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PREFAGIE 

Istoria naturală coprinde o grupă de sciințe, 
al căror câmp e fârte vast şi alle căror aplica- 
țiuni sunt multiple şi variate. Utilitatea cunos- 
cințelor ce ne dă se simte la fie-care pas, şi 
se arată chiar în circumstanţele acellea, care, la 
prima vedere, sar părea ai fi cu totul streine ; 
însă avantagele resultând din studiul ei, nu con- 
stai numai în astă cultură a spiritului, consi- 
derată în sine, nici în aplicaţinnile practice ce 
ne pâte înlesni, influința ce ea exersă asupra 
facultăţilor nâstre e pote d'o împortanță âncă 
şi mai mare. Ea ne obienuiesce a căuta causele 
eftectelor ce ne impressioneză, şi mai mult de 

“ cât ori-care altă sciință, istoria naturală exersă 
inteligența nâstră la methâdă, partea logicei 
fără care ori ce investigaţiune e laborâsă şi ori 
ce expunere de fapte obscură. 

Cu tote astea, mult timp astă ramură a cunos- 
cinţelor umane, a fost privită de cei mai mulţi 
ca un.ce propriu a satisface mai mult o vană 
curiositate, de cât a exersa cu folos spiritul, 
saii al prepara și pentru alte studii mai înalte,



de aceea la început a fost exclusă din cadrul 
învățăturilor scolastice. Dar mai în urmă scrie- 
rile luizBufton, întrun styl nobil şi pompos, aii 
inceput reforma acestor prejudiciuri, arătând. 
publicului ce attracţiune puternică are descri- 
erea' fenomenelor” şi îrumuseţelor încântătâre 
alle Naturei. 

Tendinţa generală a spiritelor către ideile 
positive, a venit într'ajutorul acestei împulsiuni, 
şi astădi studiul Naturei: este recunoscut, ca u- 
nul din elementele indispensabile, în ori-ce sys- 
iemă liberală de educaţiune, în: cât: Vacum în- 
nainte aste sciinţe. nu vor. mai put remâne stre- 
ine, chiar Omenilor acellora ce se: mulțumesc. 
c'o instrucţiune elementară. 

Cu t6te acestea, persânele care.voiesc să do- 
bindâscă cunoscințele, ce trebue să possede ori 
ce om luminat, asupra anatomiei: şi physiol6- 
giei umane în parte, precum în genere asupra 
istoriei naturale a animalelor, vegetalelor, mine- 
valelor şa: pământului, nu găsesc tot-d'auna. în 
uvragele ce consultă, ajutârele necesarii-aceluia 
care. începe aceste studii, şi care nu voiescea : 
consacra de cât o parte din timpul stii. 

Având în vedere lipsa uvragelor mai desvol- 
tate în acestă materie, am credut să aduc dre- 
care serviciu, publicând acest curs elementar, 
din care cea mai mare. parte este reproducţia 
lecţiunilor de Istoria naturală, ce dai la Lyceul 
Sf. Sava; într'6nsul pot. găsi cunoscinţe mai -în- 
tinse, atât elevi classelor superidre din Iycee şi



din seminare, cât şi studenţi î în medicinii, care, 
fără să voiască a deveni naturalisti, simt pe fie- 
care di trebninţa, da nu remâne streini de sci- 
ințele naturale, alle căror relațiuui sunt strâns . 
legate cu sciințele medicale. 

Uvragiul complect se compune din patru v Yo- 
lume în 8. Cel d'ântâii coprinde Geologia, al 
9-16 Botanică, al 3-16 şi al 4-16 Zoologia, având 
fie-care gravuri intercalate şi note explicative. 
Am cătat precât sa putu a fi clar şi precis în 
expunerea faptelor şa fenomenelor. 

în Geologie (partea 1), am descris structura 
şi composiţia cojei pământului, modificațiunile 
successive care ai avut loc pe suprafacia lui, 
in regnul organic şi neorganic, causele care aii 
produs aceste schimbări, modul formaţiuni ro- 
celor, caracterele lor distinctive şi arangiamen- 
tul lor; am arătat pe scurt classificaţia terrâ- 
murilor stratificate cu fossilile lor caracteris- 
tice, insistând asupra rocelor şi mineralelor cel- 
lor mai importante ce se giisesc înt'aceste 
straturi, cu aplicaţiune la trebuinţele nostre. 

In partea 2-a am vorbit despre origina şi 
modul formaţiuni globului terrestru în univers. 

Ta Botanică (partea D, am descris organisa- 
ţia şi modul existenţei plantelor, cultura, nu- 
triţia, crescerea. şi propagațiunea lor ; am dat: 

„noţiuni sufficiente despre organografia, anato- 
mia şi physiologia vegetali. : In partea 2-a, am 
pus în parallel, classificaţia artificială saii sys- 
tema lui Linne, cu cea naturală sai methâda 

VII
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lui Jussieu; am expus classificaţia plantelor în 
familii naturale, insistind asupra speciilor cel- 
lor mai cunoscute, de la care omul trage o 
mulţime de folose. | 

In Zoologie (partea 1), am tractat despre 
structura şi funcțiunile organelor în corpul 
omului şal animalelor, cu modificaţiunile lor 
principale în seria zoologică, adică am dat 
Gre-care noţiuni generale despre anatomia şi 
physiologia umană şi comparată, punând în 
relief raportul ce există între organism şi felul 
viețuiri animalului. Am vosbit pe scurt despre | 
funcțiunile vitale, adică: despre digestiune, res- - 
pirațiune şi circulaţiune, despre facultăţile intel- 
lectuale şi instinctive, pe care. repaosă nutriția 
şi reproducţia animalelor. 

In partea 2-a, am desvoltat classificaţia anima- 
lelor, după methda naturală, descriind carac- 
terele particulare, obiceiurile, şi instinctele lor, 
rolul ce jocă fie-care în systema Naturei şi cum 
sunt respăndite pe suprafacia globului; am in- 
sistat asupra animalelor cellor mai. folositâre şi 
a produselor animale, care aii mai multe apli- 
caţiuni la trebuinţele omului, şi în fine am cer- 
cat a demonstra legile nestrămutate alle Natu- 
rei, şi tendința ei în perfecţionarea fiinţelor. 

Am vorbit pe scurt despre superioritatea o- 
mului; exellența naturei salle în comparaţie cu 
animalele, şi despre origina raselor umane. 

Bucuresci. — 1868, Septembre 15.



"INTRODUCŢIUNE 

SUMAR, — Definiţia sciinței. — Divisia, și coneatenarea sciinţelor. 
Cadrul sciințelor naturale. — Importanţa lor. — Methsda 
în seiințele de observaţiune.— Explicaţia diceri Natura. 

Omul cu încetul, prin observațiunea din t6te dillele şi 
prin experiențe repetate, dobândesce gradat idel şi "cu- 
noscințe despre ființele: materiale care! încongidră, des- 
pre fenomenele Universului, gapoi cu timpul ideile şi cu- 
noscințele n6stre se întind, se perfecţionâză, ajung la ma- 
turitate şi dai fructele necesari. Aşa de exemplu, când 
copilul vede pentru prima. 6re o passere, fixâză ochi pe 
densa, o compară cu obiectele d'impregiurul săi, figura 
e! "1 se intipăresce în creeri, şi ast-fel dobândesce o idee 
vagă despre acâstă fiinţă nuoa, pe care vădând”o de mar 

* multe ori, ideea se perfecţioneză, devine mat clară şi ori 
unde va vedă copilul o passere, o recunâsce Şo deose- 
besce dintre (6te celle-l-alte corpuri. Tot cu modul a- 
cesta, dobindesce omul ide! şi cunoscinţe despre tâte fiin- 
tele materiale dia lume. a PE 

Dar ca să tragem 6re care fol6se practice dintraceste 
cunoscințe isolate, trebue să grupăm la un loc pe celle 
Mun fel, să le cumpănim, să cătăm mat cu s6mă raportu- 
rile intime ce există între dânsele, şi constituindu-le intr 
un corp, formăm 0 sciinţă. Aşa dar o collecțiune de ma! 
multe cunoscințe positive despre.ceva, fuudate pe veri- Definiţia, 
tăi evidente de sine; sai care ni se pot face cunoscute seiinței. 
prin Gre-care demonstraţiuni, constitue aceea ce se nu- 
mesce o sciință, Ca sciinţa ânsă să fie exactă, trebue a.
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semenea ca şi cunoscinţele ce o compun să fie clare, pre- 
cise, controlate şi systematisate prin ajutorul methâder. 

Divisia și  Sciintele sunt multe şi variatei), unde ai de obiect 
coneate- omul, altele pământul, altele cerul, unele timpul, altele 
nara sci- , 
ințelor, spaciul, altele imbrăcişeză Natura şi fenomenele el etc. 

Sciinţele împreună cu litterile şi cu artele, compun tot 
domenul spiritului uman. 

Dar precum spiritul uman este unul şi acela-şi, sciin- 

țele ast-fel divisate se pot considera ca inelele unuia și 

aceluia- -şt lanţ, concurând tite a forma una şi aceea- șI 
sciință, sciința universale. 

Aşa de şi în aparenţă sciinţele par a fi cu totul depăr- 
tate unele de altele, avend fie-care obiecte diferite, cu 
tâte astea în realitate, când le examină cine-va, mal Ga- 

———————— . 

1) Din timpi cel mai depirtaţi, din antiquitatea cea mai înaltă, 
vedem cum omul se luptă cu forţele naturei și cârcă să le subjuge, 
se luptă eu animale feroce disputându-le prada; mal ânttii gol, 
făr' arme, fir experienţă, caută, să 'și satisfacă trebuințele mate- : 
riale şi să "și le "mulţâscă, cunoseințele lui în starea acestă, sunt 
forte mărginite asupra naturei lucrurilor, - Din momentul cânâ omul 
începe a gândi, a reflecta asupra sa și asupra fiinţelor ce 1 încon- 
Bisră, începe tot-d'o-dată și cultura lui intelleetualt, și civilisaţia 

iar modul d'a engeta este primul pas în seiinţă și ?n civilisaţiune, 
Când omul cugetă e sapient, când lucreză dupd ce a reflectat e 

cișilisat, 

La Greci antici sciința, ce numiaii ci Ze șia, era așa de puein în- 
tinsă, în cât putea un singur om a o îmbrăcișa, mat mult sait mal 
pucin în întregimea sa; însă eu cât sciința făcu progrese însemnă- 
tore, sapienți fură siliţi ai multipliea divisiunile şi a se ocupn fie- 
care cu eâte o ramură în parte, pe care abia dacă putea sto apro- 
funde, ocupându-se serios și ne'ntrerupt în tâtă viața : d'acolo neces- 
sitatea specialităţilor. Omul este setos și caută în tote părțile ade- 
verul şi dreptatea, 

Sciinţa, are drept scop cercetarea verităților ; verităţile se divid în 
absolute sai abstracte , . . sciințe MATHEMATICE 

Verităţi la materie . . . , seiințe puvsice 
relative la viață (saii la flinţe vit) Seiințe BIOLOGICE 

la umanitate ,„ . . sciințe socIALE 

Fie-care dintr'aceste grupe de sciinţe se subdivid în mai multe 
ramuri, și se rapârtă unele la memoșie, altele la rațiune și „altele 
la imaginaţiune, - .
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prope găsesce o connexitate intimă, o armonie perfectă 
între tâte; fenomenele uncia se explică prin alle vecine! 
salle, nici una mare limite netede, nic! una nu p6te existe 
independență de celle-l-alte, tte ŞI dai mâna şi concură 
fie-care in parte la marele edificii sciinţific, precum 6- 
meni iatr'o societate bine organisată concură la binele şi 
interesul general. ” 

ii 

- Când aruncă cineva ochir imprejurul său, remâne iîncân. Cadrul 
tat vădend astă mulțime înfinită de fiinţe :. animale de tot 

interiorul pâmentului şi al apelor; plante diferite, infru- 
museţănd prin verd6ţa lor plăcută şi prin culorile animate, 
munţii, dealurile, câmpiile şi văile ; pietre şi minerale de 
diverse naturi, Inchise în sinul pământului sau risipite cu | 
profusiune pe suprafacia lu!; în fine omul se vede .pe 
sine aruncat în mid!ocul atâtor frumuseti, atâtor abundanţe, 
se contemplă și se admiră. Aşa, studiul globului pământesc, 
impreună cu altuturor mineralelor Şal pietrelor ce com- 
pun câja lui; studiul vegetalelor şi animalelor care po- 
puleză globul, desvoltarea, crescerea şi propagaţiunea lor, 
şi în fine- studiul omului corna creaţiunel: 10te acestea 
iatră în cadrul sciinţelor naturale. 

Sciinţa Naturet are dar un câmp forte vast, căci imbră- 
cişedă t6tă lumea materială visibilă şi tangibilă. şi se di- 
vide în duo5 mari imperii: organic şi neorganic.. 

Imperiul neorganie coprinde un singur regn, regnul mi- 
neral, care tractâdă despre pământ şi despre mineralele 
ce se află tntrensul, iar sciintele correspundătâre sunt: 
Geologia şi Alineralogia. Paleontologia se ocupă cu stu- 
diul fiinţelor. organice, care ati trăit pe suprafacia globulut 
în diferitele peridde geologice, şi ale căror resturi se gă- 
sesc printre straturile cojei pământului. Astă sciinţă adu- 
ce serviciuri immense Geologiel.. 

Imperiul organic coprinde tre! Tegnuri: 10, regnul ve. 
_getal, trac!eză despre vegetale ; 90, regnul animal, trac- 
teză despre animale ; 30, regnul uman, ţracteză despre om, 
iar sciințele correspundătâre acestor trel regnurl suat: 
Botanica pentru plante, Zoologia pentu animale, An: 
thropologia pentru om, 

Sciințelor 
S . N h “naturale felul de mărimi şi forme variate, populând suprafacia, şi .
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Almpor- 

INTRODUOȚIUNE 

Importanţa practică a sciințelor naturale este immensă. 
fanța lor studiul lor care este atât de plăcut şi atât de. atrăgător, 

Methoda 
în sciințe- 

exersă e influinţă însemnăt6re asupra înclinaţiunilor şi fa- 
cultăţilor nostre, căc! basăndu-se pe fapte positive, nu per- 
mite spiritului a se rătăci în câmpul hypotheselor, a ai- 
vaga de la subiect, precum o fac sciințele speculative. Stu- 
diul acestor sciinţe, are privilegiul d'a ?nobili inima, da 
fortitica spiritul, d'a rectifica judecata, prin urmare da fa- 
ce pe Gmeni în viaţa lor practică, mar generoşi, mal sin- 

„ceri în aflaceri, mal serioşi şi ma! indipendenţi ia lucrările 
lor; apol deosebit d'acâsta, aplicațiunile lor la trebuințele 
nostre sunt multiple şi variate. Studiul acestor sciinţe, mal 
mult de căt orl-care, exersă intelligința omulul la methâdă, 
partea logicel făro care nimic nu pote fi clar şi - precis. 

In midlocul atâtor fiinţe variate şi fapte nenumărate, 
le de ob- memoria cea mai fericită "SI recunâsce, infirmitatea spre 
servaţie a Je reţine isolate, si ar renunţa pe fie-care minut la o. 

lucrare, ce nu Sar pute săvârşi chiar dar fi avut omul - 
o viaţă intreită saii înpătrită de cât are. Cu tâte acestea, 
în miglocul astel varietăţi şi complicaţiuni aparente, do. 
mină o uniformitate şo simplitate perfectă ; în midlocul 
astel desordine aparente şi accidente de tot felul, domină 
în fond o ordine şi o armonie admirabilă, ce nu se des- 
copere de căt inaiatea ochilor exersaţi la observaţiuni mi- 
nuțise. Așa, un începător spre a nu se perde în acest 
labirint de studii, are trebuință dun conductor inteliigent, 
acesta e methâda. Dar pentru că fie-care sciință are me- 
th6da sa în .parte, prin urmare şi methodele variadă după 
scopul şi obiectul sciințer; însă în studiul sciinţelor Na- 
tureli), singura methâdă ce trebne a adopta, este aceea 
basată pe experiente şi observaţiuni, adico; methâda ex- 
perimentală. Methda este arta d'a conduce bine şi cu or- 
dine spiritul săi în cercetarea adevărului; ea consistă în 
a procede tot-d'auna cu încetul şi gradat, de la simplu la 
RR 

1) Bicerea natură are dout sensuri difterite: unul activ și general, 
altul passiv și particular. In primul sens este, când qicem curat și 
simplu Katura, facem un fel de ființă ideală (Natura astfel înţellesă 
nu este de cât o personificațiune metaphysică a tuturor eauseler
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compus, de la ceea ce vede şi attinge la ceeace nu pote 
ved6 şi nu pote atlinge, adico: de la materie la spirit, de 
la om la Dumnedeiiţ). Astă methâdă are avantagiul că 
nu admite nimic necontrolat, nimic ce nu se ințellege saii 
se ințellege pe jumătate; ea nu lasă pe om aşi incârca 
memoria cu idei eronate, cil obicnuesce ca în tâte actele 
salle să aibă Id6I clare şi precise, ferindul în viață prac- 
tică de orl drum vicios. - 
” Prin methddă se inţellege mial adessea -in istoria natu- 
rală, o distribuţiune de ființe de aceea-şi natură in ral 
multe divisiunr, servind spre a le cunâsce mal cu înles- 
nire, adict: ca un fel de dicţionar cum dica Cuvier, în ca- 

"Te pl6că cinova de la proprietăţile corpurilor spre a des- 
coperi numele lor, şi ?n acela-şi timp cel mal sicur mid- 
loc, da reduce proprietățile ființelor ia nisce regule ge- 
nerale, a le exprime în mar-pucint termeni şi a le grava: 
cu inlesnire 'în memorie, căci numărul lor este nemărginit 

şi fenomenele Naturei. sunt fârte complicate şi -nestabile. - 
Classificaţia, subt acest punct de vedere este methâda cea. 
mal bună, şi dacă ea, este naturală, adico: dac as6dă gru- 
pele de acela-şi fel, să fie pretutindinea mal vecine între 
densele de cât acellea din tote celle-l-alte grupe, ar fi 
fealisat idealul; către care trebue sa tindă istoria naturală. 

Dacă omul S'ar fi mărginit a culege numar fapte isolate, 
sciințele mar fi de cât o nomenclatură sterpă, şi nici o- 
dată mar fi ajuns a cunâsce legile celle mari alle Natu- 
rel. Comparănd faptele intre d&nsele, coprindend rapor-. 

  

Iucrând sub mâna lui Dumnedeii), Ia care obicinuim a raporta ea 
la, o causă, tâte eflectele constante, tite fenomenele universului. 

In sensul al duoilea când vorbim de natura, omului, de natura a- 
nimalelor, d'a vegetalelor sai d'a mineralelor, atunci dicerea na2 
tură insemncqă: suma, qualităţilor cu care natura, luată eu primul: 
sens, a dotat pe om, pe animale, pe vegetale, pe minerale ete. 

Natura aetivă producend fiinţele, le imprimă un caracter partieu- 
lar, eare face natura lor proprie și passivă, din eare derivă ceea ce 
se numesee naturelul, instinetul lor, şi tote celle-l-aite obieciuri, facul- 
tăți şi caractere naturale. Natura pre cât e de avută p'atâta e şi 
econdmă. o 

1) Pescartes — Diseurs asupra methâdei. 

13



14 ISTRODUCȚIUNE 

turile lor celle mal depărtate, şi suindu-ne ast-fel la fe- 
nomene din ce în ce mal intinse, „ajungem a recun6sce 
aceste legi toi-d'auna întipărite în eftectele lor celle mar 
variate, 

In alte sciințe şi ?n filosofie, methâda are un sens mal 
general, ea se numesce arta prin ajutorul căriea ne este 
dat a descoperi ş'a demonstra. adevărul. 

Făro methâdă nu este sciinţă, şi: în orl ce sciinţă cum 
„va fi methâda aşa e şi sciința. Methâda, a dis Laromi- 
guitre, este instrumentul de care se servă spiritul spre a 
descoperi şi demonstra adevărul; Şi ca să ajungă acolo 
trebue a observa, a controla, a descrie şa classa, căutănă 
raporturile celle ma! d'aprâpe alle ființelor ce. grupză, 
a deosebi caracterele specifice din 'celle generale şapoi 
a se înălța la ceva mat mare, adicd, a combina observa. 
țiunile, a generalisa faptele, a le lega impreună prin a: 
nalogil, şi a ne sili să ajungem la -acest inalt grad de. 
cunoscințe, unde putem judeca, că eflectele particulare de: 
pind de efiectele. generale, unde putem compara natura 
cu ea însă-și în marele er operaţiuni. A aduna fapteie ob- 
servate, a le întrebuința spre a descoperi adevăruri necu- 
noscule, este în studiul nature calea adevăratulu! progres; 
Adevărata methâdă este aceea, care imbrăcişză domenul 
intreg al sciințel, şi utiliză coordonăndu-le, t6te facultă. 
țile nstre d'a cunâsce. De aceea elevul, ăncâ de ?a în- 
ceput, trebue să se exerseze şi să se doprindă cu vederi 
generale, adico: să imbrăcişede subiectul în totă intregi. 
mea, lu!, i 
„Sub punctul de vedere. general şi filosofic, meth6da este 

una ca şi sciința: cea: d'ântâiă e totalitatea midl6celor 
n6stre d'a cunâsce, cea d'a duoa, Suma cunoscin(elor n6stre 
raționate. Dar precum sciința- se divide: în ramuri, sai 
sciinte parţiale de ma! multe ordine, meth6âa, filosofi- 
cesce una, se descompune în methâde parţiale, precum: 
methdda mathematică, methoda experimentale, numită a 
naturalistilor, methâda naturală sai methoda lui Jussieu, 
methoda, seriale, methoda parallelică sai prin coordina- - 
fiune parallelică, methdda synthetică, şi analitică prin di- 
visiune: divide ut vincas..



GEOLOGIE 

SUMAR. — Definiţia, divisia, scopul şi importanţa sciințel. 

” Geologia este o ramură a sciințelor naturale, care trac- 
t6ză despre istoria pământului. Numele el vine de la 
vorbele grecesci: yEa, Yin şi A6yes, care insemnză vorbire 
despre pâmânt sau sciința pămăntulul. Scopul el este a 
cerceta origina, forma, structura şi desvoltarea globului 
pământesc, precum şi schimbările. succesive care s'aii pe- 
trecut pe suprafacia” luf în regnul organic şi neorganic; 

ea studiază causele acestor schimbări şi influtnţele lor a- 
supra modilicațiunilor, ce a încercar suprafacia globului 
şi structura lui internă, Importanţa Geologiel este mare, 

căcl ne învață a cunâsce materiile ce intră în composi: 
țiunea c6jel pământului, origina lor, cum sunt arangiate, 

precum şi ce folos trage omul dintr'Ensele. . 
„Geologia este o sciinţă modernă, care a făcut şi face 

progrese mari. Studiul acestelr sciințe se divide în duo5 . 
părți: una tracteză despre ihcoria formaţiuni pămentului, 
din momentul când a appărut în. univers, plno în epoca; 
când a fost în stare a primi pe densul, fiinţe vicțuit6re, 
animale şi vegetale. Partea acesta se numesce Geogenie, 

şi conține mai mult hypothese de cât fapte positive. A 
duoa parte, tracteză despre graduala dnsvoltare a pămân- 
tului în seria timpurilor, din epoca când a permis a trăi. 
pe densul ființe viețuitore, din ce în ce mal. superidre, .. 
pino la venirea omului, precum şi despre moâificaţiunile ii 
ce Sai făcut în circumscripţia continentelor. şa mărilor, 
de la venirea omului pin in dillele nostre. 

Partea acesta se numesce Geognosie sai Geologie pro- 
priii dlis, şi coprinde fapte positive, căci se basâză pe do- |. 
cumente visibile si palpabile. 

Ea este partea cea mal întinsă şi cea mai importantă a. 
Geologiei cu care şi incepem.
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Origina, 
forma și 
isolarea, 
în spații, 

p: ARTEA Î. 

GEOGNOSIE 
CAP I. 

Noţiuni preliminare 

SUMAR. — Origina, forma și isolarea pământului în spaţiu. — Tur- 

tivea la poli. — Variaţiunea, densități, — Densitatea me- 

die.— Căldura, centrale, — Căldura, superficială. —Climele, i 

Considerat în întregimea sa, globul terrestru se pote 

divide în patru părti principale. 

l-iă, partea, centrală sai masa internă planetară, neac-" 

cesibilă observaţiunilor ndstre, şi asupra cărei nu. putem 

face de cât hypothese ; a 2-a, Invălişul solid sau câjea mi- 

neral, care acopere massa internă; a 3-a, Invelişul liquid 

sai massa apelor, care acopere aprope ȚA din suprafacia 

globului ; si a 4-a invelişul aeriform sai atmosfera, care 

incungi6ră pământul din tâte părțile, reproducend forma 

lui sferoidală şi are o înălțime de la 15—16 leghe, adică: 

50—60 kilometri. 

Pământul are o formă. sferoidală şi este isolat din tote 

părțile in spaţii. Acâsta o probeză căl&toriile ce sai fă- 

cut in diilerite sensuri imprejurul pământului, spre resărit 

şi spre apus. Expediția lui Magelan și tote călttoriile fă- 

cute pe mare şi pe uscat, modul cum se dsresc. obiec- 

tele la distanţe. mari pe luciul mări sai la orizontul unei 

câmpii întinse, adico: se dăresc mal ânteiă verturile obi- 

ectelor, şapol cu cât ne apropiem de dânsele le vedem 

în intregimea. lor; ghiăciele polare au impedicat pe na- 

vigatori a face ocolul pământului în direcția, despre nord 

şi sud, €nsă apparitiunea stellelor nuoi, cu cât se apropie  



FORMA PĂMENTULUI. 

cineva de poli, analogia general“ a pământului cu alte 
planete, în celipsele lunci umbra pământului se projectâză 
în formă rotundă: tote acestea probâză cu cvidență că 
globul nostru ca şi celle-l-alte stelle, este un 'corp sferic 
isolat din tote părtile în spații. | 
Forma pământului” este tocmat aceca ce arlua o massă 

iluidă, supusă fiind din tote părțile la pressiuni: egale şi 
contrarii.- - : 2 aa 

Din isolarea: pământului în spațiu resultă tendința ce ai 
tâte corpurile de'a se dirige spre centrul seii, căci nimic nu 
cade după globul nostru în immensilatea spaţiurilor in- 
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terplanetare, şi ori ce corp aruncat în acr cade înapoi -. 
cu repediciune, îndată ce se nimicesce forța. care invingea 
attracțiunea terrestră. Astă tendinţă a tuturor corpurilor că- 
tre centrul pământului. se numesce apăsare; Pământul se! 
pare dar că are proprietatea da altrage ne'ncetat către cen- 
trul set tâte părticelele materiale. care "1 compun, tâte 
corpurile care sunt pe suprafacia -sa și (6te acellea 'care 
pot fi puse imprejurul sei la Gre care distanță. 

Attracţia, nu este proprie pământului, ea este o proprie: 
tate unită cu “materia, este dar universală, adico guvernă - 
tote corpurile semănate" în spaţii, si experientele physico 
demonstră 'că intensitatea acțiunci salle este proporțională 
cu massele şi în raport invers cu pătratul distantelor. 

Astă înaltă lege pe care Newton a: numit gravitațiune 
„pete îi considerată ca forţă primitivă a naturei; dar dac'astă 

* 

U
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„ „forță lucra - singură, ar fi unit intro! singură massă (6te: ; globurile respândite în immensitatea spațiului. Newton a 

„ pulsiune în linie dr6ptă, adico tangenţială, şi: din combi. . - națiunea acestei impulsiunt rectilinie 'cu forța attracţiuni - 

Suposat că corpurile ceresci ai priimit la început o im- 

nașce miscarea orbiculară 3 planetelor imprejurul sârelui 
„care le dă viată. 

Pământul este dar ca 0. grămadă de părticele unite şi 
condensate prin astă tendinţă. generală a. materiei către 
centru, iar. forma sferoidal&. ce 'presintă parc, a arăta, că 
into epocă forte depărtată. părticelele. sale aii avut des- tulă fluiditate ca să alunece unele asupra altora, şi a se - concentra în conditiunile unui equilibru stabil. D, ANANESCU — GEULOGIE ae „2 

pf balOiEA 
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Turtirea 

„țiune „imprejurul “axului scii, moleculele. de. la extremi- - la poli. i 

GEOGNOSIE. 

Când o massă fluidă este animată do mişcare de rota- 

- iăţile acestui axii, în virtutea mobilități lor, se apropie de 

"Acest fenomen se demonsiră Și în physică cu „aparatul, 

centru cu atât mar mult, cu căt miscarea de rotaţiune este 
mai. marc, şi dacă massa fluidă este xotundă ca devine 
turtită la duoă extremități opuse .ce se numesc poli. 

forței centrifuge. 
Globul ierrestru este dar un steroid turtit la poli și 

„umflat la equator, iar differinta intre cei duo! diametri 

Variaţi- 
unea den- 
sități de la 
suprafacie 
&pre cen- 
tru, 

este de 42,000 metri |). 'Turtirca la poli este ănc'o probă, 
că la inceput pământul afost o massă Nuidă, precum și 
tote celle-l-alte corpuri ceresci. 

Pământul are dar duoă mişcări: una imprejurul. axului 

scii de la apus spre răsărit în timp do 24 ore (di siderală DI 

23, ore 55m. 5s.) şi produce dioa şi noptea, cearl- altă în - 

orbita sa, imprejurul s6relui. in timp de 365 dile, 5 ore, 
48 m. 52 s. şi produce anotimpurile. 

Apăsarea, se micsor6ză gradat de la polt la equator, 
pe de o parte find că radele terrestre sunt ncegale în 
aste duoă sensuri, şi că corptrile sunt ma! pucin grele 

cu. cât sunt mal departe de centru; pe daltă parte pen- 
tu că forta centrifugă, care se opune acțiunci apăsări, 

este zero la poli ce seaflă pe axul.de rotatiune şi attinge 
„maximum de intensitate la equator. “Astă micşorare gra- 

dată a apăsări se demonstră şi-cu pendulul, adico raer- 
“ gând de la: equator către unul "din cei duoi poli, trebue 

să lungim pendulul succesiv, ca să avem oscilațiuni de 
acecaşi durată, iar dacă pendulul are aceeaşi lungime, 
oscillațiunile lu devin din ce in ce mat numerâse cu cât 
ne apropiem. 'de poll. Suposând că globul terrestru este o- 
mogen în t6tă massa sa, şi calculând cffectele cresceri dis-.. 

  

1) Pământul are 10, 000 legheî în ircomfertață (o leghe 4,000 metri). 
Raqia equat. 1,594 leghe saii 6,376,986 metri. . 

“a polară 1,589 „ . p»' 6,356;321: „ 

„ medie: , , . . . . 6,366,145 .5 
Suprafacia , 1... se e e 5,094,321 metri pătrați. 

Volumul ie e e 140'79,285,600 metri cubici.



DENSITATEA PĂNES'TPULUI, 

tantci la centru şi alle forţei centrifuge, găsim la equator „0 scădere de apăsare mai mică de cât aceea ce resultă din observatiunea directă ; şi ca să facem să concârde cal- * - culul cu experienta, trebue să admitem că densitatea glo- hulul merge succesiv crescând de la suprafaci6 spre cen- tru. . Mai multe alte fenomene conducând la acecazi hy- „pothesă ne face a gândi, că globul este compus din stra- turi concentrice de ditterite materii a. căror greutate spe- cifică merge crescând.  Acâsta, ânco nu pul€ proveni de cât dintr'o stare de fiuiditate periectă, care să permită moleculelor materiale da se aşeda în ordinea densităților lor respective. 

e)
 

Derisitatea medie a pământului a fost evaluată de mar penstta- multi physici şi mathematici de la 4, 5 pin la 5, G;, a.tea niedie pa fiind luată drept unitate de comparatiune 1), Cu aceste 'date putem calcula greutatea chiar a globu- lui terrestru, ce se apreciază la 6,29,534 miliarde de mi- liliarde de kilograme. 'Tâte aceste experiente ne fac a intelege că densitatea medie” a globului este * mai mare de cât aceea a materiilor ce compun suprafacia, sa; - Căci calcarul, (uarizul, feld-spalul, care sunt elementele 

1) Cavendieh'experimenteză en balanta de torsiune în modul următor: „el face să oseille pirghia, balanței de torsiună inaintea a doue sfere -de plumb- care Yattrag (vedeţi acest apparat în Physică), și determină „intensitatea forței attractive - a acestor masse, pe care o compară - tu intenșitatea apăsări determinată in acellași Ice prin oseillaţiunile pendulului. Fie: g intensitatea, forţei attractive a masselor de plumb G, intensitatea attraţiunei terrestre, m massa, sferelor da plimb a eă- Tor ra(iă este r; M massa pământului, iar radia. lui R; vom avea, 
m: M BG a ă Dac! însemnăm prin d densitatea, plumbului, D va fi densitatea căutată a pămăntului: * ae: 

avem m = ad și 

-M = ana . 
. - 3. 

-- “Din aceste relaţiuni tragea 
| Ga 
D ZI = 5, 43
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Căldura 
centrală. 

GEOGNOSIE. 

principale ce intră în compositiunea c6jci pământului, 
n'ait drept greutate specifică mal mult-de cât 2, 5: tre- 
bue dar ca centrul glopulut să fie compus din materii 
forte. grele, precum aur, platină cote. ca să ajungă globul 
“terrestru a avea densitatea medie arătată mat sus. Mer gând 

cu pendoulul în profundități mart, densitatea ajungă pino la 

12, şi se observă că ea cresce repede, cu cât descinde 
cine-va mal muit de la suprafaciă. | | 

- Fluiditatea primitivă înfocată a pământului. se Dâte pro- 
va atăt prin calcul mathematic cât şi prin experiente phy- 
sice;. geologi ăncă redemându-se pe fapte necontestabile 
“Goslâgă afirmativ acestă cuestiune.  Intr'adevăr legile 
călduret centrale, ridicările si induoiturile cojei pămân- 

„ tesci, culremurile de pământ “neexplicabile de vom suposa 
„ globul solid pino în centru, umplătura filânelor, lisvorele. 
„de ape calde, semnele de arderea rocelor primitive, eşi- 
„rea vaporilor prin Gre-care crepături, erupția vulcanilor, ŞI - 
alte fenomene de acâstă natură,-sunt atâtea probe că 
pământul ce călcăm cu atâta securitate, închide în sinut 
seii o materie înfocat, ce mugesce sub slabul sei învălişi şi 
caută să 6să afară. Observaţiunea directă .demonstră că indi- 
pendent de căldura ce priimesce de a s6re, pământul mai 
are 0 căldură proprie, remăşită din căldura sa primitivă. :La 
Gre-Care adâncime variabilă dupo latitudine, dar care nu tre- 
ce. peste 30 sait 40 metri, variaţiunile ce resultă din influ- 
inta timpurilor nu mat sunt simtibile: la acestă profundi- 
tate temperatura tkimâne staționară şi este egală cu tem- 
peratura medic a localităţi “de la suprafaciă. Acesta se 
numesce stratul nevariabii sai linia neutră (la Paris linia 

„neutră este la 27m. şi temperatura este 1108); de acolo 
mergend spre central. pământului; căldura cresce regulat 
cu câte un grad la fie-care 30 met. de adâncime; ast-fel 
în cât dacă astă lege este “constântă la 'ork-ce adâncime, 
la 3000 m. s'ar găsi temperatura. apei in ferbere; la o a-- 
dâncime mal mare substantele celle mal refractare ar fi in 
iusiune, şi la o adâncime mai considerabile va fi o tem- 
peratură aşa de mare in cât nu ne putem face nicio idee, 
temperatură capabilă nu numai d'a topi, dar ânco da yo- 
latilisa t61e corpurile sul pressiunea ordinară. Arago a



CĂLDURA CENTRALE, 

„constatat legea căldurer centrale basându se pe tempera- 
-lura apelor ce es din puturile artesiane, care. este cu atât: 
mai înaltă cu cât aceste ape es de la o mat mare profun- 
ditate. Cu tâte acestea nu este probabil ca căldura să - 
erescă uniform, ci e mat.mult de credut că se stabilesce 
un equilibru general, și că la o adăncime de 130 sau 200 
șilom. temperatura, se face uniformă de 3000% pind la 4000%,. 

"cea mal mare ce putem face şi la care nimic nu rosistă. 
Din aceste observetiuni resultă, nu numai că pămentul 

at fi lost fluid la 6re care epoce, precum am dedus acâstu 
din forma lui, dar ăn ar fi şi acum; și că numal supra- 
facia sa pind la o grosime mat pucin de 20 kilom, Sai 
fi consolidat perdend in spaţiă din căldura sa primitivă. 
„Astă grosime de 20 kilom. în câjea solidă a globului este 

prea pucin lucru în raport cu radIa, terrestră, care este mat 
mult de cât 6000 kilom. Pun glob având rada un metru, 
grosimea, acâsta ar fi represintată aprâpe cu 3 milim: ceca 
ce ar face abia cât grosimea unct fot de chârtiă aplicată 
pe un glob ordinar (priviti Labelul de la, început). Dacă 
un .asi-fel de invăliș plin cun. liquid de cinci ori mal - 
areii de cât apa, n'ar presinta mai multă tenacitate de , 
cât materiile ce compun câjea pământului, având și atâtea 
nenumorate crepături, cu greii.ar pulea suferi cea mal 
mică oscillaţiune în forma sa.. Tot aşa, este și cu globul 

- terrestru, E 
Slăbiciunea relativă a câjet cu atâtea ciepături pcte sup- 

porta schimbările former şi alle volumului, de care o ase- 
menea massă 'incardescentă pote fi primitore, mai cu s6- 
înă când temperatura, centrale este capabilă da o reduce 

„în vapori la cea mal mică deschidere, prin care se stahilesce 
o comunicațiune cu atmosfera, și -a cărei pressiune este 
forte mică în comparaţiune cu cea ceniral? Dacă se pâte 
mira cineva de ceva, este că, astă disproporțiune iritre gro- 
simea câjel şi diametrul materiei topite, nu causâză: mat 
multe catastrofe de cât nu încârcă astădi suprafucia glo: 
bului nostru. o a ia 

Unii geologi ai is ei dacă pământul perde continui din căldura, 
sa, va veni uu timp cănd se va preface întrun glob de ghiacă, ros- 
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GEOGNOSIE. 

togolindu-se neîncetat îinprejurul unui sore, a cărui căldură “trebue 
asemenea, să se risipescă, în spații. 

Dar acestă hypothesă m'are nică un fundament serios, Fourier a 
probat mathematicesce că în starea actuală a lucrurilor căldura în- 
ternă a globului; dacă mat pite avea dre-eare întluință asupra. tem- 
peraturei suprafeciei salle, mar putea sii se înalțe cu mai mult de 
Yo dintr'un grad; de unde urmedă că răccla tota! a globului mar 

” trage nică o schimbare apreciabilă în. anotimpurile fie-eărei clime,-pe 
- cât timp căldura, eșită de la sore va remâne aceeași. - 

Căldura O altă questie care merită a atrage atenţiunea natura- 
superiiei- listului este. acesta: Dacă sorele a mal perdut din căl- 
mele. dura și din lumina sa primitivă ? . Să examinăm: faptele. 

Mois, unul dintre eci mat vechi scriitori, ne spune că în 
timpul scii se cultiva în Palestina curmalul şi via, alimen- 
tele principale cu care se nutreati evrei... Theofrat, | 

- Strabon, Pliniu, bărbați cari s'au-'ocupat cu sciinta Natu- . 
r5i, menționză acest fapt. Se scie că temperatura medie 

-necesarie pentru căcerea curmalului. este 2195, iar pen-" 
tru a.strugurilor 220, Aşa dar în Palestina pe timpi lui 
Moisi temperatura medie nu trecea peste 220. Observa- 
țiunile directe ne arată că şi astădi clima Palestine! nu 
sa schimbat intrun mod apreciavil de cât ccea ce a fost 

„acum. 3,300 ani, și că prin urmare 33 de secoli nai adus” 
Ă nici o schimbare în proprietăţile luminâse şi calorifice 
- alle s6relui. Din cele expuse conchidem:. că temperatura 

superiicială a globului pământesc pare-a fi în equilibru 
„din timpi istorici cel mal depărtali ; dar astă conelusiune, 
dupo cum vedem nu Saplică de cât la câte-va mil de ant, 
care sunt pucin lucru în comparatiune cu vârsta pământului. 

- Vom vei in Geogenic că nu pote fi tot aşa şi țn cpo- 
„= cele geologice-celle, 1nai depărtate. Pe daltă parte com- 

parănd faunele (totalitatea animalelor care ai trăit intrun 
ținut) şi florele (totalitatea vegetalelor. ce 'se află intrun 
tinut 6re-care) dilleritelor terrămuri ce se găsesc în stare 
fosile in coja pământului, vom vede că temperatura su- 
perficială sa slăbit gradat de: la apariliunea sa în uni- 
vers şi pin” acum. | | o 

Se pâte priimi astădi ca un fapt invederat că, alaro de 
căldura ce priinesce de la soro, pământul mai are o căl-.



CĂLDURA SUPERFICIALĂ. 

dură a sa proprie, remăşiţă din incandescența, sa primi- 
tivă; faptul acesta are o importanță însemnătore fiind . 
că servă de asa Gbologiei, - * Pe 

Distribuţiunea calduret. pe suprafacia globului - se face. 
intrun mod neegal 1), adicd dilferitele puncturi alle glo- 
bulut mai aceea-şi temperatură medie anuală, ci unele sunt 
mal calde, altele mai pucin calde, unele aă climă -mari- 
'timă, altele continentală, unele aii clime temperate, altele. 
excesive (frigurse sati arditâre); cu tote acestea „se ob- 
cervă că creşcerea Şi micşorarea călduri pe Supra-lacia, 
globului se face dup'o lege. uniformă, adico la fie-care 
distanță de 180 kilometri în sensul latitudinci,  mergend 
de la equator spre pol, temperatura medie descresce 
cu 10, Neegala distribuliune a căldurei. se. observă . şi 
in massa atmosferel, şi că la fie-care distantă. de 189 metri 

"de inălțime temperatura medie deseresee "cu 1%, cea:ce. 
explică pentru ce vârfurile munţilor inalti: sunt -tot-Mauna . 
acoperii cu' zăpadă chiar $ub equator, . Asa [dar: tempe- 
ratura descresce de'o mic de or mat repede în inălti- : me de căt în lăţime. 'Din cele expuse pin'aici conchi- 
dem: că giobul pământesc, precum (6te corpurile ceresci, 
a fost format dintro materie fluidă . incandescență, care 
apoi cu timpul a pierdut prin radiament în spaţii “o ma: 
re parte din căldura sa primitivă, şi ast-fel răcindu-se Şa.. 
format câiea sa. Lucrările lut Descarles, Leibnitz, Button, 

” Laplace și alti afirmă. acâstă hypothesă. i 
„_1) Dacă, suprafacia 'terrestră ar fi pretutindeni omogenă, distri-" 
buţia căldurei ar fi determinată, prin latitudine, miscarea sorelui şi 
fenomenele ce resultă din acestea. Liniile care unesc puneturile: 
de egală temperatură în ori-ee timp “al anului ar fi tote: paralele “ 
între elle şi Sar confunda cu paralelele 'terrestre. Dar nu. este tot i așa și pentrn o suprafacie- ca a pământului nostru compusă din” 
părţi eterogene de useat și de măr, eare lucrezi, deosibit prin puts= 
rile lor emissive şi absorbante, saii prin radiament ete, Configu- rațiunile acestor părţi, 'posiţia lor, întinderile lor relative, înălțarea - 
pămentului d'asupra apelor, natură solului ete., schimbă neapărat distribuţia theoretică "și numai prin observaţie putem cundsee ceea ce 
se întîmplă dintacestea. Cercetările lui Humboldt fac cunoscut că, în starea actuală a suprafecei terrestre liniile de egală temperatură 
nu conservă paralelismul între elle și equator, de câtin vacinătatea,
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zonei ardătâre. . Plecând mat de la a 80-lea paralelă liniile se ri- dică cătrepoli, mat mult sai mal pucin după gradul căldurei la care elle corespund, ceea ce face că liniile: sunt mai mult saii nat pu- cin înclinate între elle, Actsta, se face în emisferul boreal prin ducă înduoituri, din care una are vârfurile convexe alle acestor curbe spre Europa, oceidentală, şi cea-altă, alte vârfuri de același fel pe partea occidentală 'a Amerieei; vârfurile coneav6 se formeză, d'o0- parte în Asiea şi de alta pe partea orientală a Americel. Asta re- | sultă mai cu sâmă din tragerea, liniilor de egală temperatură medie anuală, ce se numese mai special linii isotherme, . „Celle-alte linii de egală temperatură medie din cutare sai cutare. timp al anului se dispun tot ast-fel oscilând; împrejurul cellor prece- dente; dar liniile isoehimene şi isothere (de iarnă egală și de "veră egală) se depărteză încă mai mult de paralelele terrestre: celle d'ântâiă ca linif isotherme „eu atât mai mult cu cât se apropie de Est; cele dal duoilea toemai în sensul contrarii. In vârfurile Con-.. vexe alle liniilor isotherme se află mai pucină diflerință între tim- - | puri; către vârfurile concave din contra; sunt diflerinţe forte mari pre- cum de la — 120 pînd la 196, și de la — 10 pînă la 13ccte, : 
Aceste disposiţiuni alle liniilor therinale sunt expressia deosebitelor fapte forte însemnătore în physica actuală a globului; elle ne arată că părțile orientate -cellor duoă mari continente sunt astidi mai reci de cât părţile cecidentale, ast-fel în cât frigul riguros de la Labrador și din Canada d'o-parte, şi din Siberia de cea-altă intră în legile generale. Pe vechiul continent temperatura m edie anuale se micşoreză * din ce In ce mai mult p'o aceeași paralelă, cu cât înainteză cine-va, din ce în ce mai mult către Est, după cum se vede în tabelul ur- mător : : 

Locuri, Latitudine, - Longit. oriental; Temper. med. anuale. Amsterdam 520 29 23 . 110 9 Varsovia 5201p 18043. s0 3 " Copenhaga 550 47 100 13 BG 
Moskva - 55045 . 350 12. „m 6 Cazan 550 48! 460 44- 1 3: Christiania 590 5p „60 28 60 0 Upsala : . 590 54 "450 18 50.6 
Petersburg 590 5 210 59. -. 3 8 Tobolsk “58019 65058  : —00 63 
"Tot așa este și în America unde clima este mult maţ dulce spre „Vest de. Alleghany de cât la est, .Celle ducă continente presintă, 

tot așa între edstele lor difterințe însemnătore, așa, Labrador, Canada | Staturile-Unite sunt mult mat rect de cât Seandinavia și tâtă latu- „Xea europeană, dupd cum se 'rede în exemplul următor: 

.
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Ameriea orientale: „Europa oecidentale : 
Locuri, Latitud, Temp. med.  Loeuzi, Latitud, Temp. med. 
“Nain 50. g. 804  Stockolm 59020 50 7 
Quebec 460 47 . 506 “Nantes 45033 190. 
New-York 400 40 1201 „_Neapoli 40050 1504 

Interiorul continentelor mari este în general mai frig de 'cât pe 
țermuri, în insule saii în ţerrile străbătute de mări şi înaintate în 
forme de 'limbi în: midlocul lor. | a A 
“Așa în Britania, în Scoţia, și Irlanda, se cultivă pe câmp plan- 
„tele de miaqiă-qi, și iernele sunt mai dulci ca la Milan și în 
t0tă Lombardia, dar pentru aceeași causă - verile , sunt maj pucin 
calde, adessea, brumâse, ploidse și câte o dată chiar zepedose, iati 
un ex6mplu: - 

Clima continentale. - Clima maritimă, 
Locuri Lat., T.m., Iarna Vera, Locuri, Lat. T. m. Iar., Vera. 
Buda, 402% 1006 — 006, 210% Nantes 4013 190G 407 1508 
Viena 4501% 10% 004, 2007 „St. Malo 48039'.1201: 507 1809 
Casan 55048 301 —1606, 1808 Edimburg 55057 808 37 1406 

Direcţiunlle inverse alle liniilor isochimene și isothere ne daii a- 
ceste elime extreme, unde dups ierne rigurăse urmeză veri ardătore ; 
ast-fel că la New-York la 40040 se giisese iernele din Norvegia și 
verile din Italia; Ia Moskva, la Cazan se găsese icrnele Laponiei 
fi verile Turciei; Ia, Pekin, sub 390 54 se găsese iernile din Up-: 

“sala şi verile de la Cair ; în Bucuresci de mai multe ori sunţ ierne . 
frigurese ca ?n Siberia, și vezi căldurdse ca în: Italia, fiind-că: Ro- 
mânia are o climă continentală. | i : N 

„Locuri,  Latitud., Temp. medie, med. de iarnă, med, de veră, 
Pekin 390 54 170 7. 1 2607 
New-York 400 40 120 1,.-.. 0 — 108 O960 
Quebel 460 47. 506, +: — 909 „200 . 
Zurich 47022  g0g 103 108 Buda: 410 29 100 6. — 6. 210 4 „Praga 500.8. 007. — 0038005 Goettinga 510 32% s0 3 „— 009 1502 Varsovia, 520 14 go 2 — 108 200 6: Moskra - 550 45' 40 6 î 1108 190 g 
Paris - “45050 1006 807 1801 

' "Tote aceste circumstanțe: thermale sunt resultatul avangiamentu- lul actual al mărilor, și este învederat că de Sar aduce dre-care 
schimbări în întinderea lor, în forma lor,.în disposiţiaunea, lor rela- tivă, în natura, lor, aste schimbări ar aduce. modificaţiuni în tote li- niile isotherme. Scoterea, afară a Africei, 'ăsarea în jos a centrul



29
 

S.
 

"mile țerrilor orientale, 
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Asiei, prelungirea acestul continent către “Noua-Hollandă, umplereu, mărci Antilelor ș'a Golfului Mexie ste, neapărat car schimba eli- mele Siberiei și Labradorei; tote sar face pote în sens, invers și în locul climelor dulci cin Europa oecidentală s'ar substitui aspri- - 

, CADIL | 

„ FENOMENE GEOLOGICE: 

” Aspectul pământului, : 

SUMAR, — Munţi, văi; câmpii” și platouri. — Isvâre, fântâni, ape 
-- țișnitore, — Puţuri artesiane, fântăni intermitente. 

Acest glob immens pe care locuim ne presintă pe supra. facia sa. munţi, văr, câmpil, mari, riuri, bălți, caverne, pră- 
păstii, vulcani, etc. şi la prima vedere nu descoperim în... tote acestea. nici o regularitate, nici o ordine. - Dacă pă- trundem în interiorul seu găsim matoril eterogene, me- tale de tot felul, minerale, petri, păcură, nisip, argil, ape și fel de fel de materii aşedate ca din: intimplare şi fâro -nicl o: ordine apparentă. Examinând insă cu mat muliă attentiune vedem munti povirniţi, roce crăpate și sfări-: mate, prăpăstii infiorătore, terri inecate, caverne umplute; ldte acestea amestecate ast-fel în cât ar representa : ima- gina unei lume în ruine; Cu tâte acestea nol locuim a-- ceste ruine cu atâta securitate, generaţiunile de 6meni se succed fărd întrerupere, pămâritul produce cu abundanță tot ce trebue pentru' subsistenta animalelor Sa vegetale- lor; marea are limite i legi la care. se 'supun mișcările ei, aerul. are currenți regulați, ano-timpurile intârcerile „lor periodice şi sicure, frigul succede căldura, verdeta ma : lipsit nici 0. dată a urma: ghiețelor ; totul ne pare a fi. în „Ordine, pământul care pto'acum ni sg părea un chaos, de-”



ASPECTUL PĂMENTULUI, 

vine „ocuinta desfătătâre a omului, unde domnesce linis- 
tea şi armonia, unde totul este insuflețit și condus d'o pu-. 
tere ş'o inteligentă, care ne umple d€ respect si de ad-. 
mirațiune şi ne înaltă pin la Divinul Creator. 
_“Neegalităţile ce presintă globul pe Ssuprafacia sa .sunt 
forte pucin lucru când le compară cineva. cu massa lui, 
Şi dacă profundilatea, abisurilor ne îngrodesce, dacă în- 
năltimea munților ne umple de mirare, causa e fiindcă no! - 
le comparăm cu micsorimea ndstră şa obiectelor ce no. 
ncongidră ; însă făcând 0- comparatiune justă, asperitățile 
ce presință suprafacia. pămentului. în raport cu volumul 
seii nu sunt mai pronunciale de cât acellea ce vedem pe 
suprafacia unet portocale. 

Suprafacia globului se divide in uscat şi 7 âpă, In ra- Munţi. 
port precum unu către ducă; observăm. însă că impre- 
giurul polului nord uscatul e grămădil: mai mult, for-. 

