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BENTMOSZ TÁRSULÁSOK VÁLTOZÁSAI EGY KORAI JURA 
DELTA-SOROZATBAN (A MECSEKI KŐSZÉN FORMÁCIÓ

PÉCSB ANYÁNÁL)1
Changes in the benthic assemblage o f an early Jurassic deltaic sequence (The Mecsek Coal 

Formádon at Pécsbánya, Mecsek Mts., S Hungary)

SZENTE István* 2

Kivonat: A Mecseki Kőszén f. Pécsbányánál feltárt alsó-jura (hettangi-legalsó-szinemuri) 
rétegsora delta-síkság környezetet reprezentál. A rétegsor alsó harmadában elosztócsatomák 
közti öblök kitöltései (alsó delta-síkság) dominálnak, míg rétegsor többi része, az annak legte
tejét képező deltafelhagyás-fácies kivételével, felső delta-sikságon rakódott le. A szelvényből 
egy édesvízi és hat tengeri benthosz társulás vált ismertté. A tengeri társulások elterjedését az 
egykori környezet sótartalma és az üledékképződés sebessége határozta meg. A tengeri üledé
kek és fauna megjelenése a rétegsorban a tengerszint globális ingadozását tükrözi.

A bstract: The Pécsbánya section o f the Mecsek Coal F. largely represents delta-top environ- 
ments. Fillings o f interdistributary bays (lovver delta piain) dominate the lower third o f the 
sequence. Other parts, except the delta abandonment facies exposed at the top o f the section, 
show characteristics o f upper delta piain sedimentation. Seven benthic assemblages have been 
recognized, six o f them representing marginal maríné environments and one o f fireshwater ori- 
gin. Salinity and sedimentation rate were the main environmental factors controlling distribu- 
tion of maríné assemblages. Autocyclic and eustatically-controlled changes o f tliese factors are 
reflected by the distribution o f bentliic associations.

BEVEZETÉS

A tengeri delták, főként azok síkságai kontinentális és tengeri hatásoknak egyaránt kitett, 
térben és időben változékony környezeti tényezők által befolyásolt üledékképződési területek. 
Fosszilis és recens delták invertebrata faunáinak (paleo)ökológiai vizsgálata bizonyítja, hogy 
az olykor igen tág határok között változó környezeti faktorok a benthosz élővilágra nézve 
meghatározó jelentőségűek (e.g. M a s u r e l  1987; PARKER 1956, 1960). A jelen dolgozat célja 
a fenéklakó gerinctelen társulások több skálán érvényesülő, helyi és nagy hatótávolságú folya
matokat tükröző változásainak dokumentálása egy delta-síkságot reprezentáló rétegsorban, a

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén. .
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Mecseki Kőszén formáció hettangi és legalsó-szinemuri korú középső tagozatát feltáró pécs- 
bányai külfejtés szelvényében.

A Mecseki Kőszén f. a Nyugati-Mecseket alkotó antiklinális és a hegység keleti részét felé
pítő periklinális között, valamint az északi és déli tektonikus pikkelyzónákban bukkan felszínre 
(1. ábra). A kőszenes összlet konkordánsan települ a Karolina völgyi Homokkőre, melytől 
leginkább a kőszéntelepek előfordulása alapján különböztethető meg. Hagyományosan a legi
dősebb széntelepet tekintették a triász/jura határnak is (e.g. V a d á s z  1 9 3 5 ), ám B ó n a (1 9 7 9 ,  
1 9 8 3 ) palynológiai vizsgálatai alapján ez a határ inkább a kőszenes rétegsor alsó és középső 
telepcsoportjai között vonható meg. A Mecseki Kőszén formációra, ugyancsak konkordánsan, 
a Vasasi Márga középső-szinemuri (Obtusum Zóna) korú homokkőrétegei települnek (F ö l d i 
1967).

A feketekőszenes rétegsor az alp-kárpáti térségben elteijedt „gresteni fáciest” képviseli (e.g. 
LACHKAR et al. 1984). Az összletet főként változatos szemcsenagyságú homokkövek, aleuro- 
lit, agyagkő és feketekőszén, alárendelten sziderit, valamint márga alkotja. A formáció vastag
sága és lithológiája tendenciózus, tektonikus fél-árokban (half-graben) történt lerakódásra uta
ló változást mutat: a déli, javarészt finomszemcsés üledékek által alkotott Pécs környéki szel
vények az 1200 méter vastagságot is elérhetik, míg a dominánsan homokkövekből álló északi 
rétegsorok jóval vékonyabbak (> 120 m) ( N a g y  1969). A folyóvízi és tengeri fáciesek jellege 
és együttes előfordulása a kőszenes sorozat delta-környezetben történt leülepedésére utal 
(K l e id o r f e r  1898; N a g y  1969).

