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Moõned geologia algmisted.

Kes kusagil maastikul köndides teda waatleb, sellele
toõuseb terwe rida küsimisi keelele. Miks on maapind nii

waheldusrikas: siin mäed ja orud, seal tasandik wdi koörge
kiltmaa? Kust see küll tuleb, et jögi hiiglamaona edasi
lookleb, kord wahutades kaljusid läbi murdes, sealsamas juba
rahulikult ja uhkelt roheliste aasade wahel woogades? Ja
kui mitmekesine on mägede kuju! Ühes kohas näed kella-
woi keeglisarnaseid mäetippusid, mis otse tasandikult ülesse
terkiwad, teises kohas — kaugeleulatawaid lainesarnaseid
mäeseljandikka, kolmandas — taewani küüniwaid müürisid,
millel terawad harjad ja kaljutornid peal. Kdik need mitme-

sugused maapinna wormid pidiwad kord tekkima; aga kust
peab loowaid joudusid otsima?

Geologia (.o. maa-opetus) püüab niisuguste küsimiste
peale wastata. Ta dpetab, kust need jöud tulewad, mis
meie planedile—maakerale uued jooned peale wajutawad, ja
kudas need jöud töötawad; aga see pole geologia terwe üles—-

anne. Ka maakoore ehitusmaterjal — kiwid ja maapinna—-
töud — peawad läbi katsutama, nende tekkimine ja kadumine
läbi uuritama! Löpuks kogub geologia koik toe-asjad koktu,
mis maakera ja tema elanikkude — taimede ja loomade aja—-
loo — kohta tunnistust wöiwad anda, ja püüab selle arene-

mise kohta, mis arwamata pika aja on kestnud, selget pilti
maalida. Selle raamatu eesmärgiks on geologia ülsikutest
öpeharudest lugejale möned tähtsamad peatükid awaldada.

*

Et ühe wdi teise maastiku tekkimisest aru saada, peab
kdige pealt teadma, missugused kiwitöud tema aluspdhjaks
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on Siin on aga kohe suurte raskustega tegemist. Harilikult
toõuseb maa kaljukere ainult mönes paigas üles maapinnale,
kuna ta enamaste mullaga, sawiga, liiwaga ja kiwirühaga,
niisama ka koöiksugu taimedega kaetud on. Ainult kaljulistel
mägedel ja järskudel merekallastel wdib teatud kiwiladet pika
maa peal kergeste tähele panna; madalikul, mägisel maal ja
metsaga kaetud mäekülgedel on geologialine waatlemine piira—-
tud ja peab ülsikute kohtadega leppima. Need on niisugused
kohad, kus maapinna pöhi silmanähtawale tuleb. Suuremalt

jaolt sünnib see kiwimurdude, maanteede, raudteede ja ehi—-
tuste kaudu. Ehk edenewa kultura tagajärjel niisuguste
woimaluste arw aast-aastalt küll rohkearwulisemaks läheb, ei
ole sellest siiski maa geologialise ehituse tundmadppimiseks
küllalt. Köige pealt on see puudus, et kunstlikud maa pöhja
tungimised ainult s—lo süllani ulatawad, kuna sügawamal
seiswad kihid täieste tundmataks jääwad. Puurimised wöik—-

siwad ju aidata, kuid need woetakse enamaste tööstuse ots-

tarbel ette, nii siis nendes paikades, kust tarwitatawaid

mineralollusid loodetakse leida, nagu kaalisoola wdi petroleumi.
Puuduwaid teateid wdöib sel teel saada, et neid kiwa

tähele pandakse, mis maapinnale laiali on pillatud. Teedel,
poldudel ja metsades wdib igal pool lahtiseid kiwa leida,
mida öhu möjul tekkinud hall wöi pruun koor katab; need

kiwid on kaljujätised, mis suuremalt jaolt juba sawiks, mullaks
woi liiwaks on muutunud. Iseenesestki mdöista, et nende

lahtiste kiwide pöhjal ainult aimata wdib, missugune kiwi—-

töug otse maapinna all seisab, ja selleski peab wäga ette—-

waatlik olema. Kui mööda mäekülge ülesse ronida, siis
leidub mitmesugusid kiwikihtisid. Mäe jalal on liiwakiwi,
natukene koörgemal tahwlikiwi ja siis lubjakiwi — paas.
Peale selle käb terwest mäest wulkaniline kiwitöug (basalt)
läbi, mida all mäeküljel ei näe, sest et teda teised kiwitoöud

katawad, kuna ta aga mäe tipul nähtawale tuleb.
Siit on arusaadaw, et kui me mäe jalal lahtiseid kiwa

waatleme, siis me nad enamaste liiwakiwid leiame olewat,
aga ka tahwli- ja lubjakiwa ning basalti leidub siin, mis

körgemal kiwistiku küljest lahti murdudes alla on weerenud.
Kus mäekülg ise küllalt järst pole, et nisugust weeremist
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edendada, seal astuwad wihmawalingud, lumesulamine ja
wahutawad ojad abiks. Niisamuti wdib ka keskmäe küljel
mitmet töugu kiwa leida ja ainult mäe harjal on nad koik
eneste keskel ja ka kiwistikuga wörreldes ühte tougu.

Nüsugustel tingimistel on wäga hoolikaid uurimisi
waja, et üksikute kihtide wahet ära määrata. Sagedaste
pole aga lahtised kiwid sugugi naabrimägedest pärit, waid
nad on kaugelt eemalt siia rännanud. Seda juhtub näitu—-

seks niisugustel paikadel, kus jded oma ülemisel jooksul
mitmesugustest kiwistikukihtidest läbi murrawad, woolusega
liiwa ja kiwa kaasa toowad ning allpool, kaldaid üle uju-
tades, nad maale laiali kannawad. Kdige silmatorkawam
on wööraste kiwide hulk laial Poöhja-Saksa madalikul.
Wordlewad uurimised on kindlaks teinud, et need kiwid
enamaste Skandinawiast wdi Baltimaalt pärit on. diiglasuured jääjded, mis kaua aja eest Skandinawia mägedelt
alla tuliwad, on nad üle terwe Pöhja-Europa laiali kandnud.

Kiwistusteks nimetatakse „köiki nende taimede ja
loomade jätiseid, kes enne praegust geologia-ajajärku elasiwad
ja maatkihtidesse alale on jäänud“ (Zittel)h. Pea—-asjalikult
on loomade köwad jaod (koored, kondid, hambad jne.) alal

seisnud, ja needki ainult siis, kui liiwa- wdi mudakihid neid

mädanemise eest on kaitsnud; sellewastu on pehmed jaod,
kui me möned wäiksed erandid maha arwame, jäljeta kadu—-
nud. Nende erandite hulkä käiwad näituseks Siberi jää—-
wäljadelt leitud mammutikehad köige liha, naha ja karwadega.
Loomad, kellel köwad kehajaod puuduwad, näit. karbita tigud
ja suurem jagu ussikesi, ei kiwine üleüldse mitte. Uleüldse
on kahtlemata ainult wäike osa endisest taime- ja loomariigist
kiwinenud olekus meie ajani järele jäänud.

Kiwinemine sönnib mitmesugustel pöhjustel, millest me

siin tähtsamaid nimetame ja kirjeldame. Wäga sage on nähtus,
et loomade koored ja luud lubja-, räni- wdi rauawee

ehk maakega läbi imbüwad, selle läbi keemialiselt muutuwad

ja nönda häwinemise wastu koöwenewad. Kui kiwinenud

kehajagu liiwa- wdi mudakihisse satub, lähewad köik dönsused
ümbritsewat ollust täis, mis niisamuti kiwiks muutub. Sage—-
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duste leitakse kiwistusi, mille ümbert endine wormija koor
ära on purunenud.

Löpuks wdöib aga ka terwe kiwinenud keha ühes tähen—-
datud sisemusega ära kaduda, kuna ainult tuntaw ase tema

olemasolemisest jutustab. Kui see ase, doönsus gipsi wdi

gummiga täis walatakse, siis saadakse endise kiwistanud looma

kuju. Aga ka läbi ja läbi pehmed loomad jätawad moni—-
kord niisugused asemed järele; leitakse niisugustegi örnade

kehaosade wajutatud märka, nagu seda lindude suled, rooma—-

jate nahk ja tindikala tindipaun on. Niisugused leidused
awawad moönikord aimamata teated esi-ilma loomade kohta.
Ka endiste maailma elanikkude jäljed, mis nad märja muda

sisse on jätnud, käiwad seesuguste leiduste hulka.
Kui taimed mineralweega läbi imbuwad, wdiwad nad

ära kiwineda, nagu loomadki, aga weel sagedamine heidawad
nad niisuguste muutuste alla, mille tagajärjeks praeguse aja
kiwisöe-lademed on. Kudas on küll need tekkinud? Taimede

suurem osa on puukiust, ollusest, mis harilikult wiiskümmend

protsenti süsinikku, nelikümmend neli protsenti hapnikku ja
kuus protsenti wesinikku sisaldab. Nagu teada, mädaneb

puukiud wabas öhus ruttu ära; kui aga liiw wdi muda

punjätised kinni katab, mädanewad need wäga pikkamisi. Wesinik
ja hapnik lahkuwad uueste tekkinud gaasidena; nimelt ühi—

AM newad söehape ja soogaas osalt weeks, kuna suurem osa
süsinikku järele jääb. Seda muutust nimetatakse söenemiseks;
temal on eesmärgiks taimede ollusest aja jooksul puhast süsi—-
nikku, sütt saada. Esimene samm selles ümbermuutumises on

turwas; oma koosseisu poolest läheb ta sagedaste puukiust
waewalt lahku. Siis tuleb pruunsüsi, milles juba ?/»—/
süsinikku on; söe poolest weel rikkamad on kiwisüsi ja antratsit.

