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ALSÓ TEIASZ A BICSKEI MEDBXCÉBEN.

Irta: Jóitól is Sándor dr*

ENTERTRIAS Ul BECKEN VON BICSKE.

Von S. l'ití'dis**

Földtani szempontok fifíyeleml)e vételével l)ieskei medencének
nevezhetjük azt a fleg fiatalal)!) (])leisztocén, plioeén és miocén

korú) üledékekkel l)orított területet, melyet délrl a Velencei hegy-

ség, dálnyngatrcl a Bakony-hegység északkeleti nynlványa, (illetve

a móri árok) nyugatról a Vértes-hegység, északról a Gerecsa-hegy-

ség és északkeletrl a Pilis-Bndai hegyek kis részben paleozoós

( Wdencei-hegység), de fleg mezozoós hegyrögei határolnak. Dél-

kelet fell a medence nyitott s fokozatosan átmegy az Alföld fel-

színéhi3. Földrajzi (morfológiai) szempontból ez a medence nem
egységes, mert több, egymástól eltér morfológiai részletbl tevdik
össze. Pl. Zsámhéki-medence és Szent László-halomvidék. (1.)

Id. Lóezy Lajos (2.), Taeger Staff (4.), Liffa
(5.), H o f m a n n K á r o 1 y 1(1.), K n t a s s y (7.), S c h a f a r z i k

—

Vendl (8.), Vendl Aladár (!).) sth. mnnkáihól tndjnk, liogy a

bicskei medencét körülvev Velencei hegység, Bakony északkeleti

nynlványa, Vértes-Gerecse, Pilis-, Budai- és Csiki-hegyek legrégil)!)

képzdményei a paleozoós gránit, fillit és fleg a mezozoós középs
és fels triaszkorn dolomit és mészkövek. Az alsó triász korú (werfeni)

üledékek csakis a Bakony északkeleti részén Iszkaszentgyörgynél jut-

nak napszínre (2.). A hegységc-k peremén a paleocén, eocén, oligo-

cén és idsei)!) miocén koni lerakódások jelennek meg. Kingában a

xnedencében, melyet utoljára László G. (10.) téi’képezett a legré-

gibb kéi)zdmény a fels triász korú dolomit, mely több a])ró sas-

líérc alakjában a Csúcsos-, INIálé- és Sándoi'-begy környékén bújik

a napszínre, míg a medence nagyrészét a fiatalabb miocén (toidon,

szarmata), ])liocén (pannóniai), pleisztocén és bolocén koni lerakó-

dások töltik fel. A medencét feltölt üledékek alapján a bicsk<^M

medencét mint paleogén-neogén medencét foghatják fel.

A bicskei medencével szomszédos paleogén szénmedencék
(nagynémetegybázai-esztergomi, stb.) értékes széntele])ei mar rég-

óta reáirányították a kutatók figyelmét a bicskei medencére, mert
fel lehetett tételezni, hogy a paleocén, eocén, oligocén stb. koni szén-

* Eladta a IMagyarboni Földtani Társulat 1038. március hó 2-i

szakülésén.
** Vorgetrageu in dér Fachsitzu))g dér Ung. Geol. Gesellscbaft

am 2. Miirz 1938,
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telepek ebl)en a medencében is ki vannak fejldve. Ez a feltételezés

serkentett már ismételten a bicskei medencében sokakat a szénkuta-

tásra s fleg ennek köszönhetjük, hogy a medencében lemélyített

kutató fvirások a medence földtani felépítésére vonatkozólag igen

fontos felvilágosításokat nyújtanak. A bicskei medencében lemélyí-

tett fontosabb szén- és vízkutató fúrások adatait, amennyiben azo-

kat módomban volt összeállítani, ép ezért az alábbiakban ismertetem.

1. Alcsúf (Vízfxirás). Józ.sef királyi herceg parkjában. Lemélyi-
tette Z s i g m 0 n d y V i 1 m o s 1S67—1870. években. A fúrólyuk
184.38 m mély. A ffirás valószínleg pliocén fpannóniai emelet) és

fels miocén korú rétegeket harántolt. (11.)

2. Alcsút (Szénkutató fúrás.) A Vérti-völgyben (a patak bal

nartján) a Vérti malomtól északnyugatra kb. 1 km távolságra

József fherceg birtokán. (Összrendezk a budapesti kát. déllre

vonatkoztatva: x = —.5750.000 m és y = —26810.000 m) Lemélyí-

tette: lagyar Általános Kszénbánya E. T. 1935. évben. (A fúrás

társulati száma 450). T. sz. f. magassága 130-000 m.

fíéfegsorrend:

0.00— 2.50 m-ig holocén homokos hfimnsz.