A FEK ETEKŐSZÉNTELEPES ÖSSZLET PÉCSBÁNYÁNÁL

A Mecseki Kőszén formáció legjobb felszíni feltárásait a külfejtéses bányaüzemek adják. 
Közülük is kiemelkedik pécsbányai (karolina-völgyi) külfejtés, melynek rétegsora az összlet

1. ábra. A Mecseki Kőszén, f. felszíni elterjedése a Mecsekben és a pécsbányai külfejtés helye.
Fig 1 The outcrop of the Mecsek Coal F. in the Mecsek Mts. and the location of the Pécsbánya coal 

pit.
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sokszor tanulmányozóit, fosszíliákban leggazdagabb, klasszikus szelvénye (KLEIDORFER 
1898; N a g y  1964; N o s k e n é  & N a g y n é  1969, B im b ó  1971, Sz e n t e  1992). A bányagödör 
az összlet vastag kőszéntelepeket tartalmazó középső tagozatát tárja fel, annak legfelső szaka
sza kivételével, mintegy 200 m vastagságban (2. ábra). A mintegy 30°-kal kelet felé dőlő 
rétegsor genetikailag három szakaszra bontható. Az alsó harmadol vékony széntelepek és vas
tag, több szintben gazdag tengerszegélyi mollusca-faunát tartalmazó aleurolit, agyagos aleuro- 
lit betelepülések alkotják. Az autochton kőszéntelepek és az uralkodóan finomszemcsés tenge
ri üledékek váltakozása elosztóesatomák közti öblök kitöltéseként értékelhető (e.g. ELLIOT 
1974a, 1986).

Erre a szakaszra egy vastag kőszéntelepeket és számos homokkőbetelepülést tartalmazó 
összlet « 100 métere következik. A rétegsort alkotó fáciesek összessége (eróziós bázisú köze
pes- és durva-szemcsés földpát-gazdag homokkövek gyakorisága, a tengeri befolyások nyo
mainak szinte teljes hiánya, felfelé durvuló tendenciák ritkasága) felső delta-síkságon történt 
lerakódásra enged következtetni (e.g. HORNÉ et al. 1978). Ezt az interpretációt a dinoszau
rusz-lábnyomok és arthropoda-mászásnyomok előfordulása ugyancsak megerősíti (PoLLARD 
1987).

A külfejtés jelenleg feltárt legmagasabb rétegtani helyzetű képződménye a 22. számú szén
telep fedőjét képező aleurolit-sorozat, melybe egy szinte kizárólag mollusca-héjakból álló 
lumachelia-pad települ. A kőszénösszlet többi üledékéhez képest nagy karbonát-tartalmú, 
zömmel epibenlhosz kagylók és egyéb molluscák többszöri átdolgozódás nyomait viselő héjai
ból álló pad a delta-felhagyás fáciesre jellemző (e.g. ELLIOT 1974b, 1986). Ebből a szintből 
kerültek elő a rétegtanilag legidősebb mecseki jura ammoniteszek (Stur 1887), melyek a szi- 
nemuri emelet bázisára utalnak, így a külfejtésben feltárt rétegsor a hettangit és a szín emurí 
legalját reprezentálja.

delta-felhagyás fácies, gazdag tengeri invertebrata 
fauna, ritkán előforduló sztenohalin elemekkel 
(ammon i teszek)
ALSÓ DELTA-SÍKSÁG

folyóvizi és/vagy elosztócsatorna-iiledékek, 
lápi üledékek, édesvízi invertebrata fauna, 
hüllőktől és ízeltlábúaktól származó nyomfosszí1 iák
FELSŐ DELTA-SÍKSÁG

elosztócsatornák közti öblök kitöltése félsósvizi 
faunával, lápi üledékek, alárendelten elosztőcsatorna- 
üledékek
ALSÓ DELTA-SÍKSÁG