„ măând duoă masse immense sai continente, iar spre sud. 
„Du Se găsesce de cât Australia şi părțile meridionale alle 

„ Americei şi alle Africei, terminate în “formă 'de limbi -de 
păment, şi o mulţime de insule isolate saii grupate mar 
multe la un loc, ori alineate in Gre-care directiuni, ca cum. 
ar fi puncturile culminante a lanțurilor de munţi subma- 

„rint (fig. 1). - o 
Continentele snnt acoperite cu ridicăluri. de păment mat. 

mult sait pucin pronunciate! şi care 'dupd inăltimea lor se 
Humesc coline saii munţi. „Este rar să găsescă cineva: 
munţi isolați, mat adessea ori se presintă ca un massif de 
terrămuri înălțate. şi tăiate de văr in dillerite sensuri. 
Când suut aliniati şi ocupă o. mare intindere formâză o 
serie sai un lanții de munti; mai multe lanțuri unite în- 
tre dănsele formâză aceca, ce se numnesce un system (fig. 2). Lanţurile muntilor sunt numerdse pe suprafacia globului, 

_dirigeate în tâte sensurile, si se taie sub (6te unghiurile. Puncturile. celle ma! culminante sunt acolo unde sc taie „duo€ lanturi de munți şi.sc numesc noduri; înălțimile lor 
variadă de la 200 m. pind la 800m. și 9000 m. Celle mat ?n-. 9 

nalte. verfari : de munti pe - suprafacia: globului sunt” în - Andes, Chymboraco. 6,500 m. Şi Sorata 7,900m; în I]i-. malaşa, Dawalagiri 8,000 m.. Chamalari 9,000 m. etc.
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Sub nume de munte se coprinde ori ce Movilă de pă- 
mânt sai de pictri, năltată prea mult peste nivelul mări. 
Un munte os! care ar fi se "naltă mal tol-dVauua în pantă 
înclinată de la, pâlele lur pind la Gre-care inăltime, 

Nimic nu €e ma! variat de cât formele virfuritor mun- 
ţilor, elle sunt ascutite, conice, în. formă de turnuri, alte 
ori sunt ripose şi cu trepte ([g 3). ' 

Rămurile unui lanţ de: munti sunt adessca divisate tot ca 
şi lantul; elle presintă alte ramuri perpendiculare la di- 
recțiunea lor şi. divergente la margini, care apol se ma! 
subdivia âncd în alte ramuil şi mat-mici. Se observă aseme- 

“nea că pantele sunt a rare-ori egale pe amândouă părțile 
unui lanț. Acesta se observă in munţi Jura, alle căror pan. - 
te sunt f6rte pucin inclinate despre partea Francier Și re- 
pedi în Elvetia; în Pyrinei pantele sunt mal repedi des- 
pre partea Spaniei de cât despre” Francia; asemenea în 
Alpi, în Vosgi şi mai bine ănco in Andes, care se inclin 
așa de repede despre partea oceanului pacific etc, 
”_Verfurile lanțurilor considerate in amănunte, presintă - 
ohicnuit o linie mai mult sai mar pucin ondul6să in tâlă 

„întinderea ' sa; inălțimea sa este fârle variată și în locul 
unde se adaug duot ramuri laterale oppuse se află cea 
mai mare înălțime, iar intre duoă ramuri vecine există mat 
adessea, peste virf o mare depresiune ce sa numesce git. 
"Une-ori mai multe lanturi de munţi merg mat paralel 

între densele limitând sesuri inalte; alte-ort se taie Și se 
incrucis6dă in t6te modurile, formând accea cc se numes- 
ce în Geographic Systeme de munţi. Considerându-se îs0- 
late aceste Janţuri. şi aceste systeme de munți nu ait mai 

„Dică 0 importantă geologică, dar luate în total recunâ:- 
cem că lanţurile de aceea-si ordine sunt asedale pe supra- 
facia globului, ast-fel că se găsesc pe un cere mare saii 
paralel, şi ocupă jumătate: din circumferinta, sa. Lanturile 
dintr'o altă ordine sunt dispuse pun cerc mare deosebit, 
mal mult sait: ma! pucin inclinat peste cel d'ântciii. Asa 
de exemplu dacă aruncăm privirea asupra deosebitelor lan- 
turi de munți după pământ, vom vede că Alleghany, Py- 
rinei, Apenini, munti din Croatia, “Barpaţi, cățt-va munţi 
din Persia, sunt atâtea lanţuri având aceeași direcțiune



MUNŢI SI VĂI, 

paralelă -unul cere mare, care ar lrece prin lanţul Vântâii. 
Sa constata, cel pucin pentru Europa, că janţurile de 
munți paralele corespund în general la aceeasi epocă de 
rădicare şi sunt Wacecaşi- vărstă. 

Se numesc văi spaţiurile care despart diferitele ramurt 

alle unci grupe de munti, sait chiar duoă lanțuri între 
densele, 

Dup5 intinderea şi profunditatea lor. se divid în văt mart 
și văl mici sait vălcele. Dupo: direcțiunea lor văile se mat 
divid în văr longitudinale, transversale şi radiate, formate 
prin ruperea saii dislocațiunea straturilor, “prin înduoituri 
sait prin erosiani. Viile lanțurilor cellor mari sunt câte 
o-dată strimte, profunde şi cu pereli ripoşi; ceea ce se 
observă în regiunile celle înalte alie Asiei centrale şi alle 
Americel .equatoriale, unde unele văr presintă crăpături 
“verticale înfiorătore, de 1500—2000 metre de adâncime, 
adessea aşa de strimie în cât e destul câteva bloce ros- 
togolite în lat ca să formede poduri naturale. Aste cră- 

- pături ripose sunt unul din Caracterele ţexrilor cu platouri 
„înalte, unde î6te girlele: sunt bine închise; se observă: 

Vă. 

acestea nu numai în Asia și In America, dar ânco 'penin- 
sula Scandinavă ne presintă mal multe exemple ; fundu- | 
rile, şi costele lor sunt populate cu locuinte, | 

Văile transversale sunt perpendiculare peste, celle lon- 
gitudinale, şi merg în general. lărgindu-se de la vârful: lan- 
tului pind unde ajung la .loc plan ; dar astă lărgire nu 
este uniformă . şi se observi adessca în lungimea ci un 
şir de Lărgiri şi de strimtori, care sc repelă de un mare 
număr de ort, “Pământul valei nu descinde uniform, ci pre-, 
sintă o alternanță de pante mat mult saii “mal pucin - 
înclinate, sait şi părti TipOsc; şi ceca, ce este de însemnat 
“că pantele repedI Sail ripâse se găsesc, tocmal acolo unde 
sc află srimtori, iar pante lungi și pucih inclinate acolo 
unde văile se lărgese. Daci - vesullă co vale de 6re. care 
intindere'se compune “in general d'o seric de amfithea- 
tre mari sai de bassine pucin inclinate, aflându-se unele 
„peste altele, şi comunicină între dânsele prin strimtori, al 
căror mâl prezintă. 0 pantă repede sau o  ripă. Adessea se 
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intimplă că în parlea superidră, valea se termină într'un 
vast circ, ai cărui pereți sunt drepti și al cărui centru este 

“căle o dată ocupat cun lac. 
"Văile longitudinale prin: care curg. riurile mati pre- 

sintă ades sea, acellea-și caractere. Ele no arali asemeuea 
'bassine mart care communică intre -dânsele prin 6re-. 
care rupturi de munti și unde un riă se afli restrâns. 
Ast-fel: Rhinul dupo ce 6să din lacul Constanţa ce formeză 
primul Dassin, străbate munţi ce unesc Jura cu pădurea 
ncgră, unde este mărginit și impedecat de roce. Ajungând 
la Bal schimbă direcţia și trece în intinsa câmpie a Al. 
sacici ; apot la Bingen, dupe ce a şerpuit în câmpie, taie 

munţi “Eifel sirâbătânduT printr'un git forte” strimt și 6să 
la Coblenz.: Rhonul, Dunărea, Elba un mare număr de 
riuri sunt in acellași cas; şi ceca ce ne facea nc mira 
mal mult in' aceste “accidente, este că mal-adessea comu- 
nicaţia, unui bassin cu altul se face prin puncturile celle 
“mal “nalte,: precum şi prin părțile celie mal solide alle 
munţilor care le încongioră. 

'Trecerile mărginite cu ripe colțurate ce presintă văile * 
în diverse puncturi iai in general : numele de strimtori 
saii de porțile naţiunilor, fină că adesse Ori ait sepa- 
rat popâre, ce găsiaii acolo o apărare facilă ca la porta 

„unei. didiri, Sunt multe strimtori celebre în istore pre- 
cum sunt acellea de la 'Taurus şi dela Caucas, cunoscute 
sub numele de Porta : Iberiană, “Porta Caspiană, Porta Al. . 

““baniană, Passul Isus, celebru pentru trecerea lui Alexan- 

dru; ast-fel sunt ăncd Thermopylele; unde cei 300 Spartiaţi 
opriri armia, lut Xerxes; Furcile Caudiane, unde Samnili . 
siliră pe Romani. să trecă sub jug, și altele asemenea. 
Pereţi acestor treceri tăiați drept ai câte o dată îinăl- 
țimi considerabile, și in munţi Arides se găsesc asemenea 
pereti care se inalţă pind la, i, 600 metri. 

Prin văl curg apele produse de cete, de ploi şi de'to- 
“pirea: zăpedilor, Aste ape se adună în strimtori, în vâlcele, 
prin văl transversale și formeză torrente, pirae, girle, riuri 
sai îluvil, ce se: varsă în mare sai într un lac mare; 
repediciunea: cursului lor este fârle mare în părțile unde 
văile se strimteză şi iai un curs incet şi lin, acolo unde



- CÂMPII ȘI PLATOURI, 31 

„so lărgesc, formând câte o dată lacuri mar mult sai mal pu- 
„cin intinse. Povirnişurile repedi, ripele ce se văd în trece- 

rea lor produc in gârle ceea ce se numesc căderi, cas- 
„cade şi cataracte; acestea” se găsesc mal cu sâmă în 
terrile muntose. - | o Da 

Se numeșce câmpie ori ce spaţiit plan, care nu pre- Câmpii 
sintă de cât ondulațiuni. pucin insemnate relativ cu întin- și: Plato- 

„derea el, File se găsesc la tâte inăltimele de la nivelul mă-l- . .. 
rilor pind la midlocul munţilor” cellor mar înalți, și se. .. 

„ deosebesc în câmpil jâse sau şeturi, și în câmpii ?nalte ce 
se numesc si platouri, fârd ca să putem fixa positiv li- 
mita unde se termină unele şi unde incep celle-l-alte. 
Ast-fel prin asemenea Câmpil succesive şi ca din terrassă 
în terrassă, din şeţi in şeţi se ridică continentele d'asupra 

- nivelului oceanului; lanțurile celle mari care le: străbat 
nu sunt ca să dicem:aşa de cât accidente în midlocul 
tertamurilor plane și inalte, precum se vede în platoul 
central al Franciel. .. : o 

Printre câmpiile j6se putem cita 'pe limitele Europei. 
stepele Kirghizilor, pe termurile mări, Caspia, unde 1800 
leghe pătrate se află la acellaşi nivăl cu marea neagră, 
sau Chiar mal jos, asemenea și o parte din Hollanda. 
Acs6ta- este cea mal mare depressiune ce cunâscem, şi ma- 
rea mortă |impreună cu câmpiile incungiurătâre, fărd să 
aibă o mare întindere, sunt asemenea. nai jos de cât Me- 
diterana. E 

Asle câmpii jose alle Caspici se l6gă prin pante nesim- 
tibile cu câmpiile Ucraniei şi alle Lithuaniei pino, laj IHol-. 
stein, Jutlanda etc. astfel în cât dă, Europei o immensă în- 
tindere de terri plane, : In tote părțile lumi se găsesc 
câmpii jose forte considerabile, şi America, coprinde celle 
mal intinse dupb glob, precum acellea pe unde trec nume- 
rosele ramificațiuni alle riurilor Amazonul, Plata etc.; | 

Platourile celle mat ?nalte dasupra mărilor se află în 
- cenirul Asiei, deserta Gobi la 1200 m; platoul Tibetului la 
"3600 m. asupra nivelului mări, „este cel mal. inalt -din' 
«ăte. cundscem. In. America platoul de la Quito la 3009 m. 
de "nâlţime si -al Mexicului la 2000 m. In Europa n'avem 
platouri care să se compare cu acestea nici In intindere, 
nici în înălțime ; aici celle mat insemnate sunt platoul din .
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munţi Scandinaviei, cel din Croatia, din Ardenes din Au 
vernia etc, (lig: 4.) 

Munţi. sunt Ema prin acțiunea agenţilor interni, care 
ai lucrat şi lucrâză âncă-din ântru în alard spre a modi= 
fica, supratacia cojci pămentului, dup6 cum vom vedă 
mal departe. 

Isvăre, „Apa ce se află în atmosferă sub formă de vapori s Sai ae: 
fântăni, + nuori, provine din evaporațiunea ce incârcă continuu apele 

' fe fani mărilor ş'alle continentelor. Pe fic- -care an marca perde 
țuri Ali prin evaporatiune un strat de apă aprope un metru de gro- 
siane.  sime; cu t6te acestea nivelul.ei se menţine la, aceeași in- 

nălţime, pentru că priimesce continuu 0 :egală quaniitate 
de- apă din plOI şi din fluvii. Apa oceanului redusă astfel. 
în vapori! şi “respândită în atmosferă, circulă sub formă 
de nuori, şi s6 ini6ree iar pe suprafacia globului sub for- - 
mă de plâte Sai! de zăpadă. 

- O parte din apa ce cade pe continente pătrunde in pă- 
- ment, se strecoră prin terrămurile permeabile, de nisip sait 
pietris, Şi descinde prin crepăturile naturalei care întrerup- - 

continuitatea straturilor, pin când întilnesce unul neper- 
meaDil, de argil spre exemplu; atunci ea'se respândesce 

„pe asupra Iul, urmeză tote sinuosităţile, circulă printre 
siraturi şi 6să afard pe unde găsesce O crăpătură naturală, . 
formănd” acolo un isvor saii. o fântână. Dacă munţi cei 
înalji ati ma! multe isvâră de cât locurile plane, asta pro- 
vine din causă că, fiind fârte înalți virfurile lor portă a- 
dessea ori zăpadă, care topindu- -se la Gre-care epoce ali- 

"mentă cu apă toțe ţinuturile vecine. 
In ăntrul cojer pămentului apa circulă în diferite sen- 

-Surl ca şi pe suprafacia lui, Dacă tărrămul „este for- 
mat din straturi orizontale, precum este in cârnpiile celle 
mari, apa: sulterană este pretutindini la acella-și nivel; a- 
cesta se cunâsce: 10 că puturile săpate în acei loc aii a- 
cecaşi profunditate, 2. că isvârele ordinare se află la a- 
ceeast înălţime pe costele văilor, 

- Apele superficiale ce se respăndesc printro straturile 
porose, precum straturile de nisip şi pictriş. de exemplu, 
dacă sunt retinute și Gre cum inchise între. duoă straturi 
nepermeabile de argil, form6ză precum am gis ca nisce



 
 

  
  

 
 

    
 
 

 
 
 



PUTŢURI ARTESIANE, 

pinze de apă do intindere 'câte o dată forte considerabil, şi care urmeză. t6te 'zinuosităţile acestor straturi ; aste cur- 
leghe de lungime, şi-a: origina 'in' părţile cele mai 'naltc, acolo unde-se află un lac 'saii o girlă care le alimentâză, 

suri de ape 'sutterane, careaă: une-ori ma! mult de 20—30. 

e compus din straturi inclinate, aședate' în formă de: ba- 

„Puţul artesian se pote face numa! acolo unde tertâmul 
„Sin şi alternativ 'permeabile Şi nepermeabile, adic6: un strat: de nisip aşedat; intre două straturi de argil, Şi să nu fie dis- .* locate sai rupte ca să 6să apa afar; Se face -mar'ântâiă un studii asupra naturei stratărilor Şi arangiamentulut lor, ŞI apoi se incepe, lucrarea, spre a stabili o comunicațiune între. suprafacia pămentulur şi massa de apă -sutterană, : Prin ajutorul “unei sonde. cu: care peiforă: straturile, şi se aşiadă un tub (ț6vă) cilindric în care 'se înalţă : apa ca în "un Sifon, al căruf braţ lung se afă despre partea reservoriu- - lui, iar bratul cel! scurte representat “prin cilindrul în care se înaltă apa (gs se Da Printr'acâstă "disposiţiune -apa pote tişni “în sus; dacă inălțimea de : unde: se alimentă: covirsasco: intrun *moq insemnător p'aceea a' deschideri prin care 6să afaro, A- + cesta .este origina isvârelor artesiane "şa Gre-căror ape tişnitore naturale nesleibile,--precum sunt acellea de la Vau- cluse şi Nimes din: Francia, Geyser în Islanda, :Se! vede lesne că dupo _disposiţiunea. straturilor interne alle pă: mentului, un put artesian pote: prea, bine reuşi intro câm- “pie depărtată de orice munte ; singura: conditiăze, nece- sarie este să existe un reservoriă [a Gre:care inălțime, ca să alimente -massa de apă, inchisă la Gre-care profunditate prin- straturile“ nepermeabile, şi acest reservoriă,; care mat adessea. este :un riu, pote fi la 0 prea mare: distanţă de „locul unde 'se face perforațiunica, acolo unde straturile înălțându-se 'se termină la suprafacia _Pămențulut.. Putu- „rile artesiane se. observă mal cu s6mă în terrămurile de . sediment. mediane şi superidre,. pentru cuventul că. stra. turile sunt mar pucin dislocate de căt. celle-l-alte, au mat “ pucine crepături,: şi fiind-că se găsesce mal adessea acâstă alternanță de straturi nisip6se şi argil6să, care sunt una din condiţiunile celle mai favorabilă pentru existența a. . | 8 
D, ANANESCU — GE OLUGIE, E 
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pelor țişnitâre. Unul din puţurile artesiane celle mal ce- 

lebre este. acela de.la Grenellet) din Paris, a cărul apă la 

temperatura de 2798 vine de la o profunditate de 548 m. 

co vitessă de - 4,600 litri pe minut, şi se.: ridică de la 

suprafacia pământului la o inălţime de 40 m. Stratul din ca- 

“re isvoresce apa acestui puț este nisipul. din partea infe- 

„F6ntâni 
intermi- 
tente., 

ridră a terămulut cretos inferior, iar. lucrarea lui a ţi. 

nut 7 u:ă.. La facerea unul puț artesian putem trece prin 

mai multe straturi cu apă care nu se înalţă, pind:să dăm 

peste massa de apă care se Inalţă, şi cu cât “acestă massă 

“de apă 6să de la o mai mare profunditate cu atât. tem- 
peratura ci este mal mare (fig..5). 

Se numesc fontăni intermitente sai “periodice “acelle 

isvâre alle căror curgeri variază intrun mod. periodic, a- 
dico care dupo ce ai curs cât-va timp se opresccu totul, . 
apol relncep a curge. şi iar se opresc din nuoii, şi aşa mai 
încolo. Pentru a explica acest fenomen fisic, se suposă în ' 
intrul cojei pământului presenta unui sifon natural for- 

"mat între straturi (fig. 6), şi servind de canal de scurgere. 

Apa ce se strecâră în acest sifon. este mult mal pucină 
. decât aceea ce se scurge in 'acella-şi timp, adicoj: îndată 

ce nivelul apel din intru intrece cotul sifonului, ea cur- 
ge afaro cu 6re-care repediciune, şi inceteză când nivelul 

se cobâră mal jos.de cât-cotul, apol iar începe Să curgă, 

când apa ce se strecâră cu încetul în intrul lul ajunge 
la nivelul: cotului, şi aşa mai încolo. (fig. 6). Intervalul de 
la o' curgere la alta variază dup forma. și. posiţia.. sifo- 

1) Arta d'a săpa asemenea puțuri nu este nucă. Din cea mat * 

depărtată - vechime s'aii săpat în Egypt, în desorta Sahara, în Sy- 
ria, Media, Persia, China. . Cu tote acestea .tocmaj în anul 1126s'a 

săpat în Francia cel mai vechii puţi cunoseut, la Liller aprope de 
- Calais, şi în 1834 cel de Ia Grenelle, a cărui lucrare a ținut. șâpte 
„ami. - Ne 'serrim cu aceste puțuri saii pentru a aprovisiona cu apă 

potabilă o țârră care n'are isvore, sai la irrigaţiunea livegilor , 

sai pentru a alimenta o machină ete: Putem asemenea prin ajutorul 

unui semenea puţii să facem a dispare un eloșteii, obaltă, străbă- 
tend straturile de pământ care se oppun la infltraţiunoa' apel. Xe 

mal-servim âpcă cu dânsele spre a studia natura terrâmarilor E, 
posiția minelor. - a



„Balul, adico: dupb ce o 

„FONTÂNI ȘI ISV6RE. 

“fontână a curs cât-va timp ince- teză mel multe dille şi iar 'rencepe ; altele în aceea-şi di curge şi inceteză de ma! multe Ori pe rând. Astfel : de 
găsesc. în mat. multe „Părți alle . 

fontănr intermitente . se 
globului, precum 'la. Va ucluse -şi: la. Nimes: în Francia, - In țărrile volcanice' se. găsesc mat multe isvră de ape calde la „diverse, grade de temperatură, 'pino la acella. al apel în ferbere,. ceea ce Yom vedea când vom vorbi 'de'a: pele: thermale si minerale. ; | i 

4 

n 

Agenti modificatori ai cojei Pămentului, ... 

„CAP IL: 

| , SUMAR, — Agenţi exteri: Aerul -— Vânturile, — Apa, — Gu: | ;;  dura,— Electricitatea, *. - 2 dU : bait 
După ce s'a format pămentul, câjea: lut solidă 'a fostsu 

v 
A 

p- pusă -la acţiunea „a duo Seri! de agenti, care lucrând con. „dinuu, uni. din “afaro Î 
alți din intrul' masset p 

n „Întru 'atacându”] pe suprafacie, 
lanetare 'spre periferie, ai -produs: rr t6te modificaţiunite Şi neregularităţile ce vedem astăgi pă . suprafacia globului, 

„+ Vom începe; cu studiul agenţilor -externr.. SI 

* | ! a 

„.TOtĂ lumea, scie că, cu (6lă soliditatea 16; rocele nu pote resiste mult timp variațiunilor. atmosferice. . Probe des. pre acţiunea erosivă a aerulul avem mat multe: mar an: 

Agenţi 
xterni |. 
Aerul 

teii vedem. cum edificiurile vechi CrEpă, se ruinză şi cad - cu timpul, statuele care Impodobesc grădinile nâstre perd . lustrul Şi se rod, -granitul chiar care este piatra. cea mat tare se rode şi ea:cu ti npul și se preface în pulbere. Pe fie-care minut, în tâte locurile 'astă  desagregațiune se: o- - peră asupra :materiel brute, şi nu vom trece prin nici o târră făro să dizrim urmele ceile: măi evidente,: despre ac-.. ţiunea . degrădătâre a aerului. (lg. 7, e Tote ripele munţilor pietroşi şi prăpăstiile ne presintă în adevăr. alteraţiuni, mal mult sai mat pucin profunde; aşa agregațiunea, rocelo 
mat pucin omogenă pe 

T este adessea mal pucin solidă, : suprafaciă de cât în Ceniru.: Unele
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materii minerale au sufrerit. atăt de mult elTeciele actiuner 

erosive a aerului, în cât tot ținutul unde stai: aruncate 

este acoperit de remăşitele lor sfărâmate ; in altă parte, 
bloce rotunde de granit grămădite unele peste“ altele si 

- presentând formele 'celle mal bizare... Vădendu-le ast- fel, 
adessea în equilibru: destul de -pucin stabil, este cineva 
“condus a gândi,:că aste blocealtă. dată colţurate, ai per- 

Venturtie : 

dut pucin câte pucin dungile . lor, :şi ai devenit rotunde 
precum le Întilnim astădl. In “alte locuri se .măsesc ascu- 
ţiturt, col6ne. întregit saii „crăpate, masse mir:erale sfărâ- 
mate, tâiete drept sai în pantă lină presentând gâurl şi 
crăpături, alle căror pereţi mâncaţi mărturisesc invederal 

despre actiunea (ncelă ş şi i neprecutmată, a agenţilor cro- 
sivi (lg: 8). , - 

Acrul umed lucrâză mat energic de cât t aerul uscat și 
când:este în: mişcare: “produce: mail şi “reped! devastaţiun 
de cât când este in linişte. Când se rupe equilibrul- at- - 
mosferei, „prin. differința “de. densitate în straturile el, cau- 

sată de ncegala.: distribuţiune a căldurel, atunci aerul este 
pus. în mişcare şi se. produc. currenți aerian! sali venturi,. 

Se dedsebesc "mar multe feluri de vânturi dupo - gradul 
„ lor de:vitessă. Unele străbat: 30 m.. -pe minut, şi sunt celle 

mai slabe, celle ordinare curg 100 m. pe minut, iar celle ma! 
eter percurg 2000-3000 m.: pe minut, atunci sunt u- 

BE și Caus6ză. o mulţime de devastaţiuni ; iar: pe mânr şi o- 

câne se Produc; tempeste, trompe sau Iyphâne, care ridică 

apele în formă de virtej şi' produc.adesse orl naufrage. Ven- 
„turile suflă în .(6te. direcţiunile : orizontal, vertical; “oblic, 
cu tâte acestea direcţia “lor 'cea mat ordinară - esțe. „para- 
lelă cu pământul; elle au dilferite numiri dupo: punctul 
orizontului de unde 'bat, şi se deosebesc in regulate şi ne- 
regulate; Venturi: regulate sait constante sunt Alizeele, care 
bat continuu: de la Est. spre Vest :intre “tropice Şi equalor; 

Mussoni sunt venturi. periodice, care bat in Oceanul Indian 
-“6-luni de la Răsărit spre “Apus şi: 6 lun! în sens contrariii; 

asemenea, sunt vânturile de mare şi de uscat. Mişţralul este 
- Ventul cel mai de: temut din Mediterana ; el suflă. de la 

Nord-Yest iarna şi tomna cu'mal multă! inţelă după plol



-- ACȚIUNEA AERULUL, . 
Simunul este un vent ard5tor ce suflă de la Sud sprâ.Nord . în Persia, Arabia si Egypt, ridicând nisipul desertelor şi cotropind câte:o dată caravane intregi. Sirocco -e un vânt 
ardător ce suflă in Mediterană pe țermurile Africer alle Italier. RI aa 

Venturile exersă o influinţă puternică asupra. tempera- turel; asupra vogetaţiunei Și asupra: sănălăţi omului : une- 
ori 'salutarii îndulcesc rigorea. frigului sai „tempereză căl- 
durile prea mari, favorâză vegelaţiunea, transportând va-: pori umcdi şi:caldi at oceanului în țerile uscate, curăţă -aerul respândind în spații! miasmele vătămătdre,: grămă- ”dite pe suprafacia pământului; alteorr vânturile sunt” fu- „„ Deste propagănd epidemiile, “Și : aducend desolaţiunea : şi 

„= mortea prin suflarea lor rece saii ardătdre. a 
“T6tă lumea scie cum omul ă pus la profit. forția vân: . turilor la: navigaţiunea “ vaselor cu pinze şi la morile . de vânt, a EL a a 
Venturile -aii o slabă actiune asupra rocelor solide; ac- țiunea lor- se manifestă mat cu sâmă asupra nisiparilor s'a 

“cenuşi volcanice, pe'câre le ridică în atmosferă “la 6re-: care înălțime şi. transportă la distanțe considerabile, pre-:. 
cum sc vede în desertele Africel şi în Arabia.. Câte o dată: nisipurile transportate de vânturi in Gre-care țerri, formeză 
colline mat mult sai mat.pucin inalte, ce pot fi depărtate. -. de suflarea venturilor. “Acest fenomen. se observă mal cu: - s6mă pe termurile nisip6se 'şi. plane alle ocenelor ; 'acolo : „nisipurile, transportate de valuri stai cât-va, timp .pind se - 
usucă, apol' venturile :ce. suflă despre. mare: le iati şi . le 
Împing.spre uscat. --Aste colline: de'nisip: dela. 20-—80 . metri de înălțime, puse la linie. unele dup” altele ca .nisce. - mici monticule, se numesc Dune; elle provin din actiunea: 'pune 
combinată a valurilor, a. fluxurilo. ş "a :xEnturilor. * (fig. 9) 
Sa constatat că Dunele 'înaintâză spre-uscat' pe fie-care an. 
de 20—25 metri; ast-fel elle. au cotropit spaciuri considera: . bile din vecinătatea litoralului mărilor, şi fâinduoială elle 
ar progressa mult 'in: intru uscatului, dacă nu Sar pune” 
un obstacol: mobilităţi:. acestor -deposite : prin plantatiunt. de arbori, și- mat cu sâmă de-pini maritimr.. Na Căldura atmosferei esercită;. o acţiune destructâre pe - 
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suprafacia masselor minerale solide, desagregendu-le prin 
„alternativele de condensație și de dilataţie ce . produce a- 

" supra. lor, Astă acţiune. care ni se pare nesimţibile, pro- 

Electri- 
„citatea. 

duce cu (6le astea elfectele .salle . asupra structurei : mar - 
multor roce. - A 
„Electricitatea atmosferei ânco pote :produce efecte în- 
semnătdre,.. Este probat că vescărcarea electrică:-lopesce 

” Suprafacia dilferitelor-roce, câte o dată le sparge, : Ic. stă- 

Apa 

ramă, şi face să ;se. rostogolescă sfărămăturile din “virtal 
munţilor. pin. în fundul văilor, sait: le. asvirle la distanțe 
mări... Saussur în: desele sallo călătorit la Muntele Alb din. 
Alpi citeză ma! multe . urme, de topire, produse prin că..: 
derea trăsnetulut pe puncturile culminante “alle munților, 
care aii dupd cum se scie proprietatea d'a; altrage fluidul 
electric :. ceea; ce. a făcut a le considera :ca “nisce vaste 
paratunetezalle globului, In Pyrenel s'aii. constatat multe: 
asemenea exemple, ăi | E . 
-Pe-d'allă parte s'a observat ca trăsnetul cădând pe -pă- 

menturi: nisipose, pătrunde pin la “Gre-care profunditate, 
sapă. acolo, canaluri ;strimte; neregulale în forme :de zig. - 
zag, cu, pereţi :consolidaţi prin topirea nisipului când este : 
argilos sai calcaros, -; : A Ca DIR 
- Aerul. umed, adico încărcat de vapori. de apă, ânco .are.: 0 actiune erosiră mult mal mare asupra cojel pământ: - lut de cât aceea a aerului uscat, fârd umiditate ; insă mo-.: - 
dificaţiunile celle mat Insemnătâre,. ce-se săvârşesc pe su-" prafacia globului, sunt acellea ce provin din acţiunea apel. . ... 

Dintre toţi agenţi externi cel ma! puternic este apa; ea . .. 
considerată în celle: (rel stări alle salle :.'solidă, liquidă şi 
gâz6să, are o “acţiune destructâre şi reparatâre asupra 'co-.. jel pământului, :. : 
-In. stare gazâsă sunt. vapori de apă ce so-află în atrnos- 

„feră, care dând: umiditate :aerulur1 face ' să: lucrede: cu * „mal multă energie de cât aerul uscaţ,.:-.. .:. 
In stare liquidă apa j6că un rol “forte important: în. | schimbările ce, se fac pe; suprafacia- globului; - ea'-are o:. dublă acţiune: una chimică, disolvând prin acidul -carbo- nic ce conţine, rocele calcarâse prin care rece, şi alta mecanică, lucrând prin propria sa greutate, şi mar. cu s6- 
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„ACȚIUNEA APELOR. 

„ Mă prin miscarea de care pote fi animată. Ploaia care 
cade în mică quantitate produce eltecte pucin simţitore : une 
ori abia se strecoră prin straturiie. mobile ca să alimenteze - 
unele'isvore ;: iar când ploile sunt torentiale, sai când 
zăpedile se topesc pe, munti, se v&d atunci apele curgând 
şiroie din tâte părţile, sapă pământurile. mobile, le brăs- 

„ duesce în difierite sensuri, lărgesce crepăturile, şi cară o: : 
"quantitate “considerabile de sfărămituri de tot.felul de ro. 
ce, ptraele, girlele şi riurile iau pe rind aceste. sedimente; - 
pe care le târăsc câte o dată prea! departe, şi dupo legile 
„mecanicel, când apăsarea predomină asupra, forței curren: 
tului, sedimentele se: depun dup? ordinul. -grossimel şal 
densități, adico: matântâiă celle mal grele, pe urmă celle 
de midloc, şi ?n, urmă de tot. părţile celle ma! uşurele ca- 
re sunt cărate pino la mare. SED tai 

„Un pirlă nensemnat 'când vine mare desrădăcineză ar- 
bori, surpă locninte şi baricadâză' drumurile cu pietri ma! 

“mult Sai ma! pucin. volumin6se, şi produce:nisce devas- 
tatiuni de care: ne 'mirăm--când se- retrag 'apele,: Apele 
curgătre produc efecte cu atat mal: considerabile cu cât 
albiile lor sunt mar'mult: înclinate.şi prin urmare - cursu-, 
rile mal repedi,. cu t6te acestea torrentele celle mal repedi 
tărând bloce cu */, metru de diametrv, ai pante dela i 
grade, şi multe riuri curg. c'o mare. 'vitessă. p'o pantă for- 
te slabă: 3—4 minute: este limita: înclinaţiuni .. riurilor 

- Davigabile. : Rhinul si Rhonul, riurile celle ma! TepedI şi 
cu 6re-care'profunâitate, curg p'o pantă de 1—2 grade, şi. 
în unele locuri panta devine şi mar pucin înclinată... 

- Apele în-mişcare ai o acţiune destructâre pe d'o.parte, 
şi reparatore pe dalta; elle rup dintPun loc fragmente mal 
mult s'a mal pucin voluminâse, pe care apot le transportă 
la distanțe proportionale cu inclinațiunea solulul și cu vi- 
tessa currentului. Aşa dar ori. de câte .orl 'panta este mal: 
pucin înclinată, vitessa currentulut se micşoreză. şi. frag- 
mentele de petri mal mari ce cară remân în fundul văilor, : 
nu departe. de locul de unde sai. rupt,: celle mai. mici 
sunt cărate:mal departe. In transportul lor aceste frag- 

„Mente şi aceste bloce se ciocnesc-şi se frâcă unele de 
altele, .perd colţurile, se 'rotundesc, suprafacia lor curbă se 
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lustruesce: acestea sunt petri rostogolite, care pot fi mai 
mult s'ai mat pucin, volumindse, şi se găsesc. mal cu sâmă 
„în ţerrile muntâse aduse de iuni; .când petrile. sunt mai 
“mici se numesc. pietricele sai. galete, şi. se. găsesc, pe 
termurile: riurilor şi mai. cu s6mă pe litoralul mărilor, : | 

Se observă la un. rii că vitessa lui variază, „dup cum 
- Va avă albia mal ingustă sati malilată: când albia se lăţesce 
curentul este mai incet, când albia: se îngusteză acolo e 
mal adânc şi currentul e-mal repede; la ori. ce rii: Cur. 
rentul e mat repede în midloc, pe la. margini este mai 
pucin. repede,: fiind-că. intimpină dre- -care. obstacole fre- 

- cânduse. de țermuri: 
-Permurile” mobile nisipose . sunt mai lesnc, atlacale, de 
currenți fluviilor de “cât termurile solide, aşa de exemplu: 
multe Tiuri având albia nisiposă "ȘI al schimbat direcţia 
lor, şi țermurile ai luat o circumscripție diflerită de'a 
ceea ce ai avut, mar.cu-s6mă, dacă presintă şi dese sinuo- 

: sită. Fluviile şi “n general-t6te: cursurile de apă exersă 
0 acţiune. continuă asupra, termurilor: marginile lor sunt 
degradate, mâncate şi: TOse,. “chiar când sunt “formate de ro- 
cele celle mal tari; căci astă acţiune erosivă a apel în miş- 
care, ţinând în suspensiune- corpuri solide, se face simțită 
pind asupra granitului, Invingând : obstacolile . celie mat 
mari şi rupend dăgazuri puternice. Astă degradaţiune. este 
tot-dauna în. raport cu sinuosităţile. termurilor și, cu repe- . 
diciunea cursului apel; “Şi se înţelege că cu, cât, sinuosi- 
iătile sunt: mat: dese. şi, mal pronunciate, cu atât mal mult 
şi “termurile sunt expuse - -la acţiunea, currentului, fiind-că 
atunci elle % i presintă o Suprafaciă mal intinsă. Observa- 
țiunile repetate in mât. multe locuri ne : arâță că girlele, 

„ce "ai -un curs :repede şi .pucin întins, transportă pietri- 
celile pino la mare, pe când acellea..al căror curs, este lung 

“Şi currentul moderat, le depun.in, albia lor, cărând numat 
nisipul şi nomolul pino la.. imbucătura lor .unde se for- 
meză deltele. a aa i e. 

Se întimplă une or:.că apa. rtuluț. să rupă 0. Intin-. 
dere mare: de pământ,.avenă pâte.: şi „plantaţiuni. pe 
dânsa, după, ţărmul drept şi so transporte la Gre-care dis- 
tanță pe malul stâng. Ast- iel de: transport de păment dinte” 
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un loc intr'altul se numesce atțerismenţ, (îg. 10) Totnumi. . 
Tea acâsta se dă depositelor de pământ ce se formâză În . 
întrul riurilor ca nisce insule, acolo unde currentul este 

„lin şi apa conţine in suspensiune materii nisipâse sau ar- gilOse. Când depositele acestea se formâză ca nisce: limbi de pământ, ce. cresc neincetat la imbticăţura, rturilor,. se 
numesc delte şi sunt forte fertile: “aşa” sunt renumite in ". Tertilitate deltele Rhinulut, Nilulur Şalle Gangului, -......- 

Apa lucrând prin greulatea. sa ca, tâte “celle-l-alte . cor- "puri, exersă o acţiune puternică asupra dăgazurilor, ; sau obstacolilor care pot s'o oprâscă. Aşa se: vid nenorocitele eflecte alle inundațiunilor la care sunt expuse mai multe țări, aşedate la un nivel mai jos.de cât .riurile, lacurile, - sau de cât. mările, Când în „urma revărsărilor apelor, unele văl sunt barricadate: de pietri, apele grămăaiie in formă -de lacuri, prin greutalea lor. pot învinge obstacolile 
ce li se. oppun la trecere, ast-fel-se observă In urma unui 
cutremur de pamânt, după cum vom vede la. agenţi 'in-- terni... Lacurile ce se produc câte 0.dată în'văi prin-to- „pirea zăpedilor şi. a gheţelor din munţi; formeză acolo o massă enormă de apă; „abia incepe a se face o scurgere - printr'o. crepătură; care se, măresce apol. cu mare repe- 
diciune si, indată lacul se revarsă “şi lot. dăgazul este rupl. Un volum mare de apă; se. precipită co iuțeală. mat mare, 

- Şi nimic nu pâte resiste la acțiunea combinată a massel şi a vitessel (iuţelă), care; câte. odată merge pindla 15 şi "20 metri pe secundă. .. „..., 
„.-. Apele ce cad de la: Gre-care, înălţime Precum “sunt: cas- : cadele; produc excavaţiuni in. rocele unde cad, și cu. cât o 

massa de apă este. mar lală şi cade de lao înălțime mat mare, cu atăt excavaţiunile ce produce sunt ma! conşide.-. rabile : aşa -este de ex. cascada Niagara din America, for- mată din lacul Erio ce -se -varsă tn Ontario de la o inăl: țime de 46 m, cascada Gavarnia din Pyrenel. etc. (fig. 11). ” «- Modificaţiunile aduse suprafacier globului: prin acţiunea apelor mici, precum aceea. a piraelor, a .riurilor,- a. lacuri- lor şa cascadelor, cu tâte, că destul de insemnătâre,. sunt cu tâte acestea pncin .lucru,in comparaţie, cu ceea ce pro-! duce acţiunea masselor, immense de apc alle mări or și. 
- 
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alle 'oceanelor. : Apele mărilor şi ocânelor sunt animate 
d'o mişcare regulată cunoscută din timpi cel mal depăr- 
taţi sub nume de “flux şi reflux, causat probabil de acţiu- * 
nea sorelut şi a lunel-asupra apelor oceanului. Acest fe- 

„ nomen consistă în înălțarea apelor peste țermui în timp 
de -şese 'ore, şi ?n retragerea lor tot în atât timp înapoi. 
Acţiunea destructore a fluxului şă refluxului se vede nu 
numal pe țermurile mobile, dar chiar pe țermurile solide . 

„ numite faleze, în care bătend continuu valurile produce o 
ă mulţime “d'excavaţiuni şi chiar adevârate grotte, precum se 
„vede pe câstele Normandier, după. ţermurile Lamanchului. In 

altă parte valurile mănâncă pe: dedesubt malurile, face 
să cadă pelri mari din vârful. falezelor, şi formâză ca - 
un dăgaz natural in contra puteri mări (fig. 12). Yalurile 
se produc nu numa! pe' suprafacia mărilor când sunt ven. 
turi, dar şi pe fundul lor, care este tot aşa de neregulat: 
ca şi suprafacia uscatului. Precum în atmosferă sunt. : 
currenţi aerieni sai vânturi, care înfluenț6ză asupra climelr, 
asemenea şi în apele mărilor sunt currenţi marin! din care 
cel, mal principali sunt: currentul Equatorial și Gulf Stream ; 
cel d'ânttiă' comunică apelor oceanului dintre tropice -o 
mișcare de la:0rient spre Occident, in sensul contrarii al 
Totațiuni pămentului, şi cel d'al duoilea pune în mişcare 

„„ apele Atlanticel de la Nord spre Sud, despre partea sep- 
tentrională a Americei spre Africa. 
:, Talazurile ai în adevăr o putere enormă, mal cu: s&mă 
acolo unde rocele tăiate în pantă repede se află expuse la va- ' 

“Tarile uner mări deschise (îg. 13). Loviturile sunt câte'o dată 
aşa de mari în'cât pământul se“ cutremură sub” picidre,; 
dăgazurile celle mar solide nu pot: resiste, bloce: enorme 
de pietri'sunt rupte, duse departe pe uscat, şi: asvirlite 
vertical: peste intrarea portului mări ca. nisce. petricele, 
bănci de nisip 'şi de galete 'sunt adessea. risipite, şi țerri 
întregi întrun minut se află distruse... 

; Chronicile şi tradiţiunile -țerilor maritime ne ofleră nu. | 
mer6se exemple de schimbârI Successive, :desastre instan-: . 
“tanee. ce S'aii întimplat:in mal: multe localităţi pe: ţermu- 
rile nărilor prin inaintarea sai retragerea. apelor; aşa de 
exemplu unde marea a înaintat, surpând continuu fa'ezele; 

.
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turnuri, phare, locuințe Şi chiar sate ai fost părăsite : în altă parte unde S'a .retras marca, pharele şi locuinţele din apropierea mări aii remas forte departe de dânsa: iată cum marea schimbă continun circonscripția coutinentelor 'si a insulior,. : i ea a a Apele ce: curg pe suprafacia şi în înteriorul pământuluț nu sunt nici odată curate, ci conțin În disoluţiune diverse „ Substante calcarâse; pe cure lo: depun incet pe fundul Da. sinelor. Aste ape exersă o acţiune chimică asupra” mate. Tiilor. ce pot disolva. sai immediat: Sail: prin ajutorul a- cidului carbonic ce conțin. Immediat elie lucr6dă asupra - unor săruri pucin abundente; ce iai de icr:de Colo, sau. asupra Gre-căror deposite de. sulfate. do calce, pe care râde în diverse modurt.. Incărcate.de acid carbonic apeie. e- xersă acțiunea lor asupra rocelor calcarâse la, diverse în- nălţimi, în. care: produe 6re-care excavaţiuni -mat mult. - mal pucin spaţidse, şi ast-fel se formâză grotlele * sai ca-: vernele. In unele. dintraceste groito se găsesc lipite sus, . jos, saii pe perelii lor nisce corpuri calcarâse de 'forme: - conice, ce se numesce Stalacitite şi Stalagmite ([ig..14),.:: Apa încărcată cu: materir calcarose -(carbonat de -calce): „Se strecoră p'intre..roce, şi.ajungând la bolta: grotter pri-: ma picătură se evaporă, şi calcarul se” depune acolo în: forma “inut bob de Disip care servă de .simbure, vine apoi. „a duoa picătură şi udă peste tot simburele. calcaros depus de: prima. picătură, partea er fluidă -se evapora Şi calcarul se: depune ca un strat uniform peste tot, dup” aceea vin suc- cessiv picături .de apă, lăsând fie-care câte un strat. de Calcar, şi ast-fel se formeză Stalactitele pe bolțile şi pe: pereți! grottelor.. Când apa vine în mat mare quantitate;: prisosul pică jos şi se formeză acolo în sens invers, “COr-:. puil conice ca şi celle de Sus, acestea se: numesc Stalag-. mite. Şi-unele şi altele sunt formate din straturi 'concen-:. - trice -mar: mult sai may pucin cristaline, unele cresc atât: de. mult in: căt se ating :Stalactitele: de sus. cu Slalagmitele - de jos, şi dai nascere la: nisce col6ne, naturale, ce par a i sculptate cu. artă şi. suportă bolta grotiel; aşa se văd la: no! in groitele-de-la Polovraci şi de la Dimbovicidră,:: --: Apa Ia stare solidă, adico ghiacia, exersă o 'acţiune des-":- 
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" tructâre asupra cojel pământului. Apa inghețând Şi Mă- - 
resce volumul, d'aceea tot. dauha. ea plutosce pe d'asapra 
riurilor şa, lacurilor, 
Pietrile por6se şi rocele cu: mic: crepăturt ce conţin - 

intânsele apă, în timpul îngheţulur se sfăramă, căci apa 
mărindu'și volumul 'depărtâză. moleculele. solidului,, pTo- 

„duce crepăturț nuoi, lărgesce pe celle vechi, şi ast-fel pie- 
trile acestea se sparg şi se fragmentăză -in tâte sensurile, 
Căj ține frigul apa inghicțată unesce.âncd părțile solidului 
ca un ciment, dar indaiă ce incepe a se desg sheg, fragmen- 
tele nu ma! pot sta: unite,. elle se deslipese şi cad; d'aceea 
în timpul desghețului. zăpedilor se văd rostogolindu se după 
virfurile munţilor pe: pâlele lor fragmente mart de pictri, 
care: de multe: or! produc stricăciuni simţitore. 
“Dacă apele curgitâre rod şi rostogolesc. la distanțe mari 

pietri şi. bloce mai mult sai mar pucin considerabile, 
“ghiacicle âncâ sunt un. midloc de transport. Toti călători. 
care ai visitat. regiunile glaciale din. marea, nordului, "au . 
vădut' pei jermuri ghiete, conținend: fragmente de Dloce de 
diverse, mărimi, şi ?n timpul “des ghețului ghieţari plutind, - 
şi târând aceste. fragmente la-larg , purtându- -le apol în (6- 
ie direcţiunile,. depunendu-le ici: şi "colo, Sail lăssându le să 

-„ cadă. în fundul mări. :. Ast-fel la. „Canada, Groenlanda şi. 
Nuoa-Zembla S'aii vădut bloce: prea 'volumin6se transpor- 
tate. dintrun: loc întraltul,: la distanțe adessea considera- 
bile de la locul de unde saă .rupt. a 
“Ghieţari ce ocupă văile inalte de: prin munţi, a căror. 

" desghiețare alimentă mai multe girle, sunt asemenea un 
midloc de transport forte insemnător; aşa când dă căldură, 
aste deposite de shiaţă incep a aluneca, şi .a. descinde pe 
panta munţilor, şi dacă se află pe suprafacia lor Gre-care 
fragmente de pietri, sai bloce adessea de; dimensiuni e- 
norme cădute din vârful munților, sunt cărate făr frecare 

din părţile *nalte la celle' jose, la distanțe considerabile 
din locul de unde sati. rupt. 'Aste fragmente mari 'de Gra-" 
nit, Gneis sau Porphyr, aduse de. ghete din regiunile po- 
lare 'spre- celle tropicale, din virfarile” munţilor: în văl “şi - 

„în câmpil,: dupo:cum se văd în „deosebite părți alle glo- 
bulvi,- “în, munţi Scandinaviei, în munţi” Jura şi Alpi Hel--



ACȚIUNEA GHEȚARILOR, . 
veției şi în America septentrională, se numesc Bloce er- ratice.. Da Ia Pe fie-care an ghiețele de.la St. Laurent transportă la 
distanțe mar! fragmente de minerale, ce depun. sai pe 
ţermurile riurilor, sai în unele locuri jose, unde sea edă 
„ca nisce şiruri mal mult Sati mal pucin regulate. Gheţele 
alunecând . pe : panta munţilor transportă . fragmente . de. pietri, ce se află pe părţile: lor laterale sai terminale, -şi topindu-se depun pe câstele văilor aceste fragmente, ali- "niate în formă de şiruri sai grămădite la 'un loc: acestea 
se numesc morene, și dup” 'arangiamentul lor sunt de duoă feluri: morene lalerale şi fruntale sai terminale (fig. 15). Călătorii din regiunile Nordului ne 'spun că?n timpul ru” peri ghețelor, deosebit de ghieţari, fragniente de ghiață de mărimi ingroditore, ca nisce munţi, plutesc pe supra- facia "mărilor circumpolare spre Sud: acestea se “nu. mesc ghiete plutitore, elle sunt forte periculose pentru navigatori şi 4 tmpedică da strebate:pină la poll.. . „Un alt fenomen. ce se raportă la transportul ghieților. este striagiul (sgărierea) şi lustruirea - rocelor, * | In regiunile septentrionale alle continentelor, în' Scan- . . i: . . *. ” o. . Li dinavia, în munţi Alpi și Jara, pe panta munţilor schistoşt, se văd în unele locuri, nisce sgirieturi mal mult sau mar pucin visibile, trase de la vârf spre basă, şi într'alte părti ro-" . “cele presintă suprafacia lor lustruită. Acest fenomen să ex- plică prin transportul ghetarilor; ce conţineau în întru lor : fragmente de petri colțurate sai plane, alle căror dune, 

colţuri sait facete, eşina afaro-ps partea, inferidră a aces- 
tor ghietari, ce alunecaii 'cu incetul pe costele ' munţilor | de :schiste, aii tăsat urme de trecerea lor, .sgăriind pe u-' nele şi: lustruind pe altele (fig., 16). 
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CAB. IV. 

"Deposite de diverse naturi formate priu acţi- 
E Ii unea apelor. aie 

* SUMAR. ——-Deposite marine, de ape dulci, eaibonate 'saă: sili- 
"” cate. — Deposito de' naturi ănimale sati vegetale. 