2.50— 12.00 „ pleisztocén homok és törmelék.

12.00— 66.00 ., fels miocén (szarmata emelet) homok és agyag.
66.00

—

175.60 ,, középs miocén (törtön emelet) homok és agyag.
175.60—190.10 „ f^ls eocén orthoixhragminás mészk.
190.10—198.60 ., fels triász dolomit. (A dolomitból 67 I min. 15°

C hmérséklet víz folyt ki a fúrólyukból.)

3.

Alcsút. (Szénkntató fúrás.) A Vérti-völgy nyugati oldalán

a Szent György-malomtól északnvugatra ki). 300 m távolságra Jó-

zsef fherceg birtokán. (Összrendezk: x — — 9569.540 m, v =
—2538.892 m) Lemélvítette: IMagyar Általános Kszénbánya K. T.

1935^—36 évben. (A fúrás társulati száma 453.) T. sz. f. magassága
131.366 m.

fí(tegsorrei>(l

:

0.00— 0.40 m-ig holocén homokos Inimusz.
0.40— 12.30 ., pleisztocén homokos törmelék.

12.30—147.00 ., középs miocén (törtön emelet) agyag, homok
és kavics.

147.00—437.60 ., fels oligocén? homokos agyag és homokk.

(A fiirélynkból a miocén koréi rétegek több szintjébl a cs-
rakatok között kb. 30 1 min. víz folyt ki.)

4.

Alcsút. (Hzénkutató fiirás.) A Hatvani pusztától kb. 100 m
távolságra a dléit nyugati oldalán József fherceg birtokán. Össz-

rendezk: x := — 5240.000 m és y — 30.400.000 m. Lemélyítette:
lagyar Általános Kszénbánya E. T. 1936. évben. (A fúrás társu-

lati száma 457.) T. sz. f. magassága 207.525 m.
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Rétegsorrend:

0.00— 0.50 m-ig holocén luimusz.
0.50— 95.30 „ plioeéii (pannóniai emelet) liomok és agyag.

95.30-—264.30 „ fels miocén (szarmata emelet) mészk- és agyag.
2(54.30—284.70 „ fels triász szarukövies dolomit.

5. Bicske. (Vízf lírás.) A vasút (Szt. László-patak) mellett. Le-
mélyítette a MÁV részére Zsigmondy Vilmos 1890—92. évben. A
fúrólyuk 290.07 m mély. Rétegsorrend ismeretlen. (12.)

6. Bicske. (Vízfúrás.) A polgári iskola udvarán. Lemélyítetle

Kalamaznik N. cég 1926—27-l)en. A fi'irólyiik 261 m mély. Réteg-
sorrend ismeretlen.

7. Bicske. (Vízfúrás.) Az Aranka gzmalomnál. Leniélyítették

1935-ben. ^Mélysége állítólag 200 m. Rétegsorrend ismeretlen.

8. Bicske. (Vízfúrás.) Budapest székesfvárosi gyermeküdül
(volt gróf Batthyány kastély) park.iában. (Összrendezk: x ~

-1- 1100.000 ni és y = — 314(10.000 ni.) Lemélyítette: Lapp H.-félc

mélyfúrások stb. R. T. 1929. évben. T. sz. f. magassága: 160.000 m.

Réfeg.sorrend

:

O.GG— 0.70 m-ig holocén liúmusz.

0.70— 16.40 „ pleisztocén agyag, homok és kavics.

16.40—348.80 „ pliocén-niiocén? agyag, márga, homok, homok-
k és kavics.

348,80—361.15 „ fels triász dachsteini mészk.

9. Efgek. (Szénkutató fúrás.) A herceghalomi vasútállomás-

tól délre kb. 400 in távolságra a herceghalomi és etyeki községek
liatárán herceg Metternieh-birtokon. (Összrendezk: x = -f- 415.000

ni és y - — 22.740.000 m.) Lemélyítette: Esztergom Szászvári K-
szénbánya R. T. 1927. évben. (A fúrás társulati száma: Dorog 3G5.)

T. sz. f. magassága: 142.639 ni.

Rétegsor rend:

0.00— 0.30 m-ig holocén humusz.
0.30— 14.55 „ pleisztocén lösz.