Harwa on arenemine sinnamaale jöudnud, kus süsi
hapnikust juba täieste waba on; niisugust sütt leidub Wene—-
maal Olonetsi kubermangus Schunga lähedal, mispärast teda

schungidiks nimetatakse. Sellest, kudas nii suured hulgad
taimi söeks on muutunud, räägime pärastpoole.

Kudas wdib aga kiwinenud jätiseid maakihtide wana—-

duse äramääramiseks tarwitada? Wdimalus peitub nimelt

selles, et terwe organiline ilm aja jooksul teatud arenemise-
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astmed läbi on elanud. Kui moönda taime- wdöi loomaliiki

aja jooksul tähele panna, siis näeme, et esiteks lihtsamad,
puudulikumad, siis kord-korralt täielikumad, mitmetesisemate
elunditega ehitud wormid ilmuwad; suurem hulk joöuab pika
edenemise tagajärjel oma ditswamale ajajärgule ja sureb siis
kas ruttu wöi pikkamisi ära, nagu seda käsijalgsete ja mere-

liiliate juures tähele wöib panna. Kus maakihtide seis
segamata on, seal wdib kergeste aru saada, missuguses järje—-
korras elawad olewused maailma on ilmunud, ja kui see
kord kindlaks on tehtud, siis wdib sellekohast teadmist kihtide
wanaduse äramääramiseks nendes paikades tarwitada, kus

kihid ära on segatud.
Organilise ilma arenemisejärkude pöhjal on terwe maa—-

kera ajalugu (kdige warem esiaeg maha arwatud) kolme pea—-
jakku jaotatud: esiteks wana aeg, kus weel ainustki
imetajat ega linduei elanud ja ainult wähe roomajaid leidus,
kuna peawalitsus kalade ja selgroota loomade käes seisis;
teisels keskaeg, mis roomajate ditse-aeg oli, ja kolmandaks
uus aeg, mille tundemärgiks imetajate ja lindude peawalitsus
on. Iga nimetatud „ilmaiga“ langeb omakorda mitmesse
ajajärku, iga ajajärk mitmesse osajärku, periodi. Utsikutel
ajajärkudel tekkinud kihtisid nimetame lademittkudets.

Nüüd peaksime weel küsimise peale wastama, kudas
need kihid on tekkinud. Esi-ilma loomade ja taimede jätised
leiduwadainult uht- ehk kihtkiwides, mis wee, jää wdi tuule

mojul on tekkinud. Suuremalt osalt on nad wäikestest jao—-
kestest, mida wesi tottu on kandnud, sündinud, ni sis —

mudast, liiwast, kruusast, wäikestest karbikestest wdi nende

tükikestest, milles weeloomakesed on elanud. Nönda on sawi,
hallkiwi, paljud liiwakiwid ja suurem osa lubjakiwa tekkinud.

See on pea-asjalikult mere, harwa magedate wete töö; selle-
pärast on ka kiwinenud loomad omal ajal enamaste meres

elutsenud, kuna esizilma maal ja magedas wees elutsejad
meile palju wähem tuttawad on.

Teised kihtkiwid pole mitte ujuwate osakeste uhetest,
waid weest lahkunud, kristalliserinud ollustest sündinud. See

on kiwisoola ja gipsi, niisamuti ka tehnikaliselt kalli kaali—-
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soola ja Tshiili salpetri ning Tübeti steppides boraksikihtide
tekkimise tee. Ka lubi wdib end otseteel weest kristalliserida.

Maal on jääliugustikud ja tuuled teatud tingimistel
kihtide loomises wäga tegewad. Liugustikud panewad
jäärühad liikwele, tuul aga puhub liiwalagendikkudel suured
liiwamäed ja -kihid kokku. Mitmesugused pöhjused tähendawad
selle peale, et esizilma suured liiwakiwi-hulgad, niisama ka

Kesk-Saksamaal tähelepandaw kirju liiwakiwi, midagi muud

pole kui tuiskliiw, mida tuul arwamata aastatuhandete jooksul
kokku on kandnud.

Kihtkiwid on selle nime oma kokkuseade-laadist saanud,
kuid köikide kaljutöugude kohta pole see nimi sugugi kohane.
Kus tdepoolest kihtkiwidest wöib rääkida, seal seisawad kiwi—-
korrad kui raamatulehed wdi tahwlid üksteise peal; nende

paksus pole suur, seda suurem aga nende laius, pikkus. Kihid
sünniwad selle läbi, et mitmesugused ollused waheldamisi
üksteise peale satuwad wöi et olluste kotkuwalgumises ajutised
peatused, liitekoshad sünniwad. Nönda jääh kihtidele wahe
wahele ja iga kihi ülemine pool oli kord maapinnaks.

Maakera ajaloo uurimiseks on kihtkiwid wäga tähtsad,
sest nende sees leidub dige palju kiwinenud loomajätiseid.
Et aga maastiku geologialist ehitust tundma dppida, selleks
on waja weel ühte teist kiwitöugu silmas pidada, nimelt

seda kiwi, mis sulanud ollusest hangudes on sündinud. Kudas

niisugune kiwi tekib, wdib weel praegu tulepurtskawate mägede,
wulkanide juures tähele panna, kus wedel laawa ära han—-
gudes kiwiks muutub. Mitmed nendest pole aga maapinnal,
waid sügawas maakera sees sündinud ja nönda seisawad nad

wäga mitmesugustest osajagudest koos. Niisusugusid kiwa

nimetatakse üleüldiselt tule- ehk laawakiwideks. Selle
järele aga, kas nad maapinnal wdi sügawamal maa sees on

sündinud, antakse neile weel nimeks pinnakiwi (basalt,
trachit) woöi sügawusekiwi (granit ehk raudkiwi).

Kiwitdugude tekkimist tähele pannes peaks arwamisele
tulema, et kihtkiwi tulekiwist kergeste wdib lahutada; imelikul

wiisil pole aga wahetegemiseks ainustki kindlat tundemärki.
Pole ka see dige, nagu seisaksiwad tulekiwid ainult kristalli—-

seritud mineralteradest koos ja nagu oleks kihtkiwi alati
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kotku-aetud kaljutöugude purust tekklinud. Möned kiwid, nagu
bimstein ja pigikiwi, on eht tulepurtskawate mägede sünni-
tused, kuid nad ei seisa sugugi kristallidest koos.
Sellewastu leiduwad kihtkiwid, nagu kiwisool, gips ja möned

lubjakiwid, mis täieste kristallilised on. Sellepärast on

kiwitöugude tekkimise üle wäga palju waidlust olnud. Weel

praegu pole arwamistesödakristallilise tahwlikiwi tekkimise
üle waikinud. See imelik kristallilise ehitusega kiwi on

ühelt poolt otse tulekiwide laadi, aga teiselt poolt tuletab ta

kihtkiwa meelde. Tema tekkimise seletus on üks köige raske—-

matest küsimustest geologias. Osalt on see kiwitoug algusest
saadik kohe nönda sündinud, osalt aga teistest kiwitöugudest,
tule- kui ka kihtkiwist, ümbermuutumise teel saadud. Seda

ümbermuutumist wöib enesele nönda ette kujutada, et palawad
aurud, iseäranis wee-aur, kiwid läbi imbib ja nad pehmeks
teeb; tuli pärast seda külm, siis kristalliserisiwad end sula—-
tatud ollused uueste ja nönda sai uus, muudetud kiwi.

Aga kust tuliwad need palawad aurud? Kdige lihtsam
seletus oleks, et maakera keskel olew määratu suur kuumuse—-
ä s pikkamisi jahtudes enesest wäga suured hulgad auru

wälja annab. Aga kas on siis pohjust arwata, et maakera

südames tdeste niisugune ääs peitub?

Tulepurtskawate mägede tegewus näitab meile, et maa—-

kera keskel toepoolest suur palawus walitseb, sest sealt woolab

höögaw laawa wälja. Aga tulepurtskawaid mägesid leidub
maailmas wähe, kuna aga kristallilist tahwlikiwi wäga sage—-
daste ette tuleb. Siin wötame selle toe-asja enestele abiks,
et kus me ka iganes sügawamale maa sisse tungime —

mäekaewandustes, tunnelites, puurimistel, me igal pool soo—-
juse suurenemist tähele paneme. Maapinna lähemal muutub

soojus ühes aasta-aegadega, aga kui me sügawamale läheme,
nii umbes sülda 10 maa sisse, siis leiame paiga, kus soojus
alatasa ühesugune on. Läheme meie aga sellest sügawusest
weel kaugemale, siis hakkab soojus toöusma.

Wäga silmatorkaw on see asjaolu, et kui me kord-korralt

sügawamale maa sisse läheme, siis me soojust seal mitte ühe-
suguselt ei märka tduswat. UÜhes kohas leiame, et soojuse-
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toõus ruttu, teises kohas pikkamisi sünnib. Seda püütakse
külmade allikate ja kiwitöugude häwinemiseprotsessiga seletada.

Missugused lahkuminekud mitmes kohas ette wöiwad

tulla, sellest toome paar näitust. Kuna Saksimaal Merseburi
juures Schladebachis iga 118 jala peal, mis me sügawamale
maa sisse tungime, soojus ühe kraadi wörra toõuseb, sünnib
see Poöhja-Amerikas Ulemjärwe löunakaldal olewas wase-
kaewanduses alles 170—230 jala maa peal. Sealses Kalu—-
meti ja Hekla kaewanduses oli 4579 jala sügawuses ainult
26 fkraadi sooja! Sellewastu touseb soojus tulepurtskawate
mägede läheduses wäga ruttu. Neuffenis, Württembergis,
seisab juba 37 jala sügawusel maa läbi aasta ühesugune
soe ja Nevadas, Pohja-Amerikas, Comstock-Lode kulla—-

ja höbedakaewanduses töuseb juba 140 sülla sügawuses soojus
30, 280 sülla sügawuses 45 ja 420 sülla sügawuses 70

pügala peale! Niisugune palawus raskendab muidugi tööd

ja see jäeti mones kohas seisma, kuna teises kohas kunstlikud
jahutuse-abindud tarwitusele on wöetud.

