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Задачіґеольоґп.

Ґеольоґія або історія землі обнимав

всі галузи розслідів, що займають ся нашою зем

лею; тому тяжко зібрати в такім малім обвмі

всі важкі питаня тої науки. З тоі самої причини

не може бути також мови про те, щоби подати

повний нарис тих розслідів, або близше запуска

ти ся в поодинокі іх галузи. Ми подамо тільки

як иайкоротше образ задач івислідів ґеольоі'іі.

Дуже тяжко виробити собі загальний образ

нашої землі; при тім мусимо брати під увагу не

тільки ростинп і зьвірята, розділ суші і моря.

але разом із тим вяжуть ся також питаня про

склад, будову і творбу поверхні землі і про роз

вій ії мешканців. Усьо те питаия, що входять

у предмет ґеольоґіі і на які вона в богатьох ви

падках може дати вдоволяючу й певну відповідь.

Правда, в цілий ряд питань, на які можна від

повісти тільки теоріями і гіпотезами, одначе є на

дія, що й ті, нерозвязані до тепер питаня будуть

незабаром вдоволяючо роз*яснені; наша наука

ще дуже молода і кождого дня прибувають нові

висліди, що подають причинки до загального обра

зу історії землі.

Щоби вивязати ся зі задачі як слід і по

дати короткий перегляд історіі землі, поділимо

тему так: найперше оглянемо землю в за

`
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г алї, а потім її поодинокі силадові части т.

эн. матеріал, з якого вона зложена. Найблизшим
буде питанє про повстанв та зїужитє того мате

ріалу при творбі нинішної поверхні землі. В кін

цї подамо властиву історичну частину, що гово

рить про те, як наступали по собі поодинокі пері

оди землі і як розвивав ся зьвіринний та ростин

ний сьвіт.

Приймають теорію Канта і Ляпляса, що

земля і всі иньші планети відорвали ся від сонця

в їазовім стані і вружляли як самостійні сьві

тові тїла в сьвітовім просторі все ще одначе за

лежні від місця свого повстаня _ сонця. Вправ

дї такий первісний початок землі - тіль

ки гіпотеза, одначе вона дуже правдоподібна, бо

з нею стоіть у повній згоді цілий ряд Фактів, яких

иньшим способом не можна вияснити (вруже

не землі довкола сонця, її відношенв до иньших

планет, сплощенє на бігунах).

В нінцї первісна газова нуля мусїла в сьві

товім просторі охолоджувати ся зі вні, а первісні

газові елементи стали скупляти ся і переходити

в жаровий плин, поки в кінці й той не сціпенів.

Так витворила ся перша цїпва нора землі, що

з часом ставала чим раз грубша. Вправдї не

можемо подати нічого певного про грубість ціп

коі земної пори, одначе з другої сторони можемо

приняти, що земля ще не зовсім сцїпеніла. Жа

рово-плннні вульнанїчні ляви, горячі жерела

й ґайзери, а також поміченя в глибоко верчеиих

дірах та копальнях, що відповідно до глибини по

казують постійний приріст температури, дона

аують на певно, що в нутрі `землі панують іще

такі відносини, в яких_ снали стоять у плин

нім, а може навіть у ґазовім розпаленім стані.

Цїпнене невідбувало ся спокійним ходом,

щоби кождий елемент сціпенїв для себе, але бу

ло получене з великими й зложеними хемічними
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процесами, а їх кінцевим вислїдом є нині мінс

рали. Розслїджувати мінерали й їх прикмети -

задача мінеральоґії і треба вважати її тут

як звісну річ. За те буде нашою задачею пізна

ти, як правильно складають ся мінеральні склад

ники у скали, щоби мати перегляд матеріалу,

з якого збудована земна кора. Наука, що займа

єть ся скалами, називаеть ся петроі'рафівю.

Свої розсліди переводить вона по части хемічною,

по части кристальоґрафічною дорогою, а до роз

пізнаваня складових мінеральних частин скали

служить передовсім мікроскоп.*).

І.

Матеріал земної кори.

(Наука. про скали).

Між складовими частими скал розріжнявмо

основні складники, т. зн. такі, що надають

характер дотичній сиалї і іх не бракує в ній ніко

ли і додаткові силадники, що виступають

у дотичннх скалах тільки принагідио та обмежені

на певні місцевости. Ті додаткові складники ви

ступають в скалї звичайно в Формі кристалів або

зерен, збивають ся також часто в більші грудки

і деколи можуть розвинути ся до тавоі скілько

сти, що дуже сильно перемагають основні склад

ВИКЕ 1 Таким ЧИВОМ ВИІ'ИОКЯЮТЬ На ОКЄЛЬЕПХ ТИПаХ.

*) В тій ціни треба принадити ві скапи т. ав. тонкі

шдїфи, т. ви. тоненьні плиточни, вовсїи прозорі, бо вначнїй

ше побільшене під Ііиросиоиои можливе тільки при сьвітпї,

що переходив на сирівь, а не, ни при побільшаючін сцї,

при сьвітлї, що падає з гори.
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дуже ріжнородиий характер. Такі витвори на»

зиваємо відмінами скал.

Можемо дивити ся на скали а двох ріжних

точок, коли возьмемо за точку виходу або спосіб їх

творби (петроі'енеза), або дивимо ся на їх склад,

(петроґрафія). В першім випадку маємо 2 головні

трупи:

1. Окали одноцїльноі будови, що видобули

ся з нутра землі жарово-плинною масою, т. зв.

вибуховіокали. .

2. Скалп з менше або більше замітним вер

ствоваивм, що витворили ся діланєм води через

осади моря і т. д. _ т._зв. осадові скали.

При другім (петроґраФічнім) способі розріж

іінємо З групи скал, що, розумівть ся, можуть

належати по части до вибухових, по части до

осадовнх:

1. Одностайні скали, що складають ся

тільки а одної мінеральної субстанціі.

2. Зложені скали, що складають ся зі

эмішки більшого числа мінеральних субстанцій.

З. Окрушинцї (окрухові скали), що ви

творили ся в більшій части зі сипких або зліиле

них окрухів та зі земляних або піскових остан

ків иньших еиал.

Финостайні сцали.

Таблиця хемічних знаків і атомових тягарів.

Для леишого зрозуміня зіставляємо тут ра

аом найважнїйші первиї й їх хемічні знаки так,

як вони приходить у тексті:
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хенічні атонові хеиічпі атонові

знаки тягарі знаки тнгарі

Водень = Н 1 Манґан = Мп 55

Азот = Ы 14 Мідь = Сп 63,4

Алюміній = АІ 27,4 Натр = На 23

Антімон = ЅЬ 122 Нїкель = Ыі 58

Арсен = Аѕ 75 Олово = РЬ 207

Бар = Ва 137 Плятина = Рі 198

Бісмут = Ві 210 Ртуть = НЕ 200

Бор = В 11 Сірка = Ѕ 32

Бром ' = Вг 80 Срібло = АЄ 108

Вольфрам = “і 184 Стронт = Ѕг 88

Зелізо = Ге 56 Титан = Ті 50

Золото = Ан 197 Уголь = С 12

Йод = І 127 Хльор = СІ 35,5

Калій = К 39 Хром = Сг 52,2

Кальцій = Са 40 Цина = Ѕп 118

Кисень = О 16 Цинк == 211 65

Кобальт = Со 59 Циркон = 21' 89,6

Кремінь = Ѕі 28 Флюор = Гі 19

Маґнезій = МЕ 24 Фосфор = Р ~ 31

1. Л ед и

Л і д (вода НЗО). Замерзла вода, а передовсім

ледиини, що повстали зі снігу, є як задля

своєї великої скількости, так також задля своєї

проломової сили дуже важним ґеольоґічним чин

пивом від ділювіяльних аж до нинішних часів.

а Креміиніскали

Кремінь (кварц Ѕі0,), один із найчастїй

ших мінералів, є властивим складником богатьох

иристальних лупаків, іранїтів, кремінних порФі

рів, кремінних діорітів, дальше пісковиків і ба

гатьох глинистих лупаків. Кремінь виступав в ве
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ликій свількости і творить т. зв. кр е мін ні

с к а л и; тут належить к в а р ц и т, зерниста, зби

та кремінна маса, по части добре уверствована

і к р е мін н и й л у п а к, переважно чорна, збита,

тонко луина кварцова скала; оба виступають у пе

реважаючій скількости в старших лупаках. Не

рідко у ваиияних Формаціях виступають к р е

с ень, роговик, ясп іс; крім того приходять

іще в молодших Формаціях із громади опалїв або

водянів кремінного квасу бсади горячих жерел

т. зв. к р е мін н і ту Ф и і утворені кременистка

ми мілчаки та кременнсті замулинц і.

З. Залізні руди.

Ополуки зелїза виступають у великій скіль

кости у всіх скалах і надають їм при звітріню

звичайно іржаво-буру закраску./ Деколи зелізні

руди творять грубі беади і тому треба вважати

їх звичайними скалами. Тут належить бурий

зелїзняк (21%,08. 3Н20), (мочарннець і бобяк),

червоний зелізняк (РЄ-208), розвинений ча

сто иередовсїм у грубі зелїзисті ооліти-ікровцї, м а

ін етнн й з елїз ня к(Е`е304), що виступає по части

в великих покладах архейських Формацій, по ча

сти як додатковий складник майже всіх одно

цільних скал і кристальних лупаків. Скальце

вий і глииковнй зелізняк, углян аеліза

(РеСО, занечищений Са, МЄ, Мп і глннкою)

виступав або жилами, або творить самостійні

пні.

Так само, або получені з зелїзною

рудою виступають руди маніаиу і ти

тану.
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4. боли (хльоридові й азотанові- спали).

І

Камінна сіль (ЫаСі). Хльорнатр поди

буєть ся у всіх осадових Формаціях, де осів на

слїдком відпару морської водид)

Звичайно він не зовсїм чистий, але за

нечищений глинкою й ангідритом (сільною глин

кою); до того в горішних иокладах (пр. Штас

Фурт) виступає ще ряд иньших сполук, хльоркалій

або сильвін, хльоркальцій і хльормаґнезій (карна

літ). Грубість сільних покладів часто дуже знач

на; коло Шперенберґа (недалеко Берліна) над

1300 ш, коло Велички місцями над 1400 під).

1) 1 пільоґран морської води має:

хльорнатру . . .27,18 хльоркаліи . . . 0,61

хльориатнозія' . . 3,85 броииатнезін . _ 0,05

сірчану иатнезія 2,27 двовуглину ванна 0,04

сірчвну ванна . 1,27 ¬`4т§

2) Найваииійші нісцевости канінноі соли, упорндковані

по формаціяи (за Ереднерои):

Утвори

формації: місцевість:

теперішнього віку: Пустинна сіль кіртізьких стешв, в Ара

біі, в Чілі, морська сіль над Ыертвии иореи,

нзд великим Сільнии озерои (Юта).

третїшиього віку: Кардона в Бастилії, Величка і Бохни

в Галичині.

крейди: вестфальські солоики.

юра: сировиці Роденбурі'а н. Дайстрон, Бенс

в кант. Вадт.

кайпру: Льотаринтіи.

иущлевого вапннку: торішна і долішнв. область Некару, Ерн

сталь і Шоттернгайх (Туринтіи).

пестрого пісковика: Ганновер, Шенінґен коло Бруншвіну.

цехштайну: коло Їера, Штасфурту, Гана, Шперенбер

ту, Зетебері'у (Гольштайн).

карбону: Діррен, Брістоль (Анти), Ню-Рівер (зах.

Вірджінія).

девоиу: коло Уінчель у Мічітенї.

сілюру: зах. Вірджінія, держава Ню-Йорн, Сиґінао

в Шчіїені, провінціи Онтаріо в



Велику технічну вагу мають поклади са

літри в безводних пуствнях Чілі і Перу, що

містять у собі азотани калія і натрія.

а Угляни

Найчастійшим угляном є углян вапу (СаСОЗ).

Вапняний скалець і вапняк, що творить

більшу часть осадових Формацій. Відповідно до

будови і занечищеня глинкою розріжняємо цілий

ряд відмін. Мармор або зернистий вапняк ви

ступає переважно в старих Формаціях; звичай

ний вапняк має дуже мілкі зерна і звичайно

занечищеннй та забарвленнй чужими мінеральними

субставціями (глннкою, кремінкою, дольомітом,

зелїзом і земннми смолами). Відповідно-до будо

ви дасть ся вапняк поділити на густий, ікровце

ватий (вбитий з малих круглих зерен, ікровець),

дірчастий (вапняний туф) і земляний (крейда).

В вапняних скалах задержали ся найчастійше

і найліпше скаменїлооти. `

Д ольоміт. Ріжнородна змішка угляну ва

пу й углянсї гіриоі землі (СаМёСОз). Виступав.

рідше як вапняк, але так само і получении

разом із вапняком. Дірчасті] комірковаті відміни

називають ся п о р о х н и ко м. ,_

б Сірчавп

Ангідрит і і'іпс (безводний і воднистий

сірчан вапу, Са504-2Н20). Оба виступають осо

бливо в глинковнх верствах і бувають постійними

товаришами камінноі соли. Також тут занечище

ні вони вапняком, глннкою, зелїзом і земними

смоламн.

Ъ Фосоорани

ФосФорани взагалі рідкі, тільки в бо

татьох скалах виступав як додатковий складних:



Фосфоран вапу або а п ати т (СаьСЦРОДЗ). Як:

Ф о с Ф о р и т має в поодиноких околицях велику

технічну вартість.

& Крамник

Незвичайио богата видами громада к р е м я

н і в має особливе значінє для зложених скал,

бо дуже багато мінералів вульканічннх скал тре

ба зачислити до громади кремянів. Самостійиими

одиостайними скалами можемо назвати: а м Ф і б о

л е в и й л у п а к, щојвиступає часто в кристальних

лупакових скалах; а в і' і т о в и й л у п а к, до ако~

то належить також ядеіт (нефрнт-топоровець),.

уживаний в данних часах до виробу знарядів;

хльор итовий лупак, лусковато-лупакова

лоснакова скала; л о я к о в и й л у п а к, що при

ходить у ріжних видах разом із милинцем або

горшківцем і г а д и н е ц ь (серпентин), водни

стий кремян маґиезія, що повстав із розкладу

олівінового амфіболю або авґітових скал.

а Вугляні скали

Орі'анічнісполукн.Вониподи6ують ся.

виключно в осадових Формаціях та повстали з роз

владу і звугленя зьвірячих і ростинних останків.

Органічні сполуки виступають або як у г л е в о д

ні (земний олій, нафта, скельний олій), що пере

важно проникають у земляні скали, або як жи

в и ці (янтар, копаль, асфальт), або також як

вуглі. Вуглї новстають із ростин і їх творбу ще

нині' можна видїти на торфових багиах; чим стар

ші бсади вугля, тим сильнїйша скала і тим

більше має хемічно чистого вугля. Найбільші осади

вугля подибуємо в Формації намінного вугля. Відпо

відно до скількости хемічно чистого вугля, твердоти

і віку розріжиазмо антрацит, камінний вуголь

(лоснаковий, тусклий, грубий, лупаковий, саджо

вий. нолокннстий і ин.), бурнй вуголь і торф.



Зіставленє¬

найвнжн'ійшихріжничнихзнаків(заЕреднерон):

    

 

 

 

 

 

 

 

Вугинніспали

Проявиприпа

СкількістьПитомийЗагрітийпо

Вугляніспалихеііічночи-ТвердістьТягаРистасовиіілугГорить

стоговуглнрстає
Бурий_0І „о_зсильно

вугольої)/0-7о/0-0,01,5буриибурийлегко

Каміннийсоясно'жовте"почасти

Бути75/0-90І,21,2-1,ббуро-чорниіівїёсурдйлегко

- _тількиприсиль

Антрацитнад9011/02-2,б1,4-1,7с'іро-чорннйбазїлїийнімнроііуві

повітря

леию

 

Буриіівуголь

ПОІУМЯЗКОПОТОП

СПЛЬВОКОПТИТЬ

ВОПЯЄПРИПВЛЄЕЭМ

 

СИЛЬПОКОПТИТЬ

ПВХНЄСПОЛПСТИЫ

Каміннийвуголь

яснеполумя

ЕРОМЗТОМ

 

уАнтрацит

 

 

как;

слабеполумп

абозовсїмнема

 

НеКОПТИТЬ

 

беззапаху,
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Зложені скали

1. Вибухові або одноцїльні екалп.
 
 

  

     

Назва Основні Будо- Важні додаткові Відміна спад

спали складники ва складники

І. Старші

вибухові

. СІШЛИ

1. Іраніт Ортоклпз, верни- плятіокляз, біотитовий

иреміиь, ста аифіболь, траніт,

лосник кордиєріт, нусковитовий

турмаліи, триніт, транітит,

натистний зелі- граніт-письмо

зняк, титаніт вець, петматит,

транітовпй

ПОРФір

2.Креиін- кренінь, порфі- пляііокляз, скалинцевийпор-~

нийпор- ортонлнз рова лоснпк, фір (типовий

фір нифіболь, порфір),

автіт, скалппцевий

натнетит сислинець

(силнствй)

3. Сиєніт ортоклиз, верии- нлятіовляз, автітовий спєніт,

анфіболь ста діотит, лосняиовий .

натнетит, сиєніт,

титаніт сиєніт порфір

(порфіровий)

4. Діорит плитіо- зерни- лосняк, правильний діо

иляз, ста автіт, рит, лосниковий

аифіболь иренівь, діорит, креиін

апнтит ний діорит (то

наліт), порфірит

(порфіровий)

5. Їзбро плятіо- грубо ма1нетнт,

плиз, зерни- олівін,

діялит ста гіперстен

6. Діябав плятіокляз зерии- нвґпетит, порфір, дікбзз,

(зеленець) автіт ста титаніт, перловий діпбиз

(пере- анатит, (кулисте виобра-~

важно ортоиляв, новини).

дрібно олївін діибвв верник

зерни

ста
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рова

  

іНазвв Основні Будо- Ваінні додаткові Відиіцп спи

спали складники на складники

7.ііелнфір Плитіо- Порфі- Олівія, иаі'иетит, діибавоний,

нлиз рова аиатит порфірнт

авїіт (пінн- (без олівіиу).

сті зернини

спали)

ІІ. Імод.

`вибухові

(Жми

у8.Трахіі~ Ортоиляз зернн- пляііоклнз,у саніднновий тра

(санїдин) ста аифіболь, хіт(порфіроннй),

і пор- ввйт, кренінний трахіт

фірова біотит або ліиарит,

андевит (сильно

зинпаиий з пли

покликом»

:;9.Фоиол'іт сан'ідин порфі- левцнт,амфіболь, левііитофір

нефілін рова авгіт, біотит,

гауін, Іаінегит,

І

10. Ба- плпйо- і зерни- аифіболь, долєрит (грубо

зальт плив, і ста біотит, снристалізова

нефелін,[ і пор- титаніт, ний» анаиевит,

лєнцит ј фірова гзуін, (дрібно зерни

з автітоіі, иеліліт, стнй), сналинце

олівін, апатит вий базахьт, не

маінетит феліновий

базальт,

левцитовий ба

зальт, авйтовий

базальт (пляйо

клин і авііт),

11. Вуль- скло скли- складники обощіин, смоли

упанічні ста з трахіту нець, пенза

сила і пор- і фоноліту (иіниста)
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2. Оездові або верствоііаиі спали.

(Вркстальиі лупакові спали).

 
 

  

З;

Назва Основні Будо- Ваиші додаткові Відні" “и

скали складники ва. складники

1. Інайс Ортонляв, слоі- іранат, гранітний і'найс,

креніііь, ста плнііонляв, швйс-очковець,

лосияк лупа- кордиєріт, лосниковий

(біотит і кока иаінетпт, інайс,

нусновит) турпалік, кордиєрітовнй

і'рзфіт, інайс,

анфіболь і'рафітиий і'наііс,

серіцитовиіі

іпайс,

2. Їраиу- скали- зерни- біотнт, біотитовий

літ нець ста- туривлін, трануліт,

креиіиь, добре цняиіт, дінлніовий

іранат увер- діялиі ірануліт,

ство- (трап)

вана

З. Аифі- анфіболь лупа- крепінь, лучевиновий

болевий кова іранат, лупак

лупан біотит,

иаінетит

4. Екльо- гранат, грубо лосннк, гранатова скелн

ііт ввііт зерви- анфіболь,

(омфацит) ста иреиінь,

цинніт

5. Лосни- лосняк, дрібно ґранат, іранатовий

новий креиіиь лупа- турналін, лупак,

луиан нова лонк, хльоритовий

хльорит` лупак,

наі'нетит лояковий лупак

6. Філіт лосняи, дрібно хінстоліт, філітовий іиайс,

(праста- хльорит, лупв- турналін, хінстолітовий

рийд'лин- кренінь, нова. аифіболь, лупак,

новий скали- иаінетнт пестрий лупак,

лупак) нець, брусовий лупвк

  

рутіль
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Фкрушинцї (окрухові скали).

1. Вульканічні окрушинці.

1. Туфи. Є то маси, викликані при вибу

хах, що іх вода збиває в намул. Своїм скельннм

характером підходять близько до дотичних одно

цільннх скал. Тут належить: туФ порфіровий,

діяі'азовий (зеленцевий іпустяк), трахітовий і ба

зальтовий.

2. Вульканїчний розсип. Тою назвою

обнимаємо всі викинені мілио збиті маси, що по

дибують ся передовсім у молодих, діяльних іще вуль

канів. Відповідно до величини кусннків розріжняє

мо попели, піски, ляпілі, бомби і бовдури.

ІІ. Вептувїчні утвори.