14.55—322.71 „ pliocéii-miocén agyag, márga, kavics, homok és

homokk.
<322.71—331.00 „ fels triász dachsteini mészk.

10. Etgek. (Szénkiitató fúrás.) Bot-pusztától délnyugatra kb.

700 m távolságra herceg Metternieh-birtokon. (Összrendezk: x ^
-- 3741.045 m és y — — 24()74.767 m.) Lemélyítette: Salgótar.iáni
Kszénbánya R. 'T. 1936—37. években. T. sz. f. maga.ssága: 181.500 m.

Rétegsorrend :

0.00— 1.00 m-ig holocén húmusz.
1.00—11.10 „ pleisztocén lösz és törmelék.

11.10—39.00 „ fels miocén (szarmata emelet) agyag, mészk, márga,
dacittufa, homokk és homok. A rétegekbl az alábbi fauna került ki:

Polystonictla erispa L., Pnlgstoinetla macetta Ficht—Moll., Brjjozocr

sp.-ek., Cnrdium o1>soletnm E i c h \v.. Moctra podolica Eichw., Ceri-
thiiim pictum B a s t.
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39.(W)—201.82 középs miocén fhelvetien) afí’yag’, márga, ho-

mok és homokk. A rétegekhöl az alábbi fauna került ki; Miliolhin

(Qiihiquelocidhw) akverinna d’ O r b., MilioUna (QuinqiielocuUna) tri-

auqularis d’ O r b., BuUmhta clongatít d’ O r b., Nodosaria {GlanduUna)
lacviqafa d’ O r b., Nodonaria sp., Ct'isteUaria (Robidina) inornnta

d' O r b., Spliacroidhid bullo'ides d’ 0 r h., Truncatidlna didemplel

d‘ 0 r b., Folpsfonteda sp., FoI)jsfo)neda f/ibba S c b u 1 t z e., Folíjs-

somella crispa L., FoIystomeUa (icidcafa d‘ 0 r b., FolpsfomcUa sfrhdo-

puHctata F i c b t— o 1 1., FoIijstomella macclla Ficbt—j\l o 1 1., Echi-

íiOíV/eo-tüskék, Schizasler sp., Bryozon sp.-ek., TVnn.s muUdameUa Lám.,
TeUhui offtunujeusis R. Horn., TcU'nut sp., Solenornya doderIcinU

jM a y e r, Aloidis (Vnricorbida) yd)ba 0 1 i v i., Osfrea sp., DentaVium

sp.. Katica sp., TurrlieUa {HauAator) turris B a s t., Aporrhais pes pe-

Iccani L., Baccinum sp„ Ofstracoda sp., Otollfhus sp.

201.82—241.27 ni-ig fels triász dacbsteini mészk.

11.

HercegJudoai. (Bia) (Vízfiirás.) Herceg ]Metternich hereeg-

balomi major.iának a fterén. Lemélyítették házilag 1877—79. éyek-

ben. Lásd H a 1 a v á t s (13.).

Bétegsorrend:

fi.ro— 39.34 m-ig
39.34—120.00 „

420.00—171.C0 „

<171.00—227.13 .,

pleisztocén lösz és kavicsos homok,
pliocén (pannóniai emelet) agyag és homokk,
fels miocén (szarmata emelet) agyag,
középs miocén (torton-helvét emelet) kavicsos

homok.
227.13—251.70 „ fels oligocén? agyag. (H a 1 a v á t s (13.) csak

analógiák alapján vette fels oligocénnek, de

valószínbb, hogy ez is középs miocén.)

12.

Lcvasberén,ij. (Vízfnrás.) A templom eltti ftéren. Lásd:
V e 11 d 1 (9.) ninnkáját.

Bétegsorrend

:

0.00— 0.90 m-ig holocén liiimnsz.

0.90— 0.22 „ pleisztocén lösz.

6.22—187.26 „ pliocén (jiannóniai emelet) agyag, homok és

niárga.

187.26—305.58 „ fels eocén nnmmnlinás-ortbopbragminás mész-

k, agyag, niárga és homok.
13. Lovasbei ény. (Szénkntató fúrás.) A verebi vasiitállomás

közelében, a vasúttól kb. 250 in távolságban. Leniélyítette a Nagy-
liátony Újlaki Egyesült Iparmvek R. T. 1927. évben. A fúrás be-

mondás szerint állítólag 780 m mély volt. Közelebbi adatot nem si-

került megtndiioni.

