
10. A Pannonhalmi-dombság

The Pannonhalma Hills

Bár a Pannonhalmi-dombság a Kisalföld közepén helyezkedik el, természetföldrajzi besorolás szerint
a Bakonyvidék részét képezi. A Bakony irányából a Gyôri-medence felé húzódó három dombvonulat
élesen elkülönül a szomszédos tájtól, a környezô területeknél mintegy 150 méterrel magasabb domb-
hátak szigetszerûen emelkednek ki a Kisalföldbôl, s ennek köszönhetôen sajátos mikroklímával, ta-
lajtani és élôvilági adottságokkal rendelkeznek.

Földtani felépítését tekintve a dombság 10-15 millió éves, felsô pliocén eredetû, rá mintegy tízezer
évvel ezelôtt eltérô vastagságban lösz rakódott, néhol az egykor észak felôl érkezô folyók kavicshor-
daléka is elôbukkan. A magas löszfalak ideális fészkelôhelyet jelentenek a fokozottan védett gyur-
gyalag (Merops apiaster) számára.

Az uralkodó talajtípus a Ramann-féle barna erdôtalaj, de ahol az enyhe lejtésû völgyek agyagba mé-
lyülnek, nedvesebb termôhelyek alakulnak ki.

A dombság a Bakony és a Kisalföld között éghajlat szempontjából is átmenetet képez: mérsékelten
meleg, nedves, enyhe telû, az éves átlaghômérséklet 9,5 ºC körül alakul. Az uralkodó szélirány az
északnyugati.

A dombság felszíni és felszín alatti vizekben szegény. A fô völgyekben két patak, a Pándzsa és a Sós-
ér húzódik. A talajvíz mélysége átlagosan kettô-öt méter, de a magasabban fekvô részeken olykor
csak harminc-negyven méteres mélységben található.

A dombvidék élôvilága erôsen heterogén, hegységi fajok éppúgy elôfordulnak, mint síkságokon élôk.

A dombságban háborítatlan erdô nem található. Az eredeti erdôtársulás valószínûleg a cseres-tölgyes
(Quercetum petraeae-cerris) volt, amelyben helyenként nyílt társulások – homokpusztagyepek 
(Festucetum vaginatae) és pusztagyepek (Festucion sulcatae) – is megjelenhettek.

A dombvidék két nagytáj közötti összekötô szerepe az állatvilág szempontjából is meghatározó. 
Kiemelt értéket képvisel a térség országos viszonylatban is gazdag madárállománya.

Even though the Pannonhalma Hills are situated in the middle of the Kisalföld (the “Lesser Hungarian
Plain”), geographically they are classified as part of the Bakony Mountain Region. Trending north from
the Bakony Mountains toward the Gyôr Basin, the three ranges of hills are sharply demarcated from
the surrounding lands. Like islands, the ridges rise some 150 m above the plains, and possess dis-
tinctive microclimates, soils, and wildlife habitats.

In terms of geological make-up, the hills emerged 10-15 million years ago, in the Upper Pliocene.
About 10,000 years ago, they were overlain by a loess blanket of varying thickness. Here and there,
traces of the gravelly alluvium deposited by former rivers coursing south are still visible. The high
loess cliffs provide ideal nesting grounds for the bee-eater (Merops apiaster), a strictly protected bird
that is increasingly rare in Hungary.

The predominant soil type is Ramann’s brown forest soil, with wetter soils forming where the mild
slopes run into clay.

The Hills also form a transition between the Bakony Mountains and the Plain in respect of their climate,
which is characterized by moderately warm summers, damp, mild winters, an annual mean tempera-
ture of around 9.5 °C, and prevailing north-westerly winds.

Surface and underground waters are in short supply in the Hills. The two main valleys each have their
own small streams, the Pándzsa and the Sós-ér. The water table normally lies at 2-5 m underground,
although it may be as deep as 30-40 m below the surface in higher altitude locations.

The wildlife of the Hills is rather diversified, with mountain-dwelling species sharing the habitats with
flatland species.

The Hills no longer harbor any untouched forests. The original tree association here was probably the
sessile oak/turkey oak forest (Quercetum petraeae-cerris), here and there possibly interspersed with
open sand steppes (Festucetum vaginatae) and slightly salt-affected rangelands (Festucion sulcatae).

The role of the Hills as a bridge between the aforementioned two larger regions is clearly felt in the
structure of the fauna as well. The wealth of local bird populations stands comparison with that of
any other region in Hungary, and represents a high-priority natural asset.

A Pannonhalmi-dombság délkeleti irányból – 2006
The Pannonhalma Hills as seen from the southeast (2006)
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Fotók: Pottyondy Ákos, Pôcze Vilmos

Jellegzetes talajszelvény
Characteristic soil section

Gyurgyalag / European bee-eater (Merops apiaster)

Löszfal gyurgyalagfészkekkel
A loess cliff with bee-eater dwellings

Katonai térkép – 1910
Military map (1910)


