 10%-a gerinces típusú alacsony
középhegységi orográfiai domborzattípusba so
rolható. Az átlagos relatív relief 120 m/km2, az É-i
részen 230 m/km2, a D-i részen és a Ny-i pere
men 50 m/km2. Horizontálisan az É-i rész erősen
tagolt, itt 3-4 km/km2 völgysűrűségérték mérhe
tő az átlagos 2 km/km2-rel szemben. A pliocén
hegylábfelszínt a pleisztocénban krioplanációs
folyamatok alakították át. A középső és É-i maga
sabb szintekre periglaciális formák jellemzők.
Közepes erősségű a talajerózió a kistáj É-i részén.
F öldtan ■ A kistáj jellemző szerkezeti iránya az
ÉÉK-DDNy-i (Hernád-vonal). Az É-i részeket
(Gönctől ÉK-re) szarmata, kb. 10 miiló éves dácit
és riolittufa, a középső részeket (Mogyoróska)
szarmata andezit, a peremi és D-i részeket alsópannóniai áthalmozott riolittufa fedi. Telki
bányán a késő-miocén (szarmata) korú andezit
vulkán kalderájába nyomult kőzettörzsben
nemesfémtartalmú (arany, ezüst) telérek vannak.
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É ghajlat ü Mérsékelten hűvös (É-on hűvös),
mérsékelten száraz éghajlatú kistáj.
A napfénytartam évi összege 1820 óra körüli;
nyáron több mint 700 órán át, télen 170-180 órát
süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet É-on 8,0-8,5 °C, D-en
9,0-9,5 °C, a vegetációs időszaké 14,5, ill. 15,5 °C
körüli. É-on ápr. 20., D-en 16-a körül lehet már
számítani 10 °C fölötti napi középhőmérsékletre.
Az őszi határnap okt. 13., a tartam 174-178 nap.
A fagymentes időszak tartama É-on 160 nap, D-en
170 nap fölötti. Az utolsó tavaszi fagyos nap É-on
átlagosan ápr. 30., D-en ápr. 25. körül, az első
őszi fagyos nap É-on okt. 10-én, D-en okt. 15-én
várható. A legmelegebb nyári napok hőmérsék
letének sokévi átlaga a kistáj É-i részén 30,0-32,0,
D-en 32,0-33,0 °C, télen a leghidegebb napoké
-16,0, -17,0 °C.
A csapadék évi összege a D-i részeken 600
mm alatt van, az országhatárig 650 mm-ig nő. A
nyári félévben 370-410 mm eső várható. A 24
órás csapadékmaximum 82 mm, Telkibányán
észlelték. Évente D-en 45, az É-i részen közel 60
hótakarós napra számíthatunk, 20-30 cm átlagos
maximális hóvastagság mellett.
Az ariditási index értéke É-ról D felé nő
(1,08-1,20).
Jellemző szélirányok az ÉK-i és a DNy-i; az
átlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s fölött van.
Kedvező az éghajlat a szántóföldi kultúrák, a
D-ies lejtőkön a gyümölcstermesztés számára.
V izek ■ A Hemádba folyó Cserenkó-patak és
Gönci-patak, valamint a Szerencs-patakhoz tartó
Malom-, Boldogkővár aljai-, Árkai-, Aranyos- és
Koldu-patak által felszabdalt keskeny területsáv.
A vízfolyások vízjárását a Szerencs-patak víz
mérceadatai alapján tudjuk jellemezni. E szerint
bővebb vízhozamuk csak kora tavasszal és nyár
elején van, száraz időszakban akár ki is szárad
hatnak.
A nagy vízhozamingadozást a gönci Szécsiforráson is megfigyelhetjük (1400-1,9 1/p),
ugyanúgy, mint a Kéked közeli Fürdő-forráson
is (724-0,4 1/p). Velük szemben a korláti Király
tó forrása már kiegyenlítettebb (45,5-4,8 1/p).
„Talajvíz" csak a völgytalpakon található, 2-4
m között. Mennyisége kevés, akárcsak a rétegvize
ké. Az artézi kutaknak a száma is, a vize is kevés.
A közüzemi vízellátás részlegesen kiépített, a
csatornahálózat kiépítése pedig csak néhány

településen kezdődött meg. így a közcsatornával
ellátott lakások aránya kistáji szinten mindössze
13,8% (2008).
N övényzet ■ A vékony, szalagszerű kistáj Ny-ról
körülöleli a Zemplén magasabban fekvő terüle
teit. Zonális vegetációja a lösztölgyes és a cseres
tölgyes lehetett, ezek állományai mára azonban
teljesen megsemmisültek, a helyüket szőlők
foglalják el. A művelt területek közötti felhagyott
parcellákon a visszatelepülés különböző fázisait
találjuk. Az egykori erdők fajai éppúgy előfordul
nak itt, mint az újonnan betelepült sztyeprételemek. Összességében igen fajgazdag, kontinentá
lis hatás alatt álló komplex jellemzi, különböző
szukcesszionális stádiumok mozaikjával. A haj
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dani erdők nyomait mutatja a cseplesz meggy
(Prunus fruticosá), a törpemandula (P. tenella), a
magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), a
pázsitos nőszirom (Iris graminea) és a macskahe
re (Phlomis tuberosa). Számos eredeti sztyepréti
növény közül a tömeges árvalányhaj-fajok mel
lett kiemelhető a piros kígyószisz (Echium maculatum), a hengeres peremizs (Inula germanica), a
hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana) és a magyar
nőszirom (Iris aphylla subsp. hungaricá). A gye
pek leromlásával nagyobb cserjés-bozótos terü
letek jönnek létre. E-on az utak mentén, gyepek
ben mindenfelé megtalálható a mezei gólyaorr

(Geránium pratense).
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, K5, P2b, OC,
H3a, E l; közepesen gyakori élőhelyek: H4, RA,
OB, J5, RC, D34, L2x, L l, E2, RB, E34, L4a, K7b;
ritka élőhelyek: P7, M l, P2a, B4, G3, B la, D6,
K7a, D 5 ,14, K la, B5, M7, A l, B3, II, LY2, M6, M8.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosá) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia
pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
3. ( Vojtkó András)
Talajok ■ A hegylábfelszíni dombságba a Hernád-völgy Telkibányánál, Regécnél és Boldogkő
újfalunál nyúlik be mélyebben. A kistáj É-i
részén a szarmata dácit és riolittufa, a középső
részen szarmata andezit, a D-i részen pannon át
halmozott riolittufa őrzi a vulkáni tevékenység
nyomait. A kistáj felszínen még harmadidőszaki
agyag, nyirok és negyedidőszaki lösz található.
A vulkáni kőzeteken és a löszön, Vizsoly környé
kén pedig a nyirokszerű agyagon agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek. Területi
részarányuk 54%. A löszön képződött, vályog
mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálko
dású változatok tartoznak a legjobb termékeny
ségi kategóriába (ext. 30-55, int. 35-70). A nyi
rokszerű agyagon képződött, agyagos vályog
mechanikai összetételű, kedvezőtlenebb vízgaz
dálkodású és erősen savanyú kémhatású talajok
erodált változatainak a termékenysége is gyen
gébb (ext. 15-30, int. 20-40), míg a több szerves
anyagot tartalmazó foltok némileg termékenyeb
bek. Az andeziten és rioliton, valamint ezek tufá
in képződött, köves, sekély termőrétegű és szél
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sőséges vízgazdálkodású változatok igen gyen
ge termőképességűek.
Az alacsonyabb térszínek és a szelídebb lejtők
nyirokszerű vagy löszös anyagán barnaföldek
keletkeztek. Területi részarányuk 15%. A löszön
kialakult, vályog mechanikai összetételű, kedve
ző vízgazdálkodású barnaföldek jó produkciós
képességűek (ext. 45-65, int. 50-85), a nyiroksze
rű agyagon képződött, nehezebb mechanikai
összetételű, kedvezőtlenebb vízgazdálkodású
változatok termékenysége csekélyebb (ext.
25-35, int. 30-40). A szőlőterületek aránya terüle
tükön 17%.
A kistáj legkedvezőbb termékenységű talajai
a Hernád felé néző lejtők löszön képződött csernozjom barna erdőtalajok. Területi részarányuk
jelentős (31%). Mechanikai összetételük vályog,
a vízgazdálkodásuk kedvező. Jórészt szántóte
rületek (84%), a szőlők részaránya 8%. A szántó
kon búza, kukorica, napraforgó és lucerna ter
meszthető jól (ext. 50-80, int. 65-100).
A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. Ny-i pere
mén kívül, részben a Hernád völgyében vezet a
megszüntetésre kijelölt E -D -i irányú Szerencs-Hidasnémeti egyvágányú vasúti mellék
vonal, a kistáj külső forgalmi tengelye, amelyen
viszont a kistáj több településének is van vasút
állomása. A térség e vonalra merőleges alsóren
dű közútjai a közeli vasútállomásokra, ill. a vasút
tal párhuzamos összekötőútra hordják a forgal
mat, biztosítva a községek számára Szerencs és
Encs vasúti, ill. közúti elérhetőségét. Az állami
közutak hossza 33 km, a közútsűrűség 37,4
km/100 km2. A térség településeinek harmada
közúthálózati végpont. Ugyanilyen arányban
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rendelkeznek vasútállomással a kistáj községei,
amelyek viszont a kistájon kívül, 2-5 km-re fek
szenek a településektől.
T elepüléshálózat ■ A kistáj nagyon sűrűn be
települt, 100 km2-re 11 település jut. A tucatnyi
helységből egyedül a szép mezővárosi múlttal
rendelkező Gönc városi jogállású (2001: 2252 la
kos). Rajta kívül az egykori bányaváros, ma
már község Telkibánya érdemel említést ebben
a megközelítésben. A városi népesség aránya
(2001: 44,5%) elmarad az országos átlagtól. A
faluhálózat több mint felét a törpefalvak teszik
ki, 1000 lakosnál népesebb falu nincs is. A fal
vak átlagos népességszám a m indössze 250
( 2001).

N épesség ■ A magas településsűrűség alacsony
népsűrűséggel társul (2001:47 fő/km2). A népes
ségmaximum éve 1870 (!), azóta a kistáj elveszí
tette népességének több mint a felét (2001: 5059
fő). Az utóbbi évtizedekben felgyorsult a népes
ségfogyás, mivel a természetes népmozgalom és
a migráció egyaránt veszteséges. Kistáji szinten a
korszerkezet még kedvező, mivel a gyermekkorúak aránya meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
21,6, ill. 19,5%). A települések között azonban na
gyok a különbségek: az elöregedési index értéke

a települések 1/3 részében <100, a felében vi
szont a népesség elöregedése visszafordíthatat
lannak látszik. Az iskolázottság szintje messze
elmarad az országos átlagtól: a lakosság kb. 30%-a
még az általános iskolát sem végezte el, az érett
ségizettek aránya csak a fele, a diplomásoké
pedig bő 1/3-a az országos átlagnak.
A vallási megoszlásban a katolikusok domi
nálnak (2001: római katolikus: 54,4%, görög ka
tolikus: 5,4%), de közel 1/3 a reformátusok
részesedése is. Az utóbbiak hagyományos köz
pontjai Gönc és Telkibánya. A felekezeten kívü
liek és az ismeretlen vallásúak együttes aránya
is alig 7%. A népesség túlnyomó része (2001: kb.
90%) magyar, de jóval az átlag feletti a cigány
ság aránya is (9,4%). Legnagyobb, több mint 200
fős közösségük Boldogkőújfalun él, itt az ará
nyuk 36,5%.
A munkaerő-piaci mutatók rendkívül roszszak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása
mindössze 18,6%-os, a munkanélküliek aránya
pedig 35,2%. A foglalkozási szerkezetben a terci
er szektor a meghatározó (2001: 64,4%), az ipar
viszont alig előzi meg a mezőgazdaságot (19,3,
ill. 16,3%). 2007 nyarán a munkanélküliek ará
nya az országos átlag közel három és félszerese
(21,5%), a települések közötti sokszoros különb
ségekkel.

T áji adottságok és értékek

degenforgalmi régió: észak-magyarországi
püspöki kastély védett kertje (Hejce)
Zempléni Tájvédelmi Körzet
Aranyosi-völgy (Abaújalpár), jeges barlang (Telkibánya; csak kívülről nézhető meg), regéci tanösvény (Regéc, Mogyoróska),
Országos Kéktúra
andezit kőtenger (Boldogkőújfalu)
Tóhegy őskori vár maradványai (Árka), regéci várrom (Regéc)
re f tem plom (Abaújalpár, Árka, Boldogkőújfalu,-Gönc, Telkibánya), r. kát. te m plom (Hejce), Szent Katalin Ispotály
és kápolna (Telkibánya)
Kapy-kúria (Abaújalpár), Pálffy-kastély (Gönc), Püspöki kastély (Hejce), Domokos-Téglássy-kúria, D om okos-H ercor-kúria,
Szepessy-kúria (Korlát), Károlyi-vadászkastély (Telkibánya)
huszita ház (Gönc)
zsidó tem ető (Gönc), faragott fejfás tem ető, Szép Ilonka sírja (Telkíbánya)

+T+
Károlyi Gáspár szobra (Gönc), Nemes Sándor faszobrai (Hejce), Bányász-emlékmű (Telkíbánya)
barokk kőhídak, bányalejáratok és aranymosóhelyek (Telkibánya) :

fit

Tóhegy őskori vár maradványai (Árka), Károlyi Gáspár Múzeum és Bibliakiállítás, pálos kolostorrom (Gönc),
Ént- és Ásványbányászati Múzeum, Vadászati kiállítás (Telkibánya)
pincerendszer, népi lakóházak (Hejce)

a
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6.7.21 TOKAJI-HEGY
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 26 km2 (a középtáj 2,5%-a,
a nagytáj 0,2%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
6,0
18,0
5,5
32,2
9,7
27,9
0,6

Hektár
155,9
463,5
142,0
831,5
251,6
721,1
15,2

D omborzat ■ A kistáj egy harmadidőszaki vul
káni kúp maradványát és közvetlen előterét fog
lalja magában. A felszín mintegy 30%-a a gerin
ces típusú hegy, 60%-a az alacsony domblábi hát
és lejtő, 10%-a az alacsony, enyhén tagolt síkság
orográfiai domborzattípusba sorolható. A vulká
ni kúp maga is egy alacsonyabb peremlépcsőn
helyezkedik el. A tszf-i magasság 98 és 512 m kö
zött változik, az átlagos relatív relief 117 m/km2.
A kúpformának megfelelő sajátos, centrális víz
hálózat átlag alatti vízfolyás-sűrűségű: 1,9
km/km2. A mindenütt jelentős talajerózió külö
nösen a Tokaj és Tárcái közti, 250-350 m átlagma
gasságú, D-i kitettségű felszíneken intenzív.
F öldtan ■ A kistáj fő tömege a középső- és a
felső-miocén határán képződött dácit; az É-i fel
színeket (mintegy 20%-ban) riolit és riolittufa fe
di. Az andezites-dácitos működés leggyakoribb
formája a Tokaji-hegyen is a lávafolyás volt.
A láva és a piroklasztit váltakozásával kialakult
rétegvulkán szerkezete több kőbányájában is ta
nulmányozható. A hegy lejtőlábi felszíneit kb.
250 m magasságig kúppalástszerűen lösz borítja. A
Tokaji-hegy a Zem pléni
hegyvidéktől térbelileg kissé
elkülönül, de genetikailag
ugyanannak a 13-15 millió
évvel ezelőtti vulkanizmusnak a negyedidőszak folya
mán retusálódott maradvá
nya. A formakincs szempont
jából jellemző tektonikus
irány az ÉK-DNy-i.
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É ghajlat ■ Mérsékelten meleg-mérsékelten szá
raz, de az É-i lejtőkön és a hegytetőn mérsékelten
hűvös-mérsékelten száraz az éghajlat.
A napfénytartam évi összege eléri az 1850
órát; ebből nyáron 750, télen 180 óra napsütés
valószínű.
Az évi középhőmérséklet a csúcs térségében
8,5-9,0 °C, a hegy lábánál közel 10,0 °C, a vege
tációs időszaké 15,5-16,0, ill. 16,0-17,0 °C. Vár
ható, hogy a D-ies kitettségű lejtőkön már ápr.
10-től okt. 19-ig, azaz 189 napon át meghaladja a
napi középhőmérséklet a 10 °C-ot. Általában 185
nap körüli a fagymentes időszak hossza, de a
D-ies lejtőkön meghaladja a 190 napot is. Az
utolsó tavaszi fagy ápr. 15. körül, az első őszi
fagy okt. 15. után várható. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33,0 °C, a mini
mumok átlaga -16,0 °C.
Évente 590-610 mm csapadékra lehet számí
tani; ebből a nyári félévben 360 mm körüli eső
várható. A legtöbb 24 órás csapadékot a közeli
Tokajban (78 mm) észlelték. Átlagosan évente 40
napig fedi hótakaró a talajt, az átlagos maximális
vastagsága 20 cm körüli.
Az ariditási index 1,15-1,18 közötti.
Jellemző szélirányok az ÉK-i és a Ny-i. Az át
lagos szélsebesség 2-3 m/s, a csúcson kevéssel 3
m/s fölött.
Az éghajlata a lejtőkön megfelelő mind a
szántóföldi, mind a kertészeti kultúrák számára.
Történelmi borvidék.
V izek ■ A Bodrog-torkolat D-i oldalán emelke
dő kistájnak saját vízhálózata nincs. Időszakos
vizei É-on a Bodrogba, K-en és D-en a Tiszába
futnak le.
A terület vízszegénységét mutatja, hogy
a hegylejtőnek csak szivárgásai vannak. így nem
csodálkozhatunk, hogy sem „talaj"-, sem réteg
vízre nem számíthatunk a
lejtőkön. Bodrogkeresztúr
kútjai már a Bodrog völgyé
ből nyerik vizüket.
A helység közüzemi víz
ellátású, de csatornaháló
zata is kiépült. Az erre kap
csolt lakások aránya 74,9%
(2008).
N övényzet ■ Az Alföld sík
jából meredeken kiemelkedő
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hegykúp exponált helyzetének következtében az
Északi-középhegység fontos és faj gazdag flóra
szigete. A hegy művelése az ember megjelenésé
vel egyidejű. Potenciális vegetációja száraz töl
gyes, a D-i oldalakon több helyen is kiritkuló és
gyepekkel mozaikoló molyhos tölgyes formájá
ban, míg az É-i lejtőkön gyertyánnal elegyesen.
D-i lejtőin a xerotherm társulások dominálnak,
számos növényritkasággal, nevezetes a pontuszi-keleti fajok előfordulása. Legritkább növé
nye a hazánkban már csak itt előforduló gyapjas
őszirózsa (Aster oleifolius). Szintén féltett ritka
ság a bugás hagyma (Allium paniculatum), a
nagy gombafű (Androsace maxima), a gyapjas
csüdfű (Astragalus dasyanthus), a bíboros sal
langvirág (Himantoglossum caprinum), a csajka
virág (Oxytropis pilosa) és a vastaggallyú körte
(Pyrus nivalis). A szőlőkkel szomszédos gerince
ken vagy felhagyott gyümölcsösökben az erdőssztyep-vegetáció számos jellemző faja előfordul
(törpemandula - Prunus tenella, tavaszi hérics Adonis vernalis, macskahere - Phlomis tuberosa,
piros kígyószisz - Echium maculatum, dunai
szegfű - Dianthus collinus). A hegyláb lösszel bo
rított szoknyáján, útrézsűkben, leszakadásokon
a löszfalnövényzet a jellegzetes (taréjos búzafű Agropyron pectiniforme, heverő seprűfű - Bassia
prostrata). Az ősi gyepeket és erdőtársulásokat
leginkább az elakácosodás veszélyezteti.
Gyakori élőhelyek: P2b, K2, H3a; közepesen
gyakori élőhelyek: RC, L l, P2a, OC, B la, M l,
LY4; ritka élőhelyek: H5a, 12, OB, E34, RB, M6,
P7, E l, H 4 ,14.
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus aldssima) 2, gya
logakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster
spp.) 2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2,
kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1,
amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacaciá) 3, aranyvessző-fajok (Solidago
spp.) 2. ( Vojtkó András)
T alajok ■ A Tokaji-hegy középpontját miocén
dácitkúp alkotja, a K-i és a Ny-i felszínét riolit és
riolittufa fedi, míg ezeket mintegy 250 m tszf
magasságig lösz takarja be, a peremeken pedig
több fosszilis talaj is látható. A képződött talajok
nagy része bamaföld (89%), amelyeken az erózió
veszélye jelentős és a löszön képződött változa

tok már jelentősen erodálódtak. A nem löszön
képződött barnaföldek mechanikai összetétele
agyagos vályog. Vízgazdálkodásukra a kis víz
vezető, a nagy vízraktározó képesség a jellemző.
Erősen savanyú kémhatásúak. Termékenységi
besorolásuk is az erózió és a savanyúság függvé
nye (ext. 25-53, int. 30-70). E talajtípuson a sző
lőtermesztés a jelentős (75%), szántóként csupán
10%-uk hasznosított. A szőlőművelésben az eró
zióvédelem a tradicionális kőtámfalas, teraszos
kialakítású. A talajvédelem e megoldása miatt a
szőlőművelés nem gépesíthető.
A Bodrog völgyében nyers öntések találha
tók, mechanikai összetételük agyagos vályog.
Vízgazdálkodásuk a jobb víztartó képesség
miatt kedvezőbb, mint a bamaföldeké. Szénsavas
meszet nem tartalmaznak, a 20-35 (ext.) és 25-50
(int.) termékenységi kategóriákba tartoznak.
20%-ban szántóként, zömmel (65%) rét-legelő
ként hasznosíthatóak.
A talajtípusok te rületi megoszlása

Talajtípus kód
09

Területi részesedés (%)
89

31

11

A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

Talajtípus
kód
09
31

0-5
9

100

Lejtőkategória
5-17 17-25 >25
17
8
66
-

Erdő
-

-

K özlekedés ■ Maga a hegy félperiferiális, a pe
reme viszont arteriális közlekedési hálózati hely
zetű terület, amelyet Ny-ról és D-ről villamosí
tott vasúti fővonal (Szerencs-Nyíregyháza), K-ről
a 35. sz. (Nyíregyháza-Tokaj-Bodrogkeresztúr)
főút övez. É-i pereméhez közel fut a 37. sz. főút
és a Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal is, ame
lyek a kistáj egyetlen települése, a főút menti
Bodrogkeresztúr számára kedvező feltételeket
biztosítanak a közeli városok (Szerencs, Sáros
patak, Tokaj), valamint Nyíregyháza elérésére.
A hegytetőre a csak néhány közúttal rendelkező
kistáj K-i peremétől (Tárcái felől) kiépített út ve
zet. Az állami közutak hossza 10 km, amelyből 2
km (20%) másodrendű főút. A közútsűrűség 40
km/100 km2, a főútsűrűség 8 km/100 km2.
Vasútvonalak csak érintik a kistájat, viszont Bodrogkeresztúrnak - már a Hegyalja területén -
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van saját vasútállomása. A kistáj DK-i pereme
érintkezik az Alföld legnagyobb hajózható vízi
útjával, a Tiszával, amelyet a közeli Tokajnál köz
úti és vasúti hidak ívelnek át.
T elepüléshálózat h A minimális méretű kistáj
ban egyetlen település (Bodrogkeresztúr) talál
ható (2001: 1286 lakos).
N épesség ■ A kistáj népsűrűsége (2001: 76
fő/km2) elmarad az országos átlagtól. A népes
ségmaximum éve 1930, azóta a térség elveszítet
te népességének közel felét. A népességszámot a
javuló migráció és a romló természetes népmoz
galom alakítja. A kedvezőtlen népesedési folya
matok nyomot hagytak a korszerkezeten is: a 65
évesnél idősebbek aránya meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 20,7, ill. 15,7%). Az elörege
dési index értéke 170, ami kezdődő elöregedésre
utal. Az iskolázottság szintje érzékelhetően el

marad az országos átlagtól, leginkább a diplo
mások arányában (2001: 4,3%).
A vallási összetétel meglehetősen vegyes: a
római katolikusok teszik ki a többséget (2001:
56,8%), de az átlagosnál jóval magasabb a görög
katolikusok aránya is (14,9%), s ezt meghaladó a
reformátusok részesedése (22,9%). A felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes ará
nya a 4%-ot sem éri el. A népesség lényegében
színmagyarnak tekinthető, mivel egyetlen ki
sebbség aránya sem éri el az 1%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók érzékelhetően
rosszabbak az országos átlagnál: 2001-ben a né
pesség gazdasági aktivitása mindössze 24,7%-os,
a munkanélküliek aránya pedig 15,9%. A foglal
kozási szerkezetben meghatározó a tercier szek
tor (2001: 67,2%), messze megelőzve az ipart
(30,9%) és a csekély súlyú mezőgazdaságot
(1,9%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(10,3%) bő másfélszerese az országos átlagnak.

TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Borvidék: Tokaj-hegyaljai
Tokaj-B odrogzug Tájvédelmi Körzet
Finánc-domb, Kopasz-hegy (Tokaj)

í
obszidián-lelőhely (Bodrogkeresztúr), Kopasz-hegy
gótikus r. kát. tem plom , gör, kát. tem plom , ref. tem plom (Bodrogkeresztúr)
Máriássy-kúria (Bodrogkeresztúr)

i
Eötvös-ház, Rákóczi-ház, Reb Steiner Saje csodarabbi háza /zarándokhely/ (Bodrogkeresztúr)
Reb Steiner Saje csodarabbi sírja, zsidó tem ető (Bodrogkeresztúr)

t Tt
1848-49-es em lékmű (Bodrogkeresztúr)
Magyar M o to ro k Múzeuma (Bodrogkeresztúr)

6.7.22 SZERENCSI-DOMBSÁG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 114 km2 (a középtáj 10,9%-a,
a nagytáj 1%-a).
D omborzat ■ A kistáj 115 és 336 m közötti átla
gos tszf-i magasságú hegységelőtéri dombság,
amelyet a középhegység hegylábfelszíneként ér
telmezhetünk. A felszín három, közel É-D-i csapású dombhát, völgyközi hát sorozatából áll;
ezek átlagosan 250 m magasak. A köztük levő
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|Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,2
60,3

2,6
7,3
9,2
16,0
0,4

Hektár
477,9
6874,2
299,7
829,6
1052,1
1823,9
47,0

keskeny eróziós völgytalpak a felszín kb. 8%-át
teszik ki. Horizontálisan gyengén felszabdalt, az
átlagos vízfolyássűrűség 1,5 km/km2. A relatív
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relief átlagos értéke 70 m/km2, a központi részen
100 feletti, Ny-on 50 alatti értékek a jellemzőek.
Az ÉK-i kitettségű lejtők erősen, a felszín egésze
közepesen erózióveszélyes.
F öldtan ■ A kistájat a Tokaj-Zempléni-hegységtől a Szerencs-patak völgyét követő szerkezeti
vonal különíti el. A paleozoos alaphegységre kö
zel 1500 m vastagságban posztszarmata üledé
kek kerültek. A felszín több mint 80%-át szarma
ta riolittufa fedi, a Ny-i részt medence fáciesű
pannon fedő borítja. Kiemelkedései (preparálódott riolit- és riodácitkúpok) közét túlnyomórészt áthalmozott piroklasztikum tölti ki. Jellem
ző szerkezeti vonalai az ÉÉNy-DDK-i és az É-D-i.
Limnokvarcit- és bentonit-előfordulás (Rátka).
Éghajlat ■ A D-i vidékeken mérsékelten meleg
mérsékelten száraz, É-on mérsékelten hűvös
mérsékelten száraz éghajlattal jellemezhető.
Az évi napfénytartam 1850 óra körüli; a nyári
740-750, a téli 170 óra körül van.
Az évi középhőmérséklet 9,5-9,9 °C, a vegetá
ciós időszaké 16,3-16,8 °C. Várható, hogy évente
184 napon keresztül a napi középhőmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot, mégpedig ápr. 13-14. és
okt. 14. között. A fagymentes napok száma 180
körüli; ez az időszak ápr. 20-25. és okt. 15. közé
esik. A legmelegebb nyári nap maximum hőmér
sékletének sokévi átlaga 33,0 °C, a leghidegebb
téli napé pedig -17,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 580 mm körül várható, a
tényészidőszakban kb. 370 mm eső a megszokott.
A legtöbb 24 órás csapadékot (107 mm) Abaújszántón mérték. Évente 45-50 hótakarós nap mellett a
maximális hóvastagság sokévi átlaga 20 cm.
Az ariditási index 1,18-1,23.
Leggyakrabban ÉK-i és D-i szélre számítha
tunk, az átlagos szélsebesség 2-2,5 m/s.
Mezőgazdasági kultúrák számára az éghajlat
megfelelő; a jó expozíciójú lejtők kiválóan alkal
masak szőlőtermesztésre.
V izek ■ A Szerencs-patak Abaújszántó alatti 15
km hosszú völgyétől terjed Ny-ra, az Abaújszántó-Megyaszó közötti vonalig. A Szerencs alsó
szakaszán kívül a kistáj egyetlen vízfolyása a
Gilip-patak.
A Szerencs-patak szerencsi vízmércéje jól jel
lemzi a lefolyásviszonyokat, bár az itteni víz
gyűjtő (347 km2) közel háromszorosa a kistáj

kiterjedésének. E szerint: LKV = -6 cm, LNV =
264 cm; KQ = 0,05; KÖQ = 0,8; NQ = 60 m3/s. A
nagy vizek időszaka a kora tavasz és a nyárelő;
máskor igen kevés víz van a medrekben.
A két nagyobb forrás, a golopi Pál-kút (35
1/p) és a rátkai Csipketoroki-forrás (15 1/p) átla
gos vízhozama is mérsékelt.
Egyetlen állóvizét Monok mellett, a Gilippatakon duzzasztották (39 ha), árvizek visszatar
tására és mezőgazdasági vízellátásra.
„Talajvíz" valamelyes mennyiségben inkább
csak a völgytalpakon található, 2-4 m között, de
hellyel-közzel a hátakon is előfordul, 6 m alatt. A
kistáj felépítésének megfelelően főleg nátriummagnézium-kalcium-hidrogénkarbonátos lágy
víz. A rétegvíz mennyisége még kevesebb, az ar
tézi kutak száma is, vize is kevés.
Minden településnek van közüzemi vízellátása,
a csatornahálózat kiépítése azonban csak Rátkán
kezdődött meg. így a közcsatornával ellátott laká
sok aránya kistáji szinten mindössze 6,8% (2008).
N övényzet ■ A Szerencsi-dombság növényzete
a szomszédos Hegy aljához hasonló, eredetileg
cseres- és melegkedvelő tölgyesek boríthatták,
néhol sztyeprétfoltokkal váltakozva, amelyekből
mára csak apróbb foltok maradtak meg. A Monoki-erdő cseres-tölgyesei némi átmenetet mu
tatnak a Harangod lösztábláját egykor uraló
tatárjuharos lösztölgyes felé. A sztyeprétek reliktumállományai a terület Ny-i peremi dombsora
in maradtak fenn, ritka löszpusztai fajokkal
(taréjos búzafű - Agropyron pectiniforme, vöröses
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hagyma - Allium marginatum, szártalan csüdfű Astragalus exscapus, magyar nőszirom - Iris
aphylla subsp. hungarica, leánykökörcsin - Pulsatilla grandis, hegyi kökörcsin - P. montana, bozon
tos árvalányhaj - Stipa dasyphylla, hosszúlevelű
árvalányhaj - S. tirsa). A térség legértékesebb ré
sze a lösztábla Hernád felé meredeken leszakadó
része. Itt az egykori löszgyepek kis területű folt
jai több értékes fajt őriznek: törpemandula (Prunus tenella), piros kígyószisz (Echium maculatum),
macskahere (Phlomis tuberosa), kései pitypang
(Taraxacum serotinum). A kistáj túlnyomó része
szőlőművelés alatt áll, esetleg parlag. A regene
rálódó, visszaalakuló gyepfoltok gazdag pusztai
növényzetűek, a gazdagon mozaikos tájnak kö
szönhetően. Szórványos előfordulású a csillag
őszirózsa (Aster amellus), a réti őszirózsa (A. sedifolius), a kornistárnics (Gentiana pneumonanthé) és
a sziki kocsord (Peucedanum officinale). A felha
gyott táblákon néhol terjed a siskanád, évekreévtizedekre konzerválva ezzel a növényzetet.
Gyakori élőhelyek: P2b, L2a, OC, OB, H4,
H3a; közepesen gyakori élőhelyek: RC, F2, P7,
L2x, D34, F ia, H5a, K la, M6, P2a, RB, B la; ritka
élőhelyek: K2, BA, L4a, F lb , E l, B2, A l, L l, F4,
G3, M8, RA, B3, L5, M2, B5, M l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundó) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
2. ( Vojtkó András)
Talajok ■ A hegylábfelszíni dombság kistáj riolit, riolittufa, a DK-i részek magasabb hátain
andezit, a lejtőkön ezek törmeléke lösszel, Mo
noktól DNy-ra harmadidőszaki üledékekkel
keveredett, helyenként pedig nyirok kőzeten
kialakult talajtípusa a barnaföld (44%). A nyirok
szerű agyagon képződött barnaföld mechanikai
összetétele agyagos vályog, vízgazdálkodására a
kis vízvezető, a nagy vízraktározó és az erős víz
tartó képesség jellemző. A termékenységi beso
rolás függ a savanyúság és az erodáltság mérté
kétől (ext. 25-45, int. 30-60). A leggyengébb ter
mőképességű változatok azok az erősen erodált
barnaföldek, amelyek vízgazdálkodása a sekély
termőrétegűség miatt már szélsőséges. Az ero
dált változatok az eróziónak kevésbé ellenálló,
könnyebb mechanikai összetételű harmadidő
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szaki üledékekre jellemzőek. A barnaföldeken a
szőlőterület 10%.
A Hernád felé néző alacsonyabb domboldala
kon a löszön képződött, vályog mechanikai
összetételű, kedvező vízgazdálkodású és jó ter
mőképességű (ext. 50-75, int. 65-95) csemozjom
barna erdőtalajok jelentős területet (40%) boríta
nak. Szántóként akár 70%-uk is hasznosítható.
A Szerencs-patak völgyében agyagos vályog
mechanikai összetételű réti öntések találhatók
(11%). Vízgazdálkodásuk kedvező, gyenge táp
anyagtőkéjűk miatt azonban kevésbé terméke
nyek (ext. 15-30, int. 25-40).
A kistáj D-i, andezit és riolit kőzetű felszínein
az erodált, kopár és köves talajok aránya 5%.
A talajtípusok területi megoszlása
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K özlekedés ■ Félperiferikus közlekedési hálóza
ti helyzetű, főút nélküli, Ny-i felén közúthiányos
terület. K-i részén vezet a részben megszüntetésre
kijelölt Szerencs-Hidasnémeti egyvágányú vasúti
mellékvonal D-i szakasza, amely az Abaújszántó
felé vezető összekötő úttal együtt a térség forgal
mi tengelye. A kistáj D-i pereméhez közel, de
azon kívül vezet a 37. sz. főút Miskolc-Szerencs
közötti része, valamint a Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza villamosított vasúti fővonal kétvágányú
szakasza. A térség néhány, e tengelyekre merőle
ges alsórendű közútja e főútra és a vasútvonal
állomásaira hordja a forgalmat, biztosítva a köz
ségek számára Szerencs és közvetve Miskolc köz
úti és vasúti elérhetőségét. Az állami közutak
hossza 42 km, a közútsűrűség 34 km/100 km2.
Vasútvonalainak hossza 10 km, a vasútsűrűség 8
km/100 km2. Településeinek 75%-a rendelkezik
vasútállomással, ill. vasúti megállóhellyel.
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T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj betelepültsége va
lamivel az országos átlag feletti, 100 km2-re kö
zel 4 település jut. A településhálózat aszimmet
rikus, a Ny-i rész lényegében lakatlan. A térség 4
helységéből a szerény központi helyi funkciók
kal rendelkező Abaújszántó városi jogállású
(2001: 3545 lakos). A kistáj inkább a szomszédos
Szerencs vonzáskörzetéhez tartozik. A városi né
pesség aránya közel 50%. A faluhálózat 2 köze
pes méretű és 1 kisfaluból áll, átlagos lélekszá
múk 1200 körül van (2001).

N é p e s s é g h A kistáj eléggé ritkásan benépesült,
a népsűrűség 67 fő/km2 (2001). A népességmaxi
mum éve 1930, azóta a térség elveszítette népes
ségének közel 30%-át (2001: 7121 fő). A népes
ségszámot a romló természetes népmozgalom és
a javuló migráció alakítja. A korszerkezet még
kedvező, a gyermekkornak aránya meghaladja a
65 év felettiekét (2001:13,7, ill. 13,4%).

A vallási összetételben meghatározó a római ka
tolikusok súlya (2001: 70,9%), de átlag feletti a gö
rög katolikusok aránya is (5,4%). A reformátusok a
lakosság közel 1/5 részét teszik ki, a felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak aránya mini
mális (1,8-1,8%). A népesség többsége magyar,
arányuk azonban nem éri el a 90%-ot, mert magas
a németek és a cigányok részesedése is (2001: 6,3,
ill. 3,1%). Az előbbiek szinte kivétel nélkül Rátkán
élnek, itt az arányuk meghaladja a 40%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók messze elmarad
nak az országos átlagtól: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása mindössze 23,2%-os, a
munkanélküliek aránya viszont 29,1%. A foglal
kozási szerkezetben a tercier szektor aránya alig
haladja meg az 50%-ot (2001: 54,6%), az ipar és a
mezőgazdaság aránya viszont átlag feletti (37,9,
ill. 7,5%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
az országos átlag duplája (12,7%), a települések
közötti érzékelhető különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

idegenforgalmi régió: eszak-magyarorszagi
Borvidék: Tokai-heevaliai

■

Andrássy-kastély parkja (M onok)
í

Abaújszántó

4

Aranyos-völgy és környéke (Abaújszántó)

■

opálváltozatok (M onok)
ev. tem plom , gör, kai. icm plo m (Abaújszántó), ref. tem plom (G olop)
Patay-kastély (Abaújszántó), Vay-kastélyok (G olop), Andrássy-kastély, Monoky-kastély (M onok)
Kossuth Lajos-szobor, kálvária (M onok)
Ősi Magyar C ím ertár (G olop), Kossuth Lajos Emlékmúzeum (M onok)
pincesor /világörökség/ (Abaújszántó), ném et lakóház (Rátka)
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T erülethasznosítás

Típus
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 208 km2 (a középtáj 19,8%-a,
a nagytáj 1,9%-a).
■ A kistáj 100 és 514 m között változó
tszf-i magasságú, erősen tagolt, DK-i kitettségű
lejtővidék. A felszín 2/3-a a közepes magasságú,
tagolt dombságok orográfiai domborzattípusába
sorolható. Az ÉK-i csapású kistájat a Zemplénihegység Bodrog felé kifutó gerincei tagolják,
D

o m bo r zat

1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
3,5
13,9
6,5
19,2
10,5
46,2
0,3

Hektár
732,5
2879,4
1345,4
3980,6
2175,5
9600,6
62,0

amelyek közén félmedencék alakultak ki. A ta
golt hegylábfelszín átlagos relatív reliefe 115
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m/km2, ÉK-en 130,
a középső szaka
szon 50 m/km2 ér
tékű. Az átlagos
v íz fo ly á ssű rű sé g
2,2 km/km2, a fél
medencékben ezt
meghaladó értékű.
A felszín több, mint
80%-a talajerózió
val veszélyeztetett.

i,J U *tósvágás
Nagyhuta

' D Vágáshuta

*

rudabányácÉ a

Korlát

^.Boldogkő
ül váralja
újfcjjn

Mojf^ósk^

6 ,7 ,1 1

Középhuta
Komlóska

Vajdácska

■ A kistáj
Abaújaipár
kb. 60%-át szarma
ta riolittufa építi
irazsadány
fel, a középső és a
DK-i részek a cent
rális kitörésekből
imosújjaíu
származó szarmata
'laszliszka
piroxénandezitből
állnak (20%). Ez
Györgytarló
Kenézlő
utóbbiak a nagyobb
abszolút magasságú
felszínekhez kap
frogkisfalud
csolódnak. A képet
az intenzív hidro
termális, kovás, kar
Mezőzombof"
bonátos
vulkáni
utóműködés termé
Az évi középhőmérséklet az É-i, magasabban
kei és a szarmata lagunarendszerben lerakodott
fekvő részeken 8,0, D-en és a DK-i szegélyen
áthalmozott vulkánitok színezik. Erdőbénye mel
9,5-9,8 °C, a nyári félévé ugyanilyen eloszlásban
lett a szarmata korú gejzírtó-medencében 30-40 m
15,0 °C körül, ill. 16,5-17,0 °C között. É-on éven
vastagságban kovaföld képződött, amit 1937 óta
te 181, D-en 186 napon keresztül a napi középhő
művelnek. Mád és Sárospatak térségében kaolin
mérséklet meghaladja a 10 °C-ot, ez az időtartam
előfordulások vannak. A pleisztocénben meg
a magasság és a földrajzi szélesség függvényé
növekedő relatív relief a lepusztító folyamatok
ben ápr. 10-15. és okt. 14. közé esik. Átlagosan
hajtóerejévé vált.
több mint 180 napon át a hőmérséklet nem csök
A felszínt mindenütt vékonyabb-vastagabb
ken fagypont alá, de a lejtőkön ez az időszak a
szoliflukciós üledék fedi, a peremeken erre he
190-et is megközelíti. A fagymentes időszak ápr.
lyenként lösz települt. A kistáj jellemző szerkeze
20. körül kezdődik és okt. 15-20. között ér véget.
ti irányai az ÉK-DNy-i (ez egyben a DK-i határt
Az évi legmagasabb hőmérsékletek átlaga
is jelöli) és az ÉÉNy-DDK-i.
32,0-33,0 °C, a legalacsonyabbaké pedig -16,0,
-17,0 °C.
É g h a j l a t ■ A DK-i részeken mérsékelten me
Mintegy 600-620 mm, de É-on 660 mm az évi
leg-mérsékelten száraz, másutt mérsékelten hű
csapadékösszeg; a vegetációs időszakban kb.
vös-mérsékelten száraz az éghajlat, de az É-i
380-400 mm eső várható. Makkoshotykán mér
részek a mérsékelten nedves övezet határán te
ték a legtöbb egy nap alatt lehullott esőt (108
rülnek el.
mm). A téli félévben D-en mintegy 40, É-on 60
Az évi napfénytartam 1850 óra körül várható.
napon át borítja a talajt hó, a maximális hóvas
Nyáron 730-740, télen 170 óra körüli napsütésre
tagság átlaga 22-25 cm.
számíthatunk.
Fö
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Az ariditási index É-on 1,05-1,08, DK-en ennél
nagyobb, mintegy 1,15-1,20.
Leggyakrabban É-i, ÉK-i és D-i szél fúj, az át
lagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2 m/s
értéket.
Éghajlata alkalmassá teszi a kistájat mind a
szántóföldi növények, mind pedig a különböző
gyümölcsök termesztésére. Szőlőtermesztésre is
kiválóan alkalmas.
V i z e k ■ A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé
lejtő peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszá
tól kezdve a Radvány (Hercegkúti-), a Szarkakúti-, a Tolcsvai- és a Bényei-patakon át DK-nek
haladó vízfolyások harántolják. D-en részesedik
a Taktába folyó Mádi-patak vízgyűjtőjéből is.
Vízmérceadatokat 3 patakról közlünk.
A vízfolyások közös tulajdonsága a szélsősé
ges vízjárás és vízhozam-ingadozás, bár az utób
bi mértéke erősen függ a tápláló terület tározó
hatásától. Az árvizek szokásos időpontja a kora
tavasz, de nyár elején és ősszel is lehetségesek.
Az árhullámok nem tartósak, az árterületről
gyorsan levonulnak.
2 kis tározótava a Mádi-patakon 2 ha, mellék
vizén, a Fürdő-patakon, a Mád-Dorgóvölgyi-tározó pedig 4,5 ha felületű. Előbbi záportározást,
utóbbi mezőgazdasági vízpótlást szolgál. Forrá
sai közül az erdőhorváti Ny-i forrás említhető,
36 1/p átlagos vízhozammal. Valamelyes „talaj
víz" a völgyek alsóbb szakaszain 4 -6 m között,
feljebb 6 m-nél mélyebben érhető el. Az artézi
kutak általában sekélyek, a vízmennyiségük
mérsékelt.
A közüzemi vízellátás majdnem teljesen, a
csatornahálózat részlegesen kiépített, így a köz
csatornával ellátott lakások aránya kistáji szinten
68,2% (2008).

Vízfolyás

Vízmérce

lénre jellemző kárpáti ikrás fogas-ír (Dentaria
glandulosa) is előfordul, de jellegében az említett
erdőssztyep-karakter dominál. Szinte minden
hegykúpon tipikus az árvalányhajas, helyenként
csenkeszes gyep, ezekben általános a cseplesz
meggy (Prunus fruticosa), a törpemandula (P. tenella), a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp.
hungarica), a magyar perje (Poa pannonica subsp.
scabra), a hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana), a
bozontos és a hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa
dasyphylla, S. tirsa) előfordulása.
Gyakori élőhelyek: K2, P2b, L2a, L2x, OC, K5,
OB, L4a; közepesen gyakori élőhelyek: J5, H4,
H3a, L l, RC, LY4, D34, Bla, M l, RB, P7, P2a, LY2,
D5, E l; ritka élőhelyek: B5, E2, H5a, L4b, P45,
E34, BA, M6, M8, E5, LY1, D6, K7b, F lb , G3, K la,
B 2 ,14, D l, B3, II, A l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 1, kisvirágú nebáncsvirág
(Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. ( Vojtkó András)
a l a j o k ■ A kistájat 55%-ban agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják. Andezit- és riolittufa-málladékon, ill. harmadidőszaki agyagos
üledékeken képződtek, és rendszerint kisebbnagyobb mértékben erodálódtak. Mechanikai
összetételük általában agyagos vályog. Vízgaz
dálkodásuk függ az erodáltság mértékétől, azaz
a termőréteg vastagságától. Ahol a termőréteg
nem korlátozott kiterjedésű, ott a kis vízvezető,
a nagy vízraktározó és az erős víztartó képesség
a jellemző, míg a sekély termőrétegű változatok
esetében a vízgazdálkodás szélsőséges. Az erő
sen savanyú kémhatású erodált változatok és a
nem vagy csupán kismértékben erodált, gyengén
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N ö v é n y z e t ■ A kistáj a hegységperem alapvető
en tölgyes uralmú K-i szegélye. Erdőssztyep-növényzete szinte teljesen megsemmisült, csupán
néhány magaslaton maradt fenn a fátlan erdős
pusztai vegetáció. Völgyeiben edafikus társulás
az égerliget. Helyenként még a Központi-Zemp-
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savanyú talajok termékenységi besorolása eltérő
(ext. 20-45, int. 25-55). Erdősültségük 46%-os, de
jelentős a szőlőterületek aránya is (23%).
A szelídebb K-i dombokon képződött barnaföldek területi aránya 39%. Talajképző kőzetük
harmadidőszaki üledék vagy nyirok. Mechani
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kai összetételük agyagos vályog. Vízgazdálko
dásukra a kis vízvezető, az erős víztartó és a
nagy vízraktározó képesség jellemző. Az erősen
erodált, sekély termőrétegű változatok vízgaz
dálkodása szélsőséges. Előbbiek jobb, utóbbiak
gyengébb termékenységűek (ext. 25-35 és int.
30-55). Az erózióval erősen veszélyeztetett terü
letek általában szőlők (74%).
A köves és a földes kopárok részaránya csu
pán 4%.
A kevés szántón búzát, kukoricát, burgonyát
termesztenek, a savanyú lejtős talajokon pedig
vörösherét. A talajvédelem különösen a szőlőte
rületeken lehetne kiterjedtebb.

Tolcsva (a települések 42%-a) rendelkezik vasút
állomással, de az utóbbi kettőé a kistáj területén
kívül található.
e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj az átlagosnál vala
mivel sűrűbben betelepült, 100 km2-re több mint
4 település jut. A térség 7 helysége között városi
jogállású település nincs, vonzásközpontként
Tokaj, Sárospatak és Sátoraljaújhely jöhet szóba.
A falvak a népességszám alapján viszonylag szé
les skálán helyezkednek el, a törpefalutól a köze
pes méretűig húzódik az ív. Az átlagos lélekszám
meghaladja az 1200-at.