9Z,a al hk *7..a = k«'*7r'n, npyagkö j| * a lt u ro l it  hk=hom oUc5

2 ábra. A pécsbányai külfejtés vázlatos szelvénye és interpretációja. A számok fontos szénieíepeket jelölnek
Fig 2 Section of tbe Pécsbánya coal pit and its environmental interpretation. Nnmbers refer to iníportant coal seams
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A FADNA ÖSSZETÉTELE ÉS ÖKOLÓGIÁJA

Mennyiségi paieoökológiai vizsgálatok céljára a szelvény makrofaunát tartalmazó rétegei
ből tömeges minták kerültek begyűjtésre. A fosszíliák kinyerése, preparálása, meghatározása 
és számlálása után a hasonló összetételű minták mint társulások képezték az értékelés alapját. 
(A Mecsek legalsó-jura invertebrata-faunájának átfogó kommunitás-elemzése folyamatban 
van -  S z e n t e , előkészületben. Ennek végeredményeként az itt ismertetésre kerülő társulások 
kism értékben módosulhatnak.)

A mintegy 30 fajból álló invertebrata-faunát szinte kizárólag molluscák alkotják. A felis
mert társulásokban a kagylók dominálnak, melyek közül is csak szuszpenzió-szűrők fordulnak 
elő. A gastropodák egy társulás kivételével általában alárendeltek. Más csoportok igen ritkák: 
az ízeltlábúakat conchostracák, ostracodák és mászásnyomok, míg a tüskésbőrűeket az elvét
ve előforduló süntüskék képviselik. A molluscák héjas megtartásúak, az eredetileg aragonit- 
anyagú vázak kalcittá átalakultak. Gyakori a héjak piritesedése, melynek több típusa figyelhe
tő meg. A héjak számos lumachella-padot alkotnak, általában a fauna-elemek hosszabb távú 
szállítódásának nyomai nélkül. A jelentősebb szállítódás jeleit mutató minták nem szerepelnek 
a mennyiségi értékelésben. Mivel a delta-környezetek legtöbbjében igen gyors az üledékkép
ződés, az egymást követő társulások idő-átlagolódása általában nem számottevő ( F ü r s ic h  &  
A b e r h a n  1990), ezért a minták az egykori kominunitások autochton-paraautochton marad
ványainak tekinthetők.

Egy édesvízi és hat tengeri társulás különböztethető meg, és további kettő létezése feltéte
lezhető.

Az Unió vizeri társulás a rétegsor középső szakaszának tetején, sziderit-rétegekkel váltako
zó agyagos aleurolitban jelenik meg. Uralkodó eleme a névadó nagytermetű kagyló, melyhez 
conchostracák (Cyzicus sp.) társulhatnak. Az Unio-félék félig beásódva, a cyzicid conchostra
cák pedig az aljzat iszapját „szántva” vagy abba ugyancsak beásódva szuszpenzió-szűrés útján 
táplálkoznak. Az előbbiekben említett két taxon, valamint a velük együtt előforduló darwinu- 
lid ostracodák alkotják a kőszéntelepes rétegsor egyetlen édesvízi, feltehetőleg folyóvízi ártéri 
tavakat benépesítő társulását.

A tengeri társulások a rétegsor alsó szakaszán és legtetején jelennek meg. Bezáró kőzetük 
agyagos aleurolit, aleurolit, ill. a 22. telep felett márgás aleurolit. Inbenthosz, szemi-inbenthosz 
és epibenthosz kommunitások ismerhetők fel. A főként kagylók által alkotott inbenthosz 
társulásokban csak kis mélységre beásódó formák fordulnak elő.

Az Eomiodon menkei társulás a leggyakoribb a tengeri társulások közül. A névadóval kon- 
generikus formák a jura és kréta időszaki csökkentsósvízi mollusca-faunák jellegzetes, az ala
csony és/vagy változó sótartalmat jól tűrő elemei . A gyakran a példányszám 90%-át adó E. 
menkei mellett a társulást más kagylók (Cuneigerviilia angelini, Modiolas (M.) hillanus) és 
csigák (Tretospira carinata, Promathildia (Tereír ina) turritella) alkotják.

Egy, a Corbulidae családba tartozó kagyló szinte monospecifikus megjelenése képezi a leg
kisebb diverzitású inbenthosz társulást (Corbulid sp. társ.). A corbulid kagylók más mezozoós 
faunákban is kis diverzitású együttesek elemei .