З. Глинкові скали. Вони обнимають про

дукти переміни і розкладу иньших, передовсім

скалинцевих скал. Всі вони визначають ся одна

новим земляним виглядом. До них зачисляемо

каоліи або порцелянову глинку; глинковий лупак,

лупаковнй глиняк, глннку, суглинок і потопну

глину. Марі'ель, се змішка вапу або долъоміту

з глинкою.

4. Пісковики складають ся з кремінннх

зерен, злїплених кремінкою, вапняком або глин

ною. Відповідно до переваги одного або другого

складника говоримо про пісковик кремінний, вап

няний, глинковий, дольомітовий і т. д. Аркозою

називаєть ся пісковнк, що повстає з і'раиітного

матеріалу, де до креміня доданий іще скалинець

і лосняк.

5. К о н і'л ьо ме р ато м (зліпняиом) нази

ваєть ся скала, що повстала зі зліпища відірваних

круглих кремінів, коли тимчасом у
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_ 6. Г р а н ч а и у перемагають острогранчасті

відломи.

7. Пісок, рінь, отока, бруси є наво

пиченєм сипких скал, понришевих водою або

ледом.

ІІовстане сцал.

(Петроґенетична ґеольоґія).

А)Вулъканїчніутвори

Як звісно, можна бачити на нашій землїіцї

лий ряд діяльних вульнанів; тепер е нашою за

дачею робити з помічень на них висновки про

спосіб творби тих скал, що показують дуже ве

лицу анальоґію з вибуховими вульканїиними маса

ми, які називаємо тому вибуховими скалами.

В нашім огляді виходимо, як мп`вже зазначили,

з того, що маємо перед очима 1 стараємо ся

пояснити собі будову і суть вулькану, вибухи,

появи, що їм товаришать, їх причини, - тема,

для якої завели ми слово вульканїзм.

Везув. Вульваном, що лежить иайблизше

нас і своїми простими обставинами та легким при

ступом найбільше манить до себе, є Везув і то

му ми вибрали його за примір вулькану та за

вихідну точку нашого огляду.

Цїла околиця коло Неаполю творить велику

рівниву, яка тільки кілька метрів підносить ся

і вад позем моряі овружепа вапняиими верхами

-Апенївів. На тій рівнині зносить ся ряд вулька»

нічних гір, що дїлять ся на дві громади, Везув

на південний схід, і Флвх'рейсьві поля на північ

ний захід від Неаполя; ціла рівнииа вкрита вуль

ваиїчвпм попелом,_ що збитий дощем у намуд,

тис ґвольопї. 2
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творить сильну скалу т. зв. туФ. Везув підни

маеть ся зразу з мірним нахилом, одначе стає

 

 

  

Ідеальний переирій Везува.

а. Підставова свала (впенінсьний вапняи). Ѕ. Туфовий стіжок

Мопіе Ѕошпіа зі старими струяііи лнви. А. Аіі'іо (іеІ Сауаііо

(данний кратер Соіши). Ч. Попеловиі'і стініои наДВевуві. К.

Нратер Везува і вибуховий стііноіі (Восса).. С. Канал із вибу

ховою масою, що добуваєть ся на верх. Ь. Проходи і струї

лави.

чим раз стрімкійший, досягає перстіня гір,

що добре ще додержав ся на півночи під

назвою Мопіе Ѕопіша і підіймаеть ся до гори на

1124 пі. Звідти майже у простопаднім нахилі спа

дають стіни до середини перстіня _ Аігіо с1е1

СагаПо -- і'творять згаданий старий беріг кра

теру. В тім старім кратері Сомми піднимаеть ся

тепер стрімко в гору властивий попеловий стіжок

Везува майже до висоти 1800 пі. Коли вийдемо

до гори, бачимо зараз недалеко знов стрімкий

беріг кратеру, що спадає до середини. Перехо

димо через нього, щоби в кінці зблизити ся до

малого, властивого вибухового стіжка - Бокна,
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- що так само стрімкими стінами творить кра.

тер властивого вибухового огнпща. Він, коли спо

кійний, викидає а великою силою величезні маси

пари, а від часу до часу лявові бомби і відломи.

Ті викинені маси розсипу вертають по части на

зад до кратеру, по части одначе падуть також на

Боква і таким чином причиняють ся постійно до

вбільшеня попелового стіжка.

Так отже бачимо на Везуві три гори, вса

джеиі, сказати-б, одна в другу і кожда відповідав

иньшому вибуховому діланю гори. Везувом ста

ринних народів аж до року 79 по Хр. була Сом

ма, що представляла вульканічну гору з невели

ким кратером, в якім було мале озеро; сильні

вибухи в 79 році по Хр. і в пізнїйших часах на

сипали в кратері Соммн попеловцй стіжок, Везув,

якого одначе кратер, широкий коло 500 ш., знов

впповнпв ся розсипом і лявою. Нинішні малі ви

бухи насипали на нім новий попеловий стіжок

із кратером.

Скала, з якої свладаєть ся попеловий стіжок

Везува, є накопиченєм мілкого попелу, пісків,

бомб та бовдурів, а поміж тим більш або менш

великих мас ляви, що випливає переважно з бо

ків гори і скорим ходом котить ся відтак до до

лу. На відломі Сомми проти Аігіо маємо виразні

профілі одної части гори; ми бачимо, що ціла

гора екладаетъ ся з верств, зложених чарковато

одна на другу з твердо запечених попелів, так ава

них туфів, а кожда верства відповідає одному

вибухови гори; отже в нарисї показуеть ся нам

образ дуже виразного уверствованя. Дуже багато

туфових верств перебивають струї ляви, що роз

ходять ся потім у видї покришок між поодивог

ними верствами.)

Будова вулькану. Зберім усі ті помі

ченя разом, то легко зможемо сконструовати собі

ідеальний иерекрій гори, як він представлений на
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,ст. 18. Пролом у спідній верстві позволив вуль- '

канїчвим масам протнснути ся а глибини на верх;

той пролом творить к а н а л, що перехо

дить через цілий насипаний стіжок і кін

чить ся кратером. Викинені вульканїчні маси ма

ють ріжнии характер; найперше маємо величезну

скількість попелу і бомб, що творять стрімкий

по пелоіви й стіжок. По законам тягару ділять

ся ті викинені маси при опаданю верствами на

трубший і дрібвїйший матеріял, а що вибух сала

даеть ся з ряду поодиноких ударів, то відповідно

до того попеловий стіжок збудований а поверство

ваних покладів. Рівночасно з тими сухими скель

ними масами йдуть також викиди величавих клу

бів пари, що опадають потім на землю хмаро

ломним дощем, перемінюють попіл у потоки на

мулу і зносять його вдолину; коли він сцїпне, то

творить вульканїчні туфи, що відповідно до

свого повстаия розкладають ся у стіп стіжва і до

водять до сплощеня гори. Ті експльозіі попелу

іпарн попереджають властивий вибух вогняно

плинноі маси, ляви; вони наче прочищують ко

мин, яким підходить до гори тяжка маса. Пра

вильно одначе не досягає лява берегів кратеру,

тільки розриває плащ попелу і туфу і вибухав

з боку гори. Зразу лявова маса дуже рідка

і илинна та летить із бішеною сворістюввидї ля

вов о го п о то ка з гори додолу; одначе дуже ско

ро охолоджує ся і як липке тїло пливе ліниво

дальше, натискаиа й заливана новими масами, що

напирають із заду. Коли місце догідне, тоді потік

ширшае і творить широкі лявові покривала.

З вибухом ляви вичерпуєть ся сила вибуху і най

частїйшс приходить довга перерва, підчас якої

утворений вулькан скоро нищить ся наслідком

звітріня ідощевої води. Береги порожного, або~

виповнеиого сипкою масою каналу обривають ся

ітак витворюеть ся стромий, до середини спадистий:
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беріг кратера. Затримана в середині вода

прожирає часто стіну кратера, заносить мілку

землю глибоким ярами (Ваггапсо) в долину і ці

лий стрімкийІ стіжок попелу нищить ся скоро.

Тільки сильнійші туфи 1 лявові їструі трі

вкшші.

Приходить новий вибух; ціла маса, що за

ткала канал, вилітає знов із великою силою, до

того приходить із глибини новий попіл іиезабаром

у старім кратері піднимаєть ся новий вулькан

і укладають ся нові верстви туфу, попелу і ляво

вих струй.

Верствовані вулькани. В результаті

виходить вулькан таким, як його представляє Ве

_зув; ті вулькани, збудовані з поодиноких покла

дів або верств, називаємо с т р ат о вул ь к а н а м и

або верствованими вульканами. Вони повстали

завдяки перериваним вибухам, із якими йде в парі

й яких викликує експльозія водної пари. Пе

реважна часть ниві ще діяльних вулькаиів нале

жить до верствованих; ніяк не можна поминути

того, що всі ті верствовані вулькаин лежать не

далеко морн або великих середземних озер і тре

ба з повним правові догадувати ся, що вони за

лежать від води.

Руйнованє верствованих вульканів, збудова

них із мілкого матеріалу, поступає таким скорим

ходом на перед, що нам нїчого дивувати ся, що

з давиїйших періодів землі додержало ся іх тіль

ки небагато; одначе зовсім не виключена річ, аби

їх давнійше не було більше.

Одноцільиі вулькани. Противиніи до

верствоваиих є одноцільиі вулькани. Вони

повстають звичайно за одноразовим вибухом вуль

кану, так що ціла гора має одноцільний невер

ствований характер. І тут починаєть ся вибух ви

кидом величезних мас попелу, одначе в такій

скількости, що вони при опаданю не мають часу



  

Перенроі одноцїльних вульканів.

А. Бавадьтовий копець і бавальтове покривала зі стовповии

відокренленеи. В. Фоноілітовий стіжов (Гогентніль) зі скорупо

вин відокремлення. а. Підставова спада. Ь. Туфовий плащ.

уверствувати ся і насипають неверствовапий сті

жов туфу, де збиваеть ся безладно грубий і дріб

ний матеріял.

Одначе лявові маси, що піднпмають ся в ка

налі, не рідкі як плин, але густі як кулеша,

а й іх вибухова сила незначна. Тому тільки рід

ко коли перепливають вони береги кратера або

вибухають боком і розширюють ся відтак у по

токи і покривала. Звичайно ціпеніють уже

в самім каналі і таким способом творять у ска

лах жили, або досягають поверхнїі копичать ся

відтак у вульканїчні хороми і кінці. Та

Форма дуже характеристична для третїшних вуль

канів і приходить часто у базальтів і Фонолітів.

Такий базальтовий копець виповнює звичайно знач

но розширений кратер, при чім туфовий плащ

ополікує ся з часом, так що лишаєть ся тільки

одноцільне базальтове ядро; часом не приходить

зовсім до вибуху на внї і тоді ціла маса вулька

нічного хорому протискаєть ся в виді липкої ви

бухової маси на верх і тут копичить ся, як то

можна було видіти пр. на т. зв. „Сопе“ при остан

нім вибуху Мопі Реіё на Мартініці (1902).

Не завсїди видобувають ся вульканічні маси

аж на поверхню, часом втискають ся також між

верстви осадових скал. Вулькаии, що сціпенїли

у нутрі, можна часто бачити передовсім у західній

части північної Америки і вони назнваюеь ся ля к



волїтами. Те саме можна запримітнти у бага

тьохнаших старих вульнанічних масах (граніт. діо

рит і т. д.) і тим пояснюєть ся іх грубозерниста

будова.

Мар и. Дальшою Формою вульнанїчного ді

ланя, що приходить часто -передовсїм в Аифель

і південна-західній Німеччині, є мар и. Є се ве

ликі, по більшій части круглі заглублеия, ни

нї дуже часто заповнені водою; вони повстали

наслідком сильного одноразового вибуху, по якім

не наступило вже нїяке вульнанічне діланє. Марови

відповідає у глибину йдучий „провід“, виповне

ний по части вульканічним поислом, по части ма

теріялом, що оиав із боків.

Прояви при цїпненю. При цінненю ве

линих мас замічаємо постійно, що відповідно до

того, чи маса охолоджуеть он скорше чи повільнїй

ше, повстає ріжна будова снали; чим скорше на

ступає охолодженє, тим більше стає будова скали

дрібнозернистою. Тому ляви, що сцїпенїли скоро,

мають скельне виобразованє склисте

і мілкозернпсте, а великі вульканїчні кінці

пор Фірове або також зерннсте.

Крім того цїпненє скали йде рука в руку

з иорченвм цілої маси, що може довести до кон

центричноі творби скорупи, як то найкраще

видно у Фонолїтів. За те базальтові гори пока

зують часто дуже ріжнородну будову. Знаходнмо

їх відокремлених устовии,щоусвоїмнай

правильнїйшім виді мають шестигранний поне

речний перекрііі і часто дуже гарно виобразоваиі.

Стовпи стоять до охолодженої площі під простим

'вутом, так що у иравильних хоромів дістаємо

вид вязанки лучів, що виходить із каналу, коли

у повривалах вони стоять простовісно. Те відо

времлюванє у стовпи повстае в вульканічних ма

сах рівночасно зі снорим ціпненем спали на по

верхні і иричпну того видять тутІ у стяганю (вон
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тракціі) скали при охолоджуваню; з другоісто

рони вказують також на розпряжність (експан

зію), яка наступає в тій хвилі, коли розтоплені

маси переходять у твердий стан; вона також може

довести до відокремлена у стовпи.

Відокремлюванє у стовпи виступає наглядно

тільки в таких сналах, що ціиеніють скоро і без

значного натиску тягару горішних мас; при по

вільнім охолоджуваню творить ся одноцїльна кріп

ка маса. В жилах особливо кристально-зернистих

скал можна завважати, що береги т. зв. стягн

дрібнозернисті, коли противно скала приймає

у иутрі чим раз більше грубозернисту й пеі'ма

тичну будову. Дальше в деяких старих вульканічних

скалах, передовсіму діябазах і діорітах, виступає

ще кулпсте відокремлене, що визначавть ся

тим, що ціла вульканічна маса ділить ся на великі

концентрично лупиноваті кулі, або також тим,

що в.зернистій скалї, яка творить заразом основ

ну масу, громадять ся скристалїзовані примішки

у Формі куль.

Поділ вульканїчних скал. Коли

порівнаємо разом вульканічні скали, що ви

ступають у землі, то завважаемо, що третішні

базальти, Фонолїтн і трахіти підходять иайблизше

до сьвіжнх лнв, а так само анальоґічний спосіб

творби показують туфи, що приходять в іх това

ристві; тому називаємо їх нео вуль к анїч н и ми

скалами. До них приходятьіще палеовуль

к а н і ч н і с к а л н (кремінний порфір, меляфір

і діябаз), що так само порфіровим виобразованвм,

склистою творбою і товариством туФів показують

спорідненев теперішними утворамн, одначе ви

значають ся перевагою кремінки.

Противними до тих правдивих вульканічних

скала т. зв. плютонічні скали,що вправді

багатьома познаками зраджують свій вибуховий

характер, одначе все таки далекі від правдивих
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вульканічних скал. До них належать ґраніти, сів

ніти, діоріти і і'абро. Для всіх є спільним кри

стально-зернисте виобразовапє, що вказує на ду

же довге ціпнеиє. Тому ми прихиляємо ся до тоі

гадки, що скали, названі плютонічпими, повстали

з вибухових мас, які охолоджували ся поволи як

лякколіти під поверхнею землі, чи то під впливом

великогонатиску верств, що прилягли тягаром,

чи під впливом незвісних атмосферичиих відносин

у часах архейськоі Формаціі; тодї могло прийти

до рівномірноі кристалізаціі мінералів.

Пр ояви звязані з вульканами. 'Гре

ба згадати ще про деякі иньші ґеольоі'ічно важні

чинники, що стоять у звязи з вульканами. Як ми

вже згадували, товаришать вульканічввм вибухам

величезні експльозії пари і газів; ті випливи ґа

зів трівають іще довго після вибухів і називають

ся сольфатарами, мофетами або Фума

р оля м и, відповідно до того, чи випливає сірчана,

вуглекисна або водна пара.

Горячо, що повстає при протиеку до гори

вогняно-плиннпх мас, а передовсім воцнай газова

_пара не лишають ся, розумієть ся, без впливу на

бічні скали і тому недалеко вибухового огнища

видимо їх звичайно зміненими. Ту прояву нази

ваємо контактною метаморфозою і во

на виступає особливо гарно у старих вибухових

масах, які ми назвали плютонічиими. Найблизшим

діланєм горяча є бскленє, розплав (розтопленє)

і опаренє бічноі скали, при чім вона часто відо

кремлюєть ся у стовпи, неначе підставки гутноі

печі; пісковик розплавлюєть ся, бурий вуголь пе

репалюєть ся в камінний,аваиняк перемінюеть ся

в мармор. Іще ширшим іглибшим є дїланє горя

чих пар, що витворюють довкола вибухового ка

довба контактні пояси; вони перекристалізовують

і перемінюють будову сумежних скал. Уверство

вані Філїти і лоепякові лупаки переміняють ся

4
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в андалюзіти, хіястолітні, овочеві і грудчасті лу

пани, уложені поясом довкола вибуховоі свалн

і всюди виступають у контактних поясах нові мі

нерали, які відтак вода може знов переробити

і осадити в грубі рудні мінеральні жили.

В близьких відносинах із вульканами стоять

горячі жерела, і'айзери і намулові

в у л ь к а н и. Всі вони повстали наслідком горя

чих вод, щ0 протискають ся зі значної глибини

і завдяки горячу приносять зі собою багато роз

пущених мінеральних субстанцій, особливо кре

мінки і вапняку; при охолодженю води вони опа

дають і приводять на березі жерела до т. зв.

окапних утворів. Коли горячо води, що добуваєть ся,

не переходить границі кипіня, або коли жерельний

провід так вузкий, що зовсім заповняєть ся, тоді

вода випливає цюрком як горяче жерело. Коли-ж

горячо води дуже велике,ажерелъивй провід та

кий довгий, що вода у горі охолоджуєть ся, тоді

жерельний виплнв уривасть ся, поки з долини не

прибуде стільки горяча, що вода стане варити ся,

аразом із тим бурити ся: тоді приходить до наглого

вибуху води, що називаємо ґайзерами. Намулові

вульканн закидають пересичену Іазами воду ра

зом із масами намулу на верх, одначе той на

мул повстав тільки з глинкових, легко розкла

дових сумежних скал.

Теорія поветаия вулькаиу.

В кінци кинемо ще оком на гіпотези про

початок і повстанє вульканічних ді

лан ь. Дослідники запримітили, що багато вуль

канів лежить на проломах нашої земної кори,

т. зв. залімних щілинах, які, як пізнійше поба

чимо, розходять ся у вутрі землі у всіх напрямах. На

тімс опираєть ся гіпотеза, щ_о_ті проломи сягають

аж до плинного нутра землі 1 що вода, яка про
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тиснула ся в щілини (ми вже звертали увагу на;у

те, що теперішні дїяльні вулькани лежать дуже

часто над морем) викликує вибухи. Ту теорію

годі приймати, бо до такої глибини не можуть.

сягати авї щілини і проломи, ані тим менше вода.

Крім того иротивить ся їй поміченє, що не всі

вулькани получені зі щілинами і що у ве

ликого їх числа не можна виказати ніякої звязи

зі заломамп.

Також не має великої стійности теорія, що

при пересуванях витворюєть ся в земній корі

тепло, яке може перетопити скали в маґму. або

щоіщілипи звільняють натиск і через те насту

пає топленє скал: ій иеречить те, що вулькани

виступають також незалежно від щілин. Недавно

переміщено (Штібель) вульканічне діланє з цен

тральної вогняно-илиниоі маси маґми у періфе

рнчні вогнища, яких останки мали ще лишити

ся у сціпенїлій скорупі землі, а причини вибухів

шукають по части в стичности з водою, по части

в розширюваню тих вогнищ у певних стадіях

ціпиеня.

В. Осадові скали й їх творбз.

Хоч як ріжнородний характер вулькаиіч

них скал, то все таки вони творять тільки ду

же малий відломок у складі земної кори; їх пе

ремагають у значній скількоети осадові скали. Як

уже подано в табличкових переглядах, зустріча

ємо між ними одностайні скали, як вапняк, ґіис,

камінну сіль, вуглі _ і зложені - т. зв. кристаль

ні лупаки, а передовсім окрушиниі; між остан

німи важні особливо глинки і пісковики. Майже"

всі ті скали повстали при помочи води,

що видко з осаду верствованими ла

вами.
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Дїлавє вода

Вода се безнастанио творчий елемент на

зенлі і стремить до того, щоби всьо вирівнуватн.

Вона перероблює безнастанно і руйнує маси су

ходолу й укладає іх знов у низще положених

місцях, особливо в морях. Те руйнованѕ відбу

ваєть ся по части хемічною дорогою, бо вода

розпускає велику часть скал, по части меха

=н і ч н о ю, коли кришить матеріял і заносить його

в виді ріни або піску в долини. При новім осаджуваню

беруть участь часто хемічні і механічні прикмети

води і через те витворюють ся окрухові скали

або окрушинці. Чисто хемічному діланю відпо

відають одностайні скали, чисто механічному сип

кі піский румовища.

Кристальні лупзки

0 скільки свобідним і легким виходить по

ясненє окрухових і звичайних осадових скал,

о стільки трудно пояснити кристальні лупа

кові скали. Їх знамените уверствованѕ, оточа

ни, що в них знаходять ся й ин.,вимагає рішучо

осадовоі творби. З другої сторони вони своїм скла

дом із ріжних мінералів відходять так далеко

Увід пізнійшнх утворів, а зближують ся до плю

тонічних скал, що мусимо приняти для них инак

ший спосіб творби. За далеко було би входити

в багато гіпотез, що поставлені в тій справі ; треба.