T

é p e s s é g ■ Ritkásan lakott kistáj, a népsűrűség
(2001: 50 fő/km2) az országos átlag felét sem éri
el. A népességmaximum éve 1941, azóta a térség
elveszítette népességének közel 40%-át. Hagyo
mányos népességleadó terület, de 1980 óta a ter
mészetes népmozgalom is veszteséges. A korszer
kezet még kedvező, a gyermekkornak aránya
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 20, ill.
17,9%). Az elöregedési index értéke 2 településen
<100, egy esetben viszont az elöregedés vissza
fordíthatatlannak látszik. Az iskolázottság szint
je érzékelhetően elmarad az országos átlagtól,
leginkább az érettségizettek és diplomások ará
nyánál (2001: 14,2, ill. 4,4%).
A vallási összetételben meghatározó a római
katolikusok súlya (2001: 62,5%), de jóval az átlag
feletti a görög katolikusok aránya is (9,1%), s
jelentős a reformátusok jelenléte is (21,9%). A felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
együttes aránya alig haladja meg az 5%-ot. Az et
nikai kép eléggé változatos: a népesség többsége
(2001: kb. 83%) magyar, de jelentős a német
(4,6%), s különösen a cigányság aránya (9%). Az
előbbiek lényegében egyetlen faluban (Herceg
kút) élnek, itt a többséget alkotják (53%). A ci
gányság legnagyobb, közel 500 fős közössége
Makkoshotykán él, itt az arányuk megközelíti az
50%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak:
2001-ben a népesség gazdasági aktivitása mind
össze 22,6%-os, a munkanélküliek aránya pedig
27,2%. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor áll az élen (2001: 54,1%), megelőzve az
ipart (36,7%) és a mezőgazdaságot (9,2%). 2007
nyarán a munkanélküliek aránya (15,1%) közel
két és félszerese az országos átlagnak, a települé
sek közötti jelentős különbségekkel.
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K ö z l e k e d é s h Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű terület, amelynek csak DNy-i pere
mét szeli át rövid szakaszon a 37. sz. főút, to
vábbá a Szerencs-Sátoraljaújhely és a részben
megszüntetésre kijelölt Szerencs-Hidasnémeti
egyvágányú vasúti mellékvonalak néhány km-es
szakaszai. A 37. sz. főút nagy része már a kistá
jon kívül, a Bodrog mentén vezet, akárcsak a
vele párhuzamos Szerencs-Sátoraljaújhely vas
útvonal. A térség néhány, e tengelyre merőleges
alsórendű közútja e főútra és a vasútvonal állo
másaira hordja a forgalmat, biztosítva a közsé
gek számára Szerencs, Sátoraljaújhely és Sáros
patak közúti és vasúti elérhetőségét. Az állami
közutak hossza 62 km, amelyből a főutak hossza
9 km (15%). Közútsűrűség 34 km/100 km2, főútsűrűség 5 km/100 km2. Makkoshotyka és Her
cegkút közúthálózati végpont. A vasútvonalak
hossza 12 km, a vasútsűrűség 6,7 km/100 km2.
Települései közül 3 község, Mád, Erdőbénye,
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Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Borvidék: Tokaj-hegyaljai
■
Erdőbénye
Zem pléni Tájvédelmi Körzet, Erdőbényei Fás Legelő Természetvédelmi T e rület
Sólyombérc, Kerekkő, István-kúti nyírjes (Háromhuta), koronglőtér (Hercegkút), B or-tó (Mád), Országos Kéktúra
Meczner-kápolna (Makkoshotyka), zsinagóga és rabbiház, r. kát. tem etőkápolna (Mád)
Budaházy-fekete-kúria (Erdőbénye), Meczner-kastélyok (Makkoshotyka), Rákóczi-Aspremont-kastély, Mádi-kúria (Mád),
Szirmay-kastély (Erdőbénye, Tolcsva), Dessewffy-kastély, Rákóczi-kastély, Stépán-kúria, Szemere-kúria (Tolcsva)
Máriássy-ház (Mád)
zsidó tem ető (Mád)
koleraoszlop, Szepsi Laczkó M áté-szobor (Erdőbénye), kálvária (Hercegkút), N epom uki Szent János-szobor (Mád)

8

Cicvár dézsmaház (Mád), W aldbo tt-b orhá z (Tolcsva)
Bormúzeum (Tolcsva)
szlovák lakóház (Három huta), svábház, pincesorok /világörökség/ (Hercegkút), pincerendszer (Mád)

6.7.31 HEGYKÖZI-DOMBSÁG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 105 km2 (a középtáj 10%-a,
a nagytáj 1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,9
46,6
2,3
0,0
15,6
30,5
0,2

Hektár
516,3
4886,3
242,1
0,0
1633,5
3195,7
17,9

sze, de különösen az ÉK-i része pedig erősen
erózióveszélyes.
■ A kistáj az újraéledt Szamos-vonallal
párhuzamosan húzódó riolitos vulkáni zónába
tartozik. A Vilyvitány-Kovácsvágás vonaltól
Ny-ra a felszínt szarmata riolittufa borítja,
amelyben agyagos, tufitos foltok találhatók. K-re
a főként szubmarin vulkáni működés eredmé
nyeként a riolittufa a jellemző, benne dácitos
szubvulkáni testekkel. A piroklasztikum közvet
lenül települt - több száz méteres vastagságban
Fö

ld ta n

■ A kistáj tagolt medencedombság,
amely alacsony középhegységi környezetben he
lyezkedik el. Tszf-i magassága 108 és 550 m kö
zött változik. É-i része magasabb, átlagosan 400
m körüli. Az átlagos relatív relief 90 m/km2, az
É-i részen többnyire 150 m/km2 feletti (az össz
terület 15%-a esik ebbe a kategóriába), a D-DK-i
részen jellemzően 30 m/km2 alatti (az összterü
let 20%-át képviselve). Horizontálisan gyengén
felszabdalt; az átlagos vízfolyássűrűség 2
km/km2, a Bózsva felső folyásánál, a Ny-i kistáj
részen 2 km/km2 feletti értékű. A felszín jellem
zően DK-i lejtésirányú; itt nyitott. A kistáj egé
D

o m bo r zat
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- a mezozoos-paleozoos alaphegységre. Szarma
ta kori riolitvulkáni dómhoz kapcsolódóan Pálházán perlit- (gyöngykő-) bányászat. Jellemző
szerkezeti iránya az ÉÉNy-DDK-i.
■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de É felé haladva a mérsékelten nedves ég
hajlati övét közelíti.
Az évi napfénytartam sokévi átlaga kevéssel
meghaladja az 1800 órát; nyáron 700 óra körüli,
télen 160-170 óra a napsütés.
Az évi középhőmérséklet ÉNy-on 8,5 °C, más
hol kevéssel 9,0 °C fölött szokott lenni, a nyári
félévé pedig ugyanilyen eloszlásban 15,0, ill.
16,0-16,5 °C. Ápr. 20-22-től okt. 13-ig a napi kö
zéphőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot, ami éven
te mintegy 173-175 napot jelent. A fagymentes
napok száma 170, kezdetük ápr. 25. körül, végük
okt. 10. körül várható.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok át
laga 31,0-33,0 °C, a minimumoké -16,0, -17,0 °C.
A csapadék évi összege a kistáj D-i részén 600,
É-on 700 mm körül van, a nyári félévben átlago
san 370-400 mm eső hull. A legtöbb 24 órás csa
padékot, 86 mm-t, Füzérkomlóson mérték. A téli
félévben DK-en mintegy 40, ÉNy-on közel 70 na
pon át szokta a talajt hótakaró borítani, átlagos
maximális vastagsága 20-30 cm.
Az ariditási index ÉNy-on 1,00-1,10, D felé
nő, és ott eléri az 1,15-1,18-as értéket.
Az uralkodó szélirány az ÉK-i és a D-i, az át
lagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.
Az éghajlat megfelelő a kevésbé hőigényes
növények és gyümölcsfélék termesztésére.
Ég
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V i z e k ■ A kistáj a Ronyván át a Bodrog vízvidé
kéhez tartozó Bózsva és mellékpatakjai (Nyíri-,
Kemence-, Méhes- /Bisó-/, Kovácsvágási-patak)
vízgyűjtő területe.
A vízfolyások közül a Bózsváról és a Kemence
patakról közlünk adatokat.
Az adatok egyértelműen szélsőséges vízjárást
és vízhozamokat tanúsítanak. Ez a mellékpata
kokon még kifejezettebb, mint a befogadóban,
ahol némileg kiegyenlítik egymás árhullámait.

Vízfolyás

Vízmérce

Az áradások fő időszaka a kora tavasz, amit egy
mérsékeltebb nyári és őszi áradás követ.
A kistáj forrásai közül jelentős vízhozamú a
füzérkomlósi Fürdő-forrás (1450-1,9 1/p), de a
többire inkább a füzéri Vár-forrás átlagos (5 1/p)
hozama jellemző.
A „talajvíz" mélysége a Ronyva völgyében
2-4 m között van, míg a Bózsva mentén már 4 m
alatt. Mennyisége nem jelentős. Kb. ugyanennyi
a rétegvíz is. Az artézi kutak száma, mélysége és
vízhozama is csekély.
2 település kivételével többé-kevésbé min
denütt kiépült a csatornahálózat is: az erre kap
csolt lakások aránya 56,8% (2008).
■ A medence jellegű terület poten
ciális növényzete a kocsánytalan tölgyes, azon
ban ez a települések benépesedésével párhuza
mosan megsemmisült. Ma jórészt fátlan terület,
néhol telepített erdőket találunk. A dombhátak
száraz gyepvegetációja nagyrészt legelő (még
mindig jellemző az állattartás a Hegyközben).
A völgyalji nedves rétek, magassásosok fajkész
letéből megemlíthető a szürke, a halovány és a
mocsári ászát (Cirsium canum, C. oleraceum, C.
palustre), az orchideák (ujjaskosborfajok Dactylorhiza spp.) és a szinte mindenütt gyakori
mezei gólyaorr (Geránium pratense) előfordu
lása. Néhol jellegtelen telepített erdőket is ta
lálunk (tűlevelű és lombos fafajok elegyesen),
ill. homogén erdei-, fekete- és lucfenyőültet
vényeket.
Gyakori élőhelyek: OC, P2b, L2a, K5, K2, OB;
közepesen gyakori élőhelyek: J5, P2a, L4a, D34,
H5a, H4, RC, RB, H3a, K la, E2; ritka élőhelyek:
LY2, M l, D6, D5, G3, LY3, K7b, B5, E l, M6, OA,
LY4, M7, L4b, 14, Bla, B2.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó
N
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a l a j o k ■ A kistájban a riolit kőzeteket harmadidőszaki üledék és nyirok fedi. A talajok a széles
Bózsva-völgyben a pszeudoglejes barna erdő
talajok (68%), a dombvidéki, peremi területeken,
a legészakibb nyúlványban különböző mérték
ben erodált savanyú nem podzolos erdőtalajok
keskeny sávjai (<1%), és agyagbemosódásos bar
na erdőtalajok (<1%) fordulnak elő, gyakorlati
lag jelentéktelen kiterjedésben.
A periglaciális üledékeken képződött pszeu
doglejes barna erdőtalajok mechanikai összetétele
agyagos vályog; vízgazdálkodásuk kedvezőtlen,
ami miatt a talajszelvény egészében pangóvíz
jelenik meg. Rosszul levegőzött, nehezen művel
hető talajok. Kémhatásuk erősen savanyú. Erdő
sültségük kb. 20%-os. A szántóterületek aránya
40% (ext. 10-20, int. 15-25). A termőképesség
fokozásához általában melioratív beavatkozásra
(meszezés, talajcsövezés) van szükség.
A Bózsva- és a Ronyva-völgyben agyagos vá
lyog mechanikai összetételű, közepes vízvezető
és jó víztartó képességű nyers öntéstalajok talál
hatók (31%). Szénsavas meszet nem vagy csak
kismértékben tartalmaznak. Jelentős a szántók
(70%) (ext. 20-35, int. 25-40) és a rét-legelő terü
letek aránya (10%).
A szántókon búzát, árpát, burgonyát és silókukoricát, valamint vörösherét, a völgyekben
pedig főként kukoricát termesztenek.

T

A talajtípusok területi megoszlása
iTalajtípus kód
Területi részesedés
06
<1
07
<1
08
68
31
31
A

talajtípusok területi elterjedése
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a Periferikus közlekedési hálózati

helyzetű, főút és vasút nélküli terület. Települé
sei a Sátoraljaújhely-Pálháza-Telkibánya-GöncHidasnémeti közötti összekötő útra fűződnek
fel, ahhoz csatlakoznak. DK-i végénél, már a kis

tájon kívül található a 37. sz. főút végpontja és a
M iskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal
végállomása. A térség összekötő útja e főútra és
vasútállomásra hordja a kistáj forgalmának je
lentős részét, biztosítva Sátoraljaújhely közvet
len elérhetőségét. A kistáj DK-i pereme a ma
gyar-szlovák államhatár része, ahol a Ronyva
patakon épített közúti hídon (SátoraljaújhelyÉszak) átkelve lehetőség nyílik a Szlovákiába va
ló belépésre. Az állami közutak hossza 14 km, a
közútsűrűség 16 km/100 km2. Településeinek
38%-a közúthálózati végpont. A vasutat a Pálháza-Rostalló közötti, 10 km hosszú keskeny
nyomközű kisvasút képviseli.
■ A kistáj az átlagosnál jóval
sűrűbben betelepült: 100 km2-re több mint 12 tele
pülés jut. A térség 13 helységéből egyedül a ha
gyományos táji központ, Pálháza városi jogállású,
s egyúttal az ország legkisebb városa (2001: 1104
lakos). A városi lakosság aránya (2001: 20,6%)
messze elmarad az országos átlagtól. A faluháló
zat gerincét az aprófalvak (200-500 lakos) alkot
ják, a falvak átlagos lélekszámú 350 fő körüli.
T

elepülésháló zat

N é p e s s é g ■ A magas településsűrűséghez ala
csony népsűrűség társul (2001: 41 fő/km2). A né
pességmaximum éve 1960, azóta a térség elve
szítette népességének 30%-át (2001: 5359 fő). A
népességszámot a romló természetes népmozga
lom és a javuló migráció alakítja. A korszerkezet
kedvező, a gyermekkornak aránya felülmúlja a
65 év felettiekét (2001: 20, ill. 17,1%). Az elörege
dési index értéke a települések közel felében
<100, 2 faluban azonban az elöregedés visszafor
díthatatlannak látszik. Az iskolázottsági szint jó
val az országos átlag alatti, amit leginkább az
érettségizettek és a diplomások aránya tükröz
(2001: 15, ill. 4,4%).
A vallási összetételben 3 felekezet is jelentős
súlyt képvisel. Aromái katolikusok relatív többsé
get alkotnak (2001: 43,9%), s az átlagosnak több
szöröse a görög katolikusok aránya is (16,2%). A
második legnépesebb közösséget azonban a refor
mátusok teszik ki (31,5%), a felekezeten kívüliek
és az ismeretlen vallásúak együttes aránya viszont
alig haladja meg a 6%-ot. A népesség túlnyomó
része magyar, arányuk azonban nem éri el a 90%-ot,
mivel jelentős a cigányok (7,4%), de még a szlová
kok aránya is (2,7%). Az előbbiek legnagyobb, 100
főt meghaladó közössége Kovácsvágáson él, itt a
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lakosság 1/5-ét teszik ki. A szlovákok aránya Fü
zéren a legmagasabb (14,2%).
A munkaerő-piaci mutatók jóval rosszabbak
az országos átlagnál: 2001-ben a népesség gazda
sági aktivitása csupán 25%-os, a munkanélküliek
aránya pedig 21,1%. A foglalkoztatottak alig

több mint a fele dolgozott a tercier szektorban,
40,4%-a az iparban, 9%-a pedig a mezőgazda
ságban tevékenykedett (2001). 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya (18,7%) háromszorosa
az országos átlagnak, a települések közötti sok
szoros különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

degenforgalmi régió: észák-magyarországi
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6.7.32 VITÁNYI-RÖGÖK
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 20 km2 (a középtáj 1,9%-a,
a nagytáj 0,2%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
1,4
12,3
2,8
0,0
8,4
75,2
0,0

Hektár
26,8
240,1
54,6
0,0
163,4
1470,3
0,0

■ A kistáj közepes magasságú
dombsági hátakból és hegylábi lejtőkből álló,
tektonikus eredetű tönkösödött rögdarab. Geomorfológiailag szlovák területen folytatódik.
A tszf-i magasság 180 és 577 m közötti. Az átla
gos relatív relief 150 m/km2. Horizontálisan
gyengén felszabdalt (átlagos völgysűrűség 1,2
km/km2). A relatív relief és a lejtőszög É-ról
DNy és D felé csökkenő tendenciájú. A Ny-i és a

D om borzat
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D-i részek erősen erózióveszélyesek. A kistáj É-i,
ÉNy-i része alacsony középhegységi, D-i, DK-i
része dombsági arculatú.
F ö l d t a n ■ Az ország legidősebb metamorf kép
ződményei közé tartoznak azok a gneisz- és csil
lámpala összletek, amelyeknek kora feltehetően
több mint 900 millió év. Az ennél fiatalabb, csak
fúrásokból ismert porfiroid-fillit az ordovíciumhoz köthető. Az Ény-DK-i csapású sasbérc mai
helyzetét a variszkuszi hegységképződés folya
mán nyerte el. A kistáj DNy és K felé is jól elha
tárolható törésvonalakkal.

É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
A napfénytartam évi összege 1800 óra körü
li, nyáron 700, télen 160-170 óra napsütés vár
ható.
Az évi középhőmérséklet a magasabban fek
vő részeken 8,0, lejjebb 9,0 °C körül várható, a tenyészidőszaké ugyanilyen eloszlásban 14,5, ill.
15,5-16,0 °C. A 10 °C napi középhőmérsékletet
meghaladó napok száma 170 körüli, tavaszi ha
tárnapja ápr. 22-24., az őszi okt. 11. A fagymen-
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OB; ritka élőhelyek: J5, K7b, D34, E34, LY2, 14,
B5, Bla, A23.
Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok szá
ma: kevesebb mint 20; özönfajok: japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Vojtkó

András)

tes időszak hossza ápr. 25. és okt. 10. között, 170
nap körüli. A legmagasabb nyári hőmérsékletek
sokévi átlaga 31,0-32,0 °C, a legalacsonyabb téli
eké -17,0 °C.
A csapadék évi átlaga 630-660 mm, a vegetáci
ós időszaké 400 mm körüli. A legnagyobb napi
csapadékösszegre vonatkozóan nincs adat. Átla
gosan évente 50-60 hótakarós napra számítha
tunk, 20-25 cm-es átlagos maximális vastagsággal.
Az ariditási index 1,06-1,10 közötti.
Jellemző és gyakori szélirányok az ÉK-i és a
D-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.
Az erdőgazdálkodás mellett az éghajlat alkal
mas a kevésbé hőigényes szántóföldi és kerté
szeti növények termesztésére, valamint egyes
gyümölcskultúrák számára.
V i z e k H A z országhatár mentén, a Ronyva- és a
Bózsva-patak közé zárt kis terület.
A saját vízfolyás nélküli kis peremtájnak
mind felszíni, mind felszín alatti vízkészlete na
gyon szerény mennyiségű. Egyetlen forrása a
Pusztafalu melletti Cseresznyés-forrás (101/p kö
zepes vízhozammal).
Az egyetlen település lakásainak 3/4 része
csatornázott (2008).
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■ Zonális fás társulása a kocsánytá
lán tölgyes, helyenként a gyertyános-tölgyes, ill.
egy kis foltban a középhegységi bükkös; állomá
nyaik elegyfajokban gazdagok. A meleg D-i
oldalakon mészkerülő tölgyes is előfordul. A te
lepülések közelében másodlagos fátlan területek
alakultak ki, ezeket a legelő állatállomány részé
re tartják fent. Telepített erdői az erdei- és fekete
fenyvesek, kevés akácossal.
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, K5; közepesen
gyakori élőhelyek: L4a, P2b, OC, E2, H3a, P2a,
N

T a l a j o k ■ A kistáj felszínének egyharmadát
karbon homokkő és konglomerátum alkotja, míg
a nagyobb rész prekambriumi csillámpalából és
gneiszből épül fel. A periglaciális üledékeken
képződött pszeudoglejes barna erdőtalajok a fel
szín 86%-át borítják, míg Füzérradvány fölött,
nagyobb összefüggő területen andeziten és rioliton köves kopárok találhatók (14%) a jelentős
erózió következtében.
Az agyagos vályog mechanikai összetételű
pszeudoglejes barna erdőtalajok kifejezetten
rossz vízgazdálkodásúak. A talajszelvényben ta
lálható vízzáró réteg fölött pangó víz megjelené
se jellemző. A kedvezőtlen vízgazdálkodási tu
lajdonságokhoz járul még az erősen savanyú
kémhatás. Emiatt csupán alacsonyabb termé
kenységi kategóriába sorolhatók (ext. 10-20, int.
15-25). Erdősültségük több mint 70%-os. Jelen
tős a szőlőterületek részaránya (12%).
A gyakorlatilag terméketlen köves kopárokon
gyenge faállomány vagy gyérfüvű legelők van
nak. A kistáj mezőgazdasági potenciálja kicsi. A
termeszthető növények választéka szűk: búza,
árpa, zab és vöröshere. A talajok savanyúsága
miatt a meszezés indokolt talajvédelmi és ter
mesztésjavító eljárás.

K ö z l e k e d é s H Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, a pusztafalui bekötőutat leszámítva
közlekedési hálózat nélküli terület. K-i részén fut
a magyar-szlovák államhatár rövid szakasza.
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É-i peremén vezető közútja a szomszédos kistáj
(Hegyközi-dombság) magterülete felé biztosít
kapcsolatot hálózati végpont helyzetben levő
egyetlen települése, Pusztafalu számára. Az álla
mi közutak hossza 0,5 km, a közútsűrűség 2
km/100 km2.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Mindössze egyetlen aprófalu (Pusztafalu) található a térségben (2001: 260
lakos).

■ A kistáj nagyon ritkásan lakott, a
népsűrűség mindössze 13 fő/km2 (2001). A né
pességmaximum éve 1949, azóta a népesség
megfeleződött. A migráció és a természetes nép
mozgalom egyaránt veszteséges, ezért a népes
ségfogyás üteme gyorsuló. A kedvezőtlen népe
sedési folyamatok markáns nyomot hagytak a
korszerkezeten is: a 65 évnél idősebbek aránya
duplája a gyermekkorúakénak (2001: 29,6, ill.
14,4%). Az elöregedési index értéke (2001: 251) is
N

épesség

jelzi a népesség elöregedését. Az iskolázottság
szintje - nem meglepő módon - jelentősen elma
rad az országos átlagtól, de még diplomások is
élnek a faluban.
A vallási összetétel sajátossága, hogy itt egy
református faluról van szó (2001: 85,6%), a kato
likusok aránya mindössze néhány százalékot
tesz ki (római katolikus 5,6%, görög katolikus
2,2%). A felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak együtt sem tesznek ki 5%-ot. A népes
ség színmagyar.
A munkaerő-piaci mutatók messze elmarad
nak az országos átlagtól: 2001-ben csak minden
5. lakos volt gazdaságilag aktív, a munkanélküli
ek aránya pedig meghaladta a 40%-ot. A foglal
kozási szerkezetben az ipar súlya a meghatározó
(2001: 59,3%), a tercier szektor aránya csupán
29,6%-os, az átlagosnál nagyobb a mezőgazdasá
gi keresők részesedése (11,1%). 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya az országos átlag há
romszorosa (18,2%).
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6.8.11 ALSÓ-IPOLY-VÖLGY
A kistáj Pest megyében helyezkedik el. Területe
52 km2 (a középtáj 1,6%-a, a nagytáj 0,5%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

800

%
5,0
55,4
5,3
0,0
6,6
25,0
2,7

Hektár
264,6
2905,4
275,6
0,0
344,1
1310,4
139,7

D o m b o r z a t ■ A kistáj antecedens, teraszos fo
lyóvölgy a Börzsöny és a Helembai-hegység kö
zött. Hazánk területéhez a völgy bal parti része
tartozik. A folyótól a 200 m tszf-i magasságig
lehúzódó hegylábfelszín-maradványokig válto
zatos síksági domborzat jellemző; kb. 30-30%-a
hullámos síkság, ill. közepes magasságú, enyhén
tagolt hullámos síkság, további mintegy 30%-a
völgytalpi orográfiai domborzattípusba sorol
ható. A relatív relief átlagos értéke 35 m/km2;
átlagot meghaladó adatok az É-i részt jellemzik:
50-60 m/km2. Az abszolút (tszf-i) magasság 115
és 208 m közt változik. A vízfolyássűrűség átla
gos értéke 2 km/km2. A teraszok (II.-IV. sz.) eró-
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ziós-deráziós völgyekkel erősen felszabdaltak,
az intenzív lejtőpusztulás miatt gyakran össze
mosódtak. A magasabb szintek erősen erózió- és
csuszamlásveszélyesek.
F öldtan ■ Az alaphegység ópaleozoos (karbon)
kristályos pala. Erre települt döntően a harmadidőszaki lajtamészkő és alárendelten (kb. 7%-ban)
andezit és andezittufa. A felszíni, ill, felszínköze
li üledékeket 25%-ban lösz, löszderivátum,
15-15%-ban futóhomok és teraszkavics képvise
li. A felszín legnagyobb részét folyóvízi, alluviális üledékek borítják. Jellemző szerkezeti irányai
(É-D és ÉK-DNy) a völgyek preformációjában is
szerepet játszottak.
É ghajlat ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Az évi 1900 körüli napsütéses órák száma É
felé 1850-ig csökken. A nyári évnegyedben 750
körüli a várható napfényes órák száma, télen
160-170 óra, D-en ennél néhány órával több.
Az évi középhőmérséklet É-on 9,0-9,5 °C, D-en
9 ,5 -1 0,0°C közötti, a vegetációs időszakban
pedig 15,5-16,2, ill. 16,0-16,5 °C. Ápr. 10-től okt.
14-ig, azaz 185 napon át a napi középhőmérsék
let meghaladja a 10 °C-ot. Azoknak a napoknak
a száma, amikor a hőmérséklet nem csökken
fagypont alá, 180 körül van. Ez az időszak általá
ban ápr. 20. előtt már elkezdődik, és okt. 15-ig
tart. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok át
laga 32,0-33,0 °C, a minimumoké -16,0 és -18,0 °C
között van.
Évente 570-600 mm csapadék várható, a
tenyészidőszakban mintegy 350 mm eső esik.
Letkésen mérték a legtöbb napi csapadékot, 194
mm-t. A hótakarós napok átlagos száma
évi 30-35, az átlagos maximális hóvastagság
20-22 cm.
Az ariditási index 1,15 és 1,20 között változik.
A leggyakoribb szélirányok az ÉK-i és a DNy-i,
de majdnem ilyen gyakoriságú az ÉNy-i és a
DK-i is. Az átlagos szélsebesség kevéssel megha
ladja a 2 m/s-ot.
A kistájat az éghajlata alkalmassá teszi a szán
tóföldi és a kertészeti növények termesztésére.

Vízfolyás
Ipoly

Vízmérce
Letkés

V izek ■ Az Ipolynak az Ipolyszakállos és a tor
kolata közötti 44 km-es szakaszára, ill. az ahhoz
tartozó keskeny vízgyűjtőre terjed ki. Magasla
tok közé zárt száraz terület.
Az Ipoly itteni vízjárását és vízszállítását a
letkési vízmérce adataival jellemezzük.
A folyónak egy kora tavaszi (hóolvadási) és
egy őszi árvize van, amely elérheti, sőt megha
ladhatja a tavaszit. Ilyenkor a völgytalp víz alá
kerül, mivel az ártér szűk, és védgátak csak a
mellékvölgyek torkolati szakaszát oltalmazzák.
Ami a víz minőségét illeti, általában II. osztályú,
de az ammónia-, a nitrát- és az olajszennyezés
miatt időnként a III. osztályba esik. Mivel a nyá
ron általában igen kis vízhozamokat a felsőbb
szakaszon már igénybe veszik, a hazai részen to
vábbi hasznosítás nem tervezhető.
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Az artézi kutak száma és vízhozama is na
gyon kevés.
A közüzemi vízellátás jórészt megoldott, a
csatornahálózat azonban csak részlegesen kiépí
tett, így a csatornázott lakások aránya mindössze
29,9% (2008).
N övényzet b A z Ipolyt egykor kísérő ártéri liget
erdők, égeres láperdők nagyrészt megsemmisül
tek, a helyüket mocsárrétek, láprétek, megművelt
területek foglalják el. Az Ipoly menti homokterü
letek nagy részét egykoron homoki tölgyesek
komplexei fedték (pusztai és gyöngyvirágos töl
gyesek). A megmaradt állományok jórészt le
romlottak, elakácosodtak.
Gyakori élőhelyek: L2a, OC, K2, L l, H4; köze
pesen gyakori élőhelyek: RB, P2b, E l, OB, J5,
D34, J4, H3a, H5a, K5, L2b, L2x, RA, BA, M l; rit
ka élőhelyek: LY4, RC, B5, B la, B2, J2, G3, LY2,
P7, H2, D6, M7, A l, E34, OA, P2A, J3, II, A23,
A3a, B3.
Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok szá
ma: kevesebb mint 20; özönfajok: gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2,
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. (Vojtkó András)
Talajok □ A kistáj a Börzsönytől Ny-ra eső, az
Ipoly bal partjához tartozó hullámos, dombos
felszín. Kőzettani alapja zömmel lajtamészkő,
amelyet helyenként andezit vagy andezittufa
vált fel. A tömör kőzeteket lösz és löszszerű üle
dékek kísérik, amelyek között homok és terasz
kavics is előfordul. Az Ipoly völgyének alluviumán - az összterület 20%-án - homokos vályog
mechanikai összetételű, mészmentes, szerves
anyagban szegény és emiatt gyenge termékenységű (ext. 20-35, int. 25-45) nyers öntések talál
hatók. E talajok 60%-át szántóként, 25%-át gyep
ként hasznosítják. Vízgazdálkodásuk kedvező,
emiatt öntözéssel és műtrágyázással a termé
kenységük jelentősen növelhető.
A magasabb térszínek tömör kőzeteire tele
pült harmadidőszaki és löszös üledékek talajait
agyagos vályog mechanikai összetételű, közepes
víznyelő, kis vízvezető, nagy vízraktározó és
erősen víztartó képességű barnaföldek (80%) al
kotják. E kedvező termékenységű talajok (ext.
25-45, int. 30-55) zömmel szántók (70%), erdő
sültségük csupán 5%. Az Ipoly-völgyre néző lan
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kák szőlőként (10%) és gyümölcsösként (15%)
művelhetők. Termékenységüket az erózió mér
sékli, a meszezés pedig javítja.
A talajtípusok te r ületi megoszlása
_
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
09
80
20
31
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Lejtőkategória
Talajtípus
5-17 17-25 >25
kód
0-5
4
1
5
20
09
70
5
10
85
31

K özlekedés ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. Az É-D-i
irányú, keskeny kistáj Ny-i határán az Ipoly mint
magyar-szlovák határfolyó gátolja a közlekedési
kapcsolatokat Ny felé. A hidak hiánya miatt csak
Letkésnél van lehetőség a Szlovákiába való átke
lésre. A terület községeit a térség forgalmi tenge
lye, a Szob-Parassapuszta közötti összekötő út
fűzi fel, amelynek D-i vége Szobon át a 12. sz. fő
úttal és a Szob-Budapest villamosított kétvágá
nyú vasúti fővonallal biztosít kapcsolatot Vác és
a főváros irányába. Az állami közutak hossza 43
km, a közútsűrűség 108 km/100 km2. Tésa közúthálózati végpont.
T elepüléshálózat m A kistáj az átlagosnál jó
val sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel 10 te
lepülés jut. A térség 5 települése között nincs
városi jogállású. A falvak népességszáma elég
változatos, a törpefalutól a közepes méretű fa
luig húzódik az ív. Az átlagos lélekszám 750 kö
rüli (2001).
N épesség ■ A kistáj népsűrűsége az átlagosnál
kisebb (2001: 73 fő/km2). A népességmaximum
éve 1930, azóta a térség elveszítette népességé
nek több mint 1/5 részét. A népességszámot a
természetes fogyás és a javuló migráció alakítja
(2001: 3780 fő). A korszerkezet még kedvező: a
gyermekkorúak aránya meghaladja a 65 év felet
tiekét (2001: 18,8, ill. 17,4%). Az elöregedési in
dex értéke 2 településen <100, a törpefaluban
viszont elkerülhetetlennek látszik a népesség
elöregedése. Az iskolázottság szintje meglehető
sen rossz: feltűnően magas az egyetlen osztályt
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sem végzettek aránya (2001: 5,1%), a diplomások
részesedése (3,2%) viszont az országos átlag 1/3-át
sem éri el.
A vallási összetételben a római katolikusok
dominálnak (2001: 81,6%), a protestánsok még
10%-ot sem tesznek ki (reformátusok: 7,8%,
evangélikusok: 1,4%). A felekezeten kívüliek és
az ismeretlen vallásúak aránya együttesen is
csak 7,6%. A népesség döntő részben (2001: kb.
96%) magyar, említést csak a cigányság érdemel
(1,9%).

A munkaerő-piaci mutatók felemás képet
tükröznek: a népesség gazdasági aktivitása
(2001: 32,5%) érzékelhetően elmarad az országos
értéktől, a munkanélküliség (10,9%) viszont átla
gosnak tekinthető. A foglalkozási szerkezetben a
tercier szektor áll az élen (2001: 57,3%), a foglal
koztatottak 1/3-a ipari kereső, közel 1/10 része
pedig a mezőgazdaságban dolgozik. 2007 nya
rán a munkanélküliek aránya (3,1%) csak fele az
országos átlagnak, de a települések között elég
jelentősek a különbségek.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Ipoly-torkolat (Szob)
Esterházy-Huszár-kastély (Vámosmikola)
kőkereszt (Ipolydamásd), Szent Vendel-szobor, ú t m enti feszület (Ipolytölgyes), Immaculata-szobor (Letkés),
Nepom uki Szent János-szobor (Ipolytölgyes, Letkés, Vámosmikola)

6.8.12 KÖZÉPSŐ-IPOLY-VÖLGY
A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Terü
lete 194 km2 (a középtáj 5,9%-a, a nagytáj 1,8%-a).

tenzív negyedidőszaki és recens tektonikai és lej
tős tömegmozgások hatására gyakori a teraszok
egybemosódása és a deráziós formák.
alaphegység elsősorban karbon
kristályospala, amire később főleg oligocén
agyagmárga települt. A Ny-i szélen miocén ho
mokkő és slír, a K-i szélen pedig foltokban miocén
homokkő, lajtamészkő és andezittufa is előfordul.
A miocén jelentős részének geológiai eseményeit
az ipolytamóci földtani objektum őrizte meg.
Legismertebb a „lábnyomos" homokkő, ahol
mintegy 2000 állati lábnyom ismerhető fel. Ennek
megmaradását az a kb. 17 millió évvel ezelőtti ha
talmas vulkánkitörés tette lehetővé, amelynek
lezúduló tufaárja (ignimbrit) elborította és meg
őrizte a lábnyomokat. Ezekre a pleisztocénban
folyóvízi üledék, ill. szoliflukciós anyag rakódott.
A felszín kb. 15%-ára teraszkavics, lösz és futóho
mok települt. Szerkezeti irányait a hosszabb futású K-Ny-i és a rövidebb É-D-i vonalak jellemzik.
A fiatal töréseknek a geomorfológiai kép kialakí
tásában is kiemelt szerepük van. Ez tükröződik az
Ipoly folyásirányainak változásában, s az idősebb
teraszok is É-D-i törésekkel tagoltak.
Fö ld ta n

Területhasznosítás

Típus
1. lakott terület '
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

.
8,5
46,2
1,5
0,05

21,2
17,6
5,0

Hektár:
1657,4
8969,6
290,8

8,6
4104,4
3405,3
965,9

D o m b o r z a t ■ A kistáj az Ipoly-völgy középső
részének bal parti területeit foglalja magába.
Több fiatal, feltöltéses süllyedők láncszerű össze
kapcsolódásának tekinthető. D felé határozott
morfológiai határral különül el, így teraszos
völgymedence képét mutatja. A felszín kb. 1/5-e
ártér, a fele közepes magasságú, enyhén, a 30%-a
közepesen tagolt síksági domborzattípusba so
rolható. Az abszolút magasság 126 és 180 m
között változik. A relatív relief átlagos értéke 18
m/km2, a magasabb (III.—IV. sz.), erősen felszab
dalt teraszokon 40-50 m/km2 közötti. A víz
folyássűrűség átlagos értéke 2,3 km/km2. Az in
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Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
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Az évi napsütés 1870 óra körüli; a nyári évne
gyedé 750, a téli évnegyedé 160-170 óra közötti.
A hőmérséklet évi átlaga 9,0-9,8 °C, a tenyészidőszaké 16,0-16,5 °C közötti. Évente
180-182 napon át a napi középhőmérséklet meg
haladja a 10 °C-ot, kezdete ápr. 12-15; vége okt.
12. A fagymentes időszak hossza 180 nap körüli:
ápr. 20. előtt megszűnnek a fagyok, és okt. 15.
körül kezdődnek. A legmelegebb nyári napok
maximum hőmérsékleteinek átlaga 32,0-33,0 °C,
a leghidegebb téli napok minimum hőmérsékle
teinek átlaga -16,0 és -18,0 °C között van.
A csapadék sokévi átlaga 600-620 mm; ebből
a nyári félévben kb. 350 mm várható. A legtöbb
24 óra alatt lehullott csapadékot (108 mm) Drégelypalánkon észlelték. A téli félévben általában
45 hótakarós napra számíthatunk, 22-24 cm átla
gos maximális hóvastagság mellett.
Az ariditási index értéke 1,12 és 1,16 között
változik.
A Ny-i szélirány a leggyakoribb, de jellemző
még a K-i és az ÉK-i is. Az átlagos szélsebesség 2
m/s körüli.
Éghajlati szempontból a terület alkalmas a
szántóföldi és a kevésbé hőigényes gyümölcskultúrák számára.

Vízfolyás

Vízmérce

LKV

Ipoly
Ipoly

Nógrádszakál
Balassagyarmat

24
-126
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■ A kistáj az Ipolytamóctól Hontig nyúló,
szélesebb-keskenyebb völgyszakaszra terjed ki,
mintegy 100 km-es hosszúságban.
A területet teljes egészében az Ipoly folyó ural
ja, amelynek adatait két vízmércéről adjuk meg.
Az időnkénti árvizek ellen még nincs folyto
nos védgátrendszer kiépítve, az a jövő feladata,
különösen Ipolyszög és Drégelypalánk között,
valamint Ipolytarnócnál.
A völgytalpon néhány kisebb állóvíz is található
(Balassagyarmat: Nyírjes-puszta 8,5 ha, Ludányhalászi 7,2 ha), amelyeket halastóként hasznosítanak.
A kistáj jelentős vízkincse az Ipoly menti ka
vicskitöltésben tározott, parti szűrésű talajvíz. Ez
lehet a helyi közműves vízellátás alapja. A réteg
vizet termelő artézi kutak száma kevés, a vízho
zamuk közepes.
A közüzemi vízellátás lényegében megoldott,
a közcsatornával ellátott lakások aránya is közel
75,5% (2008). Ez azonban részben Balassagyar
mat jó ellátottságát fejezi ki, mivel a falvakban
csak részlegesen kiépített a rendszer, 2 települé
sen pedig egyáltalán nincs csatornázás.
V iz e k

■ Az egykori keményfa ligeterdők,
ill. éger- és fűzligetek állományaiból napjainkra
N övényzet

KÖV
cm
83
n.a.

LNV
371
446

K.Q—_ KÖQ
SÉfÉi m3/s
0.24
12,7
0,19
26,8

NQ
190
401
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viszonylag kevés maradt, de még őriznek egy kis
emléket a korábbi vegetációs képből. Mára a kis
táj leggyakoribb növényzeti típusát a mocsár
rétek és a spontán fűzcserjések jelentik, kevés
magassásossal. Növényzeti szempontból jelentős
a lefűződött folyószakaszokból visszamaradt
holtágrendszer. A nedves élőhelyekhez köthetően a térségben ritka fajok közül megemlítendő a
kálmos (Acorus calamus), a békaliliom (Hottonia
palustris) és a vízitök (Nuphar lutea). A nedves ré
teken állományalkotó az őszi vérfű (Sanguisorba
officinalis), a szibériai nőszirom (Iris sibirica) és a
hosszúlevelű veronika (Pseudolysimachion longifolium), a mocsárréteken és a magassásosokban
jellemző a bánsági sás (Carex buekii), a hússzínű
ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) és a nyári
tőzike (Leucojum aestivum). A kistáj növényzeti
képét a homokos területek és az enyhén szikese
dő rétek színesítik. Nevezetes fajaik: ezüstperje
(Corynephorus canescens), kékcsillag (Jasione mon
tana), magas gyöngyperje (Melica altissima), egér
farkfű (Myosurus minimus). Sajnos a folyóvölgyek
egyben az inváziós fajok terjedésének folyosói is,
ez alól az Ipoly sem kivétel. Leggyakoribb fásszá
rú inváziós fajok: zöld juhar (Acer negundo), gya
logakác (Amorpha fruticosa), akác (Robinia pseudoacacia). A lágyszárú özönnövények közül a
selyemkóró (Asclepias syriaca), a kisvirágú ősziró
zsa (Aster lanceolatum), a japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), a vadcsicsóka (Helianthus tuberosus)
és az arany vessző-fajok (Solidago spp.) említhetők.
Gyakori élőhelyek: OB, D34, OC, D6, L2a, RC;
közepesen gyakori élőhelyek: RA, H4, RB, P2a,
B la, K2, B5, J2, H5b, P2b, B2, J5; ritka élőhelyek:
H5a, Jla , D l, OA, K5, J4, L2b, D5, J3, A l, L2x,
A23, B3, A3a, 14, G l.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo)
2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró
(Asclepias syriaca) 3, tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)

talajok fordulnak elő a kistáj területének 31%-án.
E talajok mechanikai összetétele homok, iszap és
iszapos vályog. Az agyagos üledékeken főleg ré
ti és réti öntéstalajok képződtek. Humusztartal
muk 2-2,5%, és inkább telítettek, mint savanyúak.
Vízgazdálkodásuk kedvező, termékenységük
közepes (ext. 35-50 int. 45-60); főként rétként
hasznosítottak.
Az Ipoly árteréből kissé kiemelkedő dejtári
homokvidék uralkodó talajtípusa a kovárványos
barna erdőtalaj; a balassagyarmati dombvidéké
pedig a barnaföld. Az erdőtalajok az Ipolytól
való távolságtól függően különböznek fejlettségi
fokban. Az Ipolyhoz közeli erdőtalajok durvább
szemcse-összetételűek és a humusztartalmuk,
valamint a felhalmozódási szint vastagsága ki
sebb. Vízgazdálkodásuk gyenge víztartó képes
ségük miatt kedvezőtlen, a termékenységük
szintén gyenge (ext. 20-35, int. 25-40). A Balassa
gyarmattól K-re harmadidőszaki és idősebb, ill.
löszös üledékeken képződött vályog, homokos
vályog mechanikai összetételű bamaföldek vízgazdálkodása nagyobb vízraktározó és jobb víz
tartó képességük következtében kedvezőbb, és
termékenyebbek is (ext. 40-65, int. 50-80). Együt
tesen a kistáj talajtakarójának kb. 40%-át teszik
ki. Főként szántóként hasznosíthatók.
A homokos szántókon dinnyét és zöldségfélé
ket, a többi szántón búzát, árpát, burgonyát,
napraforgót, vörösherét kell említeni. Az 1-2%
területet foglaló gyümölcsös főként almás.
A barnaföldek erdőirtást követő sztyepesedésével képződött csernozjom barna erdőtalajok
részaránya jelentéktelen (1%).
A kistáj legmagasabb térszíneinek harmadidőszaki üledékein és az É-i részek andezit és an
dezittufa kőzetén kedvezőtlen vízgazdálkodású,
erősen erodált agyagbemosódásos barna erdő
talajok találhatók. Területi arányuk kicsi (6%),
termékenységük gyenge (ext. 10-25, int. 15-30),
zömmel erdőborítottak (95%).
A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód
■ A kistáj változó szélességű völgyét a
fiatal kéregmozgások alakították. Az alapkőzet
oligocén agyagmárga, miocén homokkő és slír,
kisebb foltokban lajtamészkő és andezittufa. A
talajképző kőzetet folyóvizi üledék, lejtőhorda
lék, teraszkavics és homok alkotja, amelyeken
váltakozva humuszos homok, réti öntés és réti
T a l a jo k
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A talajtípusok terü leti elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Talajtípus m m Lejtőkategória
5 17 17-25 >25
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Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, K -N y-i, majd ÉK-DN y-i irányban
hosszan elnyúló, keskeny, forgalmi folyosó jelle
gű terület, amelynek forgalmi kapcsolatait Szlo
vákia felé É-ról az Ipoly mint magyar-szlovák
határfolyó gátolja. A terület forgalmi tengelye a
22. sz. főút Balassagyarmat-Szécsény közötti sza
kasza, a Vác-Balassagyarmat vasútvonal Drégelypalánk-Balassagyarmat közötti szakasza, továb
bá az Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc vasúti
mellékvonal megszüntetésre kijelölt Balassagyarmat-Ipolytarnóc közötti szakasza. E' tengely
fűzi fel a kistáj településeit, és biztosítja DNy fe
lé Vác, D-en Aszód, K felé Salgótarján közúti, ill.
vasúti elérhetőségét. A kistáj Ny-i szélét érinti a
2. sz. főút néhány km-es szakasza is, amely Vá
con át Budapesttel teremt kapcsolatot. Az Ipolyhidak hiánya miatt a kistáj É-i peremén csak 3
helyen (Parassapuszta, Balassagyarmat, Ipolytarnóc) nyílik lehetőség a Szlovákiába való átke
lésre. Az állami közutak hossza 94 km, amelyből
31 km (33%) másodrendű főút. Közútsűrűség 47
km/100 km2, főútsűrűség 16 km/100 km2. A fő
út menti településeinek aránya 43%. Ipolytarnóc
hazai közúthálózati végpont. A vasútvonalak
hossza 69 km, vasútsűrűség 34,5 km/100 km2. A
kistáj településeinek 93%-a rendelkezik vasútál
lomással, ill. vasúti megállóhellyel, közülük
Ipolytarnóc vasúthálózati végpont. Balassagyar
matnak polgári célú füves repülőtere van.
K ö zleked és

B

T e l e p ü l é s h á l ó z a t b A kistáj az átlagosnál sű
rűbben betelepült, 100 km2-re több mint 7 tele
pülés jut. A térség 14 településéből a kistáj ha
gyományos központja a számos központi helyi
funkcióval rendelkező Balassagyarmat, mely
városi jogállású (2001: 18 474 lakos). A városi la
kosság aránya (2001: 58%) közelít az országos
átlaghoz. A falvak kis és közepes méretűek
(500-1700 lakos), az átlagos lélekszámúk 1000
körül van.
N é p e s s é g m Az átlagosnál nagyobb településsű
rűség magas népsűrűséggel társul (2001: 164
fő/km2). A népességmaximum éve 1980, azóta a
lakosságszám alig változott (2001: 31 826 fő). 1980
óta a természetes népmozgalom veszteséges, ezt
azonban 1990 után a migrációs nyereség már ki
egyenlíti. A korszerkezet kedvező, a gyermekko
rnak aránya meghaladja a 65 év felettiekét (2001:
17%, ill. 14,5%). Az elöregedési index értéke csak
2 településen <100, de elöregedő népességű tele
pülés nincs. Az iskolázottság szintje jórészt meg
felel az országos átlagnak, csak a diplomások
arányánál van elmaradás (7,9%).
A vallási összetételben a római katolikusok
dominálnak, a népesség 3/4 része ide tartozik.
A protestáns felekezetekhez a lakosság 1/10-e
sorolható (evangélikusok: 8,1%, reformátusok
2%). A felekezeten kívüliek együttes aránya kö
zel 13%. A népesség túlnyomó része (2001: kb.
94%) magyar, de az átlagosnál valamivel maga
sabb a romák aránya is (3,6%).
A munkaerő-piaci mutatók elmaradnak az or
szágos átlagtól: 2001-ben a népesség gazdasági
aktivitása 35%-os, a munkanélküliek aránya pe
dig 11%. A foglalkozási szerkezetben a tercier
szektor súlya a meghatározó (2001: 62,8%), meg
előzve az ipart (34,7%) és a szerény jelentőségű
mezőgazdaságot (2,5%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya (9,4%) másfélszerese az orszá
gos átlagnak, a települések közötti jelentős kü
lönbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: eszak-magyarorszagi

...............

Duna- Ipoly Nem zeti Park, Ipolytam óci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület
Nyírjes üdülőtelep (Balassagyarmat), Nagy-tó, Kifli-tó (D ejtár), Honti-szakadék (H ont), Csujta-tó (Hugyag),
őslénytani bem utatóhely (Ipolytarnóc), Pontyos-tó, Kis-tó, Ö re g -tó (Ludányhalászi), horgásztavak (Ő rhalom )
Borókás-árok /geológiai bem utatóhely/ (Ipolytarnóc)
Drégely vár romjai (Drégelypalánk)
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ev. tem plom (Balassagyarmat, Szügy), r. kát. tem plom (Balassagyarmat), r. kát. tem plom (Drégelypalánk), r. kát. tem plom ,
lelkigyakorlatos ház (Litke), r. kát. tem plom (Ludányhalászi), N epom uki Szent János-kápolna (Patak)

É

Bory-kúria (Ipolytamóc), Ráday-kastély (Ludányhalászi), Majláth-kastély (Patvarc), Simonyi-kastély, Beniczky-kúria (Szügy)
Vármegyeháza, Miks/álh Kálmán lakóháza, Városháza (Balassagyarmat), v o lt Megyeháza (Szügy)
zsidó tem ető (Balassagyarmat), Beniczky-sírkápolna (Szügy)

tÉt
Civitas Fortissima Emlékmű, Madách Imre szobra, Petőfi-szobor, Rózsavölgyi M árk-szobor (Balassagyarmat),
Szent Flórián-szobor (Dejtár), Szentháromság-szobor, (Dejtár, Drégelypalánk), Szent István-szobor (Hugyag),
kálvária (Nógrádszakál), Szent István-szobor, hősök keresztje, Szentháromság-szobor (Ő rhalom )
Tiroli-ház (Ludányhalászi), Postaállomás (Nógrádszakál), barokk kőhíd (Patak)
Palóc Múzeum (Balassagyarmat), Szondi-emlékszoba, Szondi-szarkofág (Drégelypalánk), Ősmaradványok szabadtéri
bemutatója (Ipolytam óc)
pincesor, népies barokk harangláb (Patvarc)

6.8.13 NÓGRÁDI-MEDENCE
A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Terü
lete 213 km2 (a középtáj 6,5%-a, a nagytáj 1,9%-a).
T erülethasznosítás
Típus
1, lakott terület

2. szántó
3, kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

Hektár

7,4
54,7
3,2

1580,5
11649,9
691,3
41,8
2040,1
5167,0
127,7

0,2
9,6
24,3

0,6

D o m b o r z a t ■ A kistáj a Börzsöny és a Cserhát
közt elhelyezkedő medencedombság. Medencé
vé a pleisztocén folyamán környezetének inten
zívebb megemelkedésével, dombsággá folyóvízi
felszabdalásának nyomán vált. Az abszolút ma
gasság 144 és 340 m között változik; D-ről É, K-ről
Ny felé alacsonyodik. Vertikálisan közepesen
(átlagos relatív relief 50 m/km2), horizontálisan
nagyobb mértékben felszabdalt (vízfolyássűrű
ség 2,6 km/km2). A felszín döntően (kb. 90%) a
középhegységi tagolt medencedombság orográfiai domborzattípusba sorolható, mintegy 10%
völgytalp, ill. völgysík. A felszínt borító agyagos
üledékek és a negyedidőszaki lejtős tömegmoz
gások hatására gyakoriak a deráziós formák, je
lentősebb a talajerózió a kistáj DNy-i részén.

B A kistáj kőzettani alapja döntően (kb.
80%) oligocén homokköves és agyagos üledék, alá
rendelten a Ny-i részen (kb. 20%) miocén slír és ka
vics. Ezek foltokban a felszínen is előfordulnak.

