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Õsmaradványok a pécsi külfejtésekbõl

DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász, terv-, és controlling osztályvezetõ
(Kõ-Szén Kft. Pécs, Széchenyi akna)

A PANNONPOWER Rt. fejlesztéseibõl ma már világosan látszik,
hogy a külfejtéses széntermelés 2004-ben befejezõdik. Vége lesz tehát an-
nak a gigantikus feltáró munkának, ami közben – nem egy esetben – rit-
ka fossziliák, õslényleletek, vagy lenyomataik kerültek elõ. A megszerzett
tapasztalatok alapján tudjuk jól, hogy egy cég beszûkülése, vagy felapró-
zódása kapcsán sok érték megy veszendõbe. Éppen ezért, nem annyira a
tudományos igényesség, hanem a számbavétel érdekében fényképeken be-
mutatjuk a szakmai közönség elõtt sem mindig ismert, de többségében vé-
dett helyen, vitrinekben, polcokon tartott lelelteket.

Növényi maradványok

A növényi maradványokat egy elszenesedett fatörzs és egy gyökérmaradvány jelentik. (1. kép)

Dinoszaurusz lábnyomok

Az elsõ mecseki dinoszaurusz lábnyomot a ma is termelõ vasasi külfejtés területén
találta meg Csörnyei Zoltán bányageológus technikus. A szakszerû feltárást Wein György

1. kép: Elszenesedett fatörzs

és Tasnádi Kubacska And-
rás a budapesti Földtani In-
tézet geológusai végezték
el. Errõl az eseményrõl Tas-
nádi Kubacska színes leírás-
ban számolt be az „Óriások
birodalma” c. füzetecské-
ben (Móra Ferenc Könyvki-
adó Budapest, 1970). Több
esetben találtak lábnyomo-
kat Komlón is. A komlói le-
letekrõl Kordos László az
Országos Földtani Múzeum
jelenlegi igazgatója nevezte
el az õslényt „Komlosaurus
carbonis”-nak (1983). A
Komlosaurus többfajta láb-
nyomát is õrzik a Kõ-Szén
Kft irodaházában. A lelõ-
helyûkrõl sajnos pontos le-
írások nem készültek. 

Egy meglehetõsen nagy-
méretû lábnyomokat muta-
tó állat „toporgásának”2. kép: Õslény (dinoszaurusz) lábnyomok
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nyomai láthatók a 2. ké-
pen. Kordos László szerint
e nagyobb állatok meden-
cemagassága 120-125 cm
lehetett. További lábnyo-
mokat mutat a 3.  kép.

Mamutmaradványok

A Széchenyi akna üze-
mi épületeink építése so-
rán (amelyek a mai külfej-
tési központ épületegyüt-
tesét adják) a közelben (a
Káposztásvölgyben) ho-
mokbányát nyitottak. E
homokbányában találták
meg – 1928-ban – a majd-
nem teljes mamutcsontvá-
zat (75%-ot) kiadó ma-
mutleletet.

A lelõhelyet Rihmer
László bányamérnök tárta
fel és konzerválta a cson-
tokat és leírta a „Pécsi
mamut” c. könyvében
(Pécs, 1935). Doktori dol-
gozatát is e témában írta.

Úgy tudjuk mindeddig
ez a legnagyobb magyar-
országi mamutlelet. A há-
ború végéig a maradvá-
nyok egy részét a jelenlegi
üzemi területen állították
ki. A késõbbiekben egy
része a pécsi múzeumok-

3. kép: Õslény (dinoszaurusz) lábnyomok

4. kép: Mamutmaradvány

ba, más része a bányászati gyûjteménybe került. A 4. kép ennek a mamutnak az álka-
pocs csontját mutatja.