Decă pe d'o parte apa lucrâdă ca un agent destructor . 
asupra câjel solide a pâmentului, pe data insă repară și 
formegă deposite,. sai “straturi: mai mult sati mar. pucin. 
considerabile, ingroşănă coja:pămentului de jos în sus, a: 
dico: părţile ce rupe dintro, parte le cară la .Gre-care, 
distanţă departe de -locul de unde le a deslipit, aşeden-: 
du-le acolo unele peste altele, ast-tel că .0. destructie, să- 
virşită asupra unul punct al globului, este urmată do re-, 
producţiune în altă parte: E ae a. 
“Am vădut cum apele curgttdre sapă. şi, deslipesc după - 
ţermuri părţi de pâment, sai, fragmente de pictri, pe care 
le aşedă în aită parte, am v&dul asemenea că atât apele 
curgătore cât şi. celle stătătore prin acțiunea ploilor şa 
desgheţulur cresc cu repediciuns, es dia albia lor şi pro- 

duc devastatiuni insemnătâre inundând câmpii, - sate Şi o-. 
raşe întregi. Mal 'scim ânco că apele conţin în .suspen-. 
siune sai în disoluţiune; diverse materil, pe care le depun 
pe țermuri “saii în fundu apelor, acolo unde currentul este 
mal lin. Depositele acestea sunt de diverse naturi, -cea 
mai mare parte sunt deposite minerale, precum calcar, 
SYyp,. marne, argil, sare, gresă, nisip ; sunt 6nsă şi. depo- 

; - site de resturi de animale, precum: 6se, conchilil, sold, 
teste, coralii etc; asemenea şi deposite de natură vegetale 

"precum: creci, trunchiuri, frunde de arbori şi muschi, ca- d 
re intrând în descomposițiune produc. cărbuni: de pă- 

„ment, lignită şi turbă, ro 
Dar aste diverse deposite se formegă atât in apa sărată 

a mărilor cât şi în apele dulci, aceea. le deosebim în N „“ deposite marine şi de ape dulei, fluviatile şi lacustre, Depesite  Depositele marine care se formedă, astădi pe littoralul . marine, - CC
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mărilor se compune din galete, nisip şi nomol, ce riurile cară acolo, şi le -aşedă in formă de Straluri mal mult saii | mal pucin orizontale. Apa. mări conține * in disoluţiune . „0 miaţime de săruri neorganice, precum: clorur de sodium, carbonate şi phosphate de 'calce şi de magnesin: pe care -.- le depune cu încetul la fund, Când se, 'precepită In. mare. quantitate materiile calcarâse pot -cotropi animalele ce trăiesc pe fundul. mări, şi să remână. conchiliite .lor acolo. "Asi fel Saii format ;successiv Straturile: considerabile .de calcar, ce compun terremurile sedimentare alle cojel .pă- mântului (fig. 17), Ie i: Era „Resturile de animale 'ce găsim Intwensele . atestă: cum că, aste straturi puternice. de calcar s'aă format -in. apele mărilor din diversele periode geologice. Pundul .mărilor şal ocenelor .n'a. fost tot-dauna, sub ape, „circumscripţia _lor wa fost tot-dbauna aceea-şi, substanțele . culcarâse. ce conţin apele'mărilor servă animalelor, ce, trăiesc intrân:: sele, .a “şi construi. invelişul: corpului sai conchiliile lor. . Altele utilisă. aste substanţe. calcarâse: arangiându-le în 

formă arbocescentă ca nisce creci de arbori, astfel sunţ mal multi Polypi, care trăiesc in colonit „xall pe fundul mărilor, precum :: Coraliul (Mărgeanul),-; Madreporele „ele, „ Aste arborescente calcarâse fabricate: de Polypi Coralieni, pot cresce asa de mult în :cât să attingă nivelul apel ŞI Să. ir 6să pe asupra, vEdându-se de la 6re-care distanță. Ast-fel se . :: formeză insulile de coraliii, saii rescivele madreporice ce se găsesc în Mediterana, in Archipelagul Indian, oceanul Pacific 
e!c, şi care de multe ori sunt periculose pentru naviga- tori. Forma lor. este iin genere circuiară; celle mai multe 
se găsesc imprejurul craterului unu vulcan= sub marin; „ pe-unele se depun cu timpul materit pământ6se, formându- se un strat pe. care cresc şi vegetale. (îg. 18). Si Câteodată: se găsesc bănci madreporice "la diverse În nălțimt, la 200 sau 300 metri,. ceea ce, arată că. aii fost în-. nălțate din. fundul: mărilor. prin acțiunea agenţilor interni, 
Depositele formate în lacuri şi "n riări.se. deosebesc de Deposito: celle marine. prin resturile organice ce „conţin.. .Conchi- do ape Jiile molluscilor de ape dulci Sunt subțiri şi mult mar pu- cin numerâse de cât celle marine; aşa dintre univalvi sunt: 

1



48 AGENȚI EXTERNI, 

Line, Planorbe, Paludine, Cyclostome, Molanit; ; din Di- 
valve sunt: Unio, Anodonta, Cyrene, Cyclade, Lipsa com- 
plectă de ori ce fel de Polypierr şi Echinide este ân€ un 
caracter importărit al depositelor de ape” dulci. ' 

* Depositele ce presintă aceste caractere sunt fârte comune: 
pe suprafacia globului; elle se formeză pe fie-care 'di in 
fundul apelor stătătore, şi le găsim in mar multe părţi, 
pe:unde ai fost fundurile lacurilor vechi, asa. este “tuful - 
calcar. saii travertinul: de la Tivoli; un exemplu frapant de: | 
aceste formaţiuni de ape dulci, sunt asemenca Stalactitele 
şi Stalagmitele, ce se găsesc prin grotte; şi despre caream |. 
vorbit altă dată. În Francia există o mulţime de isvore 

. calcarifere, ma! cu s6mă in Auvernia; în” Burgonia şi in 
Ceveni; în. Italia, sunt şi mal multe, şi: in general se află 
mal în tâte) țerrile vulcanice “vechi si moderne. Fontâna 
de la St, Allyr, aprâpe de Clermont; în Auvernia, alle că- 
Tel ape sunt curate și limpedi, este aşa de avută în car- 
bonat de, călce, încât acopere.t6te obiectele ce 'lassă ci- 
neva''să stea întrânsele numai câteva luni, şi le dă as . 
pectul une! petrificaţiuni.” In -mai multe: localităţr- Gmeni 
au tras fol6se din astă- proprietate încrustantă a apelor, în 

- “cât printro evăporaţiune -precipitată obţin tipare: în  reliev 
-“de medalii, vase, statue etc. : 

Deposite : - 
silici6se. 

-Cu tote că silicea este fârte pucin colub Mă, în apă, l0-. 
„tmşi se găsesc mat multe isvâre minerale şi hernie, ce ca- 
re, pe lângo carbonatul de calce, contin: şi Gre-care quan- 
titate de: silice, ce elle depun când vin în contact cu aerul. 
Aşa se formedă tufuri de „calcar -mal mult sai mat. „pucin 
siliciose, sai Chiar tufuri de-silice hydraiată, când apele 
sunt numai siliciose, Ast-fel sunt nu numal apele Geyserilor 
din Islanda ci: şi celle de la Sf..Michail din insulele Azore, - 
“formând. deposite silicidse împrejurul lor; în alte jocalităţi 
depositele acestea, sunt aşedate în formă de straturi sub- - 
ţiri paralele între. dânsele, orizontale sait pucin ondulate, - 

_în.care se găsesc şi remăşiţe de fiinţe organisale, mai cu 

  

„ s&mă vegetale unele impieirite, altele: au dispărut lăssand 
a întipărite; acolo: formele lor. : 

„Regnul vegetal ia'o mare parte în formațiunile | ce în- . 
grâşă c6jea solidă a globului, aşa păduri seculare: aul fost



_ DEPOSITE VEGETALE. 

daborita: Şi Ingropate,:-grămegt.considerabile:de lemne, ai; - fost-innecate. de. aper Şivi în :urmăstacoperitey de.: depositea "dealtă natură; plantererb6secde; bălți, prin grămădirea:re+,, - 
mâş țelor:lor: may mult; saii;mat; pucin alterate;-supusesla.! "0 descompositiunesaă o carbonisațiune:iincâtă, dată -nas+n cerea straturi. decturbă; care acoperă câte o dată întin- dest considerabile. vătişi;locurr-geţe la diferite înălţimi; în altă parte:trunchiust şi: crăci: de;arbori carbonisațe: pe-loc;: 
Sai dup ce'aii fost-transportate: la;-locurt, jose,;::în forme:ț de bassine, de către curenţi apelor catacly3melor;; antice; , supuse apola.o temperatură,şi la 0.pressiune inaltă,.saă format:eărbuni, de jpăment;,;Inșline::remăşiţea der plantei ter:- 
restre "amestecate: cu părţi: pământ63ex decțargili: şi «nisip;;: Produci;un strat; de:pâmânt-vegetali-a sCăruli grossime;+ sa, măresce pe fie-care an, .... a ee a 

In, mat, multe. locuri-pg-suprafacia;globulur; mabicu sâmă In locuri-j0se, şi bălL6se;-se:ifurmeză-po-t6tă d ipoa.;deposite , de.vegetale, a căror descompositiunerproduce run'combusp tibil particular: numitrturiă;. iar.localităţile. unde Se'găsesc;: gri megI :considerabile ; de- aceste, deposite.-se Dumesoritur== bere, : Cassăr:se POlă: forma «turba arevirebuință de. Cons: cursul» mar: multora circumstanţe; particulare; ea; nu Seif . ce. În ape: curgătsre,: nicluin.:lacurt profi unde, ..nict'In-smtr- q Curi, -care se:usucă. uncori;: ea;nu se! manifestă-de cât în losic curile. unde, apele;stătătâre;; sa -curicetul :reinoite;.s6.pot.-: conserva, tot-u'auna fără. să fepreatadân, -. „ -TOle.vegetalele- aquatice -care se. Îmulţesc cu::marer: re-: pediciune,. precum «muschi, corifervele. elc;,.. alle: căror Țe-: măşiţe-grămădindu-se, lan. loc--formâdii. pasta. principală; care invelesce: pa, “tâte:celle.l-alte;şi. concură pole: la:+ des-:i compositiunta lor.. Cu: dânsele-se: unesc un: mare: număr de vegetale. terrestre,:aduse. de riuri: mal.'cu,sâmă.. in. "TO, -vărsările.. lor,. Adessea; se găsesc iarbori: iagropaW ; la: Gro-::- care profunditate in-nisip-:şi: in:argil; unii; se par afi.ruptr i pe. loc: şi resturnati: aprâpe:de: rădăcina „lor; [ixată- în: fun... dul ;turbierel.: In unele: locuri aste remăşite sunt fârte nu... mer6se,; pare Car fi-fost pădurti întregi îngropate Intacela-si "loc; unde elle: cresceati: Inainte, de: formațiunea.turber.:”, Plantele. co.se. găşesc-ast-fel se raportă-t6te -la vegeta.. "D. ANANESCU — GEOLOGIE. 
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AGENȚI EXTERNI. 

- țianea actuală, precum arbori resinoşi, stejari, mesteacăn, * 
frassini, ulmi etc.. Cer dbântâiă sunt mat bine conservaţi, - 
el ai. conservat t6tă soliditatea lor numat sai negrit, cer- 
l-alţi din contra sai prefăcut în pământ friabil;: care apo! 
prin marea uscăciune se reduce în pulbere. 

„Adesea orl in turbiere se găsesc şi remăşițe de mammi- 
-.fere din epoc actuală, precum 6se de bot, cârne de cerbi, 

dinți de mistreu etc., şi chiar schelete, intregi :- aşa. în tur. - 
bierele Irlandei s'a găsit scheletul intreg al unul cerb cu - 
câmele forte mari. --..: Ma Dra 
“Turbierele repaosă pe âifferite: deposite de nisip, argil 

şi chiar. pe roce de cristallisațiune; în altă parte combus- - 
tibilul presintă ma! multe straturi alternând cu alte straturi 
aluviane de nisip, argil, sai marne conchiliere, conţinănd . 
conchili! de ape dulci şi terrestre. . -. i 
“Astă alternanță de straturi nu se pote explica mal bine 

„de cât printro oscillaţiune a coje! pămentului, correspun- 
dend cu fundul “acestor lacuri; adico: fundul lor sa inălțat-- 

” şi sa cufundat successiv, rămâind când pe uscat când in apă -- 
şi priimind pe' dânsul dillerite deposite.: Turbierele sunt - 
abundante pe suprafacia globului distribuite in. formă de 
passiae cu întinderi mal mult saii ma! pucin considerabile, 
ocupând depressiunile cojer pământului la tote - înălțimile, 
pind şi-pe virful munţilor precum în Alpi, şi pe: plătouri : 
inalte, precum în centrul” Franciei, saă in câmpiljose pre. | 
cum în Silesia, Prusia, Hanovra, Westphalia, Hollanda, etc. - 
Elle urmâză in general directiunea văilor, prin munti în- 
nalţi saii pe câmpil inalte şi Jose, iar.n localităţile unde se 
afiă aste deposite se fac exploatațiuni d'o mare importanţă, - 
Cea mal mare parte din turbiere sunt formate de vegetale - 
îuviatile; cu tâte acestea 'se găsesc prea mic! deposite 
compuse de plante marine. Ast-fel se vede în golfurile . 
nisip6sc alle oceanului şi'mal cu semă pe câstele Jut: 
landci; dar aste mici deposite sunt ma! cu s6mă trans 
portate de valurile mări, decât o formatiune marină, anal6gă . 
cu aceea ce am artlat mal sus. Câte o dată se facici şi colo '. 
prin munţi deposite de muschi, de frunde şi diverse re- 
măşite, care grimădite în fundul văilor umed! dau nascere 
la un fel de turbă prâstă de care nimint nu se pote servi. 

4



DEPOSITE CARBONOSE: | 51. 
Este nccontestabil că depositele carbonâse ce sa găsesc Deposite n dilferite straturi alle cojel pămentului, Saii produs prin carbon6- remăşițele vegetalelor care Sau grămădit acolo ; ceea ce - probă acesta sunt resturile numerdse si caracteristice de. trunchiuri şi frunde ce găssim in massa combustibilului, “TOlă lumea este de accord în privinţa acâsta, dar nu e. . “tot aşa relativ la modul de grămădire al tuturor acestor : | remăşiţe. Uni geologi pretind că lOte depositele ce -cu- - nOscem sunt bucăţi de lemne, trunchiurr de diferiți arbori, traisportaui de! curreaţi mărilor sai de' rturile mari şi - ingropati în sinul pămentulul. Alţi cred din contra că cea - mal mare parte” din aste deposite sai format pe 'loc, tot ca şi turbierele în locurţ jose şi deschise, unde riurile a- :: duceaă în tote gillele remâşițe de la Vegelaţiunea: dim: . prejur. ia m N Prima idee de trunchiuri -plutitâre este respinsă de uni. ! | geologi, din' causa quantităţi enorme 'de lemne cărâte de : curenți luviatill şi marint, ca în urma carbonisări: lor în-':: cete, straturile de cărbunt să ajungă la grossimea ce au. : (îg.: 19 şi 20). Intr'adevăr luând in considerațiăne greutatea specilică a lemnelor,. cât carboa contin, relativ la. ceea c6 » presintă în privința acesta depositele carbonose, găsim că - acestea nu pot fi de cât “so, Sai Chiar "/uooy dupd natura plantelor, din volumul primitiv al “substanţelor Vegetala : ce leau dat” nascere.' Apor socotind şi golurile numerâse ; ce provin din grămădirea neregulată: a: trunchiurilor Şa - resturilor vegetale, se pOle cunâsce că de exemplu, cărbuni > formaţi din lemnele celle mal ușore, precum equisetacee, : ferice etc, nu pâte avea da cât abia %/ din grosimea -: depositelor ce le ar fi format, Dintr'acâsta resultă că, stra. i. turile de cărbuni, având grussimia "de 1, 2... 30 metri, * „Webuia ca ' depositele din care provin să. fi avut grossi- mea de 28, 57,...... 857 metri, ceea ce ar fi fost impos ! sibil in: multe Pârti alle „mărilor, - e - Ideea d'o formaţiune analogă cu aceca a lurbierelor nu * prossintă astă dificultate, şi nu cere'- decât timp "pentru ! grămâdirea; materiilor. organice necessarit. Intr'udevăr In: - Starea actuală a. lucrurilor, acest timp “trebue „să fi fost fOrie indelungat, căci dupo calculul unui celebru geolog, ':



52. „AGENŢI EXTERNI: 

D,.Elic. de Beaumont, făcut: asupra, qmantităţi. de carbon ce 
“produc. pe fie care an pădurile.n6stre, nu s'ar,putea forma. 
pe intinderea: unor. deposite . carbondse . cunoscute . do,. „Câte 
abia, (6 milimetri. combustibil: în intervalul unul: secol. . 

Dar, totul, nu. face, ă. crede că. la. temperațura medie; de. 
"22%, cănd, atmosphera era. încărcată! de.vapoit, ceea, ceafă: 
„cea o. climă.uniformă, peste. tot pămentul, şi cu felurile... 

- de. plante ce. cresceaii: ațunci! pe. țermurile.nâstre, veg6ta-. 
ţiunea.: era :mult mal: vigurâsă: de, cat: astădr. Suntem. chiaro - 
conduşt:a “gândi că în; epoci, acestor; formâtiuni, CAN. pă; 
mentul, nu-era. ănco;în starea :de răcire. în: Caru ; s8;; ală.: 
astădi, căldura „central6:avend.. mal, mare. inhuintă pe; Ss, 
prafacia. sa decât nu. are. acum,: se, degagea.. dintr'enşul 
mult :acid. carbonic,. şi că. ixaţiunea carbonului de;:planieyi. - 

se făcea atunci mult” mat repede, în cât arbori din. acea. 

epocă ai ajuns. la: dimensiuni, colosale,:, Insă nu; numar 

lung; spaţii. de. timp, tot asemenea, a, fost şi, pentru: itâte, des iv 

poșitele sedimentare ; ; iar acelle deposiţe calcarose,, formate 
„numar:de conchilir, având grossime; mult mar. conside-;: - 
„Tabil6;de, cât depositele -carbondse, aii avut  trebuinţă, dec 

mal, mulți, secolt ca să:ajungâ.in starea acâsta.. i 
Hypotnesa . care, asșimilă, depositele. de cărbuni cu; tura 

bierele se afirmă, prin diferitele caractere ce presință: ast. . 
fel sunt. nu numal arbori ce. se, aflati pe loc cu rădăpinile. 

lor, cu frundele lor conservate. prin. schiste,. dar, ăricâ dis-. | 
_positia: în formă de bassine mal mult sai. mal. pucin, in; : 

” tinse, isolate unele. de altele, ce. pare,-că arată locuri: băl-i: 
"tâse formate, prin, depressiuil, Aste, „leposite; sunt, aucssea.. 
"inconjurate. de roce „mult mal; anteridre, de; formatiunea, 
lor, şi. care constitue per.ţi cavităților în, care Sau depus+ 
dar adesea „se cundsce că. un 6re-care numer de mici bas-- 

sin mat întins, ca un fel de. lac, umplut cu materii. arena-. | 
ci6se conlimporane, pe suprafacia cărora Sar, (i format „a- 
tâtea grămedr particulare de combustibi!.. Tote aceste, 
circumsiante se presiută în depositele. din centrul. şi par:... 
tea meridională a Franciel, dar la nord, in Belgia, Anglia. 
şi în Scotia. circumstanţele, variază. Acolo; straturile de.;



""DBPOSITE CARBONGSE.. 

tombustibil bine pronunţate, par că se. întindpe un spa: 
iţii“mal“mare; şi i6te aste fapte, precum şi 'superposiția 
““immediată a stratarilor de calcar marin,'ce se găsesce în 
„ile 'ţerrile, :ne face a gândi, că'ăceste 'deposite dislocate, se- - 
"oparate 'prin:'mări, altă“ dată; au făcut parte'dintrun acela-şI 
tot; -Elle“nu sai format în 'smircuri:şi în lacuri "inguste, 
“ici In: marca 'ntinsă, 'recepfacolul tututor remășiţelor une! 
“imense vegetaţiuii, “ce: prospera pe țermuri sau în insulele 
„Wsalle,:unds:mis$ rile '.ondatatorir : ai. stratificat : materiile 
uYăgetale,: ca 'pe t6te celle-l-alta deposite' sedimentare. 

„+ vAste 'deposite considerabile-alle pădurilor gigantice din 
epoca carboriferă, iigropate nătural tntre :strațurile sedi- 
“mentăre alle “globului, şi supuse intrii 'tiiiip indelunga! la 
00 mare'căldură:şi la. presiune thaltă, s'aii cârbonisat cu 
“inceta pe.loc; în multe locuit se "găsesc trunchiari 'cu ră- 
“dăcinile. lor :in-pământ:şi chiar păduri intregi carbonisate 
ln. locul in; car&-sau aflat. : Ast-fel 'sak- format cărbuni de - 
„ipăment, acest precios p roduct al. naturel,: preparatrde sacoll 
“În: sinulpământului, din “care “industria modernă” trage:'0 
-»molţime: de: fol6se, :şi: prin ajutorul 'căruia civilisațiunea a 
ijuns la.gradul In 'care se află. Localitățile unde se exploată - 
„acest combustibil se numesc mine de cărbini, şi sc:gă 
“tesc-in Germania, Belgia, Francia, Anglia şi: în : Arierica; ză 

“Septentrionălă, - 
"Lighita s'a” fotmat tot ică şi hiiilia; tăsă fiind mar modernă” 

ina putut ăjungo la acelasT-igrad: de 'carbonisare cărdânsa, 
li multe:casuri 'lignita: pote: uilocui: huilia “ca combustibil. 
" Zigpită ave “dastulă tn''România, dar mine: de. adevă. . 

„»ațicârbunrode “pământ: (huiliej:nu' sai: găsit :pin'acum.': - 

pi. 

iți aiodificători ai că)ăi 'pămentulai. mpi, Penomehe'plătonică. î 
A 
: “Agenţi interny lucrâdă: în Sens invers de cât 'cel externi ;. Age 
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aţi 2 Ss atat aa atu sa DiRternL, aceştia au residența, său focarul-lor de activitate aşegat'de 
“Idesibtul cojet- minerale;-în: astă .părte:a'glohulul ee se nu-"
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„.. FENOMENE. PLUTONICE, 

Mosce massa înternă sai massa planetari, Acţiunea lor asupra acestel câje se exersă de jos în sus, şi pare că con- sistă în pressiunile materiilor fluide, a gazelor .sutterane, "Caro sgudue siraturilo solide şi câte odată le ridică cu totul, - Sau le strebat ca să 6să afară, Existenta si natura. acestor: „agenți nu ne pot fi cunoscute de cat prin eflectele lor ce „„ se manifestă Ja . suprafacia globului; er nu “lucrză con- » tinuu asupra câjel minerale ca agenti externi, ci acțiunea lor 'se manifestă: în intervale mar mult sat mat pucin lungi, 
“Şi totul ne arată că în: timpi depărtat, inaintea ordine! 

o
.
 actuale a lucrurilor, ca s'a desvoltat în mai multe rânduri „Co energie, infiorătâre, Acestor forţe sutterane se attribue " causa revolutiunilor successive cea incercat globul: pă- : mântesc în graduala sa desvoltare; elle ai produs dislo- cațiunile şi ridicările straturilor vecht şi aă dat nascere s 

la astă mulţime de roce cristaline, a căror materie ve-.  Dind dia centru. globului intro Stare de fluiditate mat mult 
sait mal. pucin inaintată, s'a ..vărsaţ peste straturile .. sedi. “mentare, Saii s'a intercalat intre dânsele, - Efectele -.pria- pale prin care. se manifestă existența lor sunt: cutremu- „rile de pământ, inăltările şi cufundările. solului,  erupţiu- 

Cutre- 
mure de 
pământ, 

nile vulcanice, . cz 
„.. “Numele de cutremur: se dă acellor sguduituri fârd ve-: ste, şi mai mult şi ma! pucin violente, acelor mişcări os- cillatorir, mat mult-sâi ma! pucin repedr ce 'c6ja flexibile „a globului incârcă din.partea agenților internt.. Aste sgu- 

„. duituri, uneori se fac Simţite numa! intrun cere limitat, - Spre exemplu imprejurul unul vulcan, alteori se propagă 
în direcțiunt liniare Ja distanțe immense c'o iutlă necre- 
dibile. Durata sa este prea Scurtă, a rareori trece peste 7 sai 8 secunde. Une ori mişcarea pământului este. aşa de slabă în căt nu lassă nici o urmă, altă dată din con- 
tra este aşa de violentă, in cât'ruinâză edificiuri şi dovas- 
t6ză oraşe. şi ț&rri întregi, Intr'acest fenomen disting geo- | 
logi tre! timpuri: .primul timp este care precede, şi In 
care se anuncie semnele precursorii, al duoilea când se 
simt sguduiturile, şi.al treilea timp, pe când se produc ef- 
fectele mai mult saii: mat pucin inforătre. -: ... 
+ Semnele precursorii alle cutremurelor sunt sgomote sut-



“CUTREMURE DE PAMENT. 

„ terane confuse, semănând cu tropzitul cailor, sau cu ros- 
„togolirea 'râtelor unet trăsuri pe un paviment neregulat, 
aste tropăituri ma! mult sai mat pucin violente, se aud 
“înaintea catastrofei şi dureadă mat multe secunde, sai 
“câte-va minute, adessea se repetă de mal multe ori; în . 
“unele .casuri elle se continu& prin intervale mat multe 
“:Qille, mat multe luni saă chiar ani întregi. In timpul ace- 
„Sta sa observat ca unele animale. domestice scot țipete 

„ Beobicnuite, reptiliile es din găurile lor, passerile sbora fârâ 
" directiuni, se invârtesc şi cad ameţite,. totul e. în neastăm- 
păr şi pare.că prevestesce sosirea unui eveniment 'ce se 
prepară In.ascuns, e. 
„Mişcările pămentului se fac In dillerite direcţiuni: une-ori 
sunt direcțiunt orizontale şi des repetate, alte ori sgudui- 

: eră verticale, alteori diverse mişcări ondulatorii 'propa- 
gându-se la distanțe mari intro: direcțiune. determinaţă. A. 
dessea, ori tâte aste feluri de Sguduituri se unesc în. acel- 
la-şi timp şi atunci se produc celle mar mari devastaţiunr, 

- Rilectele cutremurilor sunt in raport cu intensitatea lor, 
adico o mică sguâuitură se face. simțită prin mişcarea mo- 
bilelor, a policandrelor, resturnarea micilor obiecte, trage- 

„Tea de sine a clopotelor; o sguduitură mat mare face să 
- Crape căminurile, 'sobele se deslipesc şi. cad, didurile şi 
“turnurile slabe se dărâmă, iar dacă cutremarul ajunge în 
“gradul cel ma! mare, atuncr “pământul crapă în differite 
direcţiunt imprejurul unur centru 'commun, intocmat : ca 

"un gemisbit d'o piatră (fig..21), şi din- aste crepături unele 
remân deschise, altele se închid indată, edificiile şi mo- - 

„„ Dumentele . celle ma! solide cad în ruine, munţi intregi 
dispar şi cu ' remășițele lor. se umple văile şi se .acoper 
câmpiile, girlele şi rlurile “șI schimbă albia lor luând altă 
direcțiune, saii cursul lor se întrerupe, lacurile se 'usucă 

„" întPo clipă; în altă parte din contra tişnesc isvâre, şi. se 
stabilesc cursuri de ape no! in-locuri- unde:nu “mar fus- 
sesse pl” atunci; şi marea; chiat, dacă este în apropiere, . 

„ia parte la mişcările pământului, înaintând. apele. salle 
peste termuri -şi trăgendule în dărăt cu-iuţelă mare cau- 
s6ză inundaţiuni, sate» şi Oraşe intregi sunt devastate în 

- parte sati şterse. cu totul din facia pământului cwn; | 

e -t



“+ AGENȚI:INTERNI. 

-cuvent errile i.isbite d'acest;.ingroşitor ::bictă «al ::naturel, 
«schimbă. cu: totul ; aspectuliin:cât = nu :s6 mat sTECunosc “wcumseraialtăidaţă,: “(g:22); E Aa 
” Suntimat-multercutremure celebre despre:care vorbesce “istoria, dintre care celle;-mat principale ; sunt :: cutremurul »diniianul:4601,-când stasguduit: o dată:io. mare:parte 'din Europa:şi din Asia,uinuanul:;:4745-:a: :avut.loc: cutremurul 
“din Peru; când :s?a: devastat; capitala: lut Liman.Cel din 1775 
“aruinatorăşulLisbona'din:Portugalia şi::s'2-simţit spre: Nord “pin0 in Laponia , :spre:::Sud: pin “la Noroc .:unde viza! +multe:: oraşe +ai i:fost +prăpădite , şi r spre. “Apus: Pin :iin America la Autille, In anul 1783 cutremurul: din . Calabria 1:s? „Simţitipino'1a «Messina,i:când--mar multi:de jumătate. din iacest oraş-sa ruinat:şi 29 sate :dă «dispărut, iportul :.Mes- 
“6inel sa vinclinat»spre:mare=şi: tot promontoriul: ce: forma “intrarea!lul:a: fost! înghiţit introiclipă.: La ::4803 14 :0ct, | “un-culremur mare-a':făcut multe :davastatiun! in România, “atuoci S'aii: derămat:multe, edificiurt'in :Bucuresclj între ca. - “TG şi turnul "Colţer.:- dia, 1822-cutremurul: din Chili:a de- | “Xastat; mâl :mulțe :Oraşe,'şi;s'a+simţitpo :Intinăere de.:30 ““leghe."La 1826 iini Nuoa-Grenada S'a ipropagatp'o intindere . :rde „bat: multe mir :de 'miriametripătrat, 2 Cel :din'linsula [schia '1a. 18282 iPevruatie:a «fost circumscrissinu s'a sim- “ţitinoDicI.-oninsulă vecină, nicr':p&:continent;.- La1837.:a “fost: iarăşi un: mare cutremur: in "România işi :s'a “simult în 

smat multe Oraşe, mat cu :s6măiin Oraiova.(La 1880-a'avut “loc iun" cutremursmăr :in' America i:meridională: şi a de » „Nastat cea ial mare-paite”din «oraşul. Mendoza. lIn':di!lele 
iindstre ânc” ai:loc cutremure omărț:iln ivecinătatea 'vul- “canilor,-mal :cu “s6mă în -: America: şi ::1n. rÂrchipelagul 
GTEcigr, ne: te ri tm 
--"Tote. aceste-exemple ine arată: destul. de::inveverat “că “există : conimunicaţiuni «Suttârane:ilntre ;deosebitele:"părţi “alle-:cojei globului. ':In::ori :ce ț6rră irepetirea “cutremu- „xilor-nu: estei:supusă la'inicr-o 'periodicitaţe:, se:observă >mumal:că: aceste iforiomene 'sunt «nat desen territevulca- nice, unde şi apele: thermale iexistă 'mal:cu':abunăanţie, - --“ Outremurile'de pămtit 'n'aă 10c-:Bumaţ;pe continente, elle se'imanifeată şi în fundul :mări,. commicână pe-:âu-



  

  

Geol.paţ. 56. . Tab, ÎL. 

  

  
    
   

AȘ. Fig. 2 
3 AER, 

ri praz E     

   



CUTREMUHE: DE:PÂMENT. 45 

“>prafacia  apelorro'-miştare “ondulatorie,::mai mult :saă: mat :“pucin“Simtibilă,:atuncr:se numesce cutremur :submatin. 1) 
- "Dintre :t6te:opiniunile :emisse ipin” : acum pentru :ca rex- 
"Iplica'fenomenul cutrerâurilor :de ipăment, singura iadmis- 
-“6ibil6'este aceea care :le :âttribue “acţiunel :vaporilor :in- izterni, gazelor :sutterane, ;resultatul“căld urel 'centiale, : care "tînivirtutea tensiunti, sai forțer:lor 'elastice“se:grămădesc “tn :unele locuri .pe sub. coja 'solidă, şi :negăsind:0': deschi- 
idere:ca, să '6să:afaro “apasă: straturile „ce 'le ifac iresistenţă, „le impiimiă “6re:care mişcare, :şi“cu :cât gazele -sunt !in nai mare quantitate cu atat şi sgudultura e mar pronun: „iciată. Oialtă hypothesă 'este“că-cutremurele:de pământ.sunt ti can :resutat al atiracţiuni :sorelul'Şa:luncl,:'ce “se “esercită .- ““prin :grossimea “straturilor :solide,: asupra; masser icentrale —. „Iduide: şi :înfocate, !'ânalog :cu: fluxul şi refluxul :carse ::o0b- „kEeTVâ)pe 'suprafacia:apelor '0ceanulul, -.  -::. " 

„.:. AD Tată cum narrâză „un geolog care a:foât maitor ocular “la “un asemenea, eveniment. "Ne întorecam despre , partea “occidentală a “Africel, "treceam “Atlantica; și ne îndreptam spre Brasilia. “Ajungând “Jă insula Iriălţări la -14 cet. 11841, 'la'5 ore “stra 'plntihă“cu velele ““(pînz6l) întinse. avena și: an ivântilin “despre “NordEst, -sizățim “tot- d'o:dată . căbatelul savu :câtezva: secunde. oimișcare: particulară, ceea si0e:ne,făcu : crede ică :s'ar: îjattins-lcu “fundul de: ceva::nisipuri, „Frica fu așa /do-mare în cât întrun -minutitâţă «lumea, se afla, +P6 2p0d,- şi. mavinari, fArd.săr mat ascapte. comanda, începură, .manoperile “„deslegănd velele,. Cu tăte_acestea vasul continua, asa mişca liber, “și soprăfacia mări .nu'și schimbasse. aspectul întrun incă simţitor; - îndată ai arulicat sonda'la o mare profunditate și mâl putut “da de fund. 'Tstă lumea, era, spălmântată .nesciind -ce. este, “atunci .pa- “Atronuls ca, :5'0 diniştescă' începu ia rexplica faptul: sin modul ':xrmător : “Probabil dica -el, trebue'.ca unbatel: să ce. fi: oufundatîntr'acel -.10e “pueia profună, gi tcă: nblram trecut pâsto:vr!o: fubie:gr6să, "sat ipeste „vre unieatartrab acelui ;batel, eat ta; părutroă şi “lemnul; do desubt ! -sdl sastilul z'a frecat rde 'cota „tare, iliezcare „începuse :a-:86 ::mal " inişti;rcând: preste qece “ininute 'acella?și:fonbmen se:reproduse, fiica 166ire:naoi, sătuntă anal :arancară: "somdas]a o adâncime fâite:măre» |. “sfasă tot na dederă'ado fond: Asti: tată feriomenul: fa mid! 'bina':0b- “tsărvat:=: marea :9e-ipăreaiudă, deține; ca +ialbatie,:valuiile. i86-ibiprăş- “bară, 1dar'fir” :a, se manifesta: "vr'o =0â5re “tal Vrn gpaz.s: atunof «ințălessorăza :că: înişearea, "adâsta ta" foatrafreotul. unuf. iostramitr-i(de “i pământ submarin 'și :ne:prăbirăm a părăsi: aceste :țermurt, ma
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AGEXNȚI INTERNI, 

«; Cutremurele de pământ mar tot-d'auna înşoţesc saii pre- 
 ced erupțiunile vulcanice, ori sunt însoţite elle inseşi de 
- “fenomene physice: şi chimice, degagend gaze şi fum ; une- 
- Orlun vulcan nuoi appare în midlocul sguduiturilor, care 
„clătină şi sparge pămentul: tărrilor vecine, alte ori produ- 
„„ceo ridicare, sai o cufundare a une! porțiuni de pământ | - mal mare. sau ma! mică. Aşa dar eflectele, cutremurelor 
“de păment nu sunt tot-d'auna : curat mecanice, ci. există „ O relațiune intimă intre densele şi vulcani, sai aste duok „ fenomene nu sunt de cât diferitele manifestatiuni alle : unei singure şi. aceea-şi causă.(), : 

Agenţi care produc cutremurele de pămgnt sunt fluidele elastice centrale, saă materiile In fusiune înălțate a căror pressiune este adessea destul de puternică ca să invingă re- - sistenţa ce ie oppune cOjea minerală. Atunci se pote intimpla 
"sau să invingă cojea şi să ese afard prin crepăturile ce aă „făcut, formând ceea ce vom vedea mal în urmă erupțiuni "vulcanice; sau se pote ca pământul, presentând o resis- „„ tenţă mal egală în. tâte părțile salle, să fie ridicaţ cu to- „tul fărd ca astă tnăltare de.păment să fie” insoțită de. eşi- . Tea “materiilor fluide. Yom cita ma! multe exemple de . „ asemenea ridicări ce aă avut loc în mat multe epoce, . Tradiţiunile istorice din- toţi timpi şi din tâte. locurile vorbesc de pământuri înălțate, de sesuri cufundate, de a: „ parițiunea şi disparițiunea” mat multor insule în mat multe 

“puncturt alle globului ; aste înălţări şi cufundări Sai făcut „Mnele cu incetul pe nesirâțite, în curs de mat mulţi anr, 

1) Efiectele variate ce cutrâmurile de pământaă produs. sub ochi 
- Bosiri şi acellea ce găssim în serierile mal authentice, despre 'eelle „ petrecute în timpi ante-istorici, și âncâ mult mat "nainte de venirea : omului sunt forte numerdse: Cine ar. cuteza astădi a dosminți for- - mal aceea ce ne rapportă, Plinii, că Sicilia a, fost soparată de Ita- - „a în urma unul cutremur de pământ, insula Oșpru asemenea des- "+ Hpită, de Syria, Eubea (Negroponte) separată de Beoţia. ete? N'ara putea chiar nega positiv, existenţa Atlantidei, acoperita de ape, după 

- tradiţiunile Egyptenilor,. într'o di și o nspte, adică: că Europa și A- : meriea, comunieai între dânsele prin Altantica care era. o țârră în- 
 tinsă şi cultivată, Tot asemenea cu Marea Caspie, cu Marea Mortă, care S'ali format prin. eufundarea pământului în urma unuf cutremur.



ISĂLȚĂRI ȘI CUFUNDĂRI. 

„ altele repede (ardătore) și fâro veste ; elle pot fi sati nu ins0- 
tite de cutremure, Aşa în urma cutremurului de pămâat 
intemplat In anul 1538 în Campania: s'a ridicat, in câmpiile 

- phlegreene (ardătore) de la Pouzzole, lângo Neapol, un mun- 
„ te“nalt de 150. metri, format ' din. materii! volcanice, căruia 

sa dat numele de Munte-Nuoii (g. 23); tot atunci muntele 
s'a deschis cu mare sgomot şi a dat dintr'ensul flacăre con- 

“ siderabile, precum şi materii vulcanice. Erupția lui a (inut 
„Ş6pte gille, şi materiile eşite dinirânsul umplură în parte 

- lacul Lucrin, d'atunct pin? acum a domnit acolo: linistea 
cea mat perfectă... NE EI N Ia 
"Scriitori din antiquitate vorbesc adessea 'de insule, ce 
ai -vădut înălţindu-se. d'o-dată din marea Greciel. Ini1707 
dupo căte-va +sguduituri de Cutremu: s'a ivit -aprâpe de Santorin. o' insulă nuoă, a cărer cşire n'a fost însoţită: de 
nici un fenomen. vulcanic, şi prin urmare nu pâte î âttri- „buită de cât uner ridicări subite din fundul mări.: Acela-şt fenomen s'a ivit 'de mar multe ori in ins, Azore, în 17214. a 
apărut o nucă insulă aprope de Tercera, şi la 1811 insula 
Sabrina s'a inălțat aprope de aceea a Sf. Nichail; în anut, 1759 Sept. 20 în Mexic, dupy mat multe -cutremure repe- 
tate in timp de duoă luni, intr'o nâpte sa ridicat o livede de patru mille pătrate, In forma unul munticel inalt de 

„500. metri, In virful căruia Sa format. vulcanul Jorullo, 
(fig. 24). Acest vulcan este -Incongiurat d'un mare, număr 
de conuri . fumegăide, -iar din câstele iul curge o mare 
quantitate de lavă. In luna lu! Iulie 1831; în urma unul cu- 
„tremur de ma! multe dille, pe câstele occidentale alle. Si.. „ ciliet a eşit in; Mediterana între insula Pantellaria şi Sciara, 0 insulă nuoă, căria- se dedesse numele de Julia 1); dar peste pucin astă insulă vulcanică -a dispărut. In anul 1822 „în urma -cutremurulul care â-ruinat mal multe oraşe în „Chili, o întindere de pământ mar.mult de: 30 leghe: s'a Anălțat întrun - mod simţibil. In anul 1819 in -India o 
intindere do pământ, “avână o lungime de 50 leghe şi lă- 

1) Se „scie că a fost dispută între frareast şi englesi pentru pos- 
„ sessiunea acestor insule, dar:poste pucin insula a 'dispărut și cu 

dânsa a încetat și disputa, » : | , 

-- 39



"AGENȚI INTERAL 

“ţie de 16 leghe, s'a ridicat, d'o-dată 'in-tormă de colină, . 
"$a intrerupt cursul 'riului:Indus;. din contra spre 'Sud; şi viparalel cu.aceca:şI 'direcţiune;: terra s'a cufundat impreună 
“Cu satul şi fortul Sinar6, care -a rămas jumătate “inundat. iiUn alt exemplu insemnat: de inălțare şi cufindare :a pă- “iviântulur:este acela:ce ne ipresiată câmpia -de la 'Starza, 
“intre -golful- Pouzzole şi :Neapol, unde: la i antiquitate “ai fOSt” construite ma! 'inulte edificir, mal-multe mânumente, 
“dintre care 'cel mal principal:6ra-terapliil lu. 7 upiter. 'Se- „w%apis (îg.: 25). Acest templu, Construit'cun mâre lux de ar- 
chitectură, având 48 de col6ne, negreşit cta 'fost 'didit pe “uscat:la: Gre-care 'distanță 'de mare '$i:mat.su5 de cât ni. "iVelul el, acuin-este ruinat Şi 'dii."48 de'colâne'nu ”f ait'mat 

“Iremas de cât trel..EL.stă: mar: la. ăcela-şi nivel cu marea, “işi de:sicur, c” altă dată a. fost: şi mal jos, şi că templul ia; fost cotropit de -apa mari, in care a' stat înult timp; a- „c6sta: o 'dovedesc: incrustaţiunile produse 'de ape, şi per. 
i: forațiunile făcute: .âe molluscr marini (Lithophag),:in co- 
“Onele de piatră, unde'âu Tăssat şi. conchiliile lor la o în- 
“mălțime 'â&"duol. “metri, formând 'atolo'câ o zonă circulără 
“lată de'3/ imetru. a a Se 
” “Geolagi iexplică 'acest fenoen'1n nodul următor: 

„*- Dapd 'ce:un'timp Ahdelungăti'teplul- Acesta: a sărvit de “Cult adorătorilor: Deului rin 'onărea 'căiiiia "d fost:-Inăltat, - »"pămentul:S'a 1ăsbat1a':jos; templul să 'ruînât; impreună cu „vedificiiled'imprejur, “şi: iarăşi: un 'timp;tndâlungăt.el'a stat “An apă; :dupo “cum atesiă Verfo răţiunile.Tâthophazilor ceisu „ăedpe cbl6helenexistâiide, şi apăr 1ă:Bhe' “Solul: ternplulur «Wa ridicat .a51fel“precură! 63t6! astăar,!idas! forța “ridicări: ne “'dină 'desttil d& energică, templul n'a: pulut ajunge:14 pi- “Yelul -priinitiv, d'ăceza'şi-'acură se'află apă titrânsul, - ”- "Cu"286-anriinainite "d6''era nostră; îhtt'o -n6pte'1ă :ihstila „&NifOh! s'a '(Cufutdat:părăontul, şi Sa format „iun lat, -sitot “atit să ridicat din stiiul „păiântulur:cel înăr: inalt'munte 
“din, Japonia, Un feniofhen- aralog:s'ă :pstrecut şi: tn “lacul 
Judeei, care este mar jos de cât. Mediterana şi inconjurat 

„Qinţ6te; părțile detrachyt i Din: timpi cel:mat depărtaţi s'a » Qbservat -că țermurile „„ “Scandinaviel sunt suppusa la o mişcare ioscillatorie-fâtte . .



MISCĂRI. OSCILLATORII. 

incâtă, care.nu se..face. simțită. de cât intro serie. de, anl,., 
adico.; pe, când partea, meridională a . peninsuler, se, laşsăy.. 
în jos „partea -septentrionalt, se, ridică. in.Sus, şi: prin urs: 
mare. multe, construcţiuni, şi :phare :dupb,-termurile; mări: 
ati fost Inecate, şi.altele. ati: remas -fârte departe de mare; 
Ancd din timpul: lut, Linn6-s'aia făcut tăieturi pe.roce, la,nl-u: = velul mări şi sia. vEdut cădup!-o. lungă.serie de,an!, aşte Semmy. : 
ne. aii remas.mal sus de nivel, orțcă sai acoperitde, apăț.. 

„ „Dacă dar into, parte marea, inainteză; şi: într'alta; se, re; 
trage, ar putea gice.cineya,că, nivelul mări pure:constant;,. 

„insă basându-ne pe legile .Hydroștatic!, care.ne învață, că. - - 
o massă liquidă nu. p6te presenta, pun; punct a);; supratecieri salle nici Inălţăși nict. cufandârr,permanente, şi că: nivelul. 
se restabilsce, pretutindeni dup” Gre-care oscillațiuni. D'aciy . - urmeză că.nivelul mări nu,pâte, remâne :staționar, întrun; 
punct, fârd să se, conserve. d'o. potrivă, pretutindeni; și, că; apele nu „se pot inălța. saă.cobori. într'o.parțe, fârd ca să,;,. suflere aceea-şi, schimbare. in tote puncturile aceluia-stbaz, : 
sin... Dar no! cunoscerm. mit. de. localităi, unde, suprafacia.- 
mărilor n'a incercat cea ma! mică variaţiune, din timpi 
istorici cel mal depărtați,, aşa dar nivelul mări, nu;S'a schim: baţ,de loc, şi constanța, sa: este un fapt; positiv..ce cunâs=u: 
cem.de:atăţi. secol. aa 

Aste ridicări” şi cufundări: alle: cojer: pămentulul -causață +; 
de forțele sulterane, care:se. urmeză şi “in: dillele nostre, - 
par caii fost mult mat considerabile inaintea peridder” dă” 

» linişte. in care trăim, şi suntena conduşi a le privi ca prini-.: „cipala, causă a revoluțiunilor celor” mari; alie, globului; . ai A pai 

şi a. formări “munţilor. Forțele, necunoscute , alle că, . 
Tor, efecte visibile. sunt aste accidente ce vedem. pe Sua: prăfacie, au lucrat în direcţia unul: punct, sai într'o di-.. 
recţiune: paralelă unur:cerc mare, Aste forțe. ai trebuit: să;. 
producă pe suprafacia globului. neegalităţile salle, precum; 
dealurile; munţi. şi văile arangiate. in -dilferite- directiunr ;; : 
şi pe când se producâi::ridicărt In'dintrite puncturi: alle--i 
cojei globului. în alte părți se făcea depressiuni propor- 
ţionale.. Ast-fel pote: explica cine-va., existența lacurilor. 
mart de la polele Alpilor, attribuindu-le depressiunel so- “ 
lulul ; elle sai format d'o dată cu. inăltarea, aceste Inassg,, 

64, |



„altă dată pe geologi uă dispărut a-um din sciinţă, ! 

AGENȚI INTERAMI, 

enorme de munţi: aşa marea depressiune din nordul Asicl se explică prea natural, raportândo la inăltările masselor enor- "me de terrâmuri ce'se găsesc acolo:: Caucasul do parte, iat de cea-l-alţă platourile şi munti Persiei S'al Asiei centrale, |!) | Probe de ridicări sai săltăturr a câjei pământului avem: 19 inclinaţia straturilor sedimentare; care ai trebuit să so - depue sub ape into posiție orizontal, se explică natura printr'o ridicare ;' 2 asemenea se explică cum mollusci» care nai putut trăi de cât in adâncimea mărilor, se: află astăgi în straturi destul degrâse,: la inălțimi de: 4000, me. - tri asupra nivelului mări, in casul acesta fundul mări unde cu timpul se grămâdis:e aceste animale, a fost mal pe urmă ridicat la o Inălțime 'maf mult sa” may pucin considerabilă. 32 O altă probă 'nerefusabilt a ridicărilor găsim în posițiunea' gal«telor ovoide, ce'se află în stratu- rile sedimentare! resemate pe panta munţilor. Este cvi- -dent c'aste “pieri rostogolite,: de forme . lu ngărce a we „bait: să se 'depue orizontal sub apă, în sensul. axelor lor cellor mari; cu lte_ acestea se observă că acolo unde stra: 

1) Dup$ uni! Geolegi dielocaţiunilo ce a încercat globul paria fi: resultatul contracțiuni cojel pământesel în urma răcelei ; retragerea produsă p'ată câje fiind ma! mare do cât accea co încâreă în acola- . Şi timp masea centrală, Presiunea” ce resultă dintracăsta, silesce „materiile fluide Întârne “aș face drum prin învelișul solid ;: prin alte cuvinte, învelișul după Yeiragerea sa, ne mal având des tul Spaţii ca, să ție continutul], crepă, se face bucăţi, şi materia fu- idă este Filită, să ere ufard prin crepăturile ce întîlnesce. Dup! alți geologi din contra, retragerea câjoj superficiale a massel fluide so”face mal repede de cât acoea „a învelișului solid caro o conține, - Atunci dice D. Elie de Beaumont ctjea solidă, silită prin propia sa: gruetate:d'a urma astă mișcare internă; se slărâmă, produca o . sbircitură pe suprafacia „pâmântuluy, şi relnerână asupra materiel ' pastiee aședate de desubțul eX, Fileste o parte dintrâesa a se înălța, “formând junetmile eulminânte unul System de lanţuri de munţi. Resultatele generale la eare ai dat Ice cercetările iNustrilor, gecloxi Leorold de Buch şi Elie de Beaumont. stabilese ca o veri- * tate demonstrată, că la diferite epoce geologice lanţurile . de "munţi: Sati format pe calea ridie-rilor, | Da | Dup”. actstă tlevrie ceâ mal mare parte din piedizil care încureză



SĂLTĂTURI ȘI CUFUNDĂRI. 

turile sunt inclinate şi axele mari alle acestor pietri sunt 
inclinate asemenea, iar când straturile sunt verticale şi . 
„axele lor celle mari sunt asemenea verticale. Sunt alte stra. 

„uri careconţin conchilii, şi: observăm la dânsele tot acel. 
fenomen ca şi la galete (fig. 26). Este dar evident că stra-: 
turile care coprind- galete, Sai 'conchilil ovoide aşedate : 
ast-fel, au fost derangiate din posiţiunea lor primitivă ori- 
zontală, prin ridicarea masselor interne cristaline, impinse 
fiind de gazele sutterane. n 

Dacă globul n'ar fi suferit aste dislocatiuni, tâte “Stratu- 
rile din care se compune c6ja sa ar fi riguros concen.:: 
trice, şi S'ar găsi subt ape, acoperind făr' intrerupere (tă 
suprafacia pămentului. Un 'studiiă aprofundat: al posiţiuni şal. înclinaţiuni - straturilor sedimentare, a condus pe D.-. 
Hlie de Beaumont a insemna în Europa 19 Systeme, saă * epoce principale de ridicări de munţi, tiitr”o ordine chro-. 
nologică. In fie-care dintraceste săltături ' principale, se: află duoe feluri deosebite de straturi sedimentare, |prove- . nind din desagregaţiunea rocelor preexistânde “şi depuse 
de ape :-unele deja formate când lanțul de munţi a eşit din : 
păment,. şi straturile ati ajans la înălțimile -unde le găsim, 
ier altele formate în urma ridicări, şi său depus orizontal - „da pdlele muntelur, ast-fel că apariţiunea sai virsta unul - munte, datâză din epoca intermediară intre depositul stra- ” turilor ridicate şi al cellor orizontale, 
„Figura (fig. 27) ne arată că redicarea massel, S,-a âvuţ loc dup6 depositul stratului.B Şi inaintea stratului C,: -: Astă descoperire -vrednică : de insemnat “despre: etutea 
relativă a lanțurilor de. munți, dupd inspecția posiţiunel . 
straturilor sedimentare ridicate, este aşa de rigurâsă şi aşa ' de bine stabilită, în cât D. Elie de Beaumont a putut pune. în raport celle 19 systeme de ridicări cun asemenea nu-. - mer de. linil de Impărțire, ce presintă seria. terrămuritor .: sedimentare. Geologii stabilesc cu multă probabilitate că lanțurile de “mun!i paralele între elle sunt! contimporane, şi câ Suposă -prin urmare terrâmuri de aceeaşi elate ; unit geologi aii credut că intr'aceea-şi regiune, unde sunt stra“ tur! metallifere, t6te filânele paralele între elle sunt de aceea-și natură şi de aceea-şi etate. | pe 
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Vulcani 

ţi erupţi- 
uni rulea- 
nice. 

- Mădeiplilaie:cei:seinumesce;'crater,;. 

- AGENTI INTERNI: Ă . 

Acţiuinearagenţilor:internl;nu; sâ-manifestă.. numaL. Prin: 
cutremure de pămtnt,: şi prin:. ridicările porțiunilor: deja»: 

„ consolidate:alle câjer:: globului, „dar. âncd ; Şi-- prin« deschi=: 
derile Sai -.crăpăturile,;: ce: fac, aceşti: agenti in;.dilleritele;. 
părți-alle;-el;:deschidert:: care. stabileee o. communicatiune::- 
permanentă; Intre 'suprafacie; şi: centru globului, şi de unde;- 
es: mal;tot:'auna:gaze;; şi: din cândiîn; când; materir inflă=.- 
Cărate, sau «topite;-Se: dă'numele de vulcaniastar guri văr-.- 
sătore de foc, mat tot-d'auna aşedate-in,, virful. munţilor: 
isolaţi;; şizavend, Ja; partea lor superidră -o cavitate:tn -for- 

Vulcani: în: aetivitate,: cu coscuți, astădi, în,.celle două heș. 
misphere,: se: urcă «Jaamal mult.de'400,: şi se pOte :suppsas: 

„cărinumărul: acellora;.acăror:positiune nu e ănco de;ermi»- 
nată, trebuesă (fie destul de considerabil. ;... AIR 
Când examină:, cineva-cu attențivne distributiunea lor, - 

- vede îndată. că:nu.:este:ceva-alintimplări, Inwadevir. Vul-- 
Cani par Caș;:urma; dre-care“ linii determinaterde, lanţurile: : - 
celle:marl :de munţi; ca «cum. ar.-fi ;resuflătorile-unel lungl;:: 
galerie. sutterane: țaşaz;este -probahil;:că: mat adesse orl.aste ;. 