Fö ld ta n

A börzsönyi központi vulkanizmushoz kapcsoló
dó önálló kitörési központot képvisel a nógrádi
Vár-hegy, ami a középső-miocén (bádeni), 13-15
millió évvel ezelőtti vulkán kitörésekor keletkezett.
Anyaga (dácit) kismértékben eltér a Börzsöny fő
tömegét adó andezittől. A felszínen, ill. a felszín
közelében a pleisztocén agyag, lejtőagyag, löszderivátum a jellemző. A kavicstakarók (kb. 30%) a
harmadidőszak végi intenzív lepusztulás és a ne
gyedidőszaki folyóvízi akkumuláció (pl. Os-Ipoly)
termékei. Jellemző szerkezeti iránya az ÉNy-DK-i,
számos patak (Les-völgy, Lábos-patak, Diósjenőipatak stb.) követi a fiatal vetődések csapását.
A több km mélységben levő medencealjzatról
csak bizonytalan információk vannak.
b M érsékelten hűvös-mérsékelten
száraz, de Ny-on már közel van a mérsékelten
nedves éghajlati típushoz.
Évente átlagosan 1870 óra körüli napsütés
várható, ezen belül nyáron 750-760, télen kb. 170
óra a napfénytartam.
Az évi középhőmérséklet 9,0-9,5 °C közötti, a
vegetációs időszaké 16,0 °C körüli. A 10 °C kö
zéphőmérsékletet meghaladó időszak ápr. 17-én
kezdődik és okt. 14-én ér véget, ami évenként kb.
180 napot jelent. A fagymentes napok száma kb.
180. Ápr. 15-20. között fejeződnek be a tavaszi és
okt. 15-17-én kezdődnek el az őszi fagyok. Az
évi abszolút maximumok és minimumok átlaga
32,0-33,0 °C, ill. -17,0 °C.
Valószínű az évi 600-640 mm csapadék. A ve
getációs időszak csapadékátlaga 340-360 mm.
Diósjenőn esett a legnagyobb 24 órás eső (80
mm). A hótakarós napok átlagos száma 40-45, az
átlagos maximális hóvastagság 20-22 cm.
É g h a jla t
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Az ariditási index a Ny-i részeken 1,05 körül
van, másutt 1,12—1,15 között változik.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség kevéssel 2 m/s alatt marad.
A mezőgazdasági növények számára kedve
ző az éghajlat.
■ A kistáj a Hévízi-, a Fekete- és a Derék
patakra, valamint a Lókos-patak bal oldali víz
gyűjtő területére terjed ki.
A börzsönyperemi 100 mm-es vízfelesleg a
Lókos mentén 80 mm-es vízhiányba megy át.
Mivel a Börzsöny felől számos vízfolyás érkezik,
a vízfolyássűrűség viszonylag nagy (2,6 km/km2).
A legtöbb vízfolyást a Derék- és a Lókos-patak
gyűjti össze és vezeti az Ipolyba. A Lókos dejtári
mércéjéről az alábbi adatokat közölhetjük: KQ =
0,075 m3/s; KÖQ = 0,85 m3/s; NQ = 51 m3/s.
Ezek elárulják a nagy vízjárási szélsőségeket is.
Az árvizek azonban - bár a völgytalpakat el
árasztják - nem veszélyesek, mert rövid időtarta
múak.
Az időszakos árhullámokat néhány kisebbnagyobb tó (Jenői-tó 23,4 ha; Bánki-tó 7 ha;
Tolmácsi-tó 7,5 ha) tározással hasznosítja. Ezek
halastavakként is funkcionálnak.
A „talajvíz" a felszín alatt általában 4-6 m kö
zött érhető el, mennyisége igen kevés. Mivel a
mélyebb rétegek porozitása kedvezőtlen, az arté
zi kutak száma is kicsi, a vízhozamuk minimális.
A talajvízben helyenként jelentős a nitráttarta
lom, ami a vízfolyások és az állóvizek vízminő
ségét is lerontja.
A közüzemi vízellátás jórészt megoldott, a
közcsatornával ellátott lakások aránya 61,2%
(2008). Ennek a hátterében az áll, hogy csupán 1
településen nincs csatornahálózat.
V

iz e k

A terület zonális társulásai a cse
res- és a gyertyános-tölgyesek. A lankás dombvi
dék völgytalpain mocsarak és üde-nedves rétek
húzódnak. A maradványtölgyes-foltok értékes
növényei a madársisakfajok (Cephalanthera spp.),
a turbánliliom (Lilium martagon) és a gérbics
N

ö vényzet

a

(Limodorum ábortivum).
A kistáj nagy része ma szántó, parlag. Ezeken
kezdenek megjelenni az egykori gyomflóra fajai
(nyári hérics - Adonis aestivalis, lángszínű hérics
- A. flammea, konkoly - Agrostemma githago, me
zei szarkaláb - Consolida regalis, pipacs - Papaver

rhoeas).
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Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, H5a, K2;
közepesen gyakori élőhelyek: OB, RA, P2a, RB,
RC, J5, H3a, B la, H4, OA; ritka élőhelyek: E l,
D34, L l, L2x, K I a, B5, D5, Jla , H5b, BA, D6, A l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2,
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia
pseudoacacia) 3, arany vessző-fa jók (Solidago spp.)
3. (Vojtkó András)
a l a j o k ■ A Börzsöny és a Cserhát közötti me
dencedombság kistáj a pleisztocénben emelke
dett meg. Kőzettani alapja oligocén homokkő és
agyag, amelyet lejtőanyag, pleisztocén agyag és
lösszerű üledék borít. A dombhátak egynegyedé
nek harmadidőszaki üledékein és a Lókos-patak
felé néző lejtők löszszerű üledékein agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek, amelyek
mechanikai összetétele vályog. Kedvező vízgaz
dálkodású, de erősen savanyú kémhatású tala
jok. Mintegy 20%-ban erdőborítottak, zömmel
(72%) mezőgazdasági területként hasznosítha
tók (ext. 20-45, int. 25-55). Erodáltságuk mértéke
változó.
Az alacsonyabb hátságok enyhe lejtőin a talaj
takarót a legnagyobb részarányban (62%) barna
földek alkotják. Nagyobb részben löszös, kisebb
részben harmadidőszaki üledékeken képződtek.
Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodá
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suk kedvező; gyengén savanyú talajok. Természe
tes termékenységük (ext. 30-45) agrotechnikával
jelentősen növelhető (int. 40-70). Nagy részük
(83%) már régóta mezőgazdasági hasznosítású.
A főbb termesztett növények a búza, az őszi árpa,
a kukorica, a napraforgó, a burgonya és a vörös
here, meszes altalajon pedig a lucerna. Csak kis
mértékben (15%) erdősültek.
A D-i kitettségű oldalakon a barnaföldek
humuszosodásának mértéke jelentősebb, azon
ban az erózió is ezeken a lejtőkön az erősebb.
Eróziós veszélyeztettségük kedvezőtlenebb,
mint az agyagbemosódásos barna erdőtalajoké.
A kistáj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80,
int. 70-95) az Érsekvadkert-Tereskei-hátság lösz
takaróján képződött csemozjom barna erdőtala
jok (4%). E térségben a mai talaj szelvények alatt
fosszilis vörös talajszintek is fellelhetők.
A harmadidőszaki szmektites agyagú felszí
neken, pl. Szátok határában, fekete nyirok tala
jok is találhatók.
A Lókos-völgy réti talajai vályog mechanikai
összetételű, mészmentes, gyenge víztartó képes
ségük miatt kedvezőtlen vízgazdálkodású, de
viszonylag jó tápanyagkészletű talajok (ext.
20-60, int. 35-75). Részben rétként (35%), rész
ben szántóként hasznosulnak (55%).
A kistájban jelentéktelen (1%) kiterjedésben
még földes kopár, kovárványos barna erdőtalaj
és réti öntés is található.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
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K ö z l e k e d é s ■ Csomóponti közlekedési hálózati
helyzetű terület. Középső részét D-ről éri el a 2.
sz. főút, amelyből Rútságnál EK felé ágazik ki a
22. sz. főút. A kistáj Ny-i peremén kanyarog a
Vác-Balassagyarmat egyvágányú vasúti mellék
vonal 23 km-es szakasza, amelyből Diósjenőnél
K felé ágazik ki a Romhányig vezető, megszün
tetésre kijelölt szárnyvonal. E főutak a kistáj köz
ségeinek Vác és Balassagyarmat irányába ked
vező elérhetőségi feltételeket biztosítanak. Az
állami közutak hossza 73 km, amelyből 39 km
(53%) elsőrendű főút. A közútsűrűség 35
km/100 km2, a főútsűrűség 19 km/100 km2. Fő
út menti településeinek aránya 19%. Vasútvona
lainak hossza 41 km, a vasútsűrűség 19,5
km/100 km2. Településeinek 56%-a rendelkezik
vasútállomással, ill. vasúti megállóhellyel, közü
lük Romhány vasúthálózati végpont.

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A kistáj az átlagosnál jóval
sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel 8 telepü
lés jut. A térség 16 helységéből egyedül a szerény
központi helyi funkciókkal rendelkező Rétság
városi jogállású (2001: 3015 lakos). A városi né
pesség aránya mindössze 13,3%. Bár van 2 törpe
falu is, a falvak viszonylag népesek, 4 esetében
>2000 a lakosságszám. Az átlagos lélekszám
meghaladja az 1300-at (2001).

T

N é p e s s é g ■ A magas településsűrűség viszony
lag magas népsűrűséggel párosul (2001: 106
fő/km2). A népességmaximum éve 1960, azóta
alig változott a népesség száma, amit a romló
természetes szaporodás és a javuló migráció ala
kít (2001: 22 653 fő). A korszerkezet kedvező, a
gyermekkornak aránya érzékelhetően megha
ladja a 65 év felettiekét (2001:17,3, ill. 14,3%). Az
elöregedési index értéke csak 3 településen <100,
a népesség elöregedése azonban csak az egyik
törpefaluban látszik visszafordíthatatlannak. Az
iskolázottság szintje eléggé elmarad az országos
átlagtól, leginkább a diplomások arányát tekint
ve (2001: 5,4%).
A vallási összetételben a római katolikusok
súlya meghatározó (2001: 72,4%), a reformátu
sok és az evangélikusok aránya lényegében meg
egyezik (7, ill. 6,9%). A felekezeten kívüliek és az
ismeretlen vallásúak részesedése együttesen is
alig haladja meg a 10%-ot. Az etnikai összetétel
tarka képet mutat: a népesség többsége (2001:
kb. 90%) magyar, de 3 etnikum is említésre méltó
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számban van jelen. A szlovákok (2001: 2,7%)
Bánkon és Felsőpetényben koncentrálódnak
(33,8, ill. 40,9%), a cigányok aránya kistáj! szin
ten 2,4%, a németek részesedése pedig 1,2%. Az
utóbbiak túlnyomó része Berkenyén él, itt az ará
nyuk közel 40%.
A munkaerő-piaci mutatók alig maradnak el
az országos átlagtól: 2001-ben a népesség gazda-

sági aktivitása 36,4%-os, a munkanélküliek ará
nya pedig 10,1%. A foglalkozási szerkezetben lé
nyegében azonos súlya van a tercier szektornak
és az iparnak (2001: 48,2, ill. 47,6%), a mezőgaz
daság aránya ehhez képest elhanyagolható
(4,2%). 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(7,7%) valamivel az országos átlag felett, a tele
pülések közötti érzékelhető különbségekkel.

TÁJI A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K
Idegenforgalmi régió: Budapest-közép-Duná-vidp
Üdülőkörzet: Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet

¥

Almássy-kastély védett parkja (Felsőpetény), lylikszáth-kúria véd ett parkja (Horpács), Gyurcsányi-Scitovszky-kúria véd ett

____ parkja (N őtincs), Huszár-kastély védett kertje (Teneske)
D una -lpo ly N em zeti Park
Bánki-tó (Bánk), horgásztó (Berkenye, D ió^enő, Tereske), vadaspark (N ógrád), Lókos-pataki tározó (Nőtincs),
Országos Kéktúra
nógrádi Vár-hegy (dácit)
Nógrád várának romjai (N ógrád)
ev. tem plom (Bánk), r. kát. tem plom (Borsosberény, Horpács), ref. te m p lo m (Diósjenő), kálváriakápolna (Nógrád),
N epom uki Szent János-kápolna (Nőtincs), r. kát. tem plom (Rétság), bencés apátság és tem plom (Tereske)
Tihanyi-M ocsáry-kúria (Borsosberény), Sváb Sándor-féle kastély (Diósjenő), Drágffy-kúria (Érsekvadkert), Almássy-kastély
(Felsőpetény), Szontágh-kúria, Mikszáth-kúria (Horpács), Wenckheim-vadászkastély, Stahrenberg-Berchtold-kastély
(Nagyoroszi), Gyurcsányi-Scítovszky-kúria (Nőtincs), Kovács-kúria (Rétság), Prónay-kastély, Laszkári-kúria (Romhány),
Révay-kúria (Szátok), Huszár-kastély, Frideczky-kúria (Tereske), Szentiványi-kastély (Tolmács)

Ö

zsidó te m e tő (Érsekvadkert), Bodoni János sírköve (Pusztaberki), te m e tő k e rt (Tereske)
Louis A rm strong szobra (Bánk), kálvária (Berkenye, Nagyoroszi), Mikszáth-szobor, Mauks llona-szobor (Horpács),
Szentháromság-szobor (Nagyoroszi, Rétság), Szent Flórián-szobor, N epom uki Szent János-szobor (Nógrád, Romhány),
a romhányi csata em lékműve (Romhány)
víztorony (Érsekvadkert), háromnyílású kőhíd (Romhány), Felsőpetényi kisvasút, a kaolinbánya kisvasútja
Mikszáth Kálmán Emlékmúzeum (Horpács)
szlovák lakóház (Bánk), pincesor (Diósjenő)

f i

6.8.21 ZAGYVA-VÖLGY
A kistáj Nógrád és Heves megyében helyezkedik
el. Területe 240 km2 (a középtáj 7,3%-a, a nagytáj
2,2%-a).
T erülethasznosítás
■'Pus ■ m m B m
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

m

15,9
43,1
1,4
1,2
14,1
22,6
1,7

' 3812,8
10332,5
323,9
295,0
3367,9
5422,0
412,6

D o m b o r z a t ■ A kistáj átlagosan 180 m (125 és
376 m közt változó) tszf-i magasságú aszimmet
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rikus folyóvölgy a Cserhát és a Mátra között.
Kisterenyétől D-re tagolt síksági, É-ra dombságimedencedombsági környezetben helyezkedik el.
Az átlagos relatív relief 55 m/km2; Pásztótól D-re
24 m/km2 alatti, Pásztó és Kisterenye között
50-100 m közötti, Kisterenyétől É-ra 100 m/km2
feletti értékek a tipikusak. Átlagos vízfolyássű
rűsége 2,8 km/km2, Pásztótól D-re 1,5 alatti, É-ra
2,5 feletti értékű. A völgy teraszai közül a II. és
III. sz. végig nyomozható, a IV. és V. sz. csak
helyenként rajzolódik ki; a pleisztocén lejtős tö
megmozgások összemosták azokat. Kisterenyé
től É-ra és Pásztótól D-re a bal parton nagymér
tékű a talajerózió.
■ A több km mélységben levő meden
cealjzatról csak bizonytalan információk vannak.

Fö ld ta n
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A kistáj közel É-D-i futású
szerkezeti árokban helyezke
dik el, amely helyenként
völgymedencévé szélesül. A
D-i részét a pleisztocén agya
gok, vörös agyagok, löszderivátumok fedik, a bal part
alapja középső-miocén ande
zit, andezittufa. A középső
rész bázisa oligocén-miocén
slír, homokkő, márga, az É-i
része oligocén-miocén agyagmárga, riolittufa. A miocén
végén kialakult árokban vé
gig megtalálhatók a pannóniai üledékek.
A nyugat-mátrai középső
miocén andezitvulkán beom
lott kráterében kialakult kovaföldtelepet Szurdokpüspökinél
bányásszák.
Részben a kistáj területére
esik a nógrádi miocén korú
barnakőszenek előfordulása.
A bányászat 1848-ban kezdő
dött, s 1993-ban lényegében
be is fejeződött. A központ
Bátonyterenye és Salgótarján
térsége volt. A táj súlyosan
megszenvedte az egykori bá
nyászati tevékenységet.
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, szentm ártort
Az évi napfénytartam É-on
1850 óra, D felé nő, és ott eléri
la g yré d e
G |öngyös»
az 1900 órát. Nyáron 740-760
halasz
®
órán át süt a Nap (D-en a
több), télen pedig 160-180
a napsütéses órák száma.
Az évi középhőmérséklet
az É-i részeken 8,8-9,3 °C,
D-en 9,8-10,0 °C. A vegetáci
ós időszak középhőmérsékle
te D-en szintén magasabb
(16,5 °C), mint É-on (15,8 °C). A 10 °C középhő
csak különbségek vannak É-ról D felé haladva
mérsékletet meghaladó napok számában, vala
(É-on: 176 nap, ápr. 20. és okt. 14.; D-en: 185 nap,
mint a tavaszi határnapok dátumában ugyan
ápr. 10. és okt. 14.). A fagymentes időszak hossza
É g h a jla t

Q
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és tavaszi-őszi határnapja É-on 175 nap (ápr. 25.,
okt. 10-15.), a középső és a D-i részeken 180-185
nap (ápr. 20. körül, okt. 15. után). A legmelegebb
nyári nap hőmérsékleti maximumának sokévi
átlaga 31,0-33,0 °C, a legalacsonyabb téli mini
mumoké É-on -17,0, -18,0, D-en -16,0 °C körüli.
A csapadék évi összege D-en 560-580 mm, É-on
600-620 mm. A vegetációs időszak átlaga ugyan
ilyen eloszlásban 330-380 mm. Nemtin mérték a
legtöbb 24 órás csapadékot, 150 mm-t. A hótakarós napok száma D-en átlagosan 30-35, É-on 50;
az átlagos maximális hóvastagság 18-22 cm.
Az ariditási index értéke É-D -i irányban nö
vekszik (Salgótarján: 1,14, Mátraverebély: 1,17,
Lőrinci: 1,25).
A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i, az át
lagos szélsebesség 2 m/s körüli.
É-on erdők találhatók, máshol az éghajlat
mind a szántóföldi, mind a kertészeti kultúrák
számára kedvező.
V i z e k ■ A kistáj a Zagyva Mátraterenye alatti
völgyét Lőrinciig és a Tarján-patak völgyét fog
lalja magába.
Az 50 km hosszú völgy teljes egészében a
Zagyva vízjárásától uralt terület, amelyet Nemti
és Lőrinci vízmércéjével jellemezhetünk.
A fenti adatok elárulják, hogy míg a vízgyűj
tő a két állomás között a 15-szörösére növekszik,
addig a kisvízi hozamok csak 6-szorosra, az árvi
zek 3-szorosra gyarapodnak, mert az árhullámok
a völgy mentén lefelé haladva kiegyenlítődnek.
Mivel az árvizek időnként tartósan is elborítják a
völgy talpakat, ellenük Jobbágyitól lefelé a me
der mindkét oldalán gátakkal védekeznek. Az
árvizek időpontja a kora nyár és az ősz.
A megfelelő vízminőség és -mennyiség biztosí
tása miatt a völgyben számos tározót alakítottak
ki, mint a Maconkai- (45 ha), a Mátraverebélyi(80 ha), a Selypi- (12 ha), a Kisterenyei- (80 ha) és
a Lőrinci-tározó (52 ha).
A völgyben a „talajvizet" 4 m alatt általában
megtaláljuk, de árvizek alkalmával magasabbra
emelkedik. A kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát mellett helyenként a nátrium- és a szulfát

Vízfolyás

Vízmérce

tartalom is jellemző rá. Általában kemény is (25
nk°-nál nagyobb). A rétegvizek mennyisége
meghaladja a talajvizekét, de nem vízbő terület.
Az artézi kutak száma tekintélyes, de még a 200
m alá fúrottak is igen kevés vizet hoznak a fel
színre.
A vezetékes ivóvízellátás lényegében megol
dott, 2008-ban a lakások több mint 4/5-ét már
rákapcsolták a rendszerre. A közcsatornával ellá
tott lakások aránya ennél alacsonyabb, de meg
haladta a 2/3-ot. A viszonylag magas érték
jórészt Salgótarján jó ellátottságának a következ
ménye, mivel a települések 1/3 részében nincs
közcsatorna.
& A folyó alakította völgy potenciá
lis növényzete a puhafa ligeterdő, amely feltehe
tően teljes hosszában húzódott, néhol esetleg
mézgás égerrel, szillel, májusfával, kőrissel. Má
ra ez gyakorlatilag teljesen megsemmisült, csak
töredékeket találunk. Ehhez illeszkedik a mo
csárrétekből, magassásosokból, nádasokból álló
vízparti növényzet. Helyenként értékes fajkészletű állományokat is találunk, amelyekben előfor
dul a gyíkhagyma (Allium angulosum), a bánsági
és a bugás sás (Carex buekii, C. paniculatá), a forrásperje (Catabrosa aquatica), a réti iszalag (Clematis
integrifolia), a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza
incarnata), a mocsári csorbóka (Sonchus palustris)
és a kétlaki macskagyökér ( Valeriána dioica).
Jelentős a szántóterületek kiterjedése is. A ter
mesztett növényeken kívül a térségben ritka
gyomfajok élnek (nyári hérics - Adonis aestivalis,
keleti szarkaláb - Consolida orientalis, nyúlánk
sárma - Ornithogalum pyramidale). É-on kisebb
homokkő-kibukkanásokat is találunk, sziklagyep
jellegű növényzettel (tavaszi hérics - Adonis vernalis, késeiperje - Cleistogenes serotina, dudafürt Colutea arborescens, pusztai árvalányhaj - Stipa
pennata). Az inváziós fajok gyakorlatilag aka
dálytalanul terjednek a folyó mentén.
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, B la, L l;
közepesen gyakori élőhelyek: K2, H3a, H4, M8,
M l, P45, OB, OA; ritka élőhelyek: RA, P2a, RB,
RC, D6, B5, D5, P7, L2x, BA, G3.
N

ö vén yzet

LKV

LNV

KQ

240
380

0,03
0,18

cm
Zagyva
Zagyva

812

Nemti
Lőrinci

0
-120

KÖQ
m3/s
0,4
2,15

NQ
65
167
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Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vojtkó András)
■ A Cserhátat a Mátrától elválasztó
völgyterület andezit-, andezittufa- és riolittufarögök közötti, kanyargós szerkezeti árok. A fiatal
árteret agyagos, iszapos folyóhordalék tölti ki,
amelynek a kistájat is uraló talajtípusa a réti ön
téstalaj (61%). E talajok mechanikai összetétele
agyagos vályog. Szénsavas meszet nem tartal
maznak. Vízgazdálkodásuk közepes vízvezető
képességük mellett is kedvező, szervesanyag
tartalmuk 1-2%. Jó termékenységűek (ext. 35-50,
int. 45-65). Főként szántóként hasznosíthatók
(78%).
Az öntés talajokat Ny-ról egy keskeny sávban
- lényegében Hatvan és Pásztó között - humu
szos homoktalajok szegélyezik. Ezek a homo
kokra jellemzően gyengén víztartóak és alacso
nyabb termékenységi kategóriába (ext. 20-35,
int. 25-40) tartoznak.
Ugyancsak Pásztótól D-re, a völgy K-i domblábi részein löszön csernozjom barna erdőtalajok
képződtek viszonylag jelentős kiterjedésben
(20%). Vályog mechanikai összetételű, kedvező
vízgazdálkodású, kiváló termékenységű (ext.
50-80, int. 70-95) talajok.
Kb. Pásztótól E-ra, a magasabb dombi része
ken barnaföldek szegélyezik a völgyből kiemel
kedő löszös lejtőket. A Zagyvától Ny-ra a löszön
képződött barnaföldek mechanikai összetétele
vályog, míg É-ra az agyagos pleisztocén üledé
ken agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk a me
chanikai összetételtől függően változik. Jó ter
mékenységű talajok (ext. 25M5, int. 30-65). A K-i
dombokon a talajképző kőzet agyag vagy vörös
agyag. A talajok mechanikai összetétele ebben az
esetben is agyagos vályog, termékenységük a lö
szön képződött változatéval megegyező.
A kistáj legmagasabb dombháti részeit agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják (5%).
Többségük pleisztocén üledékeken képződött,
vályog vagy agyagos vályog mechanikai össze
tételű. Termékenységük a savanyúságuk mér
téke szerint változik (ext. 20-45 és int. 25-60), a
sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgaz
T a l a jo k

dálkodású változatok esetén pedig alacsony (ext.
10-30. és int. 20^45).
A kistáj szántóterületein búzát, árpát, kukori
cát, napraforgót, borsót, vörösherét, lucernát és
cukorrépát termesztenek. A kistáj mészmentes
talajainak meszezése gazdaságos és hasznos ta
lajvédő technika.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
03
6
07
5
09
8
11
20
26
61
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)

K ö z l e k e d é s ■ Csomóponti közlekedési hálózati
helyzetű, E -D -i irányban hosszan elnyúló,
amelyben egymással párhuzamosan fut a 21. sz.
főút és a Hatvan-Salgótarján egyvágányú vasúti
fővonal. A kistáj településeit e kettős forgalmi
tengely fűzi fel és biztosít számukra kapcsolatot
Hatvannál az M3-as autópályához és a Budapest-M iskolc vasúti fővonalhoz. A 21. sz. főútból
Bátonyterenyénél K felé ágazik ki a 23. sz. főút,
amely Eger, ill. Ózd felé biztosít forgalmi kapcso
latokat a térség számára. A kistáj É-i peremén, a
magyar-szlovák államhatárnál közúti (Salgótar
ján) és vasúti (Somoskőújfalu) határátkelési lehe
tőség van Szlovákiába. Az állami közutak hossza
129 km, amelyből 66 km (51%) elsőrendű főút.
A közútsűrűség 81 km/100 km2, a főútsűrűség
41 km/100 km2. Főút menti településeinek ará
nya 73%. Mátraszőlős közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 64 km, a vasútsűrűség
40,2 km/100 km2. Településeinek 93%-a rendel
kezik vasútállomással, ill. vasúti megállóhellyel,
közülük Somoskőújfalu vasúthálózati végpont.

■ A kistáj sűrűn betelepült,
100 km2-re közel 6 település jut. A 15 helység

T elepüléshálózat
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közül 3 városi jogállású, közülük a megyeszék
hely Salgótarján a legnépesebb (2001: 44 964
lakos). Főleg ennek következtében a városi la
kosság aránya az átlagosnál magasabb (2001:
72,9%). A falvak népességszáma 800 és 3100 kö
zött mozog, a derékhadat a 2000-2500 lakosúak
alkotják, az átlagos méretű falvaknak több mint
2000 lakosa van (2001). A beépített terület aránya
magas (15,9%).
N épesség ■ A népsűrűség jóval az országos át
lag feletti, meghaladja a 300 fő/km2-es értéket
(2001). A népességmaximum éve 1980, azóta a kis
táj elveszítette népessége 1/10 részét (2001:85 987
lakos). A gazdasági prosperálás időszakában né
pességvonzó terület, s a természetes népmozga
lom is pozitív. 1980 óta a növekvő természetes
fogyás és a javuló vándorlási egyenleg a jellem
ző. A korszerkezet kiegyenlített, a gyermekkorn
ak és a 65 évesnél idősebbek aránya lényegében
megegyezik (2001: 15,9, ill. 16%). Az elöregedési
index értéke mindenütt >100, erősen elöregedett

település azonban nincs. Az iskolázottsági szint
valamivel elmarad az országos átlagtól, legin
kább a diplomások arányában (2001: 8,1%).
A lakosság többsége római katolikus (2001:
63,5%), a protestánsok együttes aránya az 5%-ot
sem éri el. Az átlagosnál magasabb viszont a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
részesedése (18,1, ill. 11,8%). A lakosság döntő
része (>95%) magyar, a kisebbségek közül csak a
cigányság érdemek említése (2001: 2,5%). Legna
gyobb, 1000 főt meghaladó közösségük Salgótar
jánban él.
A munkaerő-piaci mutatók az átlagosnál
rosszabbak, de nem katasztrofálisak: 2001-ben a
népesség gazdasági aktivitása 34,6%, a munkanélküliek aránya 13,1%. A foglalkozási szerke
zetben a tercier szektor aránya a legmagasabb,
de az ipari-bányászati múlt még tükröződik az
ipari foglalkoztatottak átlag feletti arányában
(56,4, ill. 42,2%). 2007 nyarán a munkanélküliek
aránya az országos átlag másfélszerese (9,8%), a
települések közötti jelentős különbségekkel.
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Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Üdülőkörzet: Mátra-Bükk kiemelt üdülőkörzet
Borvidék: mátrai
Tornyai-Schosseberger-kastély parkja (Lőrinci), szoborpark (Salgótarján-Baglyasalja), Tuzson A rbo rétu m (Tar)
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Pásztó
Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet
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Széleskői-tó (Apc), hegyeskei borókás legelő, Fehérszék, Faluhely m ajor (Mátranovák), horgásztó (Mátraterenye),
Hasznosi-tározó, Zsiló-völgy (Pásztó), strand, víztározó (Salgótarján), Országos Kéktúra
andezitrétegek (jobbágyi), szemcsés riolittufa (Mátranovák)
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Ciszteri várrom (Pásztó), Salgó vár romjai, somoskői várrom, Zagyvafő várának maradványai (Salgótarján)
r. ká t tem plom , Rákóczi-kápolna (Mátraszőlős), Á rpád-kori plébániatemplom, szentkúti zarándokhely, remetebadang,
Lourdes-i barlang (Mátraverebély), Szentlélek kápolna, Szent Lőrinc r. kát. tem plom (Pásztó), ev. tem plom (Salgótarján),
tibeti hitéleti központ (Tar)
Szentiványi-kastély (Apc), Tornyai-Schosseberger-kastély (Lőrinci), Jankovich-kúria (Mátraszőlős), Almásy-kastély
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(Mátraverebély)
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N epom uki Szent jános-szobor (Mátraszőlős, Pásztó), bányászszobor (Mátraverebély), Rajeczky Benjámin emlékműve,
Zsigmond király szobra (Pásztó), Radnóti-szobor, kálvária, a 25, gyalogezred emlékműve, az 1956-os sortűz emlékműve,
Kossuth-mellszobor, millenniumi obeliszk, Széchenyi-szobor, Szent István-szobor (Salgótarján), Körösi Csorna Sándor
Emléksztúpa (Tar)
Bányász Emlékház, kovács- és üvegművészeti bem utató (Mátranovák), magtár (Mátraverebély), lignitbánya (Petőfibánya),
föld alatti Bányamúzeum, Csillagászati Obszervatórium (Salgótarján)
Pásztó Múzeum (Pásztó), N ógrádi T ö rtén eti Múzeum (Salgótarján)

tfr
népi lakóház (N em ti), népi pincesor (Szurdokpüspöki)
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6.8.22 MEDVES-VIDÉK
A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Terü
lete 131 km2 (a középtáj 4%-a, a nagytáj 1,2%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
5,0
10,3
0,3

Hektár
657,5
1342,5
45,7

0,0

0,0

' 16,1
67,7

2096,6
8837,2
75,4

0,6

D o m b o r z a t ■ A kistáj 200-638 m közötti tszf-i
magasságú, É-i részén hátas típusú, átlagosan 500
m magas, tagolt középhegység, D-i részén D-nek
lejtő, igen erősen felszabdalt, 350-400 m átlagma
gasságú dombság. Az átlagos relatív relief 118
m/km2, a Salgótarján-Báma vonaltól D-re 70-100
m, É-ra 100 m/km2 feletti, a Medves platóján 70
m/km2-es értékek jellemzőek. A vízfolyássűrűség
átlagos értéke közel kétszerese a középhegység
átlagának: 4,5 km/km2. Zagyvarónától É-ra és a
peremeken 3 km/km2, egyébként 5 km/km2 fe
letti értékek jellemzőek. A dombsági felszínek K-i
része nagymértékben erózióveszélyes.

Évente 1850 óra körüli napsütésre számítha
tunk; ebből nyáron 740, télen 170-180 órán át süt a
Nap, de a magasabb tetőkön megközelíti a 200 órát.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átla
ga az É-i, magasabban fekvő részeken 8,0, ill.
15,0 °C körüli, D-en 9,0-9,5, ill. 15,5-15,8 °C kö
zötti. É-on ápr. 25. és okt. 13. között 170 napon át,
D-en ápr. 20. és okt. 15. között 175 napon át ha
ladja meg a napi középhőmérséklet a 10 °C-ot.
Várható, hogy az utolsó fagyos nap ápr. 25. körül,
az első pedig okt. 10. és 12. között jelenik meg; ez
kb. 175 nap hosszúságú fagymentes időszakot
jelent. A legmelegebb nyári nap hőmérsékleti
maximumának sokévi átlaga 30,0-31,0 °C, a leg
hidegebb téli napok minimumáé pedig -17,0 °C.
A csapadékösszeg D-en évi 590-620, É-on
620-650 mm; a vegetációs időszaké 360-390 mm.
A legtöbb egynapos csapadék Kazáron volt, 91
mm. Átlagosan 50-60 hótakarós nap fordul elő a
téli félévben, 22-25 cm átlagos maximális vastag
sággal.
A magasabban fekvő területeken 1,00-1,10 az
ariditási index értéke, máshol 1,15-1,20.
Az É-ÉK-i és a DNy-i szélirányok a leggyako
ribbak; az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.

F ö l d t a n ■ A kistáj É-i részének legjellemzőbb
képződménye a felső-pliocén bazalt, amely a jel
lemző ÉNy-DK-i törésirányokhoz igazodó centrá
lis vulkanizmus terméke. A vulkáni működés kb.
6,5 millió évvel ezelőtt kezdődhetett, s feltehetően
áthúzódott a pleisztocén elejére is. A bazaltkép
ződmények közül kiemelésre kívánkozik az osz
lopos elválású bazalt, ami több helyen is elő
fordul. A 10-100 m vastag bazalttakaró feküjét
miocén széntelepes, agyagos, márgás képződmé
nyek adják. A hegyvidék a pannonban vékony
folyóvízi kavicstakarót kapott, a pleisztocénban
összetöredezett, kiemelkedett, s medencékkel
tagolódott. A D-i területek alapját felső-oligocén,
középső- és felső-miocén agyagos, homokos,
széntelepes képződmények képviselik, amelyeket
bazaltkúpok romjai, lakkolitok színeznek. A DNy-i
részeken középső-miocén riolittufa is található.

■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de a 400 m feletti területeken hűvös-mérsé
kelten nedves az éghajlat.

É g h a jla t
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A terület jelentős részén erdőgazdálkodás fo
lyik. Az éghajlat lehetővé teszi a szántóföldi nö
vények, a kevésbé hőigényes kertészeti növé
nyek, gyümölcsfélék termesztését.
V i z e k ■ A kistáj a Zagyva Homokterenye feletti
forrásvidékére és a Báma-patak vízgyűjtőjére
terjed ki.
A Zagyva itteni szakaszának vízjárása Nemti
vízmércéjének adataival jellemezhető. A vízállá
sok 0-240 cm, a vízhozamok 0,03-65 m3/s kö
zött ingadoztak. Ez arra utal, hogy a meder jól
beágyazott, ritkán önt ki, az árterület kiterjedése
is csekély. Az árvizeket tározótavakban tartalé
kolják.
Somoskő környékén néhány kisebb hozamú
(10-60 1/p) forrás is fakad. A terület a sajátos kő
zetviszonyok miatt mind „talaj-", mind rétegvi
zekben szegény. E mellett a nitrátszennyezés is
megjelenik. Artézi kút kevés van, és gyér hozamú.
A közüzemi vízellátás megoldott, a közcsa
torna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 2008ban azonban csak 45,5%, mivel csupán a telepü
lések felében van csatornarendszer.

N ö v é n y z e t ■ A kistáj alacsonyabb részein és a
hegylábon zonális a cseres-tölgyes, kissé maga
sabban a gyertyános-tölgyes. A terület legmaga
sabb részein már a középhegységi bükkösök
alkotnak zónát, környezetükhöz képest gazda
gabbak montán fajokban. Az E-i oldalakon némi
kárpáti hatás is felismerhető a növényzet össze
tételében, tömeges az ikrás fogas-ír (Dentaria
glandulosa), szórványos a téli és az erdei zsurló
(Equisetum hyemale, E. sylvaticum), a fehér acsalapu (Petasites albus), a karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum), a havasalji rózsa (Rosa pendulina), a fürtös bodza ( Sambucus racemosa), a
lilásszárú aggófű (Senecio ovatus) és a hegyi vero
nika ( Veronica montana). Patakvölgyeiben kes
keny sávban égeresek húzódnak, helyenként
keserű kakukktormával (Cardamine amara). Vál
tozatos a kőfolyásokon, kőtengereken, törmelé
ken kialakult sziklai vegetáció. A D-i oldalak
növényzetében csekély szubmediterán hatás is
kimutatható. Ezen területek fátlan vegetációtí
pusai a sziklagyepek, a mohás páfránybevonatok,
a letörpült sziklaicserjés-madárbirses sziklaélek.
A terület növényzetét ért antropogén hatások
jelentősek. A Medves fennsíkján nagy kiterjedé
sű irtásrétek különböző társulásai találhatók:
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akad itt szőrfűgyep, és találunk az Alföldre jel
lemző hernyópázsitos kaszálórétet, legelőt.
Fajszám: több mint 1200; védett fajok száma:
80-100; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2,
bálványfa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakác
{Amorpha fruticosa) 1, setyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3,
kisvirágú nebáncsvirág (Irhpatiens parviflora) 1,
japánkeserűfű-fajok (Reynűutria spp.) 3, akác
(Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. ( Vojtkó András

/

a l a j o k ■ A kistájat alkotó kőzet a bazalt, amely
az É-i részen a felszínen is előfordul. A bazaltra
harmadidőszaki agyagos, márgás üledékek tele
pültek, amelyeken mintegy 75%-os területi rész
arányban agyagbemosódásos barna erdőtalajok
képződtek. Mechanikai összetételük a vályogtól
az agyagos vályogig terjed. Vízgazdálkodásukra
vályog mechanikai összetétel esetén a közepes
vízvezető és a jó víztartó képesség, az agyago
sabb változatok esetében a kis vízvezető és az
erős vízkötő képesség jellemző. Termékenysé
gük a vízgazdálkodástól függ (ext. 20-50, int.
25-60). Erdősültségük mintegy 70%. A legelőte
rület is jelentős (10%).
Az alacsonyabb térszíneken, a medencékben
szintén harmadidőszaki üledékeken barnaföl
dek képződtek (16%). Mechanikai összetételük
és vízgazdálkodásuk az agyagbemosódásos bar
na erdőtalajokéval azonos kategóriájú, termé
kenységük azonban azokénál kedvezőbb lehet
(ext. 25-45, int. 30-65). Szántóként 40%-uk, erdő
ként 30%-uk hasznosítható.
Az eróziós potenciál nagy, amit a lepusztulással
létrejött földes és köves kopárok, a fekete nyirokta
lajok és a rankerek mutatnak (9%). Ahol az agyagos
feltalaj lepusztult, a vízgazdálkodásuk kedvezőbbé
válik, termékenységük azonban a humuszanyagok
hiánya miatt igen gyenge (ext. 5-15, int. 10-20).
Jelentéktelen kiterjedésben (<1%) réti öntésta
laj is előfordul. A szántókon búza, rozs, burgo
nya és vöröshere termesztésének van kialakult
gyakorlata. A talajok meszezése termésnövelő és
egyben talajvédő agrotechnika.

T

A talajtípusok területi megoszlása

Talajtípus kód

Területi részesedés (%)

01
07
09

9
75
16
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A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus
Lejtőkategória
Erdő
kód
0-5
5-17 17-25 >25
01
Uí - .
5
53
7
35
07
12
5
30
8
45
09
12
4
64
8
12
K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, főút és vasút nélküli terület. Ny-i
pereméhez közel fut a 21. sz. főút és a Hatvan-Salgótarján egyvágányú vasúti fővonal. A
térség néhány, e tengelyre merőleges alsórendű
közútja e főútra és a vasútvonal állomásaira
hordja a forgalmat, biztosítva a községek számá
ra Salgótarján elérhetőségét. A kistáj É-i pereme
a magyar-szlovák államhatár része. Az állami
közutak hossza 82 km, a közútsűrűség 51
km/100 km2. Bárna közúthálózati végpont.

T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Az átlagosnál ritkásabban
betelepült kistáj, 100 km2-re 3 település jut. Vá
rosi jogállású település nincs, központja a szom
szédos Salgótarján. Területén fekszik több,
korábban önálló, de időközben Salgótarjánhoz
csatolt község (pl. Somoskő). Rákóczibánya
2002-ben lett közigazgatásilag önálló. A falvak
népességszáma a leggyakrabban 1000-2000
között van, az átlagos faluméret 1200 fő körül
mozog.

■ Az átlagosnál ritkásabban benépe
sült kistáj: a népsűrűség (2001: 67 fő/km2) alig
N épesség

haladja meg az országos átlag felét. A népesség
maximum éve 1970, azóta elveszítette népességé
nek több mint 15%-át (2001:4250 fő). Az évtizedek
óta növekvő természetes fogyást a nyereséges
migráció részben ellensúlyozza. A kedvezőtlen
népesedési folyamatok már nyomot hagytak a
korszerkezeten is: a 65 év felettiek aránya meg
haladja a gyermekkorúakét (2001: 19,4, ill.
15,6%). Az elöregedési index értéke 123 és 200
közötti (2001). A lakosság iskolázottsági szintje
jelentősen elmarad az országos átlagtól: 1/4 ré
szük még az általános iskolát sem fejezte be, ma
gas a csak 8 általánost végzettek aránya (2001:
37,1%), a diplomások részesedése viszont alig
haladja meg a 3%-ot.
A vallási összetételt a római katolikusok do
minanciája jellemzi (2001: 65,1%), protestáns alig
van (1,6%). A felekezeten kívüliek és az ismeret
len vallásúak együttes aránya viszont meghalad
ja a 30%-ot. A népesség döntő része (2001: >95%)
magyar, említést ezen kívül csak a cigányság ér
demel (2,3%).
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak:
az egykori bánya- és iparvidéken a gazdaságilag
aktív népesség aránya 2001-ben mindössze
28,4%, a munkanélküliség viszont 17,7%-os. A
foglalkozási szerkezetben a tercier szektor ará
nya a legmagasabb, de alig marad el tőle az ipar
(2001: 52,1, ill. 46,2%). A mezőgazdaság súlya el
hanyagolható (1,7%). 2007 nyarán a munkát ke
resők aránya (15,3%) közel két és félszerese az
országos átlagnak, a települések közötti kisebb
különbségekkel.
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Idegenforgalmi régió: észak- magyarországi
Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet
Nagykő (Báma), horgásztó (Mátraszele), Boszorkány-kő, Baglyas-kő (Salgóbánya*), sípálya (Szilváskő*)

á
riolrttufa (Kazár), bazaltfennsík (Som oskő*), „bazaltzuhatag” (Szilváskő*)
Radvánszky-Humayer-kúria (Cered)

m
Szabó István-szobor (Kazár), N epom uki Szent jános-szobor (Mátraszele)
Vasaló- és Öntvénygyűjtemény (Kazár)
kontyos palóc parasztházak (Kazár)
* Közigazgatásilag Salgótarjánhoz tartozik
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6.8.23 FELSŐ-TARNAI-DOMBSÁG
Akistáj Nógrád és Heves megyében helyezkedik
el. Területe 118 km2 (a középtáj 3,6%-a, a nagytáj
1,1%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
j 7. vízfelszín

%
1,9

11,8
0,02
0,0
13,0
73,2

0,1

Hektár
225,4
1387,7

2,6
0,0
1537,3
8629,2
9,3

■ A kistáj 400 m tszf-i átlagmagas
ságú (abszolút magassága 187 m és 520 m között
változik), erősen tagolt, a Tama felső folyásától
Ny-ra eső dombság. Felszínének kb. 50%-a me
dencedombság, kb. 50%-a középhegységi előtér
ben elhelyezkedő tagolt dombságok orográfiai
domborzattípusába sorolható. Az átlagos relatív
relief 100 m/km2, a Báma-Szilaspogony vonal
tól É-ra 100 alatti, D-re 100 feletti értékek a jel
lemzőek. Igen erősen felszabdalt; az átlagos víz
folyássűrűség 4,2 km/km2, a K-i, ÉK-i részeken 4
alatti. A kistáj különböző magasságra kiemelt
eruptív és üledékes kőzetekből álló denudációs
felszínrészletek sorozata, amelyek intenzív eróziós-deráziós hatásokra erősen felszabdalódtak.
Különösen az E-i részeken nagymértékű talaj
erózióval kell számolnunk.
D om borzat

■ A kistáj kb. 80%-át oligocén üledékes
kőzetele építik fel. A fő kőzetalkotó, ún. „cipós
homokkövek" számos szép kibukkanásból is
mertek (pl. a „Noé szőlője" Istenmezején). A több
fázisú pannon bazaltvulkanizmusra csak kisebb
bazalttakaróroncsok, kúp- és telérmaradványok
utalnak. A völgyek pereménj gyakori a lejtőtör
melékes löszderivátum, típusos szoliflukciós
formákkal. Jellemző szerkezeti irányok az
ÉNy-DK-i és az ÉK-DNy-i, a patakok futásirá
nya is jelzi ezeket. Jelentős Istenmezeje bentoni
tos nemesagyag készlete.

Fö ld ta n

É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Évente 1850 óra körüli napsütés várható; ebből
nyáron 740, télen 170-180 óra körüli a napfény
tartam.
Az évi középhőmérséklet 8,5-9,0 °C, a nyári
félévé 15,5 °C körüli. Ápr. 20. és okt. 13. között,
azaz évente kb. 175 napon át a napi középhő
mérséklet a 10 °C-ot meghaladja. A fagymentes
napok száma 170 körüli, az utolsó tavaszi fagy
ápr. 25-én, az első őszi okt. 10-12. körül várható.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átla
ga 31,0-32,0 °C, a minimumoké -17,0 és -18,0 °C
közötti.
A csapadék sokévi átlaga 560-610 mm, ebből
a tenyészidőszakban 340-360 mm eső a valószí
nű. A 24 órás csapadékmaximumról nincs adat.
Összefüggő hótakaró a téli félévben átlagosan
45-55 nap között szokott lenni, a maximális hó
vastagság átlaga 22 cm körüli.
Az ariditási index 1,15 és 1,24 között jellemző
a kistájon.
Széladatok nem állnak rendelkezésre.
A D-i területeken az erdőgazdálkodás a jel
lemző. A mezőgazdasági és a kevésbé hőigényes
kertészeti növények számára az éghajlat meg
felelő.

■ A kistáj a Bárna-pataktól a Tárná Pétervására feletti völgyéig terjed. Eléggé száraz terület.
A patakok vízszállítása nagy szélsőségek kö
zött ingadozik. Árvizeik elöntik a völgytalpakat,
de gyorsan levonulnak, s az év nagy részében a
medrekben alig van víz.
A kistájnak egyetlen kis tározó tava van, Mátranovák közelében (1,5 ha).
Nevezetesebb forrása az istenmezejei Hagymás-kút (25 1/p átlagos vízhozammal).
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A „talajvíz" csak a völgyekben összefüggő,
3-4 m alatti mélységben. Mennyisége kevés. Álta
lában kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos,
Istenmezeje-Pétervására között igen kemény. A
rétegvíz mennyisége ugyancsak kevés. Az artézi
kutak mélyek, de a vízhozamuk mérsékelt. 70%ban a víz vastartalma is nagyobb 0,5 mg/l-nél.
A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya
2008-ban közel 90%, közcsatomahálózat mind
három településen van, az erre kapcsolt lakások
aránya 81,5%.
N ö v é n y z e t ■ A kistáj magasságából adódó zonális vegetációja (kis kiterjedésben) a cseres-töl
gyes, a völgyekben gyertyános-tölgyes, valamint
az innen az É-i oldalakra is áthúzódó közép
hegységi bükkös. A dombsági jelleghez képest
több hegyvidéki faj ismert: lokálisan montán ha
tást jelez az ikrás fogas-ír (Dentaria glandulosa), a
téli zsurló (Equisetum hyemalé), a fehér acsalapu
(Petasites albus), a karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum). A terület nagyobb része fátlan,
ennek erősödő lokálklimatikus hatása helyen
ként száraz, szinte homokpusztai növényzetet
eredményez (bárányüröm - Artemisia pontica,
élesmosófű - Chrysopogon gryllus, deres csenkesz
- Festuca pallens, naprózsa - Fumana procumbens,
homoki vértő - Onosma arenaria, szikár habszeg
fű - Silene otites). A talajréteg és a tápanyag felhalmozódásával párhuzamosan félszáraz szál
kaperjés gyepek alakulnak ki, helyenként a
molyhos tölgy kisebb csoportjai is megvetik lá
bukat. A kisebb facsoportok körül és alatt fordul
elő a dudafürt (Colutea arborescens), a kislevelű
nőszőfű (Epipactis microphylla) és a parlagi rózsa
(Kosa gallica). A meszes homokkő félszáraz gyep
jeire jellemző a patkócím (Hippocrepis comosa), az
árlevelű len (Linum tenuifolium), a leány- és a fe
kete kökörcsin (Pulsatilla grandis, P. nigricans),
valamint a hegyi gamandor ( Teucrium montanum). Érdekes a Noé-szőlője csupasz felszíne,
kisebb kiterjedésben találunk még ehhez hason
ló felszíneket a kistáj területén. Az akác térfogla
lása jelentős, agresszív terjeszkedésével veszé
lyezteti a kis foltokra zsugorodott, értékes molyhostölgyes-foltokat.
Gyakori élőhelyek: L2a, OC, K2, K5, P2b; kö
zepesen gyakori élőhelyek: H4, E34, OB, E l, L l,
P2a, OA, E2, J5, RC, H3a; ritka élőhelyek: Bla,
LY4, D5, D34, L4a, G2, B2, H5a, LY1, M8, B5, D6,
BA, K7a, RB, H l.

Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 80-100;
özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszi
rózsa-fajok (Aster spp.) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3,
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Vojtkó András)
■ A kistáj 80%-án az oligocén agyagos
üledék alkotja a talajképző kőzetet, amelyet csak
néhány bazalt- és löszfolt tarkít. A talajokat az
agyagbemosódásos barna erdőtalajok uralják
(89%), amelyek mechanikai összetétele a homo
kos vályogtól az agyagos vályogig terjed, zöm
mel azonban vályogok. Vízgazdálkodásukra a
közepes vízvezető és a nagy vízraktározó képes
ség jellemző. Gyengén savanyúak és túlnyomórészt erdővel borítottak. Termékenységük az
alapkőzetnek és a feltalaj mechanikai összetéte
lének alapján változó (ext. 20-50, int. 25-60).
Erdős területként kb. 70%, szántóként pedig
mintegy 25% hasznosítható.
Az erdőtalajok lepusztulásával keletkezett
terméketlen talajok, köves kopárok kiterjedése
nem jelentős (5%).
A Tarna-völgy nyers öntéstalajai képviselik a
kistáj harmadik talajtípusát (6%). Mechanikai
összetételük agyagos vályog, szénsavas meszet
nem tartalmaznak. Vízgazdálkodásukra a köze
pes vízvezető és a jó víztartó képesség a jellemző.
Kis szervesanyag-tartalmú és fiatal talajképződ
mények. Termékenységük gyenge (ext. 15-25, int.
25-40), de szántóként hasznosíthatóak.
A kistájban a talaj savanyúság miatt a meszezés talajvédelmi és termesztési jelentőségű. Az
erózióvédelem szintén a talajhasználat részét
kell hogy képezze.
T
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K ö z l e k e d é s ■ Periferikus közlekedési hálózati
helyzetű, főút és vasút nélküli terület. Nagy része
közúthiányos térség. DK-i pereméhez közel, de
területén kívül fut a 23. sz. főút. A térség néhány,
e tengelyre merőleges alsórendű közútja e főútra
hordja a forgalmat, biztosítva a községek számára
Pétervására elérhetőségét. A kistáj É-i részének
községei Salgótarján felé rendelkeznek közúti
kapcsolattal. Keskeny ÉNy-i pereme a ma
gyar-szlovák államhatár része. Az állami közutak
hossza 29 km, a közútsűrűség 24 km/100 km2.

