
9, Udvard, Perbete, Bagota, Imely, Naszvad, Bajos (Komárom- 
megye) községek és Érsekújvár város (Nyitramegye) határának 

részletes agrogeologiai fölvétele,

(Jelentés az 1900-ik évi részletes agrogeologiai fölvételről.)

Timkó LviBÉ-től.

Előszó.

A Kis-Alföld dunáninneni részének •—- előző évi felvételeim kapcsán 
folyton Ny felé haladván, —  agrogeologiai térképezésében eljutottam immár 
a Nyitra-folyóig. A nemetujvári dombok végső nyúlványait elhagyva, —  
melyek vízválasztóként húzódnak a Garam, Zsitva és Nyitra folyók között, —  
hullámos felületű terraszon haladtam végig, mely a dombokhoz Ny felől 
csatlakozva, a Zsitva alluviumánál végződik. Innen Ny-nak haladva már a 
kis-alföldi nagy rónaság veszi kezdetét: a Zsitva,' Nyitra és Vág folyók hatal
mas árterülete.

E lapos, sok helyütt mocsaras, ingoványos területet csak itt-ott sza
kítja meg egy-egy homokbuczka-vonulat, hogy tarkázza azt az egyhangú 
képet, mit a messze terjedő lapály nyújt.

Föladatomat ez évi felvételeim kapcsán az képezte tehát, hogy a fen
tebb már nagyobb körvonalaiban feltüntetett vidéknek a vezérkari térkép 
14. zóna XVIII. rov. EK jelű részét járjam be s agrogeologiailag részle
tesen térképezzem, csatlakozván ezúttal D felől H obusitzky H enbiií m. kir. 
agrogeologus ugyanez évi felvételeihez. Működési területem tehát Érsek
újvár, O-Gyalla rögzítette vidékre esett, az eddig felvett vidéktől Ny felé a 
Nyitra-folyóig.

Ugyanez alkalommal kell, hogy megemlékezzem ama nagybecsű látoga
tásról, melyben augusztus 8-án Böckh János miniszteri osztálytanácsos, 
igazgató úr Ő Nagysága és dr. Szontágh Tamás bányatanácsos, osztály- 
geologus úr, mint osztályunk vezetője, részesíteni szívesek voltak. Szives 
útmutatásaikért fogadják ezúttal hálás köszönetemet. Ugyanez év szep
tember hónapjában a magyar kir. földtani intézet tekintetes igazgatóságá
nak 676/1900. sz. a. kelt rendelete következtében nyolcz napi szabadságot 
élvezhettem. Ez idő alatt a Nagy-Alföldön működő Tkeitz Péteb. m. kir.
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agrogeologus úrral talajtípus tanulmányokat eszközöltünk. Szeptember 
2-ától 10-éig terjedő időt fordítottam e czélra, a mikor is T r e it z  P é t e r  

kollegám szives kalauzolása mellett bejártam Szabadszállás, Fülöpszállás 
és Izsák vidékét, legszebb példáit látván itt a nagy kiterjedésű alföldi szikes 
területeknek és futóhomok vidékeknek. E tanulságos utamért köszönettel 
tartozom úgy a tekintetes igazgatóságnak, mint a ki lehetővé tette nekem 
azt, nemkülönben T r e it z  P é t e r  m. kir. agrogeologus kollegámnak, ki fárad
ságot nem kiméivé, megmutogatta nekem a nagy-alföldi puszta legklassziku
sabb képviselőit): a szikes réteket és homokbuczkákat.

Végül felvételi időm végeztével L ieea Aurél m. kir. agrogeologus osz
tatott be hozzám, kivel október hó B-ától 17-éig Bagota, Új- és Ó-Gyalla 
környékén tettem kirándulásokat, bevezetvén őt az agrogeologiai felvételi 
eljárásokba.

Oro- és hidrografiai viszonyok.

Területem térszíni viszonyait tekintve, az felerészben egy magasabban 
fekvő hullámos terraszból s egy mélyebb árterületből áll. A  terrasz határát 
K felé mind nagyobb emelkedésben [a Csuz, Kürth, Jászfalu mentén emel
kedő hegyek adják; Ny felé pedig mind jobban lejtősödve a Zsitvánál ér 
véget az Udvard, Bajcs, Bagota mentén EÉK— DDNy-nak húzódó, itt-ott 
eléggé meredek partokkal.