- feJuri;de: căminuri:naturale, secajjută intre:densele ca.să:;, 
dea: eşire:gazelor; inchise în“intrulglobulul: . | MR :EL sunt; aşegați în insule şiîn continente, da lungul termu-;- 
rilor; şi: in: general; în vecinătatea; mărilor; 'cu: t0ic acestea... 
se găsesc şi în interiorul continentelor la distanțe.de 3,000,, 
sai „4,000 :leghe. departe de 911, ce: mare,-precum':sunt vul- 
cani din interiorul; Așier:(muntele; Aral-Tube; lu lacul: A la-a 
kul,, vulcani: din :Pe-chan. şiiTurfan, pe costel. munților 
ceresti)... Apropierea: mărilor :este. făr, induoială. favoralilă - 
vulcanilor: activi, ,fiind.cagerni: sutti-rant :gășesc în general ;: 
0 resistenţă; Mai. mică pe „Povirnişurile continentale. care .. 
se. înclină „spre bassinele oc--anelur, Vulcani. ca şi: munţi.: 
a rare .orI- sunt, isolați mat-adessca orl sunt grupaui,. une; 
ori. împrejurul, unui vulcan central țitisulile Lipari, Canare, . 
Asore),. alte Ori formâză:o, seric; Saii Sun 'p'o linin caise 
ce câminuri aş"dăti 90 crepătură mare, Vuicani alina re-:- 
lativ: Japosiţiuinea: lor..so. divid'tn; duoă. grupe: -uuii se. ia=.- 
nalță în lungul unei câste, sai -din fundul mări ca nisce inc. 
sule isolate, şi atunci un lanțide muuţi compuși 'de:roce-
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VULOANI. 

cristaline se află. aprope de denși într'o direcţiune paral- “lelă; cel-l-alt sunt aşedați pe crâsta.- lanţului de. munţi ş formâză virfarile, Archipelagul Grecie, insulile Sonda, Mo lucele şi Philippinele, Kurilele şi: Aleutinele,. Antilele” și tot lungul munţilor Andcs, ne arată exemple însemnătâre de vulcani aranjați in serif, . DI Alaro de vulcani externi există şi vulcanr: sub-marini, . al căror număr este ăncd mai considerabil de cât acela a] vulcanilor terrestri, In fina afară de vulcani în activitate : in intrul continentelor se găsesc âncd un mare număr de vulcani stinşt. se numeră mat. muiţi d*o sută in Francia „[Anvernia, Vivarai şi Cevenni) şi se cunosc prin materiile vulcanice ce se aqă impregiurul-lor,...» . -: m Volcani stinşi pot relua activitatea. lor în urma: unul pulernic cutremur de pământ, precum acesta a avut loc: in mal multe rindurt la Vesuy, ... m Vulcani numiţi în.activitate nu varsă continuu materit' topite: cel mat mulţi stai ca să dicem aşa în neaclivi-: fate, sau se mărginesc, cel pucin, a degagia vapori' într: un timp indelungat, dupd care se manifestă una 'dintra-. celle crise trecătâre numite erupțiuni, . a Sa observat că indată ce se face 0 erupţiune unde va, cutremurile de pământ, care pin'aci erai desse şi adesse: orl violente în acea regiune, acum; devin mal slabe, mal 

nea vulcanului. Si. Vincent; in Antille "vulcanul .Jorullo, - erupția Muntelui “Nuovo,.pusseră capet cutremurilor care: desolaii terrile incongiurătere etc. Din.. contra “'când' un-! 
intensitate ; ast-fel în anul 4797 cândivulcanul Purace a.: Pope de Popayan în Mexie d incetat da'' mar: scâte "Na- . câri şi fum, valea lur Quito a simțit - sguduituri violente, *- Aşa dar vulcani pare c'ar fi nisce răsulători, sai Supape Naturale de sicuranță preparate de Providenţă, ca să pre'n- timpine resturnarea globului, distrucţia şi asvirlirea frag- mentelor lul în spatiii spre a descri orbite nuot. Provislenţa In solicitudinea sa cea neobosită pare ca îngrijit si asicure 
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66 , CRĂATERI VULCANILOR. - 

pămentulul nostru. o. existență ma! mult sau mal pacin în. | delungată, : dar .nu eternă, N ie Crater Primul eflect'al uner erupțiuni este da sparge” cu Vio- | de ridica- lenţă cojea terestră, în direcția care ai luet materiile în. ” terne spre .a se degagia. a 'Terrâmul, orl-care ar fi, e mat ?niâiă Tidicat p?o .intin-. dere mal mult sati mal -pucin considerabilă, sai umflat în formă de clopot, și adesse orl crepat în ite părțile ; numar. “decât explosia se declară și se formeză, ca prin acțiunea unei mine formidabile, o deschidere în ' formă 'de pilnie prin are, se dagage materiile fluide, care ai: Causat eve. nimentul. Acestor deschideri inițiale ce pot avea: loc in - I6te speciele de terrâmuri se dă numele de cratep de ri- dicare (fig. 28), ca să se deosehdscă de aceia ce se vor face în urmă. -Collina care se produce pe Suprafacia pă- ” mentului, prin acest prim eflect se numesce adessea con de ridicare, spre a: deosebi de collinele analoge, ce se formâză prin grămădirea materiilor necoherente aruncate. afară din vulcaii. Adesse ort s0, vede foraiându-se un con „de erupţiune intrun craţer de ridicare, „„. Ceea ce caracterisă crateri-de ridicare şi face a cu. 

Teped! În; Intrul:: cavităţi, Monte-Nuovo ne presintă -un exemplu, în mic, muntele s'a format:prin ridicare, apol a crepat şi s'a, surpat în viri, scoțând afară gaze şi materit * incandescente, şi Cavitatea ce se pote aâncd Studia: gastă-di, presintă de giur Împregiur Sub o inclinaţiune de 300, di. feritele straturi alle terrâmului ce se află depus orizontal -: „În t6tă Campania. Impregturul. Vesuvulul se observă acel-. I6-şi caractere in Inclinaţiunea Straturilor. .. - - i | „Un alt caracter nu mal pucin impoclant la crateri de ridicare, Sunt crepăturile pe marginile! ripcior Plo0 la ba. sa muntelui, . 
| Când Canalul de comunicatiune al Yul“-anului se află a-



__CRĂTERI VULGANILOR, 
şedat în axul unul -con şi se deschide tn fundul uner ca > VităN în' formă de pilnie, având mârginile compuse de Scoril saii materii eşite din Valcan,. acâstă, cavitate se nu- mesce crater de erupțiune (fig. 29); iar muntele conic pe care stă, se numesce con de erupțiune. Adesse-ori crateri de erupțiune se stabilesc in centrul craterilor sai conu: 

o 

rilor de ridicare, 
Nidicarea  straturilur este produsă prin materiile liquide Sail gaz6se, care imping in. sus cOjea terrestră şo silesc a se umfla, iar când aste materil găsesc o eşire unde-va,. „sau se retrag în altă parte în siuul pimântulut,. partea în- - nălțată aflându-se făro rEdem pâte 'să se cufunde “în abi-. sul de 'desubtul ei, şi prin urmate să, Ocasionede un gol immens în 'midlocl ridicături, formănd atunci ca un massit, scobit în centru şi crăpat pe margini. Acesta pare că s'a. Imtimplat în mat multe locuri, şi mar cu, semă la Rina, al. cărul povirniş oriental presentă o mare cufundătură. nu- mită Val del Bove, mărginită de tote - părțile. da creste. „ daalte şi crăpate în diverse puncturr. 
Avem mal multe exemple de asemenea scufundări, lăs: > sână la o parte etlecteie produse prin' cutremure ;. aşa ta. virful lui Etna (fig. 30), există 0 cavitate de 400 metri a.. dâncime, care datâzi din anul 1832, și mal multe, altele care au fost produse 'în 'divorse epoce, ' Adess 'orl. în “urma une! erupţiuvi volcanice lăssându-se pămentul în jos»... ese d'odată un lac: şi uneori de apă fartă, precum în anul! „1839 aprope de vechia, Cesaree a. Capadochiel,'14 Sf. Mi. chail din Asore'în anul 1820; sa întimplat chiar că munţi - "vulcanici de Gre-care înălţime sai cufundat d'odată, şi ati” fost inlocuiţi “de lacuri profunde, precum vulcanul Popan! dayan din Java, in anul 1772; care'a cufundai' 40 de sate didite pe costele lul; asemenea în anul 1638 virful Molu- celor, ce se diărea la o distanță de 'ţ2 leghe în' mare, a dispărut, şi altele multe ca acestea. Sa „ Cavităţile crateriforrne de care ne Ocupăm aii remas câte o dătă! astfel precum le a produs primul eveniment, dar adesse 'orl fenomene vulcanice! Sai manifestat în urmă, în diverse timpuri şi In: diverse manieri.  Ast-fel 'conul Ve- 

suvulut (Gg. 31), s'a fyrmat la 79 în vechiul crater de ri.



68 | a VULCANI pp 
dicare al Sommei ; virful 'Tenerifoi se află întrun circ al | 
cărur păreţi veriicall se inalţă, pino la 600 metri; „vulca= 
nul Taa] in ins. Lucon din Philippine, este: aşedat in cen- 
trul unul bassin. umplut cu apă şi încongiurat de. roce 
inalte, care nu lassă' de cât o mică trecere pentru intrare, 
Insulile care sai ridicat în differite locuri în midlocul 
mărilor, ne presintă adessea fenomene de aceea-si ordine. 

> Aşa insulile -Sautorin, Therasia,. Aspronisi inălțate cu mult 
"timp inaintea ere! chrestine, se presintă ca mărginile unul 
vast crăter de ridicare ; povirnişurile lor. sunt mal drepte 
în intru şi ma! înclinate în afară. a 

Terrâmul se 'compune de siraturi înclinate în afaro, p'in- 
„tre care'se văd straturi de calcar şi de schiste argilese. 

In midlocul acestur circ, a cărui profunditate este con- - 
siderabilă, s'au produs tâte fenomenele vulcanice subse- 
quente, adicd 'ai apărut successiv virfurile conurilor ce! constitue insulile moderne Iulia şi Sabrina. Ceva aseme- nea se presintă' în golful Bengal la insula Barren: desco- „Perită la 1787, Este acolo un circ vast format de munţi 
înalți, în care marea. pătrunde printr'0 singură deschidere, . avend în centru un vulcan, ce era în activitate in-momen- 
tul, când 's'a 'descoperit, Aşa dar celle mai multe. insule din mările n6stre, din Archipelag aii forme circulare, ceea ce demonstră, origina lor vulcanică, PR Dizorse- 'Trebue să distingem adessea în massa unul, munte cu: ; fpose_ vulcan ral “multe părți, dilferite, ce correspună fie-care - uni a u- un mod pârticular al formaţiunei. Prima gibbositate (coc6-. ul sul-. ge) este în general efectul unel ridicări de pământ pre-e- zistent ('0 natură &re-care.. In urmă se face curând sai 

* mal târdii o crepătură, ce produce Sai un crater de ri- dicare, săii o boltă de materie pastosă ca Jorullo, : şi: ?n 
celle din urmă se stabilesce acolo un cămin perma-.:. 
nent, “Atunci se incepe formațiunea unul con terminal, cu materiile scoriacee eşite în formă, de lavă, de care 

„se umple canalul primitif, şi, care se află impinse afary 
peste marginile deschideri, sai asvirlite in aer, de. unde | cad indărăt imprejurul centrului de erupțiune, grămădin- . du-se în formă de conuri şi avend o pantă maximum de 30%.—350, Aste „Scoril necoherente se lipesc pe păreţi in-. 

+ .
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diametrul adevărat, * | | 
„Este rar d'a găsi aste tre! feluri de.formaţiuni unite la 

acela-si vulcan ; dar se 'recundsce 'tot-Wauna gibbositatea, 
produsă prin ridicare saii prin săltături secundăre ; La Te- 
nerif este ca o boltă crepată în-virf, care Sa. înălțat în mi- 
dlocul craterului de ridicare. Ed Vesuv, după constanta, so- lidilate:a basel şi diverse alte observaiunl, 'se pâte con: 

„„ Sidera ca-avend un simbure central, produs în anul 79, . 
invelit ma! în urmă de materil necoherente şi care portă - 
in verțul seit: un con ntimat de' scoril (sgură). La Rina se 
destinge neted gibbositatea primitivă Infăcişând lave vechi, 
ridicate în midlocul Suprafacie pucin unflate, ce presintă 
totă astă parte-a insulei; ea 'se' termină co , suprafacie „mal plană, Piano del Lago, în miglocul 'căriea” so înalţă 
conul termina! de scorit, circumscris: regulat. din tote păr- 

„ile şi despărțit curat' de la basa pe care Sa format. P6 
povirnişuri se. presintă 'micele conuri de erupțiune, ce saii 

„ format ici şi colo,:în diverse epoce şi care au contribuit 
„datunci la umhătura: terrâmului d'imprejur. Este inve- 
derat că conurile de” scoriă construite d'asupra “prăpăs- 
tiilor. vulcanice nu pot:avea de cât pucină soliditate, d'a- 
ceea “și schimbă adessea forma la fie care erupțiune. Une 

„Ori edificiul se ?nalţă. din' ce in ce mar mult; alte ort din 
contra se dăramă bucăţi din ce în ce mat considerabile, 
ŞI d'acolo. resultă nisce'conur! profund tăiate în tâte modu: 
rile. Câte odată tâtă massa este înghițită d'odată în abisul ce 
se deschide, g'apoi se reedifică prin erupţiuniie următore; 
Acsta s'a intimplat la conul terminal 'al Etnel, care 'a dispă- 
1rut de mal multe or! complect, lăssând o mare resuflătore 
ăro maluri in midlocul micului platoi, care termină. gib- 
bositatea primitivă ; la 'Vesuv, după cum se pare, nu sa 
„modificat de cât partea superidră a conului. SE 

După ce sa, săvârşit fenomenul erupţiuni, în timpul că Interiorul 
Tuia. nimeni nu' pote să se apropie d'aceste cavităţi, inte 
riorul craterului se pote visita, fâro inconvenienţă. Forma 
lut internă este conică având in. fund mar multă -lavă ce 
acopere căminul principal, şi- se degage vapori 'sulfuroşi 
din crepăturile pereţilor, de prin 'scoril, -sau:: din micile 

ternl al coşulul strămtorându” din ce în ce şi riicşorănăur



VULCANI o 
„ConurI ridicate in dcosebite: locuri. Câte o dată se observă una saă- mar multe prepăstil, uneori pline cu - vapori, ce se degage continuu, lăsând șă se vâdă în fund lava in- cand escentă,: alte: ori intunecate do negură profundă. in- Spiră numar fiori. | DEEE „n intervalele de crise urmele vulcanice dispar. adessea cu totul, în unele, casuri- chiar păreți craterilor se acoper de vegetaţiunt,. precum se raportă despre Vesuv. înaintea erupțiuni din anu] 1631.:Cu tote acestea 'sunt câte-va ob- Servaţiuni “ce merită a. fi răportate, “Craterul lu Stom- boli, în activitate, continuă, din timpi cel. mat depărtaţi, presintă înc astă dI fenomene identice: cu acellea ce ai fost descrise de .Spallanzani în anul 1788; el este continuu „Plin de lavă în fusivne, ce se 'naltă şi e coLdră n&ncetat în cavitate, Ajurgină la 8 sau 10 metri de mălțime astă lavă se unflă, se acopere. de băşici mari care plesnese în- dală, cu sgomot, lăssând să scape;0o n-are: qvantitate de „gaz, Projectând, materit scoriacee din tâte pârtile ; pe ur- mă se lassă în jos immediaţ dup”. explosie. Dup' aceea se umilă, din nuoii ca să producă acell&-şi eflecte, ce se repelă regulat in intervale de câte-va: minute, Dacă lava lu Stromloli cra.may pucin fluidă, se inţellege „ Că- ajungând la inălțimea sa cea may mare, ar putea, să so oprâscă, intărindn-se sub forma boltită, și dac? atunci se face o explosie intrun Gre-care moment, ar putea să se formede un nuoii con de crater în midiocul celul vechii, 

mal mult timp, pe urihă ai crepat lăssând trecerea la- | Yelor, şi apor au cădut în abisurile de sub densele.: Uni craleri al căror fund prezintă o :fârte mare, intindere, co- prind intr'inşi coline mal mult ss may pucine inalte, ca- re probâbil at avut-o origină analogă cu aceea ce am“ citat: sai că lavă. oprită la Gre-care "nălțime s'a umflat in. diferite puncturi, sau că asemenea unflături ati avu loc In diverse inaterii care aă umplut cavitatea... i „Une ori in loc de lavă sc găsesce in fundul craterilor sulf -(pucidsă) în ebulitiune, precum Sa Vedut la: Vulcano, și P'o scară mal >ntinsă Ja vulcanul Taal în insula Lugon, Şi la
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Azulral în nordul lur Quito din Andes; se citâză asemenea colline de sulf, dupo cum a oliservat D, Boussingault la. vulcanul Pasto. : Da Se Un crater ce se află astă-di adessea, citat de căletori este” cel din muntele Kiraueah in insula 'Ovaihi, una: din Sanu- wiche': astă vastă cavitate avenă; o circumferință. de cinci pino la 6 leghe și 400, metri adâncime, are mat multe ctage . şi este acoperită d'o multime de miet conul, de unde es „Yapori sulfuroşr, Prin crepăturile ce:se forindză pe pereţi acestul vast crater . es din. timp tn timp curgeri 'de' lave „care se dirig către, centrul seu.; In fana :se afla! în“ anul 

să fi putut cunsce pe unde curgea, Şi :care făro “ndunială . 

, 

ya umple vo crepătură Saă vi”o - cufundătură în midlocul. mărilor, i. tt ae Crateri vulcanilor nu aruncă continuu :materir! Inttăcă- rate, vapoil, gaze etc. . el:au și timp de: repaos “de re. 

IESE II AR 

care durată, Aşa de ex. Vesuvul .era în neactivitate din. - timpi nememoriall,, când se desceptă d'0 dată: in anul'79, sub regnul lut Titus,. şi cotropi cu cenușa ce-eşi dintr”... ensul trer Oraşe: Herculanum, -Pompeia. şi Stabia.: At may avut.loc şi alte erupțiunt-în -anul 472 şi 512.; Amorti din nuoi la finitul secoluiur 13-lea, şi: vegetaţiunea se desvol: 
- luă activitatea sa, virfal seii Şi: pino la crater era acoperit cu arbori, cu vit şi cu lăcuințe.. Ultima erupție a avut loc în anul. 1858 când craterul 'Vesuvulul: s'a cufundat ap- rope de 60 melri.şi a luat forma -actualâţ),  .-: -:; . : o: IN) De RI Pi 1) Gândindu-se cine-ra la atâtea. devastațiuni şi calamităţi ce a produs. Vesusul "Și pote .faco questiunea: de ce locuitori! nu p?răsese pentru tot-d'auna aceste locuri, do ce tot se îndesese cu locuinţele lor imprejurul vulcanului, pe câstelă lui chi „la vocea Naturef care le strigă ne'ncetat, prin: erupțiuni: fugiţi do- parte d'aceste locuri ce țin de regnul Iul. Pluton ? pa "+ Respunsul cred că nu pote fi altul de cât “aceste incântătore si- „“uaţiunt poetice, variatele, frumuseți alle Naturer care absorb min” tea, fac pe locuitori surâi la vocea Naturei şi uită trebue să aibă de: șiața lor. 2 e piloz HI 

Rai Pa 

, 
. 

. - i ar; Şi nu sunt ascultători . 

„pînd şi grijea ca 
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12 ERUPȚIUNI VULCANICE. 

Când se astupă craterul princi pal atuncI materiile fluide 
„căutând să 6să afard, stabilesc mat multe “comunicațiuni 

Sulfatare 

laterale formând aceea ce se numesce crateri. adventivi, 
Există un:.mare. număr de crateri , „din care ' de mal 

mult timp n'a mai. eşit. lava, şi s'au redus 'la degagiamente 
mult sai ma! pucin abundante de gaze sulfurese, acid 
sulfuros. şi sulfhyăric, care es:printro mulţime de crepă- - 
turi din păment şi adessea insoţite cu vapori de apă. D'a- 
colo au tras, numele de'sulfatare:acelle locuri unde aste 
fenomene sunt. mai mult 'saii- mar pucin desvoltate.. 

Sunt unele. care pare cai fost tot-dauna în astă stare, . 
astfel este de exemplu: aprâpe de Neapol sulfatara de la 
Pouzzole, „un vast crater de ridicare în - fundul căruia se 
află roce. vulcanice sfărâmate şi descompuse. Astă sulfatară 
Se urcă la cea ma! înaltă antiquitate, şi 'nu pare a fi. 
presentat vrodată alte efecte. de cât acellea ce se observă : 
astă-di: în momentele.de repaos crateri vulcanilor” devin : 
sulfatare, , Nu este rar d'a găsi fundul craterilor şial sul. 
fatarilor ocupate de 'vnul sai, mat multe lacuri, care sunt 
adessea d'o mare profunditate, Apele ce conţin sunt câte “ 
O dată, destul de. curate, dar adessea sunt încărcate cu să- 
ruri diverse sai cu acide; sulfuros şi: sulfuric, precum se 
vedea Ia: vulcanul 'Teschem 'sai Muntele-Indian în insula, 
Java Inaintea anului 1817,. epocă când acest munte fa cu 
totul. resturnat, prin acţiunea gazelor sutterane. . : 

Erupţiuni Nu trebue.să confundăm .nencetatele emissiunr de gaze | 4 g 
sai de materii scoriacee din uni vulcâni, precum Strom- 

„boli, cu erupţiunile care 'sunt evenimente'subite, din no- 
rocire trecătore, aducend: adessea desolaţiunea Intro țârră, 
Pe când o erupție se prepară ea se anuncie obicinuit prin 
cutremure de 'pământ, în' urma cărora se declară d'odată 
mugete sutterane. asemenea cu descărcătura de artilerie, 
Dacă există. un vulcan în acel ţinut, începe prin .a scote 
îum :în abundență compus de gaze diverse şi vapori de 
apă, pe urmă materil pulverulente în quantităti mari, ce 
se numesc cenuse, vulcanică, apol. fragmente de pietri po- 
rOse incandescente numite. rapilli sai lapiţli 'si ?n urmă 
Duzzolane, nisce bloce mai mult sau mai pucin conside- 
rabile de materil solide, ce sunt. câte o dată asvirlite la,
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ER UPȚIUN [ VULGS ANICE, 

+ distanţe mari, producând An. atmosteră efectul unul foc 
de artificie; în fine porțiuni de materil fopite rupte din lava 
de care e "umplut craierul, şi care »otundindu-se prin miş- 
carea şi frecarea, lor în aer, formâză. ceea. ce se. numesc: 
bombe vulcanice (fig. 29). Resultă din (6te acestea, în mid: 
locul detunaţiunilor mat mult sati mar pucin violente, snopi 
immenşi de materit diverse, asvirliți la înălţimi mari şi lu- 

_minaţă prin: reverberaţiunea lavel. în fusiune ; părţile lor 
“cad mat mult sai mat pucin departe de locul. de unde aie 
eşit, dupb : "greutatea! şi forta lor. de impulsiune,” Cenu- : 
şa, rapilli sait! 'pietri “poncii produc - atunci. în: vecină- 

"tatea: vulcanilor,:, sati .pe panta: lor, câte. o dată chiar. în . 
depărtare, deposite considerabile” „care, consolidate sub 
greutatea lor şi prin iiluința.. apelor, formâză ceea ce se 
numesce tuf volcanic,, tuf poncios, conglomerate diverse, 
Vapori şi cenușa asvirlită din vulcani, fomeză câte odată 
nuorl gros, în cât opresc lumina s6relul şi Imprăştie În- | 

- tunerecul imprejur, Aceşti Dvori impingi de venituri sunt 
purtaţi câte odâtă la distanțe de 20—50 şi 200-leghe, ceea 
ce s'a intimplat la 1812, când cenuşa vulcanulul St... Vin- 
cent din' Antile fu dusă spre r&sarit “ptno la Barbad, şi re- 
-Spândi o aşa mare obscuritate, în căt ?n' midlocul diler nu 
Sa mal vădut nimic, Cenuşa Vesuvulul a. fost. purtaţă în a- 
nul 1794 pind. în fundul “Calabriel, iar, în erupția din anul 

- 452, dupd cum ne spune Procopie, a fost dusă pind la 
Constantinopol. 

Timpul cât ține eruptiunea; variază : : uneori. ţine cate: 
va dille, alte. rr mal multe luni, iar alte orl chiar ani în- 
tregi. 

“ „Nu se“pâte v6d6 '< ce se. petrece în fundul mărilor în e 
rupţiunile sub- “marine, “dar projecţiunile materiilor pămen. 

- tose de rapillI- sau de poncie nu pot fi mal pucin consi 
| derabile, flind-că se vede mal tot-launa quantităti enorme 
pe suprafacia apelor în timpul momentelor” de”. crisă, . şi 
în părțile tărrâmului ridicat se văd deposite de tut. vul- 
canic, tuf poncios şi conglomerat, intru t6te asemenea cu 

„ Ceea ce se formeză, pe suprafacia uscatului in asemenea 
circumstanțe: 

4 

LE



4 „VULCANI, 

„Câte o dată . femomenele eruptive se reproduc - în may multe rinduri cu o nucă intensitate, dar mal adessea con- vulsiunile solului se micşorâdă, explosiunile Inceteză, i. 

Dar care este causa care face să se înalțe .materia in: focată pin Ia: 3000 ati 4000 de meiri, precum la volcani prea inalti. In general se attribue aslă ridicare la pres. . siunea câjel. solide asupra materier Auide din centru. 0 altă hypothesă ingeni6să consistă in a Suposa materia in. candescentă -dotată d*o forţă expansivă; îndată ce se afă în comunicaţiune directă cu almosfera, atunci ea se 
ce berea, sai sampania. dintro butilie câna se destupă. - - Virful lur Eina este una . din celle ma! mari! inălțimI la care a ajuns. ridicarea lavelor.. La acestă “inălțime  (ap- rOpe 3000 melri) o colână de apă,. care ar Îi inăltată pi .. acolo, ar equivala Co pressiune. de 300 -almosfere; dar precum lava este mult mar grea de cât apa, Şi vine de 
precum l6te ne faca crede că pressiunea c6jer solide lu. 

" laun nivel mulţ mal inferior de cât nivelul mări, şi dacă 
“crând asupra masser centrale Anide, silesce lava a “se *p. nălța pind în craterul Etnel, se intellege. c'astă forță tre. bue. să fie din celle mal considerabile, Se "Cât pentru asvirlirea fragmentelor inflăcărate şi mar mult sai; mat pucin pulverulente, acesta e causată de de... gagiarea gazelor care es din focarul central. “Indală ce prin elasticitatea lor aste gaze ai dobindit o forţă de a- juns, fac explosiune şi asvirle tot ce .se agă „ÎN - drumul lor, pind şi bloce câte 0 dată destul de volumindse, Făro 
inălțându-se star vărsa cum se varsă liquidul dintriun vas. prea plin.  Quantitatea, câte odată enormă. a materiilor topite ce aruncă: vulcani, provin invederat din focarul in- candescent al globului; când Javele sunt întărite, presinţă intre elle diflerinţe insemnătâre; Asta provine diu repedea recire care influe asupra structurey lor, şi probabil ase- - menea din lipsa de omogenitate a materie! infocate, ast.



„ERUPȚIUSI VULCANICE. 
fel că materiile vulcanice vechi şi moderne pot să sea. 
Tate sub un. mare'număr de aspecte. Răcirea lavelor este in raport cu grosimea curgeri pe'pantă şi. se face mar re- 
pede pe suprafacie ; dar 'căldura se conservă în: întru si 
întreține acolo mult timp fluiditatea : aşa lavele, curg an! 
intregi pe :panta vulcanilor, de ex la Elina Sau vândut: curgeri conservând:0 mişcare simțihilă dece ani dupd e- 
şirea lor din crater, altele fumând duoă-deci de: an! după 
răcirea lor, pe când scorii le care formati bolta eiaii aco- 
perite. de licheni. . Aste fapte bine cunoscute arată nu nu- - 
ma! marea căldură a lavelor, dar şi încetinimea cn: care . 
elle o perd, fiind:că 'sunt rele conductâre de căldură. Astă circumstanţiă- ne face a înţelege că centiul incandescent al globului -are acum forte pucină influență, asupra tem- 
peraturel de la suprafacie. - i 

Materiile fluide şi incandescente virsate din stnul pă mentului nu dai in gillele nostre c6jer solide :a globului, de cât o: slabă quantitate de materif, dar n'a fost.tot. d'auna asa. Din contra t6te ne fac a crede „Că în“timp; de mal înainte, vărsările și erupțiunile se produceati .p'o scară mult mai mare, şi ne dă certitudinea, că ?n t6te e- i pocele aste “materli scose afard, aii „modificat suprafacia . 
globului, impreună cu alte fenomene de naturi diflerite. . 
„Principali. vulcani în activitate sunt in Europa: Heela,; Vesuvul, Stromboli şi Etna. In Africa aceia din insulile 

Canare și Burbon; în Asia aceea din insulile: Philippine, . Kurile, Aleutine şi din Kamtschatka. In ocânul pacefic a: 
ceia din insulile Sandwiche pind la Nuoa Zelanda ; în A: 
merica aceia din Mexic şi din Corâilieri, precum Cotopaxi» Popocatepel, Pichinca ete, Pa 
"Deosebit de. vulcani ordinar! terrestri Și marini sunt şi 
alți, care în loc de:lave dai dintr'ânși noroiă, alți ape mi-: 
nerale ferbinți, şi alţi numai gaze. Aste materii adessea d 

orl sunt insotite de dre-care acide, care “distrug şi alteră 
tote rocele d'imprejur. Aşa de“ exemplu în insula Java 
sunt mal mulți vulcani care asvirlă nOrojii, si produc de- 
vastațiunt mari când fac erupţiune, ast-fel că munţi înălt; 9 

sunt Înghițiti întrun 'lac de noroiă, impreună cu tote: sa- - tele ce se aflaii pe dânși. ':Vulcani de noroiă sunt si ?n 0 ct NICI IRRD N II PREIEI E Dn 
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76 PONTÂNI ARDETORE. 

- America; dar ceea ce caracterisă, erupțiunile valcanilor din Peru, este fenomenul particular ce se înttmplă adessea, 
" adico: apele mocirlâse eşite: prin, craterul vulcanilor! con- 

a 

Fântâni 
ardătore. 

țin nisce „pescl mici, ce se găsesc prin lacurile din veci. 
nătate, şi că uneori quantitatea, pescilor este aşa de con- 

* Siderabilă în cât pâte causa, maladit epidemice din pulre- facțiunea lor. . .. ; | ri 
„lu Islanda sunt vulcani numiti, gayser (lg. 32), care a- 
runcă apă fiartă încărcată de materii silicidse, ce se de: pune. împrejur formând un strat de silice. 

In Sicilia „sunt vulcani care dai aer,.aşa este Macaluba. 
Tot în Italia sunt unele localităţi unde se vede eşind din 
crepăturile „Pământului vapori de apă. la o temperatură 
de 100%, producând în eşirea lor un fel de şuerătură, : ase- 
menea cu aceea ce se aude la cazanele de. vapori; de 
multe, ori vapori aceştia, trag cu dânşi o mare quantitate 
de acid boric, ce se disolvă în apele lagunelor. Aceste 
localităţi se, numese fumarolle, şi se observă în Toscana 
în midlocul terrămurilor, calcarsse, prec um la. Monte-Cer. ; 
boli, Castel-Nuovo ete e 

„. Dilleritele gaze.ce am dis.că sc, degage în erupținnile : 
vulcanice formâză. nisce emanaţiuni -particulare, de . gaze 
sulfurose, acid carbonic şi hydrogen carbonat. . ... - 
Acest din urmă gaz “ese din pământ,: se inflăcăra forte 

„lesne şi arde continuu ca în aparatele nâstre. de luminat. Emanaţiunile acestea se: observă.mal: obicinuit în vecină. 
tatea vulcanilor, de aer, şi. se numesc fântâni argătăre, 

- pământuri argdităre; ast-fel. sunt acelea dela Pietra-Mala şi de Ja Barigazzo din Apenini 'Toscanel,-..şi acelea de la | 
templul Guebrilor aprpe de. .Backu, , pe -termurile mări 
Caspie,. unde, descendenţi. discipolilor. lut, Zoroastru. vin cu 
pietate a adora obiectul „cultului lor; Omeni' trag folâse 
din aste focuri naturale.ca, să şi. prepare alimentele şi să 
facă calce, -Există, şi- la noi o “localitate: spre' munti în pla- 
iul Buzeulul, aprope de. satul Lopătari, unde ese -din -pă- 
mânt hyărogen. carbonat, și arde nencetat, -ţerrani acolo 

"7 gic focul nestins. Se” degage asemenea foc jucător (hy- 
drogen, carbonat) in nisce locuri unde nimic: nu anuncie, 
ca la vulcani saii la, fântâni ard&tdre, -o comunicaţiune.



"ISVORE DE PETROLEU, 

cu reşidența marilor fenomene geologice, ast-fel esle a- 

TI 

cela ce 'se degage în minele de cărbuni de pământ, a că- . 
rul inflamaţiune caus6gă mari. pagube. 'Origina acestul 
gaz nu este bine cunoscută, uni cred'că se allă închis, în . 
cărbuni, alţi dic' că' este rosultatul descomposiţiunilor ce . 
sc fac în. cărbuni, când 'sunt pusi în contact cu aerul ex- 
tern. En alt; fel de foc jucătorse produce în timpurile 
calde prin Dălti și. prin smârcuri, dar este pucin important 
si origina lul:se : explică lesne prin descomposițiunea ma- 
teriilor organice: ce se află prin mocirlă. Se vede uncorj 
şi pe la cimitire prin climele calde.nisce licăriri fugitive 
asemenea unul foc, jucător; acestea "provin ' din descompo- 
sițiunea.. 6selor. ce. conţin  phosphate *de calce, “căci prin 
acțiunea căldurel se: inflăcăra hydrogenul phosphorat ce se 
degage dintrensele.! | i De 
Emanaţiunile: de “acid carbonic, ce se numesc adessea 

JMofette, se observă în terrâmurile vulcanice, 'ast-fe! este 
„la grotta, cânelui, pe -termurile lacului Agnano aprope de 
Neapol. Se găsesce asemenea: in: mine, în puțuri Şi ?n 
alte cavităţi' sutterane, acid carbonic, a cărut origină pare 

„că se attribue descompositiuni materiilor organice, sai a “altor substanțe conținind.carbon. .  :. i Isvore 
Isvorele. de petroleii:'sunt nisce fenomene. fârte: apro- de, Petro- "piate de vulcani de ape şi de gaze, fiind-că se scie că astă 

materie nu 'difteră de focul jucător, de cât numat că :se! află în stare. liquidă in loc..de gazâsă, şi se înţellege lesne 
că. gazele. care străbat, câjea globului se pot afla. câte. 0 dată în circumstanțe: Va se “liqueface, Sa attribuit ori-: 

"gina petroleului descomposiţiuni "sai distillaţiuni unor 
deposite:. superficiale de: natură: vegetale ; dar 'se. înțel-: 
lege, difâcil' cum. .nisce fenomene de acâstă natură pot da nascere unul product constant, făro să se dărescă urme de incendii, Din contra se pare.muli mal simplu 'da vedă! 
in origina petroleului un effecţ al aceliea-şi cause, care a. produs fenomenele foc6se; şi astă manieră d'a ved6, aşa de 
conformă cu simplitatea operaţiunilor naturet, are ănco a: 
vantagiul în câsul acesta, da ne explica: peritru ce isv6- 
rele de petrolei şi de păcură în general se află - mat. tot- 
dauna în vecinătatea, vulcanilor, a fntânilor ardătore şa 

Die | Pt: i i 
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80 | | ROCE ȘI „FOSILII, 

„Sițiunea sa sunt de diverse naturi, de „diverse formatiuni, 
„de diverse : etăui şi portă' numele generic de roce.: “ Aste 

- roce cât suni de “multiple şi variate se divid, dupo modul 
formaţiuni lor, în duoă classe deosebite: unele formate 
prin actiunea apelor, compun classă rocelor neptuniane, 
apose sau sedimentare, iar celle-l-alte formate prin acțiu- 
nea. focului; compun  classa rocelor. “plutonice, focâse sai - 
massive; Celle: Wântâiă ăi contribuit a ingroşa, cojea glo- 
Dului de jos:in:sus,: ast-fel că celle mal moderrie, sunt 
“celle mal superficiale, iar celle d'al “duoilea,. au ingroşat 
acâstă-coje de. sus în jos, ast-fel că celle mai moderne sunt 
celle mal din centru, şi sunt intercalate „printre celle dân- 
tii la' diverse înălțimi, dislocându- I6, inălțăndu- le şi fag. 
mentându-le- în tâte modurile, 

Carac.  Rocele neptunianc fiind formate pri acţiunea apel, “sunt 
terele dis- arangiate - “în formă de “straturi, Superpuse înti?0 ordine. tinetive 
între ro. Chronologică, şi coprind intrensele urme de fiinţe orga- 
cele nep-nisate animale: sau vegetale, Rocelă” plutonice din contra, .. 

fiind formate prin acțiunea “focului, nu presintă nick. o: 
tuniane și 
celle plu- 
tonice. urmă de stratificaţiune' şi nu conţin intensele fossilil. 

Ori-ce finţă: organică Sati semnele 6! ingropate natural - 
p'intre straturile cojel. pământului în diversele lui peridde, 

Fosstlil. sei numesce fossil; iar sciința, car6 se ocupă cu studiul 
formelor şi cu classificaţiunea îossiliilor - dupd vechimea 
lor, se numesce Paleontologie, acestă scință aduce mari 
serviciuri Geologiei. 

| Sub nume de strat se ințellege:o massă "minerală tn- 
Straturi. tinsă în lungime şi 'n lăţime, dar. limitată în grossime 

prin faqete paralele, şi face, parte constitutivă din cojea 
pământulut, ocupând o porţiune ma! mare Saii mal mică 
a suprafaciel.:: Când. straturile sunt Subţiri „ca: foile se nu- 
mesc foita, când sunt 'mat grâse 'se nume o5c băncr; şi nt A sI 
un. cas şi ?n altul, elle se găsesc în mai multe locuri. 

„ Aste Straturi nu sunt coritinue, adessea sunt intrerupte 
_Şi limitate, sau 'prin surpare sait prin 'mărginile Dasinelor” 
"În care sau depus, “Elle nu sunt tot-Vauna paralele cu o- 
rizontul;: ci. Se găsesc adessea- mal mult sau mat pucin în- - 
clinate şi câte odată chiar: mal “verticâie, ast-fel că stratu - | 
rile care in țerile plane sunt la adâncimi considerabile, şi
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STRATURI. 

se înalță cu cât inaintim spre regiunele muntose, şi cs pe 
Ssuprafaciă. -Astă disposițiune de straturi permite da stu- 
dia un mare numtr, ca cum elle ar fi pretutindinl orizon- 
tale; căci mergând pe laturea lor perpendicular la direc: 
ţiunea lor, putem obține acela-şi resultat, ca: cum am săpa 
vertical imtmun terrăm de aceea-şi natură, fiind compus de 
straturi orizontale, | , 

Straturile sunt une-ori orizontale, alte ori inclinate, une- 
ori plane, alte-ori cu ondulațiuni şi induoituri în ditlerite 
sensuri, precum se vede la straturile din peridă primiti- 
VE, fiind supuse la desse sguduituri (fig. .34). 
“Este dificil a găsi la un loc seria compleciă a terrâmu 
rilor sedimentare, cu tâte sub-alviziunila lor dup” ordinea 
chronologică, mai adesse ori lipsesc unul sai inal multe | 
straturi, care se găsesc in altă parle, pustrând insă positiu- 
nea lor respectivă, o ai 

Când massele mineral: din care se compune un terrăm, 
sunt dispuse în straturi aşedate unele asupra ltora în or- dinea. formaţiunelor, se di numele de. stratificaţiune astet disposiţiuni de părți alle terrămurilor, iar terrămul se dice 
stratificat. Una sai mal multe etagiuri de ace a-şi nalură 
vepresinta o formațiune. Dupd fossiliile ce vor conţine formațiunile suut marine şi de ape dulci, Aste diverse 
formaţuui constitue terrămurile, şi unirea totalăa acestor 
terrâmuri superpuse dup6 ordinea, chronologică, constitue 
scura geognostică. Da 
""Tote straturile câte ai fost produse pe calea sedimen- 

tară, trebue să îi fost drepte şi orizontale in momentul 
formaţiunel lor.: orizontalitatea este într'adevăr caracterul cel mai general al tutulor depositelor mecanice, care se fac sub apă. Dar aste straturi au putut îi inălțate, dupo ce Sau format în urma, sai inaintea perfectei lor . con- solidațiuni. D'acolo necessitatea în care sc află cine-va d'a arăta posițiunea mat mult saii mai pucin înclinată, ce pre- sintă un mare număr de stratuii, în cât totul probâză că la inceput elle au fost orizontale, La un strat ridicat trebue să distingem duoă lucruri: direcțiunea sa, adico: linia îm- 
brejurul căreea planul stratului sa invirtit, şi inclinaţia ca- 
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Straturi 
conoor-. 
dante și 
disco: - 
dante 

STRATIFICAȚIUNI. 

re măsură quantitatea de rotaţiune ce a suilerit, sau un- 
ghiul ce face cu orizontul. 

Direcţia unul strat, fiind aceea a une! linie orizontale 

dusă pe planul sti, se determină prin puncturile oppuse 
la orizon, câtre care astă linie se dirige, sau dupo cum 

am dice prin punctul unic aşedat la 909 de la celle din 
ântâiu, către care se inclină stratul. Aşa posiţia unui strat 
este complect determinată când dicem că este înclinat 
d'atâtoa grade spre nord, şi atunci direcția lui este de la 
est la west. : In cercetarea înclinațiuni şa, direcţiuni unul 
strat facem abstracţiune de micile sinuosități ce pâte avea, 
precum cănd este vorba da determina direcţiunea unei 

gârle, 
Câna straturile sunt superpuse ast-fel a conserva paral- 

lelismul între dânsele în tâtă intinderea lor, orl-care ar fi 

posițiunea, lor generală: orizontală sai înclinată, convexă .: 

sau concavă, se dice atunci că aste straturi, sunt în stra- 

tificaţiune concordantă precum (fig..35). Când din contra în- 
clinaţiunea a duo systeme de straturi ce sunt în contact 
unul cu altul este deosebită, se dice atunci c'aste straturi 
sunt în stratificaţiune discordantă precum în (fig. 36), 

„Se deosebesc sub nume de stratificaţiune transgessivă un 

„cas particular 'de -discordanţă, unde depositul superior 
stratificat întrun mod sau într'altul, sau nestratificat, re- 

pausă pe dunga, straturilor a depositului inferior. -Se mal 

pâte distinge un cas de discordanţă unde straturile pot fi 
parallele ; acâsta are loc când un deposit orizontal, dupo 

ce a fost mâncat de ape în diverse moduri, se află aco- 
perit în total cun deposit de aceea-și natură, care umple 

tote sinuosităţile selle. Discordanţa are loc întracest cas, 

prin lipirea Virt la viri a diferitelor straturi pe panta ve: 
chilor văr; uneori straturile” superidre se intind-mai de- 
parte: de cât celle inferidre. 

Ore-care systeme de straturi .puse unele lâng altole pot 
fi asemenea in discordanţă, cu tote că parallele, dacă stra- 
turile a duo& systeme nu se pot accorda intre elle, şi dif- 
feră nu numa! prin posiţiunea lor, dar âncd prin grossi- 
mea, prin natura lor, etc. 

Se observă mat multe feluri de disposiţiuni de straturi
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în difleritele massive, din care se compune un lanţă de munţi cu stratificaţiune înclinată. - Uneori tote straturile ce formâză unul din aceste massive sunt parallele intre elle, ast-fel că p'o parte saii p'o latură planul povirnişu- lui se înclină în acela-şI sens. ca şi stratificatiunea, şi în cea-l altă parte se inclină în sens contrarii; alteori stra- turile sunt dispuse ast-fel că se ridică d'amenduot părţile spre virf, saii'se inclină către centrul massivului, Dac inclinațiunea straturilor este forte variabilă în a- cella-si lanţie de munti, se observă din contra, că diroc- tiunea medie a. acestor straturi este pretutindini aceea-si, Şi în general parallelă cu aceea a lanţuiul, 
Ast fapt este do mare importanță, pentru că printr'ân- sul putem recunâsce 'difteritele massive, sai lănțuleţe ce fac parte din acela-și lanţă, Şa deosebi p'acellea ce aparţin de lanţuri diferite. In grupele circulare de munţi şi ?n massivele conice, cărora se dă numele de conuri şi de crateri de ridicare, direcţia straturilor în loc da fi con- stantă, ca la munți în lanţuri „Tectilinii, din contra variadă int”un mod continuu, ast-fel că straturile înclinate se in- nalță de tâte părțile către virful axului central, „Când observă cine-va do parte Stratificațiunea terrâmu- rilor, şi dalta natura şi composiţiunca, straturilor lor, .se 

. 

incredințâză că solul sedimentar ma fost format întrun mod continuu, ci prin Operaţiuni successive Şi prin cause intermitente. Intradevăr dacă plecând din locurile plane „alle continentelor, ne dirigem către lanţurile munţilor, înăl- tându-ne spre virful lor,. examinăm Superposiţiunea stratu- rilor, sai în ripele naturale, saii in excavaţiunile făcute de mâna omului, sui chiar la suprafacia, pământului, când straturile presintă dunga lor; se mar observă cu cât ne.a- propiem. de inălțimi, Caste straturi aii perdut -Posiţiunca lor orizontală, în care trebue să se fi format după natura lor, şi că ?n dillerite puncturi alle serier se inaltă repede, „uând o posițiune oblică sau chiar. verticală, Aste soluţiuni de continuitate în paralelismul straturilor anuncie curat, că ai fost intreruperi subite în Successiu- nea depositelor, şi că în diflerite epoce straturile formate de mal ?nainte ai fost ridicate, prin nisce cause violente
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şi passagere, mal *naintea straturilor fcare aii venit de 
Sau depus asupra lor; căci straturile oblice sunt neapă- 

rat mai vechi de cât celle ma! pucin înclinate sub care - 
se confundă. Aste soluţiuni de continuitate în stratifica- 
ţiunea, 'depositelor de sediment, sait discordanţele între 

gisementele 6re-căror grupe successive de stratunr paral- 
lele, au condus pe geologi a divide seria întregă întrun 
Ore-care numâr de etagiuri, ce arată tot-Mo-dată întreru- 
perile şi renceperile acţiuner sedimentare. Pie-care grupă 
de straturi, deosebilă prin stratificațiune de aceca ce o 
urmeză şi de aceea ce o precede, constitue ceea ce se nu 
mescc o “ formaţiune indipendentă, 

Dar aste schimbări repedI în disposiţiunea straturilor, 
nu sunt singurile variațiuni ce se observă in seria depo- 
sitelor sedimentare, şi care atteslă în favorea numeroselor 
revoluțiuni ce a încercat suprafacia globului. Se dăresc 
nuot urme de aste revoluţiuni, când studie cine-va dille- 

rinţele ce presintă straturile, atât în composițiunea” lor mi- 
nerală cât şi ?n natura fossiliilor. | 

Cea mal mare parte din aste straturi sunt mal cu totul 
compuse de producţiuni marine, precum conchilit şi .ră- 
măşițe de polypl. Câte o-dată conchiliile sunt aşa de a- 
bundante în cât elle singure formâză totă massa terră. 
mului pin la o mare profunditate. Astă presență a coI- 
purilor marine în ântrul straturilor pământului, se obser- 
va nu numai în părţile jose alle continentelor, dar inco 
in nisce locuri aşedate la mari distante de mările actuale, 
pe virfurile munţilor înalți şi ?n văile” profunde. Aste res- 
turi fossile suut mal tot: Wauna into stare de conserva: 
tiane aşa de perfectă, în cât nu mal remâne îndoială că 
nu le a, depus insa-si marea în straturile în care le găsim ; 
elle sunt dar o probă, despre şederea lungă şi liniştită din 
vechime a oceanului asupra solulvi pe. care locuim. Dar 
straturile conchiliere mau fost formate, fârd numerose în- 

treruperi a causei ce le a produs. Periddele de linişte, 
pe când se depuneaii straturile de desubtul apelor, au fost 
separate prin epoce de turburâri, când apele forte mult 
agitate, atacaii şi săpa rocele superficiale alle puncturi- 
lor înalte alle globului, căra departe remişitele şi le de-
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puneaii în locurile j6se, ast fel că fie-care destrucţiune 
întrun loc era urmată d'o Teproducţiune în altă parte. 
Forţa care punea în mişcare massa apelor in timpul a- 
cestor fenomene violente Şi passagere, se attestă nu numa! 

- prin immensa quantitate de remâşile, ce se găsese acu- 
mulate în profundităţile solului, dar şi prin semnele ănco 
în fiinţă a ultimului cataclysm, ce a dat suprafaciei  glo- 
bului relieful actual, şi care 71 a acoperit ma! preste tot 

„ Wun deposit de nomoi, nisip şi piciriş adus de” 'apo: de 
prin t6te straturile, a ă 

Astă acţiune destructâre a apelor a fost aşa de puter- 
nică spre a produce micile văi, în- care se află girlele 
actuale, şi depressiunile ce despart platourile şi collinele 
isolate alle câmpiilor nâstre ; a ridica! straturile superidre 
alle solului p?o mare întindere, în cât a desvălit porţiuni 
considerabile de terrâmuri mai vechi; nu coste țerră p'a 
cărei suprafacie să nu se găs6scă exemple ma! mult sati 
mai pucin îrapante. Waste fenomene, pe care geologi nu- 
mesc denudaţiuni. - | 

In loc de straturi intregi, se observă mal pretutindine, 
straturi fragmentate saii rupte, adevărate pelece risipite, 
dar a căror posiţiune attestă că la inceput făceaă un tot 
continuu. Un alt fenomen, ce pare că dă o nugă probă 
de mişcările. violente, cu care au fost agitate apele la în- 
ceput, este acela al blocelor de roce massive şi cristal- 
line d'un volum considerabil, ce sunt respândite în 6re- 

» care ţări pe suprafacia soluiui de sediment, adessea prea 
depărtate sai despărțite prin. văr profunde de înălțimile 
de unde sai rupt, şi unde se găsesc chiar pe loc roce 
de aceca-şi natură. 
„Aste mart remăşiţe respândite în mal multe țări se NU- ploca er- 

mâsc bloce erratice, spre ex. blocele alpine, pe câstele ratice. 
lui Jura, blocele Scandinave în câmpiile Baltice etc. 

Dar ceea ce demonstră mai evident âncd, numerdsele 
revoluțiuni la care a fost supusă suprafacia globului, sunt 
schimbările fâro veste, ce se observă la diverse puncturi 
alle seriei depositelor de sediment în natura corpurilor 
organisate, alle căror remăşițe sunt inchise printre straturi. 
Examinând cu atlenţiune resturile organice îngropate în
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fie-care dintraceste straturi, plecând de la celle ma! pro- 
funde, remăşițe ce provin din animalele şi din plantele 
ce ai vieţuit sau in mările ce acopereau aste straturi, sai 
în părţile uscate alle suprafaciei, adicd: prin insule Şi prin 
continente, se observă: că fossiliile de natură diflerită nu 
sunt neregulat risipite in successiunea depositelor, ci se 
arată in. grupe successive bine determinate, şi care cor. 
Tespund cu periddele mari de formațiune a solului de se. 
diment; că genuriie şi speciele devin din ce în ce mai 
variate şi numerâse, cu cât se înalță cine-va în seria stra- 
turilor ; “că în straturile vechi fossiliile diferă în general 
de acellea ce trăiesc astădi, şi pare că se apropie din ce 
în ce mat mult de speciile actuale, cu cât straturile sunt 
mai moderne (de. şi ființele vil cu care ai analogie nu e- 
xistă de cât in terrile intertropicale 5) că vegelatiunea şi: 
organisaţiunea animală s'aii desvoltat ast-fel, că în fie-care | 
Tregnuă se văd apărând mat ?ntâiii fiintele celle mal simple, 
şi successiv celle mat complicate şi mal perfecte; că nu 
numa! a avut loc în natura vegetală şi animală variaţiuni 
Successive, dar chiar schimbări repedi la dilferite înăltimor 
alle solului, schimbări ce correspund cu soluțiunile” de 
continuitate ce am observat în disposițiunea Straturilor, 
şi care probabil ai coincis cu epocele convulsiunilor, 
când ai avut loc dislocaţiunile şi ridicările acellora-șI 
straturi, . 