Kdige sügawamad puur-augud ulatawad ainult ligemale
kaks wersta maa sisse; see oleks umbes /3200 osa maakera

raadiusest ehk poolmoödtjast. Noönda oleme ainult dhukese
koore maakera pinnast läbi katsunud. Meil on aga küllalt

pöhjust arwata, et kui maakera südamele lähemale tungida,
siis me sealt wahetpidamata touswat soojust leiaksime; fas

aga soojus sügawamal selsamal määral touseb, nagu pinnal,
seda on raske ütelda. Igatahes wdiksime aga arwata, et

umbes 50—100 wersta sügawusel juba niisugune palawus
walitseb, mille käes köik ollused, ka kiwid, metallid ja mine—-
ralid ära sulawad. Nonda jouame meie sügawamale minnes

selle jooneni wdi wööni, kus köik sulama hakkab. Maakera

südames walitseb aga hoopis isesugune olukord. Sulamise—-
wöö peab küll tulepurtskawate mägede ümbruses maapinnale
lähemal seisma, nagu ka soojuse töus maa sisse tungimisel
selle peale näitab.

Wesi, jää ja tuul, mis mitmes paigas maapinna tost—-
miseks kaasa aitawad, möjuwad teistes kohtades wäga purus—-
tawalt, häwitawalt. Ojad, jöed ja jääliugustikud kaewa—-
wad kaljudesse sügawad kuristikud, mis pika aja jooksul
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laiadeks orgudeks muutuwad. Palju tähtsam aga on pikka—-
misi, pea-aegu tähelepanemata sündiw maapinna alanemine,
mis sellest tuleb, et pealmistest kihtidest aeg-ajalt osakesed
ära kantakse. Eeltöö selles asjas teeb öhk. Wihm, lumi

ja niiskus, päike, külm ja torm ning kaljudesse pugewad
puujuured murendawad päew päewa koörwal maapinna peal—-
misi kihtisid, teewad ka koige köwemad kiwid peeneks, muu—-

dawad ka kdige uhkemad kaljud waremetehunikuks.
Järskudele mäendölwakutele ei wdi murenema löönud

waremed kauaks peatama jääda; wäikene wälimine möju,
töuge, ja tüktk kaljuseina läheb mürinal alla sügawusesse.
Need on kdöikidele mägestikkudes rändajatele tuntud ja karde—-
tawad kiwikukkumised. Mitmesuguste pöhjuste ühisel möjul
on niisugused kaljude murdumised ja kukkumised mönikord

wäga laialised. Terwed mäeseinad kaotawad wahel tasakaalu
ja tormawad kaljurahnudena, mullana ja porina alla orgu.
Oitswad pollud, talud ja külad kaowad kiwiwalingu alla ja
paljud inimesed leiawad ootamata dönnetuses surma.

Kus maa wähem kallak on, seal jääwad murenewad
kaljud kauaks ajaks püsima, ja et oöhk ning ilmastik wahet
pidamata pikkamisi oma tööd edasi teewad, siis näib, nagu
seisaks koik muutumata. Aga wihm ja lume sulamine wiiwad
ka niisugustes kohtades tüki teise järele alla orgu. Kdige
moöjuwam abindu niisuguse murenemise ja ärakandmise wastu

on rikas taimestik, nagu seda soojades maades tähele wdib
panna. Sellepärast leiduwad just palawates wöödes paigad,
kus murenenud pörmukorrad kuni 50 sülda paksud on. Taime—-
waestes maakohtades aga kaob maapind ruttu. Siin on peawdi-
muks selles asjas tuul, sest wett on siin wähe. Alaliselt peale
tormates purustab tuul kalju ja kannab ühe kribemekese teise
järele ära; ta pühib kaljupinna puhtaks ja laseb ikka uued

kihid purunemise osaliseks saada. Kuna wesi ja jääliugustitud
kaljuosasid ainult mägedelt allapoole wdiwad kanda, wdib
tuul ka tasandikkudel oma tööd teha; ta wdib isegi dönsusest
liiwa ja pörmu ülesse kingule wdi mäeharjale kanda, mäe-

tipud madalamaks teha, orud kinni katta ja nönda mägisest
maast tasandiku teha.



I.

Nlma-ead.

Juba ammust ajast on inimesed uskunud, et praeguse
ajajärgu eel terwe rida teisi on käinud, kus hoopis isesu—-
gune taewas ja maa, isesugused inimesed, loomad, kombed,
wiisid ja elutingimised oliwad kui me seda tänapäew tähele
woöime panna. Kdige tuttawam on wististe küll wana

Greeka muinasjutt, mis kuldsest, hoöbedasest, wastksest ja raud-

sest ajajärgust räägib, millest aga mitte greeklane meile tea—-

teid järele ei ole jätnud,waid Rooma luuletaja Ovidius.
Kui maailma uhu ehk chaos korraldatud ja wormitud, kui
loodus taewa maast ja maa weest oli lahutanud, mered ja
joöed, mäed ja orud loonud ja kui taewas Kronos (Sa—-
turnus) walitses, elasiwad maapealsed olewused mureta ja
waewata igaweses nooruses ja römus, loõpmata andisid tar—-

witades, mida igawene kewade neile kinkis. Kündmata maa

andis rikkalitku ldikust, tundmata oliwad soda, rööwimine ja
orjus. Tuli kord surm, siis tabas ta inimest kui waikne
uni. See idealne olukord loppes siis, kui Zeus Kronose
troonilt maha töukas. Algas hoöbedane aeg ja sellega ühes
tuliwad palhju halwemad päewad. Uus jumalatekuningas
oli igawesest kewadest tüdinenud ja seadis neli aasta-aega
sisse ning sundis surelikka looduse wastu kaitsemiseks omale

elumajasid ja riideid ndutama. Ka imeline maawiljakus
oli möödas ja inimene pidi poldu harima hakkama. Hööbe—-
dase ajajärgu uueste loodud inimesed polnud ka mingisugu—-
ne meistritöö. Sada aastat istus laps ema süles ja kui ta

kord täiskaswanuks sai, siis elas ta mdistmata ja lühikese
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aja, läks omasugustega tülisse ja ei tahtnud ka jumalatele
nöutawat au anda. Sellepärast pole sugugi ime, et Zeus
niisuguse inimese allailma saatis. Kes aga temale järgnes,
oli waewalt parem: „raudne“ sugu, mille Zeus saarepuust
ldi, hirmsa joöuga hiiglased ja nönda metsikud ning wägi-—
waldsed, et nad üksteise wastastikku kuni wiimaseni ära hä—-
witasiwad. Weel halwemaks muutus ilmas lugu, kui nel—-

jas sugu loodi; wale ja pettus, ahnus ja kawalus tuliwad

maailma, truudus, häbi ja usk lendasiwad ülesse taewa.

Et jumalad neid häbemataid weeuputuse läbi häwitasiwad,
sellest tuli wähe kasu; sest wiies inimesesugu polnud tarwa—-

wäärtki parem; ta langeb samm-sammult ja läheneb rutu—-
liste sammudega oma hukatusele.

Selle muinasjutulise arenemiseloo üle walitseb kidewu—-

semöte. Köik saab aja jooksul wiletsamaks, halwemaks! Il—-
mastik, maa wiljakus, eluiga, inimese kasw ja joud, koöige
pealt wagadus ja kölblus. Isegi kultura edenemises näeb
Greeka muinasjutt midagi halba, häwitawat; kdige oönneli—-
kumad oliwad inimesed siis, kui neil riik ja seadused alles

puudusiwad ja kui neil pölluharimisest, laewasdidust ja kul-

last ega tema wäärtusest wähematki aimu polnud. Nagu
loodus, niisama on ka inimene kiduraks läinud; ta käib

hädaohtlikku teed, mis uutele önnetustele wib.
Kudas on aga tdepoolest lugu nende ilmaigadega,

millest praegune looduseteadus mitte kui muinasjutust, waid
kui tde-asjast teab rääkida? Et neid tundma dppida, on

koöige parem meile kdige lähemal seiswast ilmaceast peale
hakata ja kord-korralt kaugemale tagasi minna. Sest kdige
wanemad ilma-ead seisawad nii kaugel meie selja taga, et

me seda waewalt omale ette suudame kujutada, ja mis me

nendest teame, näib suuremalt osalt nii wödras ja mdistatuslik

olewat, et köige selle seletamine ja sellest arusaamine wdit—-
mata raskusi walmistab. -

* *

2:

Juba alguses olgu tähendatud, et me maakera ajaloost
rääkides suurte arwudega rehkendame. Sajadtuhanded aas-
tad tähendawad seal wähem kui tuhat aastat inimese aja—
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loos. Wäga moddukad arwajad tulewad otsusele, et sest
ajast, kus köige wanemad kihtkiwid on tekkinud, wiisküm—-
mend miljoni aastat juba möödas on. Ehk on see arw

liig wäikene. Kuigi me mönede uurijate eeskujul miljardi-
test aastatest rääkida ei taha, siiski woime kindlaste ütelda,
et organiline elu maakeral juba sada miljoni aastat

wana on.

Juba siit paistab silma, et maakera ajaloo aasta—-

arwamine norgal jalal seisab. Toepoolest peab iga katset,
mis maakera ajaloo üksikuid periodisid arwude najal lähe—-
malt püüab ära tähendada, nurjaläinuks pidama. Nii
näit. ei teame fka seda ütelda, millal praegune ilmaiga
peale hakkas. Arwamised koöiguwad 20 ja 200 tuhande aas-

ta wahel. Igatahes on aga kindel, et meie ilmaiga wäike

osa terwest maakera ajaloost on, nagu me seda arenemise-
loo pohjal omale ette kujutame.