A Ceratomya ludovicae társulás a formákban leggazdagabb tengeri kommunitás. A néva
dón kívül főként más kagylófajok (.Protocardia philippiana, Cardinia quadrata, Plesiocypri- 
na laevigata, Modiolus (hí.) hillanus, Eomiodon n. sp.) alkotják, míg a gastropodák (Ptych- 
omphalus rotelíaeformis, Procerithium sp., Katosira sp., Cylindrobullina sp., Tretospira 
carinata) alárendeltek.
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A Cuneigervillia angelini társulás („gervilleiás padok”) a szemi-inbenthosz közösségeket 
képviseli. Gyakori elemei még a Modiolus (M.) híllanus, valamint néhány csigafaj. A kihalt 
Bakeveliidae családba tartozó névadó egy, a mai kagylók körében meglehetősen ritka életmó
dot reprezentál: domborúbb és vastagabb (nehezebb) bal teknőjével az aljzaton szabadon 
heverő, abba részben belesüllyedő szesszilis alak, míg a Modioius-félék félig az iszapba fúró- 
dó, ott byssussal rögzülő, ugyancsak helyhez kötött életmódot folytatnak.

Egy kistermetű, sima csigafaj szinte monospecifikus előfordulása alkotja a Hydrobiid sp. 
társulást. A névadó, hasonlóan ma élő társaihoz, vagilis növényevő életmódot folytathatott.

A Liosírea hisingeri társulást a névadó, cementálódó kagylófaj egyedeinek és alárendelten 
néhány más kagyló- ill. csigafaj képviselőinek foltzátony-szerű megjelenése képviseli. A 
Liostrea genus nem tartozik ugyan a szőkébb értelemben vett osztrigák közé (Gryphaeinae vs. 
Ostreinae alcsalád), ám az igazi Ostrea-félék elteijedéséig, vagyis a középső-juráig azokéhoz 
hasonló ökológiai fülkéket népesített be.

A 22. széntelep feletti lumachella-pad nagy mennyiségben tartalmazza a Cardinia quadrata 
nevű beásódó kagylófaj zárt kettősteknővel megőrződött, nem élethelyzetben beágyazott pél
dányait, a cementáló Pliccitida hettangiemis izolált teknőit („plicatulás pad”), valamint szá
mos egyéb kagylót és csigát. Mivel számos jel -  cementáló fonnák ránövése a beásódó ala
kokra, a Cardinia-héjak pirites helyettesítődésének limonittá oxidálódása (a „mátrix” és más 
héjak üde piritet tartalmaznak, ami több fázisú piritesedésre utal, amiből csak az utolsó fázis 
piritje maradt meg), valamint az inbenthosz fonnák gyakorisága a kedvezőtlen, héjtörmelék
ben gazdag alapanyagban -  legalább kettő, egymást váltó és/vagy szomszédos kommunitás 
elemeinek a keveredésére utal. A deltafelhagyás-fáciesre az igen alacsony szedimentációs ráta 
a jellemző, ami lehetővé teszi mind az idő-átlagolódást, mind a nem együttélő taxonok egy 
helyen történő betemetődését. A dominancia-viszonyok alapján feltehető, hogy az egyik társu
lás meghatározó eleme a C. qi4adrata, a másiké a P. hettangiemis voltak, ám a további elem
zést a nyilvánvaló keveredés nem teszi lehetővé. A lumachella-padban előforduló sztenohalin 
taxonok (pl. Pleurotomaria anglicá), a közvetlen fedőben talált ammoniteszek, valamint a 
kifejezetten csökkentsósvízi Eomiodon menkei hiánya alapján bizonyosra vehető, hogy e tár
sulások voltak a pécsbányai fauna legerősebb tengeri hatást tükröző kommunitásai.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSAINAK TÜKRÖZŐDÉSE A BENTHOSZ
TÁRSULÁSOK MEGJELENÉSÉBEN