Aşa, din acest examen comparativ a diileritelor părţi a 
solului secundar şi a fossiliilor lor, resultă, c'a fost in na- 
tura vie, sau animală sai vegetală, o succesiune de va. 
riaţiuni, ce correspundeaii făr Indoială, cu acellea ce în- 
cerca în acela-şi timp natura brută ce le incongiura, adico 
mările şi atmosfera. 'Totul se pare a proba că Intinde- 

rea mărilor şi temperatura au mers tot-dauna descres- 
când: fiind-că s'a observat că depositele marine sunt cu 
atât mal limitate, cu cât sunt mal moderne, şi am vădut 
că fossiliile din Straturile din urmă, care se apropie “de 
fiinţele ce trăiesc acum, celle mal multe mai analâge de 
cât” printre acellea din climele” calde, cu tâte că le găssim 
acum în regiunele reci. 'Tâte aste schimbări ce sati pe- 
trecut pe suprafacia globului, unele încete şi progressive,
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altele subite, aii avut asupra desvoltări fiinţelor organice 
o influință, ast-fel în cât aii adus treptat classele astor fi- 
ințe în starea actuală. In fie-care regn se văd diiflerite 
classe că apar successiv, cu cât circumstanțele variabile 
alle lumel externe făcea existenţa lor possibilă, şi suc- 
cessiv asemenea, se xăd dispărând făr întrecere mal multe 
speci! sai rase vechi, pe care chiar aste revoluţiunt alle 
naturel au stins sait ai nimicit, . 
„Urmele astor revoluţiuni devin ânco mar manifeste şi 
causele lor mai lesne de ințelles, când .examină cine-va 
interiorul lanțurilor de munţi, şi mat cu s6mă aceea ce 
se petrece la unirea rocelor stratificate cu celle plutonice. | 
Acolo straturile de sediment, care dup6 natura lor a tre: 
buit să fie la început continue şi orizontale, se preşintă 
dislocate şi ridicate; pământul ce le compune pare ca 
incercat convulsiunl, care Paii sfârâmat intro mulțime de 
fragmente, căci nu infacisedă ma! mult de cât massive 
de straturi resturnate pe dunga lor, şi alle căror crepă- 
turi şi intervale sunt umplute cu roce granitice, ca cum 
acestea, fiind înălțate, străbătând şi rupând straturile. ce 
le acopereai, au format grămedI (enclave) in midlocul re- 
măşiţelor solului sedimentar. . Din causa aceste disposi- 
tiun! a rocelor granitice, precum am însemnat, se găsesce 
tot-d'odată granitul în locurile celle mar profunde, sub 
tote celle-l-alte roce, precum şi "n locurile celle mar?nalte, 
unde €să afard şi formâză mar adessea crestele centrale 
alle lanțurilor de munyr. | | 

In ţexrile munt6se straturile de sediment se presintă în 
nisce posiţiuni forte inclinate, care merg adessea pino la 
Verticală. Ma! multe feluri de' observaţiuni concură a proba, 
c'acâstă Inclinațiune a straturilor este un eflect al mişcări 
posteridre depositelor, şi castă mişcare a consistat intro 
ridicare, provenită din partea forțelor interne. Prima pro- 
bă o tragem dia presenţa galetelor sai a petrelor rosto- 
golite de formă elyptică, Şa conchiliilor de forme. țurtite, 
ce coprind adessea straturile de sediment. Câna aste 
straturi. sunt orizontale, se observă că axele celle . mari 
alle galetelor şalle conchiliilor sunt t6t6 orizontale, şi. că d 

prin urmare t6te aceste obiecte;sunt culcate sau puse d:a 

ST
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latu, într'o direcțiune paralelă cu accea a stratificațiuni ; 
este o consequenţă necesariă a, legilor apăsări, că pie- 
trile şi conchiliile depunându-se sub ape, nu se pot aseda în 
virf saă în dungă, ci d'a Lungu. Dacă tâte aste straturi în- 
clinate ai fost mal ântâii orizontale, acella-şt caracter tre- 
bue să se vâdă în disposițiunea galetelor şa conchiliilor 
ce contin, adică axele celle mari alle acestor deposite se 
“Vor presenta nu orizontale, ci tot-d:auna paralele cu planul 
stratului, Intradevăr acesta a observat Saussur cel dân- 
t6iu în munţi şi ?n văile din Savoia, unde straturile schis- 
t6sc, plicuite şi înclinate pind la: verticală, coprind între 
elle alte straturi: | 

O altă probă de dislocaţiune şi de ridicare, ce a încercat 
un deposit sedimentar, resultă din observaţiunile ce ne 
arală tot ca şi pentru cretă, de exemplu că nivelul.aces- 
tul deposit nu întrece nici o dată 6re-care înălțime (pind 
la 300 m.), în tâte locurile unde este ănco orizontal, pe 
când în regiunile muntâse, unde a fost dislocat, bucăţi 
de pământ se găsesc la înălțimi de 3—4000 metri, precum 
se vede la 'Buet în Savoia şi la muntele perdut în Pyrenei. 
Dacă massa de apă care a depus acest terrâm Sar fi in- 
năltat la un nivel de 3000—4000 metri, Francia ar fi fost cu 
totul acoperită, şi ar trebui să găssim asemenea fragmente 
la tote înălțimile interisre de 3000 mM., ceea ce nu există, 

Grămeai  Rocele plutonice nu se presintă nici o dată in formă de 
straturi ca celle neptuniane ; elle se presintă în formă de 
grămedi mal mult saii mat pucia volumin6se, şi intercalate 
p'intre straturi, în grossimea lor, saii între duoă straturi 
consecutive. Formele lor sunt ovale sati lenticulare, di- 
rigiate 1, diverse moduri, parallel sai transversal, 
„Pilonele sunt nisce masse minerale, ce taie transversal 

straturile terrâmurilor, şi a căror materie composantă dif. 
feră mal mult sai mal pucin de aceca -a rocelor încun- 
giorătore. Le putem considera ca nisce crepături, ce sai 
făcut p'iatre straturi în timpul formaţiunei lor sau în 
urmă, şapoi' S'aii umplut în tot saii în parte de materii 
pietrose sait metalice. eşite din sinul pământului, Dacă 
comparăm straturile unul terrăm cu treptele unur edificiă, 

„vom putea compara şi fil6nele cu crepăturile didurilor,
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când edificiul sa ruinat. Fil6nele taic în tâte sensurile ter- 
rămurile stratificate şi celle nestratificate (fig. 37). -In 
primul cas elle sunt mal tot-dauua oblice la direcţiunea, 
straturilor paralele, dar acest parallelism nare nic! 0 dată 
loc: intrun: mod complect, şi nu se găsesce p'o mare în- 
tindere ; adesea or! fil6nele sunt ramificate ca o retea. In 

„aceea-şI tCrră există adessea un mare numer de filâne de 
aceea-și natură, alle căror direcțiuni sunt ma! parallele, şi 
adessea chiar. un system de filâne se află tăiat d'altul; se. 
înțellege lesne că filonui ce strebate este mat nuoii de cât cel străbătut. Uni geologi deosebesc întrun filon mar multe părți, adico: pereți filonului se numesc salbande iar pereti 
crepăturilor cu care sunt în contact se numesc eponte. Când 
filonul este inclinat, şi acâsta este casul cel mai ordi. nar, eponta inferidră pe care repaosă este didul er, şi cea ” superidră acoperişul, iar partea filonului co 6să afară se numesce capul ef. a 

- Studiul fil6nclor este do mare importanţă pentru ex- plotatori minelor, căci elle conţin substanțe utile. Asa cu mare grijă studiază el disposiţiunea unui filon, adico: mo- dul cum se dirige spre nord saii spre sud, spre est sau west, cum se inclină și se intinde. prin straturile ce străbate. Spaciul coprins între planul orizontal şi acela al înclina- tiuni se numesce unghiul de înclinaţiune 'al : filonulut, Grossimea saii puterea filânelor este forte variabilă; ea nare nimic constant în acela-șt filon, care este intrun loc 'mar gros ş'intr'altul may subțire ; intinderea unut filon pare în general -proporţională cu puterea. Sunt filâne a căror pu: tere este de câte-va linil, Şi a căror întindere. e numa! de câți-va metri ; din contra. sunt altele a căror putere si în- tindere sunt forte considerabile. Cel mal celebru dintre tote este filonul de argint de la Guanaxuato din Mexic, a căra! putere are 30 picidre, şi intindere mat mult de trol leghe, Composiţia fil6nelor este .in genera] prea variată, acel- _lea.ce se explotă” spre a extrage minercele, sunt în: ge- neral nisce agregate neregulăte de substanțe pietrâse şi metallice. In casul acesta se deosebesce materia sterilă domnitâre, de natură pietrâsă, ce se numesce gangul [ilo- nului, din materiă utilă sati motalliferă. Principalele sub- 
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stanțe pietrâse, ce intră în composițiunea  fillânelor metal- 
lifere sunt: quartzul, calcarul,: spatul fluor, sulfatul de. 
barylă. Părţile metallitere se găsesc în gangul pietros, 
une-ori în formă de rinichi sau ca b6be presărate ici şi colo, 
alte-ori ca zone sai vine parallele, alternând cu materia. 
gangului şi repetându-se în acela-şi mod, plecând de la ducă 
eponte,: FilOnele. arare ori sunt umplute peste tot, în 
grosimea lor se află dilataţiuni sait cavităţi, at căror pe- 
reti sunt cuptuşiți cu cristal în forme de druse. Aste ca- 
vităţi pârtă nnmele de cuptâre sai pozunare de cristal, 
şi acolo se găsesc cristallitaţiunile cele mar însemnate, 
prin frumuseţea formelor şi-vioiciunea străluciri. Fil6nele 
metallifere mau fost produse printr'o causă unică şi ge- 

„nerală, şi formațiunea lor a putut fi successivă, adică: sati 
operat nuoi dilataţiuni de crepături şi apol nuo! umplu- 
buri.  Avuţia filOnelor variază mult, şi când le studie ci- 
neva sub acest raport, se observă adessea un fel de in- 
fuinţă a rocel închise, sai a filonulul tăiat, asupra bogă- 
tiel şa composiţiunei lor. 

Fil6nele metallifere ai în general lărgimea lor către în- 
teriorul pământului, şi merg subțiindu-se şi ramilicân- 
du-se către suprafacie, dar n'ajung mal sus de cât pino 
la partea inferidră a terrâmurilor secundare, şi acâsta a- 
rată că elle ai fost umplute de jos în sus. Dar sunt şi 
alte fil6ne,;'ce par din contra a avea grosimea lor către 
suprafacie, şi merg subţiindu-se fărd să ajungă la mari pro- 
fundităţi,. ceea, ce probă a fi-fost umplute de sus în jos. 
Acestea sunt pseudo-fil6ne saii filOne falşe, care sunt ex- : 
Clusiv compuse de fragmente de roce, sai de argil con: 
ținând difterite substanțe. Mai sunt şi alte feluri de fii6ne 
caracterisate prin natura, forma şi puterea lor: astea sunt. 
ceea ce se numesc dykuri, şi care se .presintă ca nisce di- 
duri, înălțându-se în midlocul rocelor de natură differită 
intrecând nivelul lor. Aste dykuri sunt in general com- 
puse d'o.rocă pietrosă uniformă, precum basalt sai por- 
phyr; grossimea lor pare că se măresce cu .cât se cu-. 
fundă, şi nu se cun6sce limita adâncimir lor. 
Numerdsele fil6ne, ce străbat tot-d'odată rocele plutonice 

şi straturile. inferidre alle solului sedimentar, sunt asemenea
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nisce martori necontestabili, de diversele mişcări şi de nu- 
merdsele dislocaţiunt ce a încercat câjea minerală. Toţi 
geologi se accârdă a recundsce, că fil6nele sunt nisce cre- 
pături, care s'âii format prin Sguduirea pământului şi alle 
căror goluri sai umplut îndată de diverse substanţe. Nu 
pote fi înduoială în privința acesta, căcl împrejurul îil6- 
nelor se văd probe de mişcarea pămentului; mal tot-d:a- 
una 0 parte s'a desfăcut de alta printwun inceput de ro- 
tațiune, pe urmă a alunecat de sus în jos, în cât straturile de 
acea-şI natură nu se mal correspund pe eponte (vedi fig. 37). 
Cât pentru umplerea fil6nelor ea a avut loc în diverse mo- 
duri, şi adesse ori dup” un timp mal mult sai mai pucin 
îndelungat. Este un fapt necontestabil, că nisce cause de 
natură diflerită aă concurs la formarea acestor masse mi- 
nerale ; fiinâ-că există fil6ne care ai grossimea lor în jos 
şi merg subțiindu-se către suprafacia terrâmului; elle ai 
fost dar deschise pe la parlea de jos, şi p'aă pututfi um: 
plute dc cât prin materil provenind din centrul pămân- 
tului. Din contra sunt altele care aii fost deschise în 
sensul oppus şi care nai putut fi umplute de cât pe sus, 
precum 0 prolză materiile din care e formată massa lor 
„Există un mare număr de fil6ne de aceza-sI natură într'o 
târră, şi se observă că ai o direcţiune mai constantă. 
Astă constanță de direcţiune şi identitate în natura lor, 
demonstră destul de iămurit, că tâte aceste filâne ai fost 
formate în acela-șI timp, şi sunt productul uner aceea-şi 
cause: 0 commoţiune a solului va fi determinat un system 
de crăpături mal parallele, care ai fost umplute în urmă 
de acelle-și subtanţe prin una singură şi aceea-st opera- 
țiune.  Fil6nele formate în epoce diferite se deosebesc în 
general printr'o ditlerinţă de direcțiune, şi- adessea chiar 
prin natura minerală. Avem o probă convingătore că duos 
fil6ne nu: sunt d'aceea-şI etate, şi putem determina pe cel 
mnal vechi când se încrucişâză de altul, observând cum 'se 
face acâstă încrucișare. Se îotimplă tot-dauna că unul din 
duoă strebate pe cel-l-alţ făro întrerupere, pe când ac6- 
sta este tăiat în duos părti deosebite, care adesea numar 
suut în âceea-şi direcţiune. Este lesne de ințelles, că filonul 
tăietor trebue să fie mal nuoă de cât cel tăiat ; ast-fel ob- 

. 
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servatiunile făcute asupra intersecțiuni fil6nelor, pot servi 
a proba dislocaţiunile sucessive ce a incercat terrâmul. 
Se vede asemenea că este possibil da determina, cetatea 
relativă a filOnelor, precum se determină şaceea a stratu- 
rilor. Dar etatea filânelor nu este. alta de cât accea a 
dislocaţivnilor solului. ce le. a dat nascere. 

Există âncd şi alte fapte ce probăză dislocaţiunile. ŞI ri- 
dicările straturilor, demonstrând în acela- ŞI timp înălțarea 
masselor ce le aii produs; ast-fel se observă la punctul 
de contact al terrâmurilor sedimentare şi al cellor pluto- 
nice. Se vEd adessea rocele granitice şi vuicanice strebătând 
rocele stratificate, şi intindându-se în midlocul lor de jos 
în sus sub forme, de fil6ne. In alte casuri se văd acollea- -ȘI 
roce, acoperind în parte depositele sedimentare ce aiă stre- 
bătut, -ca cum s'ar fi răvărsat asupra lor în stare de fusiu- 
ne pastosă. In fine se obserbă adessca, la contactul unet 
roce plutonice cu alta sedimentară, o schimbare în natura. 
substanței acestei roce; astă schimbare consistă în altera- 
țiunea culori, a tăriei şi câte odată chiar a texturel roce- 
lor, care din compacte devin cristaline. Adesea ori astă 
rocă devine metalliferă, saii presintă in vecinătatea rocel 
plutonice crlstali semănaţi de diflerite minerale, ce nu se 
găsesc In resiul massel, “Aste alterațiuni, causate prin ve- 
cinătataa rocelor plutonice, dai socotâlă de diflerințele mi- 
neralogice, câte o dată prea mari, ce se observă intreipăr- 
ţile unut deposit de sediment depărtate de munţi înalți, şi 
părţile aceluia-ŞI deposit, ce ating câstele, sai se prelun- 
gesc in strimtorile unui mare lanţii, cu totă continuitațea 
ce există între t6te părţile acestui deposit. 

Se dă numele de acțiuni metamorfice, astor influente 
exersate de rocele plutonice asupra cellor sedimentare. 
Celle mar remarcabile din aceste elfecte sunt: transforma: 
țiunea calcarului compact conchilier în calcar saccharoid 
(de ex. marmora de Carrara, cea din Pyreuel etc),. ŞI acal- 
carelor pure în dolomie sai calcar magnesian, grosa în 
quariz, agrilul in schiste. Precum Sai ioluințat rocele sedi- 
“mentare de celle plutonice, asemenea. s aceste din urmă au 
șulferit Gre-care modificatiuni din partea cellor dânttiă. 

„ Avend, în vedere - -coprinsul acestor fapte, maniera cu
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care rocele massive şi cristaline, ce constitue centrul şi 
inaltele virfuri alle lanțurilor de munţi, se presintă inter 
calate intre rocele stratificate şi sedimentare, printre care 
aii strebătut în diverse moduri şi au eşit afato; observând 
disposițiunea straturilor de- sediment, care sunt rupte, sai 
ridicate pe costele acestor munti, pe când mal" departe în 
câmpie se văd conservând orizontalitatea lor primitivă, 
„Suntem purtaţi a crede că massele lanțurilor mart ai fost 
tormate pe calea inălțărilor sa erupțiunilor, adico: că elle 
aii eşit din siuul pământului rupând cu violenţă câjea su: 
perficială, Astă manieră da concipe formatiunea muntilor, 
mat în general adoptată acum de geologi, ne dă socotăla 
de dislocaţiunile şi inâltările ce se observă in vecinătatea 
lor p'intre straturile stratificate, şi permite in acella-șI timp 
da explica presenta conchiliilor pe unele din aste virfuri 
inalte, fa” a fi siliti da admite că marea le a acoperit i in 
starea: lor actuală, 
“Existenta ridicăturilor fiind o dată ndrissă, suntem con- 

duşi ă ne întreba, dacacestea maii fost şi nu sunt causa 
acestor mari revoluţiuni physice, care ai: intrerupt în maj 
multe rânduri formațiunea Straturilor sedimentare, aii re'noit 
starea suprafacei globului, si au insemnat nuo! perie in 
seria tipurilor geologice. Se înțellege întradevăr că in- 
nălțările masselor, aşa de considerabile ca lanțurile mun- 
ţilor, a trebult să producă schimbări repedi în intinderea 
relativă a continentelor şa mărilor, in situaţia, riurilor, a 
lacurilor şa curenților marini, în distribuţiunea specielor 
animale şi vegetale, şi prin urmare în natura şi caracte- 

„rele depositelor, a căror forinațiune incepea dupo fie-care 
convulsiune. Dar sâltăturile nu sunt: tâte din aceca: “ŞI dată ; 
tote lanţurile mari de munţi nai eşit în aceca-şi epocă, şi 
totul pare a insemna, că numărul acellora ce “diiteră prin 
vechimea lor, este comparabil “cu acela ai revoluțiunilor 
suprafacei globulur, pe care ni le ai fâcut cunoscute va: 
riațiunile repedi, petrecute in seria depositelor sedimentare. 
"Când examină cine-va structura diileritelor massive, ce 
fac parte dintr'un lanţă simplu şi regulat de munti, este is- 
bit mal ântâit dun ) prim caracter, ce presintă fenomenul 
de ridicare al! straturilor: este directiunea constantă ce 
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domină în straturile ridicate din tâte părțile lanţuiu!, în 
Midlocul variaţiunilor fâr număr, ce se observă în în- 
clinaţiunile lor, direcţiunea, constantă sai dominantă, ca- 
re nu este alta, de cât aceea chiar a lanțului.  Vă&dend 
cine-va constanţa în sensul ridicări siraturilor, este condus 
a gândi c'acâsta, provine din dislocaţiunea ce a avut loc 
in aceea-sI epocă, şi prinu'o singură operațiune a naturei. 
Un alt caracter distinctiv al munților contimporani resul- 
tă ânco din fenomenul de ridicare, care neatingend tâte 
stratunile de sediment co se observă pe pentele lor, se o- 
presc tot-bauna repede la un acela-ŞI termen al seriei, af- 
fectând d?o potrivă 'tâte straturile inferidre acestul termen, 
Saii mal vechi, pe când straturile Superiore saă mat re- 
cente păstreză orizontalitatea primitivă. 

Asta din urmă observaţiune pare a stabili în modul cel 
mai.clar, nu numa! că formațiunea munţilor a avut loc pe . 
calea ridicări, ci ânco tâte lanţurile mari vaii cşit in acea-şi 
epocă, şi că etatea relativă a ridicărilor, sai a dislocațiu- 
nilor straturilor, se pote determina aşa de bine ca şi e- 
tatea relativă a fil6nelor sai chiar a straturilor. Intr'a- 
devăr este evident, că printre straturile de sediment care 
se rczemă pe costa munţilor, acellea ce sunt ridicate ai 
ai fost depuse mal "nainte de eşirea acestor mun, fiind- 
că n'a putut [i înălțate de cât prin forțele ce ai ridicat 
aste mari masse, pe când acellea ce se prelungesc ori- 
zontalicesce, pind la cestele acellora-şi munti, sunt d:o dată 
posteridră ridicări lor, fiind-că elle mai suiferit nicro de- 
rangiare de la epoca depuneri lor. Fio-care lanţi de munţi 
este dar mai nuoi de cât straturile ce sunt ridicate pe 
costele salle, şi mai vechii de cât acellea ce se presintă a- 
colo orizontul, prin urmare el a fost ridicat în intervalul 
de timp, care a separat formatiunea cellor d'ântciă dacel- 
lor dal duoilea. 

- “Din tote faptele ce um expus pin'aici resultă, că: c6- 
jea pămentulul a fost supusă alternativ la duoă feluri de 
acțiuni, adico: d!o parte la nisce „acţiuni incete şi con- 
tinue, care în timpul unor peri6de ma! mult sau mal pu- 
cin lungi, aii produs do dată degradațiuni şi formaţiuni 
nuoi, comparabile cu schimbările ce se operă âncd in pe-
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ri6da actuală; d'altă parte a fost supusă la nisce acţiuni 
passagere şi violente, care aii produs adessea nisce schim- bări mult ma! considerabile, şi mal 0 re'nuoire totală în 
starea lucrurilor, Cătând a uni intre. densele - differitele 
ordine de fapte geologice, am fost conduşi a recunâsee 
p'acellea ce se pot privi ca causele tuturor cellor-l-alte. 
Aste cause naturale mai nimic extraordinar, de cât mări- 
mea efiectelor ce :aii produs la 6re-care epoce mal mult 
Saii mat pucin depărtate de nor; căct le găsim ânco operând 
în dillele nâstre nisce efecte asemenea, dar în general mar 
pucin frequente, mai pucin întinse. de cât altă dată, unele 
întrun mod incet şi continuu, altele intrun mod :repede 
Şi prin intermitență. 

CAP, VII, 
4 « 

„Rocele care compun c6jea pământului, 

Substanțele minerale de orl-ce natură, care intră in com- 
posițiunea cojei pământului, se numesc in general : roce. 
Elle se presintă in masse mal mult sait mai pucin consi- 
derabile, de forme şi aspecte variate, şi se divid în duoă categorit. Prima secțiune coprinde tâte rocele formate prin acţiunea focului, și se numesc plutonice saii hyrogene. 

- Secunda secţiune coprinde tâte rocele formate prin acțiu- 
nea apelor, şi se numesc neptuniane sai sedimentare. 
Principalele substanțe ce se pot socoti ca elementele es- 

senţiale alle rocelor, sunt: quarizul, feldspathul, mica, tal- 
cul, amfibolul, pyroxenul, diallagiul, calcarul, gypsul; şi 
acestea sunt formate „din următorele  oxyde:.silice, alu- 
mină, calce, magnesie, oxyă de fer, sodă şi patassă, Și 

Elle merită o attenţiune cu totul particulară, fiind-că 
j6că rolul principal in structura globului terrestru, şi din 
causa abundanţe! lor le întâlnim la fie-care pas în natură. 
Vom arăta aci pe 'scurt caracterele lor, principale, fârosă 
iatrăm în amăruntele tutulor varietăţilor lor, mărginindu-. 
ne mal cu semă la acellea ce presintă 6re-care interese 
prin intrebuintarea lor. ” 
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Ameihystă, topaz fals când e galben, rubin de Bohemia când e rosă, Cristal fumarii, când are o cu'dre brună 
„închisă ca funinginea. T6te- aste varietăți se găsesc lipite pe pereți geodelor în diferite roce. Deosebit d'acestea. „ mal sunt și altele ce se află risipite p'Intre materiile pă- mentâse, din carg unele porțiuni s'aii amestecat mecani- cesce cu dânsele, în cât 1e aii făcut opace fârd insă a al- tera forma lor, ast-fel sunt ma! multe varietăţi. 

Ceea ce se numesce ochi de pisică nu este alt ceva de 
cât un quariz străbătut &en alt mineral în formă de firi- 
şore, ce se. numesce amiantă, şi care presintă nisce reflecte 
albici6se ca sidefu, ce pare că plutesc în ântrul pietri 
când o mişcă cine-va. Sunt ânco câte-va varietăţi pro- 
duse prin 6re-care reflecte particulare alle lumine!, între 
altele este aceea ce se numesce girasol, ce presintă un - 
aspect lăptos, de unde es nisce reflecte albastre şi roşii, 
când învertim piatra. la sore, şi aventurina, care este un 
quartz brun, cu structura grăunţată al căru! fond este se. - 
m&nat d'o. mulţime de puncturi lucitâre, o „ Aste varietăţi nu formâză masse mar! minerale ; elle nu 
se găsesc de cât accidental în Natură şi sunt căutate în 
arta bijuteriel, Varietăţile quartzului hyaln carg se gă- 
sesc în masse mal mari, şi compun singure roce sun: 10 
quartaul grăunțos saă guarizitul curat sai amesteca cu păr- 
ticele de mica, ce'l dai o structură schist6să, şi 2% guartzul * 
arenacios sai nisipul silicios, compus de mici grăunţe li- 
bere saii agregate mal mult sai ma! pucin între densele, 
şi producând nisipuri sati gresiă quariz6să. Astă din urmă 
varietate formăză deposite considerabile, ce se gasesc mai 
în tâte etagiurile straturilor sedimentare, de la celle ma! 
vechi penă la celle ma! moderne, quarizul arenacios for- 
mMeză nisipul mişcător dupo termurile mărilor, din plaiu- 
rile uscate numite lande, care acopere stepele Europei 
şalle Asier, şi immensele deserte alle Africer, Se servă 
cu nisipul quartzos îa fabricațiunea sticlei, topindu'l cun 
alcalin, şi la ciment amestecându'l cu calce stinsă. Gresa 
quartz6să se Intrebuinţdă la pavimentarea stradelor, la fa- 
cerea gresiilor şa tocilelor pen:ru ascuţirea cuţitelor şa 
bricelor. Unele varietăţi sunt destul de porose, în cât fiind
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tăiate în forme de place subţiri pot fi intrebuinţate la stre- 
Curarea. apel. | 
“ Quarizul hyalin nu formâză singur numa! roce, ci intră 
ca parte integrantă întrun mare număr de roce compuse, 
spre ex. în granit, pegmatit etc. a 
: Agatul. Subt acest nume se coprind tâte varietățile de 
quariz semi-transparent, compact cu spărsura. soldosă 
Saii conchoidală. Aste pietri sunt ceva mal pucin -tari de 
cât cristalul de rocă, dar scapără la. amnar;, elle nu se 
presintă nici o dată sub forme regulate, ci mar. tot-d'auna. 
sub forme nodulare, ca stalactite şi ca masse neregulate: 
Seria varietăților lor se pâte divide în duoă secțiuni: a; 
gate (ne şi grâse. 
1. Agatele fine sai calcedoniile ai spărsura cer6să, tran- 
sparența nebul6să, şi culori vi! şi variate: ast-fel sunt cal- 
cedonia albastră, saii călcedonia proprii. dis, calcedonia 
Toşie sai cornalina, cea galbenă portocalie ort sardonia, 
cea verde ca măru sai chrysoprasu, cea verde inchis cu 
Punciuri roşii saii heliotropu etc. Agatele fine pot priimi 
un lustru destul de frumos, şi se intrebuinteză în bijuteriă, 

„Si 7n arta da săpa în piatră. Aceste agate adesse oOrl sunt 
compuse de straturi de diferite Culori; cănd sunt tăiate 
ast-fel a înfăcişa o serie de bande drepte, se: numesc ru- 

* banate,' când bandele sunt curvilinil sait concentrice se 
numesc agate onyz. Unele arată în întru lor nisce des- "semne negre saii roşii, ce presintă, mici arbuleui [făro foi, 
atunci se, numesc agate arborisate saii dendritice. 

Agatele grosolane sai silezul sunt. mal pucin trans- 
Iucide de cât calcedoniile, cu spărsura inchisă, în general 
conchoidală sai plană ; culorile lor sunt: mat pucin vii, 

"şi Instrul ce priimesc n'are nici o dată strălucirea: acelui 
a calcedoniilor. . Principalele varietăţi sunt silezul pyro- 
“mac sai cremenea de puşcă, cu spărsura conchoidală, pu- 
«cin lucit6re, divisibilă în fragmente cu margin! tăietâre, 
care ciocnite cu amnarul scot schinter. lucitâre, Cul6rea 
“lul este nâgră, cenuşie sai roşie şi se găsesce în formă 
“ROdulară ca nisce rinichi de diverse mărimi, aşedaţi uni lâng” alți, formănă 'ca nisce zone sati mict strături între- 
rupte în midlocul creter, - i 
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Silezul cornos saii piatra de corn, nefusibilă, opacă, cu 
spărsura mal plană, avend o lucire asemenez. cu a cornu- 
lui, şi se găsesce în form. de rinichi în calcarele compacte, 
din dillerite etage alle câjer pămâritului, 

Silezul mola» sai piatra de moră cu spărsura plană, 
textura cellulară, e ciuruit de cavităţi neregulate, umplute 

“în parte cu argil roşetic. Se găsesce în formațiunile terrâ- 
murilor terțiare, si se intrebuințâză la facerea pietrilor 
de moră și la zidărie ca piatră de zidit. . 

" Silez nectic e uu fel de quartz pămentos alb, fârte usor şi plutesce pe apă. i Aaa 
“Jaspul sau Jaspisul e:te o varietate de calcedonie . şi 

de silex, care, prin amestecarea mecanică cu dilferite ma- 
terit păment6se colorante, a devenit cu totul opacă,. cu 
spărsura inchisă, având culori mar mult sai mal puc n vil 
şi variate, ca şi la agate. ' Jaspul pote priimi un frumos 
lustru, se face dintr'ânsul diiferite obiecte de ornament, 
şi se găsesce în pămtnt, în formă de grâmedi sai de' stra: 
vuri, mal cu s6mă în terrâmurile vechilor formaţiuni, 

“+ “Opalul: este o - varietate de silex, ce „conţine : Gre-care 
quantitate de apă, are lucirea r&sinsă şi este fragil, ast. 
fel că nu pâte scâte scinter la ciocnirea. cu amnarul, ca 
celle-l-alte quarizuri,. EL sc rumesco asemenea şi silex 
resinit din causa străluciri, şi se presintă obicnuit în for- 
„mă de stalactite sai de nodule, in midlocul rocelor de as- 
pect argilos, mat cu sâmă acellea ce provin din: remăşi- 
fele rocelor trachylice' lucrate de ape.: P'intre varietățile 
opalului deost bim: opalul îvisat, căruia se dă mal special 
acest nume, acesta, se distinge prin frumâsele reflecte de 
iris, presentând culorile celle mal vit: şi celle mal variate ; 
opalul de foc al cărut fond este galben ca mierea şi cu 
reflecte roşii ca focu; opalul hydrophan este alb, poros, 
pucin translucid, eare dobindesce 6re-care transparenţă 
când se cufaudă în: apă, şi cavitățile salle se umple dacest 
liquid; opalul comun ce nu se acosebesce prih nici un re- 
lect particular, şalle cărur culori” variază în infinit.: De 
“asta din urmă varietate ţine menilita, ce se găsesce in for- 
mă de place, sau de masse tubereul6se turtite. prin stra- 
turile de argil schistoz, a po
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Feldspath. 

; Feldspathul sâmănă cu quartzul dup” aspectul extern, dar 
se deosebesce prin compositiunea chimică, forma cristal- 

“lină, prin duritate, clivagii şi fusibilitate.  : a 
Genul feldspath coprinde tâte rocele compuse de silice, 

alumină şi d'o basă alcalină, are o culdre în general al- . 
„Dici6să, d'o tărie mal mică de cât a Quartzului, scâte pu- 
cine scintel la ciocnirea cu amnarul; structura luf este 
însemnată prin modul clivagiulul, ce se face in dune sen- 

„uri perpendiculare unul altuia, dând suprafeci! netede şi 
“lucitore, se lopesce la flacăra suflătorului lăsând în urmă 
„un smalt alb, şi cristallisă în systema Klinorhombică, | 

Se' deosibesce patru speci! principale de feldspath: 10 
Orthosa, sai feldspathul comun cu asa de potasă, acesta 
intră în composiţiunea granitului, 20 Albita, cu basa de 

- Sodă, 39 Labrador, cu basa de calce şi sodă,. şi 40 Oligo- 
clasul cu basa de potasă, sodă şi magnesie. Orthosa, are 

- Structura lamelară, de culori variate în general albici6se 
„sau roşetice. Astă specie coprinde varietățile următore: 
-feldspath adaular, transparent şi necolorat, piatra lunei - 
cu reflecte:albe ca sideful, ce pare că plutesc în întrul pie- 
trei când se mişcă, şi se intrebuiatedă la giuvacrgii petun- 

„zeul, care eşte alb şi opac, şi piatra amazonelor, care este 
. verde şi se intrebuintâză la facerea diferitelor obiecte de 
„lux. Albita care este mult ma! rară de cât orthosa în ro- 
„cele de granit, este comună în rocele trachytice, şi vul- 
-canice, are :spect: albicios, şi se presintă ca cristal! de 
forme derivate ain prisma oblică. La acâstă specie se pote 

„raporta cea mal mare parte de feldspath vitros,. ce se 
: presintă adessea în cristalr delicați prin rocele trachylice. 
«Labradorul este solubil în acidul “chlorhyăric, cristallisă 
„ca şi albita, cu Gre-care  diflerință, în anguli facetelor cor- 
-.espundente,. De acestă .specie tine feldspathul opalin,. de 
„ul6re închisă numit piatră de Labrador, insemnat prin re- 
„fiectele salle tot aşa de lucit6re, ca şi acellea alle opalu- 
:4ul obicnuit ; are duoă culori, albastră şi verde, câte o dată şi 
: galbană auriă. In t6te aceste specit şi varietăţi unghiul pla- 
- Durilor de clavagiii variază intre 1209—930, Printre minera-
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lele compacte sati pâment6se, ce se consideră tot ca varietăţe 
alle feldspathuuur, produse prin amestecare sai prin alte- rațiune, deosebim: Petrosilezul, care este un feldspath 
compact, mal mult sau mat pucin amestecaţ cu alte sub- , 
stanțe, care'l colorâză deosebit ; el are spărsură soldosă, ce- 
TOsă sait cornâsă, şi întru tâte aspectul unui silex, de care 
se deosebesce numar prin fusibilitatea sa ; feldspathul tal- Cos saii Jadul e compact, tenace Şi piea dificil de sfărâămat 
Când feldspatul se descompune prin acţiunea agenţilor ex- 

„terni, dă nascere unet materil albe, friabile, mâle Ia pipăit 
'ce se numesce Kaolin. Acesta provine mal adessea din des- 
composițiunea unel roce granitoide numită pegmatită, şi 
„anume din Alumină. Feldspathul prin perderea alcalinului 
seii şa unel porțiune de silice, sa transformat întrun fel 
de argil alb, refractar, adico capabil d'a resistă la un foc prea mare. Amestecând Kaolinul cu Gri-care quantitate 

„de petunze, care e un feldspath fusibil, obținem o ames- 
"tecare, ce nu încârcă nici o fusiune sai vitrificare, de cât 
la o temperatnră înaltă, şi care dupd ce a răcit, se trans- 

: formă într'o materie consistentă” şi de 6re-care transluci- 
ditate, acesta este porțelanul. Kaolinul face dar basa pas- 
tel de porțelan, impreună cu pelunzeul care 71 servă! de 

"fondant, aceea se şi numesce păment de porțelan. Vasele 
lucrate cu acâstă pastă, sunt în urmă acoperite cun fel de 
lustru al), produs numa! de petunzeii, Ast-fel dar numal “feldspathul în duo stârr diferite dă nascere porţelanululr, 

„Mica, 

„Sub acâstă numire se coprind tâte 'mineralele compuse 
- de silice, alumină, potassă, magnesie sati 0Oxyd de fer: 
elle se presintă tot-dauna în mici masse laminarit, în for 
mă de foiţe mici, sai paie divisibile în lamele. forte fine 
strelucitâre, flexibile şi elastice; se topesce la flacăra su 
fătorului, luând aspectul unul smalt alb. Culorile er sunt „forte variate: verde, negră, albă ca argintu, galbenă ca auru, cu lucire metalloidă. Pinire varietățile el deoscbirh: Aica 
foidaă, ce se presintă în formă de for transparente, cu care - 
s'a servit în Russia lu loc de gemuri de ferestri,' numin-
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durle gemuri de Mosca; Dica lamelliformă sai pulve- | 
rulentă, în formă de paie mici strălucitâre, risipite prin ro- 
cele solide, saii prin nisipuri; aste micl paie ai adessea 
O strelucire metalloidă, de culdre albă ca argintu, sai gal- 

„_benă ca auru, ceea ce face că multe pers6ne, care nu ju- - 
decă decât dup” aparenţă, le iai drept aceste metale. Pra- 
ful de aur sai nisipul de scris, nu sunt alt ceva decât 
mica, ce se extrage din nisipurile micaci6se prin spălături. 

„Mica este prea respândită. în Natură, şi se găsesce de la 
terrâmurile celle mal profunde, pină *n -straturile nisipâse 
alle depositelor cellor măr superficiale. In . ţerrâmurile 
primitive se presintă în formă de straturi, cu structura la. 
mellară saii foi6să, iar ca rocă intră în composițiunea câjel 
pământului sub nume de micaschistă” sati schistă micaciosă. 

Tale, 

- * Talcul este o-materie pietrosă, care se apropie mult de 
mica prin caracterele salle externe. Ca Şi densa se presintă, “sub forma de foiţe_subțiri şi Mexibile, dar mor şi neelas- 
tice; pe d'altă parte este mult mar fraged, şi cel mal in- 
ferior de tât tâte mineralele în privința durități, este gras 
la, pipăit şi presintă dilferite culori. Se compune din si- 
-lice şi magnesie, amestecate adessea cu Protoxyd de fer, 

Varietăţile lui principale, care se deosebesc după struc. 
tură sunt: talcul laminar, de cul6re albă sai verdurie, di- 
visibil în lame subțiri, si talcul' soldos, alb sai venăt, având 
pucin aspectul sidefului şi divisibil în SOldI. Astă din ur- 
mă varietate a fost altă dată din errâre numită cretă de 
Briangon, cu care se servă croitori ca.să însemnede pe 
postav fasonul unel haine, şi este basa unor creine nu- 
mite de pastel. Pisat şi fâcut pulbere fină, talcul se întrebu- 
inţeză, la fabricarea dresului, ce servea la toaleta dame- 
lor, la micşorarea frecăturel machinelor, cismari se servă cu densul spre a înlesni. intrarea picidrelor în botine; sa mal intrebuinţeză şi Ja prepararea chârtiilor de tapet, spre 
a le da un lustru ca al sidefulul, Si 
„Ca şi mica, talcul este mult respândit in Natură, şi: ca 
rocă intră in compositiunea câjel pământului, formând stra- 
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turi puternice in terrâmurile primitive şi primordiale, nu- 
mite de talcschist sau schiste talcâse, ! 

Pe lângd tâte se mat adaogă, ca varietăți de amestecare 
sai ca speci!, substanțele următore, compuse în 'cea ma! „ IDare. parte de tale; acestea sunt: Chlorita şi Steatitat) Nica şi talcul, prin alteraţiune şi amestecul lor în mat mare sai mal mică quantitate cu părţi silici6se saă car- bonse, dai nascere la roce cu strucsura foi6să, cu apa- rență omogenă, cârora se dă numele de pPhyllade sai schi- sie argilose, silicidse “sai carbonate; acestea ai nume. - rose. întrebuinţări în arte. Schistele argil6ze d'o coldre cenuşie, care se despică în foițe subțiri, produc ardesi- ile pentru scris; acelle ce se divid în place mar grose, dai lespedile de paviment ; celle ce sunt incârcate cu silice dai pietrile pentru ascuţiiul bricelor, şi chiar pietri de- | cercat aurul, Varietăţile amestecate cu graphită sau an | thracită dau un fel de creion cunoscut sub nume de piatră de Italia, precum şi creionul dulgherilor ; dacă afară d'a- cestea conţin într'nsele Gre-care quantitate de pirită, atunct formâză ampelita sai schista ahiminată, care servă la îngră- şarea pâămentului, la cultura viiel, şi prin descompo ziţiunea pârtilor pirit6se produce alun (piătră acră) şi sulfat de fer. Alte schiste argil6se dai creionul de ardesie şi piatra cu- 

r&rarilor, 

„Argilurile de diverse feluri, ce se găsesc în aşa mare abundanţă pe suprafacia şin totru pămentului,:sunt ma- teril pământâse, care coprind.în general Gre-cara quanli. tate de alumină şi de silice, şi care provin în cea mal mare: parte din descomposiţiunea rocelor micaci6se şi feldspathice, alle. căror părticele au fost cârate departe,. sfă- 
rămate şi reduse in limon (humă) prin acțiunea apelor. Elle dau nascere pământurilor întrebuințate a-scote petele de grăsime, pamântului de 6le şi de cărămidi, produc nisce 

1) Cea dântâiii de culsre verde închisă, se mai numesce și schistă cloritosă, iar cea d'a duca se dice și piatră de slănină, fiind-că e gras” să la păpăit și se taie ca săpun ; culdrea ci variază, uneori albă, alte-ori verde, alte-ori roșie, şi e pririță ea o varietate -de tale com- 
pact amestecat cu hydrat de magnesie ; dintr'însa se fac o mulţime de figuri bizare ce vin din China sub nume de mag:t,
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-pietri de lustruit numite tripoli ete. Argilurile se:disting 
prin qualităţile lor, iupd cum sunt fusivile sati nefusibile, 
“ataca! ite saii nu de acide, dacă fac pastă sai nu cu apa, da- 

- “Că sunt porâse sau. nu dupd c6cere, Unul dintvânsele care 
se I6gă ma! mult cu'apa este argilul plastic, numit Şi pă- - 
“mânt humos sai humă, pământ de „dle, care e alb saă dif. 
ferit colorat ; aresta e mâle la pipâite, se strânge şi se solidi- 

"fică la căldură, păstrănd vo'umul sea şi. dup ce 'se scâle - 
din foc, e fusibil sai nefusibil. după. cum coprinde sai .nu 
calce şi oxyă de fer, și se pâte modela priimind.differite 
forme. Argilul smectic.sai pămentul de călcat, este fin, 
săpunos, şi se mâie lesne in apă, făro 'să facă o .pastă te- 
nace ; se servă cu dânsul a scâte lin postavuri: materia 
grasă ce se află în lână, p Ea 

Argilul amestecat cu Ore-care quantităţi de oxyă de fer 
hydratat ia col6rea galbenă sati roşie, atunci se numesce 
Ocru şi se intrebuinteză ca materie - colyrantă. 

Amphibol. 

Ampbhibolul: este o rocă care are mare analogie cu py- 
TOxenul, cu care adessea se confundă. : Aşa dacă compa- 

„ râm amphibolul cu pyroxenul de aceea-şi basă, vom găsi 
“că se asemănă într'an mod simţibil, tn privinta composi- 
iuni şa cristallisaţiuni, singura. differință constă în cli- 
vagi : unul se clivă perpendicular la basa prisme! ob- 
lice (facetele inclinându-se sub un unghii de 1250, iar cel- 

“alt parallel cu densa Amphibolul este destul de tare ca să 
sgaărie sticla, se topesce lesne a fiacăra suflătorulul pro: 
ducănd un smalt diflirit colorat, EL se compune de silice, 
şi de mal multe base isomorfe, precum: calce, magnesie 
şi protoxyă de fer, ce se pot inlocui una pealta. Cristal- 
lisă în systema Klinorhombică Şi presintă culori variate 
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negre, verdi, albe etc; aşa spre ex. când conţine proto- 
xyd de fer este verde, iar când nu are ealb. 
Deosebim trel speci! principale de Amphibol : 
1% Zremolita sai Grammatita, care este albă sa pucia 

verde, se gasesce în formă de cristal! prismaticI lungă- 
Tell, saii în grămedi compuse de fibre re-firate şi presen- .
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- tănd un aspect ca mătasa; 2 Actinota saii piatra radiantă, 
teanslucidă şi do culâre verde închisă, presentând ca nis- 
ce ace lungi, sai baghete arangiate în formă de rade îm- 
pregiurul unu! centru; 30 Hornblenda de culdre verde în- 
chisă sai negrici6să.'' Asta este cea ma! commună, for- 
„meză straturi considerabile, sai roce simple numite Am- 
-phibolite si intră în composiţiunea trachytuluI etc. 

. La specia tremolita se rapârtă o substanță filamentâsă,; 
cunoscuţă sub nume de Amiantă saă dsbestăi), care în toti 
timpi a atras atențiunea Gmenilor, prin marea el flexibi- 
litate ce sâmănă cu a inulul şi a mătasel, şi prin necom- 
bustibilitatea, ce o 'deosebesce de aste auoă materil oiga- 
nice, cu care star putea confanda. | | . 

Amianta este un silicat de magnesie de cul6re albă saii 
cenuşie, presentându-se în formă de fire lungi şi flexibile, | 
putându-se (orce ca cânepa şi ca bumbacul. Ea resistă 
la focul ordinar, dar se topesce la o temperatură înaltă, . 
de ex, la flacăra suflătorului ; d'aceea țesseturile ce sar 
putea, lucra cu acâstă substanță, par i aşa nedestructibile 
cum se credea altă dată. Cer vechi ai cunoscut astă sub- 
stanţă şi ai luat?o drept in necombustibil; er. cunoscâi 
arta da torce şi d'a ţesse astă piatră, fic6i postavuri şi 

“linţoli!, în care inveleaii cadavrele morţilor ce se ardeai, 
ca să nu se amestece cenuşa lor cu aceea a lemnelor, 
Bicerea asbestă insemnâdă nestingibil, şi aduce aminte o- 
Diceiul cellor vechi da face lampe numite p.:rpetue, în 
care ardeaii fitil de amiantă. Sa încercat în dillele n6- 
„Sre să facă dintr'ensa un fel de chârtie, care să nu fie a. 
tacată de foc, cu tote acestea la d temperatură înaltă ea 

„se topesce şi se vitrifică. Amianta se găsesce prin rocele 
de amphibol şi de pyroxen, precum “şi prin cr&păturile ro- 
celor magnesiane ; cea mal frumâsă amiantă se găsesce în 
munţi Tarentesutul, în Savoia şi în Sicilia. 

Pyroxen. 

„ Pyroxenul se compune ca şi ampbibolul ce silice şi de 

1) Uni geologi rapârtă amianta la o specie de Pyroxen. |
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mat multe base isomorfe, de calce, magnesie şi protoxyd 
de fer, dar se deosebesce de dânsul prin strălucirea sa, ce 
este in general mat pucin vie, aspectul mat sticlos şi mal 
“cu semă prin clivagiul, ce se face paralel cu facetele pris- 
mel oblice, inclinându-se sub un unghii 870, Pyroxenul se 
clivă câte o dată parallel cu celle duoă planuri ce divid 
prima diagonal, trecend prin axul el, şi prin urmare în duoă 
direcţiun! perpenâiculare între elle. Nici unul din clivagele 
pyroxenului nu e aşa neted ca acelea alle Amphibolulur. 

Deosebim ma! multe speci! de pyroxen: 10 Diopsida 
ce correspunde cu tremolila amphiboluiuti are o dublă 
basă de calce şi de magnesie ; asta e specia, cea mal rară 
şi se presintă in formă de cristaly transpareni, alby' saii 

„vineţi verduril; 2” Sablita correspunde- cu acținota, şi co- 
prinde, afard de celle duoe base precedente, şi protoxşă 
de fer; acâsta se presintă în formă de masse iuminări, a- 
venă culdrea verde închisă, clivabil parallel cu facetele şi 
cu basa primei fundamentale; 30 Augita se :presintă in 
formă de cristall de culdre verde inchisă sai nâgră, are 

- ecell6-şi base ca şi Sablita, cu adăogire de pucin protoxyd 
de manganes şi de alumină. Astă specie se află în rocele 
vulcanice şi intră în composiţiunea basaltulul. | 

Ca varietăţi alle pyroxenului se pot considera rocele 
numite: Hyperathen şi Diallagiii. 

Hypersthenul are basa de oxyă de fer şi magnesie, struc- 
“tura laminară, culdrea negră metalloidă. 

Diallagiul are drept basă calce, magnesie şi protoxyd 
de fer, cu structură laminară, aspect mat, lucire grasă şi 
culdre verde priimitâre d:o frumâsă lustruire, 

Roce plutonice compuse. o 

Aceste roce massive fârd urme de statificațiune, sunt 
compuse din duo sai ma! multe roce simple, şi sunt 
celle următore: Ia 

Granitul este o rocă cristalină, cu structura grăunțată, 
de unde 7 vine şi numele, se compune din feldspath orthosă, 
qaariz byalin şi mica în proporţiuni mai egale (fg. 39). 
Granitul se găsesce dedesubtul terrâmurilor sedimentare, 
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sau intercalat Ja differite Inălţimi, cl formeză scheletul pă- 
mentului. Acâsta este o rocă prea tare care se pole lus- 
irui, dar se lucrâză prea anevoie; dintr'ânsa se face co: 
l6ne, obelisc! şi pietri pentru marginile trepătarelor. In- 
îre granitele deosebitelor țerri se află o mare deosebire 
de aspect, care ţine la culdrea particulară a substanțelor 
composante şi la mărimea grăuntelor, aşa. de ex. este gra- 
nit roşu, venăt etc cu grăunţe fine sai mar mari. Când 
granitul are aspectul porphyrulu!, atunci se numesce gra- 
nit porphyroid. - Ş : | 

Când elementele granitulul sunt arangiate 1a cât pre- 
sintă Gre-care urme de stratificațiune, atunci se numesce 
gneisa şi este mat nuoii de cât granitul. “Când în grani- 
dispare mica şi remâne numa feldspathul şi quartzul, atunci 
roca ia numirea de Pegmatită. Pegmatita supusă la înflu-“ 
inţa agenţilor externi se alteră, feldspathul et se descom- 
pune și se preface intr'o substanță albă, friabils: acesta 
este Kaolinul, basa pastelor de porțelan. 

Syenita este -o rocă granitoidă, compusă de felâspath şi 
amphiboi hornblendă, are culdrea ma! adessea roşetică, şi 
se introbuințeză la facerea colânelor, obeliscilor, şa basi- 
nelor. 

Protogina nu este du cât un fel de granit d'o duritate 
inferiGră adevăratului granit, în care mica sa inlocuit prin 
“talc şi se află în mare quantitate în Alpi... 

Porphyrul este o rocă cristalină, compusă d'o pastă de 
felăspath colorat, conținând o mulţime de cristalr albicioşi 
“de felăspath, câte odată de quariz și alte-ori de pyroxen 
Hegru. Dupo cul6re porphyrul se deosebesce în roşii, în 
general quarizifer, verde sai negru ; acest din urmă se nu- 
mesce şi melaphyr, care mai tot-d'auna e pyroxenic, Por 
phyrul se află intercalat p'intre straturile terrâmului pri- 
mitiv, şi se intrebuinţeză ca şi granitul Ja facerea col6ne- 
lor, basinelor, altor obiecte, : : 

Diorita este analogă cu Syenita. în privinţa composiţi- 
“unei, ca se compune din feldspath albit şi din ampbhibol;: 
adessea trece in stare de amphibolit, când perde feldspat- 
hul. Se întâmplă une-ori că celle ducă elemente. se a- „+ mestecă ântre elle, și atunci totă massa devine compactă,
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făro ca să se p6tă deosebi cu ochi -liberi părţile inte- 
grante, în casul acesta ia numele de Diabaz'saii Diorită 
compactă. Diorita se găsesce intercalată p'intre straturile 
terrâmurilor secundară, prin urmare este mai modernă de 
cât granitul şi de cât porphyrul. „o 

Serpentina este o rocă fragedă, compusă de dialiagii, 
lalc şi pucin feldspalh, e.mâle la pipăit, se presintă în 
maâsse compacte, de culdre verde inchisă, cu pete negre, 
Toşi sad galbene, semănând cu pistrițilările pelei de serpe, 
d'ărolo şi numirea de serpentină. ste nefusibilă la fla- 
căra, suflatorului, dar se întăresce prin acţiunea unul foc ' 
mare ; ea se găresce ca şi diorita, intercalată p'intre sstra- d 

turile terrâmurilor secuudare. 
Printre varietățile acestel. roce deosebim : 
19 Serpentina nobile, care este translucidă şi d'o cu- 

l6re uniformă, verde ca prazu, si se întrebuinţeză la, face. 
rea tabacherclor, a placelor de ornament şa vaselor de 
dillerite forme. A 

22 Serpentina commună, opacă cu suprafacia, pistritată, 
de culori variate, şi in țărrile unde se găsesce curată se 
„întrebuințâză la fabricaţiunea unor 6le economice, sai 
marrnite speciale pentru ferberea alimentelor ; d'aceea astă 
varietate de serpentină se numesce piatră olară, care se 
găsesce impregiurul lacului. Como, unde pârtă numele de 
piatră de Como. ae | 
Basaltul este o rocă cu structura compactă sai cu gră- 

unţ microscopice, compusă de feldspath labrador şi de 
pyroxen augită, are culGre nâgră ca ferul, e are, greii şi 
şi tenace, şi se pote lustrui. El se presintă în formă de 
fil6ne puternice, dykuri, platouri saă pinze, care eşind din 
pământ, curg pe suprafaci! mal mult saii mat pucin 'plane, 
saii- inclinate, şi. recindu-se se divide massa 'în fragmente 
volumindse, având forme de prisme hexagonale. Aste pris- 
me Sunt adessea verticale, alte-ori culcate, şi arangiate 
unele peste altele ca lemnele cherestegiilor, „Când sunt 

„ Verticale şi se văd de departe, aîi aspectul unel vaste colo- 
nade, care privite d'asupra şi fiind apropiate unele de altele, 

"se presintă ca un immens paviment de lespedi hexazonale. 
Mărimea, aspectul pittoresc şi imposant.al acestut pavi- 
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„ment, ai făcut să! dea numele de șosseaca giganților, 
“(îg. 40). Localitățile ma! insemnate, unde se găsesc ase- 
menea şossele, sunt în Irlanda, în Francia meridională etc, 
Când prismele sunt arangiate în lat unele peste altele, a- 
atunci are aspectul feliilor de caş, astfel se observă în 
grotta numită de brinză din Bertrich Baden, şi grotta lut 
Fingal din insula, Stafla lang6 Scotia (fig. 41). 