Tähendama peab ka seda, et geologialisel periodil
kindlat algust ega ka kindlat löppu ei ole. Iga period on

eelminewaga ja järeltulewaga lähedas ühenduses ülemineku—-

ajajärkude kaudu, mis omakorda sajadtuhanded aastad wdi—-
wad kesta. Inimese aja-arwamine on siin täieste jouetu.

Diluwium ehk jää-aeg.

Kui me praegusest ajajärgust tagasi hakkame minema,
siis joöname peale mitmesugusid körwalewankumisi pika—-
peale niisugusesse ajajärku, kus kibe külm walitseb. Kuju—-
tagem enestele ette, et pöhjanaba oma praegusest paigast
palju löuna pool, umbes pohjapoolses Skandinawias oleks;
see tooks Poõhja- ja Kesk-Europa jaoks enesega umbes nii—-

suguse kliimamuutuse kaasa, nagu see wast jää-ajal wdis

olla. Jää-ajast räägitakse sellepärast, et laialised maa-osad,
kus praegu körge kultura ditseb, kord ühise jäälademega kae—-
tud oliwad. Teine nimi, diluwium, tähendab üleüldist wee—-

uputust ja näitab selle arwamise peale, mis koöne all olewa

ajajärgu kohta kord walitses, nimelt: mitte jääliugustikud,
nagu praegu arwatakse, waid wägewad weewood olla need
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kruusa- ja sawihulgad kokkukandnud, mida teatud paikades
leitakse.

Missugune oli aga meie ümbruses maastik sel ajal?
Pohja-Europas oli igasugune elu wdimata. Skandinawia,
suurem hulk Wenemaad, terwe Pöhja-Saksa madalik ja
Britannia saared seisiwad tugewa jääwaiba all. Skandi—-
nawia mägedest alla laskudes titis jää Pohja ja Balti

mere, wenis nendest üle ning wöttis Jütimaa oma alla ja
tungis wiimatks Saksamaal kuni Zittau'ni, Dresden'ini,
Weimar'ini, Nordhausen'ini, Dortmund'ini ja Duisburini.
Teine keskpunkt, kus jäälademed alla laskusiwad, oli Alpi
mägestikul; et aga Alpid lduna pool seisiwad, siis ei joud-
nud nende jääliugustikud maad mööda nii kaugele tungida,
nagu see pöhja pool sündis. Siiski ulatas jääliugustiku
ots siin ajuti Basel'ini, Sigmaringen'iniDonau kaldal,
pea-aegu München'ini, kuna ta lduna poole walgudes
Pohja-Italia madaliku oma alla mattis.

Nönda oli lugu meie ilmajaos. Aga külm lagunes
sel ajal üle terwe ilma. Weel suurem kui Europas oli

jääwaip Pohja-Amerikas: ta kattis terwe Inglise Amerika

ja ulatas Ühisriikides kuni Saint-Louis'eni (l. sent luuiseni)
ja Cincinnatini (l. sinssinaatini). Löuna-Amerikas, Kolum—-
biast kuni Patagonia'ni, katsiwad jääliugustikud terwet An—-
des'e mäe-ahelikku, kuid palawas wöös ei ulatanud jää kor—-

gelt mäelt alla madalikku. Ka on Afrika koörged tulepurts-
kajad mäed — Kenya ja Ruwenzori — sel ajal jäälade-
mete all puhanud. Niisama on tdeks tehtud, et jää-aeg ka

Australiasse ja Uuel Meremaale oma jäljed on jätnud.
Nendes Europa maades — pea—asjalikult Prantsus-

maal ja Löuna-Saksamaal — mis jääst wabaks jäiwad,
walitses muidugi niisugune kliima, nagu seda pohja- ja
löunanaba ümber praegu weel tähele wodib panna. Seda

tdendatakse nende kauge pöhja loomade ja taimedega, mille

jätiseid tolle-aegsest maalademikust leitakse. Suured hulgad
Saksamaad pidiwad tol ajal Pohja-Siberi tundrate laadi
kandma: taswasiwad ainult wäikse kaswuga pajud ja ka—-

sed (tarnapuud) ning elasiwad poöhjapöder, moschusehärg,
walge jänes, jäärebane, kaljukass, rabakana jne. Tähelepa—-
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nemise-wäärt pöhjaloom oli mammut (w. pilt 1), omasugu—-
ne elewant, paksu punakaspruuni karwaga ja tugewate 8
moodi köwerate kihwadega. Näib, nagu oleks see loom
waremal jää-ajal meie juures ja Pohja-Aasias karjakaupa
elanud. Terwed nende surnukehad, alalseisnud karwa ja
nahaga, on külmetanult Siberi jää seest leitud. Mammuti
alaline kaaslane oli hiiglasuur ninasarwik; ka tema oli kä—-
reda külma wastu paksu karwaga kaitstud. Kui kliima jää—-
aja löpul pehmemaks inuutus, rändasiwad need loomad kau—-

gemale pöhja poole, ka mammut ja ninasarwik, kes weel
moni aeg Siberis edasi elasiwad ja siis ära suriwad. Md—-
ned tolle-aegsed loomad, nagu kaljukits ja koopaoraw, pãst—

siwad oma elu seeläbi, et nad koörgetele mägedele pogenesi—-
wad. Sedasama tegiwad ka moned taimed, mida mones

kohas Saksamaa mägedel kui selle halwa aja jäänuseid weel

praegu wdib leida.

Teatud jääaja-kihtides leidub aga täieste uusi taimi.

Küll on seal aga ka wahtra, lepa, okaspalmi, pärnapuu,
papli, juhapuu, tamme ja kuuse jätiseid järele jäänud. Need

on puud, mis ka tänapäew weel kaswawad. Niüisamuti on

sellekohastest maakihtidest alatirohelisi pukspuid ja roo—-

sipuid (rhododendron ponticum) leitud, mis praegu soo—-
jas Wäile-Aasias omale kodu on leidnud. Kudas peab
selle wiimase leiduse ja arwatawa külma kliima kokkukolasse
seadma?

Pilt 1. Mammut.
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Wäga lihtsalt: jää-ajal oliwad soojad waheajad.
Pohja-Europa ja Alpide jäälademikud sulasiwad ajuti pea—-

aegu täieste ära. Skandinawias wdis jääliugustikka natu—-

kene järel olla, aga Saksamaa oli jääst tieste waba ja
Alpide jääliugustikud oliwad palju wäiksemad kui nad praegu
on. Geologid on otsusele jöudnud, et terwel diluwiumi—-
ajajärgul soojad ja külmad periodid mitu korda waheldasi-
wad. Pöohja-Saksamaal ja Skandinawias on kolm „jäã—-
aega“ ja kaks „wahe-aega“ olnud, Alpides — neli ja kolm.

Missugustel pöhjustel kliima nönda muutus, on täieste
teadmata.

Soojadel waheaegadel pidi Kesk-Europa maastiku ise—-
loom üleüldiselt niisamasugune olema, nagu ta praegu on.
Seda toendawad taimede jätised. Aga loomariik oli teistsu—-
gune. Mitmed loomatöud, kes külma eest lduna poole edasi
tungisiwad, tuliwad kliima soojenemisel uueste põhja poole
tagasi. Nende rändajate seas oli ka „algelewant“ (elephas
primigenius), mammuti ligidane sugulane, niisama ka mit—-
med liigid hiiglapößtru. Kdöige pealt elutsesiwad aga terwed

karjad metshobusid ja metshärgi selleaegsetes metsades.
Nende jahiloomade kaaslaseks oli inimene. Jääwabal

Löuna?Saksamaal elas ta wististe terwel jää-ajal, kuna ta

soojadel wahe-aegadel jahti pidades kaugemale pohja poole
edasi tungis. See polnud aga weel meie-aegne inimene,
home sapiens, waid wanem, enam ahwisarnane töug, homo

primigenius — alginimene (w. pilt 2). Sellel meie esi—-
wanemal oli wäga madal ja tasane otsaesine, sellekohaselt
wäiksem pea-aju, paksud, pondunud silmakulmud. Ettepoole
ulataw löug puudus alles täieste ja reielun järele wdib

otsustada, et alginimene weel püsti ei saanud käia. Kultu—-
raliselt seisis wanem Europa elanik wanemal kiwi-ajajärgul,
s. o. ta tarwitas alles lihtsaid raiutud, lihwimata kiwi—-

riistu. Sawindusid ei osatud weel teha ja wististe oliwad

ka wibu ja nool alles tundmata. Toiduks oli see, mis ka—-

lapüügil wdi jahil saadi, loomade kaswatamisest ja polluha-
rimisest ei wöinud weel juttugi olla.

Iga jää-aja ja jäã-waheaja peame enestele dige pika
ette kujutama; wdib olla, et ta wiiskümmend-, isegi sada—-
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tuhat aastat lkestis. «Siin awaneb huwitaws waade.