A fauna elterjedését befolyásoló környezeti faktorok

A társulások viszonylag alacsony diverzitása abiotikus (fizikai) környezeti tényező(k) meg
határozó szerepére enged következtetni (e.g. SANDERS 1968). A sekélyvizi benthoszra a kö
vetkező tényezők hatnak: táplálékellátás, az aljzat stabilitása és konzisztenciája, szemcseméret, 
szedimentációs ráta, energiaszint, sótartalom, hőmérséklet és oxigéntartalom. A fauna össze
tétele, a sztenohalin elemek szinte teljes hiánya, az életmód tekintetében jól elkülönülő társulá
sok előfordulása, valamint a többi faktor lényegesebb szerepére utaló jelek hiánya alapján 
okkal feltételezhető, hogy a pécsbányai szelvény benthosz társulásainak előfordulása a sótarta
lom abszolút értékének és/vagy stabilitásának a változásait, ill. az aljzat a szemcseméretének, 
energiaszintjének, konzisztenciájának és az üledékképződés sebességének ingadozásait tükrözi.
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Benthosz társulások előfordulása a változó sótartalom tükrében

Bár a mezozoikumból leírt benthosz kommunitások túlnyomó többsége normál tengeri 
környezeteket népesített be, jóval kisebb számban ugyan, de a normálistól eltérő sótartalom 
által meghatározott együttesek is ismertté váltak (e.g. H u c k r ie d e  1967; H u d s o n  1963a, b; 
FÜRS1CH 1981; FRENEIX &  ClJBAYNÉS 1985; FÜRSICH &  WERNER 1984, 1986; IlALLAM 
1976; MORTER 1984; résztletes áttekintésük: FÜRSICH (nyomtatás alatt).

A fent idézett művek adatai alapján történt a pécsbányai társulások sótartalom-igény szerin
ti értékelése, melynek kvalitatív összefoglalása a 2. ábrán látható. A legalacsonyabb diverzitás- 
értékek (Hydrobiid sp. és Corbulid sp. társulások) a természetes csökkentsósvizekben élő fa
jok számának az 5-8%o sótartalmú környezetekben tapasztalható minimumát (R e m a n e  1958) 
reprezentálhatják, míg a többi tengeri jellegű kommunitás esetében ennél magasabb értékek 
feltételezhetők. A tengeri társulások a sótartalom ingadozására igen kis idő-intervallumot rep
rezentáló dm-es skálán is válthatják egymást.

Aljzati viszonyok változásának hatása a benthosz együttesekre

Az üledékek bélyegei alapján általában nem nehéz az aljzatnak a benthosz elterjedését 
befolyásoló tulajdonságaira következtetni. A lumachella-rétegek, -lencsék és héjakkal borított 
rétegfelszínek a finomszemcsés üledék kimosódására, a héjak viharok általi in situ átdolgozó- 
dására utalnak. A meglehetősen egyveretű, szuszpenzióból leülepedett finomszemcsés bezáró 
kőzet, az üledékes szerkezetek hiánya és a faima jó megtartása alapján valószínű, hogy a pécs
bányai benthosz társulások alacsony energiájú közegben, a normál hullámbázis alatt éltek. Az 
aleutolitos üledék és a szuszpenzió-szűrő kagylók dominanciája „szilárd” aljzatot feltételez 
(R h o a d s  &  Y o ü n g  1970).

A S Ó T A R T A L O M  N Ö V E K V Ő  É R T É K E  ÉS S T A B IL IT Á S A  

D IV E R 7JT Á S

. . . . i i mrt.MV.’ V'l11-' •

Unió vizfíri t. 1 1
Corbulid sp. t.
Hydrobiid sp. t.
Eomiodon menkei t. 
Ceratomya ludovicae t. 
Cuneigervillia angelini t. 
Liostrea hisingeri t.

3. ábra A benthosz társulások előfordulása a környezet sótartalma függvényében. 
Fig. 3 Occurence of benthic associations in relation to salinity.
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Az eddig tárgyalt tényezők és az üledékképződési sebesség változásának együttes Itatása 
érvényesül az in- és epibenthosz társulások egymásutániságában (3 . ábra). Több szintben meg
figyelhető, hogy egy-egy kőszéntelepet a Ceratomya ludovicae társulást tartalmazó aleurolit- 
rétegek fednek, majd ezekre „gervilleiás padok” (Cuneigervillia ongelini társulás), és helyen
ként Liostrea-foltzátonyok (L. hisingeri társ.) települnek. Ez utóbbiak bázisán igen gyakoriak 
az előző két kommuuitás elemeinek a héjai, melyek exhumálódásuk után lehetővé tették a ee- 
mentáló formák első nemzedékeinek megtelepedését (=„tafonómiai visszacsatolás”, KlDW EI! 
és JABLONSKI 1983). A szedimentáció sebességének ismételt megnövekedése a szcss/ilis epi
benthosz közösségek pusztulásához, és a sótartalom által meghatározott inbenthosz társulások 
megjelenéséhez vezetett.