Basaltul este o rocă vulcanică modernă, ce se găsesce 
p'intre straturile terrâmurilor terțiare. Când basaltul are 
0 culdre cenuşie, asemenea cu. aceea a trachytulu!, atunci 
se numesze basanit.: - | 

Trapp sub nume de trapp se coprinde orl-ce rocă pă- 
ment6să, tare, de culâre nâgră, a cărer composițiune este 
analogă une-ori cu a Syenitel, alte orI cu a basaltului, şi . 
formeză masse mari neregulate, cu divisiuni prismatice, a- . 
dessea aşedate în formă de trepte şi având în general 

„Structur” amigdaloidă, : 
Trachytul este o rocă. vulcanică, compusă do pastă ds y p 

” feldspath orthosă, combinată cu 6re-care mici părticele de 
mica şi de amphibol, adessea ort conține cristalli de feld. 
spath; 'culdrea lut e cenuşie, are structura cellulară şi 
este aspru la pipăit, Prin acțiunea focului trachytul ia 
adessea aspectul: unei masse translucide, cu spărsura con- 
choidală gatunci se numesce Obsidienă sai sticlă vulcanică; 
uneori ia aspectul resinel şi se numesce retinită; alte |. 
or] trece într'o piatră porâsă, cunoscută sub nume de pia- 
tră poncie, ce se întrebuințâză la lustruirea Tocelor.  Tra- 
chytul se presintă une-orI ca o massă avănd Gre-care intin- 
dere-şi lățime ca şi basaltul,. alte-ori în forme boltite în- 
tercalat p'intre straturile terrâmurilor terțiare şi  quater- 
nare în vecinătatea vulcanilor. 

Lawele vulcanice nu sunt alt-ceva de câţ nisce roce ne- 
gre sau vinete, câte 0 dată roşetice, având structura 
cellulară şi aspecte. scoriacee. (ca sgura), dupd ce șaii 
Tecit,: - - Elle es din sinul pământului prin erateri vulcanilor în „- 
formă de scurgeri, apoi se respândesc pe costele lor, şi - 
„recindu-se' se întăresc şi iaii aspectul de sgură, 
- Materia lavelor este anal6gă cu aceea a basaltului sa
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trachytului ce s'a aflat intro stare de fusiune mal per- 
fectă şi se găsesc în epoc actuală împregiurul vulcanilor. - 

B). ROCE DE TRANSITIUNE SAU METAMORFICE. 

Subt acest nume se coprind t6te rocele formate prin par- ' 
ticiparea cellor duo! agenţi, adică: se observă în-structura 
lor influinţa-apelor, traducându-se pe d'oparte, prin dispo- 
siţiunea părticelelor în formă de straturi fârte fine ca nis- 
ce foițe, ceea ce a făcut a se numi phyllade sau schiste, 
iar pe daltă parte, părticelele integrante aii sufferit prin 
“influinţa focului, o vitrificaţiune sau cristallisaţie mat mult 
sai mal pucin pronunciată; aşa sunt de exemplu: micas- 
chistele, talcshistele şi gneissul, care constitue solul: pri- 
mordial sait azoic. La punctul de contact între rocele 
neptuniane şi plutonice, se observă nisce fenomene nu- 

„Mite de metamorfism: acestea consistă în a face să se 
transforme calcarul în dolomie, gresa în: quartz, argilul 
în-schiste etc. o Si 

C). ROGE NEPTUMIANE, 
Rocele neptuniane se ma! numesc şi de sediment, elle 

se presintă în general în formă de straturi intinse şi ro- 
gulate. Materiile ce le compun sunt compacte sau d'un 
aspect pământos, şi'n stare solidă saii mobilă ; elle coprind 
duoă feluri de corpuri caracteristice care aduc aminte 0- 
rigina lor: doparte sunt părţi nisip6se, pietri rostogolite 
şi chiar fragmente mari de alte roce, provenind dia ter: 
râmuri mal vechi de cât elle; altă parte sunt fossilil sat | 
resturi organice, provenind “din plantele sai din anima: 

„ele ce trăiai în epoca formațiunei 1or. îi 
Principalele roce neptuniane sunţ: calcarul, gypsul, ar- 

gilul, nisipul, gresa şi sarea. - 

Calcarul. 

Calcarul sai carbonatul de calce (piatra de var), este una 
„din rocele celle mal cu abundanță respândite în Natură. * | 

Mi
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- se deosebesce de t6te cele- alte minerale prin proprietatea 
ce are d'a se disolva cu eflervescentă în' acide, d'a se pre. . 
face în calce vie prin ardere in foc; da se sgiria cu un- 
ghia sau cu virful cuţitulci.. Calcarul se presintă in duos 
stări: criștallisat şi amori; când este cristallisat se cunâsce 
dupo: clivagiul seii sticlos, ce se face în: câta trele -sensu- 
rile, dând “fragmente rhomboidale și avend “unghiul cel 
mare al clivagiulut 'de 1050.- Calcarul” cristallisat şi simpede  - 
portă numele. de spath: d'Islanda, el cristallisă în syste- 
mul: rhomboedric 'şi are dublă refracţiune; iar când for- 
ma-ctistallină este. prismatică, 'atiact se' nuni6sce Arra- 
gonită, fiind-că mal ântâiă's'a găsit la Aragon In Spauia. 

- Dintre tote racele: de. srdiment, calcarul: are. varietățile 
celle mal multiple, deosebindui-se: prin structura, şi varie- 
tatea culorilor, dintre care celle mar principale sunt: 

Calcarul saccharoid, cu. spărtură. grauntată ca aceea a 
sacharului. La acestă varietate se rapportă matmora sta- 
tuara a cellor vechi numită de Paros (0 ins, din Archipe- 
lag) şi a cellor moderni numită de Carrara, aprâpe de 
Genua; există şi ?n Francia în Pyrencl. şi apartine de 
terrămurile primitive, : „Numele . de marmoră se dă în ge- 
nera! tuturor pi»trilor calare fine, ce' se pot lustrui şi se 
intrebuinţeză la decorația edificielor, la facerea basiuelor, 
a colsnel:ir etc. Marmorele au diferite culori-albe, negre, 

ToşiI, cu vine, pestrite ete. Când: marmura de diverse cu- 
lor! cot tine Ore-care fragmente de conchilit, sau de ma- 
drepore” şi lustruiadu-se' ia aspectul unul: mosaic, atunci 
se numrsce Limachele saii marmoră limachel, din .are se 

fac mai multe obivcte de lux.: Se numusce calcar coral: 
loid,; când conţiue intr'ensul: fragmente de corali. Calcarul 
compact Sai. piara lirhographică, cu grăunțe fine și strâns», 
Spârsura netevă, culdre cenuşi» sait gălhenie si priimitâre 
d'a se luztrui: căutat în lihographi e sai arta da d"s' mna 
pe piatră. - Celle mal bune .piotri lithozraphice vin din 
Bavaria şi din Francia ete. şi se găsvsc in terrâmul se- 
cundar. 

Calcarul oolitic se numesce ast-fel fiind-că structura lut 
e griuutată, şi semână cu icr--le de pesce, are culdrea albă 

" saii roşetică, si formâză straturi puternice tn: terrâmurile
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secundare alle câjel pământului ; calcarul pisolitic are 
structură grăunțată ca b6bele de mazăre, şi se află în for- 
mă de straturi la parlea superi6ră a cretel albe; creta 
albă intrebuințată pentru scris, formâză straturi conside- 
rabile în terrâmul secundar; creta marndsă este com- 
pusă din calce amestecat cu -argil, și se găsesce dedesub- 
tut cretel albe. La acestă varietate se raportă piatra. de 
Florenta, numită marmoră ruiniformă, avend o cul6re gal-. 
benă cenuşie cu linii inchise, produse prin infiltrațiun!, 
care ai umplut aceste crepături ramificate în diflerite sen- 
suri formând ast-fel nisce desemnuri, şi care vădute de de- 
parte semănă cu nisce ruine de edificiuri. Calcarul gros- 
solan sai piatra de didit a Parisienilor, do culâre albă: 
închisă, cu structură grăunțată, avend grăunțe marl şi forte 

“dificil :de lustruit. Astă varietate conține o mulţime de 
conchilii fossile 'şi nummulite, formâză straturi considera- 
bile tn partea inferidră a terrâmulul tertiar. şi se intrebuin-. 
ț6dă ca piatră de didi!, precum Şi la extragerea varului. Există 
o mulţime de isvâre, alle căror ape când es din pământ, au 

“proprietatea da forma 0 c6je calcar6să asupra corpurilor 
peste care treca sai se aruncă într'ensele. Aste ape numite 
încrustante, acopere pământul peste care se respândesc 
cun strat de calcar poros, ce se numesce catcar În- 
crustant Său tuf culcar. Când acest tuf se presintă în 
masse mari, do structură compactă şi omogenă, precum. 
este în carrierele de la Tivoli, italieni 71 numesc travertin: 
şi se servă cu dânsul la construcţiunea edificiilor. Celle mat 
multe tufuri aii o structură grossolană şi sunt amestecate 
cu materii streine, precum fragmente: de conchilil şi re- 
măşiţe de vegetale. In mai multe puncturi alle globului se 
găsesc asemenea ape incrustante, precum la Arcuei! lângo 
Paris, la Tivuli lâng6 Roma, în Toscana etc, Omeni aii căutat: 
să tragă 6re-care fol6se in interesul artelor, producând înân- . 
irul acestor ape modeluri în relief sai bas relief cu: cea 
mal mare fidelitate şi acurateţă, dupd care apol se pot re- 
produce mal multe probe de medalil de diferite forme. 

Spre a preface piatra de var în calce vie' (var: nestins), 
trebue s'o ardem în cuptâre, ceea ce s6 rumesce -a cal- 
cina piatra. Printracâstă operațiune se perde acidul carpo- 
D. ANANESCU — GEOLOGIE 8



ii&4 GYPS 

nic, şi se preface într'o substanţă pastâsă, cu care se servă 
“a solidifica materialurile edificiilor. 

Pietrile de calcar, dupo gradul lor de curăţie, dai cal 

ce de diverse qualităti, printre care se deosebesc: calcea 
grasă, care e prea albă, absârbe multă apă când se stinge 

mărindu-ş! volumul, şi cere mult nisip la facerea. varnite- 
lor ; calcea, slabă cere pucină apă şi pucin nisip, şi nu'şi 
măresce volumul la facerea varniţelor, calcea hydraulică 
are proprietatea d'a se întări sub apă fărd nici o ameste- 

cătură. Astă calce se intrebuințeză pentru fondațiunile 
care ai umiditate, şi pentru edificiurile din locuri băltâse. 
Marna este'o amestecătură de calcar şi de argil şi se 

intrebuințeză la agricultură. Când quantitatea “de argil 
este de 30—40 la sută, atunci se numesce ciment; când 
calcarul este amestecat cu Gre-care quantitate de magne- 
sie, atunci se numesce dolomie sai calcar magnesian, ce -: 
se găsesce în tărrâmurile primitive, : 

Gypsul. 

Gypsul sait sulfatul de calce hyăratat este o substanță 
fragedă gălbinie, ce se sgărie lesne cu unghia, e pucin s0- 

lubil în apă şi se pole preface în praf alb şi fâinos, iar 
când este cristallisaţ, se pote divide intrun singur sens în 

„lame subţiri ca şi mica; aste lame puse p'un cărbune a- 

prins se subdivid într'o multime de foiţe, care trosnesc şi 
albesc fiiind-că degage apă. “Supus la un foc moderat, gyp- 
sul perde totă apa sa de compositie, şi se preface înur'o 

materie albă inchisă, ce se numesce platru, care lăssat la 
umiditate absârbe apa necesarie şi se preface lar în gyps, 
E! cristallisă în systema Klinorhombică, adică: în prismă 
oblică cu basa rectangulară. Depd structură deosebim mat 
multe varietăți de gyps, dintre care celle mat principale 
sunt: gypsul ienticular şi n formă de fer de lance, gyp- 
sul fibros, gypsul compact saii albatru gypsos, ce nu tre- 
bue confundat cu adevăratul albatru, care e o varietate 
de calcar. Din alhbatru gypsos se fac vase, pendule, sta- 

tue etc. Gypsul grossolan sai piatra de platru, com- 
pus de grăunțe lamell6se, galben sai alb închis; une-ori
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ste amestecat cu Gre-care quantitate de calcar, care di 
ina! maltă soliditate platrulur şi care se pote scâte prin 
câcere. " 

Platrul se intrebuintăză a tencui cas:le Şi. mal cu sâmă 
tavanele, a face ornamente la ferastri şi la sobe, a face 
tipare de busturi, de statue etc., se intrebuinţezi asemenea și 
la îngrăşarea pământului a face să prospere plantele 1- 
gumindse, Amestecat cu apă şi cu cleiii se face o pastă “do mare consistenţă ce se numesce stuc, care putându-se 
colora şi lustrui se întrebuințeză cu succes spre a. imita marmora. Gypsul se presintă în mat multe etagiuri din 

inferidră a ter. terțiar, unde formâză straturi puternice. bos- siliile caracteristice alle 8Ypsului sunt: Ose de Anoplotheriu 
şi Paleotheriu (mammifere pachiderme), găsite de Cuvier la Montmartre lângd Paris. o 

Există âncun sulfat de calce, ca se deosehesce de %YpS fiind-că nu conţine apă, şi se numesce &yps anhydru (an- hydrid sai Karstenit), o sabstanță cristalina, în general albă, cu structura laminară sait saccharoidă, şi care sa clivă în rel direcțiuni rectangulare, Este mar lare şi mar grei o 

de cât gypsul proprii dis, şi se găsesce în straturi sat 

terrâmurile secundare și terțiare, şi mal cu sâmă la partea. 

gtrămedI în terrâmurile intermediare şi n celle mai vechr: 
tărrâmuri secundare. 

Sarea. 

Sarea culinară numită şi Sare gemmă, este compasă din chlor şi sodiu, şi se numesce în chimie ciilorur de sodiu. Este o substanţă cunoscută de tâtă lumea prin gustul cr cel sărat, se topesce în apă, având o culdre în generai albă, e limpede sai translucidă, structură laminară, grăun- țată sau fibrosă şi cristallisă în systoma cubică. Sarea se găsesce in Natură în duoi stări dilterite : 19 în dissoluţiune în apa mări ş'a isvârelor sărate, din care se extrage prin evaporatiune naturală sai artificială, 20 în formă de grămedi sau straturi accidentale, orl vine în midlocul argiielor din terrâmurile secundare şi terțiare. Aste argile sunt de uifte- rite culori: vinete, roşetice, gălbinii, şi adessea communică 

415
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culdrea lor sări cu care este în contact; ea este adessea: 
însoţită de gypssaii de anhydrid. Sarea este un aliment şi 
un condiment, şi are dilterite întrebuințări în economia do- 
mestică şi *n agricultură, pentru nutrimentul omului și al 
animalelor şi pentru îngrăşarea pământului. Se mal întrebu- 
inţeză la conservarea alimentelor animale, în industrie la 
lăbăcirea peilor, la fabricarea săpunurilor, la . prepararea 
chlorului şi a sodei de comerciit etc, 

Salinele cello mal renumite, unde se explolă sarea p'o- 
scară mai mare, sunt: Salinele de la Wieliczka In Polonia, 
la Norwich în Anglia, la Cardona în Spania, Vic şi Dieuz 
în Francia,: Bex în Eivetia şi "n Romănia la Salinele 'mari 
Slănic, Telega, ele. 

Nisipul este resultatul desagregaţiuni rocelor plutonice, 
prin acţiunea continuă a apelor, el le depune în formă 
de straturi mai mult sai mai pucin consideratiile, şi se 
găsesce în t6te terrămurile sedimentare de la celle mar 
vechi pino la celle mat modeine, pe, termurile mărilor şi: 
iu desertele continentelor, ” 

Gresa este formată din aglutinarea (lipirea) părţilor arena- 
cid:e sai siliciose, care mal"ntâiă ai fost muiate de ape, şi 
apol s'au întărit prin acțiunea aerului. Gresa se presintă 
sub diilerite culori, şi se găsesce sub formă de straturi 
p'intre tâte terrâmurile vechi și moderne. 

CAP. VIII. 

Descrierea, terrâmusilor stratificate. 

SUMAR. — Solul sedimentar — Classificaţia terrâmurilor stra- 
tificate. 

Geognosia este partea Geologiei care tractâză despre 
materialurile ce constitue câjea pământului; ea consi- 
deră aste materialuri în privința formel, arangiamentului, 
a composiţiuner Şa caracterelor virleralogice, paleonto- 
„ogice și straligraphice. 

Speciele minerale care intră în composițiunea acestei 
coje sunt aprâpe patru sute, dar celle mar multe nu figu- 
ICză, ca să die aşa, de cât ca părţi accidentale; ellesunt
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vespândite prin roce în mici quantităţi sai căptușesc pe- reți filânelor, Sal geodelor Sast-fel ca ?n realitate, cel mult 30—35 specii jca un rol important, prin abundanta lor, ca materialuri esențiale alle c6jel minerale a globului. „Aste minerale singure saă unite cu altele compun rocele, acestea formeză straturi şi zone; unul saii mal multe stra: turi represintă o formațiune, un terrâm, şi unirea totală, a terrâămurilor în ordinea lor chronologică, constitue sea- “ra geologică. Celle mat vechi deposite sedimentare se 
urcă la o epocă fârte depărtată ; elle ai trebuit să se for- mede din momentul când globul terrestru Sa răcit indes- tul, ca apa să (i putut remâne liquidă pe suprafacia sa, și mările primordiale sai aşedat pe peliţa. recită şi dislo- cată de materiile interne In stare de fusiune, 

Straturile sedimentare presinlă 6re-care ordine constan.- tă de superpositiune, adicd : acellea ce sunt superi6re într un punct nu devin nici o aţă inferidre,. ci păstrâză fic- 
care locul sti respectiv. Fie-care formațiune: indepen- dentă se distinge de aceea ce o precede sau care o urmâză, 
prin caracterile care "1 sunt proprii. Cât pentru etatea re- lativă a fie-căreia acesta e arătată prin Însa-şi ordinea superposiţiunei. 

Prin formaţiune se intellege o adunătură de straturi for. 
mate într'una din periddele de liniste In care se divide 
câjea minerală, peridde ce au fost separate unele de -al- 
tele prin intervale de perturbațiuni, care întrerupă pen- îru cât-va timp acţiunea sedimentară. Fie-care formaţiu- 
ne este representantul une! epoce geologice, în timpul căreia, aveau loc, ca şi ?n dillele nostre, duoă feluri de ac- țiunt: acţiunea sedimentară şi actiunea vulcanică, ast-fel că 
ea trebue să coprindă deposite de deosehite naturi, vulca: 
nice si neptuniane, marine şi. continentale, ca şi acellea alle periGde! actuale. PFie-care virstă a pămentului a avut continentele şi mările salle, munți şi vulcani săi, lacurile şi girlele salile. -Ceea ce determină o formaţiune este dar continuitatea acţiuni sedimentare, în t6tă durata la care 
correspunde. Caracterul principal este lipsa de parallelism, ce se observă în -general, între Stratificaţiunea systemel de -straturi care o compun şi- aceea a systemel care o su- 
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porlă; se mal deosebesc prin natura physică a deposite- 
telor, saii prin cea, organică a remăşitelor corpurilor or-- 
ganice ce conţin. Fossiliile, cu al câror studiu se ocupă 
Paleontologia, “represintă aparitiunea successivă a fiinţelor 
organisate, animale şi vegetale, ce ai! trecut pe pământ în. 
dilleritele peri6de geologic: plud la venirea omuluf, 

Câjea minerală a globului nu se divide in zone, al căror: 
- număr să fie egal în t6te puncturile, ea se compune ma! 

cu sâmă din făşi! de fo:me neregulate şi de naturi difle- 
rite, aședate int un mod variabil unele “lâng altele, sau 
unele asupra altora, Une-ori straturile moderne sunt a- 
şedate făr' intermediar aşupra cellor ma! vechi, altă dată 
depositele celle mai vechi nefiind acoperite în unele. părti, 
saii fiind descoperite în urmă, pot, tot ca şi depositele celle 
mal moderne să se arate pe suprafacie. Ca să *şi dea cine-va 
socotâlă d'aceste circumstanțe; se cuvine &3I aduce aminte 
că t6le terrămurile sedimentare Sa format sub ape. Dar 
scim că ?n t6te epocele sai făcut săltături sau ridicări, 
care aii Inălțat suprafece mal mmalt sai mai pucin consi- 
derabile d asupra nivelului mărilor, şi este invederat caste 
terri eşite din ape, nu numai că nu puteai în aste condi- 
ţiuni să priimâscă nici un deposit sedimentar, ci din con- 
ira suilureai efectele acţiuni errosive, 

Terrâmurile stratificate nu formâză dar straturi conce- 
" trice ca, foile unei cepe sait unel verde; una sait mal 
multe dintre densele pot lipsi în cutare saii cutare punct 
al globului, în cutare sai cutare înălţime a seriei geog- 
nostice, așa spre exemplu la săparea puțurilor arteziana se 
observă, că multe straturi nu se găsesc la rândul lor, şi 
acâzta provine din causa că ?n cutare sait cutare epocă 
regiunea aceea nu era acoperită de ape. 

P'aceea nici odată întrun loc nu se găsesce seria intrâgă. 
a terrâmurilor, ci numa! combinând observațiunile culese 
de geologi în diferite trri, s'a putut stabili scara geolo- 
gică a terrămurilor stratificate, care tot-Vauna păstreză or- 
dinea chronologică a superpositiunei lor. 

Cunoscinţa seriei chronologice a tărrâmurilor este de 
mare importanță pentru mineralogişti, şi mal cu s6mă pen: 
tru explotatori! de mine, fiind-că” aveau a săpa întrun
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punct 6re-care, îl face a sci, dup natura stratului d'asu- 
pra, ce straturi are să găs6scă dedesubt, basându-se pe a- 
“c6stă observaţiune, că: ordinea seriel straturilor ma fost 
nici o dată recturnată, niel o dată de exemplu, calcarul gTos- 
solan nu s'a găsit sub creta albă, nicI huilia asupra, calca- 

-.rolur oolitic, ort calcarul nummulitie dWasupra falunului etc. 
:De multe orl un strat inferior sâmănă cu altul Superior 

in privința caracterelor mineralogice, în cât se pot con- 
funda, dar tot-d'auna există o diflerință însemnătre în mo- 
dul arangiamentului şal inclinaţiuni straturilor, si mal cu 
semă în fossiliile ce conţin, în cât se pâte forte lesne deo- 
sebi un strat ma! vechiu dintraltul mat nucă. 

Tot-d'auna intro ţârră există una saă mat multe roce 
principale, care formeă partea esenţială saii domnitore, şi 
care servă al caracterisa şi ada numele, ast-fel se dice 
terrâmul de gneiss, .carbonifer,. oolitic etc,, când predo- 
mină aceste roce; altele nu sunt de cât accesori! . în 
composițiunea terrâmului, straturile lor nu se repelă dun 
mare număr de ori, elle sunt intercalate dre cum dinân- 
timplare între roca principală, şi adessea or! dispare cu 
totul, Aste roce se numesc atunci subordinate rocei prin- 
cipale ;: una şi aceea-șI rocă pote fi subordinată intrun ter- 
râm, şi într'altul să joce rolul de rocă principală si “ca- 
racteristică. Se intimplă adessea că roce da naturi diverse, se 
repetă dun mare numir de ori, succedindu-se periodicesce 
unele altora : se dic atunci ca alternă regulat intre den- 
sele. Ast fenomen de alternanță periodică se arată a- 
dessea la, unirea a: duoă tărrâmuri ce se urmeză: a rare. 
oil este 0 trecere bruscă de la unu. la altu, ci un fel de 
amestecare saii străbatere de roce, care ţin de duo ter- 
râmuri. Distincţiunea intre duoă terrâmuri nu este netedă 
de cât la 6re-care distanță de planul uniri. In acela-şi 
terrăm se vEd etraturi de diferite origine, alternând între 
densele, spre exemplă : straturi conţinend fossilil de ape 
dulci, alternând. cu straturi ce nu conţin de cât fosili! ma- 
rine. Aste alternanţe vrednice de insemnat-se explică -fă- - 
TO a admite mari perturbaţiunt în: apele mărilor, printro. 
simplă schimbare a direcţiune! currentilor, care ai cărat 
successiv în acella-şi Joc fossilil de origine diverse, 
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TERRAJNURI STATIFICATE 

Terrâmurile strațificate nu pot fi riguros determinate, 
de cât, când se compun din straturi regulate, conţinând 
fossilii caracteristice. Vom incepe seria cu straturile se- 
dimentare celle mal vechi, cu acellea alle căror fossilir 
sunt determinabile. 
“Dar nu trebue să uităm că aste tărrâmuri se presintă 

tot-d'auna lipite sau superpuse p'alte tărrâmuri mar vechi, . 
Aste din urmă lăssate provisorii afarc din serie, sunt a.- 
cellea alle rocelor schistâse cristaline precum: gneiss, 
talcschiste, micaschiste, numite roce primordiale, şi rocele 
de cristallisaţiune msssivă, precum: granit, porphyr eţc., care 
servă de support cellor-l-alte. Sai numit primordiale fiind- 
că ai fost privite ca formate. inaintea apariţiuni ființelor 
Organisate, constituind adevăratul sol primordial. Aste schi- 
ste mal mult sai ma! pucin cristaline şi făro fossilil s'aii 
numit târrăâm azoic saii nefossilifer. Aste numiri nu tre- 
buesc luate în sens absolut, căci se găsesc în unele roce 
dintr'acestea urme de corpuri organisate: şi mulii geo- 
logi consideră aste roce cristaline ca nisce roce vechi! 
de sediment, făr' indoială mat vechi de câtacellea ce cu- 
nOscem, şi care fiind metamorfosate sai modificate de 
“agenţi focoşi, ai perdut printr'acâsta caracterele sedimenta- 
ţiuni primitive. acolo numele de roce metamoriice, cu 
care se deosebesc une-ori rocele schistse cristaline, ce 
se numesc şi primordiale, | 

Globul pământesc la început fluid Şi incandescent “șI a 
făcut mal pe urmă o câje,care sa îngroșat prin deposite 
aşedate unele de jos în sus, altele de sus în jos. Celle 
d'ântâii se numesc sedimentare sai Stratificate, celle d'al 
duoilea massive saii nestratificate. 

Aşa dar materiile minerale care compun câjea terrestră 
“se divid în tre! classe sau seril distincte: cea dântâii se com: 
pune din terrâmul primordial sati de cristallisațiune stra- 
tiformă, format din răcirea massel fluide şi incandescente 

-a pământului. Cea, d'a duoa coprinde ttrrâmurile sedimen- 
tare, resultând din precipitaţiunea mecanică sai chimică, 
sai din transportul difleritelor materii minerale, alle căror 
fragmente rostogolite, măcinate, precum şi remăşițele or- 
ganice ce conţin denotă actiunea apelor.
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A treia în fine coprinde terrâmurile de revărsare- sati 
de erupțiune, productul cristallisațiuni ca Şi acellea in 
prima classă, pentru că origina lor focosă e commună, 
dar care se presintă, mal adessea,. făro stratificațiune ap- 
parentă. Elle s'au format la tâte epocele geologice, Sai 
priu injecţiunea materie! cosmice, sati prin erupțiunile . 
vulcanice, şi formâză grâmedl tranversale, une-ori stratitor- 
me În midiocul târrâmurilor diverselor peri6de geologice. 
Tabelul general al rocelor massive gal terrâ- 

murilor stratificate. 
(Scara geologică). 

Etage "'errâmuri 

  

1 Pământ vegetal. . | Pete! 
2 Turbiere . . . te. „| Alluviă E e 3 Alluviane moderne. . se [ES 4 Diluviă antic... . 7 Diluviu J&SES 5Pliocenă ...,,., . .) Pliocenă Sel E 6Niocenă ....,.. . . 6 Miocenă |Est& TEocenă. . Focenă, &s 
8 Calcar pișolitic + . = 
9 Cretă albă .. 

40 a marnisă- . . ., Cretos 
ii Gresă verde .' d... 
î Argil venă numit gault .. 

13 Caicar Neocomian, . .. 
14: Nisip Wealdian. .. pm 
15 Calcar de Purbecț. . = ae 46 «de Portland . ! ! SS ES 17 Argil de Kimmeridge 8E ES "18 Calcar corallian, . .., . AŞ Ei 19 Argil'de Oxford. , . Jurassic 

"20 Calcar oolitic (marele coli) + 
21 Oolit feruginos . 
22 Lias. . 
23 Marne irrisate cc... 
24 Calcar muschelkalk meias 
25 Gresă pistriță , 
26 Calcar permian pica Permian: 
27 Huilie (cărbuni de pământ = o 28 Calcar carbonifer P . Carbonifer să ae 29 „  Devonian Devonian | £s 30 Schiste Siluriane . . Silurian (44 E£ 

e Cumbriane - . Combrian | 
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"1 Talcschiste . , Să Es 2 Micaschiste , Intermediar ză 28 „3Gneiss JE AS 
4 Granit 
5 Syenită . e. o 6 Porphyr . . . , . . . | Focos. ... o Ea 

“1 Diorita Si Serpentină. . . 5 î8 8 Basalt și Trachyt.., .-. = ga 
„9 Lave vulcanice . . : o 

„CAP. IX. : 

- Peridda, primordială. 

SUMAR. — Terrâmul azoie. 'Paleschist, Micaschist și Gneiss. 

- Dupo ce mult timp massa planetară -a globuiul nostru, . 
rostogolindu-se în spaţii în stare de fluiditate incandescentă, 
trăgend. cu sine o atmosferă grea, si încărcată de felurimi - 
de gaze, s'a, răcit mal în urmă, şi “Șt .a format o câje sub- 
țire ca. o peliţă, pe care s'aii precipitat mările primordiale, 
atunci sa isolat pământul de. tote părțile în spatii. 

Căldura în timpul acela era aşa de mare în cât, atâtin 
apele mărilor cât şi n insule, era cu neputinţă a trăi f- 
ințe vicțuitâre, animale şi vegetale. O dată ce sa format 
astă peliță primordială, a continuat a se îngrosa, de sus 
în jos prin răcire, şi de jos în sus prin depositul stratelor 
sub ape. Luând impreună t6te-straturile inferidre, neac:- 
cessibile investigațiunilor n6stre, Cordier a dat câjel pă- 
mentulu! o putere medie d'aprâpe 20 leghe (o leghe 4000 
metri), din care tărrâmurile: sedimentare nu formâză de 
cât a 20-lea parte. DI 
Terrămul primordial diferă de terrâmurile sedimentare, 

fiind-că e compus din roce cristaline agregate, formate pe 
loc şi ne având cea mal mică urmă de ciment; elnu con- 
ține nisip, nic! pietri rostogolite, nici remăşițe de corpuri 
organisate. Astă din urmă circumstanță mal cu sâmă a 
făcut să i se dea numirea de azoic, fiind înaintea Orl-cărel 
creațiuni organice. a - 

Stratificaţia confusă ce presintă ladessea rocele acestul 
tărrâm, pare că resultă din modul de răcire a materiel in-
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candescente sub infdluinţa circumstanțelor diverse. Ast In- 
veliş care încongiara din t6te părţile massa infocată, de- 
limitend globul în spaţii, a servit de suport straturilor se- 
dimentare, cărora a înlesnit materialul necessariă. In astă 
primă periddă se pare că în stratul superficial, care sa ră- 
cit mai ânteiă a domnit talcul, în urmă a fost inlocuit de 

„mica Ş'apol de'feldspath. 
„Din causa âiflerințel de composiţiun! a primelor straturi 

solidificate, putem divide terrâmul primordial în trek eta- 
giuri sau zone, care tot-d'auna se presintă în stratificațiune 
concordanță, şi care sunt, mergând de la suprafacie spre 
centru, dupo ordinea formaţiuni: 10 Zalcschiste primul 
product al răciri. 2 Jicaschiste de desubt şi 3 Gneiss, 
acesta presintă compositiunea granitului conservână 6re- 
cum textura stratiformă. Dedesubtul Gneissului se găsesc 
depositele neaccessibile, ce s'aii format gradat prin răcirea 
planetară; apol zona suterrană a agenţilor vulcanici ac- 
tuali; în fine massa incandescenţă şi liquidă, conţinenă 
probabil principul fenomenelor magnetice, Uni geolog! pre- 
tind că 'gneissul s'a format înaintea micaschistelor şa tale- 
'schistelor, | - 

Zona de Gneiss, Gneissul este roca domnitâre a ace- 
stei zone şi e compus din feldspath, mica şi pucin quariz, ca 

„ “element accessoriii, Obicinuit el presintă o stratificaţiune 
„ prea derangiată, adico are mal multe rupturi, plicuri şi 
induoituri.: Arangiamentul stratiform al astel roce depinde 
de lamele micăr, dispuse în acella-şi sens şi intro direcţi- 
une parallelă cu stratificaţiunea. 

Gneissul differă de granit, pentru că conține mal multă 
mică si mat pucin quariz,lşi are o stratificaţiune distinsă, 
trecenu adessea la rocele cel sunt subordinate, precum: 
diorilă, calcar cristalliter ete. 

Acestă zonă este stârpă şi ingrată pentru agricultură, 
dar drept compensație feste avută în fil6ne metallifere: 
conţine aur, argint, aramă, cositor, în fine grenat, rubin, 
spinel, corindon şi alte pietri precise, ce se găsesc în 
alluvianele provenite din desagregaţiunea astor roce, 

Gneissul constitue mat în tote regiunile globului munţi 
şi deposite immense, se găsesce cu abundanță mar cu
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s6mă în nordul Europei; există în Francia, Scotia, Irlan- 
da, si?n Alpi; este prea desvoltat în munţi Himalaya din 
Asia; se găsesce asemenea în America şi”n Africa. Puterea 
sai grosimea lui este aprope a cincea parte din c6iea 
solidă a globului. | 

Zona micaschisielor, — Este o rocă compusă din Quariz 
şi din mica, are mare analogie cu gneissul, în cât Sar pu- 

“tea considera ca o modificaţiune a une! acellia-şI roce; cu 
tote astea micashista, ca rocă principală, presinlă o struc- 
tură mal foi0să, şo aparență mal onduldsă. Se găsesce 
în mal multe puncturi alle globului, mat cu semă în 
părţile muntâse, unde este strebătută de filâne de quartz alb. 

„_ Michastbistele -ocupă întindert considerabile și puterea 
lor ajunge pint la 2000 metri. Rocele principale -subor- 
dinate micasthistelor sunt quartzitul şi calcarul, ce for- 
mâ6ză acolo straturi pulernice; afard acestea se mal gă- . 
sesce: dolomie, diorită, şi diferite alte substanţe în formă 
de mici straturi sai grămed! de fer oxydulat, gyps, am- : 
fibol, etc. In fine coprinde un mare număr de fil6ne, unele 
sterpe în metale, precum celle de quartz şi de fluorină; 
altele exploatate pentru substanțele metallifere ce conțin: 
galenă argintiferă, cupru sai aramă, cositor etc. Adessea 
conţin şi grenat şi atunci se numesc micaschiste grenatifere, 

Zona Taleshistelor. Acestă zonă se divide în duoă părți : 
una inferidră compusă din taleschiste cristallifere şi alta 
superidră compusă din taleschiste filladiforme. 

- Zaleschistele cristallifere aă arept element principal 
talcul de diversa culori, une-ori curat, alte-ori mat mult 
sai mal pucin quarizos sait feldspathic. Ca roce subor- 
dinate sunt: petrosilex, protogină, serpentiuă, calcar, gyps 
şi dillerite mineree de fer une-ori conţin grenat şi asbestă. 

Talcschistele filladiforme, pe care uni geologi unesc cu 
terrâmul Cumbrian, sunt compuse din straturi nefossilitere 
de talcschist foios, având ca, roce subordinate: prophyr pro- 
toginic, quarizit, petrosilex, calcar talcifer, fer oligist etc. 
„ Aste duoă subâivisiuni de tacschiste sunt avate In me- 
taluri precidse; cu t6te acestea filnele de galenă arginti- 
feră ce conţin, sunt mal pucin abundante de cât În gneiss 

' Şi ?n micaschiste. Există asemenea aur şi platină, căci depo-
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sitele de acâstă natură, ce se gătesc în America muridio- 
nală provin, dup tâtă aparena, din desagregațiunea quart-! 
zitelor aurifere si platinifere, subordinate taleschistelor 'şi - 
micaschistelor, « 

AiCI se termină terrâmul primordial sai metamorfice şi res- 
turi de fiinţe organisate animale sati vegetale nu găsim încă. 
Temperatura prea ?naltă se opunea făr' indoială la desvolta- 
rea lor, d'aceea diversele etagiurt ce compun ast şol originar, 
sunt cu totul lipsite de urme fosilifere, şi tocmal în pri- 
mele stratul sedimentare care urmeză. dup” acestea, găsim 
mormântul natural, unde stati ingropat remâşițele cellor 
mal vechi organlsațiunt cunoscute, - 

CAP ă. 

Terrâmuri sedimentari propri gis. 
Perioda, primitivă. 

SUMAR. — 'Terrâmul 'paleozoie: Cumbrian — Silurian. — Devonian. 
Carbonifer.—Permian. 

Dugo ce a mal scădut marea temperatură ce domnea 
pe pământ, aă început a se ivi fiinţe vietuitore animale 
şi vegetale d'un” ordin inferior, care ai populat insulile 
şi mările primitive ; d'acum inainte depositele ce se forma 
subt ape conţineaii şi fossilir. | 

O parte din t&rrâmui primordial era consolidat, când 
Sau precipitat pe suprafacia globului primele ape, în care 
S'au format primele deposite sedimentare, cu tote astea 
răcirea mergea incet, şi se văd rocele terrâmulul primor- 
dial amestecându-se cu schistele sedimentare ce le sunt 
Superpusr, şi că trecerea lor la aceste schiste se făcea 
prin nuanțe aşa de neperceptibile în cât adessea e ane- 
voe a le distinge. Orl cum va fi tote ne fac a crede că, 
primele deposite sedimentare a trebuit să se formeze într 
un fel de baie caldă, sub infiuința uner enorme pressiunt, 
și caste circumstanțe întrunite eraii d'ajuns, ca să dea un 
caracter mineralogic mixt şi anormal sedimentelor rupte 
de ape din solul originar, 

Considerate in massă terrâmurile sedimentare, formâză
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un înveliş prea eterogen , elle se întind p?o Suprafacie im- 
mensă-şi acoper cea mai mare parte a continentelor n6s- 
ire. Puterea lor medie, suposând t6te straturile unite 
şi superpuse întrun singur punct, n'ar trece peste un 
miriametru, dar fiind-că nu e aşa, este rarca să ajungă ia 
o leghe. Formate unele dup” altele terrâmurile sedimen- 
tare sunt de diverse etăţi, şi conţin mat adesseori remă- 
şite de corpuri organisate ; elle sunt tot-d'auna' stratificate 
si. cu atât mal dislocate cu cât ţin de peridde mar vechi. 
Dupâ posiţia şi composițiunea lor s'aii divisat in deose- 
bite formaţiuni, care iarăşt se sub divid în zone şi?n straturi 
mal mici, deosebindu-se şi acestea prin caracterele hr speci. 
fice. Aste deposite sunt compuse de materit arenaci6se, argi- 
l6se, marnâse sai calcarâse, formate din terrâmul primor- 
dial în urma desagregaţiuni s'a descomposițiuni a unuia 
din elementele salle constituante, Une-ori aste straturi 
se divid. orizontaliceşte, şi ?n diflerite localităţi ai equi- 
valență synchronici, | o 

Fie-care tzrrâm sedimentar pote fi considerat ca o ade- 
vărață epocă geologică, în timpul căriea forțele naturel, 
lucrând sub iofluinţa circumstanțelor determinate produ- 
ceai efiecte particulare. Fie-care terrâm sedimentar pote 
fi asemenea considerat ca o epocă organică, fiind-că con- 
ţine remăşițele fossile unei faune şi uner flore speciale. 

Aste fiinţe organizate sunt dan mare ajutor pentru de- 
terminarea -terrămurilor ce le conţin ; elle impreună cu ca- 
racterele. stratificațiuni, a. composiţiuni şa structuri, ne 
vor permite da distinge cu -precisiune dilferitele forma. 
iuni alle tărrâmurilor. . Terrâmurile formate în peri6da 
primitivă sunt compuse de schiste de diverse culori, gresă 
şi calcar. Calcarul este compact şi de culori închise, une- 
ori 40 culdre uniformă, roşiu, negru, fumariii sai cu 
vine ; din aste calcare se fac celle mal „multe marmore 
colorate, ce se întrebuințeză la decorația monumentelor. ! 
Schistele dai. acdesiile si pietrile de ascutitul bricelor, 
gresele dai pietri de ascuţitul cuţitelor, In fine în ter- 
rămurile acestea se găsesc straturi mari de combustibil, 
precum: cărbuni de pământ şi anthracită, şi sunt adessea
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străbătute de fil6ne metallifere de aramă, argint, plumb. 
-Şi de zinc, 

Aste tărrâmuri de sediment inferior sunt caracterisate 
printr'o grupă de fossilil proprir, printr'o faună şo floră 
cu totul particulare. Dintre animale, secţiunea Vetebra. 
telor este representată prin numeroşi! pesci sauroidi 
carțilaginoşt, abia se găsesc câte-va urme de reptilii, iar. 
animalele cu sânge cală lipsesc cu totul, Secţiunea Arti- 
culatelor este representată prin familia Crustaceilor trilo= 
biţi, forte numerâsă în genuri şi în specil deosebite, Din. 
Mollusci se găsesc mat multe genuri de Cefalopodi, pre- 
cum : Orthoceratite, Goniatite Şo mulțime de genuri. de 
Brachiopode, precum: Orthis, Pentamerus, Productus, Tere- 
bratule şi Spiriferi. In fine secţiunea Zoophytelor este re- 
presentată prin Echinoderme din familia Encrinilor şi prin 
Polypieri. Flora, tărrâmurilor paleozoice are asemenea. 
caractere particulare, care consistă în predominanţa mă- 
rilor cryptogame acrogene de forme particulare, care nu Sail mal vădut tn alte terrâmuri, acestea sunt: Ferice gi- gantice şi Lycopodiacee arborescente; se găsesc asemenea 
Şi Gre-care rămăşiţe de plante phanerogame din familiile 
celle mal inferidre . | 
Dup0 natura mineralelor sa fossiliilor caracteristice, for- d maţiunele periddel primitive se divid în următbrele ter- râmuiri mal mici: Cumbrian, Silurian, Devonian, Carboni.-. 

fer, şi -Permian. 

"Terrâmul Cumbrian. 

Numirea, de tărrâm Cumbrian este dată de Elie de Beaumont acellor deposite însemnate de Murehison în ţi- „ nutul Cumberland din Anglia, Rocele ce constitue acesţ tărrâm sunt mal cu s6mă schiste argilose, alternând cu gresa şi cu calcar. Dar depositele acestea, fiind urmate d'o înălțare de păment, pa care Elie de Beaumont nu- mesce systema de Longmynd, -şi iărrâmul Silurian acope- rind'o în stratificaţiune discordantă, ceea ce caracterisă o formaţiune distinctă şi indipendentă, elle constitue un ter. râm, cu tote că uni geologi fac dintrânzul partea inferi- 

14217
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Gră a ter. Silurian. In starea actuală a sciințel este difficil 
a fixa. riguros limita primelor deposite fossilifere ; cer 
mal mulți geologi se accârdă a reennâsce că ?n terrâmul 
Cumbrian Incep să appare primele urme de organisatiune. 
Remăşiţele de vegetale sunt pucin confuse îină că “Blan- 
tele nu "vai putut conserva aşa bine ca primete animale. 
Resturile de plante când se găsesc sunt din vegetalele in- 
feridre, adico, cryptogame ; iar din animale infpridre, gă- 
sim Zoophyte, Mollusci şi Articulate. Vom adaoge îmsă. 
că primele fiinţe alle” creaţiuni sunt aici prea Tari, şi se 
găsesc -adessea, într'o stare de confusiune şi de alterațiune, 
în cât este dificil d'a aprecia: bine caracterele Lor; cu tâte 
acestea s'aii putut distinge 6re-care plante inferidre, precum: 
alge marine fucoide, din animale asemenea celte mal infe- 
rire. Zoophytele sunt representate prin “Cyathophyllum N 
(fig. 42) şi Oldhamia. | 

Mollusci Brachiopodt sunt representați prin Lingula, 0-. 
bolus şi Orthis; Articulatele prin crustace! trilobiţi precum: 

| Paxadoxides (fig. 43), Dalmanites, Agnostus, Sao, Ollenus, 
Ogygia, Trinucleus (ig. 44), Calymene (fig. 45). 
“Acesta fu, pe cât ne e dat a cundsce, punctul de ple- 

care al manifestaţiuni vlețel pe suprafacia globului, crea- 
ţia spontanee a une! Putere. Supreme, care dede astor pri- 
me ființe o organisaţiune specială, în-armonie cu mediul 
în care trebuia să trăiască şi să se reproducă, Atmosfera 
conținând atunci tot gazul acid carbonic, ce vegetațiunea 
trebuia mal târdiă să "ŞI apropriede, şi să! fixede în stare de 
carbon în anthracită ă, în huilie şi nlignită, nu cra priicidse 
animalelor superidre cu respirațiune aeriană,'care trebuia 

„mal târdiu la rândul lor: să appară pe suprafacia pământului. 

'Trerâmul Silurian. 

Acest terrâm s'a numit ast-fel de Murshison după nu-. 
mele unu! popul celtic, Siluri, din terra Galilor, unde s'a ' 
studiat pentru prima 6ră. 'Terrâmul Silurian coprinde tot 
ce e posterior inălțări systemel Longmynd şi anterior 
cellei de Westmoreland; el se compune în cea mat 
mare parte de schiste, grossă și de calcare de diverse cu-
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lor]. Unul din aste culcare avute în fossilit este cunoscut în Anglia sub nume de calcar de Dudley, pentru că 'se exploată aprope de oraşul de acest nume; intr'ensul se gă- „Sesc şi roce subordinate, precum : gresă quarizosă, calcar magnesian, fluorină, pyrită, galenă argintileră, iar grosi- mea sai puterea terrâmulul ajunge pino la 1090 metri. - Acest terrâm este mult-respândit pe Suprafacia globului în Anglia, Francia, Bohemia, Suedia, Rusia, America sep- tentrională, şi se divide în tre zone principale : superior, medii şi inferior. | | o In general depositele tărrâmulul silurian ai: muliă aua- logie cu celle din terrămul cumbrian, 'se observă cu tâte acestea că calcarul este mal abundant în terrâmul silurian, - şi devine din ce în ce mal abundant, cu: cât ne urcăm în! diversele straturi alle serie! sedimentare, . 
Fossiliile caracteristice alle acestur tărrâm sunt: 

Pana: și “Flora Siluriane, 

Cyathophşllum turbinatum | Radiat Graptolites pricdon , Ale mărine. - Tucoide adiate Catenipora eseharovides Equisetaece.- Calamites Favosites gothlandica Lyeopodiacee 

Lituites giganteus 
Orthceeratites Jrdense 
Orthis redua 
Leptena depresea, 
Spiriter trarezoidalis 
Terebratula retieularis 
Pentamerus Knizthii 

» Cardiole int rrupta 

Mollusei 

, Calymene Blum'nbalii (fig. 15). , i triloirg 4 hzcops caudatus Artieulate. — Crustacei trilobiţi Dronteus palier 

“tAeaphus tyranus Pesci earlilaginoși, Piaeciqi și Sauroidi: 

Terrâmul Devonian. 
Tărrâmul silurian e separat în Anglia. de terrâmul  car- „ bonifer printr'o mare grămădire de gresă colorată în roşu de peioxşiul, desfer, şi ajunge: la o putere de 3000, ga. ceea uni geologi Pai numit vechia gresă roşie, In: De- vonshir şi Cornouaille acest ttrrâm schimbă physionomia, D. ANANESCU— GEULOGIE 9 
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nu mal are culdre roşie, şi se compune din gresă, schiste 
Şi calcar de culori inchise şi avut in fossili. Ca roce 

“Subordinate suni: anthracită şi mineree de fer, zinc şi 
plumb. Numirea acâsta s'a dai de Murchison şi Sedgwick 
şi Pai considerat ca, o desmembrare a tărrâmului Silurian, 
cu care are mare analogie.f) 

Numărul fiinţelor organisate merge crescerd, plantele 
acotyledone se *mulțesc, şi apar şi cotyledonate ; din ani- 
male, pe lângă crustacei trilobiți, găsim o mulţime de pescr 
şi primele urme de reptilir. Dintraceste fossilt celle mal 
caracteristice sunt: | 

Fauna şi: Plora Devoniane. 

.. Favosites Alge marine, fuevide 
Zoophyte | Cyathophyllum . Lycopodites 

. Pieurodietium problemaricum Leţidodendron 
Sphenopteris 

Goniatite (fig. 48) Cyelopteris 
Orthocere (fig. 49) Sigillaria 

„$ Terabratula cuboides Trunchiuri de conifere 
Spirifer Vurneuili (fig. 50) 

Molusci Calc:olu Sandalina (fig. 46) 
Preductus - 
Pentamerus (fig, 47) - 
Leptena 

1 Orthis 

, Bronteus 

0 Homalonotus 

. Cephalasjis - id 
Pesci | Ptirichtgi 

. ( 'Telerţeton. 
Roptilil  ( Urme de Chelonieni. 

Tărrâmul Carbonifer. 

Acest terrâm se numesce astfel pentru că conține o 
-mare quantilate de carbon. Rocele domnitdre alle acestut 
—— | (pad 

” a . 

1) Aste nume: Devenian, Silurian, Cumbrian, s'aii dat dups acellea, 
alle țerrilor unde terrâmurile acestea aii fost mat bine observate și 
studiate, saii dup” acelea alle vechilor populf ce locuiaii în aceste 
țări înainte de invasiunea Romanilor, |



TER CARBONIFER 
terrâm sunt cărbuni de pământ Şi calcar anthraxifer, pe lângo care se adaogt ca roce subordicate, <histe şi gresă colorate în negru de materiile carbonâse şi bitumindse. El se divide în duos zone principale”: inferior Şi superior. Stratul inferior se compune de calcar carbonifer com. . pact saă Sreunțat, adessea străbătut de vine de calcar Spathic; culdrea lut este negrici6să şi dă prin frecare o 0d6re neplăcută, Dintr'acest -calcar se extrage marmora din Belgia, cunoscută Sub nume de marmoră Ecossină sai mic granit, conținend un :mare număr de conchilii, Poly- pieri si Encrini. In Anglia se numesce calcar de munte, pentru că formâză acolo munți înalţi, se mai numesce şi calcar metallifer, fiind-că este avuţ in minerale și este stră- Dătut de filâne de plumb, de fer şi de zinc. Ca roce su- bordinate sunt: fluorină , barytină şi calcar magnesian. Acest târrâm este desvoltat în nordul Francizi, în Anglia Şi în Belgia. 
In ma! multe localităţi în Belgia şi mal cu s6mă în An. glia se găsesce un strat compus de gresă feldspathică, schiste şi mal cu s6mă Sresă quartz6să grosolană, din care se fac pietre de moră, şi pe care englesi numesc Ji. stone-gril. Acest strat se află intre calcărul carbonifer și huilie, 
Partea superidră a acestur (errâm coprinde straturi suc- cesive de dillerite gresă, numilo grese huiliere, de schiste une-ori bitumin6se şi inflamabile, din care se extrage un fel de uleiii de luminat, numit leii de schiste, şi înfine deposite considerabile de cărbuni de pământ, pe care este basată t6tă industria şi civilisatiunea modernă. Astă pre- ci6să materie nu aparţine exclusiv tărrâmulul carbonifer, dar aicl ajunge la maximum de abu :dante: Deosebit de câte-va roce subordinate, precum : carbonat de fer, argil, calcar, etc, stratul huilier conține pyrită de fer, a cărel presență alteră qualitatea combustibilului, ga: lenă, blendă, barytină și alun (piatră acră). Depositele hiiliere, sunt în general dispusa în formă de mic! basine isolate, respândite în partea occidenţală Şi centrală a Franciei. In casul acesta materialurile sat “depus În lacurr de ape dulci, Dar basine indipendente nu 
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se găsesc pretutindeni, adesse or se presintă o continui: 
tate între densele, ceea ce arată, dupd cum a observat 
D. Elie de Beaumont, că te ţin dun acela-si deposit, for- 
mat în aceea-şi mare sai in acela- ŞI goli, Numărul stratu- 
rilor de cărbun! tn acela: ŞI basin este forte variabil şi gro- 
simea medie nu trece peste un: metru. Cu t6te acestea în 
unele puncturi puterea ajunge la 4—8 metri, şi în altele 
pote ajunge pind la:30 metri. 