14. Fidy. (Szénkntató fúrás.) A községtl délre kb. 1100 m
távolságra a Torbágyra vezet kocsiút nyugati oldalán a községi

jegyz földjén. Lemélyítette az Esztergom Szászvári Kszénbánya
R. iT. 1927—28. években. (A fúrás társulati száma: Dorog 378.) T. sz.

f. magassága kb. 180 m.

Bétegsorrciid :

0.00—1.20 m-ig holocén búmnsz; 1.20—12.50 m-ig pleisztocén lösz és
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íifíyag; 12.50—201124 m-ig pliocéii (pamióuiai emelet) agyag, márga
és homokk. A rétegekl)öl az alábbi kövülettöredékek kerültek el:
Congerla sp., L'nnnocanUum s])., Melanopsis sp. és Ostracoda sp.

203.24—21)7.02 m-ig fels miocén (szarmata emelet) márga, mészk és

homokk. Cardium obsoletum E i c b \v. és Cerithiinn sp.

207.62—480.10 m-ig középs miocén (törtön- és belvét emelet) agyag
és márga. A rétegekbl a társulati feljegyzések szerint az alábbi

fauna került ki: Forani'niiferák', Echhioidea-tüskék, Cardiinn sp.,

Fecten sp., M.íjfilus sp., Potaniides (Pirenella) mitraUs E i c b w.,

Buccinum sp.. Bulla sp.

15. Vál. (Szénkntaté) fiirás.) Farkas (Farkasfa) pnsztátéd észak-

keletre kb. 500 ni távolságra a dülút délnyugati oldalán, Dréber-

féle birtokon. (Összrendezk : x = — 10265.435 m és y == — 2(1094.321

m.) Lemélyítette: Salgótarjáni Kszénbánya R. T. 193(1 évben. T.

sz. f. magassága: 180.941 m.

Rétegsorrend:

0.00—0.50 m-ig bolocén hnmnsz; 0.50—8.00 m-ig pleisztocén lösz;

8.00—43.95 m-ig pliocén (iiannóniai emelet) homok, agyag és ho-

mokk, Ostracüda sp.-ek; 43.95—100.81 m-ig fels miocén (szarmata
emelet) mészk, dacittufa, homok, agyag, kavics és homokk. Az
egyes rétegekbl az alábbi fauna került ki: Nonionina depressula

ír.—J., Atnpliistegina lessoni d’ 0 r b., Poljjsfonielln striatopuncfafa

F i c b t—M o 1 1., Polgstomella niacella Piciit—Moll., Políjstoniel-

la crispa L., Mactra podoUca E i c b w., Cardiuni ohsolefnni E i c b w,

és Trochus s]).; 100.81—338.53 m-ig középs miocén (törtön és hel-

vét? emelet) agyag, márga, homok, homokk és kavics. Az egyes
rétegekbl az alábbi fauna került ki: Spi rolocuUna excavata d'Ü r 1).,

MiUolina (Quingueloculina) seniinul uni L., Textularia carinata
d’Orl)., G.'iudrjjhia siphonclla K s s., Nodosaria badenensis d’ ü r b.,

VristeUarla WetherelUi Jón., Cristellaria rotulata Lám., Cristel-

larta (Bobnlina) vorfex F i c b t—i\I o 1 1., Cristellaria (Bobulina)
limbata B o r n., Poli/niorphina comniunis d’ 0 r b., llvergina pig-

maea d’Orb., Sphaeroidina bulloides d’ O r b., Truncatulina dutem-
plei d’Orb., Truncatulina ungeriana d’Orb., Rotalia soldanii

d’Orb., Echini fle,a-íüíikék, Léda sp., Arca sp., Cardium sp., Venus
m ultilamella Lám., Teliina oitnangensis R. H ö r n., Aloidis (Vari-

corbulp) gibba 0 1 i v i., Dentalium sp., Turritella (Haustator) tur~

ris B a s t., Ostracoda .sp. és Otolithus sp.; 338.53—400.89 m-ig középs
miocén — fels oligocén? homok, homokk, agyag, kavics és lignit

ér. A rétegek kora a kikerült kövülettörmelékek és Globigerina bul-

loides d’Orb., Globigerina bilobcda d’Orb. alapján nem dönt-
het el.

Az eddig leírt 15 fiirás adatait az irodalomból (1., 11. és 12. sz.

fiirások), a Magyar Általános Kszénbánya R. T. közlésébl (2., 3.

