A KISALFÖLD TÁJAI (természetföldrajzi jellemzés)
1. Általános jellemzés:
A Kisalföld (régebben Kis-Magyar-alföld vagy
Pozsonyi-medence)
 Szlovákia nyugati síkságát (Duna-mentialföld),
 a Magyarország északnyugati részén található „magyarországi
Kisalföldet”
 és az Ausztriában található Seewinkel tájegységet magába foglaló földrajzi
terület.
A Kisalföld elnevezés a területet a Kárpát-medence nagyobb kiterjedésű
síkságát jelentő Alföldtől, vagyis a „Nagyalföldtől” különbözteti meg.
Teljes területe 9000 km², ennek kevesebb, mint fele – 4000 km² – tartozik
Magyarországhoz.
Mivel ez hazánk egyik legnyugatibb tája, jelentős az Atlanti-óceán hatása:
gyakoribb a borultság, kisebb a hőingás, és egyenletesebb a csapadék
eloszlása.
Nyugati peremén található a Dévényi-kapu – a Kárpát-medence nyugati
bejárata – emiatt hazánk egyik legszelesebb tája.
A miocén kortól kezdve folyamatosan süllyedő területről van szó, melyet az
itt megjelenő Duna és mellékfolyói töltöttek fel üledékeikkel. Így jött létre
Európa legnagyobb folyami hordalékkúpja, a Szigetköz és Csallóköz
területe.
A Kisalföld éghajlata: a Kisalföldön a nyár hűvös, a tél enyhe. Viszonylag
kevés a napsütés, és egyenletesen oszlik el a csapadék.
A Kisalföld felszíne: felszínének nagy része tökéletesen sík, mert a folyók
alakították ki. Hordalékukon jó termőtalaj képződött.
2. Főbb tájegységei:
a) Győri-medence: a Kisalföld központi része, ma is süllyedő, feltöltődő
medence, melynek felszíne tökéletes síkság.
b) Szigetköz: az Öreg- és a Mosoni-Duna között elterülő, zátonyos,
szigetekkel, folyóágakkal tagolt ártéri világ. (Szlovákiai „párja” a
Csallóköz, az Öreg- és a Kis-Duna között.) Hatalmas szárazföldi delta- és
hordalékkúp vidék, jelentős természeti- és gazdasági (pl. ivóvízkészlet)
értékekkel, melyeket erősen veszélyeztet a bősi vízierőmű-rendszer.

c) Mosoni-síkság: mély fekvésű, feltöltött, termékeny terület.
d) Rábaköz: a Rába és Répce közötti feltöltött síkság.
e) Fertő-Hanság medence: A Győri-medencétől nyugatra fekvő, rossz
lefolyású terület. Mocsaras, lápos részeit - bár valószínűsíthető haszna
kérdéses - lecsapolták. Ma is jelentős tőzegkészlet rejtőzik a talaj alatt.
f) Marcal-medence: a Kisalföld déli öblözete a Kemeneshát és a Bakonyalja
között, tengelyében a névadó folyóval. Folyóvízi eróziós tevékenység,
lehordás során alacsonyodott mai alföldi szintjére. Nyugati peremén a Ság
(tszf. 278 m), keleti szélén a Somló (tszf. 433 m) bazalt vulkáni kúpjai
jelzik az egykori felszín magasságát (tanúhegyek).
g) Rába-völgye: az Alpokból lefutó folyók lerakott kavicstakarójába vágódott
be, és hozta létre völgyét a sebes vizű Rába. Ezáltal az egységes, ún.
nyugat-magyarországi kavicstakaróról leválasztotta a Kemeneshát
területét.
h) Győr-Tatai-teraszvidék (vagy Komárom-Esztergomi-síkság):
A Kisalföld fokozatos elvégződése, kiékelődése keleti irányban, melyet az
egykor magasabb szinteken folyó Duna teraszmaradványai jellemeznek.