■ Ritkásan betelepült térség,
100 km2-re mindössze 2,5 település jut. Városi
jogállású helység nincs, a 3 falu a kistáj K-i ré
szén fekszik, a Ny-i oldal lényegében lakatlan. 2
falu közepes méretű, 1 pedig aprófalu, az átlagos
népességszám meghaladja az 1100-at (2100).
T elepüléshálózat

N é p e s s é g ■ Egyike a legritkásabban benépesült
kistájaknak, a népsűrűség a 40 fő/km2-t sem éri
el (2001). A népességmaximum éve 1970, azóta
elveszítette lakosságának több mint 1/4 részét
(2001: 3447 fő). Hagyományos elvándorlási terü
let, de 1980 óta a természetes népmozgalom is

veszteséges. A kedvezőtlen népesedési folyama
tokat a korszerkezet is tükrözi: úú>5 év felettiek
aránya jelentősen meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 20,2, ill. 14,5%). Az elöregedési index
értéke mindenütt >100, egy települéjs esetében
már jelentkezik az elöregedés. A népesség iskolá
zottsági szintje mélyen az országos átlag alatti: a
lakosság közel 2/3-a legfeljebb az általános isko
lát végezte el, a diplomások aránya (2001: 2,8%)
pedig az országos átlag 1/4 részét teszi ki.
A vallási összetételt nézve majdnem színtisz
ta római katolikus vidék (2001: 92,4%), mellette
minden más jelentéktelen súlyú. A lakosság túl
nyomó része (2001: kb. 93%) magyar, de a roma
népesség aránya is meghaladja az 5%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak:
a lakosság mindössze 1/4 része foglalkoztatott,
a munkanélküliek aránya pedig 16,2% (2001).
A foglalkozási szerkezetben fej-fej mellett áll a
szolgáltatás és az ipar (2001: 45,7, ill. 43,3%), de
az átlagosnál magasabb az agrárszektor aránya
is (10%). 2007 nyarán a munkát keresők részese
dése (10,7%) több mint másfélszerese az orszá
gos átlagnak, a települések közötti jelentős kü
lönbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

degenforgalmi régió: észak-magyarországi
Tamavidéki Tájvédelmi Körzet
horgásztavak (Cered), „N o é szőlője" (Istenmezeje), Papberki e rd ő fo lt (Szilaspogony)
glaukonitos homokkövek, „N o é szőlője" (Istenmezeje)
r. kát, tem plom (Szilaspogony)
fa harangláb (Cered)

6.8.24 TÁRNÁ-VÖLGY
A kistáj Heves megyében helyezkedik el. Terüle
te 67 km2 (a középtáj 2%-a, a nagytáj 0,6%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

820

lakott terület
szántó
kert
szőlő
rét, legelő
erdő
vízfelszín

%
12,1
50,5
0,2

1,3
17,5
17,9
0,5

Hektár
814,7
3387,5
15,0
85,2
1175,5
1201,8
31,5

D o m b o r z a t ■ A kistáj 129 és 210 m közötti tszf-i
magasságú, közel É-D -i futású teraszos folyó
völgy. Az átlagos relatív relief 60 m/km2, az É-i
részen 30-50 m/km2, Terpes és Tamaszentmária
között 100 m/km2, a D-i részeken 0-25 m/km2
közötti értékek jellemzők. Átlagos vízfolyássű
rűsége 2,9 km /km2, Síroktól D-re 1,5 km/km2,
É-ra 2,5-3,5 km/km2 körül változik. A kistáj D-i
része medencedombsági, É-i része középhegysé
gi előtérben elhelyezkedő tagolt dombsági kör
nyezetben van. A Mátra és a Bükk között határ
ként húzódó kistáj felszíne közepes mértékben,
Síroktól É-ra nagymértékben veszélyeztetett
talajerózióval.
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■ Akistáj É-i részének kőzettani alapját
oligocén homok, homokkő, Síroktól D-re eső te
rületein miocén riolittufa és triász mészkő, a D-i
részén pannon homok, kavics képviseli. A kö
zépső-miocén 15-12 millió éves riolittufájának
látványos megjelenése a siroki Vár-hegy. A D-i
felszínek jelentős vastagságban glaciális agyag
gal, vályoggal, löszös homokkal (a teraszokon
lösszel) fedettek. A jellemző szerkezeti irány az
É-D-i és az ÉK-DNy-i. A kistáj maga is tektoni
kus árokban helyezkedik el, amely helyenként
völgymedencékké tágul, s olykor szurdokszerű
keskeny szakaszok tagolják.
F ö ld ta n

■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, a völgy alsó szakaszán mérsékelten meleg
mérsékelten száraz az éghajlat.
Az évi napfénytartam É-ról D-re, 1850 órától
1900 óráig nő. Nyáron 740-750 óra (D-en a több),
télen 160-180 óra napsütés a valószínű.
Az évi középhőmérséklet É-on 8,8-9,0 °C,
D-en 9,3-9,8 °C. A tény észidőszak átlaga É-ról
D felé, 15,5 °C-tól 16,8 °C-ig emelkedik. A 10 °C
középhőmérsékletet meghaladó napok száma,
tavaszi és őszi határnapja É-on: 178 nap, ápr.
17. és okt. 10.; D-en: 181 nap, ápr. 14. és okt.
13-15. A fagymentes időszak is É-on rövidebb,
mint D-en (É-on: 170 nap, ápr. 25. és okt. 10
között; D-en: 180 nap fölött, ápr. 15-20. és okt.
15. között). Az abszolút hőmérsékleti maximu
mok sokévi átlaga É-on 31,0, D-en 33,0 °C, a
minimumoké É-on -17,0, -18,0, D-en -16,0,
-17,0 °C.
Mind az évi, mind a nyári félévi csapadék Éon kevesebb, mint a D-i részeken (É-on: 550-570
mm és 330 mm körül; D-en: 580-600 mm és 350
mm). Sírokon hullott a legtöbb eső egy nap alatt
(162 mm). Hótakaró D-en 40 napon át, É-on
45-50 napon át borítja a talajt. Az átlagos maxi
mális hóvastagság a völgyek D-i végénél 16 cm,
É felé 20-22 cm.
Az ariditási index a középső és a D-i területe
ken 1,14-1,18, É-on 1,22-1,25.
A leggyakoribb szélirány a D-i részeken K-i,
ÉK-i és DNy-i, a völgy É-i felében É-i és D-i. Az
átlagos szélsebesség 2 m/s körüli.
É g h a jla t

Vízfolyás

Vízmérce

É-on erdőgazdálkodás folyik. Az éghajlat el
sősorban a mezőgazdasági növények termeszté
séhez kedvező.
■ A Tárná vízjárását a verpeléti mérce
adataival jellemezhetjük.
A vízjárás szélsőséges. Sajátos, hogy az őszi
árvizek nagyobbak, mint a kora nyáriak. A völgy
esése elég nagy, ezért az árvizek hosszasabban
nem tartózkodnak az ártéren, aminek területe te
temes, csaknem az egész völgyre kiterjed. A
völgytalp feltöltődése élénk ütemű. Egyetlen kis
tava a siroki Nyírjes-tó (1 ha). A folyó vízminősé
ge általában II. osztályú, de tartósan kis vízhoza
mok idején III. osztályúvá romlik.
A völgy „talajvize" átlagosan 2-4 m mélyen ér
hető el. Általában kemény, kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos jellegű. A rétegvízkészlet
V iz e k
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csekély. Az artézi kutak sekélyek, a vízhozamuk
mérsékelt.
A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya
magas (2008: 82,3%), a közcsatomázott lakások
részesedése azonban csak 55,8%, mivel települé
sek csak alig több mint felében van csatornarendszer.
N ö v é n y z e t ■ A folyóvölgy potenciális növény
zete a puhafás ligeterdő. Mára ebből kis kiterje
désű állományok maradtak. Jelentősebb méretű
ek a mocsárrétekkel, bokorfüzesekkel jellemez
hető folyószakaszok. Sajnos a terület az inváziósan terjedő növények terjeszkedési folyosója is
egyben.
Gyakori élőhelyek: OC, K2, H4, P2b, L2a, OB;
közepesen gyakori élőhelyek: H5b, H5a, OA,
RC, P2a, E34, K5, B la, J5, B5, H3a, D6, D34, L l,
RB; ritka élőhelyek: RA, LY4, L4a, K la, J4, L2x,
L4b, P7, B2, B3, D5, G3, C23, 12, Jla , Jlb , K7a,
LY2, A l, BA, C l, II, P45.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vojtkó András)
a l a j o k ■ A Tama-völgy a Mátra és a Bükk kö
zötti tektonikus árok, amelyben szűk szurdok
szerű és tág völgymedenceszakaszok váltakoz
nak. A siroki Vár-hegy riolittufáján kívül a kistáj
felszínét glaciális agyagok és löszös üledékek
fedik. A kistáj területének több mint a felét agya
gos vályog mechanikai összetételű, közepes víz
vezető képességű, jó víztartó, karbonátmentes
nyers öntéstalajok (54%) képezik az agyagbemosódásos barna erdőtalajok közé ékelődve, egé
szen Tarnaszentmária vonaláig. A teljes egészé
ben mezőgazdasági területként hasznosítható
nyers öntéstalajok a 15-25 (ext.) és a 25-40 (int.)
termékenységi kategóriákba tartoznak.
A völgyet szegélyező dombok agyagbemosódásos erdőtalajai (11%) harmadidőszaki üledé
keken képződtek, vályog, agyagos vályog
mechanikai összetételűek. Vízgazdálkodásukra
ennek megfelelően a közepes vagy a kis vízveze
tő és a jó, ill. az erős víztartó képesség a jellemző.
Erdősültségük csekély (15%), zömmel mezőgaz
dasági területek (ext. 20-55, int. 25-65).

T
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A dombokon jelentős a köves és a földes ko
párok részaránya (9%). A köves kopárok na
gyobb kiterjedésben Sirok környékén jellemző
terméketlen felszínek.
Tamaszentmáriától D-re a folyóvölgyben réti
talajok fordulnak elő 9%-os területi részarányban.
Mechanikai összetételük agyagos vályog, vízgaz
dálkodásuk a nyers öntésekével megegyező, na
gyobb szervesanyag-tartalmulc és kedvezőbb
szelvényfelépítésük miatt azonban magasabb ter
mékenységi kategóriába tartoznak (ext. 30-55, int.
40-75). Mezőgazdasági hasznosítású területek.
A Mátra felé néző domboldalak andezites, andezittufás lejtőhordalékán fekete nyiroktalajok
jelennek meg az összterület 12%-án. Mechanikai
összetételük agyagos vályog, vízgazdálkodásuk
kedvezőtlen, termékenységük alacsony kategó
riákba (ext. 15-30, int. 20-35) sorolható.
A kistáj D-i, a Hevesi-homokhát nyúlványát
képező felszínein kovárványos barna erdőtalajok
(5%) és barnaföldek képződtek. A kovárványos
erdőtalajok vízgazdálkodása a kovárványcsíkok
közberétegződése miatt a homokénál kedvezőbb,
termékenységük a nyirokéval megegyező.
A kistáj 80%-át kitevő szántók vályog vagy
vályognál kötöttebb talajain búzát, kukoricát,
burgonyát és vörösherét, homokos talajain sző
lőt, gyümölcsöt és zöldséget termesztenek.
A talajtípusok területi megoszlása
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K ö z l e k e d é s ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, É-D -i irányban hosszan elnyúló, for
galmi folyosó jellegű terület. É-i peremét a 23. sz.
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főút, középső részét a 24. sz. főút szeli át K-Ny-i
irányban. A kistáj tengelyében fut a megszünte
tésre kijelölt Kál-Kápolna-Kisterenye egyvágá
nyú vasúti mellékvonal, erre fűződnek fel a térség
vasútállomással rendelkező települései. Kapcso
lataikat a fenti főutak és a vasúttal párhuzamosan
futó összekötő út biztosítja Eger, ill. Pétervására
felé. Az állami közutak hossza 70 km, amelyből
24 km (34%) másodrendű főút. Közútsűrűség
117 km/100 km2, főútsűrűség 40 km/100 km2.
Főút menti településeinek aránya 33%. Vasútvo
nalainak hossza 13 km, a vasútsűrűség 21,7
km/100 km2. A települések 44%-a rendelkezik
vasútállomással, ill. vasúti megállóhellyel.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A hosszú, keskeny kistáj sű
rűn betelepült, 100 km2-re több mint 13 település
jut, s a beépített területek aránya is kb. 12%-ot tesz
ki. Egyetlen városi jogállású települése a térség ha
gyományos központja, a központi helyi funkciók
kal is rendelkező Pétervására (2001: 2539 lakos),
így a városi lakosság aránya a 20%-ot sem éri el
(2001). A falvak népességszáma széles skálán mo
zog: a 2 aprófalu mellett 4000 lakosnál népesebb
település is akad (Verpelét). A falvak átlagos né
pességszáma megközelíti az 1300-at (2001).

N é p e s s é g ■ Sűrűn benépesült kistáj, a népsűrűség
jóval az országos átlag feletti (2001: 192 fő/km2).
A népességmaximum éve 1960, azóta a térség el
veszítette lakosságának több mint 1/5 részét

(2001:12 838 fő). Az elmúlt évtizedekben a termé
szetes népmozgalom romló értékeit a javuló mig
ráció csak részben tudta ellensúlyozni. A kedve
zőtlen népesedési folyamatok nyomot hagytak a
korszerkezeten is: a 65 év felettiek aránya már
meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 19,3, ill.
16,5%). Az elöregedési index értéke mindenütt
>100, egy aprófaluban a népesség elöregedése
visszafordíthatatlannak látszik. Hasonlóképpen
rosszak az iskolázottság mutatói is: a lakosság több
mint 1/4-e még az általános iskolát sem fejezte be,
a diplomások aránya viszont csak 4,5% (2001).
Vallási téren a római katolikusok dominál
nak, a népesség 4/5 része ide tartozik. A protes
tánsok aránya mindössze 3,5%, de átlag alatti a
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
részesedése is (2001: 14,1%). A népesség több
mint 90%-a magyar, de jelentős a cigányok ará
nya is (2001: 8,3%). Legnagyobb, több mint 500
fős közösségük Verpeléten él, itt az arányuk
meghaladja a 13%-ot.
A munkaerő-piaci mutatók mélyen az orszá
gos átlag alattiak: a lakosság gazdasági aktivitása
mindössze 28,2%-os, a munkanélküliek aránya
pedig 16,3% (2001). A foglalkozási szerkezetben
közel azonos a tercier szektor és az ipar részese
dése (2001: 48,6, ill. 46%), a mezőgazdaság ará
nya átlagos (5,4%). 2007 nyarán a munkát kere
sők részesedése (10,9%) több mint másfélszerese
az országos átlagnak, a települések közötti jelen
tős különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: észak-:magyarországi ;
Üdülőkörzet: Mátra-Bükk kiemelt
emelt üdülőkörzet %
Borvidék: egri
■

Tamavidéki Tájvédelmi Körzet, Siroki Nyírjes-tó Természetvédelmi Terület
Nagy-kő, Kis-kő, Ordas-kő, löszfal-talajszelvény (Bükkszenterzsébet), Büdös-kúti tó (Erdőkövesd), homokbánya
és gyurgyalagtelep (Sirok), Vár-hegyi tanösvény, halastó (Verpelét)
glaukonitos hom okkő (Bükkszenterzsébet), miocén vulkáni kúp (Verpelét), siroki Vár-hegy riolittufája
várrom (Sirok)
r. kát. tem plom (Bükkszenterzsébet),-Árpád-kori r. kát, tem plom (Feldebrő, Tamaszentmária), „ké ttorn yú” r. k á t tem plom
(Pétervására)

'

Keglevich-kastély (Pétervására), N ém eth-kúria (Verpelét)

(h
Szent István király szobra, kálvária, N epom uki Szent János-szobor (Feldebrő), Immaculata-szobor (Verpelét)
kovácsműhely (Verpelét)
A ttila-dom b (Szajla)
népi lakóházak (Bükkszenterzsébet Verpelét), népi pincesor (Erdőkövesd), népi lakóházak, barlanglakások (Sirok)

ö
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6.8.31 ÓZD-EGERCSEHI-MEDENCE
A kistáj Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében helyezkedik el. Területe 146 km2 (a kö
zéptáj 4,4%-a, a nagytáj 1,3%-a).

T erülethasznosítás
/Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

D om borzat

%
4,4
16,0

0,2
0,0

Hektár
642,0
2338,2
33,3

0,0

28,1
51,1

4098,5
7451,8

0,1

8,2

m A kistáj 174 és 447 m közötti tszf-i

magasságú medencedombság a Bükk ÉNy-i pe
remén. Felszínének kb. 1/3-a medencedombság,
2/3-a alacsony és közepes magasságú tagolt
dombsági orográfiai domborzattípusba sorolha
tó. A denudációs medence átlagos magassága
300 m. Az átlagos relatív relief 110 m/km2, K-en
50 m/km2 alatti, DK-en - Egerbocs körzetében 50-80 m/km2 közötti, Ny-on - Borsodnádasd és
Szúcs térségében - 150 m/km2 feletti értékek a
jellemzőek. Horizontálisan erősen szabdalt, átla
gos vízfolyássűrűség 3,6 km/km2, KDK-en 1-2
közötti, Szúcstól Ny-ra 4 feletti, É-on 3-4 közötti
értékű. Arló és Borsodnádasd közt nagymértékű
a talajerózió és a felszínmozgás.
b A z Arló-Borsodnádasd között hú
zódó határozott, a kistájban is uralkodó
ÉÉK-DDNy-i szerkezeti vonaltól - a Darnóvonaltól - K-re paleogénmentes pászta helyezke
dik el. A felszínen, ül. a felszín közelében a mio
cén képződmények uralkodóak. Az alsó-miocént
homok, homokkő, agyag, a helvéti (kárpáti)
transzgressziót barnakőszén-telepek és slír, a kö
zépső-miocént riolittufa képviselik. A Darnó-vonaltól Ny-ra lévő oligocén üledékanyag a bükkalji medencerész megfelelő képződményeivel
egyezik meg. A K-DK-i peremen triász mészkő
sasbérceken húzódik a kistáj határa.
A kistáj a pannonban hegylábfelszíni hely
zetbe került, majd a pleisztocénben eróziós és
igen aktív deráziós folyamatok hatására felszabdalódott. A különböző hegy-, lejtőcsuszamlások, suvadások ma is jellemzőek a felszín
arculatára.

Fö ld ta n
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É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de az É-i futású völgyekben és a magasabb
fekvésű katlanokban hűvös-mérsékelten száraz
az éghajlat.
Az évi napfényes órák száma 1840 körüli;
nyáron általában 740, télen 170 órát süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet a kistáj középső,
magasabban fekvő részein 8,0 °C körüli, máshol
8 .5 - 9,0 °C közötti, a vegetációs időszaké
14.5- 15,5 °C. Ápr. 20-21-től okt. 10-ig szokott a
napi középhőmérséklet 10 °C fölé emelkedni, ez
évente kb. 172 napot jelent. A fagymentes idő
szak hossza 170 nap, de a mélyen fekvő területe
ken nem éri el a 170 napot. A tavaszi fagyok ápr.
25. körüli időpontig tartanak, és okt. 10. körül
már ismét számíthatunk 0 °C alatti hőmérséklet
re. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi
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átlaga 31,0-32,0 °C, a minimumoké É-on -17,0 és
-19,0 °C közötti, D-en -17,0 °C.
Az évi csapadékösszeg 580-620 mm, a tenyészidőszaké 360-380 mm. A 24 óra alatt lehullott leg
több csapadékot (90 mm) Járdánházán mérték. Át
lagosan évente 45-50 a hótakarós napok száma, az
átlagos maximális hóvastagság 22-24 cm.
Az ariditási index értéke 1,12-1,17 közötti.
Az uralkodó szélirány a Ny-i és az ÉNy-i, az
átlagos szélsebesség 2 m/s körüli.
A magasabb részeket erdők fedik; az éghajlat
a kevésbé hőigényes mezőgazdasági kultúrák
nak kedvez.
V i z e k ■ A kistáj a Laskó-, a Vilió- és az Egerpatak felső vízgyűjtőjére, továbbá a Hódospatak
Ózd feletti vízgyűjtőjére terjed ki.
A vízfolyások a bélapátfalvai Háromkút-forrás (775-298 1/p) és a mónosbéli Vízfő-forrás
(1570-563 1/p) adatai alapján nagy vízhozamingadozású, de állandó vizű patakok.
2 kis tava van; a Bélapátfalvai-tó (2 ha) felada
ta a hordaléktárolás, míg a Borsodnádasdi-tóé
(2 ha) az ipari vízellátás.
„Talajvíz" előfordulása csak a völgyekben,
4 -6 m közötti mélységben van. Mennyiségileg
jelentéktelen. A rétegvíz mennyisége sem jelen
tős, mind vastartalma, mind keménysége nagy.
Az artézi kutak száma is, vize is kevés.
A lakások közel 9/10-e vezetékes ivóvízzel el
látott (2008), a közcsatomázott lakások aránya
azonban csak 46,4%, mivel a csatornahálózat ál
talában csak részlegesen kiépített.

N ö v é n y z e t B A dombvidék jellegű táj vegetáció
ja mozaikos, meglehetősen változatos. A mozai
kosság legfőbb oka a nagy területeket érintő
erdőirtások miatt létrejött irtásrétek, a telepített
és a természetes erdők váltakozása. Igen jelentős
kiterjedésűek a félszáraz gyepek, a völgytalpi
nedves rétek, láp- és mocsárrétek. A legnagyobb
kiterjedésű zonális társulás a cseres-tölgyes,
kisebb arányban, völgyekben a gyertyános-töl
gyes. A cseres-tölgyesekre jellemző bársonyos ka
kukkszegfű (Lychnis coronaria) viszonylag gyako
ribb, a gyertyános-tölgyes néhány állományából
a közeli Bükkből nem ismert farkasölő sisakvirág
(Aconitum vulparia) emelhető ki. A dombvidék ar
culatát jelenleg sokkal inkább a nagy kiterjedésű
fátlan vegetációfoltok határozzák meg. A legel
terjedtebbek a szálkaperjés gyepek (nagy pacsirta

fű - Polygala major, nagyvirágú gyíkfű - Prunella
grandiflora, magyar ászát - Cirsium pannonicum,
sárga iglice - Ononis pusilla, tarka kosbor - Orchis
tridentatá). A terület különlegessége a Bátor
melletti sziklákon a magyar kőhúr (Minuartia
frutescens). A völgytalpakon gyakoriak az égeres
ligeterdők (az Eger-patak forrásának lápjában
széleslevelű gyapjúsás - Eriophorum latifolium található). A térségben kiterjedt akácosokat és
fenyveseket telepítettek.
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, K2, H4, B la;
közepesen gyakori élőhelyek: K5, OB, H5a, D34,
RC, RA, E l, P45, E34, OA, J5, L l, P2a; ritka élő
helyek: RB, B5, P7, D5, BA, E2, J4, LY2, M8, D6,
L2b, D l, Jla , J3, A23, J6, B2, II, C l, 12, A l.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálvány
fa {Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosá) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacaciá) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vojtkó András)
B A kistáj medencedombság, amelyre
az ÉK-DNy-i irányban átszelő Damó-vonaltól
Ny-ra oligocén homok, homokkő, agyagmárga,
K-re pedig miocén üledékes kőzetek és vulkáni
képződmények jellemzőek. A harmadidőszaki
üledékeket zömmel agyagbemosódásos barna
erdőtalajok borítják (67%). Mechanikai összetéte
lük vályog, agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk
ra a mechanikai összetételtől függően közepes
vagy kis vízvezető és jó vagy erős víztartó képes
ség jellemez. Termékenységük alapján a 25-55
(ext.) és 30-65 (int.) termékenységi kategóriákba
sorolhatók. Jelentős arányban szántóterületként
hasznosíthatók. Erdősültségük mintegy 55%-os.
Kis kiterjedésben megtalálhatók a Bükkre jel
lemző savanyú nem podzolos barna erdőtalajok
is, amelyek kvarcitos agyagpalán képződtek.
Terméketlenek, mezőgazdasági művelésbe nem
vonhatók.
Viszonylag jelentős az ugyancsak terméketlen
földes és köves kopárok részaránya is (18%),
amelyek az agyagbemosódásos vagy a savanyú
nem podzolos barna erdőtalajok lepusztulásával
jöttek létre.
A patakvölgyek nyers öntéstalajai (7%) agya
gos vályog mechanikai összetételűek. Vízgaz
T a l a jo k
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dálkodásukra a jó vízraktározó és a közepes víz
vezető képesség jellemző. Termékenységük a
15-25 (ext.) és 25-40 (int.) termékenységi kategó
riákkal írható le. Zömmel (85%) mezőgazdasági
hasznosításra alkalmas területek.

A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
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K ö z l e k e d é s ■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű terület. D-i és É-i harmadát átszeli a 25.
sz. másodrendű főút, amely Ózd és Eger felé biz
tosít kapcsolatokat a térség települései számára.
A kistáj K-i peremét átszeli az Eger-Putnok egy
vágányú vasúti mellékvonal rövid szakasza,
amelyen viszont csak egy községnek, Mónosbélnek van vasútállomása. Az állami közutak
hossza 54 km, amelyből 20 km (37%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 45 km/100 km2, főútsűrűség 17 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 36%. Hevesaranyos közúthálózati vég
pont. A vasútvonalak hossza 8 km, a vasútsűrűség 6,7 km/100 km2.

■ A kistáj sűrűn betelepült,
a 100 km2-re jutó települések száma közel 8.
Az egyetlen városi jogállású település Borsodnádasd, központi helyi funkciók nélküli egyko
ri „ipari" falu (2001: 3511). A városi lakosság
aránya 29,4% (2001). A 10 falu többsége apróés kisfalu, de akad két közepes méretű is.
T elepüléshálózat

A falvak átlagos népességszáma meghaladja a
800-at.
N é p e s s é g ■ A térség népsűrűsége (2001:84 fő/km2)
elmarad az országos átlagtól, de jelentősek a te
rületi különbségek. A népességmaximum éve
1970, azóta a kistáj elveszítette népességének
több mint 20%-át (2001:12 231 fő). A természetes
népmozgalom 1980 óta veszteséges, a vándor
mozgalom azonban ezt valamelyest tompítja. A
korszerkezet kiegyenlített, a 65 év felettiek ará
nya azonban valamelyest meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 18,8, ill. 18,3%). Az elöre
gedési index értéke csak 2 településen <100, 1
faluban pedig már előrehaladott a népesség
elöregedése. A népesség iskolázottsági szintje je
lentősen elmarad az országos átlagtól: a lakosság
több mint 1/4 része még az általános iskolát sem
fejezte be, több mint 1/3-a befejezte ugyan, de
tovább nem jutott, a diplomások aránya (2001:
3,4%) viszont az országos átlag 1 /3-át sem éri el.
Vallási téren a római katolikusok súlya meg
határozó (2001: 76,8%), a protestánsok aránya
alig haladja meg az 5%-ot, ennél még a felekezeten kívüliek és ismeretlen vallásúak részesedése
is jóval magasabb (16,2%). A népesség túlnyomó
része magyar, de arányuk nem éri el a 90%-ot,
mivel a roma lakosság részesedése az átlagosnál
magasabb (2001: 9,6%). Több településen is élnek
néhány száz fős közösségeik, van, ahol a lakos
ság 1/3 részét teszik ki.
A munkaerő-piaci mutatók rendkívül roszszak: a népesség gazdasági aktivitása mindössze
24,5%, a munkanélküliek aránya pedig 21,9%
(2001). A kistáj hagyományos ipari-bányászati
múltját tükrözi, hogy a foglalkozási szerkezet
ben még mindig az ipar a vezető ágazat, valame
lyest megelőzve a tercier szektort (2001: 49,7, ill.
47,4%). A mezőgazdaság aránya az országos át
lag alatti (2,9%). 2007 nyarán a munkát keresők
részesedése az országos átlag duplája (12,6%), a
települések közötti viszonylag csekély különbsé
gekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS ÉRT É K E K

degenforgalmi régió: észak-magyarországi
Bükki Nem zeti Park, Tamavidéki Tájvédelmi Körzet
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fakövületek (Mikófalva)
barokk harangtorony gótikus haranggal (Balaton), Szent M árton r. kát, te m p lo m (Egerbocs), IV, Béla emlékkápolnája
(járdánháza), N epom uki Szent János-kápolna (Mónosbél)
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6.8.32 PÉTERVÁSÁRAI-DOMBSÁG
A kistáj Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében helyezkedik el. Területe 401 km2 (a kö
zéptáj 12,1%-a, a nagytáj 3,7%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő ;
6. erdő
7. vízfelszín

%
4,8
11,0
0,3
0,0
19,8
63,9
0,1

Hektai
1926,6
4427,0
' 128,1
0,0
7946,3 .
25634,0
49,9 :

D o m b o r z a t ■ A kistáj 150 és 542 m közötti tszf-i
magasságú, többnyire DNy-i lejtésirányú hegy
közi dombság. Felszínének kb. 80%-a 300-500 m
magas tagolt dombsági, kb. 20%-a medencedombsági orográfiai domborzattípusba tartozik.
Az átlagos relatív relief 120 m/km2. Fedémestől
D-re és Zabartól Ny-ra 80-100 m/km2, a közép
ső részeken 150-200 m/km2, Hangonytól É-ra
60-80 m/km2. A felszínt a többnyire É-D-i futású patakok intenzíven felszabdalták; az É-D-i futású völgyközi hátak, amelyek egykori hegylábfelszínként értelmezhetők, átlagosan 350-400 m
magasak. Átlagos vízfolyássűrűség 5,7 km /km2,
a középső részen kis szórással 3-4, a K-i, D-i pe
remeken 5-6 km /km2 közötti érték a jellemző.
Különösen a Pétervására és Bükkszék közti terü
leten kell intenzív talajerózióval számolnunk.

F ö l d t a n ■ A kistáj jellemző szerkezeti iránya
ÉÉK-DDNy-i, amely az É-i és a Ny-i részeken
ÉK-DNy-i irányúvá válik. A Darnó-vonaltól
Ny-ÉNy-ra főként oligocén képződmények (ho
mok, homokkő, agyagmárga) találhatók a felszín
közelében; bennük mozaikszerűen középső- és
felső-miocén üledékes kőzetek foltjai, Ny-on riolittufafoltok helyezkednek el. A fő szerkezeti vo
naltól K-re eső felszínt alsó- és középső-miocén

tengeri és vulkáni képződmények fedik. A Darnó-vonal mentén ezek a fiatalabb képződmé
nyek rátolódtak az oligocénre, és helyenként ma
már meddő szénhidrogéncsapdákat, boltoza
tokat alakítottak ki (Fedémes, Bükkszék). A pannóniai, ill. a pleisztocénbeli erős feldarabolódást
intenzív szoliflukció követte.
■ A magasabban fekvő részeken
(Ökör-hegy) hűvös-mérsékelten száraz, de álta
lában mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz ég
hajlatú kistáj.
Évi 1830 óra körüli napsütés a valószínű;
ebből a nyári napfénytartam 740 óra, a téli
170-180 óra.
Az évi középhőmérséklet a magasabban fek
vő részeken 8,0, máshol 8,5-9,0 °C, a nyári félévé
14,5-15,5 °C. A 10 °C napi középhőmérsékletet
meghaladó időszak ápr. 18-20-tól okt. 13-ig, azaz
176-178 napon át tart. Ápr. 25. körül megszűn
nek a tavaszi fagyok, és okt. 10. körül kezdődnek
el a lehűlések a fagypont alá. Ez 170 nap körüli
fagymentes időtartamot jelent. A nyári abszolút
hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga
31,0-33,0 °C, a téli minimumoké É-on igen ala
csony, -20,0 °C körüli, D-en -17,0 °C.
Évente 580-620 mm csapadékkal számolha
tunk; a tenyészidőszakban 350-380 mm valószí
nű. A 24 órás csapadékmaximum 131 mm volt,
ezt Domaházán észlelték. Az évi 45-50, az É-ias
lejtőkön 55-60 hótakarós nap mellett az átlagos
maximális hóvastagság 22-24 cm.
Az ariditási index 1,10 és 1,15 között változik.
A legvalószínűbb szélirányok a Ny-i és az
ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2 m/s körüli, de a
dombtetőkön eléri a 3 m/s-ot.
A D-i és az É-i részeket erdők borítják; a meg
művelhető területeken az éghajlat a mezőgazdasági kultúráknak kedvez.
É g h a jla t

V i z e k ■ A Felső-Tama bal oldali vízgyűjtője,
valamint a Hódos- és a Hangony-pataktól a ha
tárig terjedő terület tartozik ide.
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A Hangony-paSajópüspöki ' .némel
takról Centerről van
nak vízmérceadata
ink: LKV = 0 cm,
LNV = 294 cm, míg
gj^.^Királd
KQ = 0,19 m3/s,
i - W Borsod7
' ttöta
KÖQ = 0,67 m3/s,
NQ=60 m3/s. Az ár
vizek időpontja a
hóolvadás és a nyár
Ártó
f ? rkasiyűk %
>\
ö% M
eleje. A völgytalpak
Csokvaomany^g
lárdánháza '
ritkán és rövid ide
Cserneiy
LénáíiJig kerülnek víz alá.
^-"‘Cered
l
A kistáj egyetlen i>
Á.
**as í^ Jü kkm o gyo rö ^^
tava a HangonySzüaspoQony
S*fÉsv#ráif k
patakon létesített ha
lastó (6,3 ha).
\ istenmezeje;
„Talajvíz" főleg
a Hangony és a Tár
ná széles völgytal
♦♦ívíafrSfipvák p
pa alatt van, 4-6 m
közötti mélységben.
Mennyisége nem je
lentős. Kémiai jellege
resaranyös
kalcium -m agnéziH
. 6 . 4 . 2 3
\
Bükkszék
,.i
.Jtetrabaila
^
Szarvaskő
um-hidrogénkarbonátos, de a Tárná
'
» . N
tfaderecske S zájig ■
mentén nátrium is
FÉLFÉMET \
előfordul. Általában
Parádfürdő
•Egerbakta'
igen kemény.
A rétegvizek összlosa, farkasboroszlán - Daphne mezereum, sugármennyisége átlagos. A felszín alatti rétegek víz
kankalin - Primula elatior) már a középhegység
tározó és -vezető képessége azonban változó, így
magasabb régióira jellemző, de él itt boldogaz artézi kutak vízadó képessége is egyenetlen.
asszony papucsa (Cypripedium calceolus) is. A
Közülük soknak magas a vastartalma és nagy a
meredek vízmosások, szurdokvölgyek ritka fajai
keménysége. Bükkszék 39 °C-os nátrium-kloriis a hegyvidéki elemekből kerülnek ki (farkasölő
dos, -hidrogénkarbonátos gyógyvizére termál
sisakvirág - Aconitum vulparia, fehér acsalapu fürdő épült, de palackozzák is (Salvus).
Petasites albus, gímpáfrány - Phyllitis scolopendriA közüzemi vízellátás lényegében megoldott
um, karéjos vesepáfrány - Polystichum aculea(2008: 85,6%), ettől azonban jelentősen elmarad a
tum). A savanyú, kilúgozott talajú területeken
közcsatornával ellátott lakások aránya (2008:
mészkerülő tölgyeseket és bükkösöket találunk.
52,3%). Az utóbbi érték is jórészt Ózd jó ellátott
Ezek ritka fajai közé tartoznak a pontuszi nőszőságát mutatja, mivel a falvak 1/3 részében egyál
fű (Epipactis pontica), a kapcsos korpafű (Lycopotalán nincs csatornahálózat.
dium clavatum), a buglyospáfrány (Phegopteris
connectilis) és a kis körtike (Pyrola minor). A bővi
N ö v é n y z e t ■ A vidék nagy részét összefüggő
zű patakok mentén égeres ligeterdők húzódnak,
erdőség borítja, legnagyobb kiterjedésű zonális
melyekben előfordul az óriás zsurló (Equisetum
társulása a cseres-tölgyes. Völgyalji helyzetben
telmateia), a téli zsurló (E. hyemalé), a mocsári gó
alakultak ki a gyertyános-tölgyesek és a bükkö
lyaorr
(Geránium palustre) és a békakonty (Listera
sök állományai. Néhány faj (pl. tündérfürt ovata). A hegyhátakon nagy területen kiirtották
Aruncus dioicus, ikrás fogasír - Dentaria glandu-
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az erdőt, ezek helyén legelők, tövises cserjések,
borókások alakultak ki, sokszor inváziós fajok
kal betelepülve. A kopár homokkőkibúvásokon
deres csenkeszes (Festuca pallens) homokkő szik
lagyepeket találunk. Gazdag fajkészletű gyapjúsásos láprétek, mocsárrétek és magaskórósok
alakultak ki a dombságban (erdei angyalgyökér
- Angelica sylvestris, keserű kakukktorma - Cardamine amara, bánsági, sárga és fekete sás - Carex
buekii, C. flava, C. nigra, hússzínű ujjaskosbor
- Dactylorhiza incamata, széleslevelű ujjaskosbor
- D. majális, keskenylevelű és széleslevelű gyap
júsás - Eriophorum angustifolium, E. latifolium,
mocsári gólyaorr - Geránium palustre, mocsári kí
gyófű - Triglochin palustre, kétlaki macskagyökér
- Valeriána dioica). Az erdők sokfelé elakácosodtak, a dombvidék belső részein több nagy fe
nyőtelepítés található. Az utak mentén terjed a
selyemkóró (Asclepias syriaca) és a parlagfű

(Ambrosia artemisiifolia).
Gyakori élőhelyek: L2a, K5, OC, K2, RC, H4,
P2b, OB; közepesen gyakori élőhelyek: L l, Bla,
H5a, J5, E l, E34, P2a, P45, RA, RB, K7a, L4a, D34,
OA, E2, H3a; ritka élőhelyek: P7, G3, BA, D5,
L2b, D6, G2, B5, L4b, LY1, LY4, M8, B2, D l, K7b,
B lb , C l, 14, A23, B3, B4, J2, LY3, M l.
Fajszám: 1200-, védett fajok száma: 60-80;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacid) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.

(Vojtkó András)
a l a j o k ■ A tagolt felszínű kistáj uralkodó talaj
típusa az agyagbemosódásos barna erdőtalaj,
amely a felszín 88%-át borítja. A főként harmadidőszaki üledékeken képződött, vályog mecha
nikai összetételű, közepesen víznyelő és vízve
zető képességű, nagy vízraktározó képességű, jó
víztartó, azaz kedvező vízgazdálkodású talajok
termékenysége a 30-55 (ext.)és 35-70 (int.) kate
góriákba, míg a Domaháza fölötti erősen sava
nyú változatok a 20-45 (ext.) és 25-50 (int.) kate
góriákba sorolhatók. Főként (85%) erdőterületek.
A tagolt felszín miatt meglehetősen kiterjedt a
földes és a köves kopárok előfordulása (8%),
amelyek főként a patak- és folyóvölgyeket kísérő
domboldalak nagy eróziós potenciálú lejtőin

T

találhatók. Talajképző kőzetük megegyezik az
agyagbemosódásos barna erdőtalajokéval, vagyis
harmadidőszaki üledék; mechanikai összetételük
is vályog. Vízgazdálkodásuk kedvező, termé
kenységük azonban a szerves anyagok hiányá
ban igen gyenge (ext. 10-20, int. 15-30). Erdők,
és legelőterületként is hasznosíthatóak.
A patakvölgyek nyers öntés talajainak terüle
ti részaránya 4%. Mechanikai összetételük agya
gos vályog, vízgazdálkodásukra a közepes víz
vezető és a nagy vízraktározó képesség jellemző.
Termékenységük a humuszosodás mértékétől
függ (ext. 15-25, int. 25-40). Főként mezőgazda
ságilag hasznosított területek.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
8
01
07
88
4
31
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
kód
5-17 17-25 >25
0-5
01
5
95
07
7
25
65
3
31
100
-

K ö z l e k e d é s ■ ÉK-i és D-i részén arteriális közle
kedési hálózati helyzetű terület, viszont középső
része közúthiányos térség. D-i harmadát átszeli
az Ózdig vezető 25. sz. másodrendű főút, amely
D-en Eger felé is biztosítja a térségi kapcsolatokat.
A kistáj ÉK-i részébe vezet be a Miskolc-Ózd
vasúti fővonal rövid szakasza. A térség É-i határ
vonala a magyar-szlovák államhatár része. Az álla
mi közutak hossza 81 km, amelyből 16 km (20%)
másodrendű főút. Közútsűrűség 21 km/100 km2,
főútsűrűség 4 km/100 km2. Főút menti települé
seinek aránya 25%. Borsodszentgyörgy, Fedémes,
Kissikátor és Váraszó közúthálózati végpontok.
Vasútvonalainak hossza 8 km, a vasútsűrűség 2,1
km/100 km2. A kistáj települései közül csak Ózd
rendelkezik vasútállomással, az egykori iparvá
ros egyben vasúthálózati végpont is.

elepülésháló zat
■ Az átlagosnál valamivel
ritkábban betelepült kistáj: 100 km2-re 3 település
jut. A tucatnyi helységből egyedül a középvárosi
szintű Ózd, az egykori vas- és acélipari központ

T
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városi jogállású (2001: 38 405 lakos). Mivel né
pességszámával uralja a térséget, a városi lakos
ság aránya jóval az országos átlag feletti (2001:
79,1%). A faluhálózatban dominálnak az apró- és
a kisfalvak, a legnagyobb falu lakosságszáma
sem éri el a 2000-et. Az átlagos faluméret megha
ladja a 900 főt.
N é p e s s é g ■ A népsűrűség (2001: 121 fő/km2)
valamivel meghaladja az országos átlagot, ami
elsősorban Ózd nagy népességkoncentrációjá
nak a következménye; a falusi térségekben csak
20-60 fő/ km2-es értékek vannak. A népességma
ximum éve 1980, azóta a lakosságszám gyorsan
apad (2001: 48 561 fő). A természetes népmozga
lom 1990 óta veszteséges, a migráció pedig már
korábban is az volt. A kedvezőtlen népesedési fo
lyamatok a korszerkezetet még nem formálták
át, a gyermekkornak aránya kistérségi szinten
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 19,1, ill.
16,1%). Az elöregedési index értéke csak 2 telepü
lésen <100,1 faluban pedig a népesség elörege
dése visszafordíthatatlannak látszik. A népesség

iskolázottsági szintje elmarad ugyan az országos
értéktől, de Ózd jó mutatói miatt a lemaradás
nem aggasztó mértékű.
Vallási téren a római katolikusok vannak
többségben, de említést érdemlő arányban van
nak görög katolikusok is (2001: 58,7, ill. 4,1%).
A lakosság 1/10 része református, közel 1/4-e
pedig felekezeten kívüli vagy ismeretlen vallású.
A lakosság túlnyomó része (2001: kb. 90%) ma
gyar, de jelentős a cigányság aránya is (7,8%).
Legnagyobb, kb. 2500 fős közösségük Ózdon él
(7%), néhány faluban azonban az arányuk jóval
nagyobb (pl. Tarnalelesz: 28,4%).
A munkaerő-piaci mutatók messze az országos
átlag alatt vannak: mindössze minden 4. lakos
foglalkoztatott, a munkanélküliek aránya pedig
21,3% (2001). Az egykori ipari térségben ma már
a szolgáltatásban dolgozók vannak többségben,
de jelentős az ipari keresők aránya is (2001: 54,1,
ill. 44,3%). Az agrárágazat súlya csekély (1,6%).
2007 nyarán a munkát keresők aránya (14%)
több mint kétszerese az országos átlagnak, a te
lepülések közötti jelentős különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

degenforgalmi régió: észak-magyarországi
Bükkszék

"
Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet
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horgásztavak (Váraszó), Hangonyi-tó
r. kát. tem plom (Bükkszék), r. kát. kerektem plom (Kissikátor), ev. tem plom , ref. tem plom , r. kát. tem plom /gótikus
falképekkel/ (Ó zd), Á rpád-kori r. kát. tem plom (Váraszó), r. kát. tem plom (Zabar)
Práff-kúria (Bükkszék), Bronts-kastély (Ó zd)

th
tisztviselők kaszinója (Ó zd)
vas sírkeresztek (Zabar)

f ii
kőkereszt, kálvária (Fedémes), IV. Béla-emlékmű, hengerészszobor, kohászszobor, N epom uki Szent János-szobor,
Petőfi-szobor (Ó zd)
ipari skanzen (Ó zd)

Irt

Városi Múzeum, Marcipán Múzeum (Ó zd)

6.8.41 S A J Ó -V Ö L G Y
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 183 km2 (a középtáj 5,5%-a,
a nagytáj 1,7%-a).
D o m b o r z a t ■ A térség szerkezeti árokban kiala
kult aszimmetrikus, teraszos folyóvölgy. A bal
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parton a II-V. sz. akkumulációs teraszok kísérik
a folyót, a jobb part a Bükk pereméhez szorulva
csuszamlásos. K-i részén a II—ül. sz. terasz szint
je összefonódik a Bódva teraszaival. A felszín
fele ártér, fele pedig a közepes magasságú tagolt
síksági domborzattípusba sorolható. Az abszolút
tszf-i magasság 123 és 181 m között változik, az
átlagos relatív relief 34 m/km2. A kistáj gyenge
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Területhasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de az É-i és ÉNy-i részeken közelíti a mérsé
kelten nedves éghajlati típust.
Az évi napfény tartam 1800 óra körüli, a nyári
740-750 óra, a téli csak kevéssel 150 óra fölötti a
nagy ködgyakoriság miatt.
A hőmérséklet évi és nyári félévi átlaga
8,8-9,3 °C, ill. 15,5-16,0 °C. Ápr. 15-18. között a
napi középhőmérséklet általában már meghalad
ja a 10 °C-ot, 178 nap körüli időtartam után, okt.
12-én ismét 10 °C alá csökken. A fagyoktól men
tes időtartam 165-170 nap; kezdete ápr. 25. kör
nyékére, a vége kb. okt. 7-re esik. Az évi legma
gasabb és legalacsonyabb hőmérsékletek sokévi
átlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C közötti.
Mind az évi, mind a nyári félévi csapadékmennyiségben a Ny-i és a K-i területek között
eltérés van (Ny-on: 600 mm körül, ill. 380 mm;
K-en: 550-570 mm, ill. 360 mm körül). A 24 órás
csapadékmaximum 100 mm; Putnokon észlelték.
A hótakarós napok száma átlagosan évi 40-50, az
átlagos maximális hóvastagság 20 cm körüli.
Az É-i és az ÉNy-i részeken az ariditási index
1,10 körüli, a Sajó és a Bódva összefolyásánál vi
szont 1,15-1,20.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i és a DK-i; az
átlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s fölött van.
Télen hófúvásveszélyes a térség.
A megművelhető területeken a szántóföldi és
a kevésbé hőigényes kertészeti növények ter
mesztéséhez kedvező az éghajlat.

Hektár
3195,4
10777,4
277,3
0,0
2524,7
1161,3
370,6

%
17,5
58,9
1,5
0,0
13,8
6,3
2,0

horizontális felszabdaltságú (vízfolyássűrűség:
1,4 km/km2). Intenzívebb eróziós-deráziós for
mák és folyamatok a kistáj ÉNy-i és ÉK-i részén
jellemzőek.
■ A kistájat középtájon metszi a Damóvonal, s ez tükröződik a mélyszerkezetben is: a
tektonikai vonaltól K-re devon-karbon meta
morf képződmények, Ny-ra pedig triász karbo
nátos kőzetek alkotják az alaphegységet. Erre a
későbbiek során főleg oligocén márga, homok,
bamakőszéntelepes miocén és homokos-homokköves összletek települtek. A felszín kb. 60%-át
folyóvízi homok, kavics, teraszkavics, mintegy
15%-át lösz és löszderivátum (főként a II. és IV.
sz. teraszon), kb. 15%-át glaciális vályog fedi. A
felszíni-felszín közeli képződményekre az
ÉNy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irány, a feltöltött
medencére és idősebb képződményeire pedig az
ÉK-DNy-i irány a jellemző.
A kistáj a borsodi barnakőszén-előfordulások
egyik súlyponti területe. A paleozoos-mezozoos
kőzetekre, részben pedig a harmadidőszaki üle
dékekre települt a kora-miocénben tengerparton
keletkezett többtelepes kőszénösszlet. A szénbá
nyászat az 1990-es években megszűnt, nyomai
azonban ma is látszanak a tájon.
Fö ld ta n

V i z e k ■ A kistáj a Sajónak az országhatártól a
Bódva torkolatáig terjedő 58 km-es völgyére,
valamint a Bódvának a Szuhogyi-patak torkola
ta alatti völgyére terjed ki.
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A Sajóról a sajópüspöki és a sajószentpéteri, a
Bódváról a tájon kívüli szendrői vízmérce adata
it mutatjuk be.
A Sajó két mércéje között kb. 25%-os vízgyűj
tő-növekedés van, ami azonban a kiegyenlítődés
miatt nem tűnik ki a vízhozamokból. Árvizek fő
leg kora tavasszal és nyár elején fordulnak elő,
de lehetnek őszi árvizek is. A széles völgy egyes
részeit nem összefüggő védgátak oltalmazzák az
elöntéstől.
A völgynek tetemes „talajvízkincse" van, át
lagosan 2-4 m között mindenhol megtalálható.
Hasonló értékű a rétegvízkészlet is. A víz minő
ségileg meglehetősen kemény és szulfátos is. A
Sajó völgyben sok az artézi kút, a vízhozamok
azonban változóak.
Minden településnek van - noha nem teljes közüzemi vízellátása. Erre a szennyezett, fertő
zött talajvíz miatt kifejezetten szüksége is van.
Közcsatorna-hálózat - részlegesen - csak a na
gyobb településekben (Edelény, Múcsony, Kazinc
barcika, Sajószentpéter) található, de a rendszer
re kapcsolt lakások aránya így is meglehetősen
magas (2008: 71,9%).

Vízfolyás
■* m g
gt m n i i
Sajó
Sajó
Bódva

Vízmérce
. '
'
H M B ra H u H H
Sajópüspöki
Sajószentpéter
Szendrő

■ A kistáj talajtakaróját a magasabb
dombok harmadidőszaki üledékeit borító glaciá
lis vályog és löszszerű üledékein képződött
agyagbemosódásos barna erdőtalajok, valamint
azok erodált változatai alkotják. E talajváltoza
tok mechanikai összetétele vályog vagy agyagos
vályog. Vízgazdálkodásuk az erodált, sekély ter
mőrétegű változatok esetében szélsőséges. Ott,
ahol az andezit vulkánosság kőzetei a felszínhez
közeliek és málladékuk a lejtők anyagába keve
redett, az erdőtalajok mintegy 1/4-e nyirokszerű
anyagon képződött, nehéz mechanikai összeté
telű, kis vízvezető és erős víztartó képességű. Az
erdőtalajok termékenysége az alapkőzet anyagá
tól függ (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ózd fölötti
harmadidőszaki üledékeken képződött vályog
mechanikai összetételű és kedvezőbb vízgazdál
kodású változatok a termékenyebbek közé tar
toznak. Jelentős részük (64%) szántóként hasz
nosítható.