E terrasz jelenlegi területemre eső részének legmagasabb pontjait 
Udvardtól K-re a Szemerei-harasd (Pál Dénes-puszta) 167 mj  tengerszin- 
feletti magasságnál találjuk, északon és délen a Perbetétől DK-nek fekvő 
Gurgyal hegyben (188 mj ) .  Ez utóbbihoz csatlakozik még az Előhegy 
(148 mj) ,  Hosszú-föld 167 */, Zsellér földek (166 mj),  Bemete kápolna (168 mj),  
Uj-gyallai földek (153 '"/ ), Dísznósi erdő (140 mj )  magaslatok; az előbbihez 
az Ökörhegy 140 */ tengerszinfeletti magasságban. Dombsorai e terrasznak 
ÉNy— DK-i irányúak s ugyanez irányban körülbelül területem közepén -  
ott, hol a vasút szeli azt ketté — találjuk legmélyebb pontjait is. Átlagos 
tengerszinfeletti magassága a terrasznak 143 m] . Legmélyebb pontjai egy
szersmind vízlevezető csatornáinak irányát jelzik; így a Csikóárok és Bonasz- 
íolyás ez utón tartanak a Zsitva felé. E kettőn kívül mindössze egy-két 
erecske említhető e terrasz vizei közül, melyek közül leghosszabb a Mihály- 
vári-puszta és a Farkasd-puszta közé eső ér, mely fölnyúlik egész Perbetéig, 
hol is a község ÉNy-i végén levő kis tavacskával áll összefüggésben. Egy 
kis erecskét találunk még a Szemerei-harasd és az Ökörhegy között, ez azon
ban lefolyás nélküli. A  Farkasd-pusztától D-re az Ürge-majortól kezdődő- 
leg szintén találunk egy kis eret, nemkülönben a Halasi- és Ordódy Pál- 
puszták között. Mindkettő a terrasz partfalánál a Zsitva mocsarait táplálja 
vizével. A Csikó-árok vize itt-ott szétterül a csekély esés folytán és sok apró
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tócsát alkot! útjában. Lefolyásnélküli még a terrasz vizei közül a Perbete 
község DK-i részén levő két tavacska.

Elhagyva az említett erektől megszakított terrasznak karélyos part- 
falát, tovább Ny felé rónaság veszi kezdetét. A Zsitva és Nyitra folyók 
árterülete. Lapos terület ez, melyen csak itt-ott emelkedik egy-egy homok- 
bnczka, enyhítvén a terület egyhangúságát. Térszíni viszonyai mindössze 
pár méternyi ingadozást mutatnak északról, délfelé fokozatosan csökkenve, 
így Érsekújvárnál 119 mj  tengerszinfeletti a magasság : ez az északi pont; 
délen pedig a Gyótva-pusztánál 110 mj . E két magasság között ingadozik a 
térszín, mely csak ott emelkedik magasabbra, hol homokbuczkák helyez
kednek el. Ily helyeken a térszín 119 mf és 124 mj  között váltakozik, mely
nél magasabbra az árterületen nem is emelkedik. A buczkák vagy itt-ott 
buczkasorok iránya nagyobbára ÉNyÉ—DKD-i. Ilyenek északról délnek 
haladva a Jánosi-major (122 mf , 119 m{), Ellető (121 és 122 mí). Nagy- 
Anyala (118 mf),  Jamniczky (121 mj )  és Udvarnoki (119 mj )  puszták melletti 
homokbuczkák s a kettő közötti Nagy-homokok, buczkasor, továbbá a 
Naszvad és Imely községek melletti homokdombok (122 mj )  és végül az 
Abai-hegyszőlő (124 mj).

Ez árterületnek legmélyebb pontjait mocsaras területek s a Zsitva és 
Nyitra folyók jelzik.

A Zsitva-folyó közvetlen Udvardnál lép területemre Zsitva-kanális 
néven. Iránya egészben véve ÉKÉ— DNyD-i. Hozzá csatlakozik egész hosz- 
szában a mocsarak hosszú sora. Bal oldalán közvetlen Udvard község 
alatt húzódik a Fekete-víz, mely a Martius-hegy körül érintkezik Ny-felől 
a Zsitva-kanálissal. Ugyanez elmocsárosodva s a K  felől elterülő diluvialis 
terrasz ereitől táplálva végig húzódik az egész terrasz partja hosszában, 
ahhoz szorosan hozzá simulva ÉKÉ-ről DNyD-nak, míg végül Bajcs alatt 
egyesül a kanálissal. Ugyanitt jobb oldalon szakad ki belőle egy ér, mely 
azután a Jankovits (Szeszélyes) pusztánál egyesül ismét vele.