Straturile de huilie sunt prea neregulate, din causa nu- 
meroselor dislocaţiun! ce au încercat ; elle se presintă ades- 
sea rupte, intârse; şi înduoite asupra lor, intocmar'ca cum 
ar forma zig-zag, astfel că fâcend o perforaţiune verticală, 
putem străbate de mat multe or acela- “ŞI sirat, precum se 
vede in figura 33, 

Puterea stratului de cărbuni întrece une- or peste '700 
metri, dar obicinuit nu presintă de cât 200 saii 300 met. 
Pucine resturi de animale se găsesc în acest etagiii; celle 
mat multe sunt în zona'interidră de calcar carboniler, aici 
se găsesc câli-va molluscl rari, urme de insecte, care aici 
apar pentru prima Oră şi diverse specii de pesci, ce se 
găsesc cu mare abundanță în schistele bitumin6se. Dar 
ceea ce atrage atențiunea orl-cărul geolog, e numărul con- 
siderabil de plantele care aiifprosperat tn acestă epocă şi 
au ajuns la dimensiuul colosale, plante gigantice, din care 
multe ai Gre-care analogie cuacellea ce găsim acum în 
regiunile intertropicale; dar vegetațiunea din alie cărer 
rămăşiţe s'a format huilia, trebuia să fi fost mult mal pu- 
ternică, mult mat" activă de cât aceea ce vedem in dillele 
nostre, prin irumâsele savane alle Americel equatoriale, 
fiind-că n epoca aceea atmosfera era incărcată 40 mare 
quantitate de acid carbonic. 

Pauna carboniferă. 

Productus, Terebratule 
Spiriteri 

Cyathophyllum 
Zoophyte ......... „4 Amplexus, Fenestrela, 

Paleochinus, Astrea 

Mouse. i Evomphalus (fig.52), Belierophon (fig.51) 
| Goniatite, Ortoceratite
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Articulate .......... Phillipsia. — Urme de insecte. 

o pa, Ambişpterus, Paleoniseus Pesci sauroiţi .. . o. Holopt;ehius” 

Repiil Urme de Cheirotherium, Arehegosaurul 
„(Apateon). 

Flora carboniferă. 

Pecopteris (fim. 57) 
Cryptozane vasculare aero- Nerropteris (iig. 58) 

gene. Ferice arborescentei Lepidodendron (fig. 59) 
Calamites (fig. 60) 

Asterophyllites 
Sigillaria (fig. 55) 
Stiemaria (fig. 56) 
Cyeadec și Conifere 

Dicotyledone gymnosperme 
(eu semințe ne'nvelite) 

Monocotyledânele sunt fârte rari. : . Dicotyledonele angiosperme (cu seminţe învelite) lipsese eu totul. 

-Rocele massive care aii făcut erupţiune printre stratu- 
rilor terrâmului carbonifer sunt: porphyr micacios, lrapp 
(rocă negră) şi filâne de quartzit. Porphyrul şi trappul sunt 
în dese relațiunl cu gresa carboniferă, în midlocul căria 
se găsesc numerâse dykuri de aceste roce. In contact cu 
aste roce massive rocele stratificate sunt adessea alterate. - 

Terâmul Permian. 

Dupo 'tărrâmul: carbonifer urmeză cel Permian, numit 
astfel pentru: că presintă maximul s&i de desvoltare în 
gubernia Perm din Rusia. Acolo el se compune da serie de 
straturi de calcar magnesiam, marne, schiste şi gresă, 
coprindend grămedr. de sare şi de gyps, mine de cuprum 
(aramă), şi se deosibesce prin physionomia şi prin composi- 
tiunea 'sa minerală de straturile contemporane ; elle se gă.- 
sesc şi În Germania septentrională, în Francia, occidentală şi 
în Englitera. Trilobiţi aă dispărut pentru tot-da-una. şi sunt 
înlocuiți cu alţi crustacer, Polypieri şi Echinodermele cri- 
noide sunt rari în acest tărrăm; Brachiopodi sunt nume- 
TOŞI, iar Goniatitele şi Orthoceratitele dispar cu totul. Ver=
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tebzatele sunt representate de numerosi pesci şi de câte-va 
specii de reptili din ordinul sauricnilor, Cât pentru floră, 
ea se apropie mult de aceea a terrâmalul carbonifer, în 
care figurâză şi câte-va plante marine. FE 

la Germania septentrională şi în Thuringiu acest terrăm 
“se compune de duui straturi: gresă roşie şi calcar peneen.. 

1. Gresa roșie, e formată de gresă şi de pudiugă qoart- 
ZOSĂ, adessea roşetică, cu ciment argilos, conținând masse 
de porphyr cu nodule de agat. Astă rocă pe care Cordier 
a numito psephită, alternă cu materii argiiose şi ferrugi- 
n6se, iar fossilile sunt forte Tari; se găsesc numat câte- 
va semne și fragmente de trunchiuri petrificatede, ferice 
şi calamite. 

2. Zechsteinul saii calcarul pencen repaosă p'o schistă 
bitumin6ză subţire, conţinând numerâse intipăriri de pesci 
cu remăşițe de replili şi de vegetale. Asta schistă e adessea 
metalliferă şi conţine une-orl mineree de cuprmn, schiste 
cuprumâse (Kupferschifer), şi une-ori pyrite de fer, care, 
prin descomposiţiunea şi acţiunea lor asupra rocel, formză 
schiste alumin6se. Dar straturile principale alle terrâmului 
sunt fârd materil utile; acolo numele de peneen sati 
sărac, dat acestui calcar, şi de todiliegende (sterp, mort), 
ce pârtă în Gormania gresa roşie interidră. Cât pentru nu- 
mele de Zechstein, care va să dică vocă indicătâre sati 
servind de indise, s'a dat acestul. calcar, pentru că anun- 
ție minierilor german! apropierea stratului de schistă Di- 
tumin6să ce cauţă, - a 

Ast strat se compune în genera! de calcar magnesian, 
calcar argiliter, şi calcar bituminos. Aces* din urmă mat 
tot-ba-una do culdre negricidsă, dă prin frecare o oăsre 
neplăcută. - ae 
Roce subordinate sunt: marne, dolomie, Syps, sare gem- 

mnă şi în fine schiste bitumindse inflamabile, cunoscute în . 
Thuringiu prin: minercele de cuprum argintifer şi plumbifer 
ce conţin. Roce plutonice contimporane sunt : porphyr ne- 
gru (melaphyr), dia muoţi Vosg! şi filOne de quariz. 

Acest tărrăm se găsesce în Francia împrejurul munţilor 
Vosgi, în Alsacia şi Lorrena, dar calcarul peneen lipsesce: - 
cu totul; în Eagliterra este înlocuit de calcarul magnesian,



PERIODA SECUNDARĂ 

In Francia gresa roşie proprii dis, este acoperită d'un 
alt deposit de gresă obicnuit iot roşie, dar far0 ciment 
visibil şi câte o dată metallifer. Ast deposit sa numit gresă 
roșie de Vosgi şi-s'a considerat une-or! ca formând par 
lea superiGră a tărrâmului permian, alteori ca partea in- 
feridră a gresel pistrițe din Trias. Dar D, Elie de Beau-. 
mont, ?] consideră ca o formaţiune aparte, este străbătut - 
de fil6ne de oxyi de fer, şi afaro d'astea conţine mineree 
de manganes, de plumb şi de mercur, exploatate în unele 
părţi din .Vosgi; fossili sunt prea rarl în acestă gresă, 
numal câte-va fragniente de trunchiuri de arbori. 

Fauna şi Plora permiane . 

| Produetus  horridus Rimășițe de trunchiuri de fe- 
- Mollusci (fig. 53) rice și de calumite, precum: Pe- 

Spirifer alatus eopteris, Nevropteris, Sphenopte- 
ris, ete. 

Heterocerei a:emenea — Walchia (fie. 61) (dinu familia 
cu requinul șimoru- coniferelor). 

Pesci ,. nul actuali: Paleonis- 
- cus, (fig. 54) Paleo- 

thrisum ete. 
“Reptili .  Protosaurul (Monitorul 

| “din Thuringiu.) 

CAP. ĂL 

Perioda, secundară 

„SUMAR. — Terrâmul medivzoie. — Trias, Jurassie și Cretos. 

La finele periddel primitive suprafacia globului ia un alt 
aspect, mările și continentele au deosebit= circumscrip- 
țiuni, atmosfera. se mal curăţă de marea quanlitate de acid . 
carbonic, şi permite fiintelor mar Superidre a popula supra- . 
facia pămentului şi interiorul mărilor. Trilobiţi sunt înlocuiţi 
de ammoniţi şi belemniţi; saurieni dintre replilt ajung la o 
mare desvoltare şi mult= speci dintr'acest ordin se pretintă 
cu forme bizare şi de talil gigantice; încep apo! âncă din stra- 
turile iaferidre si apară urma de passeri. şi de mimrnifere. 
Fiora acestor terrâmari este caractarizatţă prin predomi:- 
nanta phanerogamelor gymnosperme. Veg 'talele angios- 
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perme, atât monocotyledâne cât şi dicotyledâne, nu incep 
să apară de cât in partea superi6ră a acestel periddc, in 

"epoca formaţiuni cretâse. 
Pilonele şi grămedile metallifere devin din ce în ce miar 

rari, dar nuoi deposite de gyps şi de sare apar în diversele 
„zone alle seriei terrâmurilor secundare. Elle se compun 

în general de formaţiuni marine, alternând cu prea pucine 
formațiuni lacustre, şi coprind în elle gresă, argil, marne 
şi mal cu s6mă calcar de diverse structuri, şi cretă albă. 
Seria formațiunilor care compun terrămurile periddel se- 
cundare se divide, de cei mal multi geologi, în tre! grupe 
mari şi anume : 'Trias, Jurassic. şi Cretos, care s'aii studiat 

- mal mu:t în Francia, In Germania şi în Anglia. 
. 

Terr&mul 'Trias, 

Astă grupă se compune de re! deposite, prea deosebite 
prin caracterele lor mineralogice, şi care pare că formeză, 
cel pucin în Germania, un fel de triadă neseparabilă. 

Uni geologi le-a dat numele de terrâmuri salifere, fiind- 
că acolo se găsesc mal obicnuit_grămedl de sare, mal cu 
semă în Europa centrală. Mult timp s'a credut că sarea 
ţine numai de acâstă grupă, dar având în vedere origina 
sa, se pole găsi, şise găsesce intradevăr atât în formaţiu- 
nile ma! vechi cât şi în celle posteridre. Cu sarea se gă- 
sesc unite grămedi de gyps sai anhydrid, şi în unele lo- 
calităţi 6re-care deposite de lignită. Trias se divide în trel 
straturi: î Gresă pistriţă, 2 Muschelkalk, şi 3 Marne irrisate. 

Gresa pistriță se compune în general din straturi de 
gresă quartz6să argiliferă 'de culori variate, mal adessea 
pistriţate cu pete roşetice, gălbinil, vinete, albastre, etc. ' 
Aslă gresă conține Gre-care urme de mica, alternând cu 
straturi de argil. Ca roce subordinate sunt calcar magne- 

„ sian, şi Ore-care substanţe minerale, precum: carbonat de 
cuprum, fer oligist, etc., filâne de diorită şi de serpentină. . 
Ca fossill caracteristice se găsesc mal multe remăşiţe de 
vegetale, întipăriri de calamite, de ferice, resturi de co- 
nifera, precum: Voltzia heterophylla, dar pucine Cycadee. 

In gresa pisiriță s'au găsit pentru prima 6ră în Statu-
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rile-Unite urme de paseri de t&rmuri (fig, 70), în Saxonia ur- 
mele unui enorm batracien numit Cheiroterium Şi Labyrint- 
hodon în Anglia (fig. 71); în unele localităţi se găsesc urme 
de ondulatiunile mări şi de picături de plâie, plsie fossilă, 

JMuschelkalh sai calcar conchylian. Numele Muschelkalk 
sa dat de geologi ge:man! unul calcar compact do cu: 
!6re fumărie sai negrici6să, conţinând 6re-care corpuri 

"de silex, alternând cu marne şi cu argil. El formâză stra- 
tul median principal cc] mal avut în fossil, dintre care 
celle mal caracteristice sunt: mal multe specii. de peeci şi 
de reptiii; dintre mollusci sunt, Ceratites sai Ammonites 
nodosus (fig. 65), Avicula socilias, Mylilus şi Terebratule ; 
din Zoophyte avem Encrinus liliformis (lig. 66) ; din vege- 
tale se găsesc mal tot acellea din straţul inferior, , Jarne irrisate. Acest strat formâză partea superidră a 

„dul Trias, ce se numesce în Germania Keuper, şi se com- 
pune din roce argilose si marnse, colorate: de diverse nuanţe : roşii, albastre, verar, etc, Ca roce subordinate sunt: 
argile salifere, gyps, sare, dolomie, şi mineree de. îer, 
de cuprum şi de plumb, Marnele_iriisate se 16gă adessea prin alternanță cu Lias, adicd cu primele etagiuri din ma- 
rca formaţiune jurassică, Fossilile sunt pucin numerdse 
şi aii mare analogie cu acellea din stratul precedent. In 
Anglia la Bone-btd se află un strat de nisip, conținând 
fragmente de se de deosebite animale. Aici între Trias 
şi Lias s'a găsit primul mammifer rodător pe care ?] au 

“numit Microlestes antiquus. - 

Terrâmul Jarâssie.. 

Teirămul Jurassic formâză partea de midloc a periddel 
secundare ; el este cel mal puternic care se presintă po. 
întindere considerabilă în Francia, în Germania şi În An-: glia. Nomele lui "1 vine din causă că, munţi Jura din 
Francia sunt formaţi de aceste straturi, şi ai servit de 
termen de comparaţiune pentru celle-alte ţării, 
Formațiunile acestul terrâm constitue mat multe zone, 

care se deosebesc prin caracterele lor mineralogice şi pa+ 
leontologice. Aste tărrâmuri se compun din straturi alter- 
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native de argil mal mult sait ma! pacin nisipos şi de cal- 
car curat sau argilos, une-ori compact, mat adessea ooli- 
thic, şi din causa acâsia cea mal mare part> a acestut 

terrăm sa numit oolithic.. Aici se găsesce calcarul litho- 
graphic, calcea hyJraulică ş şi pietre excellente de construc- 
țiune. La partea inforiră se găses: fil6ne metallifere, gră- 
medi de sare, gyps şi dolomie. In privioţa fosililor' tar. 
râmul acesta este caracterisat prin abundanţ considera. 
bilă a reptililor: Saurieni de forme bizare , precum: 
Ichthyosarul, Plesiosarul şi Pterodactylul. Cel d'ăntâiii avea 
un cap de şopirlă, bot ascuţit ca al delfinului, gura garnisi- 
tă cu dinţi, ua ochii mare “cu place 036se ca la] paserile car- 
nivore, Jabe de cetăcei, dar în număr „de patru, şi vertebre 
de pesce; cel dal duoilea avea picidre tot ca ia cel dân-" 
t&iii, dar capul mi: ca de şopirlă, purtat p'un git lung ca de 
şerp3 avend vr”o 33 vertebre ; cel d'al treilea era un sau- 
rian sburător; precum este liliacu printre mammifere, a- 
vend aripile formăte din desvoltarea pelet pe părțile late- 
rale, plecână de Ja degetul cel mical membrelor anteridre, 
deget d'o disproporţiune considerabilă de mare, şi pin la 
membrele posteridre, gura în formă de cioc ascuţit, garnl- 
sită cu dinţi. Mal găsim şopirle de îalil gigantice, mammi- 
fere didelie ; din mollusci sunt Belemnits ş Şo mulţime de 
Ammonite având conchilil cu despărţiri. - 

Cât pentru floră ea se compune mal cu semă din cryp» 
togame vasculare, precum diverse specil de ferice și pha. 
nerogame 8ymnosperne, printre care domnesc Cycadeele; 

Tărrâmul jurrassic se divide naturalmente în duoă Sys- 
leme : inferior sait Lias şi superior sai oolithic. 
has numele engles de Jeias sai lias s'a adoptat în ge- 

neral spre a deosebi o zonă care constitue basa ţărrâmu: 
lui jurassic, el sa studiat mai mult în Anglia şi n Francia, 
şi se compune din marne, calcar, gresă şi sare. 

Lias este prea avut în fossili. Ia staturile ioferiore appar 
Belemnitele şi Ammonilele şi abundă pino in straturile iîn- 
ferire, diatre care celle mat însemnat» sunt: Belemnites 
niger, tripartitus, etc. Am. bifrons, margaritatus, etc. Ostrea 
arcuata (fig. 68), şi cymbium, Pecten equivalvis, Trigonia na- 
vis. Resturi de pese! gadoidi şi reptil! saurien! extraordinar
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precum : Ichthyosaurul, Plesiosaurul și Pterodasiylul. Zo- 
ophytele şi vegelalele ati numeroşi representanti, Ixcre- mentele fossile alle acestor reptili se numesc coprolite, şi se găsesc adessca. la Lym-Regis în Anglia. S'aii mar găsit asemenea in acâstă localitate resturi de Belemnosepia. sa- gittata, a cărei pungă cu negrâlă conserva forma primitivă şi conțină o materie 'colorantă destul de bine conservată, spre a pul6 [i intrebuințată ca şi sepia şi negrâla de China. * Formaţiunea oolithică se divide în „rel zone: inferior, medii şi superior. 
Zona inferidră se divide to oolitk ferugin»s şi marele 

oolith. Oolithul feruginos se compune din calcar oolithic ro- şit de oxyă de fer hydratat ; tot aci se găsesce in vnele loca- lităti şi calcar cu polypieri, iar tossili caracteristice sunt, am- monite şi belemnits cu talir mari, precum: Belemnites grigas. 
Marele oolitl, se compune din straturi puternice de cal- | car marnos oolithic, format ia mări profunde, precum de- monstra, fossilile ce conţin şi a nume din Echinoderme : 

Encrinl şi Nucleolite; din Mollusct: Ammonites discus, Te- rebratula digona şi decorata, Ostrea accuminata ete. Intre oolithul feruginos şi marele oolith sait. la ljasa „„acestul din urmă, sa găsit la Stonesfielă ia Anglia un „strat de schiste, continând 6se de mammifere didelfe. .. Zona mediană se divide in oxfordian şi  corallian. Ozfordianul se compune in Anglia din calcar marnos şi din straturi puternice de argil albastru numit de Oxford, Yepresentat ln Francia prin argilul de Dives, în care se găsesca în unele localităţi, ca roce subordinate, mineree de fer. Astă grupă est: caracterisaţă prin numer6se fossill, dintre care celle mai insemnate sunt: Ostrea sau Gry.. phea dilatata, Trigonia clavelata ((ig. 67), Belemnites hasta. tus, Ammonites cordatus, coronatus, Disaster ellipticus etc, Grupa coralliană se compune din straturi de calcar com. pact saă oolithic, insemnat pria presența une! mari quan- tităţi de coralit, câre formăză câte-o dată bănci puternice, . conservând positia în care au trăit în fundul mări. Fossi. lile caracteristica alle acestei grupe suat: nisce specii de Nerinee şi de Diceras, cu care se unesc un mare număr de zoophyte, precum: Echiut, Encrini Şi mal cu sâmă Polypieri: 
+ 
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Dedesubtul calearulul cu coralil. se presintă o piatră li- 
thographică de 'bună qualilate în Bavaria, în care stai 
găsit numerâse fossilir de reptill, pesc, insecte crustacel 
şi deosebite specil de plante. 

Oolithul supsriov coprinde re! straturi deosebite: 
1, Argil, de Rimmeridgi, 2. Calcar oolithic de Portland 

şi Calcar de apă dulce de Purbek. Argilul din grupa ân- 
tâiu e de difterite culori, alternă cu marne, şi ca fossill ca- 
racteristice sunt: Ostrea virgula şi Ostrea deltoidea. (fig. 69) 
Grupa a duoa este formată din straturialternative de cal- . 
care diverse, oolithic sai compact, conţinend nodule: de 
silex coruos, Aste calcare conţin o. mulţime, de fossill, 
între altele Ammonites giganteus, Ostrea, Venus, Zrigonia, 
Pholadomya ete. Caicarul din „peninsula Portland dă engle- . 
silor o frumâsă piătră de construcțiune. Calcarul de apă 
dulce din insula Purkek din Anglia, conţine o mulţime de 
fossili precum : lymnee, planorbe, 6se de pescl ş si de mam.- . 
mifere didelfe şi resturi de vegetale. 

Terrâmurile jurassica se presintă adessea în (ărril mun: 
tse, in formă de straturi înclinate sai în. stratificaţiune 
ondulatorie ; elle. se găsesc mal mult desvoltate în Anglia, 

precum arată numirile. lor, luate dup” acellea alle locali- 

tăţilor, unde sai studiat. Porţiunile acestor trrâmuri care 
se găsesc cotropite de rocele erruptive, ait fost alterate 
de acţiunile metamorfice, şi ai devenit cristaline şi 
metallifere. Frumosa marmoră saccharoidă de Carrara în 
Apennini, este resultatul une! asemenea alterațiuni, ce a 
sufferit vre unul din calcarele sedimentare alle acestel e- 
poce, când aii avut loc 6re-care erupţiun! de roce amphi- 
bolice şi de serpentină, 

Fauna şi Flora juvrassice. 

Tehthyosautul (fig. 62), Plesiusaurul Zamia, Cycas 
(fig. 63), Pterudactylul (fîg. 64), Seminţe de Chara. 

Labyrintodon Brachyphyllum, Pterophyllum, 
Ostrea areuata, virgula, deltoidea, Equisetum, Lycopodites, Pecop- 
Am; pigas,- cororiatus, diseus. Tri- teris, Sphenopteris 

gonia clavelata. Volizia, heterophylla 
Belem. gigas și hastatus 
Microlestes antiquus 
Mammifere didelfe. .



TER, CRETOS 

T&rrâmul Oretos. 

10 epoca formaţiuni de cretă, configuraţia solulul nu 
era tot aceea ca în epoca jurassică ; marea cretOsă a aco- perit un timp indelungat ca şi cea jurassică, cea mal mare 
parte a Europer, d'aceea astă formaţiune are o desvoltare 
considerabilă în țările unde se găsesce, şi întradevăr ast 
deposit este unui din celle may vaste şi din celle mat pu- ternice ce cunâscem. Numele astur (ărrâm vine de la quan- titatea. de cretă albă ce ocupă partea lu superi6ră, 
Terrâmul cretos se presintă în general în formă de pla- touri inalte sai monticule; iar straturile Sunt arangiate ca nisce zone concentrice, în intrul depositelor jurassice, având forma unor bassine gelogice, asupra căror se râzamă, cu (6te acestea în unele: țării ropausă pe târrâmul carbo- 

nifer, şi chiar asupra cellor mar vechi tărrâămuri sedimen- 
tare. Rocâlo' principale sunt: nisipuri şi grese ferugin6ze, 
argil, calcar marnoz şi crelă: albă; ca roce subordinate se găsesc lignite, sult; pyrite, gyps şi sare gemmă, grămedile de sare din Cardona şi din Catalonia sunt syachronistice cu straturile de cretă, adicâ sunt considerate de aceea-şi etate, 

Fossilile caracteristice alle acestul tărram sunt: Spon- 
gieri silicioş!, măr multe genuri de ursin!, precum : Toxas- 
ter, Micraster, Ananchyies. Nolusshi cephalopodi ajung aici 
Ja o mare desvoltare; deosebit de Ammonite şi Belemnite, 
care nu merg mat departe dintracest: tărrâm, găsim” ga- 
nuri nuo!, precum: Turrilite, Scaphite, Hamite. Din Acephali, 
deosebit de grupa Rudistelor (Hippurite, Spheralits), găsim 
o mulțime de bivalve lamellibranchi, precum : Ostrea, 
Piicatula, Inoceramus. Din articulate găsim 6re-care urme 
de insecte. Vestebratela sunt representat= prin pessI pla- 
giostomI (Simalu:), reptiii cu falit mari (Mosasauru , 
Iguanodon), câte-va răraăşițe şi urme de paseri palmipede, 
iar mammiferele lipses: cu totul. Dă 

Din vegetale găsim resturi de plante marihe (Algs, Fa- 
coide), câte-va monocotylidâne (Palmier!), şi mal multe di- 
cotyledâne (Cycadee, Conitere, Amentacee).- 

In timpul peri6del cret6se şi către finele cr, ab eşit mal 
multe roce plutonice, precum : serpentină şi diorită, afard' 
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acesta zocele acestei fomaţiuni Sunt străbătute de fl6ne 

de prophyr pyroxenic, de trâpp şi do hasalt. In contact 
cu aste din urmă roce, creta din Irlanda este une-ori schim- 
bată în calcar saccharoid. 

Dup” Ore-care discordanţe de stratificaţiune, ce se observă 

intre straturile ce compun acest terrăm, precum și dupo na- 
„tura, minesalelor şa fossililor ce conţin, formatiunile cret6se 

se divid în ducă sy:teme sai zone: inferi6ră. şi superidră:: 
„Zona inferi ioră se divide în trei straturi: Wealdian, Neo- 
comian şi Gault. 

Acâstă” formaţiune începe printua deposit de nisip fe- 

ruginos desvoltat la Hastings, dasupra câruia stă un de- 
posit de argil observat la Weald, amânduoă localităţi din 
Angiia, unde sau găsit rămășițe de passeri Paleornis) ş şi de 

reptili mari terrestri sai de aped nici (precum Iguanodon). - 

Partea de midloc, cea mal. puternică şi cea malimpor- 

tantă a acestel zone, sa numit Neocomian, dupo vechiul - 
nume al oraşului Neuchatel (Neocomium) din Elveţia, unde 

„sa studiat şi sa descris mal ântâiu. Ea se compune dintr'o 
aiternaniță de straturi de gresă, calcar şi argil, desvoltate 

in nordul și în sudul Francie, caracterisate prin fossilile 
următâre :" Ostrea aquila, Oz. culoni, Plicatula placunea 

(fig. 73) Rhynconella peregrina, Chama ammonia, şi diffe- 

rite specil de Belemnite, Ammonite, Scaphite (ge. 14), Ha- 
mite, Baculite (fig. 76) ete. | 

„Partea, superioră a acestui straţ sa numit în Anglia 
Gault, şi este compus dintrun strât de nisip feruginos, 
intercalat intre duoă. straturi de argil albastru, desvoltat 
in Anglia şi în partea septentrională a Franciel. Argilul 
de Gault conţine o mulţime de fossili, precum: differite 
specii de Ammonile şi de Belemnite, Inoceramus sulcatus, 
conceniricus (fig. 72) şi mat mulți ursinr. 

Zona superidră, se divide în patru ctagiuri: gresă verde, 
calcar marnos, crelă albă şi calcar pisolithic. 

Gresa verde alternă cu creta chloritâsă, este desvoltată 
imprejurul munţilor Ardeni din Francia, trece şi în Germa- 
nia şi conţine mal multe specil de Ammonite, precum: Am. 
varians (fig. 171), Turrilitcs costatus, (fig. 75) Pecten asper, 
Ostrea columba (îs. 7$).



TER. CRETOS 

Creta mavndsă formăză straturi puternice, care ajung 
pino la 300 m. în nordul Francict, imprejurul munţilor 
Hercynien! şi în Carpayl, conţine o. mulţime de fossilt, din- 
tre care celle ma! insemnate sunt: Ananchytes gibba, Mi- 
craster cor anguinum (fig. 83), Belemnites quadratus, Ostrea vesicularis (fig. 79), Inoceramus iabiatus, Spondilus spino- 
sus, Hippurites organisans, etc, - 
„Creta altă. Partea principală a acestui etagiă, este o formaţiune exclusiv marină, şi se găsesce depusă în mal 
multe regiuni alle Furopel. Fa abundă imprejurul Parisu- 
lu”, unde ajunge la o grosime de 200, m.; apol se mal gă- * sesce în Danema'ka, Sveţia, Westphalia, ocolesce munţii 
Ardeni şi Hercynien!, trece în Germaria, Austria, Rusia, 
Ungaria, România, etc. Creta albă conţine la partea sa su- 
perioră mai multe corpuri rotunde de silex Pyromac, aran- 
giate în formă de straturi subțiri întrerupte ; la partea in- 
fcriră devine marn6să, ia gradat Gre-care tărie şi pote fi întrebuințată !a construcţiuni. 

Astă rocă allă, fragedă şi friabilă are dillerite intrebuin. - țări şi este ahundantă în fosili mollusci şi radiate, dintre 
care cele mal caracteristice sunt:  Ananchytes . ovala 
(fig. 82), Belemnites mucronatus (fig. 81), Ostrea vericularis, 
Terebratula octoplicata, (lig. 80) ete. Creta albă este un pre- : 
„cipitat format departe de țermuri şin urma depositului păr- „ ticelelor grossolane, aflate în suspensiune în acellea-şi ape. 
In unele localită ti se găsesce cretă albă cu numulite (fig. 85). 

Calcar pisolithic: Seria formatiunilor peri6del secundare | 
se termină c'un strat de calcar pisolithic, desvoltat în nordul 
Franciel, şi mal cu s6mă în Belgia la Maestricht, unde s'a „ găsit capu! unul reptil gigantic a nume Mosasaurul (fig. 84). - „Acest strat de calcar pisolithic a fost ma! ânteiu aşcdat de 

"geolcgI în tărrămul terțiar, insă caracterele lut paleontolo- 
gice *1 propie mal mult de creta albă, aceea Pai pus | 

„Tal în urmă la partea superidră a tărrâmulul crelos, 
Calcarul pisolithic este exploatat ca piatră de didit în mal multe localităţi in Francia. Acest calcar de culdre albă saii roşetică coprinde întrinsul o multime de concretiuni 

-globulse, numer6se fossilt şi e privit ca contimporan cu 
creta din Danemarka. - . 
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Fuuna și Flora cretacce 

Retiii Mosasaurul. — Iguanodon  Acotyl.  Fucoide.- Conferva 
„ Turrilites costatus, Baculite | Mono-] Naiade - 
Ammonites Rhotomagensis cot 1...) Palmieri 
Hamite, Seașihite : : , Cyeadee. - Zamia lusei Delomnites quadratus Dieotyl4 Conifere, Arauearia,. 0 — mucronatus ” ) : 

Amentacee : : anin, ]noceramus. — Pecten 
Ostrea aquila, columba, ve- carpin, arțar, 'ete. 

sicularis, ete, " 
- ( Mieraster cor anguinum 

Radiate ( Ananchites ovata ete. 

CAP, XIL. 

„ Perioda tertiară, 
s 

SUMAR. — Terrâmuri neozoice. — Eocena. — Miocena. — Pliocena,..: 

La finele epocel cretâse, mari schimbări aă avut loc pe! 
soprafacia globului în conligarațiunea continentelor şi a „mărilor, în faunele şi orele epocelor subsequente. In acestă periddă es munţi Pyrenei şi Apenini, in Europa 

„Occidentală se formâzi ma! multe golfuri, şi din generale 
cum erau formațiunile, devin mar circumscrise, şi încep a. perde din ce în ce mal mult din uniformitatea lor. Ter- 
rămurile dilleritelor ţări. ce se privesc ca equivalente sai 
parallele, adicâ-ca nisce zone syachronistice, ne vor arăta 
o mare analogie de composiţiune şi de. physionomie. 

Terrămurile periddei terțiare 'sunt caracterisate, prin a-- 
bundanţa resturilor fossile de mammifere şi passeri ce 
conţin, şi din care nu s'aă putut dări pin'acum de cât 
urme în. terrâmurile formațiunilor precedente, prin nu- 
mer6se conchili!, care pentru prima ră presintă mai 
multe specii analoge cu speciile ce trăiesc acum, în fine 
prin alternanța frequentă a depositelor fluviatile, sub ma- Tine, sau deposite lacustre cu formaţiuni marine. Abun- 
dânta dicotyledânelor angiosperme, aceea a mai multor 
familii de monocotyledne, mal cu sâmă Palmieri, deosebesc 
cu totul aceste terrâmuri de tâte acellea alle periddelor mal vechi, Elle ocupă în general părţile jâse, Şi repausă”
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EOCENA - 

in stratificațiune discordantă pe tărrâmurile secundare. In 
țările plane straturile lor sunt orizontale şi se correspund 
exact pe platouriie care despart văile. Rocele domnitore 
ai aici mal pucină consistență de. cât. alle terrămurilor 
mal vechi; elle se compun din agrile, nisipuri, nisipari 
conchiliere, calcare marine si de ape dulci, marne, gyps, 5 
gresă şi lignită. Aste terrâmuri par au fost depuse intr 
un basin marin format de cretă, unde afiluinți de ape dhlci, 
aduceau la Gre-care epoce remăşite de plante şi .de ani- 
male terrestre. Animalele. tossile dintraceste terrămuri 
sunt insemnate prin abundanţa şi prin marca lor varietate : 
numărul total al specielor se urcă la mal multe mit, Am- 
moniţi şi Belemniti dispar cu totul si ?n locul lor appar 
Nummuliți. Acâstă periddă se termină prin inăltarea ro- 
celor plutonice, -prin cruptiunea basaltului s'a trachytului. 
Dupo diflerintele stratigraphice, natura rocelor şa lossi- lelor ce conţin, terrâmurile acestei peridde se divid in trei 

ctagiuri: inferior, mediii Şi tuperior, 

Etagiul inferior sati Pocen. 

Partea inferidră a tărrâmurilor neozoice se compune din mat multe formatiuni marine şi de ape dulci. 
Rocele principale sunt: calcar grosolan, calcar nommu- litic, argil, gresă, nisip, marne Şi gyps,'si se găsesc în - dillerite țări alle Europei, mai mult sait mar pucin des- 

voltat, precum in Anglia, Francia, Germania. Straturile con- ţin o mulţime de conchilir fossile, dar” nu presintă de cât pucine specil analge. cu celle vii (aprope cinci la sută). Incepe a sc mări numărul vertebratelor, precum : pesci, rep- Uli, passcri şi mammifere, Cu t6te acestea fiind-că aici se ivesc primele începuturi alle faunei actuale Sai: nu- 
mit terrămuri Eocene, care dup ordinea formaţiuni -Şa . 
superposițiuni se divid în tre! zone principale: 1% zona ar- 
gilului plastic, alternând cu straturi de nisip, gresă şi lig- 
nită, 20 zona calcarului grosolan, având asupra un strat 
de grosă și nisip marin, şi 3% zona gypsului, alternând 
cu marne gypsâse.. - 

Argilul plastic servă la olărie, presintă dilterite culori D. ANANESCU- GEOLOGIE 10
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şi alternă cu straturi de lignită, de nisip, de gresă, şi re 
pausă pun strat de calcar. El este desvoltat în mar multe 
pnncturi. alle globului, şi s'a studiat mai mult în Anglia, 
(London clay), Francia, belgia şi Germania. 

Fossilele principale sunt: din mammifere pachiderme, 
Coryphodon, Şun cetăceii gigantic a nume Zeuglodon. Din 
passeri, Gastornis. Reptili se represintă prin brâsce şi 
crocodili. O mulțime de Molluscr: precum : Turritelle, Os- 
tree”(0s, Bellovacina) şi mai multe specii de Ceriihi, Num- 
muliţi, Cyrene, Cardite etc. — Din plante găsim trunchiuri 
de Palmieri impietriţi, şi din conifere, Callitris quadrival- 
vis etc. 

Calcarul grosolan formâză zona de midloc a Eocenel şi 
conține o mulţime de speci! de fossili marine (peste 1500), | 
printre care se deosebesc afard-de Cerithi, Nummuliţi, Mi- - 
lioliţi, Turritelle, Volute, Cardium, Crassatella, Cardila, Fu- 

sus, “Lucina, Natica etc. Pesci şi Mammifere (Lophiodon, 

„Paleotherium). - Straturile acestut: calcar .sunt numer6se, 
cu structuri difterite, şi n multe localităţi servă de piatră 
de zidit, precum este calcarul nummulitic, din care s'au 
construit o mulțime. de edificir ; pyramidele Egyptului sunt. 
făcute dintwacest calcar, 

Zona. calcarului nummulitic se găsosce în munti Pyrenel, 
în Alpi şi ?n' Carpaţi. La satul Albesct lângo Câmpu- lung, 
se afă cariere de calcar nummulitie, din care se crede 

că sa zidit monăstirea de la Argeş. 
La partea superidră a aceste! zone se află o alternanță 

de formaţiuni marine de.gresă şi nisip, conținând o. mul 

time de fosil, analoge sai: commune cu celle din cal- 
carul grosolan ; iar seria, acestor straturi sc termină prin- 
to formaţiune lacustră, adico printr'un deposit de calcar de 
apă dulce cu Lymnec, Plânorbe, Helix (melci), Paludine. 

Gypsul și marnele gyps6se constitue zona superi6ră a 
Eocenel, se presintă în formă de straturi puternic, de difTerite 
structuri, precuin: gyps fibros, saccharoid, cristallia, în for- 
mă de fer de lance şi are o mulțime de întrebuinţări. Ca 
roce subordinate saii Straturi synchronice, găsim sare; %emmă . 
(salinele de la YVielizcka din Polonia),. şi marne conținend 
sulfat de stronţiană, Gypsul este o formaţiune lacustră şi



MIOCENA 

se găsesce în differite părţi alle globului. Fossilele caracte 
ristice alle gypsulul sunt: mammifere pachiderme (ano- 
plotherium, paleotherium, tapiri, rhinoceri), replili şi o 
mulţime de pesci, Din vegetale se găsesc trunchiuri de 

- palmieri şi de conifere. 

20 ntagiza mediu saă Miocen. 

Miocena. se compune dintro alternanță de formaţiuni 
„marine şi de ape dulci şi se găsesce desvoltat p'o mare 
'suprafacie a globului. Straturile din. care se compune a- 
cest etagiii sunt: marne superidre &ypsului cu sulfat. de 
'stronţiană; calcar şi silex molar, nistp, gresă, calcar de 
apă dulce şi lignită, dar straturile principale sunt: Falunul 
şi Aollassele,. Falunul este un fel de nisip, conţinănd frag- 
mnente de conchilir. 'şi de.polypieri, ele desvoltat p'0 mare 
întindere a; suprafaci globului şi scrvă la ingrâşarea pă- 

“ mentului. Molassele: sunt grese "marn6se marinc şi de ape 
dulci, desvoltate -prea -mult în Elveţia. “Numărul “speciilor 
de conchilii analâge cu celle vit, ce se găsesc intracâstă 
formaţiune, . este aprope 20 12 100, ceea cea făcut: să 
dea: acestul ttrrăm numele de Aiocenă. 

„„.„Fossilele caracteristice sunt următărele:  Dinotherium 
gisanteum, un pachiderm insemnat prin duor mari apără- 
„tort-la maxila intericră şi dirigeati în jos, resturi de :e- 

: lefanţi, rhinoceri şi mastodonţi; din rumegătore, Sivathe- 
rium; din carnassiere, pisici, câinI ete. paseri,. reptili şi 
remăşițe de pesci. Din Molluscl: Cerithium crassum, Lu- 
cina columbella etc. Acestea tâte şi altele se găsesc. în 
falun; în calcarul de apă dulce superior sc găsesce. un 
cal: cu tret degete a nume Hipparion; in calcarul molar, se 
află Lymnce, Pianorbe, Helix; în lignită sa găsit un mare 
animal .pachiderin a nume Anthracotherium magnum. 

„+: In straturile de nisip şi de gresă se găsesc assemenea 
o mulţime de conchilii marine, precum:. Cerithi, Ostree 
(Os. cyatula), Natice, Pecten!, Dentalt etc. 
Flora începe a se apropia de cea modernă, se găsesc 

trunchiuri de arbori mono şi dicotyledâne, semințe de 
Chara, frunde şi fructe de Amentacec. 
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PLIOCENA 

3 Htagiul superior sai Pliocen, 

Wasupra molasselor se presintă ânc6 alte deposite ]a- 
custre şi marine, ce se află în stratificațiune discordantă, 
si printracâsta se anuncie o nucă epocă de formaţiune 

Celle mal multe din formațiunile tărrâmulu! terțiar sunt 
representate în basinul parisian, unde sai studiat în ame- 
nuntele lor. Depositele lacustre ce se observă, mal cu 
semă în partea meridională a Franciel sin Italia (Toscana), 
sunt compuse din deposite alternative de nisip, argil şi 
marne. Depositele marine, celle mat multe nisip6se, care 
constitue collinele sub apenine, celle şâpte colline alle Ro- 
mel, aparțin 'de acestă epocă; asemenea şi straturile de 
Nisip quartzos şi feruginos, de culsre albă sai roscată, 9 

o amestecat cu remăşite de conchilit şi de polypieri, ce se nu. - 
mesc în Anglia crag, şi este desvoltat ma! mult la Suffolk şi 
la Norfolk; cragul se găsesce şi ?n Austria impregiurul Vienei. 
Waccstă epocă ţin şi dapositele lacustre de la Eningen din 
Elveţia, în care s'a găsit o salamanâră gigantică, descrisă 
sub nume de: lomo diluvii testis. Dintre speciile de con- 
chili! ce se găsesc aci, aprâpe jumătate ai representanți 
printre celle vii, și acesta a făcut a da aster formaţiuni 
numele de Pliocenă. Afar Wacâsta se mat caracterisă, 
acest etagiă' prin presența a. o mulţime de 6se de elefanţi, 
de mastodonţi,. hyppopotami, rhinoceri, maimuțe hyene, 
pisici, ursi, ete. de speci. deosebite de celle actuale, care 
Sai. perdut în revoluţia ce a sullerit suprafacia globul la 
finele poriddei terțiare. : 

- Aste deposite conțin âncd grămedi de lignite, exploatate 
în mal multe localităţi. Unele presintă straturt regulate 
de. combustibil compact, cu conchilit de apă dulce, ceea 
ce anuncie deposite aşedate încet în lacuri; dar în mai 
multe puncturi, depositele conţin grămedi neregulate de 
trunchiuri de dicotyledâne, dupy cum arată structura lor; 
se găsesc asemenea o mulţime de foi, analâge cu acellea 
alle dicotyledânelor actuale. 

In epoca formațiunilor pliocenc, s'a umplut crăpăturile 
t&rrâmulul jurassie cu mineree de fer, precum se ve- 
de în ținutul Franciei numit Bressa, sau cu ştirhituri de
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0se, precum se găsesc la Antibes, la Nizza, la Gibraltar. 
Tot in epoca acâsta s'aii format cavernele cu 6sc, s'aii 

săpat văile intre conglomeratele de trachyt, si dupo uni 
geologi s'au găsit şi urme de vechia industriă a 6meni- 
lor primitivi. . 

CAP XIII, 

Perioda quaternara. 

SUMAR — 'Terrâmul Diluvian — Alluviu modern. 

Acâstă periddă se incepe printrun cataclysm, adico : prin- 
two immensă r&vărsare de ape, venite despre nord, carea 
schimbat cu totul orographia globului.î) Continentele” şi 
mările iai circumscripţiunea ce păstrâză şi acum, atmos- 

_fera se curăță de gazele vătămătâre, modificaţiunt insem- 
năât6re se.petrec în regnul organic şi neorganic, şi ast-fel 
se prepară t&rrămul pentru venirea omului. 

Depositele ce Sati format la decursul aceste peri6de 
sunt caracterisate prin marea, lor nercgularitate, resulta- 

„tul unu! transport repede mat mult sai mat pucin violent, 
D'acolo numirile particulare, de terrămuri diluviane 

saii alluviane ce li se dai: fiind-că li sai attribuit unor 
curenți polari, unor mari inundaţiuni fărd veste şi tre- 
cătore, asemenea cu diluviul biblic; sati se attribue unor 
"cause mal pucin extraordinare, precum sunt acelloa ce 
produc alluvianele sub ochi nostri. Aste deposite, în go- 
neral mobile, se comp:in din straturi puternice, saii de 
grămed! neregulate de nisip, humă, pietriş cu pietri ros- 
togolite sai colțţurate, conţinănd r&măşite organice şi câte 
o dată bloce voluminese în deosebite părţi alle continen- 
telor, unele roce se văd sgâriate, altele lustruite. | 

" Perioda quaternară se divide naturalmente în duoă c-! 
"poce, formând duos tărrâmuri deosebite, dupo caracterele 
depositelor ce conţin: 19 Diluviu antic şi 2 Alluviu modern. 

  

1) Biblia, și tradiţiunile tuturor populilor vorbese €'o mare rărăr- 
sare de ape, care, mal la aceca-și epocă a înnundat o mare parte 
din suprafacia, pământului, în urma căria prea pucine ființe vie- 
țuitore aii mat remas. Acesta este probabil diluviul lut Noe, descris 
de Moise în cărţile salle, 

. 
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1. Terrămul Diluvian. 

"(Diluviii, antic). 

Depositele diluviane variadă după natura . minerală a 
regiunilor iu care s'au format. In general se compun din 
straturi de transport, adic6: nisipuri amestecate cu. frag- 
menle rostogolite de tote felurile de roce. Elle ai aco- 
perit tote continentele, sunt săpate şi brăsduite de cur- 
renți moderni, care *ȘI au stabilit acolo albia lor, formând 
peste densele deposite cu-totul deosebite; sc găsesce în 
locuri plane, pe platouri şi pe costele munţilor, umple 
văile, astupă cavernele şi crăpăturile rocelor. Caracterul: 
lor principal este da (i “mal tot-d'auna insoțite de frag- 
mente enorme, de roce cu colţuri tocite, numite dloce er- 
vatice, din care unele presintă volume considerabile, pind 
la 20 metri cubi. Aste straturi puternice de nisipuri, şi 
pietris, conţin adessea remâşite de animale și vegetale fos- 
sile din speciile existende, 
„Pietrele rostogolite Şi blocele erratice acoper o mare 
parte din continentele nostre ; se găsesc pe platouri și pe 
munți asa de inalți, în cât este imposibit d'a suposa că. 
vran curs de apă, animat de forțele actuale celle mat pu- 
lernice, a putut attinge vro dată la asemenea niveluri: 
ast-fei că spre a explica transportul lor, trebue neapărat 
să admitem unul sau mat multe cataclyzme violente, pro- - 
ducânil. niari accidente de erosiune, mari răvărsări de ape, 
al căror currenți puternici aii risipit aceste sfărămituri” 
rostogolite la distanțe şi la înălțimi mal mult sai .mai pu: 
cin considerabile, 

Aste mari accidente de erosiune, a căror adevărată causă 
e misteri6să, pare că resultă în parte, din ridicarea lan- 
tului principal al Alpilor, cu care s'a terminat perioda ter. 
țiară. Dupo uni geologi inăltarea lantului munților Andes 
sau Cordilier din lungel Americel, dirigiat de la nord spre 
sud, ține tot de epocacâsta, şi ivirea lor pare că este 
resultatul cellei mat recente catastrote ce a suferit globul 
nostru. 

Examinând cu atiențiune depositele diluviane din valea.
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Senei, în Francia, se găsesc intrănsele nu numai bloce de 
gresă, provenind din argilul plastic și din mat tote rocele 
tărrâmulut terțiar parisian, ci ănco calcar jurassic şi chiar 

remăşiţe de granit, de syenit, de porphyr şi de gneiss, 
anal6ge cu acellea “din munţi Morvan, de unde aii fost că- 
rate. 'Totul ne face a crede că aste deposite și altele a- 
nal6gc, cese găsesc în basinul Senei, şi pe mat multe alte 

puncturi alle Franciei, nu sunt de cât “resultatul ultimelor 

cataclysme, care, dislocând apele mări, aii dat loc la mari 

erosiuni.. In altă parte în nordul Europei, in Scandinavia, 
Rusia, în Alpi pind în Elvetia, blocele erratice sunt respân- 

dite cu miile, formând ca nisce şiruri longitudinale diri- 

giate de la nord spre sud. Studiind natura minerală a a. 
cestor fragmente, cărate şi amestecate cu depositele dilu- 

viane, fragmente, mal mult de granit, de gneiss şi de 
porphyr, mal rare orl de calcar, sa putut constata că sunt 

identice cu rocele ce constitue munţi Scandinaviei, unde 

Sa recunoscut chiar punctul lor de plecare. 
In America septentrională, mat particular în Staturile- 

Unite, s'a constatat asemenea, că şirurile de bloce erratice 

presintă o direcţiune de la nord spre sud. Tâte aceste 
fapte concură a arăta acțiunea unc! cause puternice şi ge- 

nerale, care de la nord, ar fi transportat aste masse spre 

sud, impreună co mare quantitate de sedimente şi de 
fragmente de pictri mal mult sai mat pucin rotunde. O 
observatiune a lui Bufton, care confirmă acestă hypothesă, 
este, că in general virtutile continentelor sunt (6te intorse 

spre sud, o configuraţiune care arată ănco acţiunea, unul 
mare current plecat de la nord; acesta a contribuit la 
transportui blocelor erratice şi la săparea cellor mat mul" 

te văl,  Erratice se găsesc și în “America meridională. 

Orl-cum ar fi, modul de transport al acestor bloce, și astor 
grămedi de pictri rostogolite, care acoper mai cu s6mă, 

părțile "nordului amendorur continentelor, a fost subiectul 

gravelor discuţiuni, unde d'o parte și dalta Sai emis hy- 

„pothese mat mult sait mat pucin ingenisc, dar nici una 

nu explică faptul intrun mod satisfăcător. Ast-fel uni geo- 
logi cred, că blocele erratice aii fost transportate de Ducăti 
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immense de ghieţe deslipite de ghiețari, şi impinse pind la 
mare, unde un current de la nord le cărra spre sud co mare iuţâlă, „Şi aceasta le permitea da sghiria şa lus- 
trui pe laturi rocele celle mal tari, peste care ai trecut, 
Şi ast-fel s'a produs sgăricrea, şi lustruirea rocelor, In epoca desghiețului rocele degagiate se precipită în fun- dul apelor, pe cămpil, în văl sai pe munți submarini şi ai remas acolo, pind când o înăltare a pământului, sai "Tetragerea apelor.le a. lăsaţ descoperite. Uni, precum Agassiz, admit ghiețe plutilâre, care despre nord ai cărat aceste fragmente de roce spre sud. ALU geologi ai su- 
posat, precum de Humboldt, că aste bloce ai fost cărate dun current enorm, a căruj repediciune şi putere, cres. 
cute prin materiile pămentose ținute în suspensiune, erai .. de ajuns ca să invingă acţiunea: gravilăţi asupra blocelor. erratice, şa le impedeca da cădea in altă parte, decât în zăgazurile ce întilniaii în drumul lor. Ast-fel aii putui - elle să se depună la 6re-care distanțe şi la dilferite înăl. țimi, dupo volumul lor și dup iuț6la currentului. ce le „a deslipit. 

O altă seâlă de geologi atiribue transportul acestor Dlo- ce şi acestor pietri la alunecarea şi-la sfărămarea vechi- lor ghiejari, care ar (i acoperit pământul p'o intindere 
considerabilă, şa căror mobilitate ar fi fost resultatul u- nel repedi schimbări de temperatură, 

In fine altă geologi, ne putându-se basa pe asemenea hy- pothese, ca să'şi dea socoiâla dun fenomen aşa de gene- Tal, ai attribuit acesta isbiri sati treceri unui comet îna- propierea pămentului. Atracția astel stelle rătăcinde, mă- rindu-se atunci în raport cu apropierea sa, ar fi determi- nat pe globul nostru mari: dislocări în apele mărilor, ' de unde ar fi resultat currenţi immenși, care, prin iuțla lor, ar fi deslipit şi cărat la distanţe şi la înălțimi mat mult sai mai pucin considerabile, aste diverse materialurr ce constitue tărrâmul diluvian. . 
Intraceste t&rrâmuri se găsesc deposite de aur şi de platină exploatate în munţi Urali, depositele atât de re- 

numite din Brasilia, Columbia şi California, Şi în fine t6te 
depositele de pietris, in care se găsesc divorse metale şi



- „Geol. pag. 153. Fossili. Ter quatera. ab, AL 
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pictri precisse, precum : diamant, smaragd, topaz, corindon, 
 deslipite din rocele primordiale prin acțiunea combinată a 
agenţilor erosivi.  - 

"Fauna acestei periode se apropie de.cea actuală; aşa 
de exempiu se găsesc un mare numir de pachyăerme, 
precum: Elephas primigenius, Mastodon giganteus, Rhi- 
noceros tichorhinus, 6se de cal şi de rumegătore cu cârne 
mari, precum :.bot. elani cervus megaceros al cărul sche- 

"let Sa găsit intreg in turbierele Irlander. Carnasierele 
sunt forte numerdse, precum : tigri, hyene, ursi de caverne 
(hyena spelea, ursus spelzus) pisici, ete. şi se găsesc nu 
numai în vechiul continent, dar mal cu semă in America 
meridională, în Pampas de la Buenos Ayres, şi?n cavernele 
din Brasilia. Acolo intre altele s'au găsit fragmente şi sche- 

„ete întregi, de mar multe genuri perdute de animale gi- 
gantice, ţincnd de ordinul nedințatelor, precum: Megathe- 
rium, Megalonye, Mylodon, Glaptodon; elle sunt asemenea 
numerdse în câmpiil, Siberiel, Şi la imbucătura riulul Lena, 
într'o blocă immensă de ghiaţă, sa găsit animale întregi 
bine conservate cu pelea şi cu carnea lor, precum: Mam- 
muthul (Elephas primigenius), Rhinoceri. 

