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magyarázatát adják azon sajátságos tüneménynek, hogy oly
gyakran tengeri képződmények közepette, észrevehető külső ok
nélkül, egyszerre félig sósvizi puhányoknak tömeges föllépésére
akadnak, sőt, hogy ezen eset előáll, a nélkül hogy ez által a többi
tengeri fauna feltűnő módon érintve válna. Ezen tekintetben
csak a grandi és niederkreutzstetteni rétegekre, Magyarország
nak tengeri „Pectunculus-homokkövében és homokjában“ a
Cerithium margaritaceum és plicatum tömeges föllépésére, a
fornai és piszkei látszólag félig sósvizi faunára és sok egyébre
emlékeztetek. Hasonlóképen világos, hogy félig sósvizi faunával
biró lignittelepek föllépése tisztán magukban semmi esetre nem
nyújtanak bizonyítékot arra, hegy az illető rakódmány édes
vizek befolyása alatt állott, valamint másrészt megint kimagya
rázható, mért vannak a széntelepek kíséretében kivétel nélkül
félig sósvizi állatalakok, miután t. i., eltekintve a édessé vált
vizek valódi behatását, az elkorhadó növényanyagok állatalakok
nak letelepedését már magukban föltételezik.
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