тільки згадати, що одні приймають те, що кристаль

ні лупаки повстали такими від разу, при чім дуже

узглядняють ділане горячоі водної пари і силь

ного натиску атмосфери (діяґенеза), другі, -

і той погляд далеко правдоподібнїйший -

видять у тих скалах тільки продукт переміни

(метаморфози) з правильних лупакових скал. Та

кож тут першу ролю відграе натиск і витво
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рене при тім тепло; при чім треба вказати осо

бливо на те, що кристальні лупаки приходять за

всіди в поруйновавих осадах, при яких ділали.

сильні наируженя і натиск гір.

Дїланє леду.

Таку саму роботу, як плинна вода, робить

також замерзла або лід. Наслідком розшфеня,

якому підпадає вона при мерзнеию, розсаджує

скалу, що в ії ніжні дірочки й щілинки була

втиснула ся. Величавим виступає діланє леду при

л е дн и к а х. Ледниковий лід творить ся з оскору

пілогопсвігу на вершках гір, де сцїпнюєть ся в лід

і наслідком тягару снігових мас, покладених одна.у

на другу і наслідком води, що через день проті

кає крізь иього в лїтній порі. А що в снїжних обла

стях гір повстає чим раз новий лїд, то він суне дру

гі ледові маси _ ледник - чим раз дальше в доли

ну. Така ледова струя ділає на свою дорогу так, що

усуває помеиші исрепони і перетворює їх на отони.

Ті отокові осади, що повстали у підніжя ледника,

називаємо с під н и м и м ор е н а ми. Через вза

їмне тертє тих отбк і ховзане по підставі повста

ють ледникові виглади. Те саме бачимо

на боках ледника; крім того осаджують ся тут

маси камінів, що падають на ледник із боків яру

і творять бічні морени. Часто лучать ся два

ледники так, як рамева потока разом і при тім

обі бічні морени збивають в одну купу стоків по

середині- в середну морену.

В умірковаиім підсоню иаходимо нині ледники

ще тільки в найвисших гірських околицях; у поляр

них околицях вони сягають глибоко в доли, по ча

сти вавіть до морського уровня. Коли ледник зісу

неть ся в море, тоді роздроблюєть ся і несений

струєю, пливе як л ед о в а г о р а. В тих околицях



'не обмежають ся ледники тільки на гірські до

лини, але вкривають собою великі рівнини; такі

ледові маси називаємо краінними ледови

штами.

ММч

Інна"в
  

Л е д я и іт о в а о к о л и ц я (Мврцель і Шальффернер в Ецталі.)

На переді нореновінанінї, на ііїво леднинова брами, ледникова

струя, по середині ледниковий стіл, на право бічні кореня

і порисонані скали; дальше середні і бічні морени, на заході

на вершну Мутналь велика заглубиііа, повна осиорупілого снігу

і бічні ледники.

Тому, що і в уміркованім підсоню находимо

великі ііростори, вкриті характеристичними лед

никовими утворами, порисованими брусами і мо

уренами, то приймаємо, що в давнійшім віці, без

поседно перед ниніщним, були ледники у наших

околицях далеко більше розширені, як тепер і той

період називаємо ледниковим або ледовим

віком.

Дїланє вітру.

Побіч води і леду відграє ще при творбі

›~скал певну хоч і підрядну ролю вітер. Вітер

ґ'іі



___31__

несе порох і укладає його потім знов на иньших

місцях. В околицях, де вітрові струі дуже пра

вильні, можуть ті осади, що називають ся лѕсом,
дійти до значної грубоісти; особливо в Китаю до

ходять вони, як виказав Ріхтгофев, до соток ме

трів. Такі осади лвсу приходять у великій

скількости й у нас і вважають ся вітровими

утворами.

Іще маємо оглянути один дуже важкий чин

ник, що ділає при творбі осадових скал, а то дї

ланє органічного житя.

дїлане організмів.

При хемічнім дїланю води, про яке ми зга

дали тільки коротко і при бсадї одностайиих скал

поседничать переважно ростини або зьвірята; най

більше одначе при бсадї вугляиу вапу і при твор

бі вапнякових скал. Ростпни відбирають двовугля

нови вапу частину вугляного квасу, розкладають

його на вуголь і кисень. Таким чином пов

стає вуглян, що розпускає ся тяжко; він опа

дає в водї на дід і творить вапняковий беад. Ки

сень уходить у повітрє і в воду, знов окисує і по

дае таким чином воді новий матеріал до розкла

даня; в кінци ростинп збирають у себе вуголь

і він при догідних обставинах може привести до

осаду каміниого вугля.

'Гоп процес відбуваєть ся не тільки в жере

лах, де найкраще можна оглядати вапнякові оса

ди в Формі туфу, але відграє також велику ролю

в морю.

Коли ми вже пізиали ту посередиу свало

твірву силу ростин, пошукаймо також покладів,

що повстали безпосередно `іерез нагромаджеиє

ростин і зьвірят. Тут належать передовсім вгада

ні вже поклади вугля, відтак замулинець,

витворений мікроскопійно малими, ростинками



нременистками. Ті ростини роблять собі з розпуще

ноі у водї кремінки гарні скелети, що бувають часом

тільки 1/500 шш довгі, одначе виступають у таких

масах, що будують верстви, грубі на багато ме

трів. Ті утвори, при яких у'першій мірі берутьІ

участь ростини, називають ся Фітоґенними

скалами; противні до них _ зооі'енні ска

ли, що завдячують своє повстанв зьвірятам.

Зьвірята ділають 'подібно як ростини, по ча

сти посередно, через з'уживане кисня і сполук,

що повстають при їх гнитю, по части безпосеред

но, через уживане розпущених у водї мінеральних

солий до будови кремінних і вапнаних скоруп. Є то

менше совершенні зьвірятка, що живуть безчислен

ними масами у морю і, хоч незначні величиною,

будують грубі верстви. Таким способом знахо

димо частину нрейди і багато иньших вапняних

і кремінних скал, що переповнені гарнесевьними

мікроскопійними утворами, які походять пере

важно з первозьвіряток із родини отвірниць і про

мінниць; иньші верстви складають ся з кремін

иих ігол морських губчаків або споиі'іїв. Іще

нині можна видїти у морю роботу коралїв: ті

малі зьвірятка можуть будувати цїлі острови і під

водні скали, _ робота, яка певно в більшій ча

сти належить до тих коралїв, що жиють тепер, як

до тих, що жили в данних періодах землі. З ігло

скірцїв або ехінодерм требаїзгадати кріноідів або

морські лілії, що в старих Формаціях заповня

ють собою часто дуже грубі вапняні бсади. 'Га

кож скорупи скальок вапливають часто в такій

масі, що укладають цілу скалу. Чим зьвірята

висше розвинені, тим меньше буває їх, так що

в правді тут і там подибуємо ще масові накопи

ченя, одначе тим зьвірятам не можна признати

скалотвірного характеру.

Порівнаймо вульканїчні утвори з осадовими,

то побачимо, що перші добули в глубина землі
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новий матеріял, за те осадові верстви не є нічим

иньшим, як безперестанною перерібкою і місце

вою переміною матеріялу, що вже перед тим

був на поверхні землі. Проте вулькаиізм ділає

на вашу земну повехню в простовіснім, а вода

в поземім напрямі.

\ ІІІ.

Творба поверхні землї.

' (Динамічна ґеольоіія).

Коли ми пізнали вже матеріал, із якого скла

даєть ся наша аемна кора, то зістаеть ся нам іще

розслїдити, серед яких обставин відбула ся творба

поверхні землі, їі гір і долин. Осадові скали пов

стали з осадів води і тому були уложені первісно

в поэемих верствах, одначе все таки бачимо,

що вони в найбільшій части виступають у скісніп

поставі; тому мусимо приняти, що після осаду

зайшли ще дальші зміни в розміщеню (дісльока

ціі). До того самого висліду приводить нас помі

ченє, що на найввсших вершках гір знаходимо

в скалах скаменілости, які промовляють за гли

бокими морськимп бсадами; отже там, де нині

стоіть висока гора. муеіло бути давнїйше гли

боке море. А що не можна й подумати, щоби

давнійше було на землі більше води, як тепер,

тому такі появи треба пояснювати ваганямн

поверхні землі; з ними наступають значні

переміви поаему.

Корченє земної кори.

Ми знов виходимо з гіпотези, що земля

з первіено ґазового, а потім вогияво-плииного

шгис ґвольопї. З
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стану стала ціпкою. Поруч із тим цїпненем йшло

рука в руку також корченє і зменшуванє обєму.

Від тоі хвилі, коли довкола землі' утворила ся

тверда скорупа, настали в тій иокриві зовсїм не

правильні відносини в напруженю; вправді вона

змагае до того, щоби прилягтн до внутрішнього

ядра, яке чим раз більше корчпть ся, одначе спи

нюе ії в тім їїж власна сцїпенілість. У кінці,

щоби зробити осклепленє меншим, мусить прийти

в тій покриві до залому і пересуву; поодинокі

части насувають ся одні на другі, иньші уста

вляють ся в поперек ічерез те творить ся місце

для дальших скал, що сунуть ся у діл. Вигляд

зразу рівної скорупи, стає тепер дуже замотаним,

поверхня покриваеть ся щілинами и рисами і на

слідком пересувів повстають заглуби й вивисшеня.

Той процес корченя землі й її скорупи не уста

вав через усі Формації аж до тепер і ми бачимо

також нині ті самі появи, що й давнїйше. Одначе

не треба представляти собі ті переміни в формі

скоків і катастроф, навпаки, вони відбувають ся

так повільно й так рівномірно, що переважно

зовсім усувають ся з під нашого безпосередного

помічуваня.

Ті довгі переміни називаємо иіковими

піднесенями й западанями, бо треба було

багато віків, щоби їх сліди стали видиі. Тим

рухам підпають досить рівномірно цїлі континен

ти і через те дуже утруднені помічуваня; одначе

для нас лишаеть ся іще досить доказів у пере

шінах побереж, улюдських оселях, що тепер ле

жать під поземом моря, в замітних будовах ко

ралсвих рас, у правдивих морських утворах, що

лежать тепер високо над поземом моря й ни¬

на те, що відбувають ся постійні переміни в від

носинах суші і моря. За примір такого піднесеня

можна навести _шведське побереже, де воно в од

нім столїтю виносить, як показують вбиті водні

и
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знаки, до 1,36 ш. За примір континентального

аападаня служить найліпше Полінезія зі своїм кон

тинентальним зьвірячим сьвітом і великими кора

левпми утворами.*).

 
  

  

 

Творба поранених раф.

Х' Вулькан'ічна гора, щ) западнеть ся. С Есралеві рафи дов

круги неі. Ь-Ь, с-с, сі-(і Рнкяі висоти поверхні моря та вви

зані з ними ступені розвою раф а-а Теперішня стан, в якім

королева рафа творить іще тільки атоль.

'Гількп тоді пізнаємо ті далекосяглі зміни,

які приносять зі собою такі контінентальні пере

суваня, коли возьмемо під увагу ґеольоґічні пе

ріоди; цілі части сьвіта, що нині е сушею, дав

нїйше були залиті водою, а в деяких випадках

можемо вказати ще дуже ясно на повільне втис

кане моря в давну сушу у ґеольоґічних періодах

(трансгресія).

Творба гір.

Так як великі маси землі, так само пооди

нокі іі части підпадають пересувам і переміиам

в іх первіснім положеню. В поодиноких точках

І'*) Рафотвіриі коралї живуть тільки плитко під поверх

иею пори; одначе подибуѕио рафи, що досягають значної гли

бини. Се можна пояснити тільки тип, що дно морське, на

нке осїдвли коралї, леятчло давн'іііше лише декілька иетрів

під поверхнею води. Через безвастанне повільне ввивдане нор

ського два корвнї, щоби зовсім пе потонули в глибині, були

виушені все дальше добудовуввти старі зввнерді инї. Такии чином

.повстають королеві рифи і коралеві острови.
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мусить прийти до вирівнаня надмірного натиску

і тоді маси або зісувають ся до купи і підносять

ся в гору, або робить ся місце, де зісувають ся

й западають поодинокі верстви. В обох випадках

повстають на землі нерівности, що виступають у

виді гір. Після того, яка будова перемагає, роз

ріжняемо фалдові і ааломові гори. Фалдові

го ри, яких найгарнїйший примірник подають на

ші Альпи,*) виступають усе поздовжними лан

цюхами; їх структура пригадує нам купу паперу,

яку ми з боку етиснули рівно і вона зовсїм по

Фалдована і зімнята. Переважно йдуть ті Фалди

під простим кутом до напряму натисну, одначе

може виступити багато місцевих переміи; часом

приходять іще проломи і заломи, що легко пов

стають при такім крихкім матеріялі як скали,

так, що будова може бути дуже замотана і зло

жена.

ґ'Верствові Фалди є або звичайним ви

гненем, або зовсім насуиені одні на другі (ле

жачі Фалди) або получені з проломом і повикрив

лювані (позатягані Фалди); часом бувають уло

жені в виді вахляра. '

Фалдоване скал йде особливо у лупаків аж

до найдрібнійших частин і називаєть ся зморщ

ками. /

Щоби пояснити таке Фалдоване крнхкого

впрочім матеріялу, приймав одна часть і'еольоі'ів

(Гайм) певну плястичність того матеріялу, витво

рену під впливом величезного натиску, друга (Ґім

бель), що перед творбою Фалдів наступає легке

кришене скали в плястичну масу.

*) Альпи в своїй центральній части уложені в більш

або менш вахляревих фалдах, до того приходить на внї

систем скомпліиованих лежачих фалдів¬ що розходять ся вже

більше спокійно і просто. Ціла. внішна часть до того степени

иорита щілииами й валомаии, що робить часто більше вра

жіне проломових, як фалдових гір.



  

Рівтві фалдові утвори.

А Фалди зі сїдлои і заглубленеи. В Лежачі фалди. 0. Пере

сунеиі фаддп. В Вахлиревий укдад фалдів.

Противники до Фалдових є п р о л о м о ві г о

р и, що повстали наслідком насуву одних верств

на другі, при чім прийшло до п р о л о м ів або

зало мів. Вони можуть насувати ся або вели

ними плитами і тоді маємо пл итові прол о ми,

або сходами (щебл еві проломи); то знов

пролім повстає або на однім боці, або верства

западаеть ся на обох боках (р о в и ст и и з а п а д).

Верстви, що лишають ся між запалими кригами,

називають ся г н 1 з д и щ а ми.

А В С
  

З з. а о и и.

А Простий залік із верстваии, позатяганиии на берегах про-`

яоиу. В Щебяеві проаоии. С Ровистий аапад з гнізда

щами (Н).

В розділі про творбу гір треба пригадати

собі ще вулькаиїчні сили, що також можуть ви-~'щ

кидати на верх високі гори. Ми вже згадували,

що вулькани привязаиі по части до великих про

ломів; одначе вони не е причиною розриву землі,
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тільки вже перед тим мусить існувати пролім

і подати вибуховій масі нагоду иротиснути ся на

верх. Так повстають вульканїчні гори.

Землетрясена

При тій нагоді мусимо згадати про одну

появу, що товаришить і вульканічній і тектоніч

ній творбі гір _ про землетрясеня. Земле

трясене се захнтанє і потрясенє землі, яке ви

ходить із одного осередка і звідти передасть ся

дальше подібно як Филі на поверхні води, коли

кинути камінь. Причиною землетрясень є потрясе

ня в нутрі землі; вони повстають часто наслі

дком наглих 1 сконових пересувів або ломаня

й опаданя верств. Отже те, що де инде робить

ся тільки дуже повільно й незамітно, виступає

тут наслідком занадто великого 'напруженя дуже

нагло. Ті потрясеня називаємо тектонічними

з е мл е т р я с е н я ми; звичайно внзначують ся

вони довгим тріванєм і широкими розмірами.

З другої сторони ділав також напір мас

вульканічної пари й лявн, які старають ся про

ломити покриву, що давить іх своїм тягарем;

при догідних обставинах спричинюють вони мо

гутні потрясеня, які називаємо вульканїчни

ми землетрясенями. Вони обмежені тільки

на околицю діяльних вульканів, а землетрясним

осередком є для них канал вулькану, що має

експльодувати.

Менші місцеві землетрясеня т. зв. запа

дові трясевя повстають часом наслідком під

жолобаня землі і заваленя скал, що лежать над

тими печерами. Одначе вони не мають більшого

значіня і про них згадуємо тільки для повноти

змісту.



Вода й 'ї робота.

Безнастанному круженю на нашій землі'

підпадає, як ми вже виділи при творбі осадів,

також тверда матерія скал. Наші Фалдові і про

ломові гори піднесли-б ся до величезної висоти,

коли би майже рівиочасно з ними не поступала

руйнуюча й вирівнуюча сила; є то діланє во

ди. При осадовій творбі ми бачили воду творчим

чинником, та тут при огляді творби гір вона ви

ступає руйнуючою силою і своїм хемічним і ме

хаиічним діланєм.

Ледви тільки діткнеть ся вода в виді дощу

землі, а вже починаєть ся руйнованє й змагане

вернути назад до моря. Дорога, якою вона до то

го йде, є двояка; одна часть води відплпвае вер

хом землі і забирає при тім зі собою всі пере

шкоди, які стоять ій на дорозі, отже ії дїлане

в механічне; друга часть протискае ся в глиб

землі і, розкладаючи скали, ділає хемічною

дорогою. Ми найперше займемо ся дещо основ

нїйше тим останнім процесом.

Завдяки угляному квасови, що його приймає

вода при пересяканю поверхні землі, може вона

більш або менш енерґічно розкладати всі скали.

Поодинокі скали, як вапняк, дольоміт, і'іпс і ка

мінна сіль розпускають ся безпосередно і розпу

щені йдуть водою дальше; ми вже виділи, як ті

мінерали пізнійше, коли вода втратить свій вуг

лявий квас, укладають ся знов у нові осади. Ивь

ші, як кремяни і безводні мінерали мусять най

перше перемінити ся в придатні до розпущеня

воднвсті мінерали. Так перемівявть ся ангідриг

у ґіпс, а переважна часть кремянів у глиику`

і аж тоді розпускають ся; також кисеиь викли

куе в воді окисанє, а вуглявий квас нереміну

в придатні до розпущеня вуглекисні сполуки або

вугляни. За далеко завело би входити близше в ті,
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часто дуже зложені, процеси; тому приглннемо

ся від разу кінцевому вислідови, що виказуєдво

які появи. З одноі сторони розкладають ся скали

на поверхні землі і замінюють ся в легко розпус

тливі, що називаємо з в іт р і н є м. Численні

риси і щілинки на землі творять зачіпні точ

ки і від них виходить і розширяєть ся звітрінє.

З другої сторони ті води, що втискають ся в зем

лю, заправляють ся розпущениэіи солями і ви

ступають на поверхню в виді мін е р а л ь н и х

ж е р е л. Відтак творять ся на поверхні або в глн

ооких щілинах скал нові бсади і там у глибині

повстають мін е р а л ь н і ж п л и. Тут знаходимо

в більшій скількости руду нанесену з сусїдних скал

і гірництво задля неї зовсїм оплачуєть ся; в біч

них скалах вона мікроскопійно дрібна. Коли

всякаюча вода натрафить у глибині на легко роз

пустливі скали, тоді сполікуе іх і повстають

ііідаемні порожні або п ече р и. Часто бувають

вони такі великі, що западають ся і таким чином

приходить до згаданих уже западових трясень.

При ріжнороднім складі земної скорупи ча

сто натрафлює вода в глибині на верстви, через

які не легко може просякнути і тоді мусить

іілнсти по тій верстві. Коли не пропускаюча вер

ства підходить на поверхню, тоді вода протнскаєть

ся крізь щілину на верх і повстае жерел о.

  

Творба жерел.

А Жерело викликане скіснии укладщ верств. В Артезийсьііа

верниця: а верстви, що пропускають воду, Ь верстви, що

проводять воду. с верстви, що не пропускають води. О Шерело.
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Можна також провертіти жерело, коли штуч

но зробимо щілину, в яку підходить потім вода

на підставі получених цівок. На тім опираєть ся

також поява артезийських керниць (диви обр. В).

Про механічне ділане води в плиннім

іцїпкім виді, пр. лід, ми вже говорили. Иого

видко в усуваню всіх сипких перепон, що стають

на перешкодї в її бігу іто називаємо еро зі ею.

Також тут зачіпними точками служать передо

всім безчисленні щілини і риси в скалі, які від

так чим раз збільшають ся, так що скали раз

у раз розсипують ся. Ми бачили, що також цілі

комплекси верств поперетинані величезними щі

линами і заломами і тому, очевидно, вони бувають

для води догідними зачіпними точками. Коли-ж по

тік натрафить у своїм бігу на перепону з гірського

валу, якого не може обійти, тоді зразу затриму

еть ся у бігу і робить озеро, поки не вдасть ся

йому протисиути ся так глибоко в землю, щоби

міг промостити собі рільну дорогу. Такі доли, які

виэколобала собі вода без огляду на будову гори,

називаємо ерозийними долинами.

Ми ледви можемо представити собі ті вели

чаві переміни, яких доконує ділаиє води. Всі гір

ські утвори, стромі вершки вапняиих скал і круг

лаві ґранітові височини, а крім того дебри, доли

і рівнини, всьо то угворилаі всьому надала вид во

да. Гори, що рівнали ся 'колись нашим найвис

шим верхам, розсунули ся до висоти плоских

верховин, а навіть рівнин ітільки поФалдовані

й піднесені до гори верстви сьвідчать іще про ті

колишні заколоти, що там відбули ся. Цілий вер

ствовий комплекс осадових Формацій, грубий по

верх-20000 метрів, наиесла і з'ужила вода до

виріввавя ріжииць висоти.
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Історична ґеольоґія

або наука про Формаціі.