Näib, nagu oleks Ees-Aasia ja Egiptus juba siis sinnamaale
joöudnud, kust ajalugu meile teateid annab, kui Pohja-Europa
ja Alpid alles wiimase suure, jää mdjul tekkinud rändamise
walude all kannatasiwad. Meie praegune ilmaiga kestab,
kui tema peale geologialiselt waadata, alles lühikest aega ja
möte kipub peale, et see jällegi muud midagi pole kui ainult

jää-waheaeg. Paljud uurijad kalduwad selle arwamise poole,
mille toetuseks nii möndagi ette wöib tuna. Nonda on tä—-

hele pandud, et Skandinawias kesksuwe soojus wiimase saja
aasta jooksul poole kraadi osa on langenud. Niihästi
Schweitsis kui ka Norras ei ulata mets mägedel enam nii

koörgele mägestikku, nagu kord waremalt, ja Schweitsis saa—

wat wiinamarjad keskajast saadik kord-korralt ikka hiljemine
küpseks. Toöe-asi on ka see, et Schweitsis kui ka Norras

jääliugustikud keskajal palju wähemad oliwad kui tänapäew.
Umbes 1600. aastast saadik hakkasiwad nad tubliste kaswa—-

ma, kuid wiimase kolmekümne aasta jooksul on nad jällegi
wähenenud. Kas me tdöeste jälle jää-ajale wastu sammume,
on küsitaw, wdöib olla, tuleb ainult wäikene kliima halwe—-
nemine läbi elada. Mödned uurijad on isegi arwamisel, et

tulepurtskawate mägede suurenew tegewus, mida wiimasel
ajal tähele on pandud, weel edasi kestab ja selle tagajär—-
jeks terwe maakera pikaldane soojenemine ilmub.

Pilt 2. Alginimese pealuu, Belgiast
Spy koopast leitud.
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Niüpalju on aga kindel: meie elame weel praegu
kaunis külmal mac-ajaloo periodil. Sellele arwamisele wiib
meid wanemate ajajärkude peale tagasi waatamine, iseära—-
nis kui me nöndanimetatud kolmislademikku ehk tertsiär-aja—-
järku silmas peame, mis jää-aja eel käis. Tema tundemär—-

giks oli, wähemalt kuni keskpunktini, terwet maad kattew
imeline soojus. Tähelepanemise-wäärt on, et sel ajal ka
wulkanid wäga koöwaste töötasiwad, mida eelnimetatud ar—-

wamise kasuks wdib tarwitada.

Tertsiär-ajajärk

oli rewolutsionide ajajärk. Kdik sügawusejoöud, mis muidu
ainult paiguti ja ajuti oma tegewust awaldawad, näiwad

ühinenud olewat, et ühisel jöul hiiglatöbd, maapinna pöh—-
jalikktu ümberehitamist, korda saata. Suured maa—-osad
muutusiwad wordlemisi lühikese aja jooksul mereks ja siis
uueste maaks; teised maa-osad kerkisiwad koörgele üle oma

ümbruse ja sünnitasiwad hiizlasuured mäe-ahelikud, mis ter—-

wele maale wöö ümber toömbasiwad. Alpid, Apenninid,
Karpatid, Kaukasia, Himalaja, Atlas, Poöhja- ja Lduna—
Amerika Kordillerid ja paljud teised koörged mäed on tertsiär—-
ajajärgul sündinud. Sellega käsikäes käis wulkanide tege—-
wus. Ka siin kerkisiwad määratumad mäetombud ülesse,
kuid teiste mägedega ei suuda nad kudagi woistelda. Lääne
mere mail ei ole tertsiär-ajajärgu jälgi leida.

Magjawesi, nagu me teda praegu näeme, on ühes
fdikidemannermaadega (mägede, orgude ja madalikkudega)
ja meredega tertsiär-ajajärgu sünnitus. Ka Saksamaa jöed
onenamaste sellest ajast pärit, kuigi jää-aeg siin palju muu—-

tusid on sünnitanud.
Kui pilku maagloobuse peale heita, siis näeme kohe,

Mubel maa üleüldiselt pikuti pöhja poolt loöuna poole
ulatab.

Kui Aasia pohjarand maha arwata, siis on kdikidel
maajagudel idast läände ulatäwa kalda joon woördlemisi lü—-

hikene. Esiajal oli see just wastuoksa. Wanemal tertsiär-
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ajajärgul ei olnud sügawat Atlandi okeani, mis pdhjast ldu—-

nasse käib, terwena weel olemas. Uks pohjapoolne man—-

nermaa, poõhine „Atlantis“, ühendas Pohja-Amerika, Gröö—-
nimaa ja Pohja-Europa ühiseks kontinendiks, kuna lduna

pool niisamasugune maasild Brasilia ja Ida-Afrika ühte
sidus.

Idapoose maa-poolkera wälimuse äramääramiseks oli

koige tähtsam see suur Wahe meri, mis praegusest Lääne—-
Indiast üle Loöuna-Europa, Pöhja-Afrika, Wäike-Aasia, Per—-
sia ja Ida-India kuni Louna-Hiinani ulatas ja ka Austra—-
lia meredega ühenduses wdis seista. See suur maailma—-

meri, mille wäikene osa praegune Wahe meri on, uhtus
löunas ja pohjas muistsete mannermaade kaldaid; ka need
kontinendid käisiwad, nagu Wahe merigi, pikuti läänest
idasse ja oliwad hoopis wähe praeguste kontinentide sar—-
nased. Ka moned saared ja saarestikud wdisiwad paiguti
aset leida, näituseks praeguste Alpide ja Karpatide kohal.

Tertsiär-ajajärgu Wahe meri, mille kuulus geolog
Suess, Tethyseks“ *) ristis, oli palju waremate ajajärkude
pärandus. Arwamata aastamiljonid woogas meri ümber
maakera idast läände; tema suurus ja kuju on ülsikutel
ajajärkudel muutunud, kuid tema iseloom on üheks ja seks—-
samaks jäänud. Ta oli ditswate loomasugude sünnipaigaks
ja ka hauaks olnud; uhked, koörged mäe-ahelikud on temast
wälja kerkinud ning aja jooksul jällegi pörmuks kokku lange—-
nud; muutuwatel randadel uhtus wesi kord rikkalikku soo—-
ja maa taimestikku, kord tühje, dudseid, kollaseid liiwakal-
daid. Alles tertsiär-ajajärgul muutus maailma-meri „Te—-
thys“ wäiksemaks sisemereks. Arabia ja Egiptuse ning Si—-
ria osad kerkisiwad pealepoole weepinda ja katkestasiwad
ühenduse India okeani ja praeguse Wahe mere wahel. See
oli midagi uut, üks nendest suurtest rewolutsionidest, mis

tertsiär-ajajärgul sündis. Kahtlemata oli „Tethys'e“ wähe—-
nemisel Europa ilmastiku kohta wäga suur tähendus, sest
palawatel ekwatoriwetel polnud enam wdimalik tema ran—-

dasid uhtuda.

Tethys on Greeka muinasl. merejumala Okeanos'e abikaas.
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On wüisiks tertsiär-ajajärku nelja periodi jaotada;
need on: eotsen, oligotsen, miotsen ja pliotsen.
Huwitaw on pilku selle peale heita, missugused muu—-

tused neil neljal periodil niihästi maakeras eneses kui

ta tema elanikkude seas sündisiwad. Arenemine läks sel
ajal nönda-üütelda kirsdidul edasi. Leidub weel üks ainus

ajajärk maailma ajaloos, kus muutused nii kiireste üksteise
kannul käisiwad, nagu tertsiär-ajajärgul; see on nimelt
Permi ajajärk, millest allpool koöneleme.

Järgnewates ridades püüame ainult Europa olukorda

silmas pidada.
Wanemal tertsiär-ajajärgul, eotsenipe riodil, oli pea-

aegu terwe Sksamaa kuiw. Ainult löuna pool otsas, kus

Pöhja-Alpide ahelikud taewa poole tousewad, loksusiwad
„Tethys'e“ soojad lained. Ka pohja pool oli meri, Atlandi
okeani osa, mis kitsast wiiru Pohja-Europa praegusest man—-

nermaast ja peale selle Louna-Inglismaad ja Daanimaad
kattis. Siiski oli Europast suur tükk kuiwa maad olemas

ja see ulatas wististe kuni Urali mägedeni.
Kliima, ilmastik, oli palaw ja kuiw, nagu Afrikas.

Lehtmetsi, kui neid üleüldse oli, leidus ainult körgematel
mägedel; nende kodumacaks oliwad eotseniperiodil pohja—-
maad: Terawmäed, Island, Gröönimaa, kust hulgana leht—-
puude jätiseid on leitud. Lääne-Europa madalikkudel kas—-

wasiwad pea-asjalikult alatihaljad kookos-, datli- ja härja—-
põlwe-palmid, loorberi-z, kaneeli- ning wiigipuud, arauka—-
riad ja mammutipuud; nende seas leidusiwad aga moöned

niisugused puud, mis lehed ajuti maha poetasiwad, nagu
platanid, paplid, lepad ja jalakad. Uleüldiselt on aga, lei-
tud jätiste najal otsustades, Inglismaal ja Prantsusmaal
sel ajal täieline ldunamaa, troopikaline taimeriik walitsenud.

Sellega käiwad ka need pehmete loomade jätised kokku,
mis sellestsamast maakera-kihist leitakse; muu seas elasiwad
mitmed toud suuri tigusid.

Kdige enam huwitawad meid selle suguwoösa loomad,
millest inimene wälja on arenenud, nimelt imgtajad. Wa—-

nema tertsiär-ajajärgu imetajate loomade jätiseid leitakse
teatud maalademetest, mis Reims'i (l. rängsi) ümbruses asu—-



22

wad. Siin on koöne nimelt koörgemal seiswatest, kaugemale
arenenud imetajatest, kes oma järeltulijaid emaihus üles
kaswatawad. Wähem arenenud imetajad, nimelt kukkurelajad,
ilmusiwad juba palju waremine, mitmed aastamiljonid enne

seda maakerale. Aga ka need enam arenenud imetajate töud
on alles madalal astmel. Noönda nit. leiduwad kabjakand—-
jad, kes pooleldi alles kistjad loomad on, ja kistjad, kes

osalt kukkurelajate ja putukasööjate laadi on. Kabjakandjad
pole weel paaris- ja paaritakabjalisteks wälja arene—-

nud; diguse poolest ei woöigi mingisugusest kabjast räätida,
sest loom toetab terwe oma wiiewarbalise päka maha. Kdige
paremine nendest loomadest on phenacodus tuntud (w.
pilt 3), teda meie praeguse hobuse esi-isaks peetakse, mida

Pilt 3. Phenacodus primaevus, kärbisarnane loom,
Pöhja-Amerika Wyomingi (l. uaiomingi) osariigi

eotsenikihtidest leitud.

aga wälimuse järele raske on otsustada. Kuigi me

tähele panemata jätame, et nende loomade jalgade ehitus
omasugune on, siis näeme ometi kohe, et nad ka oma suu
laadi poolest pärastistest kabjakandjatest terawalt lahku lä—-

hewad. Madalate hammaste peal seisawad üksikud kühmud,
konarad, nagu seda praegu weel sea juures tähele wdib

panna. Praegusel hobusel on teatawaste koörged, postisar—-
nased et s muidu niisuguse ehitusega suu, mis taime—-
toidu puremiseks idealselt kohane on. Phenacodus'e ham-
maste järele otsustades peab aga arwama, et ta taimetoidu
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koörwal ta lihatoitu ei polanud; nönda oli ta „kdige—-
sööja“. Jooksukiiruse poolest ei wöinud ta wististe prae-
guste hobustega kudagi wöistelda.