Egyéb mocsaras területek még, melyek a Zsitvához tartoznak, az Ellető
pusztánál levők, továbbá az Ordódy Pál pusztája és a Bagota— O-Gyalla 
alatti erek elposványosodott részei. Esése a Zsitvának egész területemen 8 mf„

A Nyitra folyó Érsekújvártól kissé ÉK-re lép területemre egy csator
nától kisérve. E csatornával az érsekujvári hídnál egyesül. Ezideig DK-i 
irányú folyása van, melyet meg is tart egész a Berek-erdőig. Innen ÉNy-nak 
tart a Tök-földekig, majd sok kanyarulattal Ny és DNy-nak. Itt jobbról a 
Paptó-kanális csatlakozik hozzá s újonnan ásott medrében halad amazzal 
párhuzamosan majdnem tisztán D-nek az egész Nagy-Lapos mentén. 
Itt DK-nek, majd DDK-nek tartva a Gyótvai-réteknél elhagyja területemet. 
A  Nagy-Lapostól kezdve a Gyótvai-rétekig circa 10 átszakítást eszközölt 
rajta az újabb szabályozási munka, mely a folyó eddigi kanyargós irányát
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nagyjából egyenesre alakította. Az elzárt medrek, melyek több kilométert 
tesznek ki, ma még mind vízzel telvék. Esése a Nyitra folyónak egész terü
letemen végtelenül csekély.

Nagyobb erek, patakok bal oldaláról nem táplálják e területen a Nyitra 
folyót, mindössze egy kis ér húzódik a Nagy-Anyala-pusztától ENy-nak s ez 
küldi vizét a Nyitrába.

Lefolyás nélküli kis tavakat találunk Naszvadon kettőt s Imelyen
egyet.

Geológiai viszonyok.

Területem felépítésében a következő geológiai képződmények vesz
nek részt:

pontusi,
diluviális,
alluviális üledékek.
Lássuk már most ezeknek elterjedését egyenként.

P o n t u s i  k é p  z ő d m é n y  ele. Azok a magaslatok, melyek Komárom 
és Esztergom vármegyék határán emelkednek s lehúzódnak egész a Duna 
alluviumáig, végső elágazásukban itt érnek véget. Az azokat alkotó pontusi 
képződmények is itt lépnek fel utólszor részint szigetszerűleg, részint mint 
földnyelvek, belenyúlva a diluviális képződményekbe. Szürke, durva, csillá- 
mos homokok, laza homokkövek, nemkülönben igen finom sárga homokos 
márgák alkotják e fiatal pontusi képződményeket. Sajnos egyikben sem tud
tam kövületeket találni s csupán a petrografiai minőség után vélem a lera
kódásokat a pontusi képződmények közé sorolhatni. E durva, szürke homok 
és laza, durva homokkő jelenlegi területemtől K-re számos helyen bukkan 
elő. így előző évi felvételi területemen Csuz, Jászfalu és Kürt határában; 
továbbá ezzel szomszédos területen Madar és Kis-Ujfalu környékén, hol 
H obu sitzk y  H e n r ik  kollegám ugyancsak a pontusi korba sorolta e képződ
ményeket. Kis-Ujfalunál magam is találtam benne unió töredékeket. Leg
alsó tagját az itt előforduló pontusi képződményeknek kékes-szürke agyag 
adja, mely az említettem homok és homokkő alatt foglal helyet. A homok 
és homokkőnek vastagsága 8— 15 méter, melyen túl kékes agyag követ
kezik. Kövületeket ez utóbbi sem tartalmaz.

E pontusi homokok, homokkövek, homokmárgák alkotják területemen 
a Perbetétől DNy-ra fekvő Gurgyal-hegyet és Előhegy peremét, nemkülön
ben a Gurgyal-hegytől DNy-ra eső Szent-Péterre vivő út melletti magaslatot 
a 158 és 162 mj  magassági pont között.