У попереднім розділі ми старали ся вироби

ти собі погляд на матеріял, із якого складаєть ся

скорупа земліі на діяльні при тім сили; істо

рична ґеольоіія ставить собі знов за задачу роз

слідити поодинокі верстви або Форма

ціі, а при помочи останків, що подибують ся в тих

верствах, також розвій мешканців землі.

Як ми бачили, значна часть осадових Фор

мапій є тільки постійною переміною і новим оса

джуванєм уже даного матеріялу, при помочи во

ди. Тим більша ріжииця в віку тих осадів, що

й давнійше, так як нині, повставалн дуже пово

ли. Не конечно, а навіть у загалі не можливо, що

би всюди на землі верстви осаджували ся або

повставалн рівномірно, бо з осадом по одній сто

роні йшла завсіди в купі руїна по другій. В загалі

бачимо, що наймогутнійші верстви осадило море,

підчас коли на тодішній суші або не творились

ніякі осади, або повставалн тільки незначні; про

тивно, вода безнастанно змивала сушу і забирала

зі собою. Проте в певнім періоді землі могли тіль

ки там повставати верстви, де було море. За те

на иньших місцях, на тодішній суші не повста

вало зовсїм, або тільки дуже мало скал того са

мого візу. Так само величезні комплекси верств,

осаджеві вже в давнійших часах, могли бути

пізнійше знов змиті й знищені, або зовсім, або

аж до незначних останків. А що все таки на

ходимо майже всюди морські осади, то треба. від

нести іх до згаданих уже піднесень і западів кон

тнненту.

Ріжиі відміни. Також осади того самого

віку можуть повставати дуже ріжнородно. В мор



ських глибивах осідало тільки вапно і мілкий~

намул, в яких находимо зьвіринний сьвіт тих око

лиць; на стрімких побережах і раоах жили ко

ралі і прирослі до дна зьвірята; морські струі

несуть переважно пісок і намул, за те при березі'

дно виложеяе грубим нарінком і ріняками. Рівно

часно з морськими осадами можуть повста

вати на суші земельні утвори; багнисті пра-І

ліси виступають вугляними осадами, ріки вики

дають рінь, а в середземних озерах осаджуєть

ся намул разом із. мешканцями солодкоі води.

Крім того можуть прийти іще найріжнороднійші

витвори, викинені з вульканів і псрероблені во

дою. Коротко кажучи` як ріжнородні земні утво

ри ще в нинішних часах, такими треба пред

ставити собі їх і в давнійших періодах землі..

Ріжниці в Формаціі одного віку, які видко і в іі

скельнім характері, і в останках, що зберегли ся

до наших часів, називаємо відміною (Фацієс);

отже маємо відміни морські, глибоко-морські, при

бережні, земельні й ин.

Що таке Формація? Порівнуючи ста

равно ріжні утвори и переходи поодиноких від

мін геольоґ стараєть ся зіставити разом усі осади

одного віку і називає їх Формацією. Проте

Формація обнимає цілий ряд верств, що можуть

між собою дуже ріжнити ся, одначе всі в того

самого віку; тим самим є вона заразом понятєм

часу і сходить ся з певною стадією розвою земліу

й іі мешканців, з т. зв. Іеольоґічним пе

ріодом землі. .

Означевв віку Формаціі. Щоби озна

чити вік верстви, яку маємо пізнати, треба най

перше дослідити іі місце в цілім гірськім систе

мі. Проте розсліджуемо, чи та верства, про яку

питаємо, лежить над ивьшими, звісними нам, вер

ствами, чи під ними; відтак беремо під увагу

характер скали; але передовсім треба ровсліднтк
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~скамеиілостн, які зберегли ся в тій верстві, бо

тільки по них можна певно означити вік Фор

маціі. Тому головною задачею історичної і'еольо

-і'іі є студіі над скаменілостями, над їх

і'еольоіічною появою і їх розвоем; як самостійна

наука - палєонтольоі'ія _.становлять вони

посередництво між і'еольоі'ією і зоольоі'ією та бо

танікою. '

Ми не знаємо нічого про первісні початки

органічного житя на землі, бо вони припадають на

такий період, із якого не дійшли до нас ніякі

сліди, що з них можна було би дещо довідати

ся. При тім треба передовсім зважати на те, що

до нашого часу доховали ся тільки тверді утвори

зьвірят, а. в рідших випадках будова ростин;

одначе хто заручить нам за те, що ті слабо роз

винеиі праоріанізми мали тверді утвори? Крім того

треба памятати на те, що підчас сильного процесу

перемін при повставаню кристальних верств, по

змінювали ся також навіть дуже сильні тверді

утвори животив і через те усувають ся з під на

шнх помічснь. Тому в найдавнійших верствах,

яких скаменїлости для нас звісні, виступають уже

досить високо розвинені животини. Коли будемо

слідити дальше за і'еольоі'ічними періодами, то

побачимо в великих зарисах повільний, але по

стійний розвій цілого ростинного і зьвіринного

сьвіта; первісно низька Фльора і Фавна прибли

жуєть ся чим раз більше до високо розвиненої

нинішного періоду. Одначе то відносить ся тільки

до загального образу; иайвисший розвій Форм у по

одиноких родів припадає на давноминулі періоди на

шої землі. Відтак вони вимирають або марніють

і роблять місце нньшому висше розвиненому родови.

Поділ Формацій. Щоби мати ясний пе

регляд, представляемо собі, що всі звісиі нам

верстви уложені одна на другу; їх ділимо на

більші громади, що означають прихід нової епохи
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в розвою росзинногоі зьвірииного сьвіта. Ті гро

мади або віки розкладаємо потім на форма

ції, що представляють більш-менш замкнений

період історії землі і ввзиачують ся заразом за

мітними прикметами ростинного і зьвірииного

сьвіта. Формації розпадають ся дальше на ступ

иї або члени, а їх подїл можна оправдати

виступом певних відмінків скаменілостий т. зв.

провідних викопів. Як раз ті провідні

викопи, що виступають у певних коротких періо

дах на великім просторі і обмежені задля того.

тільки на одну верству, подають спромогу пізна

ти на певно вік поодиноких верств і поділити їх

іще докладнїйше на поземи.

Прн'короткім зіставленю Формацій мусимо

обмежити ся тільки до того, щоби подати як най

більш ядерний образ Формації в загалї і не входити

в ніякі подробиці та провідні викопи певних по-~

земів.

Перший вік землї

або архейські Формації.

Хоч як глибоко протиснуло ся наше око

в земну кору через могутні розломи і щілини

самої землі, через ерозійні доли і глибокі копаль

нї, то все таки іще не змогло означитн найстар

шоі формації, яку сотворнла перша цїпка ко

ра землі. Те, що знаємо, є тільки маси, які

вода вже нераз зрушила й осадила на иово. Одна

не треба ириняти, що перша цїпка маса мала

в собі всі ті субстанціі, що підпали пізнїйше но

вій перерібцї; крім того можна догадувати ся,

що своїм складом вона стоіть найблизше до най

старших, звісних нам ґнаіісів. Не треба думати,
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гщоби ту праформацію можна було побачити де

небудь на поверхнї, бо всі точки на землї під

пали в протягу ґеольоґічних віків ріжним пере

-воротам 1 переміиам.

Найстарші Формації, приступні для нашого

юна, ріжннть ся від пізнійших дуже значно тим,

що мають нристальиу природу; отже вони не

одностайні скали, але зложені. Тому нази

ваємо їх також вристальио-лупановими

скалами. З чого вони складають ся іяким

способом могли повстати, проте ми говорили вже

висше (ст. 15 і 28); лишаєть ся ще; тільки пі

знати, ян вони уложені супроти себе і яке їх міс

це в ґеольоґіі.

Найстаршою в ґнайсова Формація;

вона лежить під усїми звісними Формаціямн і тво

^.рить величезну нерству,грубу до 80.000 метрів. Її

характер у загалї монотоннии; тонкослоісті, луско

ваті або тонколупакові відміни уложені на пе

реміну з грубозернистими або густими, на перший

погляд исверствованими масамн. В найбільшім,

докладно перестудіованім ґнайсовім комплєксї Ба

варсьного лїса переважає в долїшиих полосах

сїра занраека, в торішиих червонява. На верх

виступають часто відміни богаті в амФіболь (а м

АФіболевий лунає), потім виступає в більшій

скількости ґранат (енльоі'іт) і займав місце

лосняка (ґранулїт); у вінцї стає менше скалин

ця, а прибуває лосннк і повільним переходом при

ходимо до другої громади, до:

Формації лосннкового лупака. Та

.кож і в тій Формації можна побачити цїлий ряд

відмін, відповідно до того, чи переважає один,

чи другий складних: (диви таблицю ст. 15).

Наймолодший відділ архейськнх лупаків,

«тормапія філїту, має в долішних покладах

іще зовсїм характер кристальних лупанів і є ду

же близькою до лоонявового лупака, одначе
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в горішних поземах виступають чим раз більше

глинкові примішки, так що часто не можна від

ріжвити їх по характеру скали від дальшпх,

молодших глинкових верств. Тому називаємо Фі

лїти також: праглинко вим и лупакам и, або

переходовпми скалами.

  

Еристаньні луиаии в Баварськіи Лїс'і.

Он Їнийс. Ѕ Верства сіеніту в ґиайсї. еіп перехід до посип

нового луиаиа (аифіболевий дупак). Єгі Лосняковий нупак ві

жилаии граніту (Є). Ч Кремінний нуивк. і; Зернистий вапнян.

рЬ Філїт, розвинений в части у філїтовий Інайс (рєп.).

С Камбр.

На дармо шукаємо в вристальних лупаках

останків живих організмів. Виравді гадали, що

в харектернстичних зліпищах серпентина і вап

няка з формації інаису знайшли останки ве

ликого ираслизняка і назвали його еозооном,

одначе новійші досліди виказали, що се неорга

нічні мінеральні утвори. Проте ціла Фавна тих

давнпх часів для нас зовсім незвісна. Одначе

все таки мусіла вона бути дуже богата і спо

сібна до розвою, і до приходу найблизшого пе

ріоду мусіла розвинути ся досить високо. Отже

нема ніякої підстави називати той данний період

авоиським (без живих організмів); противно,в них

мусів бути празародок цілого органічного жити.
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Перегляд архейської Формації.

 
 

 
, ,

Сисльний .. падеіштр. Внбухові

ха акте поділ дьОЇЇЧНІ свалнтого пОДИбуЮТЬ ся

р р ОСТВНІЩ Ошюго віку
  

Кристаль- філ'іт, незвісні діоріт, Середна Европа: се

ні носннио- діябав, редві Альпи, Чорний

Ііґупанові вий сієнїт, Лїс, Вотези, Шиес

снали. лупаи, граніт сарт,Баварсьвий Ліс,

іиайс Смеревові гори,Руда

ви, Карвоноші; врім

того майже у всїх

краях на землі.

. і

    
 

Другий вік

або палєозойськідформації.

Перехід від кристальних лупавів до свал

палєозойських Формацій, як ми бачили, зовсїм

повільний і тому в богатьох випадках не можна

означити між ними ніякої певної границі. Одначе

тепер чим раз більше переважають одностайні

й оврухові скали; між глинковими лупаками ви

ступають сіровики, злїпнякид пісновики і девуди

дуже грубі осади вапняків. Від тепер появляють

ся сваменїлости, що є найважнїйшою признакою

тої формації; вони подають нам звістку про той

давний, пропащий сьвіт. Се переважно морські

осади, що зберегли ся до наших часів. Уже най

давиїйші слїди Фавни, які там знаходимо, пова

зують високий степень розвою; є то одначе ще

Форми, яких з нииїшними або зовсїм не можна

рівнати, або тільки з великим трудом.
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Вправдї не багато родів має в'тнх Форма

ціях своїх заступників, одначе всі вони визначають

ся незвичайним богацтвом Форм, а передовсім

індівідів. Часто один відмінок приходить у такій

скількости, що сам виповняе і будує грубі лави.

Коралі мають чужий характер і тільки повільно

зближують ся до теперішнїх наших Форм; як

Иоапіііагіа гпдоѕа і іаЬиІаіа протиставимо їх ни

нїшним Нехасогаііа. З іглоскірцїв або ехінодермів

іще нині дуже рідкі морські леліі або крі

ноіди, що виказують у тім віку найбільше богац

тво Форм; за те рідкі зьвізданї і морські їжі.

Також вигляд мушель і слнмаків переважно чу

жий; крім того приходять іще незвичайно багаті

числом відмінки брахіоподів і скорупоносних

чорнилиць із роду к о р а б л н к о в а т и х. Найбільше

дивовижний характер між палєозойськими члено

иогами мають трільобіти, що виступають ду

же великими масами вже в найглибших поземах,

одначе в молодших верствах гинуть знов зовсїм;

їх не можна порівнати з ніяким живучим родом

раків. Питомі риби, часто з дивоглядними видами,

зачинають ся в середних покладах тоі Формаціі;

крім того в наймолодших палеозойських верствах

приходять іще земноводні і гади. Всі вони одначе

мають такий вид і будову, яких між нивішними

зьвірятами вже більше не знаходимо.

Що тикаєть ся ростинного сьвіта, то про

нього можемо говорити тільки від того часу, коли

стали для нас звісні богаті суходольні осади.

З морських осадів знаємо тільки глїни; за те

в осадах камінного вугля виступає Фльора, що

так само як зьвірячий сьвіт, зовсім ріжнить ся від

нинішніх ростин. Є то передовсім суд и ині с кри

то ць в і т и, що беруть перевагу над иньшими ро

дами і виростають у величезні дерева; побіч них

виступають іще поодинокі шишкові. За те двопро

ннгнс ґвольоґії. 4
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аябцевих, що мають за собою перевагу нині, в тій

Формації нема ще зовсїм.

Таким чином знаходимо в палєозойськім віву

розвинений сьвіт, що кождою поодиионою Формою

іцілим своїм образом для нас зовсїм чужий.

Та в тім сьвіті можна також замітити постійну

переміну й розвій і як раз на тих перемінах, на

вимираню і появі поодиноких родин основуєть ся

поділ на поодинокі Формації.

Ви бухові скали палєозойсьних верств

є в обох старших відділах іще ті самі, або дуже

подібні до вибухових скал кристальних лупаків.

Тут переважає граніт, сієиїт, Ідіабаз, діоріт, _

останній у відмінах лоснянових діоритів; за

те молодші віддїли визначають ся масовими ви

кидами меляфіру, а передовсім кварцового пор

Фіру.

1. Камбр і сілюрська Формація.

Верстви з найстаршими сваменілостями збе

регли ся в Німеччині тільки в небогатьох місцях:

на північнім збічю Омерекових гір, у Фоґтляндї

і в Турині'ії; за те тим гарнійше розвинули ся

вони в Чехії, в північній Европі, в Росії, в Скан

динавії, в Великій Британії, а також у північній

Америці, де займають дуже широкі простори

краю. Та Формація може бути поверх 20.000 ме-'

трів груба. „

Характер скал переважно глинковий

і пісковий; крім того виступають у меншости

і вапнякові осади. Перехід від праглинкових лу

паків зі ступеня Філїту звичайно мало замітний,

так, що в долїшних поземах переважають глинко

ві лупаки чорноі і сірої завраски; їх'уживають

часто яв дахових і рильцевих лунаків. Між тими

глинковими лупаками, виступають сїровнви і пі

сковики, що особливо в висших поземах стають
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чим раз грубші. Чорні вапняки виступають

тільки одинцем, одначе визначають ся тоді майже

все значним богацтвом скаменілостий. Всі осади,

що зберегли ся до наших часів, виказують мор

ську творбу і тому всі скаменілости належать до

морських зьвірят іростин; тільки припадком, тут

і там, дістали ся до моря мешканці суші і за

ховали ся аж до нині.

Найнизший степень творять и р ак амб р ий

ська і камбрийська Формація, що оса

джена безпосередно на Філіті. В пракамбрі видно

тільки незначні останки глїнів (Ф укоі ди) і елі

ди повзаня хробаків (нереіти), що сьвідчить

про існоване в тих глибоких поземах сьвіта зьві

рят і ростин; за те в камбрі є осади, де скаме

нїлости зберегли ся в добрім стані. В поодиноких

місцях виповняють вони цілі скали. Більшу ча

стину Фавни творять трільобіти; всі відмінки

почавши від таких, що мають ледви 2 шш довжини

(Адпоѕіііѕ) аж до близько Ч, метрових великанів

(Аѕарііпѕ і Рагаеохііеѕ, Табл. ІІІ, обр. 10) виказують

незвичайне богацтво Форм. Иньші громади зьвірят,

з яких замітнїйші тільки поодинокі брахіоподи

(Ьііієпіа, ОЬоІпѕ, Огііііѕ), уступають побіч трільо

бітів на друге місце.

На камбрийських верствах- осаджений д о

лїшний сілюр. Також і в тих осадах грають

іще головну ролю трільобіти; вправдї деякі

камбрийські роди вимирають, одначе на їх мі

сце виступає майже тільки само нових родів і то

му камбр і долішний сілюр можемо назвати верш

ком розвою трільобітів. Велике богацтво Форм

розвивають тепер дуже скоро коротконогі (бра

хіоподи) (особливо ортіс і поодинокі відмінки

спіріфер, Таб. ІІ, обр. 15), що в камбрі були за

ступлені досить слабо; крім того приходять іще

скорупи голов оногих (кефальоподі в)ізгро

мади корабликоватих. Ті Форми по части прості
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і паличковаті (Огіііосетаѕ, Таб. ІІІ, обр. 1), по части

закривлені і пів звиті (Сугіосегаѕ, Таб. ІІІ, обр.

2, Ьііпііеѕ). Найзамітнійші й найхарактеристич

нїйші є ґраптолїти (Таб. ІІ, обр. 8), що

в лупаковнх осадах виступають у незвичайно ве

ликій скількости. Є то частини скелету незвісного

зьвіряти (правдоподібно з громади гідроідполіпів),

що складають ся з паличковатої оси, до якої по

боках притикають перегороди або комірки.

Вправдї загальний склад Фавни г о р і ш н ь о

го сілюру подібний іще до долїшнього, одначе

точка тягару в сьвітї зьвірят паде вже не на трі

льобітів, що разом із Іраптолїтами зачинають усту

пати, але на иньші роди зьвірят. З великим богац

твом відмінвів виступають корабликоваті

(навтіліди) і коротконогі; крім того дуже

високо розвинені Форми мають морські лслїї. Вправ

дї вже в долїшнім сілюрі заступали їх круглаві

цистідеї, одначе тепер виступають уже правдиві

лелїйці (кріно і д и) з пеньками, чашою і рамена

мн. Також приходять тепер у великій скількости

кор алї (ТаЬпІаіа і Видоѕа, Таб. ІІ, обр. 6) і ви

повняють поодинокі осади. В кінці треба згадати

про зовсім нові види, про безформних і дивогляд

но збудованих великанських раків (бііеапіоѕігаса)

і про перших хребовцїв у виді риб; одначе вони

покриті не лускою але щитоватими панцирнимп

плитами (Ріегаѕріѕ).

2. Девонеька. Формація.

Ся друга частина палєозойськоі Формаціі

лучить ся в тих місцях, де приходить сілюр„

з давнійшими верствами і творить безпосередне

продовжена того систему верств. Крім того виступає

вона, дуже гарно розвинена, в ренських лупакових

горах, де осаджева переважно на глинковім лу

паку Формації Філіта. І характером скал і Фавною
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девон дуже близький до сілюрсъвих осадів; іще

й тепер мають перевагу глинкові лупаки, сіро

внки і пісковнки, одначе приходять також вапня

ки, що тепер далеко більше розширені, як у Фор

маціі сілюру. Коли в сілюрі маємо виключно мор

ські осади, то в девонї є вже сліди суші, де роз

вивала ся сухоземна Фльора разом із судинними

скритоцьвітами. І в сьвітї зьвірят видко постійний

розвій; він найбільше замітний у хребовцїв, що

обмежені вправдї до риб, одначе виступають із ве

ликим богацтвом форм.

Девонську Формацію дїлнмо на три відділи:

долішний, середний і горішний девон. Кождий

відділ визначаєть ся особливим виобразованвм скал;

одначе найбільше міродайними при тім поділі

були певні провідні скаменїлости, при чім у ці

лости Фавна девонськоі Формаціі дуже одно

стайна.

Д оліш ний девон складаеть ся з величез

ного комплексу піскових верств, переважно сі

ровиків, кварцитів і пісковиків; скаменїлости збе

регли ся тільки в лихім стані. Дуже доброю про

відною скаменілістю між коралями в РІеііго

ііісіуііпі ргоЬІепіаіісііпі, що виступав май

же завсіди в виді порожних ямок або камінних

зерен,іпоодинокі відмінки спіріФе р (Ѕрігііег піа

сгоріегнѕ [Таб. ІІ, обр. 15] і сіі1'сгіјіі3аіііѕ). Трі

льобіти і кріноіди уступають супроти сілюрськоі

Фавии зовсім на друге місце; за те стають чи

сленнійші мушлі і морські слимаки. ›

Се став замітним передовсім у другім від

ділі, в середнім девонї. Ті верстви, що скла

дають ся переважно з вапняків і марі'лів, визна

чають ся незвичайним богацтвом скаменілостий.

В поодиноких околицях, пр. в Айфель знаходимо

справдїшні лави коралевих осадів, т. зв.

палєозойські коралеві рафн, де крім численних

коралів е також безліч иньших морських мешканців;
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тільки вони можуть подати нам вірний образ то

дішнього буйного морського житя. Часто знахо

димо між коралямн замітні осібняви з покриш

ками (Саісеоіа). а часом також злите у пні Су

аіІіорііуІІпш. З лелїйцїв треба згадати тільки

Спргеѕѕосгіппѕ. За те зовсїм одинцем висту

пають у тім відділі палеозойських Формацій ро

ди коротконогих Ѕітіпросерііаіиѕ і Ппсі

іеѕ. Також дуже часто приходять прості або за

кривлені корабликоваті, а крім того ряд

мушель (Ріетіпеа і МедаІосІоп) і слимаків (РІеиго

іошатіа); з трільобітів замітнип іще тільки один

рід (Рііасорѕ [Таб. ІІІ, обр. 11]).