Niisama esilaadilised tundemärgid, nagu wanematel

kabjakandjatel, oliwad ka selle-aegsetel kistjatel loomadel.

Kdige pealt puuduwad neil kihwad, mis pärastistel lihasöö—-
jatel nii suurt osa etendasiwad. Loomade pea-aju oli nende

pealuu kohta wordlemisi wäga wäikene.

Wäga laialilagunenud oliwad sel ajal poolahwid. Ka
nemad tuletawad mönes asjas kabjakandjaid, putukasööjaid
ja kistjaid loomi meelde. Praegu on need loomatdud üks—-

teisest selgeste eraldatud, siis ei olnud seda aga weel mitte

Pilt 4. Hyracotherium venticulum, Wyomingi
eotsenitkihtidest.

Kui me aga neid loomade jätiseid tähele paneme, mis

hiljemates maakihtides leiduwad, siis näeme, et taimetoit-
laste tundemärgid ikka selgemine wälja kujunewad. Juba
keskt- ja nooremal eotseniperiodil leiame peatüüpusid palju
selgemal kujul. Paarita- ja paariskabjalised on juba nähta—-
wale tulnud; wiimaste sekka langeb sale hirwemoodi xipho-
don, esimeste sekka — üks praeguse hobuse alg-esiwanem,
hyracotherium (w. pilt 4), kfellel alles pea-aegu seahambad
oliwad, kuna ta jalad arenemises juba sammu edasi oliwad
astunud (esimestel jalgadel 4, tagumistel 3 warwast, kuna

henacodus'el fõikide jalgade otsas 5 warsbast oli). Ka

Mhasbojad on juba selgemalt tunda, kuigi eht kistjaid loomi
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täieste arenenud kihwadega terwel wanemal tertsiär-ajajärgul
dige harwa leidub.

Kes Alpides wdi Karpatides eotseniperiodi maakihtisid
on uurinud, see teab, et nendes eelkirjeldatud loomajãtiseid
waewalt leida on. Selle asemel puutuwad iga sammu peal
iseäralised litrimoodi, mönikord taalrisuurused kiwistused
silma, mille sisemuses arwamata palju kambrikesi peitub.
Kord elutsesiwad nendes wäiksed algloomad: üherakulised
olewused, juurjalgsete (rhizopoda) tlassist prit. Need 100-

makesed seisawad wormita protoplasmast koos ja aitawad
endid sormetaoliste kehaosade abil edasi; nendesamade jala-
keste abil püüawad nad ka toitu. On aga jalakene oma

kohuse täitnud, siis walgub ta jällegi üleüldisesse protoplas—

masse tagasi: ühed nendest loomakestest oliwad kestata,
teised kestaga. Ka praegu elawad weel nende suguwennad
hulgana mere“ pöhjas, kuid nad on palju wäiksemad kui

eotseniperiodil elanud esiwanemad, keda nende rahasarnase
wälimuse pärast nummulitideks (nummus — raha) ni-

metatakse.
Nummulitide (w. pilt 5) ülirohke laialilagunemine on

üks suurepäralisematest nähtustest maakera ajaloos. Nii—-

kaugele kui eotseniperiodi Wahe meri ulatas, ujusiwad tema

woogudes tihedadkarjad neid algolewusi. Hispaniast ja Ma—-

rokkost hakates, läbi Wäike-Aasia, Persia, Ida - India

Pilt 5. Nummulidid.
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ja Hiina, Sunda saartel ja Filippinidel leidub igal pool
lubjakiwa, milles nummulidid peituwad; paiguti on need ki—-

wid pea ainult nende loomakeste karpidest ehitatud. Mil—-

jonite kaupa langesiwad surnud loomakeste karbid merepohja
mudasse, kus nad ära kiwinesiwad ja sajadtuhanded aastad

puhkama jäiwad, kuni wiimaks mägede tekkimisel merepoöhi
koörgele töusis ja nad weepinnast wälja toöstis. Nönda

woib ka seda seletada, miks nummulidid nii koörgetel mäge—-
del ette tulewad; näit. leiduwad nad Lääne-Alpides 1650

ja Himalajas isegi 2400 sülda merepinnast körgemal. Wae—-
walt on ühtegi asjaolu, mis tertsiär-ajajärgul sündinud
maakera-muutusi nii heledasse walgnsesse tostaks, kui

nummulidid, mida koörgetelt mägedelt leitakse.
Nummulitidel oli ainult lühike, kuid seda lopsakam

ditse-raeg. Wanemal ajal oli neid wähe, tertsiär-aja algusel
kaswas nende hulk imeruttu, kuid juba sellesama ajajärgu
kestpaigas kaowad nad niisama kiireste, nagu nad ilmunud

oliwad. Ainult üks toöug nendest (polystomella) on meie

ajani alale jääuud.
Oligotseniperiodil oli maa ja wee :jaotus Kesk-Euro—-

pas hoopis teine kui eotseniperiodil. Möolemaper iodiwahe
peal langes terwe Pohja-Saksa madalik ja meri ulatas kuni

Frankfurdini (Oderi kaldal), Leipzig'ini, Kassel'ini ja Os—-

nabrück'ini; üksikud lahed aga tungisiwad weel sügawamale
maa sisse. Louna poolt tungis soe merewesi Ulem-Rheini
madalikuni ja ulatas kuni Mainz'i ja Frankfurdini. Wii—-
maks ühinesiwad pöhja- ja löunameri.

Kuiwaks jäi pea-aegu terwe Loöuna-Saksamaa ja osa
Kesk-Saksamaast. Harz'i mägestik paistis saarena woogu—-
dest wälja.

Nü oli siis, kui meri kdige laiemale oli lagunenud.
JFuba waremalt tähendasime, et tertsiär-ajajärgul maapinnal
sagedaste märg jakuiw waheldasiwad; kord walitses meri, seal—-
samas juba maa. Sellest annab sellekohane maakihtide wa—-

heldus tunnistust. Kordamööda leidub sawi- ja liiwakih—-
tisid, mis wesi kokku loksutanud, ja lademeid, mis kuiwal
maal tekkisiwad, näituseks pruunsöe-kihtisid.

Kiwisöe tekkimine tähendab selle peale, et oligotsenipe—-
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riod niiske ja sooja kliimaga oli, kuna eotseniperiodi kuiwaks
ja palawaks wdib pidada. Igatahes oli Kestk-Saksamaa
ilmastik pea-aegu troopikaline, nagu seda praegu Floridas
woi Louisianas tähele wöib panna. Oligotseniperiodi liiwa—-

kiwis, mida Hessenist leitakse, on palju puu- ja lehejätiseid
palmidest, küpressidest ja mammutipuudest; alatihaljad leht—-
puud, muu seas palmid, katawad maad.

Soometsades elasiwad karjakaupa kabjakandjad, kes

eotseniperiodi omadega wörreldes rohkem arenenud oliwad.

Wäga laialt elasiwad terwes Lääne-Europas palaeotheri-
um'id, s. o. „wanad loomad“, kelle suurus lamba ja ho—-
buse wahel koöikus. Palaeotherium'il (w. pilt 6) oli mets-

hobuse nina, esimestel kui ka tagumistel jalgadel kolm war—-

wast, mis köik maha puutusiwad. Hammaste ehitus läks

esiwanemate (hyracotherium'ide) omast tuntawalt lahku.
Puhtad konar- ehk kühmhambad on kadunud; konarlust ta-

sandawad uued hambajaod; hamba wälimine külg omandab
W wormi.

Nönda siis näeme palaeotherium'is niisugust tähele—-
panemise-wäärt looma, kes teatud astet praeguse hobuse
arenemise ajaloos esitab. Oligotseniperiodis leidus aga ka

ehtsaid paariskabjalisi (sorakandjaid), nagu anthracothe—-
rium eht söeloom seda näitab, kes oma nime sellest on saa—-
nud, et tema jätiseid pruunsöe-lademetest sagedaste leitakse.

Pilt 6. Palaeotherium magnum.
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Selle järele otsustades pidi ta soodes elama. Tema lähedatest
sugulastest on wististe küll meie-aegne siga wäãlja arenenud. Na—-

gu temal, nii on ka tema esiwanematel jalad nelja warwast kand-

nud, mille seas äärmised keskmistest pisut lühemad oliwad. Puri—-
hambad on konarlised, silmahambad hoiawad kihwa wiisil
wäljapoole.