és 4. sz. fiirásokl, a Földtani Intézet vízügyi osztályának nyilván-
tartásából (5., 6. és 7. sz. fúrások), a La])]) H. féle stb. R. 1\ nyilván-
tartásából (8. sz. fiirás), a Salgótarjáni Tviizénbánya R. T. közlésé-

bl (9. és 14. sz. fiirások), a Nagyliátony Újlaki Egyesült Iparmvek
R. T. közlésébl (13. sz. fiirás) és a 10., 15. sz. fiirások adatait a
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saját feldolgozásom alapján ismertettem. Nem mulaszhatom el,

hogy az adatokért a m. kir. Földtani Intézet és a nevezett vállalatok

igazgatóságának szívességükért e helyen is köszönetét mondjak.

Amint az ismertetett 15 ffirás rétegtani adataiból látjnk az

1., 3., 5., G., 7., n., 14. és 15. számú fvirások a pannón, szarmata,

törtön és helvét emeletije tartozó rétegeket harántolták. (A 3. sz. fú-

rás e.setleg elérte a fels oligocén korú rétegeket is, de erre meg-
nyugtató bizonyíték nincs.) A 12. és 13. sz. fúrások az eocén koni
rétegekbe jutottak, míg a 2., 4., 8., 9. és 10. sz. ffirások a fels triász

korú dachsteini mészkövet, illetve dolomitot érték el.

Összefoglalva a fúrások rétegtani adatait azt látjnk, hogy a

bicskei medence felépítésében bolocén, pleisztocén, pliocén Ipannó-

niai emelet), fels miocén (szarmata emelet), középs miocén (tor-

ton-belvét emelet), fels oligocén?, eocén és fels triász korú üledé-

kek vesznek i’észt. Fels triásznál idsebb képzdményt egyik fi'irás sem
harántolt. Annál meglepbb, hogy a következkben ismertetett 16.

sz. tabajdi fúrás a pannón emeletbe tartozó rétegek alatt aránylag
kis mélységben belejntott az alsó triász korvi (werfeni) rétegekbe.

16. Tabajd. (Szénkntató ffirás.) A községtl délre lev Kata-
lin-pnsztától északnyugatra vezet düliát nyugati oldalán a Ka-
talin-pusztától kb. 500 m távolságra a 167 m-es magassági pont
mellett. (Összrendezk: x = — 11242-398 m és y = — 31934.572 m.)

Lemélyítette: Salgótarjáni Kszénbánya R. T. 1937. évben. T. sz. f.

magassága: 167.142 m.

líétegsorrend:

Pleisztocén.

1. 0.00—18.m-ig sárga, csillámos, meszes, kissé homokos lösz.

(HeUx sp., Succinea sp.)

Pliocén (pannéjulni emelet).

2. 18.00—23.00 m-ig .sárga, csillámos, meszes, agyagos, finom-
szem homok. — 3. 23.00—25.00 m-ig sárgásszürke, csillámos, api’ó-

szem homok. (Ostracoda sp.) — 4. 25.00—29.00 m-ig sárga, csillá-

mcs, kavicsos, márgás agyag. (CIíoiyi mag., Limnocardinm sp.,

Micromelania sp., Ostracoda sp., Otolithus.) — 5. 29.00—37.75 m-ig
sárga, csillámos, me.szes, agyagos, fínomszem homok. (Congeria,

Limnocardinm. Valvata, Bythinia, Micromelania sp.-ek.) — 6. 37.75

—

41.30 m-ig szürke, csillámos, márgás agyag. (Congeria, Limnocar-
dium, }Picromelanig, Valvata, Bythinia sp.-ek.) — 7. 41.30—43.20

m-ig barna, csillámos, bitumenes agyag. (Congeria, Limnocardinm,
Byhtinia sp.-ek.) — 8. 43.20—48.00 mig szürke, csillámos, homokos,
márgás agyag. (Congeria, Limnocardinm, Bythinia sp.-ek.) — 9.

48.00—67.36 m-ig szüi-ke, csillámos, márgás agyag. (Congeria, Lhnno-
cardinm, Bythinia, Micromelania, Planorhis, Ostracoda sp.-ek.) —
10. 67.36—69.32 m-ig sárgásszürke, csillámos, kavicsos, durvaszemfl
homok és homokk. (Congeria, Limnocardinm sp.-ek.) — 11. 69.32

—

84.24 m-ig szürke, fínomszem kvarcbomok. (80.24 m-ben lignit ér.)

— 12. 84.24—87.84 m-ig szürke, agyagos, durvaszem kvarchomok. —
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Alsó triász. (Wcrfeni rétegek.)