Ешвальський вуглевий затлиб.

  

й”

Девон і нарбон в Айфель.

с. Еаыбр, Ш) Коблєнцьиі верстви разом із Ріептосіісіуптп.

МІ) Айфеаьсьиий вапнни разом із СаІсеоІа і Ѕітіпєосерііаіиѕ.

01) Горішнїй девои із Іонїятітами і илїменськиии вапннкаии.

К Вугннний ваннах. К, Кульнські верстви. К, Продуктивний

нутоль.

В кінці горішний девон замітний тим,

що головоногі зробили дуже важкий крок

у своїм розвою; тепер припадають перші початки

на будуче дуже важних і дуже багатих видами

громад амонітів. х виступає два роди: ґоніяті

ти (Таб. ІІІ, обр. 4) і кліменії і вони вважа

ють ся предтечами амонітів.

Риби, що такі характеристичні для девон

ської Формації, виступають у німецьких осада:

рідко; частїйше приходять за те в прибережних



__55_

пісковиках горішного дзвону в Шотландії, в т.

зв. „старім червонім пісковику'. Вони визначають

ся великим богацтвом відмінківіпокриті по части

великими панцирннми плитами, що надають ім

зовсїм чужий вигляд (Соссоѕіеііѕ, Ріегісіііііуѕ [Таб.

ІУ, обр. 1]), або мають луски, потягнені грубою

емаліею; іх називаємо рибами-і'аноїдами.

З. Камінно-вугляна. або карбонеькз Формація.

Обі молодші палеозойські Формаціі дуже до

себе подібні, так само як дві перші, сілюр і де

вон. Уже під кінець девонського віку можна за

мітити ріжницї між сушею і морем, одначе все

ще значно перемагає морський характер. Та в оса

дах, що тепер слідують, виступае різкий переділ

між сушею і морем, а рівночасно з тим появля

ють ся суходольні і мор ські осади; на перший

погляд нема між ними нічого спільного, але іео

льоґічно вони одного віку. '

Морські осади складають ся з величезних

верств вапняка і глинки т. зв. вугляного вап

няка, що дуже богатий морськими зьвірятами,

які становлять продовжена в розвзю старих

палеозойських Форм. Доброю провідною скаменї

лістю між первозьвірамн (отвірницями) є пере

довсім одна вальцевата Форма завбільшки гороху

т. зв. Ёііѕііііііа (Таб. ІІ, обр. 1), що розширена

по цілій землі. Коралі виказують вправдї ряд ио

вих родів, одначе вони все ще дуже близько

споріднені з давними Формами. Гідиий подиву роз

вій морських лелїй. що доходить вершка

в вуглянім вапняку. За те уступаіоть коротконогі,

яких один великий рід ортідів вимирае, а пе

редовсім трільобіти, що тепер вигасають зовсїм.

Головоногі заступлені небагато; виступав небага

то иових видів у громаді амонітів, а кораблико

ваті тратять свое богацтво Форм. Чим раз більше
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розвивають ся мушлї і слимаки і подають

цілий ряд важних і добрих провідних скаменїло

стий. Між рибами крім численних відмінків пажорів

виступають тільки і'аноіди; кістних риб нема ще

зовсім.

Перейдім тепер із країн глибокого моря,

з вугляно-вапняного осаду близше до колишнього

побережа, де море плитке і діставало більше ма

теріялу зі суші; тут знаходимо осади зі зовсім

иньшим характером скал. Вони називають ся

кульмськими утворами. Ті утвори прибе

режньоі полоси складають_ ся переважно зі зліп

няків, пісковиків і сіровиків; крім того виступа

ють між ними лупаки, глинка і вапнякові осади,

а навіть відірвані верстви вугля. Бє в очи вели

кий брак скаменїлостнй і тільки не багато відміивів,

що спільні з вугляним вапняком, доказують гео

льоі'ічну одновічність обох тих верств, що тво

рять долїшні відділи Формаціі камінного вугля.

Найвисшу і найнажнїйшу громаду творить

продуктивна Формація вугля,щоскла

дасть ся з пісковиків, між якими осаджені на

переміну лупакові глинки і верстви вугля. Число

верств і їх грубість не постійні; раз вони гру

бі тільки на кілька центиметрів і.тому до нічого

не придатні, другий раз доходять до багатьох

метрів грубости. Осади вугля повстали з буйно

вибуялоі ростинности, що покривала багнисті ни

зи тодішньої суші. Вони все уложені в виді за

глибів і поділені на досить малі простори, т. зв.

вугляні доли або вугляні обшари. І загли

бові осади і верстви сухоземних ростин, а навіть

самі сухоземні зьвірята, що приходять у тих вер

ствах, говорять зовсїм певно, що продуктивні

формаціі вугля є суходольним утвором, що осів

у солодководних багнищах.

Найінтереснїйшою є Фль о р а, що визнача

еть ся вправді так само як палєозойські роди
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зьвірят, дуже великим числом і буйністю пооди

ноких відтінків, одначе все таки дуже бідна й мо

нотонна в роди. З виімкою нечисленних прав

дивих шишкових із громади араукаріїв, цілий ву

гляиий осад зложили с к р и т о ц ь в і т и; каля

маріі або х в о щі (Саіаіпііеѕ. Аѕіегорііуііііпі і Ап

ппІагіа [Таб. І, обр. 2 і 5]) росли дуже буйно на

багнах, п а п о р о т и, а передовсім папоротні де

рева (Ыепгоріегіѕ, Оііоіііоріегіѕ [Таб. І, обр. 6]

Ресоріегіѕ і АІеізііоріегіѕ) виступали найбільше на

суші. Найбільшу участь у творбі вугля брали

властиві сіі'ілярії (таб. І, обр. З) і Ьеріііо

репсігоп (Таб. І, обр. 4), що виростали до ве

личезних, понад ЗО іп високих дерев. Цілий пень

покритий слідами листків, на яких були осаджені

довгі голки; корінє, (т. зв. стіґмарії) сильно роз

галужене і розросле, одначе в звязи з пнями при

ходить незвичайно рідко. Яке систематичне ста

новище тих дерев, трудно означити; лепідоден

дрон приміщують до пядичів, а становище сіґіля

ріів іще хитке. На тім вичерпувть ся вже ціла

Фльора, бо всіх дальших громад ростин, передо

всім крнтонасінннх двопрозябцевих іще нема. Ми

не можемо навіть собі представити, як буйно ро

сли ті нечисленні роди, бо на те, щоби полишити

такі осади вугля, які знаходимо в Формаціі ву

гля, потрібно було без числа пнїв і листя.

Побіч ростин уступають зьвірята зовсім

на друге місце і приходять дуже рідко. Тому

тим інтереснійше те, що знаходимо карбов

ськнх павуків, скорпіонів, саранчі й иньші к о м а

хи; вони доказують, іцо й ті громади вже ду

же давні. Ще важнійший перший виступ хво

статих земноводних, що подобають на салямандри,

одначе багато ріжнять ся ще від них будовою

скелету і в дечому подібні до риб. Цїлу громаду

тих данних земноводних, що пізнійше в тріясі
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вимирають, називаємо с т е і о к е Ф а л я м и (Таб.

ІУ', обр. 5 і 6).

Продуктивна Формація вугля о б м е ж а є т ь

ся, як ми вже згадували, на поодинокі доли;

в Німеччині особливо ущасливлені нею горішний

і долішний Шлезк, Саксонія між Рудавами і Се

редними горами, та область Зар і Вестфалія;

в меншій скількости виступає вона в Смерекових

горах, у Воі'езах і в'баденськім Чорнім Лісі. За

те верченя за камінним вуглем у Віртемберґіі ли

шили ся без успіху.

Поза Німеччиною визначують ся в Европі ве

ликим богацтвом вуглн передовсім Велика Бри

танія, а на континенті звісні передовсім обшари

в Бельі'іі і в Чехії. В згаданих вугляних долах тво

рять поклади також морські осади (вугляний вапняк

і кульм); вони виступають також самостійно без

вугляних верств у Німеччині (Смерекові гори, Ту

рині'ія, Гарц), в Росії, Франції й Еспанїі. Великі

вугляні обшари мають бути в Китаю, а ще біль

ші в північній Америці, що разом обіймають про

стір на 5500 крадратових миль.

4. Пермська або діясьііа формація.

Той наймолодщий відділ палєозойського віку

вяже ся дуже тісно з карбоном; він має в загалі

той самий характер скал і близько споріднені

орі'анізми. Також тут переважають берегові і т.

зв. суходольні утвори; злїпняки і пісковиви ра

зом із підрядними верствами вугля, а також мар

ґель і глинка творять скали долїшного діясу або

ч е р в о н о г о л е ж н я. Лупаки (мідяні лупаки)

іморські вапнякові та дольомітові осади т. зв.

цех штайн творять тільки горішне закінче

нє. Дуже важкі для червоного лежня є вели

чезні вибухові скали, а між ними перше місце

займають кварцові порфіри. Вони не лиш,
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що творять у виді просторах покривалів велику

часть самих верств, але переважно також достар

чають матеріалу для зліпняків і пісковикових

верств. Дальше треба згадати про грубі пнї соли

в північній Німеччині, що належать до того са

мого періоду і повстали завдяки великим серед

земним озерам, що не мали відпливу. Разом із кіль

касот метрів грубими покладами камінноі соли

приходять у горішннх полосах важні у промислі

потасові соли і є дуже важним мінеральним скар

бом того краю. В сухоземних і морських осадах

знаходимо іще палзозойську Фавну і Фльору, одна

че обі обмежені до малого числа Форм; у загалї

діяс бідний на скаменілоети. Калямарії і папороти

вугляної Формації переважають іще в червонім

лежню; тільки роди сіі'іляріів і лєпідодендрон за

ступлені правдивими шишковими. Між низшими

морськими звіратами цехштайну переважає ще

декілька палєозойських коротконогих (Ргоііііс

іпѕ), одначе вік корабликоватих, ґоніятітів, трі

льобітів, палеозойських кріноідів і коралів уже скін

чив ся. Одні тільки риби заступлені численними

і'аноідамн (Раіаеопіѕспѕ); стеі'окефалі

доходять до найвисшого розвою (Агсііедоѕаіігііѕ,

Вгапсіііоѕаіігііѕ [Таб. ІУ, обр. 5],Ме1апегреіоп і ин.).

Рішучим кроком у розвою хребовцїв є перший

виступ правдивих гадів (Раіаеоііаііегіа і Ргоіе

гоѕапгііѕ). Оба відділи пермської формації, черво

ний лежень і цехштайн, у Німеччині дуже роз

ширені; вони лучать ся з вугляними долами і з піз

нійпіою Формацією тріясу.

 

Третій вік

або мезозойські Формаціі.

З виступом верств, що осїли на діясі, почи

иаеть ся в історії землі новий період; він дальший до
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палеозойського житя, як до нинішнього. Не треба

зовсім думати, щоби між обома віками була про

пасть; вони ііереходять зовсїм один у другий.

Довгий ряд зьвірят ііермської Формаціі аістаєть

ся без зміни, тільки на місце вимерлих відмінків

виступає багато нових; крім того приходять іще

зовсім нові висше розвинені громади зьвірят і ро

стин із великим богацтвом відмінків, що надають

цілости відмінний і більше ріжнородний вигляд.

Вправдї виступають іще з новими відмінками су

дивні скритоцьвіти, одначе їх перемагають шиш

кові. Крім того приходять іще перші критонасін

ні двопрозябцеві, справдїшні листкові дерева. Про

відні в палєозойських Формаціях пластинкові ко

ралі (іаЬпІаіа) уступають місце шестикоралям

(Ііехасогаііа); кріиоіди, брахіоподп і навтіліди

мають небагато відмінків. За те кріноідів за

ступають зовсїм ехінїди або мор ські їжі,

а навтілїдів правдиві амоніти і белемнїти.

Замісвтрільобітів появляють ся тепер п равди

в і р а к и. Риби розвивають велике богацтво Форм;

крім селяхіїв і іаноідів приходять іще кі стні

риби (ТеІеоѕіеі). В кінці до величезних Форм

доходять останні стеі'окефалї, одначе'уже зовсїм

гинуть в першій части мезозойськоі Формаціі.

Одною з найліпших признак мезозойського віку

є розвій гадів, що саме тоді доходять до най

висшого степени. ІІобіч них виступають уже пер

ші птахи і ссавці.

Так Формуєть ся в мезозойськім періоді сьвіт

зьвірят і ростин без порівнаня ріжнороднїйщим

і богатшим, як у давнійших часах; хоч йому все

таки далеко ще до нинішніх часів, то одначе

бачимо вже зовсім рішучий крок до зближеня.

Що тикаєть ся скал, то взагалі можна ска

зати, що найбільше переважають вапняні скали,

а побіч них пісковики і глинки; за те кременисті

кварцитп, сіровики і лупакп'займають другорядне

і

І



_61__

місце. Вульканїчні вибухи приходять у тім віці

рідко і тому мають тільки другорядне значінє.

5. 'І'ріясыіа фармація.

Найнизший відділ мезозойськоі Формації,

тріяс, осаджений на діясі і в Німеччині розши

рений найбільше зі всіх Формацій. Коли вже

в карбоні і діясі ми розріжнювали строго сухо

дольні осади від осадів моря, то так само зроби

мо в тріясі. В тріяськім періоді мусіла ціла Ні

меччина бути плоским побережем, яке наслідком

незначної осціляції континенту заливало плитке

море; часом повставали там великі середземні

озера, що доводили до дуже ріжнородних осадів

під петроі'рафічннм зглядом. Зовсім инакшими

відносини були там, де глибоке море полишило

своі осади, пр. в Альпах. Коли в німецькім трі

ясі приходять пісковики, вапняки, поклади соли

і пестрі марілі, перемішані з сухоземною Фльо

рою і Фавиою або з морським зьвірятами, то

в _альпейськім маємо майже самі вапняки імар

і'лі з виключно морським сьвітом зьвірят.

І'ерманський тріяс. Найперше огля

немо заальпейський німецький тріяс, що

своїм виразним поділом на пестрий пісковик,

мушлевий вапняк і кайпер дав почин до назви

тріяс.

Пестрий пісковик, се незвичайно одностайний

пісковиковий осад, 800-400 пі грубий; він

забарвлеинй переважно примішвою зелїза на чер

воно і має одностайне,дрібне зерно. Тому надаеть

ся добре на будівельний камінь (Гайдельбері'ський

замок). Для і'еольоі'ів іпалеонтольоґів він так са

мо мало цікавий, як червоний лежень тому, що

дуже вбогий на скаменілости. Тільки ростини

(Уоііиіа) і сліди величезних стеіокефалів (Сііі

гоіііегіііпі) та відломки їх скелетів (пр. Тге
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шаіоѕапгііѕ Таб. ІУ, обр. 6) доказують, що жите

не вигасло там зовсїм. Аж у найвисших верствах,

т. зв. р е ті виступають частїйше відтиски мушель

і творять перехід до _

мушлевого вап няка. ІІестрий піско

вик можна вважати за рід насипу або величезну

піскову пустиню, що тепер залита мілким морем.

  

Ш ва б с ь в и й т р і н с (підстава Штутгарту).

Всіѕі пестрий пісновин. В рет. ІІІ/'3 филясті сняли з дольомі

тоік (ШЄІ) і ввпняком. А громада ангідрітів із пнями иамінноі

соли (ЫаСІ). Н головний мушлевий вапняк. Н1 епкрінїтна вер

ства. Н2 верства. з Сетаіііеѕ поііоѕпѕ. І. глинстий вутоііь із

1,1 тлиястовуглиним дольомітомі І., глиястовутлнним піско

виком. К кайпер. К1 долїшний і'іпсовий марі'ель. К, ситиико

вий пісковии. КЗ червоний і'іпсовий наріель К, бельодонний

пісиовии. К5 фіолетпий марі'ель (Іаисіоііоп). Віі ретийсьиий

бонебсд. І чорний Юра.

9



_63_

Вже саме імя мушлевого вапняка говорить про

велике богацтво скаменїлостий; то переважно

численні скорупи мушель, а між ними найважній

ші гладкі відміики тріі'онїя т. зв. м і оФо р и.

Коралів і губок нема майже зовсім; за те

виступає в дуже великій скількости один відмінок

кріноідів, Епсгіппѕ 1і1іііогшіѕ (Таб. ІІ, обр.

9), а члени їх пеньків творять трохітний вапняк.

З поміж брахіоподів приходять дуже часто Тете

ЬтаіпІа уп1§агіѕ. Амонїти з простими швами,

Сегаіііеѕ побоѕпѕ іС. ѕепіірагіііпѕобме

жають ся виключно на німецький мушлевий вап

няк. Побіч нечисленних риб жили в морю також

смоки; були то питоменні Форми з присадкова

тим тілом, малою продовжною головою на довгій

шиї і короткими, здібними до плаваня ногами

(Ыоіііоѕапгпѕ); іх уважають предтечамн численних

у Формації Юра плєзіозаврів.

У південій Німеччині, особливо в Віртем

бері'ії, приходять у середнім відділі мушлевого

вапняка разом із і'іпсом і ангідрітом грубі пнї

со л и (Фрідріхсгаль, Вільгельмсі'лік). Пересуванє

моря в середнім мушлево-вапнянім віку, що спри

чинило творбу соли, виступає замітно і в иньших

німецьких краях; воно дало почин до потрійного

поділу на: долішний мушлевий вапняк або Фи

лясті скали, середний або ангідрітов

утвори і горішний або головний мупіле

в и й в а п н я к.

К а й п е р. Після мушлево-вапняного періоду

прийшло в Німеччині до нових великих завору

шень землі; вони витпснули отверте море, а на

його місце осадили ляіуни і великі замкнені озе

ра. Тамошнї скали се найріжнорідвійша мішани

на осадів, яку в загалї знаємо в котрій небудь

Формації. Характеристичннми для кайпровнх верств

є пісковикн, дольомітн, вапняки, а передовсім

маріель із великою скількістю і'іпсу ікамінноі
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соли у всіх можливих відмінах врасок. Узагалі

їх характер сухоземний; за тим промовляє бага

то остаиків ростин і сухоземних смоків. Навіть

моря (пр. іще нині Мертве море) були повні пе

ресиченого розпуску солиі житє морських зьвірят

було там неможливе. Тому не знаходимо також

у тих середземних озерах ніякої морської Фав

ни, тільки незначні останки сухоземних зьвірят,

занесених сюди зі суші.

Передовсім багато розвинений сьвіт ростин;

у ньому замітною появою є виступ е к в і з с т і в

(хвощів) і ц и к а д е і в (Ріегорііуііппі) (Таб. І,

обр. 8). Мушель'і слимаків дуже небагато; крі

иоідів, брахіоподів і кеФальоподів нема зовсім.

Між рибами інтересний передовсім дводишннй

Сегаіодпѕ (дихає лехкими і зявами), що його

живого відкрили в Австралії, відтак мала ґа

ноідна риба, Ѕешіопоіпѕ (Таб. ІУ', обр. 4) і де

кілька відмінків пажорів (НуЬосІпѕ [Таб ІУ,

обр. 2], Асгосіііѕ і ип.). Найцікавійші меш

канці суші, що неповоротністю і величиною ііо

дабають на правдивих потворів. _Із амФібій при

ходять останки стеі'овефалів, прозвані задля своєї

незвичайно запутаноі будови зубів л я бір и н то

д о и т а м и; тоді жив Маѕіосіопѕапгпѕ, ящур, що

близько 5 метрів великий і має на 15 ст. довгі

кли, а також наймолодші заступники гро

мади, Сусіоіоѕаіігпѕ іМеіоріаѕ, що більше як 2 пі

довгі. Між смокамн знаходимо ще н о т 0 з а в р і

дів, почавши від ніжних Форм, що ледви 30 сні

довгі, аж до 4 і 5 метрових веливаиів. Передо

всім звертають на себе увагу крокодилеваті пап

цирні гади - величезний ВеІогіоп і ніжний

Аёіоѕаигпѕ; а найбільше дивовижними вели

тами являють ся дінозаври враз із й а п сІо (іо п,

близько 7 метрів великим дивоглядним гадом, що

ходив на пів випростований як кані'урі мав малу

голову, довгу шию, величезні пазурі при задних
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ногах і підпорний хвіст. В найвисшій верстві Вір

тембергії відкрили також перші сліди ссавців

(МістоІеѕіеѕ і Тгудіірііпѕ).

Як видно з поданого профілю, ділить ся кай

пер на ряд підвідділів. На самім долі лежить

вугленосний глий, що складаєть ся головно

з марі'лів, з якими приходять малі верстви вугля,

з ростинного пісковика і дольомітових вапняків.

Дальше йде пестрий кайпер, а його найвиз

шу веретву творять гіпсові марглї; на них ле

жить ситниковий пісковик, повний хвощів. Відтак

йдуть знов ріжнобарвні, переважно червоні і зе

лені гіпсові марілї (червона стіна), дальше

т. зв. хатний або замковий білий пісковик

із ВеІоііоп-ом, а в кінци ложище 2апсіобоп-а,

Фіол є тни й маріель. Останньою найвисшою

верствою є рет, що в Німеччині розвинений або

в кількацентиметровий. кістний гранчак (бонебед),

або в морський пісковик із дуже доброю провід

ною мушлею АуіспІа сопіогіа. Хоч той по

зем незначний, то все він має велику вагу

при порівнуваню заальпейського кайпру з аль

пейським.

