
A Szigetközt is magába foglaló Kisalföld területét a 

földtörténeti harmadidőszak végén, a pliocénben a 

Pannon-beltenger borította. A időszak végére a ten-

ger medencéje a széleken kavics, a belső részeken 

agyag, márga és finom homok rétegekkel töltődött fel 

és helyén egy kiédesülő vizű tórendszer maradt vissza. 

Ekkor léptek a medencébe az Alpok és Kárpátok irá-

nyából érkező folyók, a Duna, a Morva, a Rába, a 

Vág és a Nyitra elődei, melyek esésüket elvesztve, le-

rakódó kavicsos-homokos hordalékukkal tovább töl-

tötték a levantei időszakban viszonylag gyorsan süllye-

dő medencét. Később, a medence fokozatos feltöltő-

dése miatt a folyók iránya megváltozott; a negyedi-

dőszak kezdetén - kb. 1 millió évvel ezelőtt - a Duna 

már a Hainburgi-hegy és a Kis-Kárpátok között tört be 

a medencébe, kelet felé építve ki új medrét. Ezzel a 

térség mai vízrendszere kezdett kialakulni. A folyó a 

hegyek közül kilépve, felső szakasz jellegét elvesztve, 

átmeneti jellegűvé vált. Esése csökkent, hordalékát le-

rakta. A lerakódott hordalék többször átrendeződött, 

kimosódott, miközben a finom hordalék távolabbra 

került. Így egy hordalékkúp alakult ki ami néhol 410 m 

vastagságú kavicsréteget eredményezett. Ez a folya-

mat jelenleg is tart. A hordalékkúp csúcsa Pozsony tér-

ségében van. Oldalait ma a Mosoni-Duna és az Érse-

kújvári-Duna-ág jelzi, alapja pedig a Győr - Gönyű - 

Guta (Kolárovó) vonalon van. A legvastagabb kavics-

réteg Lipót térségében található, ettől távolodva a 

kavicsrétegek vékonyodnak, szemszerkezetük fino-

mabbá válik.  

A Szigetközt borító fedőréteg (a kavicságyon elterülő 

talaj) vastagsága változó. Szigetköz felső részén 0,6-1,0 

m, helyenként 2-3 m. Legvékonyabb Dunaremete és 

Ásványráró között, ahol a kavics sok helyen a felszínig 

ér, vagy ásónyomra megtalálható. Szap térségétől 

kezdődően a fedőréteg vastagsága fokozatosan 

megnő és Szigetköz legalsó részén helyenként eléri a 

6,0-8,0 m-t is. 

 

 

A Szigetközben a talajképződés alapanyagát szinte 

teljes mértékben a folyóvízi üledékek (alluviumok) ké-
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pezték. Az üledékre jellemző a nagy mésztartalom, va-

lamint a nagy vertikális és horizontális változatosság 

(rétegezettség és foltosság). A talajképződési folya-

matokra rendelkezésre álló idő, valamint a talajvízhez 

való viszony alapján jelenleg meghatározók a humu-

szos öntés, a réti talajok és a terasz csernozjom talajok. 

A nyers öntésanyag a talajképző tényezők és az eltelt 

idő hatására először öntéstalajjá, majd humuszos ön-

téstalajjá alakul. Ahol a talajvíz hatása folyamatos, ott 

a talajképző folyamatok hidromorf talajképződmé-

nyek, a réti öntéstalaj és réti talajok kialakulását ered-

ményezik. A talajvíz-hatástól mentessé vált területe-

ken, pl. egy kavicsteraszon, terasz csernozjom (réti 

csernozjom) talajok alakultak ki.  

Az öntéstalajok általában fiatal hordalék lerakódásá-

val keletkeztek. Az újabb és újabb hordalék-lerakódás 

következtében nem alakulhatott ki az éghajlatnak és 

a növényzetnek megfelelő talajtípus. Ezt az is jelzi, 

hogy az altalajban gyakran különböző mélységben (a 

20 - 100 cm mélységtartományban) eltemetett talajré-

tegeket találunk. Ezeket egy-egy újabb áradás elte-

mette, és a felszínre nyers hordalékot rakott, amelyen 

újra megindult a talajképződés. A Szigetköz öntéstala-

jai meszes öntéstalajok, főként fiatal öntésiszapból és 

öntéshomokból állnak. A feltalaj legnagyobbrészt vá-

lyog, agyagos vályog, kisebb részben homokos vá-

lyog; az öntéshomok igen ritka. Az altalaj vályog, ho-

mokos vályog, néhol agyagos vályog. Ezek jól vezetik 

a vizet, de rosszul tartják meg azt. Az altalajban ritkán 

mészkiválások és mészkőpadok is találhatók. Szódát és 

sót káros mennyiségben nem tartalmaznak, foszfor - és 

nitrogénellátottságuk gyenge, káliumtartalmuk nö-

vénytermesztési szempontból kielégítő. 

A réti talajok a Szigetközben és Győr-Moson-Sopron 

megye más részein nagy területet foglalnak el. Mivel 

öntésen alakultak ki, ezért mésztartalmuk általában 

magas, 20-25%. A humuszos réteg 30-60 cm közötti 

vastagságú. Gyakran erősen kötött, magas agyagtar-

talmú talajok. A talaj kémhatása gyengén lúgos. A 

foszfor- és nitrogénellátottság gyenge, a káliumtarta-

lom kielégítő.  

A szigetközi csernozjom talajok morzsás szerkezetének 

kialakításában a humusz mellett a kalcium is részt vesz. 

Humuszos rétege vékony, humusztartalma a többi 

csernozjoméhoz képest alacsonyabb. A felvehető nit-

rogén- és foszfortartalom általában alacsony, a káli-

umellátottság közepes. 

A kavicson kialakult szigetközi talajoknál a talajtípus 

mellett nagyon fontos a talaj, a holocén fedőréteg 

vastagsága. A vastag fedőrétegű talajok több vizet 

tudnak tárolni, termőképességük általában jobb. 

A Magyar Állami Földtani Intézetben elkészült - a „Kisalföld 

Földtani Térképsorozata” keretében - a Szigetköz fedőré-

teg-vastagság térképe (Scharek P., 1999). 

A SZIGETKÖZ MŰHOLDKÉPE 

forrás:http://www.maps.google.hu 2012.01.06. 

RÉTI TALAJ  

Forrás: http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/reti/reti.htm 2012.01.05. 

ÖNTÉS TALAJ  

Forrás: http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/reti/ontes.htm 2012.01.05 

CERNOZJOM (MEZŐSÉGI) TALAJ  

Forrás: http://www.agroland.hu/tudomany/?m=lo&id=86 2012.01.05 

http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/reti/reti.htm
http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/reti/reti.htm