Mäletsejate eelkäijana ilmub selsamal ajal anoplothe-
rium, telle warwaste wahel ujumisenahad, lestad, oliwad

ja kes oma arutu pikka, tugewat saba sodudmise aeruks tar-

witas. See oli lühikeste jalgadega, sarwedeta loom, umbes

tapiri suurune ja selle laadi.
Wististe on juba wanemal tertsiär-ajajargul Alpides

ja muudes Europä praeguste mägestikkude paikades maapind
rahutuks läinud. Aga nende mägede täieline üleskerkimine,
mida me praegu maakeral näeme, sündis alles miotseniperi—-
dil ja see tegewus kestis kuni kdige noorema tertsiär-ajajrgu
periodini. Selle toenduseks on see asjaolu, et wanemad

tertsiär-ajajärgu maakihid mägede sünnitamisel kaasa kisti.

Nummulidi-lubjakiwist rääkisime juba eespool. Aga ka li—-
wakiwi ja kiwiweermete segu Poöhja-Alpides ja meresünni—-
tused Pohja - Peloponnesuses nooremast tertsiär-ajajärgust,
pliotseniperiodist, toendawad endiseid sonu.

Sel ajal pidiwad Europas pohjalikud muutused, pöö—-
rangud päewakorral olema. Äge wöitlus maa ja mere wa—-

hel, kus maa esiotsa wditjaks jäi. Esialgse Wahe mere ots

lähenes. Arabia ja Ulem-Egiptus kerkisiwad weest wälja
ja lahutasiwad praeguse Wahe mere India okeanist; selle
ühenduse seadis ainult kitsas kunstlikult kaewatud kanal meie

päãewil jälle jalale. Endised saared, mis praeguste Alpide
asemel oliwad, saiwad kindlaks maaks ja ulatasiwad Bal—-
kani poolsaarena kuni Wäike-Aasiani. Ka osa Italiast ja
Hispaniast kerkis juba miotseniperiodil weepinnast wälja.

Praegu tundub maawärisemist Saksamaal harwa (Saksi
mägestik wälja arwatud), aga on küllalt poöhjust arwata,
et lugu kord just wastuoksa on olnud. Niisugune hiiglatös,
nagu Alpide üleskuhjamine, pidi ennast ka ümberkaudsele
maale tunda andma. Tdepoolest näitawad mitmed selleko—-
hased märgid, et maawärisemised kuni Pdhja - Saksamaani
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on ulatanud ja suurema jouga kui seda wiimaste maawri-
semiste aegus üleüldse on nähtud.

Et maapind mitmes paigas lohkes, siis ilmusiwad
tuldpurtskawad awandused. Teised aga arwawad, et just
laawa maakera-pinna lohkema sundis, et omale wäljapäãse-
miseks teed leida.

Mibotseni-ajajärgul oliwad suured osad Saksamaad soode
ja rabade all, millega wäiksed järwed waheldasiwad. Siin
aswas uhke ja lopsakas taimestik, mille jätised pruunsöe tek—-

kimiseks materjali andsiwad. Taimeriik läks oligotsenipe—-
riodi omast wast wähe lahku. Mönede praeguste puutdu—-
gude seas kaswasiwad alatihaljad palmid, kampweri- ning
kaneelipuud, magnoliad, mirdid j. t. Pikkamisi näib aga
kliima külmemaks muutunud olewat, kuna niiskus endiseks
jäi. Praeguse Brandenburi liiwahangede asemel, kus ainult
männid kaswawad, oliwad siis sood küpressimetsadega, nagu
seda Mexikos ja Virginias nha wdib. Seal korwal ilut—-

sewad platanid, wahtrad, paplid, kased ja teised praeguse
aja metsapuud. Talwel aga sadas lund ja külmetas. Isegi ke—-

wadekülmasid arwatakse selleklohaselt rikutud lehtede järele
oletada wdiwat.

Sellele toredale taimeriigile tegi högaw laawa oota—-

mata otsa. Ta walgus häwitades üle pöliste metsade ja
kattis terwe maa, pikkamisi basaldiks hangudes. Kui sellele
pikem rahu-aeg järgnes, siis wois maapinnal uus elu tär—-

gata, kuid harilikult tuli siis uus laawawool, mis jällegi
koigele otsa peale tegi.

Miotseniperiodi loomariigis tömbab meie tähelepane—-
mist see asjaolu oma peale, et imetajad juba mitmekesise—-
maks on muutunud. Sel periodil ilmuwad Europas esi—-
mest korda suured lotikandjad. Uks nendest, dinotherium,
oli meie elewandiga kaugelt sugulane, kuid wiimasest suurem;
temal kaswasiwad alumisest löualuust pikad kihwad wälja. Enam
elewandi moodi oli mastodon (w. pilt 7); temal oli (wä—-
hemalt miotseniperiodil) neli pikka kihwa, kaks ülemise, kaks

alumise loõualuu küljes.
Umbes selsamal ajal ilmub ka ninasarwik ja jäcb kuni

jää-aja löpuni Europas igal pool elama. Nüüd siginewad
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Europa metsadesse ja rohulaantesse ka esimed sarwikud mã—-

letsejad. Huwitawad on nimelt miotseniperiodi pödrad oma

tüükast ühe-, ladwa poolt kaheharulise sarwega.
Ka murdjad loomad on heaste arenenud. Küll ei leia

me weel wäljakujunenud karusid, koeri ja hunta, sest need
kdik oliwad alles ühes amphieyon'i nimelises esiwanemas
koos; aga me näeme juba kassisid, neid ilusaid loomi, kelle
kehas kaunidus ja tugewus ühel ajal aset leiawad. Kassil
on juba tugewad kihwad, kühmhambad on kadunud; kdik

———
näitab, et niisugune suu kinnihaaramiseks, kiskumiseks ja ldi-

kamiseks wäga kohane on. Kdige hirmsam rööwloom, kes

kunagi maakeral on elanud, oli nöndanimetatnd modgatiiger
(machaerodus, w. pilt 8), fassi seltsi loom, pikkade jalga—-
dega ja allapoole köwerasse pööratud saehambaliste, modga—-
sarnaste kihwadega. Wististe on see loom alginimese köige
kardetawam waenlane olnud. — *

Kdige wiimasel tertsiär-ajajärgu astmel, nimelt plio—-
tseniperiodil, saab imetajate-ilm ikka enam praeguste järeltu—-
lijate sarnaseks. Paljud podrad, antilopid, tapirid, podra—-

Pilt 7. Mastodon angustidens, Lõuna-Prantsusmaalt
Simorre miotsenilademitust leitud. 5
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kitsed, sead, ninasarwikud ja jöehobud, hüäned, koerad, ka—-

rud, loöwid ja ahwid elutsewad Kestk- ja Loöuna-Europas.
Esiotsa elawad ka hiiglasuured lotikandjad, dinotherium ja
mastodon edasi; aga juba pliotseniperiodi keskpaigas loõpeb
dinotheriumi sugu ja tema asemele ilmub elewant Euro—-

passe. See on nöndanimetatud elephas meridionalis,
Afrika praeguse elewandi lähedane sugulane, 18 jalga
korge, seega kuiwal maal kodige suurem imetaja, keda tundma

on öpitud. Nende loomade alg-kodumaa on India, kus
nende esiwanemateks teatud mastodonid oliwad.

Hobuse arenemine joöuab pliotseniperiodil teatud lõpu—-
punktini. Kestktertsiär-ajajärgu palaeotherium'ist, kes alles
kolme warba peale toetas, saab esiteks isesugune „waheloom“;
sellele järgneb kena seebrasarnane hipparion (w. pilt 9),
kellel ikka weel kolm warwast on, millest aga kaks äärmist
maha ei puutu (w. pilt 10). Purihambad kaswawad kord—-
korralt ikka pikemaks ja nende pealmisele pinnale ilmuwad

sigrisagrilised puremise-narad.
Wanemal pliotseniperiodil leidus hipparion terwes

Europas igal pool, nagu seda paljud jätised tdendawad.

Pilt 8. Löuna-·Amerika modgatiiger (machaerodus neogaeus),
Argentina pampasesawist leitud.
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Nähtawaste elas ta karjakaupa, nagu pärastine metshobu.
See ilmus ühes elewandiga, wististe ka Indiast. Amerikas

paistab hobuse arenemine, wiiewarbalisest kuni ühekabjalise
jalani, weel selgemalt silma kui Europas, sest seal leiduwad
teatud wahelülid hipparion'i ja hobuse wahel. Sel ajal
aga, kui europlased nerita üles leidsiwad, oli Amerika

oma hobune juba täieste kadunud, otsa saanud, wististe

sealsete elanikkude jahihimu tagajärjel. Niisamasuguse saa-
tuse osaliseks oleks wististe ka Europa hobune saanud, kui

siinne elanik hobuse tulu küllalt wara tundma poleks dp—-
pinud ja teda taltsutama hakanud.

Nagu looma—- ja taimeriigis, niisama liigub ka terwe
maakera arenemine nendes roobastes edasi, mis miotseni-
period kätte on näidanud. Mere taganemine, mägede sündi-
mine ja kliima jahtumine kestawad edasi. Hollandi ja
Belgia madalmaa oli osalt alles wee all; Saksamaa pohja—-
rand ulatas wististe kaugemale meresse kui tänapäew;
Prantsus- ja Inglismaad ei lahutanud weel merekitsus; lai

maasild ühendas Greekamaad Wäike-Aasiaga ja lahutas Wahe
merd sellest pohjapoolsest sisemerest, mis ainult osalt

Pilt 9.F Hipparion gracile, Athena lähedalt
Pikermi pliotsenilademitust.
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praeguse Musta merega kokku langes. Louna-Europas pidi
maa mere eest mitmes kohas taganema: Tyrrheni ja Egeuse
meres räägiwad ainult weel möned saared endisest kindlast
maast. Ka Gibraltari merekitsus on wististe wiimasel tertsiär—-
ajajärgu periodil sündinud.