Альпейський тріяс. Зовсім иньшими

від німецького тріясу є осади того самого віку

в Альпах т. зв. альпейський тріяс. Через

цілий період тріясу Филювали тут глибокі моря

і в них розвинув ся виключно морський сьвіт

зьвірят. У тих морях жили в великій скілько

ети коралї, брахіоподи, мушлі, слимакн, а передо

всім амо нїти, що все більше віддаляють ся від

палєозойських Форм і приходять до найвисшого

розвою в крайськім періоді. Одначе вже в часах

тріясу проявлював ся в спідних верствах несупе

кій, що довів пізнійше до видвигненя великих

фалдових гір; тому осади дуже нерівніё На

однім скалистім місцн удало ся утворити рафу

коралям, на другім осаджували ся грубі маси

навис гволъогіі. 5
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глинки і марілю. Найчастїйше одначе переважа

ють вапняки, що бувають часом незвичайно грубі

і визначають ся богацтвом скаменїлостий. За те

так само незвичайно грубі дольомітові скалп ма

ють скаменїлостий дуже мало.

янгіігп Нам: ѕр.

Ѕ'Шх Кор' КИЬЩРІ

і

І 'і'

\

Іі

М

та
- і'й

ііі і і
І“і 'іііі „.

Бш!
, 1'

І.

Ђь шк Рс та К

  

хА л ь п е й с ь к и й т р і я с (Ідарвендельські гори).

Вдѕі пестрий пісковик. В дол'ішний мушлевий вапник (міофо

ріеві верстви). МК альпейський мушлевий вапняк. Рі партнах

ські верстви. “711 ветерштайнський вапннк. НІ) райблєрські

верстви. НсІ головний дольоиіт Рі плитовий вапннк. Кб нес

нсрсьиі (ретийські) верстви. І Юра. Ы нрейда.

Не буду входити близше в ріжнородні ви

твори; обмежу ся тільки на поданий профіль

і отсі дані: пестрий пісковик і доліш

ний мушлеви й вапняк у загалї подібні як

в заальпейській области.. Тут приходить коло 1500ш

грубий вапняковий осад, т. зв. в е т е р ш т а й н

с ь к и й в а и н я к, що передїлений марілевим

поземом (партнахські і кассиянські вер

стви; йому відповідає в східних Альпах г а л Ь

штатський вапняк. Відтак знов йде мар

і'лсвий осад (райблєрські верстви) і гру

бий позем дольоміту, т. зв. г о л о в н и й д о л ь о

міт. Останніми є ретийські верстви, що

в Альпах бувають дуже ріжнородні і грубі. Ауі

спІа сопіогіа в них спільна з найвисшими зааль

пейськими пісковиками кайпру. `
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6. Юрайсьііз Формація.

При кінці тріясу заливає море на ново гар

ну сушу германського тріясового обшару і поли

шає грубий, переважно чисто морський осад у вн

ді вапняка, пісковиків, марглїв і лупакових гли

няків.

Цікаво буде подивитн ся на те вдиранє мо

ря в сушу (трансгрессія), що в Німеччині

йшло в напрямі від півд. заходу на півн. схід

і схід. Первісні осади Формаціі задержали ся

в грубім ланцюху Юрайських гір, що тягнуть са

від швайцарського Юра аж до Смерекових гір.

Не бракує іх також у північній Німеччині, тільки

не виступають у такій одноцільній звязи; вони

обмежені на небагато місцевостий, одначе такий

самий розвій верств, як у південно-нїмецьких кра

ях, каже догадувати ся, що ціла Німеччина була

залята великим юрайським морем, яке займало

крім того більшу часть Франції і Англії. Під ко

нець юрайського періоду можна бачити повільиу

переміну; Франція й Англія видобувають ся з під

води, а за те залита водою ціла північна Росія.

Набирають уже значіня також к л ї м а т и ч

ні ріжни ці, бо північні підбігунові моря ма

ють зовсім иньший сьвіт зьвірят, як південні се

редземні і рівникові краї.

Палєонтольогічний характер Юра можна озна

читиякчасрозцьјвіту амонітів і белєм

нїтів, а також великих морських смо

ків. Крім того приходять заступники майже всіх

родів зьвірят, що жиють у морі; м о р с ь кі губ

ки і ко ралі творять рафоваті накопичена. Ба

гато заступлені також морські леліі, морські звіз

ди, а передовсім м о р сь кі їжі ; крім того є ба

гато ріжнородних му шель і сл имаків, а та

кож раків і риб із громади ганоідів. В бере

гових утворах солєнгофськнх лупаків, а передовсім
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у грубих сухоземних осадах Рокі - Муитеи у пів

нічній Америці додержали ся до наших часів та

кож мешканці суші; маємо багато комах, пр.

хрущів, саранчі, мух, павуків і ин., що доходять

деколи до значної величини і нагадують нинішні

відмінки з підрівникових країн. На суші розви

нули ся передовсім гади; маємо там ч е р е п ах и,

крокодилї і смоки такі, які єнині в Новій

Зеландії (Вііупсііосерііаііа), одначе побіч них зна

ходимо також громади,і що зовсїм вимерли, пр.

дивоглядних к р и л ати х смо ків (Ріегосіасіуіііѕ

[Таб ІУ. обр. 8] і Вііашрііогііуіісііпѕ) і звісних уже

дінозаврів. Останні приходять особливо в аме

риканських осадах і доходять майже до неправ

доподібної величини 24111; самі удові кости тих

великанів є 2'3 пі високі (Аііапіоѕапгпѕ). Також

відкрили в Европі й Америці' першого опіреного

птаха (Агсііаеоріегух) і малих ссавців, яких не

можна приділити до жадного з жиючих тепер

родів.

Коли зібрати всьо разом, то можна уважати

Юра сьвітлою точкою мезозойськоі Формації.

Юрайську Формацію дїлимо на три части, які озна

чили після головної закраски скали: чорний Юра

або ліяс, бурий Юра або доі'ер і білий Юра або

мальм. Кожду з тих трох частий дїлимо знов на

кілька підвіддїлів або поземів; їх можна виріж

нити по родах скал і провідних скаменілостий.

Опепѕіесіі завів для швабського Юра в кождій ча

сти по шість підвіддїлїв, які значить грецькою

азбукою від а до Є. Загально вистарчить поділ

на долїшний, середний і горішний лїяс, згл. до

ґер або мальм.
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Чорний Юра або лїяс.

В лїисї переважають вапняви і глинки чорної

нрасни; за те пісновики уступають на друге міс

це. Вже в найнизших вапнякових лавах ви

ступає велика. спільність амонїтів (Таб. ІІІ, обр.

5) а роду арієтів і еґокератів; є то Фор

ми а недїленими, досить простими ребрами. Побіч

амонїтів виступають у дуже великій скільности

еильнопунласті острицї (Єггурііаеа); теребратулї

і белємнїти ааступлені ще слабо. В англійських

осадах приходять уже численні морські смоки

і риби, що в Німеччині виступають частїйше аж

у висших степеиях; у низших покладах вони ду

же рідні. .

В середннх лїясових верствах, що пов

стали переважно з марґлю і глинки, нема зовсїм

амонітів із громади арієтів; за те виступають

ам ал ьтеі, Форми з повигинаними ребрами і но

соватим валом на хребтї. Тепер виступає також

дуже багато белємнїтів (Таб. ІІІ, обр. 8 і 9)

пальцеватих аанінчень (т. зв. Фраґмоконів) вап

няних плит чорнилиць,у товаристві теребратулїв,

рівхонель (Таб. ІІ, обр. 16 і 17), мушель і сли

маків.

У горішнїм лїясї виступають осади дуже

гарно поверствованих лупавових глинов; їх сна

менїлости майже завсїди сплощені. Найчастїйше

провідною скаменілістю є в них одна мала муш

ля (Роѕіііопошуа Вгошіі); з поміж амонітів ею

верати і амальтеї зникають, а на їх місце висту

пають гарнокерати зі серповатими ребрами

і острим хребетним валом (Фальціфери). Дальше

приходять перші стефанокерати з круглими хреб

тами і розвиленими ребрами, а побіч них Фільо

нерати й лїтонерати з гладними обвідками, без

хребетного валу і ребер, амоніти, що в південно

юрайських морях здобувають перевагу над усїмн

о
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иньшими Формати. В тих верствах виступає також

часто велика і величава морська лелія (Репіасгіппѕ)

[Таб. ІІ, обр. 11]) і вкривае своїми пенькати

і коронами великі простори землі. Найціка

війші одначе численні сиелети хребовцїв, що тут

не затрачують ся, тільки виступають зі собою

у звязи і дають докладний образ давного зьвіря

ти. Дальше подибали велике число риб, передовсім

та н оідів зі склистити лускати; побіч них знай

шли також скелети великих морських стоків.

Найчастїйше приходить іхтіозавр (Таб. ІЧ,

обр. 7), сток подібний до дельфіна, з довгим,

острозакінченит ротом, короткою шиєю і витяг

ненит вальцеватит тілом, що закінчене довгим

весловатим хвостом; ноги в нього ириладжені до

плаваня і розвинені подібно як у -витів у плавцї.

Побіч іхтіозавра приходить особливо в Ані'ліі по

томок тріясового нотозавра, плвзіозавр; він

є також морським смоиом, одначе з малою голо

вою, непропорціоиальио довгою шиею і коротким

тілом зі сильним хвостот і весловатими ногами.

Він робить вражінє, яв коли би ти перетягнули

вужа через тїло черепахи. Третім у тім товари

стиі е телєозавр, рід опанциреного кроводиля,

коло 5 ш довгий.

Бурий Юра або доґер.

Скали тої середної части Юра складають ся

переважно з глинок, пісковиківі дуже характери

стичних утворів оолїта або іскрівця, де вапняии

не густо збиті, але складають ся а дрібних,

концентрично верствованих зерен. Усі ті скали

мають наслідком притішки зелїза буро-ржаву

праску; тої притішки так багато, що виплачувть

ся добуватн руду на гірничий спосіб (зелїзна ру

да в Вассеральфінґен у Льотарині'ії і в Люксем

бурзі).
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В долішнім бурім Юра е ще багато

глинок; по них йдуть у німецьких юрайсьних кра

ях зеліаисті пісковики, а в західнім Французькім

Юра грубі у т в о р и о о літ у (головний ооліт). Про

відними скаменілостями є знов амоніти, між

якими переважають острохребчасті г а р п о к е р а т и

(Ашпіопііеѕ ораІіпиѕ і Мпгсіііѕопае). Між мушля

ми приходить до значіня рід тріі'оніїв, а смоки,

риби, белємніти і кріноїди уступають на друге

місце. _

Провідними скаменїлостями між амонітами

середнього бурого Юра є правдивіродн сте

Фанокератів (Апппоп. Нишріігеѕіаппѕ). Бе

лємніти доходять до дуже великих видів (ВеІ єі

Запіепѕ); між мушлями незвичайно багато озви

нені остриц'і і тріґонії. В деяких місця вап

някових і оолітових скал тих поземів знаходять

ся також великі осади коралїв.

В кінци горішний бурий Юра визначаеть

ся гарним розвоєм с т е Ф а н о к е р а т і в із грубими,

майже вулистими видами (Аштоп. М а с г о с е

ріі а111ѕ або багато вкрашеними узлами і колюч

ками (Аштоп. огпаінѕ). ІІобіч амонітів виступа

ють численні гарні теребратулі, мушлі, сли

мани і белвмн іти, так що ті верстви можна

зачислити до найбогатших у бурім Юра. Верстви

маврокефалів складають ся переважно з дуже

богатого в зелїзо ікрівця; на нім осаджені відтак

ясні орватні глини, що творять майже неза

мітний перехід до білого Юра.

Білий Юра. або Формація мальму.

В горішнім Юра характер скал зовсім змі

няеть ся; пісковики, ооліти і лупакові глннки

уступають, а на їх місце приходять яснобарвні,

чисті і глинковаті вапняки і дольоміти, що своїм

дуже повільним вітрінем викликали в юрайсьвих
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горах стрімкі пропасти. Також під палєонтольо

і'ічним зглядот виступає в долїшнім білім

Юра від разу ріжниця. З амонітів виступає на.

перше місце рід перісфінктів або плянулятів;

белєтніти уступають на друге місце, а теребра

тулї і ріихонелі богатіють у відтінки. Зовсім но

вою появою є значний уділ морських губок,

або спонгіів ( Таб. ІІ. обр. 5), в утворюваню оса

дів, що може бути так великий, що вапняк дістає

назву губкового вапняка. В тих осадах виступа

ють такозк у великій скількости ехінодерми, а то

морські леліі (Репіасгіппѕ і Аріосгіїшѕ) (Таб. ІІ,

обр. 10), морські зьвізди, а передовсім гарні мор

ські їжі (Сісіагіѕ [Таб. ІІ, обр. 12 і 13], Віаііе

ша, ЕсІііппѕ і ин.). Тоту ціла Фавна в порів

Наню з долішним Юра зовсім нова.

В середнім білім Юра склад Фавни

зовсім подібний, тільки крім перісфіиктів прихо

дять іще дальші роди амонітів; між ними важні

передовсім плоскі опелїі або Флвксуози і грубі,

з поодинокити вузлами, аспідокерати або ін

Фляти. Також приходять дуже часто грубі губкові

вапнякв. В Франконськім Юра ступень занятий

великими масами дольоміту, що творить гарні

гірські види і печери Франконськоі Швайцаріі.

Горіщний білий Юра збудований по ча

сти з одноцільних марморних вавняків або дольо

мітів, в яких приходять часто замісь сионі'іів мо

гутні накопичена коралів (пр. ТІіесоѕшіІіа, Таб.

ІІ, обр. 7), по части також із тонко-плитових

і дрібно-зернистих вапняків, звісних усюди під

назвою солєнгоФських луііаків або плитових лу

паків. У тих_ лупаках зберегли ся останки зьвірят

в дуже гарнім стані; знаходимо в них не тільки

амоніти, чорнилицї, мушлі, ракп, риби і ящірки,

але в вих заховали ся навіть відтиски зовсім не

трівких зьвірят, пр. комах і хробаків, а навіть

ніжних морських медуз. Як ми вже згадували,
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(ст. 67), Фавна є сумішкою сухоземних і морсь

ких зьвірят; з того треба заключити, що ті осади

були дуже близькі до суші.

Останні ступені білого Юра зближають ся

вже до дальшоі крейдової Фармації і називають

ся тітоном. Той характер замітний особливо

в середземних осадах, що приходять в Альпах

і Карпатах. Тут творить тітон замкнений осад

із дуже характеристичними провідними скаменї

лостями (ТегеЬгаіиІа сіірііуа і Аштопііеѕ еііпіаіиѕ).

7. Формація крейди.

Необіананий з предметом розуміє звичайно

під крейдовими скалами тільки той білий земля

ний вапняк, т. зв. писарську крейду; одначе таке

розумінє звичайно хибне, бо писарська крейда

се тільки дуже незначний складних у крейдовій

Фармації, що складаєть ся з незвичайно ріэкних

родів скал. Багато частійшими є глинка і мар

Іель, а між ними вапнякові лави, або грубі, бурі

і чорні вапнякові маси, дальше пісковики і май

же оипкі, забарвлені часто на зелено т. зв. ґляв

конїтові або зелені піски. В Німеччині пр. нема

майже зовсім писарської крейдн, а тілько мар

ґель, вапняки, а передовсім зелені піеки і піско

вики; ті останні творять грубі крейдові осади

саксонськоі Швайцарії і називають ся тесовими

пісковиками. '

В загалі в крейдї виступають на перше міс

це морські осади, одначе не бракує також устє

річних (сумішка морської і солодкоі води) і су

хоземних утворів. У морськім сьвітї зьвірят да

еть ся замітити повільний занепад амонітів і бе

лемнїтів, провідних в юрайеькій добі; що про

явлюєть ся розвоєм примітних ви родів. Юрай

ські амоніти мають скорупу звинену в одній

площі, а то так, що звоі пристають тісно
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один до другого; за те в крейді приходять види,

де тоі злуки нема або зовсім (Сгіосегаѕ), або тіль

ки в останнім звою (ЅсарІіііеѕ [Таб. ІІІ, обр. 6]).

Виступають також Форми зі спіральннмн закру

тами (ТпггіІііеѕ), або витягнепі зовсїм просто (Ва

спіііеѕ [Таб. ІІІ, обр. 7ј). Що тикаеть ся иньших

зьвірячих родин, то передовсім треба зазначити

незвичайно велике число отвірниць і радіоля

рів (Таб. ІІ, обр. 2 і 4); вони вправдї мікроскопійно

малі, одначе творять грубі лави (пр. писар

ська крейда). Розвивають ся також губкв і кора

лї і приходять до великого богацтва форм. У гро

маді ехінодермів морські леліі і морські зьвізди

уступають перед морськими іжами на друге

місце, а між тими останніми переважають побіч

правильних цідаритів також неправильні (двобіч

но симетрийні) види. (Місгаѕіег [Таб. ІІ, обр. 14],

Ѕраіапёпѕ і Есіііпосоппѕ). Роди брахіоподів, тере-.

братулі і рінхонелі, а також іх численні відміни

лишають ся на тім самім степени розвою, що

в юрайськім періоді. Зблнжене до нинішної доби

показуєть ся в перевазї мушель і слимаків,

що висувають ся на перше місце між усїмн ско

рупними зьвірятами. Таке саме зближене вндко

у риб, між якими здобувають перевагу вже не

ґаноідн, але кістні (ТеІеоѕіеі) і хрястні риби

(пажорн і плахурі). Час розцьвіту гадів уже мн

нув; вправдї всі юрайські роди заступлені ще

поодинокими видами, що доходять часом до вели

канських розмірів, одначе то вже останні одиниці

вимираючоі генерації. Так маеть ся річ з іхтіо

заврамн, плєзіозаврами (РІеѕіоѕаіігііѕ, коло 10 ш

довгий) і дінозаврами разом зі 7 пі великим Ігна

поііоп-ом, МедаІоѕаііг-от та декількома амери

канськими відмінкатіі; тілько крокоднлї і че

репахи прозвивають ся дальше рівномірно. Тут

приходить іще подовгастпй морський сток, Моѕа

ѕапгпѕ, якого величезні останки знайшли ся коло
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Мастріхт і в Канзас (у північній Америці). З тих

самих крейдяних верств у Канзас довідали ся ми

про літаючого смока, що має в розпоні 6 т

(Ріегапосіоп) і про птахів, що мають озублені

щоки (одонторніти). Замітне те, що ссавцї при

ходять іще рідко, як в юрайськім періоді.

Між сухоземними ростинами виступ критона

сїнних двопрозябцевнх (Стесіпегіа [Таб. І,

обр. 10]) у крейдянім віку означає прихід нової

доби в історії землі.

Кліматичні підсоня виступають у крей

даній добі далеко виразнійше, як в Юра; можна

розділити південні й північні підсоня. Коли в пів

нічнім підсоню переважає сумішка згаданого сьві

та зьвірят, то в південнім або середземнім здобу

ває одна родина мушель, гіпуріти (таб. П, обр.

18) таку перевагу, що витискає всі иньші Форми

на друге місце.

Поділ: Поділ крейди опертий на Французь

ких відносинах, де всі відділи вповнї розвинені;

за те в Німеччині виступають поодинокі відділи

рідко коли в повній звязи. Одначе їх можна лег

ко погодити з Французькими нормальними відно

синами.

Долїшна крейда. Вона замітиа тим, що

в ній видно повільний перехід горішньо-юрайсько

го сьвіта зьвірят до правдивоі крейдяноі Фавни.

В північній Німеччині осадпли ся на самім споді

устєрічні і солодководні осади, уїльд ен або

вельдерська глинкаі гільський пісковик разом

із! мушлями, слимаками і останками великого

іґваноцона; в иньших сторонах переважає морська

відміна, неоком. Над ним осадовив ся морський

осад зі зеленими пісковиками, Іальт. Найважній

шу частину Фавни в неокомі і ґальті творять іще зам

кнені і розвинені Форми амонітів. Між мушля

ми особливе значіне мають роди Іпосегатпѕ
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(І. ѕпІсаіііѕ), а побіч них триі'оніі (Тгів'опіа

сапііаіа).

Горішна крейда ділить ся на три части:

кеноман, туров і сенон. У східній Німеччи

ні, де переважають тесові пісковики, маємо до

лішннй; середний і горішний тесовик; між ними

лежать два марі'леві пояси, долішний і середний

плзнер. Точка тягару лежить тепер на морсь

ких іжах і мушлях, а між мушлямн спеціяльно

на інокерамах. У деяких пісковиках кеноману

виступають листкові дерева, а в туроні і передо

всім у сеноні приходять осади білої писар сь

коі крейди з багатьома гарними скаменілостя

ми; між ними дуже гарними провідникамн є мор

ські їжі й останні Форми белємнітів.

Як ми вже згадували, південне підсоие

зовсім иньше від північного; тут панують мушлі

з роду хамідів, яких у долішній крейді заступа

ють Саргоііпа і Нецпіепіа. В горішвій крей

ді виступають т. зв. рудісти (Ніррпгііеѕ, Васііоіі

іеѕ і Ѕрііаегпіііеѕ) так численно, що виповняють

собою грубі на багато соток метрів осади (гіпо

ріний вапняк). Незвичайно богаті туров

ські верстви коралів у Ґозав, що виобразу

вали ся в тамошніх заливах і переповнені кора

лями, мушлямн і слимаками.

Четвертий вік

або кенозойські Формації.

Той наймолодшнй вік доходить до вивінченя

в нинішній добі; в нім виобразовуеть ся повіль

ним ходом наш зьвірвнннй і ростннний сьвіт, а та

кож ціла поверхня землі з Форт, що розвинули

ся в мезозойськім віці. Ґеольоґа займають іще
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тільки самі періоди розвою, що припадають на

третішвї і ділювіяльні часи; готовий образ кено

зойського віку, нинішний період розсліджують

уже зоольоі'и, ботанїки і і'еоіраФи.