T a l a jo k

LKV

LNV

KQ

400
390
280

1,88

cm
13
26
-62

N ö v é n y z e t ■ Potenciális vegetációja folyó menti
ligeterdő és mocsárrét. Néhány nevezetes nö
vényelőfordulása a békaliliom (Hottonia palustris)
és a vízitök (Nuphar lutea) Bánrévénél, a Tisza-parti
margitvirág (Chrysanthemum serotinum) Edelénynél, a nyári tőzike (Leucojum aestivum) Dubicsánynál. Sajnos az inváziós növények akadály
nélkül terjednek a völgyben, állományaik igen
nagy kiterjedésben találhatók meg a folyóparton.
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, OC, P2b, OB, RC,
H5a; közepesen gyakori élőhelyek: P2a, H4, L2x,
P7, J5, E l, B la , D34, J4, OA, RA, L l, B5; ritka élő
helyek: H3a, K5, D6, B2, B3, D5, A23, BA, A l, H2,
J3, Jla , A3a, C23, Jlb , E2, M 6 ,12,14, A4, II, RB.
Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok szá
ma: kevesebb mint 20; özönfajok: zöld juhar
(Acer negundo) 2, bálványfa (Ailanthus altissima)
1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró
(Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 4, amerikai alkörmös (Phytolacca
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americana) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria
spp.) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Vojtkó András)

1,63
1,28

KÖQ
m3/s
17,00
18,34
6,90

NQ
326
321
90

Az enyhe lejtésű, D-i kitettségű lejtőkön csernozjom barna erdőtalajok is találhatók, az
agyagbemosódásos barna erdőtalajokkal azonos
kiterjedésben. Mechanikai összetételüket, víz
gazdálkodási tulajdonságaikat és a talajképző
kőzetet tekintve sem különböznek az agyag
bemosódásos barna erdőtalajoktól, azonban
szénsavasmész-tartalmuk növekedése, a csernozjomosodással együtt járó szervesanyag-felhalmozódás és kedvezőbb talajszerkezet miatt a
kistáj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int.
70-95). Szántóterületként hasznosíthatóak.
A földes és a köves kopárok részaránya jelen
téktelen (2%).
A nyers öntések területi részaránya 13%, az
öntés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%.
E talajok mechanikai összetétele a vályogtól az
agyagos vályogig változik. Vízgazdálkodásuk
ennek megfelelően alakul, vízvezető képességük
csökken, víztartó képességük pedig nő. Termé
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kenységük a szerves anyag mennyiségétől és a
talaj osodás mértékétől függően változik (ext.
20-60, int. 25-75) a nyers öntés-réti talaj fejlődé
si sornak megfelelően. Mintegy 70%-ban szán
tók, amelyen az elöntések miatt a tavaszi növé
nyeket termesztik, amelyhez a silókukorica és a
répafélék társulnak. Rétként 30%-uk hasznosít
ható. A savanyú talajok meszezése szükséges ag
rotechnika a kistájban.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
talajtípus kód
1
01
1
04
11
07
11
11
6
25
57
26
31
13
A talajtípusok területi elterjedése
a domborzati adottságok függvényében (%)
Lejtőkategória
Erdő
Talajtípus
5-17 17-25 >25 I llI S li
kód
0-5
50
40
Ói
4 - Í7 10
100
04
11
2
12
45
30
07
11
6
48
46
|g - 1
25
100
26
100
31
100
// -

K ö z l e k e d é s ■ Csomóponti közlekedési hálózati
helyzetű terület. K-Ny-i forgalmi tengelye a 26.
sz. másodrendű főút és a Miskolc-Ózd közötti,
Miskolctól Kazincbarcikáig kétvágányú, villa
mosított vasúti fővonal. Ebből ágazik ki a kistáj
K-i részén (Sajószentpéternél) a 27. sz. főút, ill.
ettől D-re a Miskolc-Tornanádaska egyvágányú
vasúti mellékvonal. E két artéria Miskolc és Ka
zincbarcika, ill. Edelény irányába biztosít kedve
ző elérhetőségi feltételeket. A kistáj Ny-i pereme
a magyar-szlovák államhatár rövid szakasza,
ahol Bánrévénél vasúti és közúti határátkelési le
hetőség van Szlovákiába. Az állami közutak
hossza 91 km, amelyből 48 km (53%) másodren
dű főút. Közútsűrűség 51 km/100 km2, főútsűrűség 27 km/100 km2. Főút menti településeinek
aránya 68%. A Hét nevű település közúthálózati
végpont. A vasútvonalaik hossza 58 km, amely
nek 24%-a villamosított. Vasútsűrűség: 32,2

km/100 km2. A települések 62%-a rendelkezik
vasútállomással.
■ Az átlagosnál jóval sűrűb
ben betelepült kistáj, 100 km2-re közel 9 telepü
lés jut, s magas a beépített területek aránya is
(17,5%). Magasan urbanizált térség, a 16 telepü
lésből 4 városi jogállású, a városlakók aránya
meghaladja a 80%-ot (2001). A városok eltérő
típusokat képviselnek: Kazincbarcika iparváros
ból lett jónéhány központi helyi funkcióval ren
delkező középváros (2001:32 356 lakos), Edelény
és Putnok egykori járási székhelyek (11 084, ill.
7515 lakos), Sajószentpéter pedig iparváros
(13 157 lakos). A falvak népességszáma széles
skálán mozog, az aprófalutól a több mint 3000 la
kosú nagy falvakig húzódik az ív. Az átlagos
faluméret közelíti az 1300 főt.
T

elepülésháló zat

N é p e s s é g ■ Egyike a legsűrűbben benépesült
kistájaknak, a népsűrűség értéke meghaladja a
300 fő/km2-t, de jelentősek a területi különbsé
gek. A népességmaximum éve 1980, azóta a
lakosság száma csak kismértékben apadt (2001:
79 339 fő). Ha csökkenő mértékben is, de a
népszaporodás nyereséges, a korábbi pozitív
vándorlási egyenleg azonban veszteségbe ment
át. Mindez nem látszik a korszerkezeten, a né
pesség nagyon fiatalos: a gyermekkornak ará
nya jelentősen meghaladja a 65 év felettiekét
(2001: 19,4, ill. 12,3%). Az elöregedési index
értéke a települések felében <100, de a legma
gasabb érték is csak 127. A népesség iskolá
zottsági szintje elmarad ugyan az országos át
lagtól, de nem jelentős mértékben. A lemaradás
leginkább a diplom ások arányánál látható
(2001: 6,3%).
Vallási téren összetett a kép. Legtöbben a ró
mai katolikusok vannak, arányuk azonban csak
40,9%. Jelentős a görög katolikusok részesedése
is (2001: 8,1%), 2 településen a legnagyobb felekezetet alkotják. Minden 4. lakos református, s
minden 4. településen a vezető egyházat jelentik.
A felekezethez nem tartozók és az ismeretlen
vallásúak aránya szintén közelít a 25%-hoz. A
népesség túlnyomó része (2001: kb. 92%) ma
gyar, de említést érdemel a cigányság is (5,5%).
Legnagyobb közösségeik Edelényben és Sajószentpéteren élnek (kb. 1000, ill. kb. 900 fő).
A munkaerő-piaci mutatók jelentősen elma
radnak az országos átlagtól: a népesség gazdasági
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aktivitása mindössze 28,5%, a m unkanélkül iek
aránya pedig 21,2% (2001). A foglalkoztatottak
többsége a tercier szektorban dolgozik, de magas
az ipari keresők aránya is (2001: 56,5, ill. 41,9%).

A mezőgazdaság súlya elhanyagolható (1,6%).
2007 nyarán a munkát keresők aránya (12%) kö
zel duplája az országos átlagnak, a települések
közötti csekély különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegei
Borvidék: bükki
Múcsony
Edelényi Magyar Nőszirm os Természetvédelmi Terület
horgásztó (H ét), csónakázótó, műjégpálya, strandfürdő (Kazincbarcika), horgásztó, üdülőközpont (Vadna),
Országos Kéktúra

1

a borsodi földvár rekonstruált részei (Edelény)
r, kát. tem plom (Bánréve), re f tem plom (Dubicsány, Edelény, Hét, Kazincbarcika, Sajókaza, Sajószentpéter), fr. kát. kápolna (Sajónémeti)
Vay-Serényi-kastély (Bánréve), Vay-kastély (Dubicsány), L'H uillier-C oburg-kastély (Edelény), Serényi-kastély (Putnok),
Radvánszky-kastély (Sajókaza), Gedeon-kúria (Sajószentpéter)
Serényi-kripta, zsidó te m e tő (Putnok)

tó
N epom uki Szent János-szobor (Borsodszirák, Putnok), bányászszobor, Szent István-szobor (Edelény),
John Lennon-emlékoszlop, Jókai M ór-szobor, Egressy Béni-szobor, Munkácsy Mihály szobra, Derkovrts Gyula szobra,
Jókai M ór-szobor, M óricz Zsigmond-szobor, Surányi Endre-szobor (Kazincbarcika), Serényi Béla-szobor (Putnok),
Lévay József-szobor (Sajószentpéter)
a borsodi földvár rekonstruált részei (Edelény), Ruszin Múzeum (Múcsony), G öm öri Múzeum (Putnok), Lévay Emlékház

fit

(Sajószentpéter)
fa harangláb (Berente), kisnemesi lakóház (Putnok, Szuhakálló)

6.8.42 PUTNOKI-DOMBSÁG
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 381 km2 (a középtáj 11,5%-a,
a nagytáj 3,5%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

3,1
17,7
1,7

Hektár
1165,5
6730,7
649,0

0,0

0,0

24,1
53,4

9160,8
20333,0
23,4

0,1

■ A kistáj 200-400 m tszf-i átlagma
gasságú (maximum 441 m, minimum 139 m), D-i,
DK-i csapású völgyekkel felszabdalt medence
dombság. Felszínének mintegy 20-20%-a - több
nyire laza üledékekből felépülő - tetőfelszín,
völgyközi hát, ill. folyóártér, kb. 5%-a teraszfel
szín, 55%-a pedig hegylábi és domblábi lejtő. Az
átlagos relatív relief 68 m/km2, a felszín több
mint 70%-a az 5-17° közti lejtőkategóriába esik.
D om borzat
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A keskeny folyóárterek csak a DK-i részen alkot
nak nagyobb összefüggő síkot. A völgysűrűség
ÉNy-ról DK felé csökkenő tendenciájú, átlagosan
2,5 km/km2. Az egész kistájra jellemzőek a lejtős
tömegmozgásos folyamatok és formák, a talaj
erózió különösen intenzív a D-i kitettségű lejtő
kön és völgyfőkön.
■ A felszín több mint 2/3-át pliocén
agyagos, homokos üledékek fedik, a Ny-i,
DNy-i részen oligocén homokkő, márga (20%),
D-en kis kiterjedésben (5% alatt) miocén vulká
ni tufa található a felszín közelében. A feltöltő
dő medencére jellemző üledékegyüttes miocén
rétegeiben jelentős barnakőszén-vagyon talál
ható, amit ma már nem művelnek. A kistájra az
ÉN y-DK-i tektonikus irány a jellemző, a mélyszerkezetben azonban az ÉK-DN y-i irány a
meghatározó (a Darnó-vonal folytatása). Ennek
megfelelően a medencealjzat kétosztatú: K-i ré
szén devon-karbon metamorfitok, Ny-ra pedig
triász karbonátos képződmények vannak a
m élyben. A felszínt jelentős kiterjedésben
pleisztocén vályog, a D-i részeken löszderivátum fedi.
F ö ld ta n
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Mérsé
kelten hűvös, de
a hűvös határán,
mérsékelten száraz,
de közel a mérsé
kelten nedves típus
hoz - ez jellemzi a
kistáj éghajlatát.
Kevéssel 1800
alatti a napfényes
órák száma. Nyá
ron 700 óránál vala
mivel több, télen
160-170 óra napsü
tést élvez a kistáj.
Az évi középhő
mérséklet 8,5 és
9,2 °C között van, a
vegetációs időszak
átlaga 15,3-15,8 °C.
A 10 °C középhő
mérsékletet meghaladó napok száma ápr. 18-20.
és okt. 12. között kb. 174 nap. A fagymentes idő
szak elég rövid (165-170 nap), csak az ápr. 25. és az
okt. 8-10. közötti időszakban nem kell fagypont
alatti hőmérséklettől tartani. A legmelegebb nyári
napok maximum hőmérsékleteinek sokévi átlaga
31,0-32,0 °C, a leghidegebb téli napok minimuma
inak átlaga igen alacsony, -19,0 °C körüli.
É-on az évi csapadék meghaladja a 630 mm-t,
de D-en kevéssel 600 mm alatt marad. A nyári
félévben átlagosan lehulló eső mennyisége
380-400 mm. A legtöbb egy nap alatt lehullott
esőt (101 mm) Szőlősardón és Keleméren észlel
ték. A téli félévben általában 45-55 napon keresz
tül a talajt összefüggő hótakaró borítja, az átla
gos maximális hóvastagság 20-22 cm.
Az ariditási index a kistáj É-i részén 1,10
körüli, D-en kevéssel 1,15 fölötti.
A Ny-i és az ÉNy-i szél a leggyakoribb, az
átlagos szélsebesség 2 m/s körüli.
Erdőgazdálkodás mellett a szántóföldi és a
kevésbé hőigényes és nem fagyérzékeny kerté
szeti kultúráknak megfelelő az éghajlat.
É g h a jla t b

A kistáj a Sajóba tartó kisebb (Keleméri-,
Szörnyűvölgyi-, Szuponya-patak) és nagyobb
(Szuha-patak és mellékágai: Csörgős-, Imolái-,
Ormos-, Mák-patak) vízfolyások, valamint a
Bódvába folyó Szuhogyi-patak, továbbá a Rét- és
a Telekes-patak felső vízgyűjtőjére terjed ki.

V iz e k b

Vízmérceadatokat a Szuháról közlünk, a kis
tájon kívüli Szuhakállóról. Eszerint: LKV = 5 cm,
LNV = 327 cm; KQ = 0,05 m3/s, KÖQ = 0,45 m3/s;
NQ = 48 m3/s. Az adatok szélsőséges vízjárásról,
ritka, de heves árvizekről vallanak, amelyeknek
időpontja a kora tavasz és a kora nyár. Az árhul
lámok azonban tartósan nem borítják el a völgy
talpakat. A völgyfeltöltés a Szuha völgyében
nagyméretű.
A kistáj egyetlen tava a kurityáni bányagödör
(4 ha). A felszín alatti rétegeket néhány jelentősebb
forrás csapolja meg (Felsőtelekes: Községi-forrás
300 1/p átlagos vízhozam; Imola: Községi-forrás
100 1/p, Ragályi-forrás 100 1/p.).
Összefüggő „talajvízszint'' inkább csak a völ
gyekben van, 2-4 m között, de csapadékos idő
ben feljebb emelkedik. Mennyisége kevés, és
nitrátkoncentrációja miatt túlnyomórészt hasz
nálhatatlan. Keménysége és szulfáttartalma is
nagy. A rétegvizek mennyisége is korlátozott. Az
artézi kutak általában nem mélyek, és változatos
vízhozamúak.
A közüzemi vízellátottság jórészt már ki
épült, 2008-ban a lakások 77,3%-át kapcsolták rá.
A közcsatornával ellátott lakások aránya ettől el
marad (2008: 54,3%), mivel a települések 1/5-ében
nincs csatornahálózat.
A kistáj legnagyobb kiterjedésű
zonális társulása a cseres-tölgyes, amelynek É-on
N övényzet

B
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a mezofil változata is kialakult. Az Aggtelektől
D-re eső tölgyesekbe hegyvidéki fajok is le
húzódtak a magasabban fekvő területekről
(kenyérbél-cickafark - Achillea ptarmica, karcsú
sisakvirág - Aconitum variegatum subsp. gracile,
völgycsillag - Astrantia major, kapcsos korpafű Lycopodium clavatum, kereklevelű körtike - Pyrola rotundifolia). Kis területen, de előfordul még a
gyertyános-tölgyes is a kistáj egy részén. Jelentő
sek az ÉNy-DK-i völgyekben kialakult égeresek,
melyekben a környék montán fajai sűrűsödnek
össze (szőrös nyír - Betula pubescens, ikrás fogas
ír - Dentaria glandulosa, bókoló gyömbérgyökér Geum rivale, szőrös vesepáfrány - Polystichum
braunii, sugárkankalin - Primula elatior). A völgyek
állandóan nedves-vizenyős fátlan társulásai
meglepően gazdag flórájúak. Magassásos mo
csárréten fordul elő az északi sás (Carex hartmannii), a kotuliliom (Fritillaria meleagris), a szibériai
nőszirom (Iris sibirica). A településekkel sűrűn ta
golt tájhoz hozzátartozik a gyepterületek nagy
mérete, a korábban szőlő, gyümölcsös termőhe
lyek gazdag növényvilága. A sokrétű flórából ki
emelhető a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp.
hungarica) előfordulása. A kistájban találhatók a
Keleméri-mohosok néven ismert tőzegmohalápok. Jégkorszaki maradványfajaik a térség ritka
ságai között ismertek (gyapjasmagvú sás - Carex
lasiocarpa, tarajos pajzsika - Dryopteris cristata,
hüvelyes gyapjúsás - E riophorum vaginatum).
Rudabánya egykor művelés alatt álló bányaud
varában megtelepedett a csermelyciprus (Myricaria germanica). Telepített erdei közül legna
gyobb arányú az akác kiterjedése, de gyakoriak
az erdeifenyő- és vöröstölgy-ültetvények is.
Gyakori élőhelyek: K2, L2a, OC, P2b, H5a,
H4; közepesen gyakori élőhelyek: E l, RC, L l,
OB, P2a, P7, H2, J5, M l, B5, E2, B3; ritka élőhe
lyek: H3a, L2x, K la, D5, D34, K5, RB, LY4, Jla ,
RA, B2, E34, B la , P45, B4, C23, Jlb .
Fajszám: 800-1000; védett fajok száma: 40-60;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa
(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosá) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai alkörmös
(Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. (Vojtkó András)
■ A kistáj feltöltött medence területé
nek felszínét túlnyomórészt pliocén agyagos és
T a l a jo k
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homokos, kisebb foltokban (Putnoki szőlők) pe
dig andezittufa és löszszerű üledékek fedik. A
talajok nagy része (82%) agyagos vályog mecha
nikai összetételű agyagbemosódásos barna erdő
talaj. Vízgazdálkodásukra egyöntetűen a kis víz
vezető és az erős víztartó képesség jellemző.
A 25-40 (ext.) és 30-50 (int.) termékenységi kate
góriákba sorolhatók. Erdősültségük mintegy
55%-os, és jelentős a füves területek aránya
(21%) is. A Ragály határában lévő trágyázási tar
tamkísérletben folytak a kistáj talajvédelmében
meghatározó fontosságú meszezési kísérletek.
Az erdőtalajok lepusztulásával keletkezett
földes kopárok részaránya 1%.
A Rudabányától D-re lévő dombok mészkö
vein rendzina talajok találhatók (8%). E talajok
vízgazdálkodása szélsőséges, termékenységük
igen gyenge (ext. 10-20, int. 15-25). Fás és füves
felszínek.
A kistájba a Sajó-völgyet szegélyező dombok
csernozjom barna erdőtalajai is áthúzódnak
(1%). Egyik kis területű foltjuk Putnok közvetlen
közelében sík térszínen található.
A szuha-völgyi réti öntések területi részará
nya 8%. Mechanikai összetételük agyagos vályog.
Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető és a
nagy vízraktározó képesség jellemző. A 25-50
(ext.) és 30-55 (int.) termékenységi kategóriákba
sorolhatók. 3/4 részben szántóként, 1/4 részben
rétként hasznosíthatók.
A talajtípusok területi megoszlása
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, főút nélküli terület. D-ről a 26. sz.,
K-ről a 27. sz. másodrendű főút fogja közre. K-i
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részén fut a Miskolc-Ózd vasúti fővonalból É fe
lé kiágazó, megszüntetésre kijelölt Kazincbarcika-Rudabánya egyvágányú vasúti szárnyvonal.
A térség néhány, e tengelyre merőleges alsóren
dű közútja e főútra hordja a forgalmat, biztosítva
a községek számára Kazincbarcika és közvetve
Miskolc közúti, ül. vasúti elérhetőségét. A kistáj
Ny-i határa a magyar-szlovák államhatár része.
Az állami közutak hossza 89 km, a közútsűrűség
24 km/100 km2. Településeinek 27%-a közúthá
lózati végpont. Vasútvonalainak hossza 12 km, a
vasútsűrűség 3,2 km/100 km2 Településeinek
15%-a rendelkezik vasútállomással, közülük Rudabánya vasúthálózati végpont.
■ Az átlagosnál sűrűbben be
települt kistáj, 100 km2-re közel 7 település jut.
A 26 helységből egyedül a szerény központi helyi
funkciókkal is rendelkező Rudabánya városi jog
állású (2001: 2916 lakos), így a városi lakosság
aránya mindössze 15,4% (2001). Jellegzetesen
aprófalvak településhálózatú vidék: a 7-7 apróés kisfalu mellett néhány közepes méretű is akad,
ezek népességszáma azonban nem éri el a 2000-et
sem. Ezek a kistáj DK-i részén fekvő egykori bá
nyásztelepülések. Előrehaladott a törpefalvasodás, 5 település már ide tartozik. A teljes elnép
telenedés néhány esetben már reális veszély. Az
átlagos faluméret alig haladja meg a 600-at.

T elepüléshálózat

Ritkásan lakott kistáj, a népsűrűség
nem éri el az 50 fő/km2-t sem (2001). A népes
ségmaximum éve 1970, azóta a térség elveszítet
te lakosságának 1/4 részét (2001: 18 974 fő). Ha
gyományos elvándorlási terület, ahol a javuló
migráció és az egyre inkább veszteséges termé
szetes népmozgalom alakítja a népességszámot.
N épesség b

A kedvezőtlen népesedési folyamatok már nyo
mot hagytak a korszerkezeten is: a gyermek
kornak aránya kistérségi szinten meghaladja
ugyan a 65 év felettiekét (2001: 19,8%, ill. 16%),
az elöregedési index értéke is 9 településen <100,
több gömöri faluban azonban ez elöregedés
visszafordíthatatlannak látszik. Egy esetben a
mutató nem értelmezhető, mert nincs gyermek
korú a faluban (Teresztenye). A korszerkezetnél
lényegesen rosszabb az iskolázottsági szint: a né
pesség több mint 1 /4-e még az általános iskolát
sem fejezte be, több mint 1/3 része befejezte
ugyan, de itt meg is állt, a diplomások aránya
pedig mindössze 2,6%.
A vallási összetételt nézve a katolikusok alkot
ják a legnépesebb csoportot, arányuk azonban nem
éri el az 50%-ot (2001:48%). Ezen belül a római ka
tolikusok aránya 44,1%, s átlag feletti a görög ka
tolikusok részesedése is (3,9%). Az utóbbiak főleg
az egykori bányászfalvakban élnek. Hagyomá
nyosan erős közösséget képeznek a protestánsok
(2001: 36,7%), ami elsődlegesen reformátusokat je
lent (35,4%). A felekezeten kívüliek és ismeretlen
vallásúak aránya az átlagosnál alacsonyabb (2001:
13,5%). A népesség túlnyomó része (2001: kb.
93%) magyar, a cigányság részesedése 4,2%; főleg
a kistáj DK-i részének településein élnek.
A munkaerő-piaci mutatók nagyon rosszak: a
népesség gazdasági aktivitása 2001-ben mind
össze 21,7%-os, a munkanélküliségi ráta pedig
közel 25%-os. A foglalkozási szerkezetben a ter
cier szektor aránya a legmagasabb, de nem sok
kal marad el tőle az ipar sem (2001: 51,7, ill.
45,5%). A mezőgazdaság aránya átlag alatti
(2,8%). 2007 nyarán a munkát keresők aránya az
országos átlag több mint kétszerese (13,6%), a te
lepülések közötti jelentős különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

degenforgalmi régió: észak-magyarországi
Szabadság-cseppkőbarlang (Égerszög), Kinizsi-forrásbarlang (Teresztenye)
Aggteleki Nem zeti Park, Kelemén Mohos-tavak Természetvédelmi T e rü le t Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum
Természetvédelmi Terület, Rudabányai Őshominida-lelőhely Természetvédelmi Te rület
ökofalu (Gömörszőlős), horgásztó (Izsófalva, Kurityán, Sajógalgóc), Mohos-tavak (Kelemér), erdőrezervátum (Serényfalva),
Országos Kéktúra

■r

középkori földvár maradványai (Imola), Csorbakő várának romjai (Szuhogy)
gótikus pálos kolostorrom (Kurityán), ref. tem plom (Ragály, Rudabánya, Szőlősardó, Teresztenye, Trizs)
Pallavicini-kastély (Kurityán), Balassa-kastély, „Fehér-kastély” (Ragály), Lenkey-kúria (Zádorfalva)

t+t

„h o lt falu" faragott fejfás archaikus te m e tő (Égerszög), faragott fejfák a ref. tem etőb en (Kánó, Szőlősardó, Teresztenye)
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Nepom ukí Szent János-szobor (Serényfalva)
gyapjúfeldolgozó műhely (Gömörszőlős)
középkori földvár maradványai (Imola), Izsó Miklós Emlékház (Izsófalva), Tom pa Mihály Emlékház (Kelemér),

tft

ő

gótikus pálos kolostorrom (Kurrtyán), Bányászati Múzeum (Rudabánya)
téglatomácos népi lakóház (Gömörszőlős), perkupái stílusú ház (Imola), népi lakóházak (Sajógalgóc, Zádorfalva),
kontytetős parasztházak, malomház (Teresztenye)

6.8.51 SZENDRŐI-RÖGVIDÉK
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 56 km2 (a középtáj 1,7%-a,
a nagytáj 0,5%-a).

rői - letermelt - lignit-előfordulások. A rögfel
színről a pannóniai üledék nagy része a pleiszto
cén folyamán lepusztult. Jellemző törésirányai
az ÉK-DNy-i, az ÉK-i részen a K-Ny-i.
Hasznosítható ásványi nyersanyagai közül a
közeli szendrőládi mészkő regionális jelentőségű.

T.... erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

D om borzat

%
0,5

12,8
0,0
0,1
16,0
70,6

0,1

Hektár
^6,7
718,0

0,0
4,6
901,7
3969,4
5,2

m A kistáj tektogén szerkezetű, tön-

kösödött paleozoos röghegység dombsági orográfiai helyzetben. A kistájat a Bódva-völgy két részre
bontja, amelyek típusaikat tekintve tagolt meden
cedombságok. A tszf-i magasság 150 és 322 m
között változik, az átlagos relatív relief 65 m/km2.
A felszín közel 70%-a 5-12°-os lejtőkategóriájú.
Tektonikusán preformált völgyekkel közepesen
szabdalt (2,5 km/km2-es átlagos vízfolyássűrű
ség). Az ÉK-DNy-i csapásirányú rögcsoport fel
színi megjelenése ma szigetszerű a
fiatalabb üledékes környezetben. ÉK
és DNy felé különálló, alacsonyabb
egységekre szakadozik.
■ A kistáj kőzettani alapja
metamorfizálódott homokkő, agyag
pala és mészkő; a felszín 2/3-át
alkotja. A DNy-i és a középső tag
idősebb (devon „szendrői mész
kő"), mint az ÉK-i alsó-karbon ko
rú rész (fillit). A felszín kb. 10%-át
alsó-miocén slír, közel 1/4-ét pliocén üledékek fedik. Feltehető, hogy
a pliocén tengeri-folyóvízi elöntés a
rögvidék jelentős részleteit is érint
hette. Ehhez kapcsolódnak a szend
Fö ld ta n
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É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Évente kevesebb mint 1800 órán át süt a Nap;
nyáron a napfénytartam 700, télen 170 óra körüli.
Az évi középhőmérséklet 8,7-9,2 °C közötti, a
nyári félévi 15,5 °C körüli. Mintegy 175 napon át a
napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot; ez
az időszak ápr. 18. és okt. 12. közé esik. Évente 165
napon keresztül nem kell fagypont alatti hőmér
séklettel számolnunk. Ápr. 25. körül szűnnek meg
a tavaszi fagyok, az ősziek okt. 8-10 körül kezdőd
nek. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sok
évi átlaga 32,0 °C, a minimumoké -18,0 °C.
Az 580-620 mm évi csapadékból a tenyészidőszakban kb. 370 mm körüli eső esik. A legtöbb 24
órás csapadékot (61 mm) a közeli Szendrőládon
mérték. A hótakarós napok évi száma 50 körüli,
az átlagos maximális hóvastagság 20-22 cm.
Az ariditási index értéke 1,14^1,18.
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Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,5 m/s körüli.
A rövid fagymentes időszak miatt elsősorban
a nem fagyérzékeny növények termesztéséhez
kedvező az éghajlat.
V i z e k ■ A kistáj a Bódva Szendrő-Szalonna kö
zötti szakaszának a bal oldalára terjed ki; egyetlen
vízfolyása a kis Verbéna-patak. A környezet isme
retében állíthatjuk, hogy a tavaszi hóolvadás és a
nyár eleji esők időszaka kivételével igen kevés víz
található medrében. Az izolált rögvidéknek sem
számottevő forrása, sem talaj- vagy rétegvize nincs.
Egyetlen települése, Galvács közüzemi vízel
látása mindössze 31,7%-os (2008), csatornaháló
zat nincs.

N ö v é n y z e t m A kistáj zonális erdei a cseres-, né
hol a gyertyános-tölgyesek. Az erősen átalakított
növényzetű tájban napjainkban legnagyobb kiterjedésűek a másodlagosan kialakított gyomos
száraz és nedves gyepek, telepített erdők. Jelen
tős kiterjedést érnek el a völgytalpi nedves rétek,
magassásosok, fűzligetek. A Bódva-mentén néhol
égeresek is előfordulnak. Az aktuális növényzet
re jellemzők az erősen degradált és átalakított
cseres-tölgyes és más mezofil karakterű tölgyes
állományok. Gyertyános-tölgyes-maradványból
ismert a pézsmaboglár (Adoxa moschatellina),
amely a környék erdeiben igen ritka. A korábban
felhagyott szőlő- és gyümölcsös területek ma
gyakran közönséges tarackbúza (Elymus repens)
vagy tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum)
dominálta, erősen bolygatott száraz-félszáraz
gyepek, amelyekben ritkaság a homoki vértő
(Onosma arenaria). Jellemző dinamikai folyamat a
cserjésedés, néhol a beerdősülés, amely veszé
lyezteti a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp.
hungarica) populációit is. A környék telepített
erdőkben gazdag. Kiterjedt állományai vannak a
fekete és az erdei fenyőnek, valamint az akác
nak. A gyepekben inváziós módon terjednek az
aranyvessző (Solidago spp.) nemzetség fajai,
spontán újul sok helyen az akác.
Gyakori élőhelyek: L2a, OC, RC; közepesen
gyakori élőhelyek: K2, P2b, P2a, D34, P7, OB; rit
ka élőhelyek: E l, B5, J5, B la, G2, H3a.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác

(.Robinia pseudoacaciá) 3, aranyvessző-fajok (Soli
dago spp.) 3. ( Vojtkó András)
Akistáj medencedombsága paleozoos
röghegység darabja. Kőzetanyaga homokkő,
agyagpala, devon és karbon korú mészkő. A
mészkövön rendzina talajok (55%), az agyagpa
lán és a harmadidőszaki üledékeken pedig agyagbemosódásos barna erdőtalajok (41%) képződtek.
A kövesség és a sekély termőrétegűség miatt
szélsőséges vízgazdálkodású rendzinák a domb
tetőkön, ill. azok közelében jellemzők; túlnyo
móan fás vegetációval. A füves felszínek aránya
15%. Mezőgazdasági szempontból gyengén ter
mő területek.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok fő
ként agyagos vályog mechanikai összetételűek,
erősen savanyúak, vízgazdálkodásukat a kis víz
vezető, a nagy vízraktározó képesség és az erős
víztartás jellemzi (ext. 20-35 int. 25-50). Ugyan
ezek a tulajdonságok illenek az erdőtalajok 1/6-át
kitevő, a Rakacára néző dombok nyirokszerű
agyagon képződött változataira is. Az erdőtala
jok erdősültsége mintegy 80%-os, szántóként
azonban csak kis részben hasznosíthatók.
A köves és a földes kopárok területi részará
nya <1%.
A Rakaca völgyében található nyers öntésekre mivel a környező dombok hordalékából származ
nak - az agyagbemosódásos barna erdőtalajok
mechanikai összetétele és vízgazdálkodási tulaj
donságai jellemzőek. Termékenységi besorolásuk
is azokéval megegyező. Teljes egészében mező
gazdaságilag hasznosíthatók. A kistáj területének
mintegy 10%-át kitevő szántókon a búza, a burgo
nya és az árpa termesztésének van hagyománya.
T
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K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, főút és vasút nélküli terület. ÉK-i
harmada közúthiányos. D-i harmadát az egy
aránt a Bódva-völgyben vezető 27. sz. másod
rendű főút és a Miskolc-Tornanádaska vasúti
mellékvonal vágja ketté. A kistáj egyetlen telepü
lését, Galvácsot, alsórendű közút köti össze e fő
úttal, ami Szendrő irányába biztosít kedvező el
érhetőségi feltételeket. Az állami közutak hossza
mindössze 4 km, közútsűrűség 8 km/100 km2.

■ A két részből álló, de így is
szerény méretű kistáj egyetlen települése a 110
lakosú Galvács (2001).

T elepüléshálózat

N é p e s s é g ■ A népsűrűség szélsőségesen ala
csony, a 10 fő/km2-t sem éri el. A népességmaxi

mum éve 1910, akkor még 518 lakosa volt a fa
lunak. A természetes népmozgalom és a mig
ráció egyaránt veszteséges, a népesség szélsősé
gesen elöregedett (2001: gyermekkornak aránya:
7,3%; 65 év felettiek aránya: 52,7%; elöregedési
index: 725). Az elöregedett népesség iskolá
zottsági szintje szélsőséges értékeket mutat, pl.
a lakosság közel fele még a 8 általánost sem
végezte el.
A népesség döntő részben katolikus (64,5%
római, 27,3% görög katolikus), a reformátusok
aránya mindössze 7,3%, viszont nincs felekezeten kívüli és ismeretlen vallású. A népesség teljes
egészében magyar nemzetiségű.
A munkaerő-piaci mutatók a szokásos meg
közelítésben nem ítélhetők meg, mert az idősek
magas aránya miatt alig van aktív kereső.

TÁ JI ADOTTSÁGOK ÉS ÉRTÉKEK

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Rakacai-víztározó

1

És

Törley-kastély (Galvács)

6.8.52 RAKACAI-VÖLGYMEDENCE
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 78 km2 (a középtáj 2,4%-a,
a nagytáj 0,7%-a).
Területhasznosítás

1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

3,1
41,6

2,1
0,0
27,7
23,3

2,2

240,3
3259,6
168,4

0,0
2170,7
1824,1
171,4

D o m b o r z a t ■ A kistáj K-Ny-i irányú völgyme
dence a Tornai-dombság és a Cserehát között.
A felszín kb. 40%-a a völgytalp, 40%-a a dombsá
gi hátak és lejtők, 20%-a a tagolt medencedomb
ság orográfiai domborzattípusba tartozik. A Rakaca-patak genetikai okokra visszavezethetően
terjedelmes vízgyűjtő területe aszimmetrikus, a
D-i rész fejletlenebb. A vízfolyás alsó szakasza
teraszos. A tszf-i magasság 154 és 287 m közötti.
Az átlagos relatív relief 55 m/km2, a kistáj D-i ré
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szén átlag feletti. A vízfolyássűrűség átlagos ér
téke 2,2 km /km2. Intenzív a talajerózió a Rakacától D-re eső területeken.
■ A kistáj felszínének közel 70%-át ple
isztocén, 10-15%-át pedig paleozoos és pliocén
képződmények borítják. A terület Ny-i részén a
paleozoos (devon) mészkövekből és agyagpa
lákból álló rög közel K-Ny-i, határozott tektoni
kus vonal mentén csatlakozik a Rakaca-völgyhöz. A regressziós völgy felső szakasza már laza
üledékekbe mélyült, itt a vörösbarna lejtőagyagnyirok borítás a gyakori. Jellemző szerkezeti irá
nyai a K -N y-i és az É-D-i; ez utóbbiakat a Rakaca futásiránya is jelzi.
A rakacai mészkő és a rakacaszendi díszítő
mészkő („rakacai márvány") regionális igények
kielégítésére alkalmas.
Fö ld ta n

É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz éghajlatú kistáj.
Az évi napfény tartam nem éri el az 1800 órát,
nyáron 700, télen mindössze 160-170 óra napsü
tést élvez a kistáj.
Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga
8,9-9,3 °C, a tenyészidőszaké pedig 15,5-16,0 °C
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közötti. A 10 °C középhőmérsékle
tet meghaladó napok száma 175,
tavaszi átlépésének határnapja
ápr. 18., az őszié okt. 12. A fagy
mentes időszak hossza alig halad
ja meg a 160 napot. Még ápr. 25.
után és már okt. 8-10. körül is szá
míthatunk fagypont alatti lehűlé
sekre. A legmelegebb nyári napok
maximum hőmérsékletének átlaga
32,0-33,0 °C, a téli abszolút minimumoké -16,0
és -17,0 °C közötti.
600-620 mm között várható az évi csapadék
mennyisége, s ebből a nyári félévben közel 400
mm eső hullik. A legnagyobb 24 órás csapadék
ra vonatkozóan nincs adat. Évente mintegy
45-50 napon át hótakaró borítja a talajt; az átla
gos maximális hóvastagság 20 cm.
Az ariditási index értéke 1,15 körüli.
Az uralkodó szélirány a Ny-i, az átlagos szélsebesség 2 m/s körüli.
A Ny-i részeken összefüggő erdők vannak, a
megművelhető területeken a kevésbé fagyérzé
keny mezőgazdasági kultúráknak kedvez az
éghajlat.

V izek ■ A Bódvába torkolló Rakaca-patak völ
gyére terjed ki.
A meszesi vízmérceállomás adatai szerint a
Rakacán az LKV = 10 cm; LNV = 236 cm; KQ =
0,04 m3/s; KÖQ = 0,55 m3/s; NQ = 50 m3/s volt.
Az adatok egyértelműen utalnak a szélsőséges
vízjárásra. Heves árvizei a hóolvadás és a kora
nyári esők idején jellegzetesek, a völgytalp azon
ban csak rövid ideig kerül víz alá. Az árterület
benyúlik a mellékpatakok völgytorkolatába is.
Intenzív feltöltődés a Rakaca völgytalpán a mel
lékpatakok torkolatánál figyelhető meg.
A völgy a borsodi regionális vízellátó-rend
szer duzzasztott taváról nevezetes, amelynek
felszíne 200 ha és 5,5 millió m3 vizet tartalékol.
Ezenkívül Martonyi mellett van egy 4 ha-os
halastó.
Összefüggő „talajvízszint" csak a völgyekben
van, ahol 2-3 m mélységben helyezkedik el.
Mennyisége nem számottevő, és nitrátos jellege
miatt nemigen használható. Hasonlóan kevés a
rétegvíz is. Az artézi kutak száma is, vízhozama
is alacsony.
A lakásoknak csak alig több mint a fele kap
vezetékes ivóvizet. Mivel mindössze 2 faluban

van közcsatorna-hálózat, az erre kapcsolt laká
sok aránya csupán 13,8% (2008).
N ö v é n y z e t ■ A terület potenciális vegetációja a
cseres-tölgyes, melynek nagyon kevés ép állo
mánya maradt fenn. A medencében ma túlnyo
mórészt száraz gyepeket, szántókat és parlag
területeket találunk. A völgyek aljában nedves
rétek, m ocsárrétek, fűz-cserjések maradtak
fenn, az inváziós fajok állományai azonban eze
ket lassan elborítják. A kistáj elenyésző részén
találunk molyhos tölgyes erdőfoltokat, felha
gyott gyümölcsösöket. Ezek száraz erdőssztyep
jellegű növényzetéből kiemelhető a tavaszi
hérics (Adonis vernalis), a bárányüröm (Artemisia pontica), a magyar bogáncs (Carduus collinus), a tarka imola (Centaurea triumfettii), a cseplesz meggy (Prunus fruticosa), a magyar zörgőfű
(Crepis pannonién), a nagyezerjófű ( Dictamnus
albus), a piros kígyószisz (Echium maculatum), a
magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica),
a sárga len (Linum flavutn), a tarka kosbor
(Orchis tridentata), a sárga szádor (Orobanche
lutea), a leány kökörcsin (Pulsatilla grandis), a
parlagi rózsa (Rosa gallica), a pusztai árvalányhaj ( Stipa pennata) és a közönséges borkóró
(Thalictrum minus). A foltokban előforduló gyer
tyános-tölgyesekben él egy-két érdekes erdei faj
(zelnice - Prunus padus, tatár juhar - Acer tataricum, kétlevelű sarkvirág - Platanthera bifolia). A
mocsárréteken unikális a kígyógyökerű keserű
fű (Persicaria bistorta) és a zergeboglár ( Trollius
europaeus) előfordulása, de értékesek a bánsági,
a kétsoros és az északi sás ( Carex buekii, C. disticha, C. hartmannii), valamint a keskenylevelű
gyapjúsás (Eriophorum angustifolium) állomá
nyai is.
Gyakori élőhelyek: OC, P2b, L2a; közepesen
gyakori élőhelyek: P2a, OB, D34, B la, K2, B5,
ritka élőhelyek: H3a, H4, OA, E l, D5, J5, RC,
G2, RA.
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Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, gyalog
akác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3,
japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 4, akác
(Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. ( Vojtkó András)
■ A kistáj a Tornai-dombság és a Csere
hát között fekszik. A Ny-i részén devon mészkő,
más területein pleisztocén üledékek alkotják a
talajképző kőzetet. A pleisztocén üledékbe a
mészkövet kísérő vörösagyag keveredett, ame
lyen agyagbemosódásos barna erdőtalajok (75%)
alakultak ki. Mechanikai összetételük agyagos
vályog, vízgazdálkodásukra a kis vízvezető, a
nagy vízraktározó képesség és az erős víztartás
jellemző. Erősen, kisebb részben gyengén savanyúak. Minthogy az alacsonyabb térszíneket
borítják, túlnyomórészt mezőgazdaságilag hasz
nosítható területek (ext. 20-40, int. 25-60). Erdő
sültségük csupán 8%-os.
A völgyperem magasabb térszíneinek mész
kövein rendzina talajok képződtek (9%). Ezek a
köves, sekély termőrétegű és szélsőséges vízgaz
dálkodású talajok terméketlen, füves és kopár te
rületek.
A Rakaca-völgy nyers öntéstalajai (16%)
agyagos vályog mechanikai összetételűek, vízgazdálkodásuk és termékenységi besorolásuk az
agyagbemosódásos barna erdőtalajokéval meg
egyező. Többnyire rét-legelő területek (80%-ban),
kisebb részben szántók.
A kistáj területének mintegy 70%-át kitevő
szántókon búza, rozs, burgonya és vöröshere ter
meszthető. Az erózió és a talajsavanyúság miatt
a talajvédelem fontos agrotechnikai követel
mény.
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Ny-i részén félperiferikus, K-i fe
lén periferikus közlekedési hálózati helyzetű, fő
út és vasút nélküli terület. Forgalmi tengelyét a
kistáj Ny-i pereméhez közel vezető 27. sz. főúttal
összekötő K -N y irányú közút alkotja, amelyre
merőleges bekötőutak vezetnek. E főút Szendrő
irányába biztosít kedvező elérhetőségi feltétele
ket. Az állami közutak hossza 35 km, a közútsűrűség 39 km/100 km2. Martonyi és Pamlény
közúthálózati végpontok.
K ö zlekedés h

■ Az átlagosnál jóval sű
rűbben betelepült kistáj, 100 km2-re több mint 10
település jut. Városi jogállású település nincs,
dominálnak a törpe- és az aprófalvak, a legnépe
sebb település lélekszáma is 1000 alatt marad. Az
átlagos faluméret nem éri el a 400 főt sem.
T elepüléshálózat

N é p e s s é g a A sűrű betelepültséghez alacsony
népsűrűség társul (2001: 39 fő/km2). A népes
ségmaximum éve 1941, azóta a kistáj elveszítette
népességének 40%-át (2001: 3055 lakos). Hagyo
mányos elvándorlási térség, az 1990-es években
azonban a természetes népmozgalom és a mig
ráció is szerény nyereséget ért el. A korszerkezet
fiatalos, minden 4. lakos gyermekkorú, a 65 év
felettiek aránya viszont csak 16,9% (2001). Az el
öregedési index értéke a települések felében
<100, 1 falu lakossága azonban erősen elörege
dőben van. Az iskolázottsági szint nagyon mé
lyen az országos átlag alatti: a népesség közel
5%-a egyetlen osztályt sem végzett, érméi alig
több az érettségizettek aránya, a diplomások ré
szesedése pedig a 2%-ot sem éri el.
Vallási téren a katolikusok dominálnak: a
római katolikusok alkotják a legnagyobb felekezetet (2001: 48,2%), de az országos átlag sok
szorosát teszik ki a görög katolikusok is (30%):
Rakacán a legnépesebb gyülekezetét alkotják.
Említést érdemelnek még a reformátusok is
(14,8%), a felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak aránya pedig a 7%-ot sem éri el. A ma
gyarság aránya az átlagosnál jóval alacsonyabb,
mert a kistáj minden 3. lakosa roma. Legna
gyobb, több mint félezres közösségük Rakacán
él, itt a többségi társadalmat alkotják (2001:60%).
A munkaerő-piaci mutatók rendkívül
rosszak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitá
sa (13,3%) kb. 1/3-a az országos átlagnak,
a munkanélküliségi ráta viszont 35,8%-ot ért el.
A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor
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a vezető ágazat (2001: 62,4%), az ipar részesedé
se átlag alatti, az agrárgazdaság viszont jóval fe
lette van (21,1, ill. 16,5%). 2007 nyarán a munkát

keresők aránya (27,1%) közel négy és félszerese
az országos átlagnak, a települések közötti jelen
tős különbségekkel.

TÁJI A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K
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6.8.53 KELETI-CSEREHÁT
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 321 km2 (A középtáj 9,7%-a,
a nagytáj 2,9%-a).
T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2, szántó
3. kert
4, szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
1,7
45,7
3,8
0,5
15,6
32,7

Hektár
535.7
14649,4
1226,4
155,7
5006,5
10491,8

0,0

0,0

■ A kistáj 130 és 330 m közti tszf-i ma
gasságú önálló dombság. Az É-ról D felé lejtő fel
szín kb. 85%-a közepes és alacsonyabb fekvésű
dombhát, völgyközi hát és lejtő, kb. 15%-a völgy
talp. Az átlagos relatív relief 60 m/km2. A terasztalan völgyek átlagos sűrűsége 2 km/km2. Geomor
fológiai helyzetét tekintve a kistáj az É-i keretező
hegység hegylábfelszíne. A felszín mai arculatának
kialakításában a lejtős tömegmozgásoknak volt
meghatározó szerepük. A hatékony talajerózió és a
változatos deráziós felszínfejlődés (különösen az
ÉK-i részen), ill. az általános csuszamlásveszély
korlátozza a felszín agrárcélú hasznosítását.
D om borzat

■ A viszonylag kis mélységben
(500-1000 m) elérhető alaphegységet devon-kar
bon metamorf képződmények alkotják. A kistáj a
miocéntől a pleisztocénig medence helyzetű
F ö ld ta n

volt. A szakaszos miocén tengerelöntés nivellálta
a felszíni egyenetlenségeket. A miocén tengeri
tavi üledékképződés fokozatos megszűnésével,
a tó visszahúzódásával É-ról D felé terjedelmes
hordalékkúp épült, amelynek kavicsanyaga a
kistáj É-ÉK-i részén a felszínen található (összes
ségében 10%-os részesedésű), a középső és a D-i
rész felszíneire márgás és homokos üledék tele
pült (45%-os részarány). A pleisztocén emelkedés
hatására környezetétől szigetszerűen elkülönült,
konzekvens folyóvizekkel szabdalt dombsági ar
culatúvá vált. A felszín közel 60%-át szoliflukciós agyag borítja, 15% holocén üledék.
É g h a j l a t ■ Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de D-en már száraz éghajlatú kistáj.
Az évi napfénytartam kevéssel 1800 óra alatt
van; nyáron É-on 700, D-en mintegy 720 órán át
süt a Nap. A téli napsütés 160-170 órát tesz ki.
A hőmérséklet évi középértéke 9,0 °C körüli,
a nyári félévé 15,5-16,0 °C. Ápr. 17. és okt. 13. kö
zött, kb.180 napon át a napi középhőmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot. Kevesebb mint 165 fagy
mentes napra számíthatunk. Tavaszi fagy még
ápr. 25. után is előfordulhat, az első őszi fagy át
lagos időpontja pedig okt. 12. Az évi abszolút
hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga
33,0 °C, ill. -17,0 °C körüli.
A csapadék évi összege 570-620 mm, a nyári
félévben 350-380 mm eső a valószínű. Az egy
nap alatt lehullott legnagyobb csapadék, Fancsalon, 89 mm volt. Évi 40-45 napon keresztül a talajt
összefüggő hótakaró borítja; az átlagos maximá
lis hóvastagság 18-20 cm körüli.
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Az ariditási index É-ról D felé
1,14-től 1,22-ig nő.
Leggyakoribb szélirány az É-i,
az átlagos szélsebesség 2-2,5 m/s.
A megművelhető területeken a
nem fagyérzékeny szántóföldi és
kertészeti kultúráknak kedvez az
éghajlat.
,*■
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szolíiok
völgytalpukat is elöntik.
Összefüggő „talajvízszint" csak
® fiereű
a völgyekben alakult ki, 4 -6 m kö
mw■VECSERi
zötti mélységben. Csapadékos pe
I j í i újfalu
riódusban természetesen feljebb is
UL I Abaújalpár
Tíásonysápemelkedik. A mennyisége számot
berencs
tevő lenne, de igen sok helyen nitfrttandrás,
rátos. Egyébként igen kemény, É-on
lnáncs^P6re*«
Kázsmái
kalcium-magnézium-, D-en kalcium-hidrogénkarbonátos jellegű.
A
/
<6-y
■ ^ i^elsőtföbsza ^
j
Kb. hasonló mennyiségű a tájban a
^ X áll/ a
rétegvíz is. Az artézi kutak száma
alacsony. Nem mélyek, a vízhoza
muk csekély.
Monok
ii^aksa #
Vezetékes ivóvízellátás min
dóként használt állományai. Kisavanyodó gyep
denütt van, a bekapcsolt lakások aránya azonban
jeik mészkerülő jellegű fajok élőhelyei (macska
csak 64,1% (2008). Csatornahálózat mindössze 4
talp - Antennaria dioica, sváb rekettye - Genista
faluban épült ki, s az erre kapcsolt lakások ará
germanica, agárkosbor - Orchis morio, kövi pimpó
nya kistáji szinten nem éri el a 20%-ot (2008).
- Potentilla rupestris). Az É-i, határmenti területe
ken foltokban megjelenik a gyertyános-tölgyes,
N ö v é n y z e t ■ A Keleti-Cserehát egykor erdővel
középhegységi elemekkel (pl. berki szellőrózsa fedett terület volt, erdeit a múlt század nagy er
Anemone nemorosa). A völgyekben még néhol
dőirtásai ritkították meg. A területének közel a
égeresek húzódnak, a források fakadási helyein
fele akkor még erdős volt, majd a II. világhábo
töredékes társulásokban ritka hegyvidéki fajok
rút követően az erdők kiterjedése ismét megfele
fordulnak elő (kenyérbél-cickafark - Achillea
ződött. Az Alföld felől felhúzódó lösztölgyes
ptarmica, rezgő, bánsági és gyepes sás - Carex brivolt korábban a legnagyobb kiterjedésű zonális
zoides, C. buekii, C. caespitosa, forrásperje - Catabtársulás, amihez É-abbra a cseres-tölgyes kap
rosa aquatica, kotuliliom - Fritillaria meleagris,
csolódott (borzas zanót - Chamaecytisus hirsutus,
kígyógyökerű keserűfű - Persicaria bistorta, füles
erdei ujjaskosbor - Dactylorhiza fuchsii, Szent
fűz - Salix aiirita, zergeboglár - Trollius europaeus,
László-tárnics - Gentiana cruciata, epergyöngyike
éplevelű macskagyökér - Valeriána simplicifolia).
- Muscari botryoides, parlagi rózsa - Rosa gallica).
Kiterjedt foltokat borítanak a telepített fenyveJellegzetesek az erdőszélek ligetesedő, legelőerV iz e k
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sek és akácosok. A terület legnagyobb része ma
legelő, szántó és parlag.
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, K2; közepe
sen gyakori élőhelyek: L2x, RC, P2a, OB, H4, E l,
P45, D34, RA; ritka élőhelyek: RB, B la , B5, D5,
P7, J5, L2b, H3a, B2, M8, OA, M6, D6.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amonpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok ( Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.