13. 87.84—88.81 ni-ig szürke, csillámos agyagmárga. — 14.

88.81—91.85 m-ig szürke mészk, i'cpedések-, mertnlek csúszási lapok-

és kaiéit erekkel. (Kövület nyomok.) — 15. 91.85—93.00 m-ig szürke,

csillámos, agyagos márga, repedések, mészk beágyazásokkal, he-

lyenként palás szerkezettel. Rétegdlés 45". Kövület nyomok. — Ki.

93.00—98.00 ni-ig szürke mészk, repedések-, kalcit erek-, csúszási

lapok-, szürke, csillámos agyagmárga beágyazásokkal. Kétegdlég
45". — 17. 98.00—101.00 m-ig szürke, csillámos agyagmárga. Gervil-

leia sp., kmagok. — 18. 101.00—106.00 m-ig szürke, mészk, repedé-

sekkel, ersen gyúrt, csúszási lapok szürke agyagmárga l)eágyazá-

sokkal. Kövület nyomok. — 19. 106.00—125.10 m-ig szürke, csillámos,

csitszási lapos, ersen gyúrt agyagos márga, mészk l)eágyazások-

kal. Kövület! — 200. 125.10—126.00 m-ig sárga és szürke, csillámos,

meszes agyag. — 21. 126.00—128.00 m-ig sárga, márgás, törmelékes

mészk. — 22. 128.00—130.00 m-ig sárga, csillámos, tömött homokk.
— 23. 130.00—131.82 m-ig sárgásszürke, likacsos mészk, repedésekkel,

— 24. 131.82—140.30 m-ig sötétszürke, kristályos mészk, repedések-

kel, csúszási lapokkal. (A csi'iszási lapok mentén bitumenes agyag.)
— 25. 140.30—151.05 m-ig sárga, csillámos, meszes, fínomszemú ho-

mokk, mészk és palás agyag l)eágyazásokkal. - 2'i. 151.05—158.60

m-ig szürke, csillámos, csúszási lapos, ersen gyúrt agyagpala. —
27. 158.60—174.00 m-ig vörös, csillámos, márgás agyagpala, homokk
beágyazásokkal. Rétegdlés 10".

(A fúrás anyaga a m. kir. Földtani Intézet fúrási minta-rak-

tárában van elhelyezve.)

Az átfúrt alsó triász korú (werfeni) rétegek kzettanilag min-
denben megegyeznek a Bakony északkeleti részén Tszkaszentgyörgy-
nél (2.) ismeretes (werfeni) camiiilli emeletbe tartozó rétegekkel.

A tabajdi fúrás és a többi ismertetett fúrások adatai igazol-

ják, hogy a Dnnántúli IMagyar Középhegységlien a kiemelked hegy-
rögökben és a medencékben hasonló földtani, települési és hegyszer-

kezeti viszonyokkal kell számolnnnk.

#

Das Becken von Bicske liegt in 'Transdannlíien vöm Velenceer-
Gebirge, Gerecse, Vértes und dem Buda Pilischer Gebirge uniran-

det. Die Berge die das Becken begrenzen bestehen ans palaozoi-
schem Gránit und Phyllit (Velenzeer Gebirge bei Székesfehérvár),
hauptsachlich aber ans mittel- und obertriadischen Dolomit und
T)achsteinkalkstein. Das alteste Gestein im Becken selbst ist dér
obertriadisehe Dolomit dér in dér l^mgebung dér Csúszós-, Málé-
und Sándor-Berge bei Bicske in kleineren Horsten erscheint.

Die obermiozanen, pliozanen, pleistozanen und holozanen Ab-
lagerungen bedeckten den grössten Teil des Beckens.

Die 'Tiefbohrungen — es wurden 15 im Betracht gezogen —
die nach Wasser, oder Kohlé bei; Alesút, Bicske, Etyek, Bia, Lovas-
berény, Páty und Vál abgetauft wurden, beweisen, dass im Anfbau
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des Beckens obertriadische. eozáne, oberoligozáiie. mittel- und ober-
micziine. pliozáne und pleistozane Ablageruiige teiluehmen.

ín dér Umgebimg von Tabajd erreiehte die Tiefbohrniig jXo.

16. im Liegendeu dér plicziinen Seliichten in dér Tiefe zwi&ehen
87.84 und 174.00 m nntertriadiselie, Werfener Schieliteii. Die Unter-
trias var bis znletzt in Trausdannbien nnr im Bakony-Gebirge
bekannt.
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