Подаючи коротку характеристику, треба за

значити оті моменти супроти мезозойського віку.

Рішучо зазначені кліматичні підсоня на

землі, стають замітними також у сьвітї ростин

ізьвірнт. Ростини визначають ся розвоєм кри

тонасінних двопрозябцевих, листкових де

рев, супроти яких число нагонасінних незвичай

но мале. В зьвірячім сьвітї беруть перевагу пе

редовсїм ссавці з найвисше розвиненим членом

чоловіком; також виступає дуже багато родів

птахів. За те гаднуступають у порівнанюз ме

зозойськими родинами зовсім на друге місце; де

яке значіне мають іще ящірки, вужі, крокодилі

і черепахи. Між земноводними приходять на міс

це стеїокефанів жабн і ящуроваті. Між ри

бами до найбільших рідкостий належать ґаноіди;

за те хрястні й кістні риби виповняють своі

ми богатимн Формами море і солодкі води. Між

низшими морськими зьвірятами переважають нагі

чорнилиці, мушлі, слимаки, морські зьвізди і мор

ські їжі; коралі можуть будувати завдяки розво

єви порітів і мадрепор грубі рафи. Зовсім зни

кають або ледво замітні в сьвітї зьвірят кремі

нисті губки, морські леліі, брахіоподн, а передо

всім амоніти і белемніти.

8. 'і'ретїшня фармація.

Третішня Формація творить, як ми вже

згадували, перехід від мезозойського до нинішньо

го віку. Одначе своєю Фавною і Фльорою вона

стоїть уже далеко близше до нинішнього сьвіта,

як до сьвіта крейдового віку. Міродайним чинни

ком є тут передовсім бистрий роз вій ссавців,
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що грають від тепер у сьвітї зьвірят головну ро

лю; в сьвітї ростин набирають чим раз більшої

переваги над иньшими ростннами двопрозябцеві.

Також відбувається перемінаізближуване до ни

нішньої доби в Формованю вигляду поверхні зем

лі. Можна замітитн, що не тільки кліматичні під

соня розвивають ся чим раз виразнійше, але й

відносини між сушею і морем укладають ся чим

раз більше в такім виді, як їх бачимо нинї. Най

більше причинюе ся до сього в третішній добі

творба нинішних гірських ланцюхів - (Альпи,

Піренеі, Карпати); вправдї попередили іх уже

давнійші заломн і розсипи землі, одначе з остан

нім могучим напором виступили вони аж у тре

тїшній добі. Рівночасно з творбою тектонічних

гір наступила масові вульканічні вибухи. Вибу

хові маси складають ся головно з базальту,

Фоноліту і аидезітних скал; вони осадо

вилн ся по части в виді одностайних стіжків

і вульканічних хоромів, по части в виді' верство

ваних вульканів. Наслідком видвигненя гір упра

вильнили ся також области рік, а іх відплив і звя

зане з тим переношуване скал, дістали такий на

прям, який мають іще инні. ›

Осади третішньоі доби, розумієть ся, дуже

ріжнородні; найперше виступають, також іще на

нинішних континентах, морські осади в купі з вап

няками і пісковиками, що повільно зісувають ся

на низи, а на самім кінци на побережах ниніш

нього моря. В глибинї суші вони заступлені уста

річнимн утворами і чисто сухоземними осадами,

що повстали зі жерельних насадів т. зв. солодко

водних вапняків;у них повно болотних і сухозем

них слимаків і останків ссавців. Крім того ви

ступають великі осади бурого вугля, з яких до

відуемо ся про тодішню буйну Фльору.

Коли зважимо ріжнородність самих осадів

і ріжнородність клімату, в яких жили третішні
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зьвірята і ростини, то від разу виступить перед

наші очи трудність, з якою звязаний загальний по

діл тоі добм. Чим раз більше розвивавть ся тепер ха

рактер льокальних Фавн і фльор таким, яким є та

кож нині. Одначе загально можна поділити ту

добу на старшу з еокеном і олїґокеном і молод

шу з міокеном і пліокеном.

В морських осадах старих третішнїх утво

рів еокену і олїґокену замітний уже знач

ний відхил від крейди. Амоніти, белємніти і май

же всі брахіоподи зникають, а на іх місце висту

пають мушлі і слимаки; але також між мушля

ми нема вже давнійших провідних Форм інокера

тів, рудістіві трііоніів. За те незвичайно гарні

провідні скаменілости знаходимо між отвівицями

в виді кружковатих отворів завбільш таляра т.

зв. нумулітів (Таб. ІІ, обр. З), що мають у сво

їм нутрі спірально звинений ряд комірок. У пів

денних (середземних) осадах грають нумуліти ту

саму ролю, яку грали гіпуріти в крейді.

Іще більше значіне, особливо в Німеччині,

мають сухоземні утвори старої третішньоі доби;

в південній Німеччині приходять вони в виді бо

бякових руд в юрайських щілинах, а в пів

нічній розвинули ся в Формацію бурого вуг

ля. В оліґокенськім бурім вуглю заховав ся сьвіт

ростиніз правдивим тропічним характером,

зі ѕеццоіа (Таб. І, обр. 9), ра1шасііеѕ, лавром,

іісиѕ, вічно зеленим дубом і инш.

В сьвітї зьвірят здобувають верх ссавці, між

якими дуже характеристичні копитні зьвіря

та Раіаеоіііегі пш (таблиця ІЧ, обр. 9) і Апо

ріоіііегіпш, що з'единяють у собі ще познаки

жувачів, грубошкірих і свиний. ІІобіч них уже

виступають також правдиві торбуни, гризуни і мя

соіди. Про богацтво сьвіта комах довідуємо ся

з верств янтару коло Кеніі'сберґа.
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В молодшій третішній добі, м і оке ні і п л іо

кені здобувають чим раз більшу перевагу ті

роди, що панують тепер. Ростинний сьвіт евро

пейського тіокену має ще су бтропічний ха

рактер із пальмами, лаврами, міртами, Фіі'ами,

тополяти, кленами, оріхом, вербами, березамн іду

бами. Ссавцї не мають багато збірних типів; во

ни зблнжують ся своєю Формоіо до нинішних;

грубошкірі заступлені мастодонтом (Таб. ІУ.

обр. 10),1)іпоіІіегіпш і відтінки носорога.

Між копитнити зьвірятами відділюють ся від се

бе антильопн і коні; побіч иньших численних ро

дів ссавців нинішнього віку виступають також

правдиві малпи.

В Німеччині мають особливе значіие два

морські осади, один _- моґунцький заглуб

у долинах Рену, другий - толяська область на

північнім краю Альп. ПершийІ обмежений пере

важно на рівннну Рену; за те морські ратена ду

найськоі области втискають ся в міокенськім віці

глибоко в сушу і лучать ся з морськими загли

бамн, що окружали північний край Альп.

Вульканічні вибухи третішньоі доби

були замітні особливо в Німеччині; вони характери

стнчні айФельськими, семигородськими, птахо-гір

ськими, ронськимн і лужицькнми базальтами іФо

нолїтамн, а також вульканічнимн появами шваб

ського Альбу, Геі'ав і кітловини Ріс.

9. Дішовій або ледяііий він.

Після теплих періодів третішньоі доби на

ступнв у температурі такий великий зворот, що

витворили ся маси ледників, які покрили

значну часть уміркованого підсоня - поява і'ео

льоі'ічно ще не зовсім вияснена. Величезні маси

леду котнли ся зі Скандинавії і покрили північну

Німеччину аж по Рудавські гори і Гарц. Ціла

вівис 6
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горішня Швабія аж по Дунай була обнята лед

ником долини Рену, а горішня Баварія ледником

Лєха, Ізари і Іну; в середній Німеччині ширили

ся краінні ледовища _і місцеві оледоватіня. По

дібно як у Німеччині, бачимо виразні сліди охо

лодженя клімату і злученого з тим оледоватїня

у всіх иньших частях землі на північній і півден

ній півкулі.

Де була ще вільна околиця, там жив у нас

північний сьвіт зьвірят; побіч печерного ме

дведя, гієнн і льва найбільшим і найсиль

нійшим зі зьвірят був мамут,довговолосий і з не

зугарними клами слонь і волохатий носоріг. За

мітна річ, що й иньші зьвірята розвивають ся

незвичайно сильно, а деякі відмінки доходять по

части до величезних розмірів. Таким чином побіч

гарно розвинених диких коний подибуємо в Евро

пі великих оленів (Сегииѕ Зідапіепѕ) і волів (Воѕ

ргіѕспѕ і ргішівепіпѕ). Найаамітнійшим одначе є

розвій південноамериканських беззубих із величез

ним лінивцем (Медаіііегіпш) і величезним панцир

ником (Єгіуріоєіоп). У ділювію приходять також

певні сліди чоловіка, що переслідує зьвірят

і стараєть ся здобути над ними перевагу.

Вправді поділ ділю він не переведений

іще виразно у всіх подробицях, одначе вже на

стілько певний, що можна говорити про численні

періоди сильного. ледонатіня (ледникові пе

ріоди).і завертаня ледників назад на північ

(міжледникові періоди). Для алъиейськоі

области приймають три до чотири оледоватіня, для

північної Німеччини, Анґлііі Скандинавії пере

важно два.

Осади ледникового віку характеристичні ве"

личезними масами ледникового румовища, яке

в виді морен зісувають ледники з гір на рів

нини. Познаками тих осадів є бовдуровата будова,

насипи подрапаного каміня, а також начертані

/



  

Д і л ю в і й.

Т Третїшні утвори (иіоненеъкі піскн). М Стара корона. 16

Иішеднннова посередна верства з торфовм глиен і слідами

іііанута, рева і чоловіка. М, Молода морена.

спідні скали і скельні вибоі в виді велитів-кіт

лів. В міжледниковім віку морени сполокали ся

і- перемінили ся в долинах у верстви піску; крім

того повстали осади торФу й бурого вугля. Клі

мат незледоватілнх околиць і міжледниковнх пе

ріодів був часто сухий і мав степовий характер;

тоді стають замітними грубі еолітні осади лесу

і глини. Ледникові осади мають велике значіне,

бо ім завдячуємо дуже часто урожайність землі;

вони мали також вплив на нинїшиу поверхню

землі і на творбу долин.

Разом із останнім ледовим віком зникає ве

лика часть ділювіяльноі Фавни, особливо грубо

шкірі, і переходить незамітно до нинішньої. Одна

че творба нових верств і осадів не стоіть на міс

цн; ті новочасні утвори називаємо а л ю в і є м.

Тут належать осади жерел, морські і річні оса

ди ріни і піску, а передовсім осади глини і ле

су, що повстали по части завдяки воді, по части

завдяки вітрови.

Так перебігли ми екорим летом від найдав

иійших віківІ аж до нинішнього часу, від пано

ванн безформних раків, трільобітів, аж до пано

ваня чоловіка; ми прослїдили повільний, але по

стійний хід розвою, що тягне ся через цілу істо

рію землі і доходить до свойого вершка в ниніш

нім віку в чоловіці.



Зіставлене найважнійших ростин:

них і зьвіринних скаменілостий.

І 

На дальших чотирьох таблицях подаємо пе

регляд жнтя ростин і зьвірят. Ррзумієть ся, ми

говоримо тут тільки про зовсім-тісне зіставленє;

з поміж тисячів відмінків вихоплювмо і відрисо

вуємо тільки один як тип цілого роду. Все-ж та

ки навіть у вузких рамках ЬО-тьох образів можна

вже побачити хід розвою; в сьвітї ростин його

можна слідити від просто збудованих гліний аж

до першого листкового дерева, в сьвітї зьвірят від

одноклітинних празьвірнток аж до ссавців. Розу

мієть ся, що те зіставленє буде чисто ботанічне

згл. зоольоґічие, де не можна узгляднити багато

іеольоґіі. Бо хоч можна було би згодити ся на

те, що розвій зьвірят звязавий з« і'еольоі'ічними

періодами, то все-ж таки далеко ще до того, що

би ту звязь виказати наглядно на внкопах. При

чиною того є все таки дуже недостаточне зване

екаменїлостий; не зважаючи на велику працю,

розслїджена до тепер, або взагалі приступна для

розслідів область дуже мала ів порівнаню до

цілости зовсїм незначна, бо для нас приступ

ні тільки горішні части верств, що виступають на

верх. Друга, ще важнійша причина, що відбирає

_нам надію хоч коли небудь иізнійше мати повний



__85__.

і яснвй перегляд, лежить у тім, що в загалї в сьві

ті зьвірят зберегли ся тільки тверді скорупи або

косги; проте величезна маса безекорупних мяку

нів, від яких безперечно зачав ся перший розвій

зьвіринного сьвіта, для нас безпеворотно пропала.

Тому мусимо вдоволпти ся тільки декількома твер

дими складовими частями животнн, що для істо

рії розвою того сьвіта не мають часом ніякої вар

тости. Тим більше признане належить ся бистроті

людської думки і безвипочннній праці за те, що

зложила з того матеріалу великий одноцільннй

образ.
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Таблиця і. Ростиііііі скаменілости.

Обр. 1. Сііопкігііеѕ із ліясових лупаків

з Кірхгайм і Тек у Віртембері'іі. Тип скаменілоі

морської гліни, що подібно, як нинішні морські

водорости, розвивала ся в великій скількостиі зай

мала звачні простори.

Обр. 2. Саіапіііеѕ. Розширена головно

в Фармації камінного вугля. Є то високовибуялі

хвощі, подібні до дерев, що мають таку саму бу

дову як нинішні (ст. 57).

Обр. З. Ѕідіііагіа з Фармації камінного

вугля (відтворене дерево). Грубі пні, що скадають

ся по части на поклади вугля. Систематичне міс

це непевне (ст. 57).

Обр. 4. Ьер і сіоііеіісітоп із Фармації камін

ного вугля. Деревистий пядич, дуже розширений

в каміниім вуглю (ст. 57).
Обр. 5. цА п и п 1 а гі а з Фармації камінного вуг

ля. Листки, иалежать до калямітів (ст. 57).

Обр. 6. Оііопіоріегіѕ. \

Обр. 7. Ѕрііеііоріегіѕ. Оба (обр. 6 і 7)

є листками викопних папоротий, що дійшли до

високого розвоіо і великого ббгацтва Форм у пе

ріоді камінного вугля і тріясу.

Обр. 8. 2ашііеѕ або Ріегорііуііііпі. За- `

ступник роду цикадеїв із тріясового і юрайсъко

то періоду (ст. 64).

бр. 9. Ѕецпоіа. Шишка і листки зі швай

царського оліі'окену. Заступник викопних шишка

вих із громади тису (ст. 80).

Обр. 10. Стебпегіа з кеноманського піс

ковика з Блявкенбурі'а в Гарцу. Листки, що за

числені до громади 1ї`іспѕ (Пгіісіпае), означають

перший виступ листкових дерев у Німеччині (ст. 76)
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Таблиця ІІ. Зьвіриниі скаменілости.

Обр. І-З. 0 т ві р н и ці, одноклїтинні перво

звіри (Ргоіоиоа) з комірвовими скорупами. Обр. 1.

ГцѕиІіпа, провідна скаменїлість у вуглянім ваиняву

(ст. 55). Обр. 2. ЄІоЬіЗегіпа, виступає в великім, чи

слї в білій писарськііі крейдї (15 разів иобільшева).

Обр. З. ПиштиІііеѕ, скалотвірні й провідні в стар

шій третішній добі (ст. 80).

Обр. 4. Р а ц і о ля р і ї, так само одноклїтиниі

иервозвіри з гарними креміввиии скелетами. Мають осо

бливу вагу при творбі кресеиїв (175 разів побільшені).

Обр. 5. Ѕро пєііеѕ із білого швабського Юра.

Спонґії або морські губки се низще з'орґапївоваиі ви

буялі морські вьвірнта; в юрайськім і крейдовім віцї

воии бувають часто творцями скал (ст. 73). `

Обр. 6. Н а1 у ѕ і і е ѕ із ґотляниського горішиого

сілюра, тип пластинкових коралів (ст. 49). `

Обр. 7. ТІіесо ѕшіІіа зі швабсьного білого

Юра, заступник шестиворалїв (НехасогаІІа) (ст. 73).

' Обр. 8. Ґраптолїти з чеського сілюра; на

лежить правлоиодібио до гідрополїиів (ст. 52).

Обр. 9-11. Кріп оіди або морські лелїї;

се морські зьвізданї з ловгим пеиьком, чашою і ра

Іенами. Обр. 9. цілий Еіісгіпиѕ 1і1ііїогшіѕ із крайльс

гаймського мушлевого вапняка (ст. 63). Обр. 10. Части

на пенька А р і о с гіп и ѕ із білого Юра (ст. 73). Обр. 11.

частина пенькаРепіасгіп нѕ із чорного Юра (ст. 71).

Обр. 12 і 13. Сідагіѕ согопаіа в віртемберсь

вого білого Юра. Тип правильного морського їжа. Обр. 12.

цїла скорупа без колючок. Обр. 13 одна колючка (ст. 73).

рбр. 14. Місгаѕіег із горішиьої крейди в пів

нічній ` Німеччині. Заступник неправильного морського

їжа (ст. 74). `

Обр. 15~17. Б ра хіо п о дн або раменоногі;

зьвірята з громади хробаків зі скорупами, подібними до

Іушель. Обр. 15. Ѕ рігіі'ег з айфельського девону

(ст. 51); Обр. 16. Тег еЬга'шІа зі шваоського Юра

(ст. 70); Обр. 17. Вііупсііопеііа так само (ст. 70).

Обр. 18. Н і р р ц г і'с е ѕ в альпеііської крейди. За~

стуииик зовсїм вимерлої, чужої гронади мушель (ст. 76).

На
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таблиця ІІІ. Зьвіриниі снамеиілости (дальше).

Обр. 1-3. Навтілїди, скоруповаті голо

воногі, або кефальоподи. Обр. 1. ОгНіосегаѕ

із чеського сілюру (ст. 52). Обр. 2. С'угїосегаѕ

з айфельського девону (ст. 52). Обр. З. Ыаніі

Іиѕ зі швабського Юра. Розвивазть ся від палич

козатого виду у скручений.

Обр. 4-7. Амокітіди, вимерла громада.

кефальоподів. Обр. 4. Єопіаіііеѕ з айфельсьво

го горішнього дезону (ст. 54), початок ряду амо

нїтіз. Обр. 5. Ашшопііеѕ апёиіашѕ із чорного

Юра. (ст. 70) Обр. 6. ЅсарЬііеѕ із північна-нї

мецькоі крейди (ст. 75). Обр. 7. Васиіііе ѕ, так

само (ст. 75). Розвій починаєть ся замкненими

Формами, а кінчить ся отвертими і паличковатими

родами.

Обр. 8 і 9. Белємнїти (ст. 70). Обр. 8.§Від

творене зьвіря~белємнїт. Обр.9. Веіешпііеѕ

зі швабського Юра; чорні вапнякові клини, що

творять закінчено внутрішнього скелету.

Обр. 10 і 11. Трільобіти, вимерла тре-_

мада раків або крустацеїв. Розвій їх припадає на

найстарші верстви, в яких приходять скаменіло

сти (ст. 51). Обр. 10. Рагасіохііеѕ ЬоЬешісиѕ

із чеського камбру. Обр. 11. РЬасорѕ Іаііїгопѕ

з айфельського девону; скручене зьвіря з велики

ми сїтчатшии очима.

Обр. 12. Реппаеиѕ із горішнього білого

Юра зі Оольнгофен. Тип довгохвостного рака

з громади тарнель.

Обр. 13. Сапсег (Рѕатшосагсіпиѕ) із Фран

цузького третішнього віку. Заступник коротко

хвостних раків або крабів.
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таблиця ІУ'. Зьвіриині скаменілости (нонець).

Обр. 1. Р і е г і с іі 111 у ѕ зі „старого червоно

го піскозика" (горішній девон) Шотландії; за

ступник рідких панцнрних риб, якими починаєть

ся розвій хребовцїв (ст. 55).

Обр. 2 і З зуби пажо р ів. Обр. 2. НуЬо

11 11 ѕ із крайльсгаймського мушлевого вапняка (ст.

64). Обр. З. Ьа ш 11 а з горішнього швабського

міокену.

Обр. 4. Ѕ е т і о 11 о [и ѕ, осклізцеиа або ґа

ноідна риба зі штутґартського кайпру (ст. 64).

Обр. 5 і 6. С т ето к е Фал ї, предтечі амфі

бій. Обр. 5. Вг ап с 11 іо ѕ а 11 ги ѕ із червоного леж

вя пляуенсь них скал коло Дрезна (ст. 59) Обр.

6. Тг е ш аі о ѕ а 11 ги ѕ із пестрого пісковика з Берн

бурґа н. Залею (ст. 62).

Обр. 7. ІсІіНіуо'ѕаигпѕ або р ибний

с мо к; величавий примірник, покритий шкірою,

В горішнього лїнсу з,Кірхгайм і Тек (ст. 71).

Обр. 8. Ріегоєіасіуіиѕ або крила тий

с м о к із літоґрафічних лупаків зі Сольпгофен (ст. 68).

Обр. 9. Р аіае 0111 е г і 11111 із парижського

олїґокену; предтеча коний (ст. 80).

Обр. 10. М аѕ 10 11 о 11 зі штайнгаймського

иіокену Віртемберґії; предтеча оленів (ст. 81).
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коралевірафиіЦд`,віІ,ігеаОггі.
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морськиубщ'ыай''2середнийЖовтійбурівапннки,Атшоп.согоііаііівіНііпі

висшийрозвійта-.._.....