(Vojtkó András)
a l a j o k ■ A kistáj a neogéntől kezdve tengeri
üledékgyűjtő volt, ma pedig É-D -i irányban lej
tő, eróziós és deráziós völgyekkel szabdalt
dombság. A kistáj felszínének talajképző kőzetét
a Forró és Encs településeket összekötő vonalig
harmadkori üledékekből alakult agyagos, nyi
rokszerű képződmények, attól D-re pedig lösz és
löszszerű üledékek képezik. A nyirokszerű agya
gon és a löszös üledékeken agyagbemosódásos
barna erdőtalajok (61%) képződtek. E talajok kü
lönböző mértékben kilúgzottak és agyagos vá
lyog mechanikai összetételűek. Vízgazdálkodá
sukra a kis vízvezető és a nagy víztartó képesség
jellemző. Termékenységük a tápanyagellátottság
és az erózió mértékétől függően 15-30 (ext.) és
20-40 (int.) termékenységi kategória, a löszön
képződött változatoké pedig 20-55 (ext.) és
25-70 (int.).
Az agyagbemosódásos barna erdőtalajokat a
D-i lejtésű löszös üledékeken, a térszín csökke
nésével barnaföldek (10%) (ext. 45-65, int.
55-80), majd csernozjom barna erdőtalajok (26%)
(ext. 50-80, int. 70-95) váltják fel. A löszös, de
kötött talajok mechanikai összetétele agyagos
vályog. Nagyobb vízvezető képességük miatt
vízgazdálkodásuk az agyagbemosódásos barna
erdőtalaj okénál kedvezőbb. Humuszban gazda
gok (2-3%), a termékenységük kedvező.
A löszön képződött kevésbé kötött talajok
mechanikai összetétele vályog, vízgazdálkodási
tulajdonságaik és termékenységük lényegesen
nem tér el a kötöttebb változatokétól. Szántóként
is közel azonos részarányban hasznosítottak. Az
É-i rész szántóin kevesebb az intenzív növény,
mint D-en, ami az őszi árpa és a cukorrépa ará
nyán mérhető le. Termesztett növény a búza,
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a kukorica és a napraforgó, É-on a burgonya és a
vöröshere, D-en a lucerna.
A teljes mértékben erodált területek - földes
kopárok - részaránya 3%. Ezek többnyire az
agyagbemosódásos barna erdőtalajok területét
tarkítják.
A talajtípusok területi megoszlása
Területi részesedés (%)
Talajtípus kód
3
01
61
07
10
09
11
26
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Talajtípus
Lejtőkategória
kód
0-5
5-17 17-25 >25
, 10
80
10
01
30
07
2
15
5
48
09
6
68
18
8
8
42
22
28
- ,11

ö z l e k e d é s ■ K-i peremén félperiferikus, nagy
részén periferikus közlekedési hálózati helyzetű,
főút és vasút nélküli terület. K-i határvonalához
közel, egymással párhuzamosan fut a 3. sz. első
rendű főút és a Miskolc-Hidasnémeti egyvágányú
villamosított vasúti fővonal. A térség néhány, e
tengelyre merőleges alsórendű közútja e főútra és
a vasútvonal állomásaira hordja a forgalmat, biz
tosítva a községek számára Miskolc és Encs közúti
és vasúti elérhetőségét. A kistáj É-i szegélye a
magyar-szlovák államhatár része. Az állami köz
utak hossza 88 km, a közútsűrűség 28 km/100
km2. Településeinek 29%-a közúthálózati végpont.

K

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ Az átlagosnál sűrűbben be
települt kistáj, 100 km2-re közel 7 település jut. A
falvak csoportban helyezkednek el, így egyes te
rületeken nincsenek települések. Városi jogállá
sú település nincs, központi helyként Encs jöhet
szóba. A 21 falu döntő része törpe-, apró- és kis
falu, a legnagyobb népességszáma is alig halad
ja meg az 1000-et. Az átlagos faluméret nem éri
el a 400 főt. A törpefalvak egy részének elnépte
lenedése reális veszély.

T

N é p e s s é g ■ A népsűrűség rendkívül alacsony, az
országos átlag 1/4 részét sem éri el (2001: 25
fő/km2). A népességmaximum éve 1960, azóta a
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térség elveszítette lakosságának 1/3 részét (2001:
8129 fő). A csökkenő vándorlási veszteséget az
1990-es években a természetes szaporodás már
ellensúlyozta, így a népességszám ismét növeke
désnek indult. A népesség korszerkezete nagyon
fiatalos, a gyermekkorúak aránya kistáji szinten
26,7%, de a döntően romák lakta Csenyétén
46,7%! A 65 év felettiek aránya jóval alacso
nyabb, kistáji szinten 15,4%. Az elöregedési in
dex értéke a települések több mint felében <100,
3 településen viszont az elöregedés visszafordít
hatatlannak látszik. Az iskolázottság szintje na
gyon alacsony, a népesség több mint 70%-a leg
feljebb a 8 általánost fejezte be, a diplomások
aránya pedig mindössze 2,4%-ot tesz ki (2001).
Vallási téren a katolikusok teszik ki a többsé
get: a római katolikusok aránya 44,8%, s jóval az
országos átlag feletti a görög katolikusok része
sedése is (2001: 16,9%). A protestánsok közül a

reformátusok a népesség közel 1/4-ét teszik ki,
az evangélikusok aránya ennél jóval szerényebb
(3,1%). A felekezeten kívüliek és az ismeretlen
vallásúak együttesen a lakosság 1/10 részét te
szik ki. A magyarság aránya az országos átlagnál
jóval alacsonyabb, mivel a cigányság részesedé
se megközelíti a 30%-ot (2001), több településen
(pl. Csenyéte, Bérét, Hernádpetri, Hernádvécse)
pedig már a többséget alkotják.
A munkaerő-piaci mutatók rendkívül
rosszak: a népesség gazdasági aktivitása mind
össze 15,8%, a munkanélküliségi ráta pedig
36,5%. A foglalkozási szerkezetet a szolgáltatás
uralja (2001: 65,9%), messze megelőzve az ipart
és az átlagosnál nagyobb részesedésű mezőgaz
daságot (22,3, ül. 11,8%). 2007 nyarán a munkát
keresők aránya (25,9%) több mint négyszerese az
országos átlagnak, a települések közötti jelentős
különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
Fáy-kastély parkja (Fáj), Pallavicini-kastély parkja (Szemere)
Országos Kéktúra
gör. kát. te m plom (Alsógagy), r. kát. tem plom (Detek, Felsőgagy, Hernádpetri), gör. ká t kápolna (Kány, Kázsmárk),
ref. tem plom (Kázsmárk, Rásonysápberencs, Szalaszend)
Fáy-kastély (Fáj), felsőgagyi kúria (Felsőgagy), Sardagna-kastély (Hernádvécse), Péchy-kúria (Kázsmárk), Hegyi-kastély (Léh),
Pallavicini-kastély (Pusztaradvány), Csoma-Farkas-kúria (Ftásonysápberencs), Hönig-kastély (Szalaszend),
Szemere-Pallavicini-kastély (Szemere)

2^

parasztházak (Kány)

6.8.54 NYUGATI-CSEREHÁT
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 390 km2 (a középtáj 11,8%-a,
a nagytáj 3,6%-a).

T erülethasznosítás
Típus
1 . lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%

1,8
54,0
3,3

Hektár
712,8
21060,1
1283,3

0,0

0,0

15,1
25,8

5872,3
10040,3
3,8

0,01

D o m b o r z a t ■ A kistáj 125 és 340 m közti tszf-i
magasságú, É-ról D felé lejtő dombság. Felszíné
nek közel 90%-a közepes (kisebb részben ala
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csony) magasságú dombhátból és lejtőből áll, kb.
10%-a völgytalp. Különösen a K-i része terasztalan, eróziós-deráziós völgyekkel szabdalt; átla
gos vízfolyássűrűsége 2,2 km/km2. Az átlagos
relatív relief 60 m/km2. A hegylábfelszíni hely
zetű kistáj felszíne lejtős tömegmozgások hatását
őrzi. Különösen intenzív a talajerózió és jelenleg
is csuszamlásos a Vadász-patak vízgyűjtője.
F ö l d t a n ■ Akistáj legidősebb kőzetei a Szendrőirögvidékről ismert devon és karbon képződmé
nyek (Irota-Abod térsége). A térség a neogéntől
tengeri üledékgyűjtő; működésének szakaszos
jellegére utal a Ny-i peremen található riolittufa
(15%-os részesedéssel). A pliocén folyamán a
tenger visszahúzódását követve É-ról terjedel
mes delta- és hordalékkúp épült, amely a kerete
ző hegység hegylábfelszíneként értelmezhető.
Dombsági jellegét a pleisztocén kiemelkedéssel
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és horizontális felszabdaltsággal
nyerte el. A felszín 40%-át pannóniai homok, márga, kavics, közel
50%-át pleisztocén lejtőanyag fedi.
É g h a j l a t ■ A mérsékelten hűvös
mérsékelten száraz, de D-en már
száraz éghajlati típushoz tartozik.
Évente kevéssel 1800 óra alatti
napsütés a valószínű. A nyári év
negyedben az É-i részeken 690 óra,
D-en mintegy 730 óra a napfény
tartam sokévi átlaga. Télen általá
ban 160-170 órán át süt a Nap.
A hőmérséklet évi átlaga 9,2 °C,
a vegetációs időszaké 16,0 °C körü
li. Várható, hogy ápr. 16-án a napi
középhőmérséklet már meghalad
ja a 10 °C-ot. Ez az időszak 180 na
pon át, okt. 13-ig tart. A fagymentes
időszak hossza É-on csak 165 nap,
D-en 170 nap körüli. Ápr. 25. után
általában már nem, és okt. 8-12.
előtt még nem kell 0 °C alatti hő
mérsékletre számítani. A nyári leg
melegebb nap maximum hőmér
sékleteinek sokévi átlaga 33,0 °C
körüli, a téli abszolút minimumoké
pedig -16,0 és -18,0 °C közötti.
É-on 600 mm, D-en 550 mm kö
rüli az évi csapadékösszeg. Ebből a
nyári félévre 350 mm esik. A leg
több egynapos csapadékot, 78 mm-t, Gagybátorban mérték. A téli félévben általában 40-45
azoknak a napoknak a száma, amikor a talajt
összefüggő hótakaró fedi, 18-20 cm-es átlagos
maximális hóvastagság mellett.
Az ariditási index értéke É-on 1,15 körüli, a
középső és a D-i területeken kevéssel 1,20 fölötti.
Legvalószínűbb az É-i szélirány; az átlagos
szélsebesség 2-2,5 m/s.
A megművelhető területeken az éghajlat ked
vező a kevésbé fagyérzékeny szántóföldi és ker
tészeti növények számára, a későn virágzó gyü
mölcsféléknek.

V i z e k ü A balról a Bódvába folyó kisebb vízfo
lyások (Abodi-, Balajti-, Damaki-, Ördög-patak),
valamint az ugyancsak a Bódvába torkolló Rakaca bal oldali vízgyűjtője. Legnagyobb vízfolyása
(Vadász-patak) viszont a Hernádba ömlik.

A vízfolyások meglehetősen kevés vizet ve
zetnek. Jobbára csak a tavaszi hóolvadások,
kiadós nyári záporok idején áradnak meg, ilyen
kor rövid időre a völgytalpakat elöntik.
Összefüggő „talajvíztükör" csak a völgyekben
van, kb. 4 m mélyen. Típusa kalcium-hidrogénkarbonátos és igen kemény. Felhasználhatóságát
a nitráttartalom is gátolja. Az artézi kutak száma
kevés, a vízhozamuk változó.
A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya
viszonylag alacsony (2008: 60,3%), a közcsator
nahálózatra kapcsolt lakások aránya pedig
mindössze 18,9% (2008). Az utóbbi hátterében el
sősorban az áll, hogy a 25 településből mind
össze 10-ben van csatornarendszer.
N ö v é n y z e t ■ A Nyugati-Cserehát egykor erdő
vel fedett terület volt, erdeit elsősorban a 19. sz.
nagy erdőirtásai ritkították meg. A területnek
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ekkor még 44%-a erdősült volt (1853-ban már
csak 36%, 1943-ban 22%). A Sajó-Bódva-Hernád
közötti dombvidékbe D-ről egykor mélyen be
nyomult az alföldi tatárjuharos lösztölgyes, csak
az É-i részeken váltotta fel a cseres-tölgyes. A
Rakaca völgyének környékén foltokban megje
lenik a gyertyános- és a melegkedvelő tölgyes is.
Keményebb kőzeten néhol száraz- és félszáraz
gyepek, borókás legelők is vannak, innen említ
hető a harangcsillag (Asyneuma canescens). A
völgytalpon égeres ligeterdőket találunk. Kiter
jedt foltokat borítanak a telepített fenyvesek és
az akácosok. A számos fátlan terület nagy része
mocsárrét, nedves magaskórós. Ezekből kiemel
hető a forrásperje (Catabrosa aquatica) és a keleti
békakorsó (Sium sisaroides). A cseres-tölgyesek
szegélyén jellegzetes legelőerdők találhatók,
idős tölgyekkel. A terület legelőin, szántóin és
parlagjain tömeges a vetési oroszlánszáj (Misopates orontium), ritka a légyfogó (Myagrum perfo-

liatum).
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, L2x, RC,
H4; közepesen gyakori élőhelyek: D34, OB, K2,
RA, P2a, P7, B la, P45, D6, H5a, D5, H3a; ritka
élőhelyek: M2, B5, E l, B4, E34, OA, M6, G2, J5,
L l, M7, A4, B2, B6, E 2 ,12, J4.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40;
özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 2, bálvány
fa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha
fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriacá) 3, táj
idegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.

(Vojtkó András)
T a l a j o k ■ A Keleti-Csereháttal lényegében azo
nos geológiai felépítésű kistáj területének 57%-át
agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják. A
harmadidőszaki agyagos üledéken képződött
agyagos vályog mechanikai összetételű erdőtala
jok vízgazdálkodására a kis vízvezető és a nagy
víztartó képesség jellemző. A 20-40 (ext.) és
30-55 (int.) termékenységi kategóriába tartoz
nak. Térszíni elhelyezkedésük miatt főként me
zőgazdasági hasznosítású területek. Erdősült
ségük kb. 30%-os. Erózió által veszélyeztetett
területek.
Az erdőtalajokat D-felé barnaföldek (23%)
(ext. 40-60, int. 50-80), majd csemozjom barna
erdőtalajok (11%) (ext. 50-80, int. 70-95) váltják
fel. Mindkét talajtípus löszös anyagokon képző
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dött. Homrogd határában a löszfeltárásokban
fosszilis talajszintek is láthatók. A barnaföldek
agyagos vályog, a csernozjom barna erdőtalajok
vályog mechanikai összetételűek. Vízgazdálko
dásuk nem különbözik jelentősen az agyag
bemosódásos barna erdőtalajokétól. Humuszban
azonban gazdagabbak (2-3%), emiatt is terméke
nyebbek. Túlnyomóan (85, ill. 90%-ban) szántó
ként hasznosíthatók.
A Vadász-patak völgyében öntés réti talajok
vannak, amelyek fizikai félesége és vízgazdálko
dása az erdőtalajokéval megegyező, termékenysé
gük az agyagbemosódásos barna erdőtalajok és a
bamaföldek közötti (ext. 30-65, int. 40-75). Teljes
egészében mezőgazdasági hasznosítású területek.
A lepusztult felszínek - földes kopárok - és a
kistáj peremi részein előforduló rendzinák rész
aránya 1 és 2%.
A kistáj É-i részén a talajvédelemnek és a meszezésnek egyaránt nagy jelentősége van. A kistáj
termesztett növényei a Keleti-Cserehát kistájnál
felsoroltakkal megegyezők.
A talajtípusok területi megoszlása
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A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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K ö z l e k e d é s ■ Döntően periferikus közlekedési
hálózati helyzetű, főút és vasút nélküli terület.
Ny-i és DNy-i pereméhez közel vezet a 27. sz.
másodrendű főút és a Miskolc-Tornanádaska
egyvágányú vasúti mellékvonal. A térség né
hány, e tengelyre többnyire merőleges alsóren
dű közútja e főútra és a vasútvonal állomásaira
hordja a forgalmat, biztosítva Kazincbarcika,
Miskolc és Edelény elérhetőségét. Az állami

6 .8.61

közutak hossza 93 km, a közútsűrűség 22
km/100 km2. A települések 20%-a közúthálózati
végpont.
■ Az átlagosnál sűrűbben be
települt kistáj: 100 km2-re több mint 6 település
jut. A 25 helység aszimmetrikusan helyezkedik
el, a D-i részen alig van település. Városi jogállá
sú helység nincs, központként a szomszédos
Edelény, ill. Szikszó jöhet szóba. A települések
döntő része törpe- és aprófalu, a legnépesebb
helység is csak 1500 lakosú. Több törpefalu ese
tében az elnéptelenedés reális veszély. Az átlagos
faluméret a 400 lakost sem éri el.
T elepülésh álózat

■ Az átlagosnál jóval ritkábban lakott
térség, 100 km2-re még 30 fő sem jut (2001). A
népességmaximum éve 1930, azóta a kistáj elve
szítette lakosságának 40%-át (2001: 9187 fő).
Hagyományos elvándorlási terület, a 90-es
évekre azonban a migrációs veszteség minimá
lisra csökkent. A természetes fogyás hasonló
képpen szerény méretű. A korszerkezet fiatalos,
a gyermekkorúak aránya jelentősen meghalad
ja a 65 év felettiekét (2001: 22,8, ill. 17,5%). Az
elöregedési index értéke 10 településen <100,
egy faluban viszont már nagyon elöregedett a
népesség. A kedvező korszerkezettel szemben
az iskolázottsági szint nagyon alacsony: a la
N épesség

kosság több mint 1/3-a még a 8 általánost sem
végezte el, 1 /3 része elvégezte, de itt is maradt,
a diplomások aránya pedig mindössze 1,8%
(2001). Több településen egyetlen felsőfokú
végzettségű sem él.
A vallási összetételt a sokszínűség jellemzi,
három felekezet is jelentős arányt képvisel. A ka
tolikusok többségben vannak; 36,9% a római
katolikusok aránya, de a görög katolikusok ré
szesedése (2001: 21%) is többszöröse az országos
átlagnak. A lakosság kereken 1/3-a református, a
felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak
aránya együttesen is csak 7,6%-ot tesz ki. A né
pesség több mint 4/5 része magyar, s az átlagos
nál jóval magasabb a roma népesség aránya
(2001: 16,9%). Legnagyobb, közel 400 fős közös
ségük Alsóvadászon él (ez a lakosság 1/4 részét
jelenti), de vannak ennél jóval magasabb rész
arányok is: Lakon a népesség közel fele roma.
A munkaerő-piaci mutatók katasztrofálisan
rosszak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitá
sa mindössze 17,6%-os, a munkanélküliségi ráta
pedig 37,1 %-ra rúgott. A foglalkozási szerkezet
ben a tercier szektor aránya a legmagasabb
(2001: 60,9%), megelőzve az ipart és az átlagos
nál nagyobb agrárszektort (26,4, ill. 12,7%). 2007
nyarán a munkát keresők aránya (23,2%) közel
négyszerese az országos átlagnak, a települések
közötti elég nagy eltérésekkel.
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6.8.61 HERNÁD-VÖLGY
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 213 km2 (a középtáj 6,4%-a
a nagytáj 1,9%-a).

D o m b o r z a t ■ A kistáj tektonikus árokban elhe
lyezkedő folyóvölgy. A felszín kb. 1/3-a ártér, kb.
1/3-a enyhén tagolt síkság, 1/3-a alacsony
domblábi hátak és lejtők orográfiai domborzat
típusba tartozik. A tszf-i magasság 118 és 170 m

849
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T erülethasznosítás

Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

70,1
1,7

0,1
11,8
8,1
2,2

2507,3
1724,2
465,6

6,1

11,1

között változik. Az átlagos relatív relief 25 m/km2.
Horizontálisan gyengén szabdalt, az átlagos
vízfolyássűrűség 1,4 km/km2. A Hernád jobb
partján a teraszokat a lejtős tömegmozgások át
formálták, ill. a Cserehátról áthalmozott kavics
anyaggal beterítették. A bal parton a II-IV. sz.
teraszok azonosíthatóak. A kistáj DK-i részein
nagymértékű az erózióveszély.
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■ Az alaphegységet mintegy 2 km
mélységben devon-karbon metamorfitok alkot
ják, erre miocén riolitos-dácitos sorozat települt.
A kistáj az ÉK-DNy-i csapású pannóniai főlineamens tengelyében helyezkedik el. Mélyszerkeze
tében fontos választóvonalat hordoz (Hernádvonal), és árkos jellege a pleisztocén elejétől
fennállhatott. A felszín kb. 60%-át holocén kép
ződmények (ártéri iszap, agyag, futóhomok)
borítják. DK-en kisebb foltban miocén kavicsos
homokos üledékek találhatók (kb. 8%). A lösz a
Hernád bal parti területeire, a teraszokra és a
magasártérre jellemző, s közel 10%-os aránnyal
szerepelnek a teraszkavicsok.
Jelentős mennyiségű betonkavicskészlettel
rendelkeznek a terület kavicsbányái.
Fö ld ta n

Hektár
1295,6
14919,1
361,8

%

É g h a jla t b

Mérsékelten hűvös-mérsékelten szá
raz, de D-en már száraz éghajlatú
kistáj.
Az évi napfénytartam É-on
1750 óra körül várható, D-en meg
közelíti az 1800 órát. Nyáron É-on
kevéssel 700 óra alatti, D-en mint
egy 740 óra napsütés a megszo
kott. Télen 160-170 óra napfényt
élvez a kistáj, elég nagy a ködgya
koriság.
Az évi középhőmérséklet a
völgy É-i részén 9,0 °C, D felé ha
ladva 9,7 °C-ig nő; a tenyészidőszaké 15,5, ül. 16,0-16,5 °C. É-on
180, D-en 185 napon át a napi kö
zéphőmérséklet több mint 10 °C. A
tavasz határnapok ápr. 10-15. közé,
az ősziek okt. 14. körülire esnek. A
fagymentes időszak tartamában,
valamint tavaszi és őszi határnapjá
ban az É-i és a D-i területek között
különbség van (É-on: 160-165 nap,
ápr. 28. és okt. 6-8, D-en: 165-170
nap, ápr. 25. és okt. 10.). Az évi ab
szolút hőmérsékleti maximumok
átlaga 33,0 °C, a minimumoké pe
dig -16,0 és -18,0 °C közötti.
É-on az évi csapadékösszeg
(610 mm) valamivel több, mint a
D-i részeken (580 mm körül). A ve
getációs időszakban ugyanilyen
eloszlásban 390 és 350 mm közötti
értékek találhatók. Gibárt-Felső-
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dobszán mértek a legtöbb egy nap alatt lehullott
esőt (112 mm). Évente kb. 40 hótakarós nap va
lószínű, az átlagos m axim ális hóvastagság
16-18 cm.
Az ariditási index É-on 1,10, körüli, a közép
ső és a D-i részeken 1,20-1,25.
Az uralkodó szélirány az É-i és az ÉK i; az át
lagos szélsebesség 2 m/s körüli. Télen gyakoriak
a hófúvások.
Az éghajlat alkalmassá teszi a területet a nem,
vagy csak kevésbé fagyérzékeny szántóföldi és
kertészeti növények, egyes gyümölcsfélék ter
mesztésére.
V i z e k ■ A kistáj a határtól Aszalóig terjedő 80
km hosszú völgyre terjed ki. A folyó jobb olda
lán kanyarog a Kis-Hernád-Bársonyos-malomcsatoma is.
A Hemád vízjárása az egész völgyet uralja.
Róla a hidasnémeti és a szomszédos kistájon le
vő gesztelyi vízmércék adatait közöljük.
A Hemád 4 m-es vízállás felett általában már
ki szokott lépni az ártérre. Ezért ahol az ártér ala
csonyabb - főleg Gibárt felett - , gátak oltalmaz
zák az elöntéstől. Az adatok azt mutatják, hogy
vízhozama ezen a szakaszon érdemben nem
gyarapszik, de a vízjárás kiegyenlítődik. Érde
kessége, hogy Hidasnémetinél a tavaszi és az
őszi, Gesztelynél a tavaszi és a nyári árhullámok
a jellegzetesek.
A folyó dús hordaléka miatt hordalékkúp
építő, feltöltő jellegű; a mederfeltöltés üteme 2
mm/év.
A bővizű folyó energiáját a gibárti és a felsődobszai erőművekkel használják ki. A folyó víz
minősége II. osztályú, de a határon túlról gyakran
érik szennyezések.
Egyetlen állóvize a Vilmány alatti Holt-Hernád (5 ha), egy levágott morotva.
A völgy durva üledékének jelentős partiszű
résű „talajvízkészlete" van. Általában 2 m-nél
magasabban elérhető. Jellege nátrium-kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvízkész
let nem jelentős. Az artézi kutak száma kevés,
mélységük közepes, vízhozamuk változó.

Vízfolyás

Vízmérce

A lakások több mint 3/4-e vezetékes ivóvíz
zel ellátott, a csatornázott lakások aránya ettől
elmarad: 57,2% (2008). Az utóbbi érték részben
Encs ellátottságának a következménye, mivel a
falvak egy részében nincs csatornahálózat.
N ö v é n y z e t ■ A völgy potenciális vegetációja a
vízjárta és hullámtéri-ártéri területen a puhafás li
geterdő, bokorfüzes. A völgy magasabban fekvő
térszínein tölgyesek uralkodtak: D-en inkább
tatárjuharos tölgyesek, É-on cseres-tölgyesek.
Napjainkban a helyüket gyümölcsösök, parlagok,
ill. mezőgazdasági kultúrák foglalják el. A Hen
nád leszakadásainak partfalán más lösznövé
nyekkel él a tátorján (Crambe tataria). A folyó men
tén számos kavicsbánya található, ezekből ismert
a rizsgyékény (Typha laxmannii) és a selyemkóró
(Asclepias syriacá). A folyó menti ligeterdők helyét
nagy területen a spontán terjedő zöld juhar (Acer
negundó), ill. nemesnyár-ültetvények foglalják el.
A völgy az inváziós fajok terjedésének folyosója.
Gyakori élőhelyek: OB, J4, OC, P2b, D34, RB;
közepesen gyakori élőhelyek: B la, L2a, RA, B5,
L2x, D6, H3a, J3, F lb , A l, H4, P2a, B2; ritka élő
helyek: E l, A23, J6, BA, H5a, F2, J5, D5, M8, II,
RC, B3, OA, P7, Jla , 12, M6, F3.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb mint 20; özönfajok: zöld juhar (Acer negundó)
3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró
(Asclepias syriaca) 3, tájidegen őszirózsa-fajok
(Aster spp.) 3, amerikai kőris (Fraxinus pennsylva
niai) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana)
2, kései meggy (Prunus serotina) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.

(Vojtkó András)
a l a j o k ■ A Hernád-völgy ÉK-DNy irányú tek
tonikai árokban helyezkedik el, amelyet mindkét
partján teraszok kísérnek. A jobb parton É-on a
Cserehát kavicsanyaga és agyagos hordaléka
van, amit Forró és Encs települések vonalától
lösz vált fel. A bal parton a Zempléni-hegység
nyirokanyagát Gibárttól lösz váltja fel. A löszös
felszíneken csernozjom barna erdőtalajok (11%)

T
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találhatók. Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető és a nagy
vízraktározó képesség jellemző. A humuszanya
gok mennyisége 2-3%. Jó termékenységű talajok
(ext. 50-80, int. 70-95).
A magasabb térszíneken kis területen (1,3%)
agyagbemosódásos barna erdőtalajok fordul
nak elő.
A kistáj területének 90%-át kitevő széles folyó
völgyet zömmel réti öntés talajok borítják (66%).
Fügöd térségétől D-re a réti talajok nagyobb
összefüggő területet alkotnak (16%). A nyers ön
tés talajok is ebben a térrészben jellemzőek (5%).
A Hemád-völgy öntés és réti talajképződménye
ire többnyire az agyagos vályog mechanikai
összetétel, a közepes vízvezető és a nagy víztartó
képesség a jellemző. A nyers öntés talajok termé
kenysége nagyon gyenge (ext. 10-20, int. 10-25),
a réti öntés talajoké valamivel kedvezőbb (ext.
15M5, int. 20-50), míg a nagyobb szervesanyagtartalmú réti talajoké még kedvezőbb (ext. 35-65,
int. 50-80). A Hernád-völgy talajai néhány száza
lék szénsavas meszet tartalmaznak.
Néhány foltban könnyebb mechanikai összeté
telű üledéken képződött öntés réti talaj is található,
amelynek a mechanikai összetétele homokos vá
lyog, vízgazdálkodására emiatt a nagy vízvezető, a
közepes vízraktározó képesség és a gyenge víztar
tás jellemző. Termékenységi besorolásuk azonban
megegyezik a nehezebb mechanikai összetételű
üledéken képződött réti öntés talajokéval.
A völgy D-i részén a réti öntéstalajok szom
szédságában - az alföldi hatás eredményeként Onga határában szolonyec és szolonyeces réti ta
lajok is előfordulnak, területi részarányuk azon
ban jelentéktelen (1%).
A talajok 90%-át kitevő szántókon termesztett
növények: búza, kukorica, tavaszi árpa, napra
forgó, cukorrépa, vöröshere és lucerna. A nö
vénytermesztés érdekében az árvízvédelem biz
tosítása szükséges. A talajok 10%-án rét-legelő
gazdálkodás a kialakult gyakorlat.
A talajtípusok terü leti megoszlása
Területi részesedés (%)
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A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
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■ Arteriális közlekedési hálózati
helyzetű, ÉK-DNy-i irányú forgalmi tengely jel
legű terület, ahol egymással párhuzamosan fut a
3. sz. elsőrendű főút és a Miskolc-Hidasnémeti
egyvágányú villamosított vasúti fővonal. A tér
ség néhány, e tengelyre merőleges alsórendű közútja e főúttá és a vasútvonal állomásaira hordja a
forgalmat, biztosítva a községek számára Szik
szó, Encs és Miskolc közúti és vasúti elérhetősé
gét. A kistáj É-i peremén közúb (Tornyosnémeti)
és vasúti (Hidasnémeti) határátkelési lehetőség
van Szlovákiába. Innen ágazik ki K felé és hagy
ja el a kistáj területét a megszüntetésre kijelölt
Szerencs-Hidasnémeti egyvágányú vasútvonal
rövid szakasza. Az állami közutak hossza 86 km,
amelyből 44 km (51%) elsőrendű főút. Közútsűrűség 43 km/100 km2, főútsűrűség 22 km/100
km2. Főút menti településeinek aránya 52%.
Aszaló és Szentistvánbaksa közúthálózati vég
pontok. Vasútvonalainak hossza 46 km, amely
nek 91%-a villamosított. Vasútsűrűség 22,5
km/100 km2. A települések 58%-a rendelkezik
vasútállomással, ill. vasúti megállóhellyel, közü
lük Hidasnémeti vasúthálózati végpont.
K

ö zlekedés

e l e p ü l é s h á l ó z a t ■ A jelentős földrajzi energi
ákkal rendelkező kistáj az átlagosnál jóval sű
rűbben betelepült: 100 km2-re közel 9 település
jut.- Egyetlen városi jogállású települése a térség
hagyományos központja, Encs (2001: 6870 la
kos). A városi lakosság aránya így az országos
átlag felét sem éri el (2001: 29,2%). A falvak a né
pességszám alapján széles skálán helyezkednek
el, a faluhálózat gerincét a közepes méretű fal
vak (1000-3000 lakos) alkotják, de akadnak tör
pefalvak is. Az átlagos faluméret meghaladja a
900 lakost (2001).

T

N é p e s s é g ■ A sűrű településhálózat átlagos nép
sűrűséggel társul (2001: 110 fő/km2), de jelentő
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sek a területi különbségek: néhány falu határá
ban még 30 lakos sem jut 1 km2-re. A kedvező
népesedési folyamatok következtében a népes
ségmaximum éve 2001 (23 512 fő). A természetes
népmozgalom végig pozitív, az 1990-es években
pedig már a migráció is nyereséges. A korszer ke
zet nagyon fiatalos, a gyermekkornak aránya je
lentősen meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 23,
ill. 13%). Az elöregedési index a települések
többségében <100, elöregedő népességű falu
nincs. Az iskolázottsági szint már nem mutat
ennyire kedvező képet: a lakosság több mint fele
legfeljebb az általános iskola befejezéséig jutott
el, a diplomások aránya pedig mindössze 4,4%
( 2001 ).
Vallási téren a római katolikusok abszolút
többségben vannak (2001: 60,6%) de átlag feletti

a görög katolikusok részesedése is (9,2%). A né
pesség közel 1/4 része református, a felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes ará
nya pedig alig haladja meg az 5%-ot. A magyar
ság aránya az átlagosnál alacsonyabb, mivel magas
a cigányság aránya (2001: 13,5%). Legnagyobb,
közel 900 fős közösségük Encsen él (12,9%), de
700 feletti a számuk Forrón is (30,7%).
A munkaerő-piaci mutatók jóval az országos
átlag alattiak: 2001-ben a népesség gazdasági ak
tivitása 24,5%, a munkanélküliek aránya pedig
26,2%. A foglalkoztatottak közel 2/3-a a szolgál
tatásban, több mint 1/4-e az iparban, közel 1/10-e
pedig a mezőgazdaságban dolgozik (2001). 2007
nyarán a munkát keresők aránya (18%) közel há
romszorosa az országos átlagnak, a települések
közötti érzékelhető különbségekkel.

T Á J I A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K

Idegenforgalmi régió: eszak-magyarorszagi
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6.8.62 SZERENCSKÖZ
A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében he
lyezkedik el. Területe 118 km2 (a középtáj 3,6%-a
a nagytáj 1,1%-a).
Területhasznosítás

Típus
1. lakott terület
2 . szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

O
/o/
3,1
82,4

1,8
0,8
6,5
5,1
0,3

Hektár
363,8
9754,1
216,4
97,4
775,3
599,6
35,3

D o m b o r z a t ■ A kistáj 120 és 284 m közötti tszf-i
magasságú dombvidék a Szerencs-patak közép

ső folyása és a Hemád-völgy között. Az ÉNy-i
expozíciójú, enyhén D-nek lejtő felszínt a Zemp
léni-hegység pleisztocénben kriogén folyamatok
kal átformálódott, alacsonyabb hegylábfelszíneként értelmezhetjük. Az átlagos relatív relief 60
m/km2, az É-i és a középső részeken 40 m/km2,
a D-i részen 80 m/km2 átlagértékek jellemzik. A
felszíne gyengén szabdalt, az átlagos vízfolyássű
rűség 1,4 km/km2, a középső részen 1 km/km2,
É-on és D-en 2 km/km2 a jellemző. Közepes mér
tékű talajerózióval veszélyeztetett terület.
l d t a n ■ A kistáj kőzettani alapja D-en felsőszarmata-alsó-pannóniai áthalmozott riolittufa,
Vilmánytól É-ra hasonló korú agyag, homok,
tufit. Ezen üledékek felső része a pleisztocénben
szoliflukciósan átdolgozódott, és É-on löszös,
teraszkavicsos és agyagos, D-en fiatalabb löszös

Fö
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fedőt kapott. A pleisztocén kriogén
folyamatok mobilizálásában fontos
szerepet kapott a Hernád-árok be
süllyedése. A kistáj jellemző szer
kezeti iránya az ÉÉK-DDNy-i.

r
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o

Pányolf
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■ Mérsékelten hűvös
lernádpetri
mérsékelten száraz, de D felé már a
száraz éghajlat a jellemző.
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i Hernádvécsé-\\ Cserregte
|
,
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ápr. 19. és okt. 12-13. A fagymentes
újfáju
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fiásonysap- <
/
Abaújalpár
tárnapja D-en: 170 napnál hosszabb
berencs
s jfp ln d rá s
(ápr. 23. körül, okt. 10. körül); É-on:
165 nap (ápr. 28. körül, okt. 8. kö
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'Abaújszántó
Erdóbénye
rül). Az évi abszolút hőmérsékleti
Felsődobeza
maximumok és minimumok átlaga
jdskinizs
32,0-33,0 °C (D-en a magasabb), ill.
-17,0 °C.
É-on az évi csapadékösszeg
Monok
S tíntiství
több, mint D-en (610 mm és 550
♦Traksa--<
mm). A vegetációs időszakban
340-380 mm esőre lehet számítani.
ÁlSödobsza
A legnagyobb 24 órás csapadék 76
A Szerencs-patakról Szerencstől vannak víz
mm volt, és Vilmányban mérték. A kistáj D-i ré
mérceadataink. Eszerint: LKV=-6, LN V=264 cm;
szén átlagosan 40, É-on 50 napon át fedi a talajt
KQ = 0,05, KÖQ = 0,8, NQ = 60 m3/s. Az adatok
összefüggő hótakaró a téli félévben, az átlagos
tekintélyes vízhozam-ingadozásról tanúskod
maximális vastagság 16-18 cm.
nak.
A tavaszi és az őszi árvizek ritkán lépnek ki
Az ariditási index É-on 1,15, a középső és a D-i
az ártérre, és nem tartósak.
részeken 1,18 és 1,26 között változik.
A Szerencs-völgyben van valamelyes „talaj
A leggyakoribb szélirány az É-i és az ÉK-i; az
víz", 2 -4 m közötti mélységben, de mennyisége
átlagos szélsebesség 2 m/s körüli.
csekély. Szintúgy kevés a rétegvíz is. Az artézi
Az éghajlat alkalmas a kevésbé fagyérzékeny
kutak száma kicsi, vízmennyiségük változó.
szántóföldi és kertészeti kultúrák, egyes gyü
A közüzemi vízellátásba bekapcsolt lakások
mölcsfajták termesztésére, a D-i területek szőlőaránya sem magas (2008: 70,5%), közcsatornával
termesztésre.
ellátott lakások aránya pedig mindössze 11,3%.
Ég

h a jla t

V i z e k ■ A Szerencs-patak jobb oldali vízgyűjtő
je tartozik a kistájhoz, a Hernád völgyéig. D-i
szakaszán részesedik a Taktába folyó Gilip-patak
területéből is.
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ö v é n y ze t
■ A kistáj potenciális növényzeti
típusai a lösztölgyes, ill. az erdőfoltokhoz kap
csolódó sztyeprétek és cserjések lehettek.

N
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A Hernád völgyének K -i perem területe jelenleg
kis területen hordozza az eredeti társulásokat,
inkább a mezőgazdasági ku ltú ra nyom ait ta lá l
juk. A becserjésedő, sztyepréti fajokból álló lege
lő k értékes növényzeti típusok. A szántók közti
mezsgyék és utak az egykor v o lt vegetáció nö
vényfajainak túlélési helyei, csom ópontjai. A
kontinentális jellegű m ozaikok jellem ző fajai, a
lösz szakadópartok és falak p io n ír növényei a taréjos búzafű (Agropyron pectiniformé), a vöröses
hagyma (Allium marginatum); a zárt gyepekre is
jellem ző pusztai elemek a m agyar zerge virág
(Doronicum hungaricum), a piros kígyószisz (Echium maculatum), a macskahere (Phlomis tuberosa),
a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a bozontos
árvalányhaj (Stipa dasyphylla); a pusztai cserjések
növényei a cseplesz meggy (Prunus fruticosa), a
törpem andula (P. tenella) és a pázsitos nőszirom

(Iris graminea).
G yakori élőhelyek: OC, P2b, H3a, D34, OB;
közepesen gyakori élőhelyek: H4, J4, H5a, L2a,
B la, RA, K I a, P2a, L2x, E l, J5, K2; ritk a élőhe
lyek: B4, RB, H5b, D5, P7, D6, Jla, J3, B5, E34, F2,
F ia, BA, G3, II, A l, B2, M8, P45, M 6 ,12.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: keve
sebb m int 20; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, tájidegen
őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajo k (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. ( Vojtkó

András)
T a l a j o k ■ A kistáj a Szerencs-patak és a Hernád-

völgy között elhelyezkedő, a Zempléni-hegység
hegylábi területeiből keletkezett dombság. Anya
ga áthalm ozott rio littu fa , amelyhez pannon agyag
és homok keveredett, majd különböző vastagság
ban lejtőlösz és lösz fedett be. A kistáj talajait tú l
nyomórészt (91%) löszön képződött csernozjom
barna erdőtalajok alkotják. Ezek a vályog mecha
nikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású tala
jok jó termékenységűek (ext. 50-80, int. 70-95).
Mezőgazdasági hasznosítású, többnyire szántó te
rületek (66%), de jelentős a szőlőterület (8%) is.
A kistáj É-i részén a löszön agyagbemosódásos barna erdőtalajok (5%) találhatók a csernoz
jom barna erdőtalajokéval megegyező mechani
kai összetétellel és vízgazdálkodási jellem zők
kel. Termékenységüket (ext. 30-55, in t. 35-70) az
erózió veszélyezteti, helyenként jelentősen csök
kenti. Szintén szántók.

A barnaföldek (1%) és a Plem ád-völgyből át
nyúló ré ti öntéstalajok (3%) jelentéktelen há
nyaddal képviseltetik m agukat a kistájban, akár
csak a D -i tájnegyedben található mészlepedékes
csernozjom talajok (<1%).
É-on a búza m ellett tavaszi árpa és vöröshere
a jellem ző term esztett növény, m íg D-en az őszi
árpa, a cukorrépa, a kukorica és a lucerna b ő víti
a választékot.
A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
Területi részesedés (%)
07
5
09
1
11
91
26
3
A talajtípusok területi elterjedése
a dom borzati adottságok függvényében (%)
Erdő
Talajtípus
Lejtőkategória
kód
5-17 17-25 >25
0-5
1; Ú- ;
07
60
39
09
50
50
11
62
29
6
3
26
100
-

K ö z l e k e d é s ■ Félperiferikus közlekedési háló
zati helyzetű, fő ú t nélkü li terület. Keskeny, É -D -i
irányban elnyúló forgalm i tengelyének döntő
hányadát a részben megszüntetésre k ije lö lt Szerencs-H idasném eti egyvágányú vasúti m ellék
vonal és a vele párhuzamos összekötőút alkotja.
A térség néhány, ezekre merőleges alsórendű
közútja erre az összekötő útra és a vasútvonal
állom ásaira hordja a forgalm at, biztosítva a köz
ségek számára Szerencs és Gönc közúti és vasúti
elérhetőségét. A z állam i közutak hossza 45 km , a
közútsűrűség 38 k m /100 km 2. A vasútvonalak
hossza 18 km , vasútsűrűség 15,3 km /100 km 2. A
kistáj településeinek 44%-a rendelkezik vasút
állomással, ül. vasúti m egállóhellyel.
T e l e p ü l é s h á l ó z a t » A hosszú, keskeny kistáj az

átlagosnál jóva l sűrűbben betelepült, 100 km 2-re
közel 8 település ju t (2001). Városi jogállású
helység nincs, központként a szomszédos Encs,
ill. Gönc, valam int Abaújszántó jöhet szóba. A
faluhálózatot apró- és kisfalvak alkotják, m in d 
össze 1 település népességszáma haladja meg az
1000-et. A falvak átlagos lélekszáma sem éri el a
600-at.

855

6 .8.62

N é p e s s é g ■ A sűrű betelepülés alacsony népsű
rűséggel társul (2001: 46 fő /k m 2). A népesség
m axim um éve 1960, azóta a kistáj elveszítette
népességének több m in t 1 /3 -á t (2001: 5255 fő).
Hagyományos elvándorlási térség, a m igrációs
veszteség az 1990-es évekre azonban m inim ális
ra csökkent. Ez a kedvező természetes népmoz
galom m al párosulva a legutóbbi időkben sta b ili
zálta a népességszámot. A korszerkezet nagyon
fiatalos, a gyerm ekkornak aránya jelentősen
meghaladja a 65 év felettiekét (2001: 26,4, ill.
17%). A z elöregedési index a települések felében
<100, elöregedő népességű fa lu nincs. A z iskolá
zottsági szint m ár nem fest ilyen jól: a népesség
közel 4%-a egyetlen osztályt sem végzett, 1 /3 ré
sze elkezdte, de nem fejezte be az általános isko
lát, 1 /3 része befejezte ugyan, de nem tanult
tovább, a diplom ások aránya pedig mindössze
2,7% (2001).