Feltárva homok és homokkövek még az uj-gyallai földeken van
nak két kőbányában a Kővágó-pusztától EK és KEK-felé 1,/2, illetve H/a km.
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távolságban. Az agyagot mindössze kutakban tárták fe l ; így a Remete- 
kápolnán ál.

A homokköveket itt-ott bányászszák, de tekintve lazaságukat s vékony 
padokban való előfordulásukat, azok építkezésre vajmi keveset érők.

D i l u v i á l i s  k é p z ő d m é n y e k .  Annak a terrasznak felépítésében, 
mely a Zsitva folyótól K-re terjed el, főszerepe a diluviális képződmények
nek jutott. A csekély területen előbukkanó pontusi lerakódások elenyész
nek emezek mellett. Yörös agyag, édesvízi mészkő és lösz. Homok az, mi 
a diluviális terraszt alkotja.

Lássuk ezek elterjedését egyenkint. A  lösz területemnek EK-i igen kis 
részét borítja. Az udvardi szőlők felső présházaitól kezdődőleg vonul 
határa DK-nek, hol is az Udvard— Csuz közötti úttal esik majdnem össze. 
Típusos löszanyag ez, nem egy helyen számos löszcsigával. Észak felé bizo
nyára megtalálható folytatása is épen úgy, a mint a hogyan K  és DK felé 
tényleg meg is van.

A  másik diluviális képződmény az édesvízi mészkő, melyet vörös 
kőtörmelékes agyag borít. Szálban mindössze egy helyen sikerült föllelnem, 
így a Gurgyal-hegy déli lejtőjén ott, hol az Űj-Szőlő nevű magaslat vég
ződik. A profil, melyben föl van tárva, a következő :

Vörösesbarna homokos agyag 30
Vörös agyag kőtörmelékkel 120 cfm.
Vörösesszürke mészkő padokban.
A mészkőpad dőlése 15° DDK.
Jelenlétét elárulja még e ponttól DNy-nak fekvő hegyoldal vörös agyag 

foltja, nemkülönben a G-urgyal-hegynek Perbete felé néző lejtőjén ugyané 
vörös kőtörmelékes agyagképződmény.

A  diluviális képződmények közül azonban a homok mutat területemen 
legnagyobb dimenziókat, mert az előbb említett két képződményen kívül 
ez alkotja az Udvard-Perbete-Bagota által rögzített diluviális terraszt 
egészen.

Durva vöröses homok ez, mely vókonyabb-vastagabb rétegekben telepe
dett reá a pontusi képződményekre. Elmosódó körvonalai még kivehetők az 
ÉNy— DK-i irányú dombsoroknak, melyek meredek partokkal végződnek 
a Zsitva alluviumánál. Szélhordta homok ez, melyet DK-ről fúvó szelek 
raktak le egykoron. Udvardon, Perbete, Bajos és Bagotán számos feltárás 
tünteti föl meglehetős vastagságát. A Ny-i részen, ott, hol a terrasz végződik, 
legvastagabb; K-felé ellenben mindjobban el vékonyodik úgy, hogy a Kővágó 
pusztánál például már pontusi homokok bújnak elő alóla. Elterjedése a 
következő : Udvard és tőle K-re az Ökör-hegy, Szent-Mihályi puszta, 
Puszta-Szt.-Miklós, Farkasd- és Mihályvári puszták környéke, Klastrom-
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hegy, Szihalom, Ürge-major, Vasúti dűlő, Bajos K-i része, Haraszt, Uj- 
Gyallai földet egész Bagotáig és Perbetétől D-re a Zsellér földet.

Alluviális képződmények. A Zsitva és Nyitra folyót leg
fiatalabb leratodásai, árterületei altotját területem alluviális képződ- 
ményeit. Mindtettő, de tülönösen az utóbbi lassú esésű folyó lévén, ezen 
alsó szataszában tömérdet tanyarulatot altotott, áradásaival nagy terü
letet elmocsárositott. Jelenleg a Vág-balparti Armentesitő Társulat viz- 
szabályozó és lecsapoló muntálatai nagyban megváltoztattát egytori tépét 
e területnet.

Az óriási titerjedésü rétet mocsaras ingoványot ma mind tisebb 
térre szorittoznah. A mocsártól, ingovánvtól egytor csat a futóhomok 
hódított területeket, ma karöltve jár a szélnek munkájával területek el- 
hóditásában vizszabályozás utján az ember.