...ЩецбурийЮранайважвійшіоолітовіріігеѕівпііѕ,Веіешпііеѕ

ЁЁЁЗЪЂЁЕЗДЩЇ'уід,утвори.вієапіепѕ,Оѕігеасгіѕіа

1.1аІІі.
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аіТеІеоѕаигпѕ.

асеедпийТемніглинкиіцеиевт-Ашшоіі.ашаііііеиѕіса

н.,Р...

9Лїисуід`,нийиаріель,__ргіѕсопіііѕ,Веіешпііеѕ

Альпи:альтейськіігір-рахіІІоѕпѕ.
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Тріие

  

Роввіііаиовїтів,
вінвеличезних

остенвівстетоне

фалїв,

иотоваврів,белье донпніцавпьо

доитіи.

 

Рет,

Кайпер,

ннистийвутоль,

 

Нїиецъвий

трІлс:

Пісневивиі

бовебед,

увловатий

иарґель,хат
иийпісковив,

пеетрінарнї,ситнико
вийпісновик, тіпеовийиар Іель,піско викідольо

піт,

головний
иушлевий

венини,

 

Алтайський

тріяе: _

ЩЕт

Двховийван

ник,

ський

картыь,

неенер

плитовий

вапнян,

головний дольоиіт,

райблєрсь

пийивртель,

вепнякиі
дольоиіти,

ветерштайи сьвіігаль

штатеьні
ввпнннові

свали,

 

Німецький

трілс:
АчіспІа сопіогіа,

МістоІеѕіеѕ,
2апсіодоп,

ВеІосіоп,

Сусіоіоѕап

гпѕ,

Ечиіѕеіпт. Маѕіосіоп

ѕапгпѕ,

Ецпіѕешш,Сегаіосіпѕ,
Сегеіііеѕ посіоѕпѕ,

Епсгіпиѕ
ііІіііогшіѕ,

 

Алиейсъний

тріло:

Меваіоєіоп,

Ачіспів сопіогіа, Віѕѕоеп,

Оѕігеашоп
ііѕсаргіііѕ,Муорііогіа

шпаіеіеуае.
тіропорелі

Агсеѕіеѕ.



 

Загальнийхарак

Подїлнапоодинокі

Найваікнїйшіродискал

Провідні

 

форшщштерформаціїјформацийністепен'іскаменїлости

НімецькийАлиейсыіийНімецькийАлытеіеъвиіі

трідс:тріяо:тріцо:трілсі
мушлевнйвапннк,громадаан-партнах-ТегеЬі-ашіаВаопеІІа

гідрі-гів,хви-ськиймар-чпівагіѕчат.Ьошпіеіі.

лястийвап-Іель.огЬісиІагіѕ,ТеґеЬі'аІііІа інякідольо-альпейський111113.Веша

міт,мушлевийігівопеІІа,

вапняк,

м „д

_,л!

йрет.верфенськіМуорііогіаМуорііоґіа

аверстви.і'аііах,соѕіаіа,

Ронісіопопіуа

СІагаі.

пестрнйпісковик.червоніпісковикн.СЬіґоіііе

піековнкн.гіііпі.
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Діис

абопериеькафоривціи.

Зал-повнапалеоаой

ськоїфльори

іфивни,

розвійстетокефелїв
іпершийвиступ

гвдів.

Цехштийи

иідянийлупак,

червонийлежень.

Сірінапникиідольоиіти зпокладеииІшоуісоли.
Чорнілупаки,насичені чистоиідявпиирудаии

(Мансфельд).

Білі,иисно-червоні
іплииистіпісковики

івлїпники.

Ргоціпсіпѕйоггіопѕ, ЅсІіігосіиѕоЬѕспшѕ.

ІіРэіаеопіѕспѕГґеіеѕІеЬепі, Асапшойеѕ,Хепасапіішѕ.

“ТаІсЬіаріпііогшіѕ.

Агсііевоѕапгпѕ,
Вгапсіпоѕапгпѕ.

 

К.арбои

абофориаціяпанівноговупли.

  

Впорах:найвис шийрозвійукрі
ноідівівелике

богацтвоотвірниіг`

ібрахіоподів,

насуші:буйний
рістиріптотаиів, першийвиступ аифібі'івікоивх.

 

Продуктивпа
формацінвугли,

кульи,

вуглинийабогір

ськийнапннк.

 

Пісковипиізлїпники
вверстваиикаиінного

вугли,

пісковики,влїпняки

1глинки,деколизвер

стваиивуглн.

Чорніванникиипіско викаии,сіровикиіглин

кана.переишу.

Квлниіти,Аѕіегорііуіішп
іЅрііепорЬуІІпш,Ѕрііеп

оріегіѕ,АІеіЬоріегіѕ,Ѕі
ЕіііагіаіЬерікіосіепогоп.

Саіашііеѕгадіаіпѕ,

РоѕідопотуаВесііегі.

ГиѕпііпасуІішіі-іса,

Репіаігешііеѕѕпісаіпѕ,

РаІаеесЬіпцѕ,Ргодпсіпѕ ѕепхігеііспіашв,бопіиіі

іеѕѕрЬаегісиѕ.
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Формапія

Загальнийхарак
терформації

Под'ілнапоодинокі Формнцнйністспеиі

Найважнїйшіродискал

Провідні

скаменілости

 

Девои

 
 

Заникаиетрільобі
тівітраптолїтів.

Виступперших

сухоземнихростиніпредтечаліопїтів. Періодпанцирпнх ганоідівірозцьвіт

палєозойськнх

коралїв

\ібрахіоподів.

 

Горішпийдевон,
Середнийдевон,

Дол'ішнийдевон.

 

Переважночорнівапняки
ілупаки;вШотландії: горішнийстаршийчер

вонийпісковик.

Чорнівапннкнінайвис шнйрозвійдінбааових туфів,коралевірафн

вАйфель.

Сіровнкиікварцитові
пісковики,дзхівковілу пвки,охровівипннки;

вШотландії:

долішиийстаршийчер

вонийпісковик.

 

Сіутепіапіісіпіаіа,Єго
піаіііевіпіпшеѕсепѕ,

ВЬуіісЬопеІІасііЬоіііеѕ,
ципрідіни,Оѕіеоіеріѕ,

Ноіоріусіііііѕ,Соссоѕіеііѕ. ЅігііієосерііаіііѕВигііііі,
Пвсііеѕєгурііпѕ,Суаіорііуііппі,Рауоѕііеѕ,Спр

ргеѕѕосгіппѕ,Саісеоіа

ѕашіаііпа.

ЅрігіїегспІігіјіієаіпѕі
шзсгоріегпѕ,Огііііѕѕігіа іпіа,РІепгоііісіуппіргоЫешаіісппі,РііасорѕІа

ііігопѕ.
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ілюр. О

  
Н

Роацьвіт
трільобітів,

пістідеів,
граптолітівіиавтілідів.

Роавійбрахіонодів

ікріноідів,

першіпавпирні

таноіди.

 

Горішнийсілюр. долішвийсілюр
абопервісна(пріиордішна)

верства,

наибр,

првквибр.

 

Пісковики,глинковілу

пакиівапняк,

Глинковілупакиісіро вики,деколичорніван

ниви,

Перехідглквковихлупеківуфілїти,оїровики, иварпитиідеколивап

инковіспали.

Архейськпфориаціи,дн.таблицянестор.48.

 

Съепасапіііиѕ,Епгуріе гцѕ,Рііасорѕ,СаІутепе,Епсгіппгиѕ,Сапііоіаіп іеітиріа,РепіашеґпѕоЬ

іопвпѕ,Мопоєгаріпѕ.

Тгіппсіепѕ,Аѕарішѕ,Веу
гісіііа,Оеуєіа,Огііііѕ

уеѕрегііііоііеѕішііпагіа, РііуііоггаріпѕіВіріо

ггаршѕ.

Рагакіохііеѕ,Сопосерііа
Іпѕ,Агпоѕіпѕ,Оіеппѕі

СЬеігпгпѕ,Негеііеѕ,Рго
іоѕропдін,Вґуовгаріиѕ.
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„Українъско-руська Видавнича Спілкґ ви

дала доси отсї книжки:

В першій сарІї:

Ціна в короповій вал.

1.І. С. Вовалїв. Дсиертир і иньші оповідани . . . 60 К.

2. Іван Франко. Поема. . . . . . . . . . . 1'60 „

0. Кобилянська. Покора і иньші оповідани. 1-40 „

4. ю де Ыонасан. Дика пані і иньші оповідани 1'80 ,

5. І. Франко. Полуйка іин. борисл. оповідавн 1'40 „

Б. П. Вобриисъка. Дух часу і иньші оповідани . 1'60 „

7- Еиут Гамсун. Голод, роман . . . . . . . . 2'20 „

8. Леся Українки. Думи і мрії. Поевиї . . . 1'60 „

9. С. Ковалів. Громадські иромисловцї, опов.. 1'60 „

10. Уіллїим Шекспір. Гамлет, принц данський 1'80 „

11. Генрик Поитоинілан. Ів хат. Оповідани 1-40 „

12- Богдан Лепкий. З жити. Оповідани. . _ _ . 1:20 „

13. Ґергарт Гауитман. Віаннк Геншель. . . . 1'60 „

14. М. Коцюбинський. В путах шайтана. Оповід. 1-60 „

15. У. Шекспір. Приборкана гоструха . . . _ і-Ю „

16. Панас Мирний. Дихі люди . . . . . . . 1-40 „

17. В. Короленко. Судний день . . . . . . . . 1'20 ,

18. У. Шекспір. Макбст . . . . . . . . . . . 1'60 „

19. В. Ґунков. Уріель Акоста _ . . . . . . . 1'40 „

20- У- Шекспір. Коріолин . . . . . . . . . . 1-80 „

21. Ш. Яцків. В царстві сатани . . . . . . . . 1'60 „

22. Панас Мирний. Мороаевко . . . . . . . . 0'90 „

23. Лесь мартовцч. Нсчитальник. . . . . . . 1'60 „

й. М. Коцюбинський. По людському, . _ . . 2-00 „

25. В. Оркан. Скапаний сьвіт, драма . . . . . 1'00 „

26. Василь Стефаник. Дорога. новелі. . . . . 1-60 л

27. У. Шекспір. Юлій Цсаар . . . . . . . . 1'60 „

28. Л. Толстой. Відроджене, (З томи) . . . . . 3-60 ,

29. В. І'авлїчек-Воровекий. Вибір повний. . . 1-60 „

30. Ф. Зареккч. Хлопська дитина . . . . . . . 1'80 .

31. І. Франко. Коваль Бассів . . . . . . . . 1'60 ,

32. У. Шекспір. Антоній і Клеопатра . . . . . 1'80 „

33. Е. Тимченко. Калевала. . . . . . . . . . . 3-00 „

34. 0. Витренко. Пан Природа іин. оповідан ГЮ ,

35. У. Шекспір. Багато галасу и нсчсвля 1'60 „

36. Іван Франко. Сім казок, новелі. . . . . . ГЮ „

31. Сцір Воробксвич. Над Прутои, поевиї . . 1'60 „

38. Уіллїнм Шекспір. Ромео і Дкульє-га. . . 1'80 „

39. В. Срокоиський. Оповіданя . . . . . . . . ГЮ „

Ю. А. Кримський. Пальиове гилли, (3-00) . . 9'00 „



41. 0. Кониський. Молодий вік Макс. Одинця .

ю до Монисан. Гориі і иньші оповідаин .

. В. Кравченко. Будеиие кито. Оповідапя . .

. Уіллїяи Шекспір. Король Лір . .

. Д. Лукіиноиич. За Кадидьву, повість

. Г. Гайне. Подорож на. Гарц . . . . .

. І. Франко. Захар Беркут (брош. 1'20) К

. У. Шекспір. Міра ва иіру . . . . . . . . .

. М. Коцюбинський. Поєдинок і ин. опов. . .

. 0. Стороженко. Марко проклитий, поеиа . .

. С. Еовалїв Рибодони . . . . . . . . . . .

с...

Інь

. ІІ. Мирний. Серед степів, Оповіданн . .

. Е. Ярошиноъка.. Перокиньчики . . . . . .

. В. Винниченко. Повіоти й оповід.

' . Л. Мартович. Хитрий Пвнько . . . . . . .

. В. Вересаєв. Записки дївврн . . . . . . .

. Ш. Вовчок Народні оповіданн Т. Н. (1.60) .

. Ц. оръкий. Мадьва і инші опов. . . . . .

. Ц. Дериипн. Композитор і ииші опов . . .

.10. Заєр. Легенди. . . .

. А. Чехов. Зиора і янь. оиов. . . . . . . .

. Д. Луиіяновнч. Від кривда, повість . . . .

. А Чайковскнй. Опоніданя . . _ . . . . . .

- марко Вовчок. Народні оповідаия, т. НІ. .

67-68. І. Левицький. Хиари . . . . . . . . .

69_70. Е. Золя. жериіпаль . .

71. 0. Маковей. Оповіданн . . . .

72. І. Франко. На лоні природи . . . . . . .

73. Кароль Вавцкі. Народвість і її печатки (0'

. Фр. Еш'ельс. Людвік Фаербах. . . . ( '

. Фр. Енґедъс. Початки одини, . . . (І

. Ш. Сенъобо. Австрия в ІХ стоиітю (0'

. В. Фиииаріои. Про небо . . . . . .

. Ш. Драгошінів. Переписка (вичерпано)

. С. Степнак. Підвеина Росии . . _ . .

. Адріан. Аграрний процес у Добростанах (1'

Г. Тен. Фільософія штуки . . (1

Дж. Інґреи. Історія політ. еконоиіі . .

. Феррієр. Дарвівїви. _ . . . . . _ (1'

. Еоирад. Національне економія

. В. Стефаник. Иое слово, оповіданя . . . .

. Ж. Ыасперо. Старинна історія схід. народів т.

. М. Коцюбинський. У тріщини сьвіт . . . .

історії ХІХ ст_ . . . . . . . . _ _ . . .

Їнр

. Марко Вовчок. Народні оповіднвя. т. І. (1-60)

. н. Бобрииська. Ядзні Катруси та инь. опов.

60) °

50) -

50

80

. В. Будзиноиськии. Хлопеьив посїиість (200)

2'00)

(300)

00)

00)

а

. ІІ. Карєєв. Фільософія куяьтурної и соціальної

. 0. Кобилянська. До сьвіта. Новой і нарис: 2
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91. 0. Авдикович. Мои популярність . . . . . . 2'60

92. Е. Фрас. Нарис і'еольоґіі . . . . . . 1'

93. Б. Лепкий. Нара та иньші оповіданя . . 2'40

И

Я

І

Книжки під чч. 73-84: друковані в давній другій

серії (Науковій Бібліотеці). Цифри в скобках подані за бро

шуроввні примірники.

У другій серії „літературне-Науковій Бібліотецї" вийшли:

Ціна в короновій вал.

К.1. М. Грушевський. Б. Хмельницький 0.20

2. Еурцій Руф. Фільотас . . . . . . . . . 0-20

З. В. наумович. Величина авівдиного сьвіти. _ 0-15

4. Панас Мирний. Лови . . . . _ _ _ . . . 0-06

5. І. Пулюй. Непропаща сила _ . . . . . . . 0'20

6. М. Грушевський. Бех-Аль-Диугур. . . . . 0-10

7. І. Раковський. Вік нашої землі . . . . . . 0-10

8. А. Чехов. Наштанка . . . . . . . . . . . 0'15

9. М. Драгоиаиів. Мик. Ів. Костомарін . . . 0'15

10. Е. Золя. Напад на млин . . . . . . . . . 0'20

11. І. Пулюй. Нові і перемінні авівди . . . . . 0'15

12. Г. Квітка.. Маруся . . . . . . . . . . . . 0'50

13. М. Левицький. Умова для селян. спіл .: . 0'20

14. ІІ. Еулїш. Орисн . . . . . . . . _ . . . . 0'06

15. М. Кистнковсъка. Іван Гус . . . . . . . 0'20

16. 0. Стороженко. Оповіданн. І. . . . . . . . О-20

17. В. Барвінський. Досліди в поля статист и і 0'20

18. В. Короленко. Ліс шумить _ . _ . . . . 0'20

19. І. Франко. Шевченко в польській рсв. легшді 0'40

20. В. ГіҐо. Ельод Їе . . . . . . . . . . . . 0'25

21. Е. Еґвн. Руські селяни на Угорщині 026

22. П. Мирний. Лихий попутав . . . . . . _ 0'40

23. А. Д. Уайт. Роавій географічних поглядів. . О'ЗО

24. Ів. Франко. Украдене щасте . . . . . . . 0-50

25. С. Єфреіиов. Національне питане в Норвегії 0'30

26. П. Нїщмиський. Гомерова Іліида (1 пісня) . О'ЗО

27. М. Драгоманів. Два учителі . . . . . . . 0--10

28. Е. Золя. ІІовінь . . . . . . . . . . . . О'ЗО

29. С. Томашівеький. Київська коваччива 1855 р. 0'10

30. П. Вїщинський. Гомерова Ілівда (2 пісня) 0'35

31. Т. Масарик. Ідеали гумавности . . . . . . О'Зб

32. Люкіин. Юпітер у клопотах . . . . . . . 0'30

33. М. Востомарів. Ііисьио до ред. „Колоколіґ' 0'20

34. М. Гоголь. Вій. . . . . . . . . . . . . . . . 0-40

35. І. Ракоиеький. Вулькани . . . . . . . . . 0'20

36. Ґ. Фльобер. Іродіяда . . . . . . . . . _ . 0'30

37. 0. Терлецький. Москвофіли й народовці . 0'30

38-39. І. Турґенсв. Ася . . . . . . . . . . 040

ЅІчанчзцзёциззчцёи<лчззказияпчзццзчаз:



Ю. Л. Боровнконськнй. Маруся . . . . . . . .

4:1-42. Данте Алїґсрі. Пекло, пісня І-Х . . .

48-45. В. Олехнович. Риси Европи _ . _ .

46-48. Л. Толстой. Крайцерова соната . . . .

49-50` 0. Волинський. Українські кавкн . . .

51. Е. Золя. Сиерть Олівіе Бекайля . . . . . .

52. А. Уайт. Роввій астронои. поглядів . . . .

53. ІІ. І-Ііщииський. Гоиерове Іліяда (З пісня) .

54. А. Міцкевич. Лист до тал. приятелів

55-56. Л. Толстой. Смерть Івана Іліча . . . .

57. В. Врнйтенбнх. Біольоіія в ХІХ в.

58-59. М. Іоркий. На дні жити. . . . . . . .

60-61. М. Верн. Біблія, студія . . . . . . . .

62-63. Г. Блийет. Маркіаа 0.... . . . . . . .

64. М. Еарєєв. Фільософія історії . . ' ° - ' ~.

65-67. Ф. Достосиский. Грач . .

68- Ш. Сеиьооо. Міжнародні революційні партіі

69-71. І. Турґенєв. Весняні води. . . . ` . .

72. А. Д. Уайт. Розвій поглядів на лихву . . .

73.-74. ІІ. Куліш. Українські оповіданя. . .

76. Ф. Лиесаль. Про суть лонстітуціі . . . . .

76-77. А. Шаиіссо Петро Шлеиіль. . . . . .

78. М. Драгоиаиів. Літ.-сусп.партіі в Галичині

79. Д. Мордовеиь. Оповіданя . . . .

80. 0. Кониський. Листи про Ірландію

81-82. І. Левицький. Гуиорескн . .

83. Ю. Віннер. Шите ростин у иорі. . . . . .

84-85. П. Нїщинеький. Гонерова Іліяда, ІЧ-ЧІ

86. В. Антонович. Поль.~украінські відносини

87. І. Турґеивв. Муиу . . . . . . . _ . . . . . . .

88-90. А. _Ерииський. Мусулианство і його бу

дучність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91-92. 0. Стороженко. Оповіданн. ІІ. . . . . .

93. А. Д. Уайт. Розмови в Л. Толстии . . . .

94-96. Ф. Вупер. Зьвіробийник . .`. . . . .

97-98. 0. Вайсмаєр. Про туберкульозу .

99-100. 0. Стороженко. Оповіданя ІІІ.. . . .

101. Л. Толстой. Схаменїть сн . . . . _ . . .

102-103. В. Гаршин. З війська. Оповідани . .

104-106. Л. Фер. Будда і Буддізи . . . . . . . .

106-107. С. Круть. Записки з рос. -тур. війни

108. Щ. Кос. Про полові справи

109-110. О. Козловський. Мірти й кипариси

111. Моріс Верн. Євангеліє, студія . . .

112-113. Л. Толстой. Севастопольські оповіданя

114. Володимир Антонович. Чарн на Україні.

115-117. Тисяча й одна ніч. І. . . . . . .

118. І. Тен. Нариси із старниного сьвіта . . .

119-120- 0. Стороженко. Оповіданн. Гі. , .

І
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Крім того можна набувати в Вндавннчій

Спілці отої видані окремо, або набуті твори:

1. ШОРДП, антольоґін української пооонї від

сиертн Шевченка до найновіших часів під ред. д-ра

Ів. Франка, в ідвостраціянн 10. Панвевнча, дюхеуеове

"даш, по цїнї 6, 7.50, 8, 8-50 і _ . . . . 10 хор.

2. Петербуреьва Академія Наук у справі внесе

ня Іаборонн українською слова . . . . . . . 0.60 К.

8. 0. Вишневський. На передові . . . 1'20 К.

4. А. Бринський. Андрій Лаговськнй. повість 300 В.

5. И. ЯЦБЇВ :Ї Огнї горить . . . . . 2'50 пор.

 

Адреса: Львів, уя. Чарнецыюго, ч. 26.
  

 

Ціна 1'60 кор.
 







  



  



 