A vallási megoszlásban a róm ai katolikusok do
m inálnak (2001: 64,6%), de említést érdemelnek a
görög katolikusok is (6,1%). Ennél jóval magasabb
a reformátusok részesedése (22,2%), a felekezeten
kívüliek és az ismeretlen vallásúak együttes aránya
pedig még a 6%-ot sem éri el. A magyarság aránya
az átlagosnál alacsonyabb a roma népesség magas
részesedése m iatt (2001:11,5%). Legnagyobb, közel
300 fős közösségük Vilmányban él (19,6%).
A m unkaerő-piaci m utatók messze elm arad
nak az országos átlagtól: 2001-ben a népesség
gazdasági aktivitása mindössze 15,4%, a m unkan é lküliek aránya pedig 35,1%. A foglalkozási
szerkezetben m eghatározó a tercier szektor
(2001: 63,2%), a mezőgazdaság aránya viszont
alig m arad el az ip a rtó l (16,9, ill. 19,9%). 2007
nyarán a m unkát keresők aránya (26,7%) több
m in t négyszerese az országos átlagnak, a telepü
lések kö zö tti jelentős különbségekkel.
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Idegenforgalmi régió: észak-magyarországi
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Bárczay-kastcly parkja (Abaújkér), Melczer-kastély parkja (Kéked)
Abaújkéri Aranyos-völgy Természetvédelmi Terület
Sóstó-legelő (Abaújkér), Mátyás-forrás (Kéked), Országos Kéktúra
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pest, 2000) M ikrocenzus 1996, a szöveges
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kainozoikum elhagyásával és M agyarország
szerkezetföldtani térképe című térképlapok
hoz. Szerkesztette Haas János. (Budapest, 1996)
A m agyar bányászat évezredes története. I.
kötet. Szerkesztette Faller Gusztáv, K un Béla,
Zsám boki László. (Budapest, 1997)
A m agyar bányászat évezredes története. II.
kötet. Szerkesztette Benke István és Reményi
V iktor. (Budapest, 1996)
A M agyar Köztársaság helységnévkönyve, 2009.
január 1. (Budapest, 2009)
A M agyar Köztársaság helységnévtára 2003.
(Budapest, 2003)
A m agyar kőolaj- és gázipari kutatásfejlesztés
története. Szerkesztette G áti Gyula és Kassai
Lajos. (Budapest-Százhalombatta, 1990)
M agyar Tudom ánytár. Föld, víz, levegő. Szer
kesztette Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc
(Budapest, 2002)
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A m agyar vízszabályozás története. Összeállítot
ta, szerkesztette Ih rig Dénes. (Budapest, 1973)
M agyar vízügytörténet. Szerkesztette Szlávik
Lajos. (Esztergom, 1998)
M agyarország É ghajlati Atlasza. (Budapest,
2001) Szerkesztette: M ersich Iván et al.
Magyarország erdőállom ányának főbb adatai.
(Budapest, 1997)
M agyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát
medence egészére. Szerkesztette Karátson
D ávid és Száraz M iklós. (Budapest, 2002; CDROM: 2002)
Magyarország fö ld ra jz i kistájainak növényzete.
Szerkesztette K irá ly Gergely et al. (Vácrátót,
2008)
Magyarország fö ld ta n i atlasza országjáróknak.
Szerkesztette Budai Tamás és Gyalog László
(Budapest, 2009)
Magyarország geológiai képződm ényeinek ré
tegtana. Szerkesztette Bérezi István és Jámbor
Áron. (Budapest, 1998)
M agyarország h é vízkú tja i. Hévízkataszter.
(Budapest, 1965)
Magyarország kistájainak katasztere I-II. Szer
kesztette M arosi Sándor és Somogyi Sándor
(Budapest, 1990)
Magyarország kistérségei. 1. Közép-M agyarország. (Budapest, 2000)
Magyarország kistérségei. 2. Közép-Dunántúl.
(Budapest, 2000)
Magyarország kistérségei. 3. N yugat-D unántúl.
(Budapest, 2000)
M agyarország kistérségei. 4. D él-D unántúl.
(Budapest, 2000)
Magyarország kistérségei. 5. Észak-Magyarország. (Budapest, 2000)
Magyarország kistérségei. 6. Észak-Alföld. (Buda
pest, 2000)
Magyarország kistérségei. 7. D él-A lföld. (Buda
pest, 2000)
Magyarország környezeti állapota nem zetközi
összehasonlításban. O EC D / EUROSTAT adat
gyűjtése alapján. (Budapest, 2000)
Magyarország környezeti jövőképe. 1. fázis. Ter
mészeti környezet: levegő, víz, talaj, élővilág.
Szerkesztette Beliczay Erzsébet, Bulla M iklós
és V ári Anna. (Budapest, 1994)
Magyarország m élyfúrású kútjainak katasztere,
I-X II. (Budapest)
Magyarország N em zeti Atlasza. Főszerkesztő
Radó Sándor. (Budapest, 1967)
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M agyarország Nem zeti Atlasza. Szerkesztette
Pécsi M árton. (Budapest, 1989)
M agyarország nem zeti parkjai és a nem zeti
parkok igazgatóságainak m űködési területe.
Szerkesztette K o lla rik Am ália (Tapolca, 1999)
M agyarország tájföldrajza. 1-6. kötet. Sorozatszerkesztő Pécsi M árton. (Bp., 1967, 1969,
1975,1981,1987,1988)
M agyarország tájainak növényzete és á lla tv ilá 
ga. Szerkesztette Fekete Gábor és Varga Z o l
tán (Budapest, 2006)
Magyarországi települések védett természeti érté
kei. Szerkesztette Tardy János (Budapest, 1996)
M agyarország term észetvédelmi térképe. (Buda
pest, 2001)
M agyarország vízgazdálkodása az ezredfordu
lón. Összeállította Bognár Győző. (Budapest,
1996)
Nagyberuházások és veszélyes hulladékok telep
hely-kiválasztásának fö ld ra jz i feltételrend
szere. Szerkesztette Schw eitzer Ferenc és
Tiner Tibor. (Budapest, 1996)
N em zeti Parkjaink. Jelen és jövő. Szerkesztette
Kalotás Zsolt. (Budapest, 1996)
Országos Vízgazdálkodási Keretterv. III. 1984.
(Budapest)
Pannon enciklopédia. M agyarország földje. K ite
kintéssel a Kárpát-medencére. Szerkesztette Ka
rátson D ávid (Budapest, 1997; CD-ROM: 1999)
P é c s i M á r t o n - S o m o g y i S á n d o r : M agyarország
term észeti fö ld ra jzi tájai és geom orfológiai
körzetei. (Földrajzi Közlemények, 1967) 15.
évf. 4. szám 285-304
P é c s i M á r t o n - S o m o g y i Sá n d o r - J a k u c s P á l :

M agyarország tájtípusai (Földrajzi Értesítő,
1972) 21. évf. 1. szám. 5-12.
P é c z e l y G y ö r g y : Éghajlattan. (Budapest, 1979)
Pest-budai árvíz, 1838. Szerkesztette Faragó Ta
más. (Budapest, 1988)
R é t h l y A n t a l : Időjárási események és elem i
csapások M agyarországon 1801-1900-ig. 1-2.
kötet. (Budapest, 1998)
S t e f a n o v it s P á l : Magyarország tájainak ta la jvi
szonyai (Budapest, 1993)
S t e f a n o v it s Pá l : Talajtan. Á tdolgozo tt és bőví
te tt kiadás. (Budapest, 1999)
V á g á s I s t v á n : A Tisza árvizei. (Budapest, 1982)
V á r a l l y a y G y ö r g y : Magyarország 1:100 000 mé
retarányú agrotopográfiai térképe (Agrokém ia
és Talajtan, 1985). 34. évf. 1-2. szám. 243-248.
Vízbázisok védelme. (Budapest, 1989)

TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE
(Az egyes településeket és la ko tt helyeket m agukban foglaló kistájak kódszámával)

A
Aba
1.4.21
Abaliget
4.4.12
Abasár
6.4.21
Abaújalpár
6.7.12
Abaújdevecser (Encs)
6.8.61
Abaújkér
6.8.62
Abaújlak
6.8.54
Abaújszántó
6.7.22
Abaújszolnok
6.8.54
Abaújvár
6.8.62
Abádszalók
1.7.21
Abda
2.1.12
Abod
6.8.54
Abony
1.2.11
Ácsa
6.3.22
Acsalag
2.1.31
Acsád
3.2.13
Adács
1.9.21
Adásztevel
2.2.13
Adony
1.1.21
Adorjánháza
2.2.13
Adorjás
1.5.12
Agárd (Gárdony)
1.4.22
Aggtelek
6.6.11
Agostyán (Tata)
5.3.11
Agyagosszergény
2.1.31
Ajak
1.10.12
Ajka
5.1.44
Ajkarendek (Ajka)
5.1.44
Aka
5.1.53
Akasztó
1.2.13
Akii (Zirc)
5.1.41
Alacska
6.5.31
Alap
1.4.25
Alattyán
1.7.15
Albertirsa
1.2.12
Alcsútdoboz
5.3.21
Aldebrő
1.9.21
Algyő
1.8.12
Alibánfa
3.4.11
Almamellék
4.4.42
Almásfüzitő
2.3.11
Almásháza
3.4.23
Almáskamarás
1.13.12
Almáskeresztúr
4.4.42
Alsóberecki
1.6.13
Alsóbogát
4.2.11
Alsódobsza
1.9.33
Alsógagy
6.8.53
Alsóhetény (Kapospula)
4.2.13
Alsómégy (Homokmégy) 1.1.23
Alsómocsolád
4.4.21
Alsónána
4.4.23
Alsónemesapáti
3.4.21
Alsónémedi
1.1.12
Alsónyék
1.1.24
Alsóörs
4.1.15
Alsópakony (Ócsa)
1.1.12

Alsópáhok
3.4.25
Alsópetény
6.3.12
Alsórajk
3.4.23
Alsóregmec
6.7.31
Alsóság (Celldömölk)
2.2.12
Alsószenterzsébet
3.4.12
Alsószentiván
1.4.21
Alsószen tmárton
1.5.11
Alsószölnök
3.2.15
Alsószuha
6.8.42
Alsótelekes
6.6.21
Alsótold
6.3.21
Alsóújlak
3.3.12
Alsóvadász
6.8.54
Alsózsolca
1.9.32
Ambrózfalva
1.13.22
Anarcs
1.10.12
Andocs
4.2.11
Andornaktálya
6.5.22
Andrásfa
3.3.12
Andráshida (Zalaegerszeg) 3.4.11
Angyalháza
(Hajdúszoboszló)
1.7.31
Armavölgy
5.3.13
Antallapos (Borota)
1.3.12
Apagy
1.10.11
Apaj
1.1.21
Aparhant
4.4.21
Apácatorna
2.2.12
Apátfalva
1.8.11
Apátistvánfalva
3.1.32
Apátszállás (Baracs)
1.4.21
Apátvarasd
4.4.34
Apc
6.8.21
Após tag
1.1.22
Arak (Halászi)
2.1.11
Aranyosapáti
1.6.11
Aranyosgadány
4.4.34
Árka
6.7.12
Arló
6.5.32
Arnót
1.9.32
Aszaló
6.8.61
Aszód
6.3.22
Aszófő
4.1.15
Atkasziget (Szeged)
1.8.12
Atkár
6.4.22
Attala
4.2.13
Á
Ábrahámhegy
Ács
Ácsteszér
Ádánd
Ág
Ágasegyháza
Ágerdőmajor (Mérk)
Ágfalva
Álmosd
Áporka

4.1.15
2.3.11
5.1.53
4.2.12
4.4.21
1.2.13
1.6.12
3.1.13
1.12.14
1.1.21

Ároktő
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Ászár
Áta
Átány

1.7.12
1.13.12
2.1.32
1.12.21
1.2.15
2.1.11
5.1.53
4.4.34
1.9.22

B
Babarc
Babarcszőlős
Babosdöbréte
Babócsa
Babót
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagód
Bagola (Nagykanizsa)
Bagota (Görbeháza)
Baj
Baja
Bajánsenye
Bajcsa (Nagykanizsa)
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyepes (Ajka)
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Bakóca
Baks
Baksa
Baktakék
Baktalórántháza

4.4.34
4.4.34
3.4.13
4.3.14
2.1.31
5.1.21
5.1.21
6.3.22
1.12.14
3.4.12
3.4.11
3.4.23
1.7.31
5.3.11
1.3.12
3.4.12
3.4.22
5.3.143
5.3.13
3.4.13
4.3.12
1.12.13
4.4.11
5.1.53
5.1.423
5.1.53
5.1.44
5.1.53
5.1.41
5.1.51
5.1.43
5.1.41
5.1.41
5.1.52
5.1.51
2.2.13
5.2.11
2.2.13
5.1.41
5.1.51
5.1.53
5.1.51
5.1.51
4.4.41
1.2.16
4.4.34
6.8.53
1.10.11
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3.4.13
Baktüttös
6.8.54
Balajt
Balassagyarmat
6.8.12
6.8.31
Balaton
4.1.15
Balatonakali
Balatonakarattya
(Balatonkenese)
4.1.13
Balatonaliga
(Balatonvilágos)
4.1.13
4.1.15
Balatonalmádi
4.3.11
Balatonberény
Balatonboglár
4.1.13
Balatonbozsok (Enying)
1.4.31
5.1.22
Balatoncsicsó
5.1.12
Balatonederics
4.2.12
Balatonendréd
4.1.12
Balatonfenyves
Balatonföldvár
4.1.13
1.4.32
Balatonfőkajár
4.1.16
Balatonfüred
4.1.17
Balatonfűzfő
4.1.17
Balatongyörök
5.1.22
Balatonhenye
4.1.13
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
4.3.11
4.1.13
Balatonlelle
4.1.11
Balatonmagyaród
4.1.12
Balatonmáriafürdő
4.1.13
Balatonőszöd
4.1.15
Balatonrendes
Balatonszabadi
1.4.31
4.1.13
Balatonszárszó
Balatonszemes
4.1.13
Balatonszentgyörgy
4.3.11
Balatonszepezd
4.1.15
5.1.22
Balatonszőlős
Balatonudvari
4.1.15
Balatonújlak
4.3.11
4.1.13
Balatonvilágos
1.2.15
Balástya
Balázs (Szabadszállás)
1.2.13
3.1.12
Balffürdő (Sopron)
5.1.43
Balinka
1.10.11
Balkány
Bállá (Törökszentmiklós) 1.7.14
1.2.13
Ballószög
1.7.31
Balmazújváros
3.2.13
Balogunyom
1.2.15
Balotaszállás
1.11.11
Balsa
2.3.12
Bana
1.6.11
Barabás
1.4.21
Baracs
1.4.12
Baracska
1.5.12
Baranyahidvég
4.4.41
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
4.4.41
2.1.32
Barbacs
4.3.14
Barcs
3.4.13
Barlahida
5.1.31
Barnag
4.4.42
Basal
1.10.21
Bashalom (Tiszaeszlár)
6.7.11
Baskó
4.2.13
Baté
Batida
(Hódmezővásárhely)
1.8.11
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Battonya
Batyk
Bazsi
Bábolna
Bábonymegyer
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Bágyogszovát
Bálványos
Bánd
Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánk (Debrecen)
Bánokszentgyörgy
Bánkút
(Medgyesegyháza)
Bánkút (Nagyvisnyó)
Bános (Orfű)
Bánréve
Bár
Báránd
Bárdudvarnok
Bárna
Bársonyos
Bárszentmihályfa (Lenti)
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Bátmonostor
Bátonyterenye
Bátor
Bátorliget
Bátya
Bázakerettye
Becefa (Szigetvár)
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedő
Bejcgyertyános
Bekecs
Bekölce
Belecska
Beled
Beleg
Belegrád (Nyírtelek)
Belezna
Beloiannisz
Belsősárd
Belvárdgyula
Benczúrfalva (Szécsény)
Benk
Bércéi
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdő
Beremend
Berente
Bérét
Berettyóújfalu

1.13.11
3.4.11
5.1.11
2.3.12
4.2.12
1.3.12
1.3.12
1.3.12
1.3.12
1.3.12
2.1.32
4.2.12
5.1.44
1.5.12
6.5.31
6.8.13
1.10.14
3.4.13
1.13.12
6.5.11
4.4.11
6.8.41
1.1.25
1.12.12
4.3.12
6.8.22
2.3.12
3.4.12
1.1.24
4.4.32
1.1.24
1.1.25
6.4.23
6.8.31
1.10.13
1.1.23
3.4.21
4.4.42
3.4.21
6.3.21
6.6.22
3.4.13
4.2.12
1.12.21
3.3.11
1.7.11
6.8.32
4.4.22
2.1.31
4.3.12
1.10.21
3.4.23
1.4.12
3.4.12
4.4.34
6.3.32
1.6.11
6.3.21
1.6.11
1.6.11
1.12.21
1.7.21
1.5.13
6.8.41
6.8.53
1.12.13

Berhida
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzence
Berzék
Besence
Besenyőd
Besenyőtelek
Besenyszög
Besnyő
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi
Béb
Békás
Békés
Békéscsaba
Békéssámson
Békésszentandrás
Bélapátfalva
Bélavár
Bélmegyer
Bénye
Bér
Bérbaltavár
Biatorbágy
Bicsérd
Bicske
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikái
Bikács
Biri
Birján
Bisse
Bize (Marcali)
Boba
Bocfölde
Boconád
Bocska
Bocskaikért
Boda
Bodajk
Bodaszőlő
(Hajdúböszörmény)
Bodmér
Bodoglár (Kiskunmajsa)
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása

1.4.23
6.8.13
4.4.34
1.10.11
6.2.13
4.3.14
1.9.32
1.5.12
1.10.11
1.9.22
1.7.14
1.4.12
1.6.14
1.5.13
2.1.12
3.4.23
2.1.32
2.2.13
2.2.13
1.12.23
1.13.21
1.13.22
1.13.23
6.5.12
4.3.14
1.12.23
6.3.52
6.3.21
3.3.12
5.3.22
4.4.34
5.3.22
1.12.12
1.12.21
1.12.12
1.12.12
1.12.22
4.4.21
1.4.25
1.10.11
4.4.34
4.4.33
4.3.11
2.2.11
3.4.13
1.9.21
3.4.21
1.10.14
4.4.11
5.2.13
1.10.14
5.2.33
1.2.15
4.4.12
2.1.32
6.4.24
2.2.13
4.3.12
1.6.13
6.7.21
1.6.13
1.6.13
6.5.22
4.4.34
1.5.12
1.5.12

Bogyiszló
1.1.24
Bogyoszló
2.1.31
Bojt
1.12.21
Bököd
5.2.12
Bokor
6.3.21
Bokros (Csongrád)
1.2.12
Boldog
1.9.11
Boldogasszonyfa
4.4.41
Boldogkőújfalu
6.7.12
Boldogkőváralja
6.7.11
Boldva
1.9.32
Bolhás
4.3.13
Bolhó
4.3.14
Boncodfölde
3.4.13
Bonyhád
4.4.21
Bonyhádvarasd
4.4.21
Bonnya
4.2.12
Borbánya (Nyíregyháza) 1.10.11
Bordány
1.2.15
Borgáta
3.3.11
Borjád
4.4.34
Borjád (Kölesd)
1.4.24
Boronka (Marcali)
4.3.12
Borota
1.3.12
Borsfa
3.4.21
Borsodbóta
6.5.32
Borsodgeszt
6.5.23
Borsodivánka
1.9.31
Borsodnádasd
6.8.31
Borsodszentgyörgy
6.8.32
Borsodszirák
6.8.41
Borsosberény
6.8.13
Borsosgyőr (Pápa)
2.2.03
Borszörcsök
2.2.13
Borza vár
5.1.422
Bosta
4.4.34
Botfa (Zalaegerszeg)
3.4.13
Botpalád
1.6.12
Botykapeterd
4.4.42
Bozzai
3.2.13
Bozsok
3.1.21
Bocsa
1.2.14
Bódvalenke
6.6.23
Bódvarákó
6.6.23
Bódvaszilas
6.6.23
Bókaháza
3.4.24
Boly
1.5.13
Bózsva
6.7.31
Bődé
3.4.13
Bödeháza
3.4.12
Bödönhát (Újszentmargita) 1.7.31
Bőgőt
3.2.13
Bögöte
3.3.11
Böhönye
4.3.11
Bökény (Szentes)
1.13.22
Bököny
1.10.11
Bölcske
1.4.21
Börcs
2.1.32
Börgönd (Székesfehérvár) 1.4.21
Börzönce
3.4.21
Bő
3.2.12
Bocs
1.9.32
Bőny
2.3.12
Bősárkány
2.1.32
Bőszénfa
4.4.41
Brennbergbánya (Sopron) 3.1.11
Bucsa
1.12.12

Búcsú
3.1.22
Bucsuszentlászló
3.4.21
Bucsuta
3.4.13
Budajenő
5.3.22
Budakalász
1.1.11
Budakeszi
5.3.33
Budaörs
5.3.33
1.2.14
Bugac
Bugaci-csárda (Bugac)
1-2-14
Bugacpusztaháza
1.2.14
Bugyi
1.1.21
Búj
1.10.11
Buják
6.3.21
Butyka (Nyíregyháza)
1.10.11
Buzita (Nyíracsád)
1.10.14
4.3.12
Buzsák
Búbánatvölgy (Esztergom) 6.1.12
Bük
3.2.12
6.5.23
Bükkaranyos
Bükkábrány
6.5.23
Bükkmogyorósd
6.5.32
Bükkösd
4.4.42
Bükkszenterzsébet
6.8.24
Bükkszentkereszt
6.5.13
Bükkszentlászló (Miskolc) 6.5.13
Bükkszentmárton
6.8.31
Bükkszék
6.8.32
6.5.22
Bükkzsérc
Bürüs
1.5.12
Büssü
4.2.13
6.8.52
Büttös

C
Cakóháza
Cák
Cece
Cegléd
Ceglédbercel
Celldömölk
Center (Ózd)
Cered
Cégénydányád
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cigánd
Cikó
Cirák
Cún

2.1.32
3.1.21
1.4.25
1.2.12
1.2.12
2.2.12
6.8.32
6.8.23
1.6.12
3.2.12
1.7.23
1.6.13
4.4.34
2.1.31
1.5.11

Cs
Csabacsűd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csaholc
Csajág
Csanádalberti
Csanádapáca
Csanádpalota
Csanytelek
Csapi
Csapod
Csarnóta
Csaroda
Csataszög
Csatár
Csatka

1.13.21
1.12.12
5.3.13
5.1.33
1.6.12
1.4.23
1.13.22
1.13.12
1.13.22
1.2.16
3.4.23
3.2.12
4.4.33
1.6.11
1.7.14
3.4.21
5.1.53

Csáford (Zalaszentgrót)
Csáfordjánosfa
Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csámpa (Paks)
Csánig
Csány
Csányoszró
Csárdaszállás
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csávoly
Csebény
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csemő
Csempeszkopács
Csengele
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Csengőd
Csenyéte
Csepreg
Cserdi
Cserebökény (Szentes)
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserhágó (Nyírlugos)
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszőlő
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertő
Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csécse
Csém
Csénye
Csép
Csépa
Csér
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstőttős
Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csisztapuszta (Buzsák)
Csitár
Csobaj
Csobád
Csobánka

3.4.23
3.2.12
4.3.11
3.2.15
5.2.21
5.2.31
1.4.25
2.1.31
1.9.21
1.5.12
1.13.21
5.2.11
1.2.14
1.6.12
1.3.12
1.3.12
4.4.42
1.6.12
5.1.427
3.3.12
3.3.12
1.2.12
3.2.14
1.2.16
1.6.12
1.6.12
1.6.12
1.2.13
6.8.53
3.2.12
4.4.11
1.13.22
4.4.41
6.5.22
6.5.22
1.1.14
6.3.31
6.3.31
6.3.21
1.7.23
4.4.11
6.5.32
4.1.17
3.4.13
4.4.42
5.1.41
3.4.12
6.3.31
5.1.53
6.3.24
2.3.11
3.2.14
2.3.12
1.7.23
3.2.12
1.1.12
4.4.22
1.3.12
4.4.41
2.2.13
1.9.31
3.3.12
4.3.12
6.3.32
1.7.11
6.8.61
5.3.423
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Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csorna
Csornád
Csombárd
Csongrád
Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csorna
Csorvás
Csókakő
Csólyospálos
Csór
Csőt
Csődé
Csögle
Csökmő
Csököly
Csömend
Csömödér
Csömör
Csönge
Csöngetmajor (Gősfa)
Csörnyeföld
Csörög
Csörötnek
Csősz
Csővár
Csudabala (Túrkeve)
Csurgó
Csurgónagymarton

4.3.12
6.5.32
5.3.13
4.2.13
6.3.51
4.3.12
1.8.12
3.4.13
4.4.42
4.1.15
2.1.32
1.13.12
5.2.22
1.2.15
5.1.43
2.2.13
3.4.12
2.2.13
1.12.21
4.3.12
4.3.12
3.4.13
1.1.12
3.2.15
3.3.12
3.4.31
1.1.12
3.2.15
1.4.32
6.3.12
1.12.11
4.3.14
3.4.23

D
Dabas
Dabronc
Dabrony
Dad
Dalmand
Damak
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas
Darvaspuszta (Kaszó)
Dág
Dáka
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Dávidháza (Bajánsenye)
Dávod
Debercsény
Debrecen
Debréte
Decs
Dejtár
Demecser
Demjén
Dencsháza
Derecske
Derekegyház
Deszk
Detek
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1.2.13
2.2.11
2.2.13
5.2.11
4.2.13
6.8.54
3.3.12
4.3.12
1.6.12
2.1.11
1.4.21
1.12.21
4.3.13
5.3.13
2.2.13
1.6.13
1.2.12
1.9.12
3.4.12
1.1.25
6.3.31
1.10.14
6.6.24
1.1.24
6.8.12
1.10.11
6.5.22
1.5.12
1.11.12
1.13.22
1.8.11
6.8.53

6.4.21
Detk
2.2.13
Devecser
6.5.32
Dédestapolcsány
1.4.32
Dég
1.1.21
Délegyháza
2.1.31
Dénesfa
Dénesmajor (Gyula)
1.12.23
1.2.11
Dévaványa
4.4.42
Dinnyeberki
1.4.22
Dinnyés (Gárdony)
4.4.22
Diósberény
5.3.32
Diósd
6.8.13
Diósjenő
3.4.23
Dióskál
Dióspuszta (Somogyapáti) 4.4.42
1.5.12
Diósviszló
4.1.16
Diszel (Tapolca)
2.2.13
Dóba
Dobogókő
(Pilisszentkereszt)
6.1.12
1.12.23
Doboz
Dobódél (Perkupa)
6.6.23
3.4.31
Dobri
3.4.13
Dobronhegy
6.8.32
Domaháza
1.2.15
Domaszék
Dombegyház
1.13.11
1.13.12
Dombiratos
Dombori-üdülőtelep
1.124
(Fadd)
Dombóvár
4.2.13
1.6.14
Dombrád
6.3.22
Domony
6.4.21
Domoszló
1.9.22
Dormánd
5.3.421
Dorog
6.4.23
Dorogháza
3.1.23
Dozmat
1.8.12
Dóc
3.3.12
Döbörhegy
5.1.11
Döbröce
4.2.13
Döbrököz
5.1.41
Döbrönte
1.6.14
Dögé
6.1.11
Dömös
1.1.21
Dömsöd
2.1.32
Dör
5.1.22
Dörgicse
3.3.12
Döröske
3.4.11
Dötk
6.8.42
Dövény
1.1.23
Drágszél
1.5.11
Drávacsehi
1.5.11
Drávacsepely
1.5.12
Drávafok
Drávagárdony
1.5.11
Drávaiványi
1.5.11
Drávakeresztúr
1.5.11
Drávapalkonya
1.5.11
1.5.12
Drávapiski
1.5.11
Drávaszabolcs
4.3.14
Drávaszentes (Barcs)
Drávaszerdahely
1.5.11
1.5.11
Drávasztára
4.3.14
Drávatamási
6.8.12
Drégelypalánk
1.4.21
Dunakömlőd (Paks)

Dunapart (Pilismarót)
Dubicsány
Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunabogdány
Drmaegyháza
Dunafalva
Dunaföldvár
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dunaújváros
Dunavarsány
Dunavecse
Dusnok
Dúzs

6.1.11
6.8.41
5.1.41
2.2.12
2.3.13
6.1.12
1.1.22
1.1.25
1.4.21
1.1.12
1.1.12
2.1.11
1.1.23
2.1.11
2.1.11
1.1.25
1.1.23
1.1.24
5.3.11
2.1.11
2.1.11
1.1.22
1.4.21
1.1.21
1.1.22
1.1.23
4.4.22

E

Ebergény (Zalaegerszeg)
Ebergőc
Ebes
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Ecser
Ecséd
Edde
Edelény
Edve
Eger
Egeralja
Egeraracsa
Egerág
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövő
Egerszalók
Egerszólát
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházaskesző
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Elek
Ellend
Előszállás

3.4.13
3.2.11
1.11.12
6.3.24
1.2.11
4.2.11
1.1.12
6.4.22
4.2.11
6.8.41
2.1.31
6.5.22
2.2.13
3.4.23
4.4.34
6.5.22
6.8.31
6.8.31
1.9.31
1.9.31
6.5.22
6.5.22
3.3.12
3.3.11
2.1.32
1.7.21
6.3.24
3.2.12
6.3.42
1.5.13
3.3.11
3.2.14
3.3.11
4.4.21
3.1.23
1.13.12
4.4.34
1.4.21

Ernőd
Encs
Encsencs
Endrefalva
Endrőc
Enese
Enying
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Ercsi
Erdőbénye
Erdőfű (Kölked)
Erdőhorváti
Erdőkertes
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erdőtelek (Kiskőrös)
Eresztény-major (Cák)
Erk
Erzsébet
Erzsébet
(Hódmezővásárhely)
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Esztergom
Esztergom-Kertváros
(Esztergom)
Ete
Etes
Etyek

1.9.31
6.8.61
1.10.13
6.3.42
1.5.12
2.1.32
1.4.31
1.13.22
1.6.11
5.1.41
5.3.13
1.4.11
6.7.23
1.1.26
6.7.23
6.3.51
6.8.24
6.3.23
4.4.34
4.4.34
6.3.24
1.9.22
1.2.14
3.1.21
1.9.21
4.4.34
1.13.22
1.12.13
3.4.21
3.4.24
6.1.11
5.3.41
2.3.12
6.3.42
5.3.21

É
Écs
Égerszög
Érd
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény

5.1.52
6.8.42
5.3.32
1.10.11
1.1.23
1.3.11
6.8.13
4.2.12

F
1.1.24
Fadd
Fájsz
1.1.23
Fallóskút (Mátraszentimre) 6.4.11
Fancsal
6.8.53
Farád
2.1.31
Farkasfa (Szentgotthárd)
3.1.32
Farkasgyepű
5.1.41
Farkaslyuk
6.5.32
Farmos
1.9.11
4.4.32
Fazekasboda
Fábiánháza
1.10.13
1.13.22
Fábiánsebestyén
Fácánkert
1.4.25
Fáj
6.8.53
Fedémes
6.8.32
1.7.22
Fegyvernek
Fehérgyarmat
1.6.12
2.1.32
Fehértó

Fehérvárcsurgó
Fejércse (Hetefejércse)
Feked
Feketeerdő
Felcsút
Feldebrő
Felgyő
Felnémet (Eger)
Felpéc
Felsőberecki
Felsőcsatár
Felsődobos (Mór)
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőgagy
Felsőjánosfa
Felsőkanda (Mohács)
Felsőkelecsény
Felsőlajos
Felsőmarác
Felsőmocsolád
Felsőnána
Felsőnyárád
Felsőnyáregyháza
(Nyáregyháza)
Felsőnyék
Felsőörs
Felsőpakony
Felsőpáhok
Felsőpetény
Felsőrajk
Felsőregmec
Felsősima (Kálmánháza)
Felsőszenterzsébet
Felsőszentiván
Felsőszentmárton
Felsőszölnök
Felsőtárkány
Felsőtelekes
Felsőtold
Felsővadász
Felsőzsolca
Fenékpuszta (Keszthely)
Fenyőfő
Ferencszállás
Fertőhöz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Fertőújlak (Sarród)
Fényeslitke
Fiad
Filkeháza
Fischerbócsa (Bocsa)
Fityeház
Foktő
Folyás
Fonó
Fony
Fonyód
Forráskút
Forró
Fót
Földeák

5.2.13
1.6.11
4.4.32
2.1.11
5.3.21
6.8.24
1.2.16
6.5.22
5.1.52
1.6.13
3.1.22
5.2.11
6.8.61
4.4.12
6.8.53
3.4.11
1.1.25
6.8.42
1.2.13
3.3.12
4.2.11
4.4.22
6.8.42
1.2.12
4.2.12
5.1.22
1.1.12
3.4.25
6.8.13
3.4.23
6.7.31
1.10.21
3.4.12
1.3.12
1.5.11
3.1.32
6.5.21
6.8.42
6.3.21
6.8.54
1.9.32
4.1.11
5.1.51
1.8.11
2.1.21
3.2.11
3.2.11
2.1.21
3.1.12
3.2.11
3.2.11
2.1.21
1.10.12
4.2.11
6.7.31
1.2.14
3.4.31
1.1.23
1.7.31
4.2.13
6.7.12
4.1.13
1.2.15
6.8.61
1.1.12
1.13.22

Földes
Földsziget (Csorna)
Fövenyes (Balatonudvari)
Főnyed
Fulókércs
Fúrta
Fügöd (Encs)
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
Fürgéd
Füzesabony
Füzesgyarmat
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Fűztű (Csénye)
Fűzvölgy

1.11.12
2.1.22
4.1.15
4.1.11
6.8.53
1.12.21
6.8.61
1.4.23
1.6.12
1.10.14
1.2.13
1.2.16
1.1.22
1.6.12
4.2.12
1.9.22
1.2.11
6.7.31
6.7.31
6.7.31
6.7.31
3.2.14
3.4.21

G
1.6.12
Gacsály
4.2.12
Gadács
Gadány
4.3.11
Gadna
6.8.54
6.8.54
Gagyapáti
Gagybátor
6.8.54
6.8.54
Gagyvendégi
3.4.23
Galambok
Galgaguta
6.3.22
6.3.22
Galgagyörk
1.9.11
Galgahévíz
Galgamácsa
6.3.22
Galvács
6.8.51
Galyatető (Mátraszentimre) 6.4.11
4.2.11
Gamás
5.1.51
Ganna
1.3.12
Gara
3.4.23
Garabonc
Garadna
6.8.61
Garadna (Miskolc)
6.5.11
Garáb
6.3.21
1.6.12
Garbolc
4.4.34
Garé
Gasztony
3.2.15
Gáborján
1.12.13
3.4.12
Gáborjánháza
1.13.12
Gádoros
Gálosfa
4.4.41
Gánt
5.2.23
Gárdony
1.4.22
Gátér
1.2.16
1.10.21
Gávavencsellő
Gecse
2.2.13
Gelej
1.9.31
1.6.11
Gelénes
3.4.13
Gellénháza
Gelse
3.4.23
Gelsesziget
3.4.23
1.10.12
Gemzse
Gencsapáti
3.2.13
4.4.34
Gerde
Gerechát-major (Kölked)
1.1.26
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Gerendás
Geresdlak
Gerényes
Gergelyiugornya
(Vásárosnamény)
Gerjen
Gerla (Békéscsaba)
Gersekarát
Geszt
Gesztely
Gesztenyés (Biatorbágy)
Geszteréd
Géberjén
Géderlak
Gégény
Gérce
Gétye
Gibárt
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gordisa
Gorica (Hetvehely)
Gorsium (Tác)
Gosztola
Gógánfa
Gór
Göd
Gödöllő
Gödre
Gölle
Gömörszőlős
Gönc
Göncruszka
Gönyű
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gősfa
Grábóc
Gulács
Gutorfölde
Gúttamási (Isztimér)

1.13.12
4.4.34
4.4.21
1.6.11
1.1.24
1.13.21
3.3.12
1.12.22
1.9.33
5.3.32
1.10.11
1.6.12
1.1.23
1.10.11
3.3.11
3.4.23
6.8.61
5.1.52
4.3.12
1.5.12
1.9.32
6.7.22
6.3.52
3.4.13
1.5.11
4.4.42
1.4.24
3.4.12
2.2.13
3.2.12
1.1.12
6.3.51
4.4.41
4.2.13
6.8.42
6.7.12
6.8.62
2.3.11
1.7.31
4.4.34
4.4.34
4.3.12
3.3.12
4.4.23
1.6.11
3.4.13
5.1.43

Gy
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyapa (Paks)
Gyarmat
Gyál
Gyálarét (Szeged)
Gyenesdiás
Gyepúkaján
Gyermely
Gyékényes
Gyirmót (Győr)
Gyomaendrőd
Gyopárosfürdő
(Orosháza)
Gyód
Gyóró
Gyomoré
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3.2.12
3.2.14
1.4.25
2.2.13
1.1.12
1.8.12
4.1.17
2.2.13
5.3.13
4.3.14
2.1.32
1.13.21
1.13.12
4.4.34
2.1.31
2.2.13

6.3.51
Gyömrő
1.5.12
Gyöngyfa
6.4.22
Gyöngyös
Gyöngyösfalu
3.2.13
6.4.22
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
1.5.12
Gyöngy ösoroszi
6.4.13
6.4.12
Gyöngyöspata
6.4.13
Gyöngy össolymos
6.4.13
Gyöngyöstarján
4.4.22
Gyönk
4.4.21
Győré
1.6.13
Györgytarló
1.4.25
Györköny
Győr 2.1.11, 2.1.32, 2.2.13, 2.3.11
5.1.52
Győrasszonyfa
2.1.11
Győrladamér
1,6.13
Győröcske
2.3.12
Győrság
2.1.32
Győrsövényház
2.2.13
Győrszemere
2.3.11
Győrszentiván (Győr)
1.6.12
Győrtelek
5.1.52
Győrújbarát
2.1.11
Győrújfalu
3.3.12
Győrvár
2.1.11
Győrzámoly
4.2.11
Gyugy
1.12.23
Gyula
5.1.44
Gyulafirátót (Veszprém)
1.10.12
Gyulaháza
4.2.13
Gyulaj
4.1.16
Gyulakeszi
1.12.23
Gyulavári (Gyula)
1.4.12
Gyúró
1.6.12
Gyügye
1.6.11
Gyüre
4.4.41
Gyűrűfű (Ibafa)
3.4.22
Gyűrűs
H
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hajdúvid
(Hajdúböszörmény)
Hajmás
Hajmáskér
Hajós
Halastó
Halastó (Hortobágy)
Halászi
Halásztelek
Halimba
Halmaj
Halmajugra
Halogy
Hangács
Hangony
Hantaháza (Csemő)

3.3.12
3.4.21
1.10.14
1.11.11
1.11.11
1.10.14
1.11.11
1.10.14
1.11.12
1.11.12
1.11.11
4.4.41
5.1.44
1.1.23
3.3.12
1.7.31
2.1.11
1.1.21
5.1.34
6.8.61
6.4.21
3.2.15
6.8.54
6.8.32
1.2.12

Hantos
1.4.21
Harasztifalu
3.2.14
Harc
1.4.24
Harka
3.1.13
Harkakötöny
1.2.15
Harkány
1.5.13
Harsány
6.5.23
Harta
1.1.21
Hatvan
1.9.11
Hatvanpuszta (Sárbogárd) 1.4.32
Hács
4.2.11
Hámor (Miskolc)
6.5.13
Hánta (Kisbér)
5.1.53
Háromfa
4.3.13
Háromhuta
6.7.23
Hárskút
5.1.426
Hásságy
4.4.34
Hedrehely
4.3.12
Hegyesd
5.1.32
Hegyeshalom
2.1.12
Hegyfalu
3.2.12
Hegyháthodász
3.3.12
Hegyhátmaróc
4.4.21
Hegyhátsál
3.3.12
Hegyhátszentjakab
3.3.12
Hegyhátszentmárton
3.3.12
Hegyhátszentpéter
3.3.12
Hegykő
2.1.21
Hegymagas
4.1.16
Hegymeg
6.8.54
Hegyszentmárton
4.4.34
Hejce
6.7.12
Hejőbába
1.9.32
Hejőkeresztúr
1.9.32
Hejőkürt
1.9.32
Hejőpapi
1.9.32
Hejőszalonta
1.9.32
Helesfa
4.4.42
Helvécia
1.2.13
Hencida
1.12.13
Hencse
4.3.12
Henész (Nagyatád)
4.3.12
Herceghalom
5.3.22
Hercegkút
6.7.23
Hercegszántó
1.3.12
Herencsény
6.3.31
Herend
5.1.44
Heresznye
4.3.14
Heréd
6.3.24
Hermánszeg
1.6.12
Hemád
1.2.13
Hemádbűd
6.8.61
Hernádcéce
6.8.61
Hernádkak
1.9.33
Hernádkércs
6.8.62
Hernádnémeti
1.9.33
Hemádpetri
6.8.53
Hernádszentandrás
6.8.61
Hernádszurdok
6.8.61
Hernádvécse
6.8.53
Hernyék
3.4.13
Hetefejércse
1.6.11
Hetes
4.2.13
Hetényegyháza
(Kecskemét)
1.2.16
Hetvehely
4.4.42
Hetyefő
2.2.11

Heves
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hédervár
Héhalom
Héreg
Hét
Hévíz
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Hillye (Homokmégy)
Himesháza
Himod
Hird (Pécs)
Hirics
Hóból
Hodász
Hollád
Hollóháza
Hollókő
Hollóstető
(Bükkszentkerszt)
Homokbödöge
Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátkút (Marcali)
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúhát (Szerep)
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hódmezővásárhely
Hóduna (Hercegszántó)
Hövej
Hőgyész
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót

1.9.12
6.8.31
1.9.22
2.1.11
6.3.24
5.3.142
6.8.41
3.4.25
1.9.11
4.4.34
6.8.61
5.1.31
2.1.21
6.6.23
1.1.23
4.4.34
2.1.31
4.4.34
1.5.11
4.4.42
1.10.12
4.3.11
6.7.11
6.3.21
6.5.13
5.1.51
3.4.21
1.1.23
4.3.12
1.1.25
6.8.54
6.8.12
6.8.13
1.9.21
1.7.31
4.4.42
4.3.11
3.1.23
3.1.22
1.12.12
4.4.11
1.10.14
3.3.11
4.3.12
3.4.21
2.2.13
3.4.13
1.13.22
1.1.25
2.1.31
4.4.22
6.8.12
1.13.21
1.7.14
4.4.41

I

Ibafa
Iborfia
Ibrány
Igái
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár

4.4.42
3.4.13
1.10.11
4.2.12
1.4.32
1.9.32
3.4.23
3.4.23
3.2.14

Iklad
Iklanberény
Iklódbördőce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Inota (Várpalota)
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolyszög
Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
Isaszeg
Ispánk
Istenmezeje
Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivód
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsák
Izsákfa (Celldömölk)
Izsófalva

J

6.3.22
3.2.12
3.4.12
2.1.32
6.3.32
1.10.12
1.5.13
6.8.42
1.2.14
6.8.61
1.1.12
4.3.13
5.1.43
1.5.11
6.8.11
6.8.12
6.8.12
6.8.11
6.8.12
4.2.12
6.8.54
6.3.51
3.3.12
6.8.23
4.3.12
5.1.43
2.2.13
5.1.43
6.4.23
3.2.12
4.4.34
3.3.12
1.4.12
1.5.13
4.4.21
1.2.13
2.2.12
6.8.42

Jakabháza (Szentgotthárd) 3.1.31
Jakabszállás
1.2.13
4.4.41
Jágónak
Ják
3.1.23
3.2.14
Jákfa
6.8.42
Jákfalva
4.3.12
Jákó
1.6.11
Jánd
1.6.12
Jánkmajtis
Jánoshalma
1.3.12
2.2.12
Jánosháza
Jánoshida
1.7.15
2.1.22
Jánossomorja
Járdánháza
6.8.31
1.10.12
Jármi
5.1.41
Jásd
1.9.21
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
1.7.15
1.9.22
Jászapáti
1.9.21
Jászárokszállás
Jászberény
1.7.15
1.7.15
Jászboldogháza
1.9.21
Jászdózsa
J ászfelsőszentgyörgy
1.9.11
1.9.11
Jászfényszaru
1.9.22
Jászivány
1.7.15
Jászjákóhalma

Jászkarajenő
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jenő
Jéke
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafő
Józsa (Debrecen)
Juta

1.2.12
1.9.22
1.7.15
1.9.22
1.2.15
1.7.15
1.4.23
1.10.12
2.1.31
6.8.21
6.6.11
1.10.14
4.2.13

K

Kaba
Kabókapuszta (Enying)
Kacorlak
Kacsóta
Kadafalva (Kecskemét)
Kadarkút
Kajánújfalu (Szentes)
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kakasszék (Székkutas)
Kakucs
Kalaznó
Kallósd
Kalocsa
Kamond
Kamut
Kapolcs
Kapoly
Kaposfő
Kaposfüred (Kaposvár)
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kapospula
Kaposszekcső
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kapuvár
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Karácsond
Karád
Karcag
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Karos
Kartal
Kaskantyú
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó

1.11.12
1.4.31
3.4.21
4.4.42
1.2.16
4.3.12
1.13.22
5.1.52
1.4.12
1.4.24
4.4.23
1.13.22
1.1.12
4.4.22
3.4.23
1.1.23
2.2.11
1.13.21
5.1.32
4.2.12
4.3.12
4.2.13
4.4.41
4.4.41
4.4.41
4.2.13
4.2.13
4.4.41
4.4.41
4.2.13
4.2.13
2.1.31
2.2.11
2.2.13
6.3.41
6.3.41
6.3.42
6.3.41
6.3.42
6.4.21
4.2.11
1.7.22
1.6.13
1.13.21
1.13.12
3.4.25
1.6.13
6.3.24
1.2.14
1.5.12
1.13.12
4.3.13
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Katafa
Katalinpuszta
(Szendehely)
Katádfa
Katymár
Kazár
Kazincbarcika
Kazsok
Kács
Kádárta (Veszprém)
Kákics
Kál
Káld
Kálló
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálóz
Kálócfa
Kám
Kán (Hetvehely)
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kápolna
Kápolnásnyék
Káptalanfa
Káptalantóti
Kára
Kárász
Károlyderék (Szeghalom)
Károlyfalva
(Sátoraljaújhely)
Károlyháza
Károlytáró
(Gyöngy ösoroszi)
Kásád
Kátoly
Káva
Kávás
Kázsmárk
Kecel
Kecskemét
Kecskéd
Kehidakustány
Kelebia
Kelemér
Kelevíz
Keléd
Kemecse
Kemence
Kemendollár
Kemeneshőgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Kemestaródfa
Keménfa
Kemse
Kenderes
Kenéz

866

3.3.12
6.3.11
1.5.12
1.3.12
6.8.22
6.8.41
4.2.13
6.5.23
5.1.31
1.5.12
1.9.21
3.3.11
6.3.23
1.10.11
4.3.12
1.10.21
1.4.32
3.4.13
3.2.15
4.4.42
6.8.42
1.10.12
6.8.53
4.2.12
3.4.13
1.9.21
1.4.22
2.2.13
4.1.16
4.2.12
4.4.21
1.12.11
6.7.23
2.1.12
6.4.11
1.5.13
4.4.34
6.3.52
3.4.11
6.8.53
1.2.14
1.2.16
5.2.12
3.4.24
1.3.12
6.8.42
4.3.12
2.2.12
1.10.11
6.2.13
3.4.11
3.3.11
3.3.11
3.3.11
3.3.11
2.2.12
3.3.11
2.2.12
3.3.11
3.1.31
3.4.13
1.5.11
1.7.22
3.2.13

Kenézlő
Kengyel
Kenyéri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kerekegyháza
Kerekharaszt (Hatvan)
Kereki
Kerepes
Keresztéte
Kerékteleki
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kerkaújfalu (Csesztreg)
Kerkáskápolna
Kerta
Kertészsziget
Keselyűs (Szekszárd)
Keszeg
Kesznyéten
Keszőhidegkút
Keszthely
Kesztölc
Keszü
Kevermes
Kék
Kékese
Kéked
Kékesd
Kékestető (Gyöngyös)
Kékkút
Kéleshalom
Kémes
Kérsemjén
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kéttornyúlak (Pápa)
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kilimán
Kiliti (Siófok)
Kimle
Kincsesbánya
Kintzigmajor (Lökösháza)
Királd
Királyegyháza
Királyháza (Kemence)
Királyhegyes
Királyrét (Szokolya)
Királyszentistván
Kisapáti
Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbajcs
Kisbajom

1.6.13
1.7.22
3.3.11
3.4.12
4.4.41
1.9.22
3.4.23
1.2.13
1.9.11
4.2.11
6.3.51
6.8.53
2.3.12
3.4.12
3.4.12
3.4.12
3.4.31
3.4.12
3.4.12
3.4.12
2.2.13
1.2.11
1.1.24
6.3.11
1.7.12
4.4.22
4.1.17
5.3.41
4.4.34
1.13.12
1.10.11
1.6.14
6.8.62
4.4.34
6.4.11
5.1.221
1.2.14
1.5.11
1.6.12
6.3.31
1.13.12
4.3.11
1.7.22
1.13.21
2.2.13
1.5.12
3.1.32
4.4.22
3.4.23
4.2.12
2.1.12
5.2.13
1.13.12
6.5.32
1.5.12
6.2.13
1.13.22
6.2.13
5.1.22
4.1.16
1.4.21
1.6.12
4.3.12
1.5.12
2.1.32
2.1.11
4.3.12

Kisbágyon
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbér
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsehi
Kiscsécs
Kiscséri-puszta (Polgárdi)
Kiscsősz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfakos (Nagykanizsa)
Kisfalud
Kisfüzes
Kisgéc (Magyargéc)
Kisgörbő
Kisgyalán
Kisgyőr
Kishajmás
Kisharsány
Kishartyán
Kishárságy
(Somogyhárságy)
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kisköre
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunlacháza
Kiskunmajsa
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kisiók (Sárbogárd)
Kislőd
Kismarja
Kismaros
Kismányok
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
Kisnyárád
Kisnyék
(Sarkadkeresztúr)
Kisoroszi
Kispalád
Kispáli
Kisperjés
(Somogyszentpál)
Kispirit
Kisrákos

6.3.24
4.2.11
6.3.21
4.2.11
2.2.13
4.4.41
5.1.53
2.1.11
3.4.21
4.4.34
3.4.21
1.9.32
1.4.32
2.2.13
4.4.34
4.3.12
1.13.11
4.4.21
6.3.31
3.4.23
2.1.31
6.4.23
6.3.32
5.1.11
4.2.13
6.5.23
4.4.41
4.4.34
6.3.42
4.4.42
4.4.34
1.6.12
6.7.11
2.3.11
4.4.34
4.4.34
6.8.61
4.3.12
1.7.13
1.2.14
1.2.16
1.2.15
1.1.21
1.2.15
3.3.12
1.4.32
1.10.11
1.5.13
1.4.21
5.1.44
1.12.21
6.1.11
4.4.11
1.6.12
6.4.13
6.3.11
4.4.34
1.12.22
1.1.11
1.6.12
3.3.12
4.3.12
2.2.11
3.3.12

Kisrécse
3.4.23
Kisrozvágy
1.6.13
Kissikátor
6.8.32
Kissolt (Solt)
1.1.22
Kissomlyó
3.3.11
Kisszállás
1.3.12
Kisszekeres
1.6.12
Kisszentmárton
1.5.11
Kisszékely
4.4.22
Kissziget
3.4.13
Kisszőlős
2.2.13
Kistamási
4.3.12
Kistapolca
1.5.13
Kistarcsa
1.1.12
Kistelek
1.2.15
Kisterenye (Bátonyterenye) 6.8.21
Kistokaj
1.9.32
Kistolmács
3.4.21
Kistormás
4.4.22
Kistótfalu
4.4.34
Kisunyom
3.2.13
Kisújbánya (Hosszúhetény) 4.4.11
Kisújszállás
1.7.22
Kisvarsány
1.6.11
Kisvaszar
4.4.21
Kisvárda
1.10.12
Kisvásárhely
2.2.11
Kisvejke
4.4.21
Kisvenyim-alsópuszta
(Mezőfalva)
1.4.21
Kiszombor
1.8.11
Kiszsidány
3.1.22
Kivadár (Nagyatád)
4.3.13
Klastrompuszta (Kesztölc) 5.3.41
Klárafalva
1.8.11
Kocs
2.3.12
Kőcser
1.2.12
Kocsola
4.2.12
Kocsord
1.6.12
Kokad
1.12.14
Kolontár
5.1.44
Komádi
1.12.22
Komárom
2.3.11
Komjáti
6.6.23
Komló
4.4.12
Komlódtótfalu
1.6.12
Komlósd
4.3.14
Komlóska
6.7.11
Komoró
1.10.12
Kompolt
1.9.21
Kondó
6.5.31
Kondorfa
3.1.32
Kondoros
1.13.21
Konyár
1.12.13
Koppánymonostor
(Komárom)
2.3.11
Koppányszántó
4.2.12
Korlát
6.7.12
Koroncó
2.1.32
Korpád (Ibafa)
4.4.41
Kösd
6.3.11
Kovácshida
1.5.11
Kovácsszénája
4.4.12
Kovácsvágás
6.7.31
Kozárd
6.3.24
Kozármisleny
4.4.34
Kozmadombja
3.4.13

Kócsújfalu (Tiszafüred)
1.7.31
1.9.12
Kóka
2.1.32
Kóny
3.1.13
Kópháza
1.5.12
Kórós
6.2.122
Kóspallag
1.10.11
Kótaj
Köblény
4.4.21
Köcsk
3.3.11
4.4.34
Kökény
1.6.12
Kölese
4.4.22
Kölesd
Kölked
1.1.26
1.9.22
Kömlő
5.2.11
Kömlőd
1.6.12
Kömörő
1.2.15
Kömpöc
3.2.14
Körmend
Körmösdpuszta
1.12.21
(Körösszegapáti)
5.2.12
Kömye
1.9.32
Köröm
Körösladány
1.12.23
1.12.22
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
1.12.23
1.12.22
Körösszakái
Körösszegapáti
1.12.21
1.12.22
Körösújfalu
4.2.11
Kötcse
1.12.23
Kötegyán
1.13.22
Kövegy
Köveskál
5.1.22
6.7.11
Középhuta (Háromhuta)
4.3.12
Kőkút
4.2.12
Kőröshegy
Kőröstetétlen
1.2.11
Kőszárhegy
1.4.23
3.1.22
Kőszeg
3.1.22
Kőszegdoroszló
Kőszegfalva (Kőszeg)
3.1.22
Kőszegpaty
3.2.13
Kőszegszerdahely
3.1.21
Kőtelek
1.7.14
Kővágóörs
5.1.221
Kővágószőlős
4.4.11
Kővágótőttős
4.4.11
Krasznokvajda
6.8.52
Kulcs
1.1.21
Kunadacs
1.2.13
Kunágota
1.13.11
Kunbaja
1.3.12
Kunbaracs
1.2.13
Kuncsorba
1.7.22
Kunfehértó
1.2.14
Kungyalu
(Kunszentmárton)
1.7.23
Kunhegyes
1.7.21
Kunmadaras
1.7.21
Kunpeszér
1.1.21
Kunszállás
1.2.16
Kunszentmárton
1.13.23
Kunszentmiklós
1.1.21
Kunsziget
2.1.12
Kúp
2.2.13
Kupa
6.8.54
Kurd
4.2.13
Kurityán
6.8.42

Kutas
Kutasó
Kustánszeg
Kútvölgy
(Hódmezővásárhely)
Kübekháza
Külsősárd
Külsővat
Küngös
Kürtöspuszta
(Pusztakovácsi)

4.3.12
6.3.21
3.4.13
1.13.22
1.8.11
3.4.12
2.2.11
1.4.23
4.3.12

L
Lad
Ladánybene
Lajoskomárom
Lajosmizse
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lapáncsa
Lapistó (Szentes)
Laskod
Lasztonya
Lábatlan
Lábod
Lácacséke
Ládbesenyő
Lánycsók
Lápafő
Lászlótanya (Hollóháza)
Látrány
Lázi
Leányfalu
Leányvár
Legénd
Legyesbénye
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lendvakecskés (Rédics)
Lengyel
Lengyeltóti
Lenti
Lentikápolna (Lenti)
Lentiszombathely (Lenti)
Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Letenye
Letkés
Levelek
Levél
Lébény
Léh
Lénárddaróc
Létavértes
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lillafüred (Miskolc)
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján

4.3.12
1.2.13
1.4.32
1.2.16
6.8.54
3.3.12
1.2.12
1.5.11
1.5.13
1.13.22
1.10.11
3.4.13
2.3.13
4.3.12
1.6.13
6.8.54
1.1.26
4.2.13
6.7.11
4.2.11
5.1.53
1.1.11
5.3.421
6.3.12
1.7.11
3.4.12
3.4.12
3.4.12
4.4.21
4.2.11
3.4.12
3.4.12
3.4.12
1.4.32
5.1.12
5.1.11
5.1.11
3.4.31
6.8.11
1.10.11
2.1.12
2.1.12
6.8.53
6.5.32
1.12.14
4.3.12
3.4.13
4.4.12
3.4.23
6.5.13
2.1.11
1.5.13
4.4.34
3.4.21
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Liszó
Litér
Litka
Litke
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lövő
Lövőpetri
Lőkösháza
Lőrinci
Luciáivá
Ludas
Ludastó (Nagykálló)
Ludányhalászi
Lukafapuszta
(Almamellék)
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok

3.4.23
5.1.22
6.8.53
6.8.12
4.4.34
4.1.15
5.2.33
4.4.34
3.4.12
2.2.13
3.2.12
5.1.425
1.6.11
1.1.21
3.2.12
1.10.12
1.13.12
6.8.21
6.3.21
6.4.21
1.10.11
6.8.12
4.4.42
3.2.13
4.2.12
1.5.12

M

Madaras
Madocsa
Maglóca
Maglód
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargencs
Magyargéc
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarkút (Verőce)
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsőd
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszék
Magyarszombatfa
Magyartelek
Magyartés (Szentes)
Majlátpuszta
(Kisszentmárton)
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1.3.12
1.1.23
2.1.32
6.3.51
1.6.12
1.10.11
5.2.32
4.2.13
1.13.12
1.5.13
1.8.11
1.13.11
4.4.12
4.2.13
3.4.12
3.3.11
6.3.32
4.4.12
1.12.21
2.1.31
4.2.12
6.2.13
3.2.15
4.4.42
1.5.12
3.2.15
6.3.31
5.1.44
4.4.34
3.2.15
3.4.21
3.4.21
4.4.12
3.4.12
1.5.12
1.13.23
1.5.11

Majos (Bonyhád)
Majosháza
Majs
Makád
Makkoshotyka
Makiár
Makó
Malomsok
Mandabokor
(Nyíregyháza)
Maráza
Marcalgergelyi
Marcali
Marcaltő
Márkáz
Markotabödöge
Markóc
Maróc
Marócsa
Maroslele
Martfű
Martinka (Hajdúsámson)
Martonfa
Martonvásár
Martonyi
Matty
Mád
Mágocs
Máhomfa (Lenti)
Mályi
Mályinka
Mánd
Mándok
Mánia
Mány
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Máriapócs
Máriaújfalu
(Szentgotthárd)
Márkháza
Márkó
Márok
Márokföld
Márokpapi
Mártély
Mártélyi üdülőhely
(Mártély)
Máta (Hortobágy)
Mátészalka
Mátételke
Mátraalmás (Szuha)
Mátraballa
Mátraderecske
Mátrafüred (Gyöngyös)
Mátraháza (Gyöngyös)
Mátrakeresztes (Pásztó)
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély

4.4.21
1.1.21
1.5.13
1.1.21
6.7.23
1.9.31
1.13.22
2.1.32
1.10.11
4.4.34
2.2.11
4.3.11
2.1.32
6.4.13
2.1.32
1.5.11
3.4.21
1.5.12
1.8.11
1.7.22
1.10.14
4.4.34
1.4.12
6.8.52
1.5.11
6.7.23
4.4.21
3.4.12
1.9.32
6.5.12
1.6.12
1.10.12
4.4.11
5.3.13
1.5.12
5.3.13
2.1.11
4.4.34
6.2.121
1.10.11
3.2.15
6.3.21
5.1.44
1.5.13
3.4.12
1.6.11
1.13.22
1.8.12
1.7.31
1.10.12
1.3.12
6.4.23
6.4.23
6.4.24
6.4.13
6.4.11
6.4.12
6.4.23
6.8.21
6.8.22
6.4.11
6.8.21
6.8.21
6.8.21

Mátyásdomb
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Medina
Meggyeskovácsi
Megyaszó
Megyehíd
Megyer
Mekényes
Mencshely
Mende
Merenye
Memye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszesi-dunapart (Foktő)
Meszlen
Mesztegnyő
Mezőberény
Mezőcsát
Mezőcsokonya
Meződ
Mezőfalva
Mezőgyán
Mezőhegyes
Mezőhék
Mezőkeresztes
Mezőkomárom
Mezőkovácsháza
Mezőkövesd
Mezőladány
Mezőlak
Mezőmegyer
(Békéscsaba)
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Mezőőrs
Mezőpeterd
Mezősas
Mezőszemere
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Mezőtárkány
Mezőtúr
Mezőzombor
Méhkerék
Méhtelek
Mélykút
Mélykút (Nagyvenyim)
Ménfőcsanak (Győr)
Mára
Mérges
Márk
Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályhalma (Nádudvar)
Mihályháza
Mihályi

1.4.32
1.6.11
4.4.41
4.4.34
4.4.12
2.1.12
1.13.12
1.13.12
1.4.24
3.2.14
1.9.33
3.2.14
2.2.11
4.4.21
5.1.22
6.3.51
4.3.12
4.2.13
2.2.11
3.2.12
3.3.11
1.7.22
6.8.52
1.1.23
3.2.13
4.3.12
1.13.21
1.9.32
4.3.12
4.4.41
1.4.21
1.12.22
1.13.22
1.7.22
1.9.31
1.4.33
1.13.11
1.9.31
1.6.11
2.2.13
1.13.21
1.9.31
1.9.31
2.3.12
1.12.21
1.12.21
1.9.31
1.4.32
1.4.32
1.9.22
1.7.22
1.7.11
1.12.22
1.6.12
1.3.12
1.4.21
2.2.13
6.8.61
2.1.32
1.10.13
3.4.23
2.2.13
6.3.42
1.7.31
2.2.13
2.1.31

4.3.12
Mike
1.2.12
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
3.4.13
1.10.14
Mikepércs
Miklósfa (Nagykanizsa)
3.4.22
4.2.12
Miklósi
3.3.12
Mikosszéplak
6.8.31
Mikófalva
6.7.31
Mikóháza
3.4.13
Milejszeg
1.6.12
Milota
1.8.12
Mindszent
Mindszentgodisa
4.4.41
Mindszentkálla
5.1.21
Mindszentpuszta (Mezőőrs) 2.3.12
3.4.22
Misefa
Miske
1.1.23
Miskolc
1.9.32,6.5.11,
6.5.23, 6.5.31
Miskolctapolca (Miskolc) 6.5.23
4.4.22
Miszla
Mocsa
2.3.11
Mocsolyástelep (Kisgyőr) 6.5.23
Mogyoród
6.3.51
5.3.13
Mogyorósbánya
Mogyoróska
6.7.12
Moha
5.2.13
1.1.26
Mohács
Mohora
6.3.31
3.2.15
Molnaszecsőd
3.4.31
Molnári
4.4.42
Molvány
6.8.54
Monaj
6.7.22
Monok
6.3.52
Monor
6.3.52
Monorierdő
5.1.32
Monostorapáti
1.10.14
Monostorpályi
5.1.22
Monoszló
4.4.34
Monyoród
4.2.13
Mosdós
Mosonmagyaróvár
2.1.12
2.1.12
Mosonszentmiklós
2.1.12
Mosonszolnok
4.4.42
Mozsgó
6.8.31
Mónosbél
1.5.12
Mónosokor (Okorág)
Mór
5.2.13
Mórahalom
1.2.15
4.4.32
Mórágy
1.2.14
Móricgát
2.1.32
Mórichida
4.4.23
Mőcsény
1.1.24
Mőzs (Tolna)
4.4.21
Mucsfa
4.4.22
Mucsi
1.9.32
Muhi
3.4.31
Murakeresztúr
3.4.31
Murarátka
3.4.31
Muraszemenye
4.4.22
Murga
1.13.21
Murony
6.8.41
Múcsony

N
Nadap
Nagyacsád

5.2.34
2.2.13

2.2.13
Nagyalásony
1.6.12
Nagyar
4.3.13
Nagyatád
2.1.11
Nagybajcs
4.3.12
Nagybajom
3.4.23
Nagybakónak
1.1.25
Nagybaracska
6.5.31
Nagybarca
1.13.12
Nagybánhegyes
6.3.21
Nagybárkány
4.2.12
Nagyberény
4.2.13
Nagyberki
6.2.13
Nagybörzsöny
4.4.34
Nagybudmér
3.2.11
Nagycenk
1.5.12
Nagycsány
4.2.11
Nagycsepely
1.10.21
Nagycserkesz
1.9.32
Nagycsécs
5.1.51
Nagydém
1.10.12
Nagydobos
4.3.12
Nagydobsza
1.4.25
Nagydorog
1.10.13
Nagyecsed
Nagyegyháza (Bicske)
5.3.11
5.1.41
Nagyesztergár
1.13.12
Nagyér
Nagyfakos (Nagykanizsa) 3.4.23
1.9.21
Nagyfüged
3.2.12
Nagygeresd
1.6.12
Nagygéc
5.1.11
Nagygörbő
Nagygyanté (Mezőgyán) 1.12.22
2.2.13
Nagygyimót
4.4.21
Nagyhajmás
1.10.11
Nagyhalász
4.4.34
Nagyharsány
1.7.31
Nagyhegyes
1.6.12
Nagyhódos
N agyhörcsök-puszta
1.4.32
(Sárbogárd)
6.7.11
Nagyhuta
2.3.12
Nagyigmánd
Nagyiván
1.7.31
1.13.12
Nagykamarás
Nagykanizsa
3.4.22,3.4.23
3.4.22
Nagykapornak
1.4.21
Nagykarácsony
1.10.11
Nagykálló
1.9.12
Nagykáta
1.12.21
Nagykereki
6.3.21
Nagykeresztúr
1.1.23
Nagykékes (Harta)
6.8.62
Nagykinizs
Nagykopáncs (Tótkomlós) 1.13.22
4.3.12
Nagykorpád
5.3.31
Nagykovácsi
4.4.34
Nagykozár
4.2.12
Nagykónyi
6.3.24
Nagykökényes
3.1.23
Nagykölked
1.7.14
Nagykörű
1.2.12
Nagykőrös
3.3.12
Nagykutas
Nagylak
1.8.11
3.4.13
Nagylengyel
6.3.32
Nagylóc

Nagylók
Nagylózs
Nagymacs (Debrecen)
Nagymaros
Nagymágocs
Nagymányok
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypall
Nagypáli
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrada
Nagyrábé
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszekeres
Nagyszentjános
Nagyszékely
Nagyszénás
Nagyszokoly
Nagytanya (Ibrány)
Nagytarcsa
Nagytálya
Nagytárkánypuszta
(Csabrendek)
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytó tfalu
Nagytőke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Narda
Naszály
Nábrád
Nádasd
Nádasdladány
Nádudvar
Nágocs
Nárai
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk
Nemesborzova
Nemesbőd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés

1.4.21
3.2.11

1.11.11
6.1.11
1.13.12
4.4.21
3.3.12
1.5.13
6.8.13
4.4.34
3.3.12
4.4.42
2.2.11
3.4.23
1.12.12
3.4.11
3.4.23
6.4.22
1.8.12
1.6.13
5.3.13
3.3.11
4.3.13
1.6.12
2.3.11
4.4.22
1.13.21
4.2.12
1.10.11
1.1.12
6.5.22
5.1.33
5.1.51
3.3.12
4.4.34
1.13.23
1.9.21
1.6.11
4.4.42
5.1.31
4.4.21
5.1.53
1.4.21
6.5.12
4.2.13
1.10.11
3.1.22
2.3.11
1.6.12
3.3.12
1.4.23
1.11.12
4.2.11
3.1.23
6.5.32
3.4.21
1.9.32
1.6.12
3.2.13
3.4.25
3.1.22
4.3.13
2.2.13
4.1.16
2.2.13
3.4.21
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Nemeske
Nemeskeresztúr
Nemeskér
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesszalók
N emesszentandrás
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemti
Neszmély
Négyes
Németbánya
Németfalu
Németi (Szálánta)
Németkér
Nézsa
Nick
Nikla
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nógrád
Nógrádgárdony (Csitár)
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nóráp
Nőtincs

4.3.12
2.2.12
3.2.12
4.3.11
2.2.11
3.2.14
3.2.12
3.1.31
1.1.23
3.4.12
3.4.23
3.4.22
3.2.14
3.4.21
2.2.13
3.4.21
5.1.31
4.3.13
5.1.12
6.8.21
2.3.13
1.7.12
5.1.41
3.4.13
4.4.34
1.4.25
6.3.12
3.2.14
4.3.12
2.2.13
6.5.22
3.4.13
6.5.22
6.8.61
6.8.13
6.3.32
6.3.22
6.3.32
6.3.32
6.3.12
6.3.32
6.8.12
2.2.13
6.8.13

Ny
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárliget (Sarród)
Nyárlőrinc
Nyársapát
Nyergesújfalu
Nyékládháza
Nyésta
Nyim
Nyirád
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
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2.3.12
2.2.13
1.2.12
2.1.22
1.2.16
1.2.12
2.3.13
1.9.32
6.8.54
4.2.12
5.1.34
1.10.14
1.10.14
1.10.14
1.10.12
1.10.13
1.10.12
1.10.11
1.10.13
1.10.13
1.10.12

Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírjes (Balassagyarmat)
Nyírkárász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyírszőlős (Nyíregyháza)
Nyomár
Nyőgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl

1.10.11
1.10.11
1.10.12
6.7.31
1.10.11
1.10.12
6.8.12
1.10.12
1.10.13
1.10.11
1.10.12
1.10.14
1.10.12
1.10.14
1.10.13
1.10.11
1.10.12
1.10.11
1.10.13
1.10.12
1.10.21
1.10.11
1.10.11
1.10.13
1.10.11
6.8.54
3.3.11
4.4.42
2.3.12

O
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Oltáré
Ondód (Debrecen)
Onga
Orbányosfa
Őrei
Ordacsehi
Ordas
Ordaspuszta (Bércéi)
Orfalu
Orfű
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oros (Nyíregyháza)
Orosháza
Oroszi
Oroszlány
Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán

1.12.22
1.5.12
4.4.41
4.4.34
3.3.12
5.1.41
1.6.13
1.6.12
1.6.12
1.5.11
3.4.13
1.11.11
1.9.32
3.4.22
4.2.13
4.2.11
1.1.23
6.3.21
3.1.32
4.4.11
1.2.13
3.4.13
6.8.42
1.10.11
1.13.12
2.2.13
5.2.12
4.4.41
3.4.23
3.4.13
2.1.31
3.2.15
6.5.22
3.3.12
1.7.12
4.2.11

Ozmánbük
Ozora

3.3.12
4.2.12

ó

Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsa
Ócsanálos (Onga)
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
Óhíd
Óhuta (Háromhuta)
Ólmod
Ómassa (Miskolc)
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer
Ótompahát (Nagymágocs)
Ózd
Ózdfalu

4.4.11
5.3.11
5.1.22
1.1.12
1.9.32
4.4.34
4.4.34
1.10.11
1.8.11
2.2.11
6.7.23
3.1.22
6.5.11
1.9.32
1.6.12
1.2.15
1.13.22
6.8.32
4.4.34

ö

Öcs
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbő
Ömböly
Öntésmajor (Kapuvár)
Öregcsertő
Öreglak
Örkény
Örményes
Örménykút
Örvényes
Öskü
Ötfa (Kiskunmajsa)
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi

5.1.31
1.13.23
1.6.12
3.2.14
1.10.13
2.1.31
1.1.23
4.3.12
1.2.13
1.7.22
1.13.12
4.1.15
5.1.44
1.2.15
2.1.12
1.2.15
4.3.13

ő

Őcsény
Őr
Őrbottyán
Őrhalom
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Őrtilos
Ősagárd
Ősi

1.1.24
1.10.12
6.3.51
6.8.12
3.3.12
3.4.11
4.3.14
6.3.11
1.4.23

P

Pacsa
Padár
Padragkút (Ajka)
Pakod
Paks
Pálé
Pallag (Debrecen)
Palkonya
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény

3.4.23
3.4.23
5.1.34
3.4.11
1.4.25
4.4.41
1.10.14
4.4.34
4.4.34
6.3.24
4.1.15
6.8.52

Pamuk
Pankasz
Pannonhalma
Panyola
Pap
Papkeszi
Papos
Parassapuszta (Hont)
Parasznya
Párád
Parádfürdő (Párád)
Parádóhuta (Párád)
Parádsasvár
Paszab
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Patosfa
Patvarc
Pácin
Pácsony
Páhi
Páka
Pákozd
Pálfa
Pálfiszeg
Pálháza
Páli
Pálmajor
Pálmonostora
Pálosvörösmart
Pánd
Pányok
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Pápoc
Páprád
Pári
Pásztó
Pásztori
Pátka
Pátroha
Páty
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pellérd
Penc
Penészlek
Penyige
Perbál
Pere
Pereces (Miskolc)
Perecse
Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkedpuszta (Balkány)
Perkupa

4.3.12
3.4.11
5.1.52
1.6.12
1.10.12
1.4.23
1.10.12
6.2.13
6.5.31
6.4.24
6.4.24
6.4.24
6.4.23
1.10.11
4.3.13
6.8.12
4.2.13
4.4.42
4.4.41
4.3.12
6.8.12
1.6.13
3.3.12
1.2.13
3.4.13
5.2.34
1.4.24
3.4.13
6.7.31
2.1.31
4.3.12
1.2.16
6.4.13
6.3.52
6.7.12
2.2.13
2.2.13
2.2.13
2.2.13
5.1.51
3.3.11
1.5.12
4.2.12
6.8.21
2.1.31
5.2.34
1.6.14
5.3.31
1.6.12
5.2.33
2.3.12
3.2.14
4.4.31
6.3.11
1.10.14
1.6.12
5.3.22
6.8.61
6.5.31
6.8.53
4.4.34
3.1.22
3.1.22
3.2.11
1.4.21
1.10.11
6.6.23

Pernyéspuszta (Nagyrábé) 1.12.12
Perőcsény
6.2.13
Peterd
4.4.34
Pethőhenye
3.4.11
Petneháza
1.10.12
Petőfibánya
6.8.21
Petőfiszállás
1.2.16
Petőháza
3.2.11
Petőmihályfa
3.3.12
Petrikeresztúr
3.4.13
Petrivente
3.4.21
Pettend
1.5.12
Pécel
6.3.51
Pécs
4.4.11,4.4.31,4.4.34
Pécsbagota
4.4.34
Pécsdevecser
4.4.34
Pécsely
5.1.222
Pécsudvard
4.4.34
Pécsvárad
4.4.34
Pély
1.9.22
Pénzesgyőr
5.1.424
Pér
2.3.12
Péterhida
4.3.14
Péteri
6.3.52
Pétervására
6.8.24
Pétfürdő
5.1.23
Piliny
6.3.42
Pilis
1.2.12
Pilisborosjenő
5.3.41
Piliscsaba
5.3.421
Piliscsév
5.3.41
Pilisjászfalu
5.3.421
Pilismarót
6.1.11
Pilisszántó
5.3.422
Pilisszentiván
5.3.422
Pilisszentkereszt
5.3.422
Pilisszentlászló
6.1.12
Pilisszentlélek (Esztergom) 5.3.41
Pilisvörösvár
5.3.422
Pincehely
4.2.12
Pinkamindszent
3.2.14
Pinnye
3.2.11
Piricse
1.10.13
Pirtó
1.2.14
Piskó
1.5.11
Pitvaros
1.13.22
Pocsaj
1.12.13
Pogány
4.4.34
Pogányszentpéter
3.4.23
Polány
4.2.11
Polgár
1.7.31
Polgárdi
1.4.23
Pomáz
5.3.423
Porcsalma
1.6.12
Pornóapáti
3.1.23
Poroszló
1.7.13
Porpác
3.2.13
Porrog
3.4.23
Porrogszentkirály
3.4.23
Porrogszentpál
3.4.23
Portelek (Jászberény)
1.7.15
Porva
5.1.422
Potony
1.5.11
Potyond
2.1.31
Pócsa
4.4.34
Pócsmegyer
1.1.11
Pócspetri
1.10.11

3.4.11
Pókaszepetk
3.4.12
Pórszombat
3.2.13
Pósfa
Póstelek (Békéscsaba)
1.13.21
Pózva (Zalaegerszeg)
3.4.11
Pölöske
3.4.21
Pölöskefő
3.4.21
Pörböly
1.1.24
Pördefölde
3.4.13
Pötréte
3.4.21
1.7.11
Prügy
Pula
5.1.31
Pusztaapáti
3.4.13
Pusztaberki
6.8.13
Pusztacsalád
3.2.12
3.2.13
Pusztacsó
1.10.12
Pusztadobos
3.4.13
Pusztaederics
1.4.32
Pusztaegres (Sárbogárd)
6.7.32
Pusztafalu
1.13.12
Pusztaföldvár
1.4.25
Pusztahencse
4.3.12
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
3.4.13
1.2.15
Pusztamérges
5.1.34
Pusztamiske
Pusztamonostor
1.9.11
1.13.12
Pusztaottlaka
6.8.53
Pusztaradvány
1.4.21
Pusztaszabolcs
4.2.11
Pusztaszemes
3.4.21
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
1.2.15
Pusztataksony (Tiszabura) 1.7.13
1.2.12
Pusztavacs
5.2.12
Pusztavám
5.3.21
Pusztazámor
6.8.41
Putnok
2.1.11
Püski
6.3.22
Püspökhatvan
1.11.12
Püspökladány
3.2.14
Püspökmolnári
Püspökpuszta (Dávod)
1.1.25
Püspökszilágy
6.3.11
R

Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rakamaz
Ramocsa
Ramocsaháza
Raposka
Ravazd
Rauakna (Etes)
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahidvég
Rábakecöl
Rábapatona
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábasömjén (Sárvár)

6.5.31
6.8.42
2.1.12
6.8.52
6.8.52
1.11.11
3.4.12
1.10.11
4.1.16
5.1.52
6.3.42
2.1.32
2.1.32
3.2.15
3.2.14
2.1.31
2.1.32
3.2.14
2.1.32
2.1.31
3.2.14
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Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatótfalu
(Szentgotthárd)
Rábatöttös
Rábcakapi
Rácalmás
Ráckeresztúr
Ráckeve
Rád
Rádfalva
Rádóckölked
Rákos (Makó)
Rákóczibánya
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Ráksi
Rápolt
Rásonysápberencs
Rátka
Rátót
Recsk
Regenye
Regéc
Regöly
Remeteszőlős
Résznek
Rezi
Réde
Rédics
Rém
Répáshuta
Répáspuszta (Kaposvár)
Répcelak
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Rétalap
Rétközberencs
Rétság
Rétszilas (Sárbogárd)
Révfülöp
Révleányvár
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyő
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rozsály
Rozsrétszőlő
(Nyíregyháza)
Rózsafa
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudabánya
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2.1.32
2.1.32
2.1.32
2.1.31
3.2.15
3.2.14
2.1.32
1.4.21
1.4.11
1.1.21
6.3.11
1.5.12
3.1.23
1.13.22
6.8.22
1.7.22
1.7.22
4.2.13
1.6.12
6.8.53
6.7.22
3.2.15
6.4.24
4.4.34
6.7.12
4.2.13
5.3.31
3.4.12
5.1.12
5.1.53
3.4.12
1.3.12
6.5.13
4.2.13
2.1.31
3.2.12
3.2.12
3.2.12
2.3.12
1.6.14
6.8.13
1.4.24
4.1.15
1.6.13
1.6.13
2.2.13
3.4.21
6.3.32
4.3.12
4.3.12
4.3.12
4.3.12
4.3.13
1.10.12
5.1.52
6.8.13
4.4.34
1.6.12
1.10.11
4.4.42
6.4.12
3.2.11
3.1.31
1.8.12
6.8.42

Rudabányácska
(Sátoraljaújhely)
Rudolftelep
Rum
Rúzsa

6.7.23
6.8.42
3.2.14
1.2.15

S
Sajóbábony
6.5.31
1.9.32
Sajóecseg
6.8.42
Sajógalgóc
1.9.32
Sajóhídvég
6.5.31
Sajóivánka
6.8.41
Sajókaza
6.5.31
Saj ókápolna
1.9.32
Sajókeresztúr
1.9.32
Sajólád
6.5.31
Sajólászlófalva
6.5.32
Sajómercse
6.8.41
Sajónémeti
1.9.32
Sajóörös
1.9.32
Sajópálfala
1.9.32
Sajópetri
6.8.41
Sajópüspöki
1.9.32
Sajósenye
6.8.41
Sajószentpéter
1.9.32
Sajószöged
1.9.32
Sajóvámos
6.8.41
Sajóvelezd
3.2.12
Sajtoskál
5.1.21
Salföld
Salgótarján
6.8.21 , 6.8.22
Salgóbánya (Salgótarján)
6.8.22
3.2.13
Salköveskút
3.4.11
Salomvár
3.4.23
Sand
1.12.23
Sarkad
1.12.22
Sarkadkeresztúr
3.2.11
Sarród
1.9.22
Sarud
6.3.42
Ságújfalu
4.2.12
Ságvár
6.5.23
Sály
1.5.12
Sámod
6.3.21
Sámsonháza
1.8.12
Sándorfalva
4.4.41
Sántos
1.12.12
Sáp
1.6.13
Sárazsadány
1.10.14
Sáránd
1.4.21
Sárbogárd
1.4.24
Sáregres
3.3.12
Sárfimizdó
3.4.13
Sárhida
5.3.13
Sárisáp
5.2.13
Sárkeresztes
1.4.21
Sárkeresztúr
1.4.23
Sárkeszi
3.4.25
Sármellék
1.5.13
Sárok
1.4.21
Sárosd
1.6.13
Sárospatak
1.1.24
Sárpilis
1.12.12
Sárrétudvari
1.4.21
Sárszentágota
1.4.24
Sárszentlőrinc
1.4.23
Sárszentmihály
3.2.14
Sárvár

4.4.41
Sásd
5.1.33
Sáska
6.5.32
Sáta
1.6.13
Sátoraljaújhely
1.1.26
Sátorhely
4.3.11
Sávoly
4.3.13
Segesd
6.8.54
Selyeb
1.5.12
Sellye
1.2.14
Selymes (Soltvadkert)
1.6.13
Semjén
Semjénháza
3.4.31
1.4.21
Seregélyes
6.8.42.
Serényfalva
3.1.23
Sé
3.4.25
Sénye
1.10.11
Sényő
4.2.12
Sérsekszőlős
5.1.53
Sikátor
4.4.34
Siklós
4.4.34
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
1.5.13
4.4.12
Sikonda (Komló)
6.7.12
Sima
3.2.12
Simaság
4.4.41
Simonfa
1.4.33
Simontornya
1.4.24
Sióagárd
4.1.13
Siófok
4.1.13
Siójut
6.8.24
Sírok
3.3.11
Sitke
2.1.32
Sobor
5.1.52
Sokorópátka
1.1.22
Solt
1.2.13
Soltszentimre
1.2.14
Soltvadkert
5.3.422
Solymár
4.2.12
Som
4.4.34
Somberek
2.2.13
Somlójenő
2.2.13
Somlószőlős
Somlóvásárhely
2.2.13
2.2.13
Somlóvecse
Somlyóbánya (Salgótarján) 6.8.22
4.2.13
Somodor
4.2.12
Somogyacsa
4.4.42
Somogyapáti
4.3.12
Somogy aracs
4.2.13
Somogyaszaló
4.2.11
Somogybabod
Somogybükkösd
3.4.23
4.3.13
Somogycsicsó
4.2.12
Somogydöröcske
4.2.12
Somogyegres
4.3.12
Somogyfajsz
4.2.11
Somogy geszti
4.4.42
Somogyhatvan
4.4.42
Somogyhárságy
4.2.11
Somogyjád
Somogymeggyes
4.2.11
Somogysámson
4.3.11
4.3.12
Somogysárd
Somogysimonyi
4.3.13
Somogyszentpál
4.3.12
Somogyszil
4.2.13
Somogyszob
4.3.13

4.3.14
Somogytarnóca (Barcs)
4.2.11
Somogy túr
4.3.14
Somogyudvarhely
4.2.11
Somogyvámos
Somogyvár
4.2.11
4.4.42
Somogyviszló
Somogyzsitfa
4.3.11
Somoskő (Salgótarján)
6.8.22
Somoskőújfalu
6.8.21
1.6.12
Sonkád
1.4.24
Soponya
Sopron
3.1.13
3.2.12
Sopronhorpács
3.2.12
Sopronkövesd
3.1.12
Sopronkőhida (Sopron)
Sopronnémeti
2.1.31
Sorkifalud
3.2.14
3.2.13
Sorkikápolna
Sormás
3.4.21
Sorokpolány
3.2.13
Sóly
5.1.23
6.3.42
Sóshartyán
Sóskút
1.4.11
Sóstó (Siófok)
4.1.13
Sóstófalva
1.9.33
Sóstó-gyógyfürdő
(Nyíregyháza)
1.10.11
Sóstóhegy (Nyíregyháza) 1.10.11
Sósvertike
1.5.11
Sótony
3.3.11
Söjtör
3.4.21
Söpte
3.2.13
Sőréd
5.2.32
5.2.34
Sukoró
Sumony
1.5.12
Surd
3.4.23
Sutjány (Törökszentmiklós) 1.7.22
Susa (Ózd)
6.8.32
Súr
5.1.53
Sükösd
1.3.11
Sülysáp
1.9.12
Sümeg
5.1.33
Sümegcsehi
5.1.11
Sümegprága
5.1.11
Süttő
2.3.13

Sz
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhidvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadrét
(Tatárszentgyörgy)
Szabadszállás
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szada
Szajk
Szajla
Szajol
Szakadát
Szakácsi
Szakáid

1.4.24
1.4.21
1.4.33
4.2.13
1.13.12
1.2.13
1.1.22
4.4.34
4.3.12

1.11.11
1.10.12
1.6.14
6.3.51
1.5.13
6.8.24
1.7.14
4.4.22
6.8.54
1.9.32

Szakállas
(Törökszentmiklós)
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szalafő
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szalánta
Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamosszeg
Szamosta tárfalva
Szamosújlak
Szanazug (Doboz)
Szanda
Szandaszőllős (Szolnok)
Szandaváralja (Szanda)
Szánk
Szany
Szaporca
Szarkahegy (Tamási)
Szarvas
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskő
Szatmárcseke
Szatta
Szatymaz
Szava
Szágy
Szákszend
Szálka
Szántód
Szápár
Szár
Szárazd
Szárász
Szárföld
Szárliget
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szátok
Százhalombatta
Szebény
Szederkény
Szederkénypuszta
(Istenmezeje)
Szedres
Szeged
Szegerdő
Szeghalom
Szegi
Szegilong
Szegvár
Szekszárd

1.7.14
4.2.13
4.2.12
1.1.23
3.3.12
1.10.11
3.2.12
3.2.15
3.4.11
2.2.11
6.8.53
4.4.21
4.4.34
1.1.22
6.3.42
6.6.23
1.6.12
1.6.12
1.6.12
1.6.12
1.6.12
1.6.12
1.6.12
1.12.23
6.3.31
1.7.14
6.3.31
1.2.14
2.1.32
1.5.11
4.2.12
1.13.21
6.3.24
3.3.12
6.5.13
1.6.12
3.4.12
1.8.12
4.4.34
4.4.41
2.3.12
4.4.23
4.1.13
5.1.53
5.2.33
4.4.22
4.4.21
2.1.31
5.3.11
1.7.15
6.8.52
4.4.21
6.8.13
1.4.11
4.4.34
4.4.34
6.8.32
1.4.25
1.8.12
4.3.11
1.2.11
1.6.13
1.6.13
1.8.12
4.4.23

Szelcepuszta (Szin)
6.6.11
Szeleste
3.2.13
Szelevény
1.7.23
Szellő
4.4.34
Személy
4.4.34
Szemenye
3.3.11
Szemere
6.8.53
Szendehely
6.3.11
Szendrő
6.6.23
Szendrőlád
6.6.23
Szenna
4.4.41
Szenta
4.3.13
Szentantalfa
5.1.22
4.4.41
Szentbalázs
Szentbékkálla
5.1.21
1.5.11
Szentborbás
4.4.42
Szentdénes
Szentdomonkos
6.8.32
Szente
6.3.31
Szentegát
1.5.12
1.1.11
Szentendre
Szentes
1.13.22
Szentgál
5.1.44
Szentgáloskér
4.2.13
Szentgotthárd
3.2.15
Szentgyörgyvár
3.4.25
3.4.12
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
2.2.13
Szentistván
1.9.31
Szentistvánbaksa
6.8.61
Szentjakabfa
5.1.22
Szentkatalin
4.4.41
Szentkirály
1.2.16
Szentkirályszabadja
5.1.22
Szén tkozmadombj a
3.4.13
Szentkút (Tét)
2.2.13
Szentlászló
4.4.42
Szentliszló
3.4.13
Szentlőrinc
4.4.34
Szentlőrinckáta
1.9.11
Szentmargi tfalva
3.4.21
Szentmártonkáta
1.9.11
Szentmihályhegy (Őrtilos) 3.4.31
Szentpéterfa
3.1.23
Szentpéterfölde
3.4.13
Szentpéterszeg
1.12.13
Szentpéterúr
3.4.23
Szentsimon (Ózd)
6.8.32
Szenyér
4.3.11
Szepetnek
3.4.21
Szerecseny
2.2.13
Szeremle
1.1.25
1.7.11
Szerencs
1.12.12
Szerep
Szergény
2.2.11
6.3.12
Szécsénke
Szécsény
6.3.32
Szécsényfelfalu
6.3.42
Szécsisziget
3.4.12
Székely
1.10.11
Székelyszabar
4.4.34
Székesfehérvár
1.4.21, 1.4.23
1.13.22
Székkutas
Széphalom
(Sátoraljaújhely)
6.7.31
Széplak (Siófok)
4.1.13
Szigetbecse
1.1.21
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1.1.21
Szigetcsép
1.1.21
Szigethalom
1.1.11
Szigetmonostor
Szigetszentmárton
1.1.21
1.1.21
Szigetszentmiklós
1.1.21
Szigetújfalu
4.4.42
Szigetvár
4.1.16
Szigliget
Szihalom
1.9.31
3.4.12
Szijártóháza
Szikáncs
(Hódmezővásárhely) 1.13.22
1.9.32
Szikszó
2.1.31
Szil
6.8.23
Szilaspogony
4.4.34
Szilágy
2.1.31
Szilsárkány
3.4.13
Szilvágy
4.4.34
Szilvás
4.4.41
Szilva sszentmárton
6.5.12
Szilvásvárad
6.6.11
Szin
6.6.11
Szinpetri
6.3.23
Szirák
1.9.32
Szirma (Miskolc)
1.9.32
Szirmabesenyő
6.1.11
Szob
6.2.123
Szokolya
1.7.14
Szolnok
3.2.13
Szombathely
6.5.22
Szomolya
5.3.13
Szomor
5.3.11
Szórnod
1.11.11
Szorgalmatos
4.2.12
Szorosad
4.2.11
Szólád
6.6.12
Szögliget
1.5.12
Szörény
5.1.34
Szőc
3.3.12
Szőce
1.1.12
Sződ
1.1.12
Sződliget
4.4.34
Szőke
4.1.11
Szőkedencs
4.4.34
Szőkéd
1.1.26
Szőlőhegy (Mohács)
1.4.25
Szőlőhegy (Tengelic)
4.4.41
Szőlőhegy (Dombóvár)
6.8.42
Szőlősardó
4.2.11
Szőlősgyörök
Szőlőskislak
4.2.11
(Balatonboglár)
6.4.23
Szuha
6.8.42
Szuhafő
6.8.41
Szuhakálló
6.8.42
Szuhogy
4.4.42
Szulimán
4.3.12
Szülök
6.8.21
Szurdokpüspöki
6.8.31
Szúcs
6.8.12
Szügy
6.4.12
Szűcsi
4.4.34
Szűr

T

Tab
Tabajd

874

4.2.12
5.3.21

Tabdi
Tabód (Bonyhád)
Tagyon
Tahitótfalu
Takácsi
Taksony
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tamási
Tanakajd
Tapolca
Tapolcafő (Pápa)
Tapsony
Tar
Tarany
Tárcái
Tárd
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tarnabod
Tarnalelesz
Tárnáméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tarpa
Tarrós
Tass
Taszár
Tata
Tatabánya
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Tác
Tákos
Tállya
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Táplánszentkereszt
Tápszentmiklós
Tárkány
Tárnok
Tárnokréti
Táska
Tát
Tázlár
Tekenye (Zalaszentgrót)
Tekeres (Orfű)
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Telekháza (Egyek)
Teleki

1.2.14
4.4.22
5.1.22
1.1.11
2.2.13
1.1.21
1.7.11
1.7.11
1.7.11
1.7.11
5.1.31
4.2.12
3.2.13
4.1.16
5.1.51
4.3.13
6.8.21
4.3.13
1.7.11
6.5.22
6.5.31
5.3.141
1.12.23
5.3.142
5.1.52
1.9.21
6.8.32
1.9.21
1.9.21
6.8.24
1.7.13
1.9.21
1.6.11
4.4.12
1.1.21
4.2.13
2.3.11
5.2.12
1.3.12
1.2.13
1.2.13
1.4.24
1.6.11
6.7.11
2.3.12
1.9.12
1.7.15
1.9.12
1.9.12
1.9.12
1.2.11
1.2.11
3.2.13
2.3.12
2.3.12
1.4.11
2.1.32
4.3.12
2.3.13
1.2.14
3.4.25
4.4.12
1.5.12
3.3.12
1.13.21
1.7.21
4.2.11

Telki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengőd
Tenk
Terecseny (Almamellék)
Terem
Tereske
Teresztenye
Terény
Terpes
Teskánd
Tetétlen
Tevéi
Téglás
Tékes
Tényő
Tépe
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Tét
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
Tikos
Tilaj
Tímár
Tinnye
Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabög (Tiszakécske)
Tiszabő
Tiszabura
Tiszacsege
Tiszacsermely
Tiszacsécse
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenő
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakécske
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu

5.3.31
6.7.12
1.4.25
4.4.34
4.2.12
1.9.22
4.4.42
1.10.13
6.8.13
6.8.42
6.3.31
6.8.24
3.4.11
1.11.12
4.4.22
1.10.11
4.4.12
5.1.52
1.12.13
5.1.43
6.8.11
1.5.11
4.4.34
2.2.13
6.5.23
1.6.12
4.1.15
4.3.11
3.4.23
1.11.11
5.3.13
1.6.11
1.2.12
1.7.12
1.6.12
1.10.11
1.10.12
1.2.12
1.7.14
1.7.13
1.7.12
1.6.13
1.6.12
1.7.11
1.7.21
1.7.11
1.7.12
1.11.11
1.7.22
1.7.21
1.7.21
1.7.12
1.7.21
1.7.23
1.7.14
1.6.14
1.6.13
1.6.11
1.7.12
1.2.12
1.6.12
1.7.23
1.7.11
1.11.11
1.7.11
1.6.11
1.11.11

Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszőlős
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszaiig
Tiszaújfalu (Tiszaalpár)
Tiszaújváros
Tiszavalk
Tisza vasvári
Tiszavárkony
Tisza vid
Tisztaberek
Tivadar
Tokaj
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolna
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tömör
Tompa
Tompahát
(Derekegyháza)
Tompaládony
Toponár (Kaposvár)
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentan drás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tóalmás
Tófalu
Tófej
Tófű
Tószeg
Tótkomlós
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony

1.9.22
1.7.21
1.7.12
1.7.14
1.10.11
1.7.21
1.7.23
1.7.14
1.6.11
1.7.21
1.6.11
1.8.11
1.7.21
1.7.11
1.7.12
1.6.14
1.7.14
1.8.12
1.2.12
1.7.12
1.7.12
1.7.31
1.7.14
1.6.11
1.6.12
1.6.11

Tök
Tökfalu (Pusztaottlaka)
Tököl
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Töröcske (Kaposvár)
Törökbálint
Törökkoppány
Törökszentmiklós
Törtei
Töttös
Tőserdő (Lakitelek)
Tőzeggyár-major (Fertőd)
Trizs
Tunyogmatolcs
Túra
Tuzsér
Túristvándi
Túrkeve
Túrony
Túrricse
Tündérmajor (Zirc)
Tűrje
Tüskevár

5.3.13
5.3.13
3.3.11
6.7.23
1.12.21
6.8.13
1.1.24
4.4.22
1.7.21
6.8.54
1.3.12

Tyúkod

1.6.12

U
Udvar
Udvari
Ugod
Ukk
Und
Uppony
Ura
Uraiújfalu
Uszka
Úszód
Űzd (Sárszentlőrinc)
Uzsa

1.1.26
4.4.22
5.1.51
2.2.13
3.2.12
6.5.32
1.6.12
3.2.14
1.6.12
1.1.23
1.4.24
5.1.11

1.7.11

1.13.22
3.2.12
4.2.13
1.4.12
3.4.12
4.4.41
3.2.12
6.6.24
6.6.11
6.6.23
6.6.23
6.6.24
3.4.12
6.8.61
1.10.12
3.1.23
4.2.12
1.9.11
1.9.21
3.4.13
4.4.21
1.7.14
1.13.22
4.3.12
3.4.31
3.4.31
1.5.11
5.1.31

Ty

ú

Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újfalu (Pusztaföldvár)
Újfehértó
Újhartyán
Újhuta (Háromhuta)
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újkígyós
Újkóvár (Balassagyarmat)
Újlengyel
Újléta
Újlőrincfalva
Újmassa (Miskolc)
Újmohács (Mohács)
Újpetre
Újrónafő
Újsolt
Újszalonta
Újszász

5.3.22
1.13.12
1.1.21
2.3.12
3.1.22
1.2.16
4.4.41
5.3.32
4.2.12
1.7.22
1.2.12
1.5.13
1.2.12
2.1.22
6.8.42
1.6.12
1.9.11
1.6.13
1.6.12
1.7.22
4.4.33
1.6.12
5.1.41
3.4.24
2.2.13

5.2.33
1.9.33
1.6.14
1.13.12
1.10.11
1.2.12
6.7.11
1.12.22
4.2.12
1.6.11
3.2.12
1.13.12
6.8.12
1.2.12
1.10.14
1.9.22
6.5.11
1.1.25
4.4.34
2.1.22
1.1.22
1.12.22
1.7.15

Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtanya (Bátorliget)
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Úny
Úrhida
Úri
Úrkút

ü

Üllés
Üllő
Üröm

V
Vadna
Vadosfa
Vadkertitó (Soltvadkert)
Vaja
Vajdabokor (Nyíregyháza)
Vajdácska
Vajszló
Vájta
Valkonya
Valkó
Vanyarc
Vanyola
Varászló
Varbó
Varbóc
Varga
Varsád
Varsány
Vasad
Vasalja
Vasas (Pécs)
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vasszentmihály
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vasvár
Vaszar
Vasztély (Csabdi)
Vatta
Vác
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vácszentlászló
Vág
Vágáshuta
Vál
Vállaj

1.8.11
1.7.31
1.2.11
1.10.13
1.1.23
1.7.31
3.4.23
4.3.12
5.3.13
1.4.23
6.3.51
5.1.32
1.2.15
1.1.12
5.3.41
6.8.41
2.1.31
1.2.14
1.10.12
1.10.21
1.6.13
1.5.12
1.4.25
3.4.21
6.3.51
6.3.23
2.2.13
4.3.13
6.5.31
6.6.11
4.4.12
4.4.22
6.3.32
1.1.12
3.2.14
4.4.11
3.2.13
3.3.12
3.2.12
3.3.11
3.1.23
1.3.12
1.10.11
3.3.12
3.2.13
3.2.15
3.2.14
3.2.13
3.3.12
2.2.13
5.3.13
6.5.23
1.1.11
6.3.11
6.3.51
6.3.11
6.3.22
1.1.12
1.9.11
2.1.31
6.7.11
5.2.33
1.10.13

Vállus
Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámospércs
Vámpuszta (Igar)
Vámosszabadi
Vámosújfalu
Váncsod
Várad
Váralja
Váraszó
Várbalog
Várda
Várdomb
Várfölde
Várgesztes
Várkesző
Várong
Városerdő (Gyula)
Városföld
Városlőd
Várpalota
Várvölgy
Vásárosbéc
V ásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vásárosnamény
Vászoly
Vát
Vátyonpuszta (Geszt)
Vázsnok
Vecsés
Vejti
Vekerd
Velem
Velemér
Velence
Velencefürdő (Velence)
Velény
Vereb
Veresegyház
Verőce
Verpelét
Verseg
Versend
Veszkény
Veszprém
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vezseny
Vécs
Végegyháza
Vékény
Véménd
Vének
Vép
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vérteskozma (Gánt)
Vértessomló
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5.1.12
1.6.11
3.2.12
1.9.21
6.8.11
1.6.12
1.10.14
1.4.32
2.1.11
1.6.13
1.12.21
1.5.12
4.4.11
6.8.32
2.1.12
4.2.13
4.4.23
3.4.13
5.2.21
3.3.11
4.2.13
1.12.23
1.2.16
5.1.44
5.1.43
5.1.11
4.4.42
4.4.41
2.1.31
3.3.11
1.6.11
5.1.22
3.2.13
1.12.22
4.4.12
1.1.12
1.5.11
1.12.21
3.1.21
3.4.12
1.4.22
1.4.22
4.4.34
5.2.33
6.3.51
6.1.11
6.8.24
6.3.24
4.4.34
2.1.31
5.1.31
5.1.22
2.2.13
5.1.53
1.7.14
6.4.21
1.13.11
4.4.21
4.4.34
2.1.11
3.2.13
5.2.33
5.2.33
5.2.11
5.2.21
5.2.22

Vértesszőlős
Vértestolna
Vése
Vésztő
Vica (Beled)
Vid
Vigántpetend
Villány
Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Visegrád
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vizslás
Vizsoly
Vízvár
Vokány
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
Vörs

2.3.11
5.3.141
4.3.13
1.12.22
2.1.31
2.2.13
5.1.31
4.4.33
4.4.34
6.8.62
5.1.23
6.7.31
2.2.11
3.4.25
5.1.11
5.1.11
6.1.11
4.4.42
6.4.21
1.6.13
4.2.11
3.3.12
6.6.24
1.9.21
2.1.31
6.8.21
6.8.62
4.3.14
4.4.34
4.1.17
3.4.21
3.2.12
3.3.11
5.1.31
4.1.11

Z
Zabar
Zagyvarékas
Zagyvaróna (Salgótarján)
Zagyvaszántó
Zajk
Zajta
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakaros
Zalakomár
Zalakoppány
(Zalaszentgrót)
Zalaköveskút
Zalalövő
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg

6.8.32
1.7.15
6.8.22
6.8.21
3.4.21
1.6.12
4.2.12
3.4.24
3.4.12
3.4.11
3.3.12
3.4.24
3.4.11
3.4.11
2.2.12
2.2.13
5.1.33
3.3.12
3.4.23
3.4.11
3.4.23
4.3.13
3.4.23
3.4.25
3.4.11
2.2.11
3.4.23
3.4.23

Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgrót
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zalatárnok
Zalaudvarnok
(Zalaszentgrót)
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zaláta
Zalkod
Zamárdi
Zanat (Szombathely)
Zaránk
Zádor
Zádorfalva
Záhony
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zámoly
Zánka
Závod
Zebecke
Zebegény
Zemplénagárd
Zengővárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zirc
Zomba
Zók
Zubogy

3.4.23
5.1.11
2.2.11
3.4.21
3.4.24
3.4.11
3.4.11
3.4.23
3.4.24
3.3.12
3.4.23
3.4.21
3.4.12
3.4.13
3.4.24
3.4.23
3.4.25
3.4.11
1.5.11
1.6.13
4.1.13
3.2.13
1.9.21
1.5.12
6.8.42
1.6.13
4.3.14
4.3.14
1.2.15
5.2.31
4.1.15
4.4.21
3.4.13
6.2.13
1.6.13
4.4.34
1.4.21
4.2.12
6.8.54
4.2.13
5.1.421
4.4.22
4.4.34
6.8.42

Zs
Zsadány
1.12.22
Zsana
1.2.15
Zsarolyán
1.6.12
Zsáka
1.12.21
Zsámbék
5.3.22
Zsámbok
1.9.11
Zsebeháza
2.1.31
Zselickisfalud
4.4.41
Zselickislak
4.4.41
Zselicszentpál
4.4.41
Zsennye
3.2.14
Zsédeny
3.2.14
Zsibót (Szigetvár)
4.4.42
Zsira
3.2.12
Zsírostanya (Tyúkod)
1.6.12
Zsombó
1.2.15
Zsórifürdő (Mezőkövesd) 1.9.31
Zsujta
6.8.61
Zsurk
1.10.12
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SZÉKESFEHÉRVÁR
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Autópálya

1 000 000-nál több lakos

100 001 - 1 000 000 lakos

■

Autóút
Elsőrendű főútvonal
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50 001 - 1 00 000 lakos

r r

=

=

Másodrendű főútvonal

~

rTrr=

Fontos összekötő út

25 001 - 50 000 lakos
-------

BICSKE

Egyéb út

10 0 0 1 -2 5 000 lakos
--------

Fegyvernek

5 001 - 1 0 000 lakos

Csobánka

1 001 -

Kisoroszi

1 000-nél kevesebb lakos

BUDAPEST

1

■*

SZOLNOK

5 000 lakos

Földút

O

Közúti határátkelő

O

Vasúti határátkelő
Két- vagy többvágányú
villamosított vasútvonal

Főváros

Egyvágányú villamosított
vasútvonal
Megyeszékhely

Egyvágányú vasútvonal
Keskeny nyomközű vasútvonal

Város

o
BOKROS #
Tiszaújfalu •

HÉV

Község
Város, község
egyéb belterülete
Város, község
külterülete

D

Vasúti végállomás
Repülőtér

Nagytáj határa

Államhatár

wmmmmamMamm

Megyehatár

Középtáj határa

—

Megyeszékhely határa

Kistájcsoport
határa

------------------------

~ — ■— — ----- — *

Település határa (Budapest kerületeinek határa)

Kistáj határa

25 1

th.

A kistáj területén található legmagasabb
és legalacsonyabb pont tengerszint
feletti magassága

TÁ JI A D O T T S Á G O K ÉS É R T É K E K P IK T O G R A M JA IN A K M AG YARÁZATA
Arborétum, park

n
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Barlang
Kilátó
Gyógyvíz, gyógyfürdő
Nemzeti park, tájvédelmi körzet, országos
jelentőségű természetvédelmi terület
Rekreáció, természetjárás

0

©
w

Természeti ritkaság
Geológiai képződmény
Vár

[Í1
k

Templom, kápolna, kolostor
Kastély, kúria

ÍdO
d
|
t*t
n

Palota, középület, épületegyüttes
Temető

Köztéri szobor

fi

íTr
n
©

Közlekedési, ipari nevezetesség, gyűjtemény
Régészeti, történelmi bemutatóhely, múzeum
Népi építészeti látnivaló
Színház