A  két folyó alluviális lerakodásaiban találunk lényeges különbségeket. 
Mig ugyanis a Zsitva területemen levő egész szakaszában több-kevesebb 
kavicsot és durva homokot szállít, addig a Nyitra Érsekújváron alul már 
kavicsot csak keveset -— vagy csak áradásainál —  rak le, úgyszintén durva 
homokot is gyéren hoz magával, de annál több finomabb részt szállít a 
föntebb északra fekvő löszterületről, mely finom anyag kanyargós vizéből 
a szabályozás előtt itt üllepedett le.

A  Zsitva és Nyitra közének alluviuma mellett vékony sávban húzódnak 
ugyancsak ily fiatal képződmények a diluvíális terrasz ereinek mentében. 
Úgy ezek, mint a Zsitva és Nyitra közének lerakódásairól, mint talajfajták
ról alább a talajismereti részben fogok bővebben szólani.

Talajismereti rész.

A geológiai viszonyokkal szoros összefüggésben állván a talajviszo
nyok, lássuk most már a különböző geológiai képződményeken belül a 
talajtípusok elterjedését.

A  pontusi képződmények talajtípusok tekintetében nem mutatnak 
nagy változatosságot. Homokjai durva világosszürke meszes kvarcz- 
homokok, mint azt már fentebb láttuk. Ilyen állapotában a laza homok 
csupán mint altalaj fordul elő, még pedig agyagos homok feltalajjal, az 
Elő-hegy DK peremén, a Gurgyal-hegy egész hosszában, a Remete-dűlőben 
és Uj-Gyallai földeken. E két utóbbi helyen már —  nagyrészben sekély dilu- 
viális homok alatt —  a pontusi kornak kék agyagja (kis területen a Remete 
kápolnától DNy-ra) szintén előfordul, dej csak mint altalaj. Egykor szőlők 
voltak telepítve e talaj fajtákba, most azonban elpusztult úgyszólván vala
mennyi. Kopáran fehérük a Gurgyal-hegy meredek déli lejtője s düledező
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présházai és pinczéi az egykor virágzó szőlőkulturának már csak utolsó 
nyomai.
'■ t A diluviális képződmények már kissé változatosabb talaj fajtákat tün
tetnek fel. Legkiterjedettebb mint geológiai képződmény a durva vasas 
homok, a mint láttuk. Ez mint altalaj szerepel. Feltalaja ennek lazább, 
köíöttebb barna agyagos homok, mely mészmentes elég jó  talajnem. A  vas 
ugyanis, mely e talaj féleségben bőven van, a növényi tápanyagok közül, 
különösen a nitrogént jó l megtartja s így a vegetáció jó növekedését hat
hatósan elősegíti. Hullámos térségén e diluviális terrasznak ebben a 
talaj féleségben főleg a dohányt látjuk sikeresen termesztve, de a kalászosok 
sem adnak benne rossz termést. Elterjedése nagy, mint azt a geológiai 
részben láttuk. —  A feltalaj egynémely helyen homokos agyaggá is lesz, 
mint azt a Disznósi erdőnél, nemkülönben az erek és völgyek mentén 
láthatjuk.

Az Udvardtól K-re eső kis löszterület a Szemerei harasd (Pál Dénes 
puszta) környékét borítja. Feltalaja vályog, s ez adja a diluviális képződ
mények második talajtípusát. Elég mélyrétegii talajnem, mely az előző 
talajtípus határán mind homokosabbá válik.

Yégül legkisebb elterjedésü területem DK-i peremén a diluviális 
vörös agyag, mely édesvízi mészkő málladék. Mindössze a Gurgyal-hegy 
déli peremén és északi részén kis foltban fordul elő. Jó talajnem s a szőlő 
rekonstrukcziót ebben kezdik újabban megkísérlem.