A BÉN I H Ő S/TÁRSULÁSO K  FÖLDTÖRTÉNETÍJ SKÁLÁJÚ VÁLTOZÁSAI A
PÉCSBÁNYAI SZELVÉNYBEN

A fenéklakó kommunitások eddig ismertetett változásai a delta fejlődésének rövid ideig tar
tó epizódjait, egy-egy elosztócsatomák közti öböl történetét tükrözik. A sótartalom és az üle
dékképződési sebesség változását autociklikus folyamatok (az üledék kompakciója, csatornák 
vándorlása, feltöltödés stb.) is előidézhetik. A tengeri delták általában progradálnak, vagyis a 
kontinentális hatások jutnak uralomra a tengeriek felett. („Egy tengeri delta annak a sikeres 
harcnak emlékműve, melyet egy folyó a tenger legyőzésére folytatott” ScRUTON 1960, p. 
82.). A Mecsek fejlődésében azonban nem így történt (ld. a kőszenes összletet fedő vastag 
tengeri rétegsor), és a Pécsbányánál feltárt szelvény sem mutatja a fáciesek egyirányú változá
sát. A felszínen fel nem tárt, tisztán folyóvízi homokkő-aleurolit-kőszén ciklusokból felépülő 
(N a g y  1964) alsó telepcsoportra a külfejtésben látható, tengeri faunát tartalmazó összlet tele
pül, melyet vastag, kontinentális hatások uralmát mutató sorozat, majd ismét tengeri, már 
sztenohalin faunát tartalmazó üledékek fednek. Ez utóbbiak legalsó-szinemuri kora megfelel 
az egyik legjelentősebb jura időszaki eusztatikus tengerszintemelkedés idejének (e.g. B l o o s  
1990; H a l l a m  1981, 1988), vagyis a mecseki delta sorsát nem csak az egymás ellen ható he
lyi folyamatok (édesvíz- + üledékbeáramlás->feltöltődés vs. süllyedés + kompakció) alakították.

A pécsbányai szelvényben előforduló jellegzetes molluscák megjelenésének és a tengerszint 
eusztatikus ingadozásának lehetséges korrelációját mutatja a 4. ábra. Az eusztatikus interpre
tációt támasztja alá a M c G h e e  &  B a y e r  (1985) által kimutatott összefüggés, miszerint a 
gyorsan süllyedő medencék rendkívül érzékenyek az eusztatikus tengerszintemelkedésekre. A 
transzgressziók formájában jelentkező tengerszintemelkedések a normális sótartalmú környe
zetek gyakoribbá válása mellett a folyók által szállított törmeléknek üledékcsapdákban történt 
megkötésével a deltákban az epibenthosz társulások felvirágzását eredményezték. A benthosz 
társulásoknak a pécsbányán tapasztalhatóhoz igen hasonló megjelenése a közép-keleteurópai 
folyóvízi-szegélytengeri legalsó-jura számos területének (Scania, Szent Kereszt-hg.) szelvé
nyeiben nyomozható (PlENKOWSKl 1991).
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4. ábra. Változó aljzat! körülményeket tükröző, egymást követő benthosz társulások jellegzetes elemei.
Fig. 4. Characteristic elements of succeeding bentísic associations in rtlation ío cllanging substrate conditions.
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5. ábra. Jellegzetes molluscák az eusztatikus tengerszintváltozásokhoz kötődő megjelenése a pécsbányai szelvényben 
Fig. 5. Occurence of characíeristic moliuscs in the Pécsbánya section, in relation to eustatic sea-level changes.
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ÖSSZEFOGLALÁS

- A Mecseki Kőszén formáció invertebrata faunája jól megkülönböztethető társulásokat alkot,
melyek összetételét és előfordulását leginkább a környezet sótartalma és az üledékképző
dés dinamikája határozta meg.

- A kőszenes összlet üledékképződését és a benthosz szervezetek elteijedését, legalábbis időn
ként, eusztatikus tengerszintingadozások is befolyásolták.

Köszönetnyilvánítás: A szerző ezúton is köszönetét mond szíves segítségükért a Mecseki 
Szénbányák dolgozóinak, mindenekelőtt Vass István üzemvezetőnek, a külfejtésbe történő 
szabad bejárás engedélyezéséért.
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