” Dar nu numal in straturile mobile se găsesc remăşiţe 
organice ; elle sunt ma! cu s6mă grămădite intraceste de- 
posite de ştirbituri de 6se cu ciment rosu şi feruginos, 
care într'o mulțime de locuri astupă crăpăturile rocelor 

şi cavernele, care sunt sait aii fost vr'o dată în comunica: 
tiune cu suprafacia solului, şi cărora s'a dat numele de 

' Stirbituri os6se, „. 
In cavernele cu oseminte se găsesc acell6-şi remășiţe ră- 

sipite şi amestecate cu deposite pămentse şi ferugin6se, 
compuse de galete, de pietriş”şi'argil, aduse acolo de a- 
pele curgătâre; într'adevăr aste caverne mat adessca fac 
parte dintro serie de cavităţi, puse la şir unele lâng al-. 
tele și comunicând saii caii comunicat altă dată, printr'o 
dublă eşire cu suprafacia pământului. 'Tote ne arată că 
elle au servit de canaluri vechilor cursuri de ape sutte- 
rane, şi crăpăturile umplute astă-di cu ştirbituri os6se, nu 
erai far induoială decât deschiderile prin care se inghi- 
țeu apele dupo suprafacie. In cea mat mare parte a a- 
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cestor caverne, materiile pământâse osifere, sunt adessea 
acoperite cun strat mai modern de stalagmite. Aste r&- 

mășite sunt tot din genurile de animale ce am citat mai 

sus: in cavernele din Brasilia, nedin(atele sunt în mal ma- 
re quantitate, întracellea din Europa sunt carnassiere, şi: 

mal cu s6mă ursi şi hyene. Câte odată resturile carnas-. 
sicrelor sunt amesiecate cu 6sc de rumegătore ştirbite şi 
r6se ; in casul acesta “ȘI au inchipuit mult, caste 6se ati 
fost târăte de carnassiere in aceste caverne ce le serviaă 

de vizuini. Ast-fel, făr induoială s'a umplut caverna Kirkdal 
din Anglia (comitatul York), probabil în epoca tertiară su: 
peridră, . In unele caverne din Francia meridională, din 

Sicilia şi din Grecia, sai găsit şi 6re-care 6se de om a- 
mestecate cn remăşite de olărie, şi cu alte 6se de: ani- 
male perdute, Ast fapt se pote explica, făr” a mal suposa 

contimporaneitatea omului $a acestor animale, admitând că 
nisce cause posteridre, at "modificat gaii r&scolit vechile 

deposite de caverne, introducând acolo 6s» de specil mal 
moderne, 

Tote aceste fenomene au fost atiribuite mai ?ntâiii unet 
aceea-și cause generale, unor mari cataclysme, sait unor 

enormi currenți diluvian), a căror iutblă și densitate, a- 
dăogite prin materiile pământâse ce ţinea în suspensiune,. 

erail de ajuns ca să invingă acțiunea apăsări asupra blo- 
celor: mari, ast-fel că puteaii. fi transportate la distante 
forte mari de la punctul lor de plecare. Cu. actiunea cut 

“renților sa combinat ma! ?n urmă aceea a ghietarilor şa 
ghicţelor plutitore pe suprafacia mărilor, servind ca nis- 
ce plute pentru transportul blocelor cellor mai volumi-. 
n6se. Uni geologi moderni aii stabilit distincțiunea,  inire. 
fenomenele diluviane propriii dis și fenomenele erratice., 

Din cpocacâsta globul terrestru a luat relievul actual, 
climele saii insănătosat, prin destelinirea câmpiilor si o- 
mul a început aşi întinde si asi stabili domniasa pre pă-. 

ment, .
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20 TPerrâmul Alluvian. 

(Alluviu modern). 

„Acest strat cu care se termină seria chronologică a tărrâ- 
murilor stratificate, coprinde tâte depositele care s'a format 
din timpi istorici cer mat depărtati şi acellea ce se formâză 
sub ochi nostri. Formațiunile acestei cpoce aii o mare .a- 
semănare cu acellea din epoca diluviană, dar se deose-: 

„ besc printraceea, că sai. format în urma: ultimei revolu-: 
țiuni ce a incercat suprafacia globului, şi prin causele ca: 
re lucreză ă anco, Intraceste deposile, celle mat moderne, 
se găsesc resturi de om (6se Şun schelet uman descoperit 
într'un deposit conchilier la Guadelupa în America), ames- 
tecate cu obiecte de industria sa primitivă şi cu 6se de 
animale domestice, cat, bol, câni, pisici ete. In general: 
resturile organice ce se găsesc aici tin de speciele ana- 
l6ge cu acellea ce existi âncd în ţerrile unde se află. Tăr- 
râmul acesta contine productul vulcanilor actuali, ghietari 
şi morenele, depositele de sare de lacuri (lacuri sărate, 
lacuri de natron), formațiunile moderne de nisipuri şi de 
calcar (altuviane fluviatile şi marine), depositele isvărelor 
incrustante, bănci de molluscl. si de zoophyte, formaţiiu- 
nea dunelor, a deltelor şa atlerismentelor ; îa îne tur- 
bierele moderne şi pămentul vegetal. o “ 
“Depositele marine celle mai remarcabile, ce corespund”. 

cu aceste formaţiuni, sunt acellea, ce resultă din grămădi- 
rea unor. mollusci trăind în familie, si mal cu semă de: 
polypieri din -familia Madreporelor. ”Aste mici animale, 
prin secrețiunile lor calcarâse şi acumulațiunea inveli-i 
şului lor, produc immense bănci sait rescive, ce se găsesc 
mal.cu sâmâ. în mările zoner: intertropicale. In fine .se 
raportă tot alluvianelor moderne „depositele de tuf calcar, 
saii travertin, precum şi alte concrețiunt calcarâse sai si- 

licidse, ce depun 6re- care isvore minerale, sau care ânco 

se formâză prin strecurarea apelor” calcarâse in' grote și?n 
caverne, producend stalactitele şi stalagraitele, despre care” 
am vorbit în altă parte. " Acestea, sunt caverne mal moderne, - 
în care se găsesc concreţiuni calcarâse, 6se de mammitere, 
6se de om și resturi de industria “primitivă a Gmenilor,: 
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SALTAREA MUNȚILOR 

Pământul vegetal sait arabil modern, este resultatul des- 
composiţiuni rocelor solide, prin acţiunea agenților ex- 
terni, sau al trituraţiuni lor prin erosiunea apelor; aste 
remăşiţe saii sfărămituri de roce sunt (6râte în părţile jose 
alle câmpiilor nostre prin apele curgătâre. 

Ast-fel se formâză continuu pământul arabil, compus 
din materiile minerale celle mal respândite pe tuprafacia, 
globului, precum : nisip, argil, calcar; afară d'acestea mai 
conţine o mică quantitate de humus, provenind din des- 
composiţiunea materiilor organice. 

Ma! mulți geologi pun la inceputul acestei epoce for- 
maţiunea canalului Lamanch, a strâmtârei Gibraltar şi de 
Bering, a strimtori Messina, emersiunea desertel Sahara şi 
immersiunea  Atlantider. — Pământ vegetal, dune şi turbi- 

.. ere se formeză şi 7n dillele n6stre, 

CAP. XIV. 

Saltarea, munţilor şi epocele relative la for- 
majiunea, lor. 

. Inălţarea rocelor cristaline a trebuit să aibă drept effect 
formațiunea, lanțurilor și a differitelor systeme de munţi. 
Dac” o asemenea înălțare a avut loc în miglocul unut sol 
resistent, compus de straturi orizontale superpuse, neapărat 
ca avut drept effect ridicarea straturilor şi dislocaţiunea 
lor. Cu tâte acestea ridicarea n'a putut attinge de cât 
straturile formate înaintea eșirei rocelor cristalline, şi nici 
decum p'acellea care s'aii depus în urmă şi care trebue să 
conserve orizontalitatea lor p'amânduoă povirnişurile mun- 
telul. Observaţiunile trase dintraceste disposițiunt alle stra- 
turilor, a permis D-lui Elie de Beaumont a determina epo- 
cele relative de -săltături a principalilor lanţurt de munţi. 

Numărul ridicărilor succesive, a căror dată s'a putut fixa 
aproximativ, se urcă pîn'acum 'la duoă-deci, și totul ne a- 
rată c'acest număr va cresce cu cât observaţiunile se vor 
îm mulţi şi se vor întinde şin alte ţărri, Nu vom arăta, aici 
de cât epocele relative de săltături a principalilor lanţuri 
de munţi 'din Francia și din ţările limitrofe.
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In epoca Siluriană, platoul central al Franciei era eşit 
din apă şi forma o ţârră întinsă de la Est spre Vest, Că- 
tre finele acestei 'epoce s'a înălțat în direcţiunea Nord-Est 
Sud-Vest, şi straturile Siluriane ce se depusesse în diverse 
părţi alle Europei, şi mai cu semă acellea, din munţi Hund- - 
Sruck şi Vestmoreland s'a ridicat la 6re- -care înălțime. 

Astă. săltare a ridicat o parte din Bretania, nordul 
Vosgilor şi partea orientală a Pyreneelor, 

O altă săltătură a avut loc între depositul de calcar carbo- 
nifer şi huilie, ș'a săvârşit emersiunea unel mare părți a Franciei. 

La, finele peri6dei carbonifere o_nuoă ridicare dirigiată 
„de la Sud spre Nord, a descoperit Nordul Franciei şi fun- 

dul mări unde se forma huilia din Belgia şi din Angiia. : 
In epoca Permiână și către finele acestei perisde, -aii 

avut loc duoă alte ridicări (din țărrile de. jos şi de la Rhin), 
- care aii avut drept effect d'a înduoi straturile huilicrelor 

de la Rhin şi din centrul 'Franciet, | 
La finele peridei triasice, a avut loc săltarea micului 

lanții a Morvanului, spre Nord Est de platoul central. 
După epoca Jurassică, D. Elie de Beaumont pune salta- 

rea Costei de aur și a - Cevenilor; şi. către finele peri6dei 
cretacee saltarea lanțurilor eellor mari a Pyreneilor şa A: 
peninilor, primul dirigiat de la Nord-Est spre Sud-West şi 
secundul de la Vest-nord-west la Est-sud-est, 

După epoca terţiară inferidră, a avut loc 'săltarea mun- 
ților Corsicei, şi a acellora ce .mirginesc în centrul Fran- 
ciei văile Loaret de sus și alle Limagnei din Auvernia. In 

” » Âne epoca terţiară medie a fost urmată de săltarea, Alpilor 
occidentali, dirigiați despre Marsilia la Zurich, şi la fine- 
le epocei terțiare superidre a avut loc ridicarea lanțurilor 
principali ai Alpilor oriental, ce se întind de la muntele - 
“Alb spre Ungaria, în' direcțiunea Est West, înclinându-se 
spre Nord; tot atunci aii eşit Apenini şi Carpaţi. 
In fine la începutul peri6dei quaternare a avut loc ri- 
dicarea munţilor Andes. saii Cordilieri din lungul Americei, 
“care sunt cei mai 'nalți munți actual. 
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PARTEA II. 

 GEOGENI E 
m 
“GAP 1 

Tiicoria: Torei pămantului 
pt 

GEOGENIA este partea. hypothetică, a Geologiet, care 

se ocupă cu studiul. formaţiuni pământului, din momentul 

când. a .apărut în univers, ca o materie cosmică, pînă când 

a fost în stare a priimi pe dânsul fiinţe vieţuitore. 

“Inceputul, istoriei. globului terrestru se urcă la nisce tim- 

puri forte. depărtate, ast-fel că urmele cellor mai vechi mo- 

numente alle Gmenilor. nu dateză, ca să dicem_ așa,. de 

cât de ieri, când 'comparăm etatea lor. cu aceea: a primelor 

epoce geologice. Casă urmăm lănţuirea: faptelor acestei 

istorie în n6ptea timpurilor, n?avem. nict-. manuscrise, nick 
tradiţiuni-.după 'care: să -ne conducem ; trebue dar totul de- 

„vinat,: sait mai bine după cunoscinţa legilor nemutabilie alle . 

Naturei, să înterpretăm cu: raționamente: sănătose. mărturiile 
evenimentelor diverse, alle-căror urme s'a conservat pe glo- 

bul. nostru ;- trebue, prin: ajutorul fenomenelor geologice'ce 

cun6scem, să ,ne'urcăm prin inducţiune la epocele anteri- 

Gre, să le urmărim pas cu pas, să explicăm faptele vechi 
prin: celle actuale şi să ar&tăm connexiunea lor intimă, 

" „Pământul. a fost la. început o massă incandescentă (în- 

focată), fără formă, compusă din materil fluide eterogene, a-
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mestecate ca întrun chaos, ş'apoi cu încetul, prin puterea 
attracţiuni generale șa forţei centrifuge, a luat forma sfe- 

roidală ce păstreză şi acum. In timpul acestei peri6de d'o 

căldură îngrozitâre, ce se manifestă și astădi prin înălțarea 

temperaturei, cu: cât pătrundem mat mult în profunditatea 

pământului, prin apele calde, prin gazele inflamabile şi mate- 

zile vulcanice atmosfera avea atunci un volum conside- 
rail, şi piin urmare exista o enormă pressiune ce “se 
-suposă c'ar fi fost de cinci-gdeci: de ori maj puternică de cât 
“cea de astădi. ' . 

Ast-fei asvirlit în spaţiu, prin intervenția unei voințe Su- 

preme, ast glob înflăcărat â.trebuit 'să se: supună legilor ra- 

“diamentului căldurei, adică: să perdă gradat o parte din 

căldura, sa primitivă, spre a o distribui la tâte corpurile pla- 

netare 'respândite în immensitatea spaţiului. Făr 'înduoială, 

că în virtutea acestei răciri nencetate, suprafacia, globului . 

'a trecut pucin câte pucin în stare solidă, şi ast-fel :"și a, 

format 'o peliță subţire, care. a' :despărţit massa incandes- 
„_centă internă de atmosfera încongiurătâre, și astă c6je pri- 
mitivă, a trebuit apot în decursul secolilor, să 'se îngrâşe de 
:susi n jos prin recire, şi. de'jos în sus prin depositele apelor. 

„Pe când globul nostru: circula îa spaţii, trăgând cu dân- 
sul o. immensă : atmosferă. neproprie vieei, și când nici-o 
radie lumin6să n'o putea ăncă străbate, 6re-care' materii 
'vaporisate în : suspensiune în atmosferă, se condensaii și se 
-precipitaii .pe suprafacia pământului sub forme de :ape. sati 
mări calde, Primele ape ce căgură, îndată începură a şi ferbe, 
"prin marea căldură ce: domnia. atunci pe suprafacia globu- 

'lul, şi dintracesta resultară mai multe combinaţiuni chimice. 
" Aste precipitaţiuni, aste .combinaţiuni “diverse, .dederă loc 

-la. nisce deposite. mat mult 'saii ma! pucin puternice, for- . 
mându-se de jos în sus, la nisce modificațiuni mat mult 

“sai mal .pucin simțibile în structura masselor . minerale. 
“Astă hypothesă, probabil ne. pâte explica 6re-care varia- 

ţiuni: de roce, care, la partea: supericră a tărrâmulut: primitiv, 
„trec gradat de la unele la altele, şi care presintă une-ort 
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caracterele rocelor formate tot-d'odată pe calea focâsă şi 
pe cea apâsă. Ast-fel s'aii format primele deposite prin 
intermediul apei, sub influența une! călduri şi unei pressiuni 
considerabile ; ast-fel a început astă lungă serie de : stra- 
buri neptuniane, a căror formaţiune se continui incă în gil- 
lele nstre. Ia DI . 
"Cu tâte acestea secoli curg, peri6dele mat lungi se suc- 

.ced, şi câjea solidă continuând a se îngroșa de sus în jos 
prin răcire și de jos în: sus prin srămădirea depositelor di- 
verse, ce produceaii dislocarea apelor şa tuturor agenților 
erosivi combinaţi, sai prin ridicarea și solidificarea masse- 
lor incandeecente , astă c6je şlic a trebuit să formeze ca un 
paravan destul de gros, ca să modereze influința căldurei in- 
terne, cu atât mal mult cu' cât rocele care.o constitue c6n- 
duc reii căldura, Apele putură dar să se grămădescă pe pă- 
ment, adică să se unescă în masse. din ce în ce mai în- 
tinse, și să formede în fine mările primordiale pucin profun- 
de, care acopereaii ma! tâtă suprafacia globului, chiar şi 
continentele actuale. Mi a ! 

Probabil că întracestă epocă s'a format principul sără- 
turi apelor mări, prin. dissoluţiunea chlorurului de sodium ; 
căci dac'acâstă sărătură ar fi venit accidental mat târdii, 
mar fi făcut să piară miriadele de animale. care îndată po- 
pulară oceanul ? | 

Cu cât se îngroșa pe din întru câjea terrestră, volu- 
mul massei fluide interne se micșora prin răcirea ei succes- 
sivă ; “dar câjea străngendu-se. s'a fragmentat şa crăpat 
în diverse puncturi. Printracestă „contracţiune făcându-se 
pressiuni enorme asupra masset fluide, gazele și materiile. 
în: fusiune. alle focarului central, a trebuit să caute ca să 
€să afară prin puncturile unde resistenţa era mat mică, a- 
dică prin crăpăturile principale preexistânde, Aste influinţe 
dinamice, determinară primele înălțimi şi cufundări, ma! ?ntâii 
pucin considerabile, pentru că c6jea ăncă prea fragilă, se lăs- 
sa lesne a -se fragmenta ș'a se îndiioi în tâte sensurile ; aşa 
s'aii produs în pământ rupturi, plicuri şi îndoituri, dar nu ănc&



munți Înalți. Astă schimbare în configurațiunea solului a- 

ducend tot-Vauna o -dislocare de ape, resultă dintracâsta 

currenţi, inundaţiuni, a. căror forţă erosivă grămădea o ma- 

re quantitate de sedimente diverse, rupte din pământul pri- 

mordial, sedimente ce se consoiidaii în urmă sub ape. prin 

ajutorul unul ciment, precum se înteapii acesta încă. în 

dillele n6stre, | 

„Este natural d'a admite, că aste. dislocajiunt alle câ;ei 

solide se făceaii p'o mare întindere, căci se văd vechile 

tErrâmuri rupte, fracturate în _tâte sensurile şi presentând 

în puncturile de ruptură, materia eruptivă ce se întrodu- 
cea, ori de câte ori avea loc fenomenul dislocaţiuni.. - 

Origina filonelor este strâns legată de acestă acţiune ; 
întradevăr. se înţelege c'aste mari agitaţiuni alle pământu- 

„lui aă produs.o mulţime de crăpături, mult mal întinse de 
cât. acellea ce ressultă âncâ câte odată din- cutremurile de 
păment. Printraceste crăpături 'eșiaii gaze de difierite na- 
tură și probabil diverse : substanţe metallice. vaporisate. O 
„mare parte din aste crăpături s'a putut umple de jos în 
sus, saii prin însa-şi materia în fusiune, sai prin conden- 

sarea emanaţiunilor minerale , ce acoperiaii „cu încetul 
pereţii acestor. crăpături. Făr induoială acesta. este origina 
filânelor de oxyde de cuprum (aramă) şi de stanum (cosi- 
tor), de sulfur &e plumb etc. și tote aste filâne, se, găsesc 
în “terrâmurile vechi, 

Condiţiunile necesari pentru desvoltarea fiinţelor orga- 
nisate nu existaă încă, globul terrestru nave -pe dânsul 
nici o fiinţă însufleţită ; dar dup€ ce pressiunea atmosferei 
s'a micșorat și. temperatura a scădut la go—8o grade, viaţa 
începu a se manifesta. Primele fiinţe. organisate :ce apărură 
pe pământ aii fost vegetale și animale. marine d'un ordin 
inferior, adice plante cryptogame și animale zoophyte, mol- 

„luscf, crustacei trilobiţi şi câţi-va pesci. . 
Către finele acestei prime peridde organice, temperatura 

scădend cu încetu, apele aii absorbit o mare quantitate de 
„acid. carbonic respândit în “atmosferă, şi atunci. începură 
„DP. ANANESCU— - GEOLOGIE . NU! DEI



162 

a exersă acţiunea lor chimică asupra diferitelor substanţe 

„minerale, şi mai cu sâmă asupra ealcarului, Roeele calcarâse 

începură dar a deveni mal abundante ; dar este de însem- 

nat, că mat târdiii elle iait o putere aşa de neproporţionată 

cu pucina quantitate de calcar, ce se afla în terrâmul pri- 

mordial, în cât am putea crede că, numerâsele isvâre ther- 

male calcarâse, şi acidul carbonic din atmosferă aă produs 

prin combinaţiune aceste roce, 

Cât pentru celle-l-alte principale roce sedimentare, elle 

se forma sub ape în acella-și mod cum se petrece în 

dillele n6stre : ast-fel rocele argilâse ai fost produse în 

general prin descomposiţiunea şi grămădirea materiilor feld- 

materii quartz6se trebuia în mai multe circumstanțe, să 

se amestece în diverse proporţiuni sub formă pulverulentă 

saii fragmentară, şi ast-fel să dea nascere la roce compuse 

sai eterogene, precum: mame, grese argilOse sati calcari- 

"fere, pudingi etc. 

Insemnăm acum că fiinţele organisate, plantele mal cu 

s6mă trebuiaă să "și aproprie o parie din acidul carbonic, 

"de care era săturată atmosfera ; dintr'acâsta resultă că a- 

erul se cureţa și devenea, din ce în ce mai favorabil la, 

desvoltarea vieţei animale. 

Pe când în atmosferă se petreceaii aste modificaţiuni 

ne *ncetate, în ape continuati a se depune straturi, sai pe 

calea precipitaţiunilor, saii pe cale de agregaţiune meca- 

nică,” şi depositele ce resultară dintr'acestea ar înfăcişa 

astă-di o' mare continuitate, dac” acţiunea focosă n'ar fi de- 

rangiat din timp în timp aste deposite “sedimentare. Dar 

răpaosul acţiuni plutonice a fost tot-d'auna numai appa- 

rent, şi de câte ori se rupea equilibrul între resistenţa în- 

velişului solid şi puterea expanşivă a gazelor ce se desvol- 

"tai în întru, aste: gaze "ȘI făceait drum, înălțaii şi rupeii gaze ş țail ş p 
câjea terrestră.  Adesse ori atunci materia fuidă şi “ înfă- 

„_spatice etc; gresa resultă din sfărâmarea şi lipirea materiilor - 

quartz6se. In fine, dupt cum se vede, celle trei elemente” 

principale de roce sedimentare care sunt: calcar, argil şi:



"cărată 'şi făcea loc, eșia pe suprafacie şi se revarsa. D'acolo 
resultă desordinea ce există în disposiţiunea straturilor vechi, 
care din plane şi orizontale ce erai ati devenit mai mult 
sati mal pucin înclinate; d'acolo âncâ deosebitele în duoi- 
turi alle unor roce dintr'acâstă epocă, care probabil se 
aflaii întro stare de molliciune aşa de mare ca să se în- 

„„duoiască fără să se rupă. - 
In urma acestor înălțări succesive, suprafacia „ globului 

„trebuia să ia aspectul ce presintă astăgli Oceania, adică, 
trebuia să fie acoperită de nenumărate insule, în care sub 
influinţa circumstanțelor favorabile, putură .să se desvolte 
plante arborescente. 

Vegetaţia luă pucin câte pucin un caracter grandios : 
Ferice, Equisetacee, Lycopodiacee . etc, se desvoltară pretu- 

„tindinea și luară forme gigantice. 

II 

In timpurile acellea atât de depărtate de noi, existati tâte 
„ condiţiunile ca să dea vegetaţiuni o desvoltare considera- 
bilă. Intradevăr atmosfera era săturată de. acid carbonic, 
atât de trebuincios plantelor forestiere, ş'o temperatură des- 
tul de înaltă resultând din căldura centrală, care se simţia 

tot anul pe suprafacie. Apoi vapori de apă, care se înnălțai 
cu abundanţă dintracest pământ cald, acoperit în mare 
parte cu ape, favorea mult vegetaţiunea ş?o făcea. să pros- 

„pere, şi fiind-că nu era âncâ nici un animal. terrestru, ca 
„să se opună acestei desvoltărt extraordinare, se înţellege că 

. plantele trebuia să crescă Şi să se ?mulţiască peste măsură, 
Origina cărbunilor fossili . se urcă la acsstă epocă; de 

şi acest. combustibil, pare câte o dată c?ar fi fost format din 
grămădirea şi din descomposiţiunea pe loc a vegetalelor, 

„care acopereaii pământul în epocele vechi,. trebue ase- 
menea. să admitem că, smulse din pământul în care trăiaă, 

„ târâte de inundaţiuni sai de currenţi puternici, plantele fură 
aruncate cu grămada prin lacuri, prin golfuri, sai la îm- 
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bucătura riurilor, Acolo, dupe ce ati plutit cât-va.pe supra- 

facie, aste lemne săturate de apă a trebuit să cadă la fund, 

apoi acoperite cu felurimi de remăşițe vegetale și cu materii 

“pământ6se, probabil sub infiuința, acţiunilor chimice șia cir- 

" cumstanțelor diverse, pucin câte pucin aste vegetale "și ai 

schimbat forma și composiţiunea, trecând în stare de cărbunt 

minerali, Trunchiurile de arbort ce carră unele rîuri în dillele 

- n6stre, este un fapt care ne pâte da o idee despre ceea ce a 

"putut să se facă p'o scară fârte întinsă, in urma une! înon- 

daţiuini subite, în epoca aceea când în continente și ?n insule 

se desvolta o vegetaţiune gigantică, alle cărei remășițe deter- 

minabile găsim. în tărrâmul carbonifer, 

_O ast-fel de puternică vegetaţiune attrasse din atmosferă 
a quantitate enormă de aci carbonic, pe care descompunân- 

du'l, oprea carbonul şi restituia atmosfere! 'oxygenul trebuin- 

cios animalelor, Aerul mai curat, ma! oxygenat a putut mal în 

urmă să întrețină viaţa animalelor mal perfecte ; atunci apă- 

rură aste enorme reptili cu forme așa de bizare şi așa de va- 

riate, pesci diformi și o mare varietate de mollusci marini, 

apol câte-va pasert rar! din ordinul alergătorelor; asemenea 

şi din regnul vegetal, arbori ma! perfecţi din familia conife- 

relor veniră pe rând a varia uniformitatea vegetaţinni. - 

Deosebit dz cataclysmele, care. disiocând apele mărilor 

- făcsii să peră vechi locuitori at globului, totul ne face a crede 

"că ş'aste ființe organisate sufieriaii cu timpul, influenţa modifi- 
“ caţiunilor nencetate, ce se arătaii în temperatură, în pressiu- 

nea și 'n composiţiunea atmosferei, și ca o gonsequență a a- 

cestora, familii întregit de animale se stingeaii cu cât organi- 

"saţiunea lor nu mal era în raport cu nuoile influințe atmosfe- 
"zice.  Admirabil plan al Creatorului care, populând suprafa- 

cia globului cu deosebite ființe, pare c'ar fi *mulțit mai "ntâii 
- pe acellea alle căror organe eraii în armonie cu mediul în: ca- 

“se 'trebuiail să trăiască, pe când celle-l-alte ființe ma! superi6re 

şi cu orgânisaţiune mal perfectă, n'aii găsit înce tâte elemen- 

tele necesarii pentru existenţa | lor ! 
Agenţi interni înălța ne "ncetat pământuri nuoi „dar 

| 
i 
| 
| 
i 

 



supra apelor, și prrn urmare mările deveneaii din ce în ce jiu. 

rofunde, pucin câte pucin se formati continentele, şi cu dân- »p p > 

sele impreună bassinele de apă în care se aşegait diflerite se- . 
dimente, | | 

Dislocarea, - apelor da nascere la mari surpări de pământ, 

isvore calde curgeaii din tâte părțile şi contribuia la forma- 

rea: Gre-căror "masse minerale, și desele sguduiri produsseră . 

mal multe asperităţi, adică, munţi și văr. 

-Pin'acum mammiferele â âncâ nu se iviseră pe pământ, însă 

atmosfera urmând a se curăţi, veni şi epoea, când animale d'o 

organisaţiune mai perfectă putură să nască și să se desvolte, 
In astă periodă apărură tot-d'odată mamifere cu talit mari a- 
quatice și terrestre; în mări locuiră cetacel şi foce, pe uscat, 

împodobit cu bogate vegetaţiuni locuiră passeri mai nnme- 

r6se şi deosebite ordine de mammifere, precum carnivore, ro- 

glătâre, pachiderme şi rumegătâre, 

Cu cât se manifestă astă progressie crescătâre în regnuj: 

organic, un fenomen contrarii se observa în regnul neorga- 

nic, adică: în primele epoce s'a format un mare număr de . 

roce şi de minerale de. diverse composiţiuni, însâ cu câtne. 
"nălțăm în seria formațiunilor, un de speciile animale şi vege- 
tale se 'mulţesc din ce în ce, vedem că numărul rocelor Ş'al 
speciilor minerale se micşorâză din ce în ce pint în. epoca: 
actuală, N 

- Cu t6tă puterea  cojei terrestre, care crescea gradat, feno- 

menele de contracție şi de pressiune, ce am expus mal sus,. 

se opuneaii, ca gazele interne şi massa fluidă incandescentă, 

să pâtă remăne cu totul închise în slabul lor înveliș. Cu cât. 

devenea mai puternic învelișul ce le conținea, cu atât mai mal [ Ş Pi 
mult crescea puterea lor expansivă,' care le împingea afară. * 

Astă acţiune se manifestă ma! cu semă prin eșirea materiilor. 
fiuide mat mult saii mai pucin pastâse, care se 'nălati câte o. 
dată sub forme de lanţuri de munţi. Dintraceste influenţe re- 
sultai înălţări, care aveai loc nu printr'o mişcare încetă și. 

ne'ntreruptă, ci prin sguduituri puternice și repegi, dupâ cum 

se pare a arăta ridicarea straturilor înălțate şi repedea dislo- 
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care a apelor producând fenomene de erosiuni, Aceste înnăl- 

țări par a'și fi adaos intensitatea, cu cât câjea terrestră se ?n-. : 

groşea ; ast-fel că ultimele evenimente de acest fel ar fi pro- : 
„dus celle mat ?nalte lanturi de munți, şi fiind că e probabil 
că acelle-și cause subsistă âncâ și astă-di, şi că liniştea de 
care se bucură globul nostru, o datoresce mat mult răpaosului 
de cât nimiciri lor; nimic nu ne garanteză, că în cursul seco- 
lilor viitori, puterile plutonice nu vor înălța nucă systeme de - 
munți, mai înalți și ma! imposanţi âncâ de cât cet actuali. 

Desele perturbaţiuni ce aveai loc în sînul mărilor erai o- 

casionate de înălțările subite alle câjei pimântului,  Dislo- 

cate și rătăcinde cât-va timp pe suprafacia globului, apele 

trebuiaă să producă atunce! mari inundări, care măturaii ca să - 

dlicem ast-fel o parte din continente.  D'acolo provin depo- 

sitele vechilor alluviane cu pietri rostogolite, ce se găsesc în 

tâte locurile ș'alle căror materialuri rare ori sunt cimentate,. * 

ceea ce dovedesc că globul nostru în mai multe rânduri a : 

fost theatrul diluviilor parțiale, In unele circumstanţe iuţela, 

apelor mărită prin quantitatea de rămăşiţe ce ţineaii în sus- . 

pensiune, a trebuit să dobândească o putere îndestulătore, 

spre a efiectua, transportul blocelor erratice, 

Puterea apelor curgătăre trebuia să producă immense ero- 

siuni, mai cu semă cănd lucrati asupra pământurilor mobile. - 
Atunci apele brăsduind în tâte părţile lăsaii urme neşterse de . 

trecerea lor, și probabil acesta a fost causa cellor mai multe 

ondulaţiuni ce presintă suprafacia pământului, căci nu tâte as- 

perităţile globului sunt resultatul înălțărilor și cufundărilor, 
săpătura si spălarea apelăr ai contribuit la formarea unul ma- 
re număr de văi şi de coline, 

Formarea sări ce găsim prin straturi pare a fi strâns legată . 

cu dislocarea apelor. Intr'adevăr, se înțelege lesne, ca într 

aceste convulsiuni alle naturei, alle căror urme adessea putem. . 

constata, apele sărate rătăcind pe continente ai putut găsi . 
loc în immensele depressiuni; acolo isolate, aii sufierit o e- 
vaporațiune mai mult sai mat pucin prelungită, activată pâte 

de Gre-care influenţe plutonice, ast-fel c?ar fi resultat d'acolo



grămeşii mari de sare, mal mult sai mat pucin curată âcope- 
rite cu deposite de argil. 

In astă repede schiţă geogenică, rezemată p?'o mulțime de 
observaţiuni remase în sciință, se vede că tret cause principale 
ati contribuit a modifica suprafacia globului, acestea sunt: 
înălţările, isbucnirea materiilor focâse și producțiunea deposi- 
telor sedimentare, formate de straturi regulate dedesubtul ape- 
lor provenind saii din dissoluţiune, saii mat adessea âncă din 
desagregaţiunea sait din sfărâmarea deosebitelor rece, tot prin 
acţiunea apelor. Aste trek grupe de fenomene ait lucrat nen- 
cetat în lunga serie a peri6delor geologice şi ai avut între elle 
relaţiunt intime ; căci înălțările de pimânt determinănd posiţiu- 
nea apelor, determina şi locul depositelor sedimentare şi în 
"acella şi timp aveai strânse raporturi cu rocele focâse. 

Cu cât c6jea pământului 'şi mărea puterea, temperatura re- 
sultând din căldura centrală, care era uniformă mat peste tot 
continua a slăbi gradat în deosebite puncturi alle globului, 
şi acesta a avut o influență însemnătâre asupra apaţiuni fiin- 
țelor organisate din ce în ce mai perfecte, precum ne arată 
fossili ce găsim prin straturi. 

Aşa observăm că, de și ființele organisate se stingtă unele 
dup” altele, victime saii a modificaţiunilor ce încerca mediul 
în care se aflai, sait a inundaţiunilor repedi a currenţilor ce 
Spălaii pământul, numărul speciilor animale şi vegetale care 
ati apărut după fie-care revoluţiune a globului, a mers tot-d'a- 
una crescând, și organlsaţiunea lor se complica mal mult.. - 
Intr'adevăr ultimele deposite alle terrâmurilor terțiare ne a- . 
rată cu abundență remăşițe de plante dicotyledâne, o mulţime 
de speeii de mollusci, 6se de. rumegătore, pachiderme, Togă- 
t6re, carnivore și chiar maimuțe. 

Mai târdii când globul se afla în nisce condițiuni favor: - 
bile liberei desvoltări a finjelor organisate, când viaţa a fost 
ca să gicem aşa încercată p'o scară din ce în ce mai înaltă, 
atunci apăru şi omul, graţie inteligenţei de care fu dotat, el 
pritu contempla splendorea universului, îmbrăcișă c'o privire 
bolta cerescă, se gândi mal departe, şi plin de respect. 
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înălță către A tot puternicul Creator imnuri de amor și de 
recunoscință necunoscute pîn'atunci pe pământ! 

Pucin câte pucin, prin munca sa nencetată omul stabili 

domnia sa preste tot ce există acijos, şi ?n fie-care di su- 

punând înce natura puteri spiritului săi, se luptă cu perse- 

veranță ca să”! fure câte-va secrete, cu care se servă el spre: 

aşi mări suma înlesnirilor bunului săi traiti fisic şi moral. 

CAP II. 

Apariţiunea, şi successiunea fiinţelor vii pe su- 

prafacia, globului 

"“Successiunea difieritelor forme ce 'presintă fiinţele, care ati 

trăit pe pământ în seria timpurilor de la început şi pîn? acum, 

este un fenomen f6rte însemnător, asupra căruia geologi nu 

sunt d'accord. Uni attribuesc acesta unor simple destruc- 

țiuni parţiale, alţi unor cseaţiunt successive sai unor schim- 
bări de forme determinate prin influenţa causelor extene. 

'Partisani theoriet transformaţiuni specciilor se baseză pe 
faptul următor, că celle mat multe fiinţe transportate în ţări 
deosebite de acellea unde rasa lor este obicnuită a trăi, în- 
cercă modificări, care se reproduc prin generaţiune şi care de- 
vin permanente; dac! acellea-șt circumstanţe continuă a lucra. 
Este prea adevărat că influinţe diverse mat cu semă de tem- 
peratură mat mult sai mat pucin înaltă, de nutriment mat 
mult sait: ma! pucin. abundant, exersă asupra unor specii o - 
acțiune modificătâre: Nu p6te cine-va nega că unele instinc- 
te care nu erati de cât în germine la animalul sălbatec, se des- 
vOltă când e în 'stare de domesticitate, adic& domesticitatea 
modifică animalele ; că unele plante degeneriză când le tran- 

sportă cineva din patria lor, că prin îngrijirea omului florile 
Sai făcut duble şi fructele, mat frumâse și ma! suculente, Ca- 

re cultivator n'a dis nici o dată, că 6re-care plante sail 6re- 
care rase de animale degenereză când le transportă cineva 
din patria lor? Tâte aste fapte sunt exacte, dar cât e departe
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de la aceste ușâre modificaţiunt,. pîn la perderea totală: a. 
caracterelor essenţiaie alle speciilor, care tot-d'auna :rămăn 
permanente! Cinele, care este pâte animalul cel mai priimitor 
a se modifica, sub infiuinţa schimbări de temperatură şi.de - 
alimentare, cu tote acestea conservă pînă. întratăt caracte- 
rul speciei în tâte varietățile salle, în cât nimeni nu'se pote 
încela asupra raselor extreme. 

Tâte aceste variațiunt: ce vedem astă- ai săvîirşindu-se sub 
ochi nostri, ati dar limitele lor. Micul număr de catâri, 
care prin multa îngrijire a omului a ajuns al face să se 
multiplice, n'aii produs, dup'a duoa sai a treia generaţiune 
de cât indivigi slibănogi, morţi fării postesitate. Așa, în . 
starea actuală a. cunascințelor n6stre, theoria mutabilități. 
speciilor nu este admissibilt, ea este contrarie învățăturilor 
Paleontologiet, care n'a constatat cu evidență nici una 
dintraceste treceri de la o specie la alta; astă theorie este 
în: desacord chiar cu faptele adeverite şi cunoscute, căci 
trei sai patru mii de ani, care aii trecut de când Egyp- 
teni înbălsămaii ' cadavrele. animalelor, n'aii putut influenţa ! 
nici întrun. mod asupra caracterelor organice alle. acestor! 
specii. 

timpul Faraonilor, sunt întru tâte identici cu aceia ce ră- 
lăcesc astăşli pe ţermurile Nilului, -Semânţele de grâii, de. 
secară sati de orz, găsite prin sutteranele de la Ninive, .în.: 
câtacombele de la “Theba șim hypogeele Egyptului,. exami-.. 
nate cu microscopu s'aii găsit întru tâte asemenea cil .se-.. 
mânjele actuale alle acestor cereale. Deci, dacă trei-dleci 
saii patru-geci secoli n'a adus nici o schimbare în specii,:: 
nu pâte cineva conchide dintr'acâsta că elle sunt nemutabile:: 
Este adevărat că, ori cât de mare să fie acest interval de 
timp, c frte pucin Ylucru, în comparaţiune. cu acela ce Ge- 
ologia ne învaţă că trebue să fi trecut .de la o epocă la: 
alta; însă toluşi este de: ajuns să ne arate că, este în na- 
tură o ast-fel de stabilitate, în cât speciile se menţin ne'n: 

Crocodiii, ibis, .ichneumoni care . trăiati în Egypt .pe.. 
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cetat cu caracterele lor distinctive. Cu tâte că, ori cât 
de mare ar fi stabilitatea astei Nature, ea nu pâte fi absolută. ! 

Partisani theoriel transformaţiunilor mai pun înainte, că, - 
influințele nutrimentului ş'alle' temperaturei ce putem pro- 
duce, sunt prea pucin lucru! în comparaţiune cu acellea 

ce a trebuit să resulte din răcirea globului terrestru, din” 
desvoltarea gazelor ce se produceaii în timpi cei. vechi 

cu mult mai multă energie de cât acum, şi mai cu semă 

în epoca revoluțiunilor geologice; neapărat că presenţa și 

fixarea acestor gaze producea efecte simţibile asupra na-: 

turei apelor. ș'a atmosferei; şi pământul producea vege- 
tale cu totul deosebite de celle actuale. Aşa dar putem - - 
dice, că aplicaţiunea legilor naturei organice actuale la timpi 

anteistorici, a trebuit să producă asupra animalelor selba- 

tice modiricaţiuni mult ma! importante, de cât acelea 'ce 

produce omul în timpi actual asupra animalelor domestice, 

Ei mai adaogă: să nu perdem din vedere că la modi- 

ficarea fiinţelor vii, saii în forme sai în obiceiuri, trebue 

neapărat o serie de generaţiuni mai mult sai mal piicin 

lungă, pentru ca schimbările obținute să dobândsscă o a- : 

devărată fixitate. Ast-fel spre exemplu, animalele sălbatice” 

ce voim a domestici, aii în primele generaţiuni o tendință 
a reveni îndărăt la vechile lor obiceiuri, care se termină 

prin a se perde dup'un 6re-care număr de generaţiuni, A- 

cest fenomen ne conduce a admite posibilitatea că, în tim- . 

purile primitive speciile nu dobândisseră âncâ. stabilitatea . 

"ce ai acum, și că modificaţiunile se puteaii produce mat - 
lesne. 

-EX dar cred, că fiinţele care trăiesc astăglt, descind, prin- 
tr'o filiaţiune nesimţibilă în decursul seculilor, din acellea 
care ai trăit în timpurile antice, având în vedere tendinţa : 

Naturei spre perfecţionarea ființelor. 
“ Theoria transformaţiuni speciilor nefiind rezemată pe - 

nici un fapt evident, și hypothesa unei singure creațiuni în - 
massă cu stingerea successivă a speciilor, ne putând fi sus- - 

„ţinută, pentru că; fossili dintr'o epocă geologică se deo- .



sebesc în tote ţările de fossili dintro epocă mai veche. 

Dar ca să explicăm astă succesiune de faune şi de flore 
nuot cu cât globul înbătrinea, suntem siliți a admite, cu 
cel mat mulţi geologi contimporani, hypothesa creaţiunilor 

ga distrugerilor alternative și successive, mânifestațiuni spon- 

tanee emanând de la o Putere Supremă. Cu tâte că și 
acestă hypothesă nu ne pâte da exact socotela de _tâte 
faptele, e departe însă da ridica obiecţiuni -aşa de ' grave 

ca celle-l-alte duoă, acesta e singura care ni se păread- : 

missibilă, 

Distrucţia parţială a pâpulaţiuni unei țerri şi înlocuirea sa. 

prin alte organisme, este un fenomen care de sicur a a- 
vut loc. Așa, când un fund de mare a eşit din apă, ani- 
malele marine a trebuit si piară sait să se retragă; şi ani- 

“malele terrestre sai de ape dulci vor fi venit să le înlo-: 
cuiască ; asemenea când" marea a acoperit un pământ, a- 

nimalele terrestre a trebuit să fie distruse și înlocuite de: 

animale marine.  Ore-care schimbări în "temperatură, îm- 

mulţirea animalelor carnassiere șa Gmenilor ati putut face - 
să dispară Gre-care specii; dar este impossibil c'aste cir-" 
cumstanțe să fi produs successiunea regulată a difieritelor * 
faune şi flore, ce ne face cunoscut studiul Paleontologiei. 
Intr'adevăr daca. speciile actuale ar [i trăit în timpurile vechi, 
„cum ar fi fost cu putință ca într'un așa mare număr de - 
fossili, găsiţi şi examinaţi în deosebite tărrâmuri, să nu se * 
găstscă o singură specie actuale, amestecată prin celle vechi? - 
Cum ar fi fost cu putință ca, faunele şi florele care! sait 
succedat în deosebite părţi alle pămentului, să, presinte o 
tendinţă regulată a, se apropia de faunele şi florele actuale, 
întratât în cât un naturalist, care n'ar avea nici o CU 
noscinţă de etagiui acestor faune sai zcestor flore, și star 
fi însărcinat ale classa „păstrând ordinea. chronologică, le 

ar put€ regula 6re cu certitudine în ordinea lor naturală, 
dup singurile afinități organice? Credem prin urmare că, 
existența simultanee a tuturor .speciilor de fiinţe vii care ai 
trăit pe pământ; nu pote fi admissă, 
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„Cât pentru hypothesa creaţiunilor successive, ea pote ex- 

plica „celle mai multe fapte ast-fel precum le cunâsce ; 

d'aceea e admissă d'un mare număr de naturaliști, dar 

nu se pote rezema pe nici unul din fenomenele care se 

petrec pe pământ din timpurile istorice. 

Dintre _tâte ființele organisate, omul a fost cel din urmă 
care a venit p'acest pământ, cel pucin tote faptele geolo- 

gice cunoscute concură a proba, că el. este, în comparaţiune | 

cu celle-l-alte, creatura cea mal modernă. Câţi secoli. a 
trecut între apariţiunea primelor: ființe organisate şi aceea 

a speciei umane? Imaginaţia se sperie când cârcă a calcula 

numărul lor. Pe d'altă parte, midlâcele nâstre sunt așa de li- 

mitate pentru a măsura timpul, în cât abia am putea exprima 

immensitatea aceluia ce Geologia ne învaţă c'a trebuit să tre- 

„că, ca să se formeze gradat straturile, care despart celle mat 

vechi remășiţe fossile, de speciile actuale, 
„În nrma expuneri tuturor acestor fapte, lectorul care a re- 

flectat serios asupra successiuni fiinţelor, pâte s%şt pună ur- 

măt6rea questiune: specia umană fi-va ea, destinată a trece p'a- 

cest pământ şi a fi înlocuită la rândul sei de alta mat supe- 

ri6ră, precum ati fost în fie-care epocă geologică, deosebitele 

specii de vegetale şi de animale care a precedât'o? Uni fi- 

losofi mai îndrăsneţi răspund afirmativ că da, alţi mat possi- 
tivi susțin că, Creatorul tuturor, punând pe om în capul a tot 
ce există aci jos, gravând..tot d'o-dată în inima lul principiile 

de justiţiă şi de caritate, a coronat opera sa privitre la per- 
fecţionarea şi la înfrumusețarea ființelor organice, 

FINELE. GEOLOGIEI. 

NB. Fossili din ttrrâmurile periodelor terțiare şi quater- 

nare, rimâind nenumerotate ! în text, se găsesc în lista 
gravurelor,.



„LISTA GRAVURELOR 
FRONTISPICIU REPRESENTÂND STRUCTURA COJEI 

PĂNENTULUI. 

TABLA 

1. Globul terrestru 

2. Gruparea munţilor în-insalile mart 

3. Diverse forme de munţi 

&, Câmpil ş si platouri 
5. Puţuri artesiane 
5. Footânt intermitente 

TABLA |! 

7. Ellecte de acţiunea errosivă a aerului asupra gras 

nitulul 
8. Eilecte de acțiunea atmospherer asupra munţilor 
9. Dunele şi mersul lor . 

10, Atterismente. 

11. Cascade 

12, Acţiunea lalazurilor mări asupra”  falezelor 
13. Roce fasonate dc.ape 
14, Stalactite şi stalagmite 
15. Bloce şi morene 
16.. Roce sgâriate şi lustruite de ghieciari 

TABLA. ÎN 

17. Deposite de diferite straturi sedimentare 
18. Insule „nadreporice (de mărgian) in oc6nul pacific 

19. Straturi de cărbuut fossilt 
20. Trunchiuri de arbori carbonisaţl - 

4 

Po 

| i]



174 

43 2. Cyathophyllum 
43, 

2 
. Schimbări produse în urma cutremurului din Calabria 

28. 
29, 
30, 
31. 
32, 
2 
YI 

3%. 
35. 
36. 
37. 
38. 

39. 
40, 
4, 

  

Crepături produse de cutremure de pământ 

TABLA 1 

Câmpiile phlegreone, Muntele nuoi 
. Vulcanul Jorrullo. 
. Templul lut Jupiter Serapis 

6. Straturi înălțate din posiţiunea lor primitivă 
7. Diflerite ordine do straturi inclinate şi orizontale 

TABLA V 

Crater de ridicare 
Crater de erupţiune şi adventivi la Vesuv 
Profilul lur Etna 

Profilul Vesuvului 
Geyser din Islanda 
Straturi plicuite în diverse direcțiuat 

TABLA VI 

Induoiturile chistelor primitive 
Straturi concordante 

«  discordante 
Fil6ne 
Dykui 

TABLA VII 

Granit porphyroid 
Basalt prismatic. Şosseoa giganților 

Grotta de caşu din insula, Staffa 

TABLA VIII 

Fossil din terrâmurile primitive 

Paradoxides
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60. 
61. 
62, 
63. 
64. 
65, 
66, 
67. 
68. 

- 69, 
10. 
TI. 

12, 
73. 
74, 

. 

. Trinueleus 
„ Calymene Blumenbachil 
. Cal!ccola sandalina 

+ Pentamerus 

„ Goniatites evoiulus 

. Orthoceras lateralis 

. Spirifer Vernculli 

. Bellerophon costatus 
. Evomphalus pentangulatus - - 

„ Peoductus horridus 

. Paleoniscus 

. Sigillaria 

. Stigmaria 

. Pecopteris 

„ Nevropteris 

. Lepidodendon. 

TABLA IX 

Fossili din terrâmurile secundare 

Calamites 
Walchia 

Ichthyosaurul 
Plesiosaurul 

PteroJactyiul 
Ammonites nodosus 

Encrinus liliformis 

Trigonia clavellata 
Ostrea arcuata 

a  deltoidea 

Urme de passeri 

e de reptill 

TABLA X 

Inoceramus concentricus 

Plicatula placunea 
Scaphites equalis
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80. 7 
8l. 
82. 
83. 
84, 
S5. 

32. 
37. 

38. 
s9. 
90. 
9I. 
92. 
9a, 
94%, 
95, 
9. 
97. 
98. 
99, 

100, 
01. 
102. 
103, 
104. 
105. 

Tarrilites costalus 

Baculites ” 

Ammonites varians 

Ostrea columba 

«  vesicularis 

erebratula oetoplicata 
Belemniles mucronatus 

Ananchyles ovala 
Micraster 

Cap de mosasaur. . 
Cretă cu nummulite 

TABLA XI 

Fossili din terrâmurile terțiare - 

Turrite:la 

Me:ania 

Cerithium gigas 
Crassatella ” 
Cardium porulosum 

Cardila planicosta Ia 

Voluta 

Duccinum prismaticum 

Lymnea 
Planorbis 

Paludina 

Semânţă de Chara 
Anoplotheriu 
Dap de Dinotheriu 

TABLA XII 

Possili din terrâmurile diuaternare 

Schelet de celephant primigenius 
Măsea de Mastodont 
Megatheriu 
Mylodon 
Glyptodon , 
Cervus megaceros 
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89 - 28 
90 32 

PARTEA II 

GEOGENIE. 

ERRATA 

In loc de 

aş dat 
trompe 

mărior - 
îngroditâre 
HydrostaticI 
lungăree 
Sail 
suposă 

Anvernia, 

suprafacie 

ăro 
formaţianilor 
transgessivă 
depunăându-se 
puterea 
dykuri 
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Pagina 

148 

„149 
e e, 150 

155 

156 

158 

168 

Citesce 

aşedat 
trombe 

“mărilor 
îngrositâre 
Hydrostaticet 
lungărete 
sau 

“ suportă 
Auvernia 

suprafaciel 
„- fâro .- 

formaţiunel lor 
transgressivă 

depunându-se 

puterea sa 

dykuri (fig. 38)
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Pagina Linia Ia loc de 

95 21 hyrogene 
104 i strucsura, . 
107 16 luminări 
118 94 - conceliice 
124 34 prophyr 

— 36 tacschiste 
125 10 stratut 
128 19 Paxadoxides 
134 12 petrificatede, 
— i cuprmn 

137 19 socilias 
138 30 Lias numele 
— 35 inferidre 
— 39 extraordinar 
11 13 gelozice 
142 15 aped nlci 
148 9 depostte 

„150 33 Cordilier 

7 păi = 

Zenteebă | ȘI DOO 

VERIFICAŢ 

Citesce 

pyrogene 
structura 

laminari 

concentrice 
porphyr 
taleschiste 

straturi 

Para doxides ; 

petrilicate, de: 
cuprum 

-socialis 

ZAas. Numele 
superidre 

extraordinari 
geologice 
ape dulci 

straturi 

Cordiliori