Legváltozatosabbak azonban a talajviszonyok az alluviális terü
leten. Úgy a Zsitva, mint a Nyitrának régibb lerakódásai homok és 
kavics voltak. Az altalajban kisebb-nagyobb mélységben ezt főleg a Zsitva 
mentén meg is találjuk. E kavicsot egy-két helyen bányászszák is. így 
a Farkasd pusztától Ny-nek a Zsitva-kanalis partján, továbbá Bajcs alatt 
az Ordódy Pál pusztájától NyENy-ra végül közvetlen Bagota alatt, annak 
ÉNy-i csücskében. Valamennyi kavicselőfordulás tehát a Zsitva bal 
partján van, azaz a diluviális terrasz felé eső részen. A  Farkasd-pusztánál 
levő, előfordulási viszonyát tekintve, inkább ó-alluviális kavics lehet. 
A  kavicsok mogyoró, diónagyságuak, sőt ökölnagyságu is akadt közötte. 
A  Farkasd-pusztánál homok között fordul elő, az utóbbi két helyen fekete 
agyaggal keverten. A Nyitra partján mindössze Érsekújvár alatt van 
feltárva a kavics egy-egy helyen. így  a balparton a.z egykori téglagyár, 
(jelenleg bőrgyár) gödreiben s , ettől DNy-ra a Nyitra-töltés aljában pár 
helyen. Apró kavicsok ezek s mindössze pár km-nyire húzódnak le Érsek
újvártól a Nyitra partján. E kavicsra agyag és iszap rakódott. A  nagy 
áradások után ugyanis a mélyebb területek és laposokról nem húzódhat
ván vissza egykönnyen az ár, hatalmas mocsaras területek keletkeztek. 
Ezek nagyrészben ma már lecsapoltattak s helyüket az altalajban iszap,
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a feltalajban fekete székes agyag jelöli. így a Zsitva bal partján a vas
úttól D-felé, az Uj-Kanalis és a bajcsi rétek, a Jamniczky- és Ellető-pusz- 
ták köze, Nagy- és Kis-Anyalap köze, továbbá Naszvadtól D-re Imelynél 
a Zomotva és Gyótvai rétek egy része. Itt-ott székes kivirágzásra is aka
dunk. így Puszta-Szt-Miklósnál, ettől D-re a Klastrom-hegy aljában levő 
ér mentén és a Csikó-ároknál.

A  vizszabályozás és lecsapolással karöltve járván a réteknek mind 
nagyobb mértékben való föltörése, a nagy kaszálók csakhamar szántó
földekké alakultak át. Az eredetileg székes fekete agyagok úgy a mű
velés, mint a szomszédos homokbuczkákból belé fuvott homok révén 
csakhamar megváltoztatták eredeti struktúrájukat és székes homokos 
agyagokká változtak át. Ez a talajféleség, mint feltalaj, székes fekete anyag
gal az altalajban, alkotja ez alluviális terület java részét. így a Fis-Köles 
földek, Fenyéri földek, Körtvélyes nevű területeket s a laposan fekvő összes 
szántóföldeket.

A  futóhomokbuczkák peremén ismét egy másik talajtípusra buk
kanunk. Ez a már megkötött homok, mely mint feltalaj barna agyagos 
homok és fekete kötött homok alakjában fordul elő. Ez utóbbi fekete székes 
homokos agyagból kihívott anyagnak tekintendő, az utóbbi pedig a homok- 
buczkák mállottabb, agyagosabb része. —  A fekete homok adja a külső 
övét a buczkának, azaz határát a székes homokos agyagok felé ; ezt követi a 
barna agyagos homok, mely mind lazább lesz, mig végül a ma is mozgó 
homokbuczkába megy át. E talajtípusok elterjedése a következő: Jánosy- 
major, Ellető és Nagy-Anyala puszták, Naszvad és Imely északi része és 
az Abai-hegy szőlő alja. E területek peremét fekete kötött homok, nagyobb 
részét barna agyagos homok borítja. —  Tiszta íutóhomok terület a Jam- 
niczky-pusztánál levő nagy homokok, az Imely és Naszvad közötti buczkák 
és ez utóbbi község E-i részén levő homokdombok nemkülönben az Abai 
szőlőhegy teteje. Fölötte nagy kár, hogy e területek nagy része parlag s 
csak itt-ott van egy-két kicsi parczella szőlővel beültetve.

Mint legfiatalabb talajtípust említhetem végül azt a világos sárga 
agyagos vályogot, mely vékony sávban borítja a Nyitra partját.

Finom átiszapolt löszanyag ez, melyet a lassú, kanyargós Nyitra folyó 
hoz magával a kis magyar medenczét É-ról szegélyző löszterületről. 
Ez borítja a Berek-erdő, Tök-földek és Anyalai-erdőt. Mélyrétegü jó talaj
nem, de nagyon kis területre szorítkozik.