Pliotseniperiodi ilmastik oli Wahe mere maades umbes

niisamasugune kui tänapäew,ennem pisut külmem. Sedasama
woib ka Kesk- ja Lääne-Europa kohta ütelda.. Küll polnud
ju sel ajal soojamodtjat, kuid ühest kohast teise rännanud
loomad näitawad, kudas kliima on muutunud, soojenedes
woi külmenedes.

Tertsiär-ajajärgu löpp on midagi kurba. Suured osad
Europast, kus sooja ilmastiku käes rikkalik elu ditses, muutu—-

siwad tühjatks, koörbesarnaseks. Täieste hukka sai taimeriik,
sest taimed ei pääsenud pögenema, kui külm lähenes. Aga
ka loomade seas on külm rikkalikku surmaldikust pidanud.
Ainult kergeste liikuwatel loomadel läks korda löuna poole
poõgenedes oma elu päästa; uuel kodumaal pidi siis sisse—-
rändajate ja endiste elanikkude wahel äge wditlus elu eest
algama, wditlus elu ja surma peale, mis norgemad niisamuti
ära häwitas, nagu külm ja nälg seda poöhja pool tegiwad.

Pilt 10. Hobuse jala arenemisekäit: A phenacodus — eotse--
nist; B hyracotherium — eotsenist; O palaeotherium — oli-
gotsenist; O anchith erium — miotsenist; E hipparion— plio-

tsenist; F hobune — praegune.



I. Maaktera ehitus Stübeli järele.
Maatkera südames asub weel hööguw-wedel (gaasitaoline ?)

testtolle (punane); see tardub oma wälimises osas aegamööda
tugewaks maakoorikuks (hall), millest arutu hulk purtskamisekana--use läbi tkäib. Kanalid ulatawad otsapidi pealmise koorerüü
laawahäiludesse, nöndanimetatud „periferilistesse kolletesse“, mis
tardunud maakoorikut kdige wälimise kihistikuna ümbritseb.
Praegusel maakera seisukorral on suurem hulk ühendusekanalisid
(must) ummistanud; seepärast on periferilised kolded maakera

sisemusest suurelt jaolt eraldatud ja tarduwad aegamisi ära.
Ainult mone üksiku kanali kaudu (punane) leiab hödguw-wedel
testtolde-ollus omale wäljatungimiseks siiski weel teed. (Wördle
lehetülg 75.)



111. Maatera ehitus Wiecherti, Johnseni ja von Wolffi järele.

Maatkera pealmist koort, wajustekorda, ei ole kummagi
pildi peale üles tähendatud, sest et ta teiste piirkondadega wör—-
reldes ülidhutene on.

Maakera seisab kahest lahkuminewast osast koos; need on:

raudtuum (helehall), millest teada role, kas ta köwa, wedel wöi
gaasisarnane on, ja kiwirüüd, mis kaheks hööguw-wedelaks
(punane) ja kaheks töwaks piirkonnaks (hall) jaguneb. Sisemises
sula olluse piirkonnas wotab tardumise tagajärjel laawa maad;
siin peituwad wulkanilised jöud. Rohke hulgana tungiwad purts-
kamisekanalid läbi sisemife köwaks tardunud piirkonna wäljapoole
ja ulatawad ühenduseteedena wälimisesse sula olluse piirkonda.
Selle piirkonna üksikud sopid ulatamad kaugele kdige pealmise
tõwa koore sisse, paiguti (praegugi weel tuld purtskawate mägede
all) ligemale maakera pinnani tungides (wordle lehek. 76).
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Suurem hulk loomatöugusid pidi sel ajal nii wi teisiti hukka
saama. Küll on lahkekäeline loodus nii möndagi uut wana

asemele loonud, aga endisele ditswusele pole taime- ja looma-

riik enam jöudnud. tiut
Wiiks pikale koõiki neid loomi ülesse lugeda, kes pliotseni-

periodi ajast saadik Europast jäädawalt on kadunud. Hukka
saiwad suured lotikandjad, dinotherium ja mastodon, ja ka

hirmsad moödgatiigrid ning rohkearwulised ahwid, kes mone—-

dele praegustele ahwitdugudele lähedalt sugulased oliwad.

Paljud imetajad on meie juurest ära löunamaale pogenenud
ja sinna jäänud: elewandid, ninasarwikud, joöehobud (kes
tertsiär-ajajärgul ka Inglismaal elasiwad), loöwid, hüäned,
antilopid, pödrakitsed, kaamelid, kaelkirjakud, okapid jne.
ühte peab aga tähendama: meie loomariigi waeseksjäämist
wöib küll waewalt ainult ilmastiku halwenemise arwesse panna.

Tertsiär-ajajärgu järele ilmub inimene Europasse. Ta

seisis alles nii madalal kulturajärjel, et ta murdjate loomade

wastu end kaitstes ainult kiwi-söjariistu ja kawalust mdistis
tarwitada. Ta oskas esizilma hiiglaloomi loõksu meel tada
ja loi nad siis surnuks. Wäiksemaid jahiloomi, hobusid ja
põtru, pidi ta wististe hulgana ära häwitama. Looduse—-
rahwad ei muretse tulewiku eest. Kui hea juhtumine käe—-
pärast, siis tapab ta niipalju kui ta aga jöuab. Mida ta

ära ei suuda süüa, selle jätab ta maha mädanema. Niisu—-
guses jahihimus on Amerika indianlased sealse metshärja,
pühwli täieste ära häwitanud. Alginimesel oliwad wististe

niisamasugused kired. Temale wdime ka seda süüks anda, et

nii paljud loomatoud, mis weel wiimasel tertsiär-ajajärgu
periodil Europas igal pool elasiwad, nüüd täieste kadunud on.

Kriidi-ajajärk.

Tertsiär-ajajärgu eel kãiwat ajajärku nimetatakse „kriidi—-
ajajärguts“. Selle ajajärgu löpust wdib umbes kolm miljoni
aastat möödas olla. See on maakera ajaloost wikene osa,
kuid ka selle aja jooksul. on arwamata muutused sündinud.
Kdik, mis tertsiär-ajajärk löi, puhkas enne seda alles maa—-

kera pdues warjul. Kriidi-aegne mäilm oli wälimuse poolest
Dr. Lindemann — Maa. 2
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teistsugune: tasased mannermaad, hiiglasisalikud maal ja
meres. Kriidiaja ja tertsiär-ajajärgu wahe-tundemärgiks on

suurte elukate — sauruste suremine ja enam arenenud imeta—-

jate ilmumine.
Kliima polnud milgi tingimisel soojem kui wanemal

tertsiär-ajajärgul, seda töendawad lehtpuud, mis meie-aegsete
vajudega, paplitega, wahtratega ja loorberipuudega lähedalt
sugulased on. Kriidi-aeg on taimeriigi rewolutsioni-aeg.
Nagu tertsiär-ajajärgu algul imetajad loomariigis ülewdimu

oma kätte kisuwad, niisama ilmuwad kestk-kriidiajal taimede

hulkakoorseemnelised diekandjad (angiospermae) ja trjuwad
paljaseemnelised (gymnospermae) eneste eest igalt poolt ära.

Koorseemneliste algkodumaa oli wististe Pohja-Amerika, kus

nad juba kriidiaja algul laiali oliwad lagunenud.
Koorseemneliste woidukäik on meile niisama tume kui

hüglasisalikkude kadumine. Wdib olla, pdohjeneb see kliima—-

wööde tekkimises, mis kriidiajal dige tuntaw pidi olema.

Pohja ja löuna loomariigi wahel tunduwad silmatorkawad
lahkuminekud. Poöhja pool pidi juba tali olema, kuigi mitte

just praeguse sarnane.
Kaheidulehelised taimed (dicotyledones) tekkisiwad

kriidiajal Amerika parajas kliimas ja rändasiwad sealt endist
mannermaad mööda Europasse, kust nad edasi lduna poole
läksiwad. Kdige wanemate kaheiduleheliste taimede seas
pidiwad juba niisugused puud ja podsad leiduma, mis oma

lehed maha poetasiwad (pajud, paplid, jalakad, tammed,
platanid), ennast nönda aasta-aegade järele seades. Kliima-
omadused, mis neid taimi edendasiwad, wdisiwad saurustele
häwitawaks saada. Nad suriwad parajas wöös ära, sest
wististe ei leidnud nad „talwel“ küllalt ülespidamist. Soo—-

jemates maades on hiiglaroomajad aga kuni tänapäewani
elusse jäänud.

Kriidi-ajajärgu algul seisiwad Pohja-Amerika, Lääne-

ja Kesk-Europa alles ühenduses; teine suurem kontinent oli

praeguse Ida-Aasia paigal, ja ka suured osad Loõuna-Aasiast
ning Afrikast kerkisiwad pealepoole weepinda. Kriidi-ajajärgu
jooksul kadusiwad need maad ikka enam wee alla. Meri

kondis wöidurada. Mitte ainult kuiwad madalikud, waid
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ka mägised maad kadusiwad
woogude warju. Algkiwist
koos seiswa Saksi- ja Böö—-

mimaaga sündis niisamuti.
Tosist imestust äratawad

sellexaegsed uputused Inglis—-
maal ja Sahalinis, Poöhja—-
ja kaLoöuna-Amerikas, Gröö—-
nimaast lääne pool asuwal
Disko saarel jaLöuna-Afrika
idarannal — Natalis; igal
pool loi seal meri ühel ja
selsamal ajal woogama. See

wee-uputus, millest pea—-
aegu kodikide rahwaste mui—-
naslood jutustawad, sai
kriidi-ajajärgul te -asjaks.
Küsitawaks, waidlusi ärata—-

waks jääb ainult selle näh—-
tuse pöhjus.

Mere kaswamisega läks
nii siis hiiglasauruste elu—-
ruum maal ikka kitsamaks
ja halwemaks. Wdib omale
ette kujutada, kudas wee

toõusmisega korgemad maa—-

kohad saarteks muutusiwad,
kus peal maa-elanikud wee

eest warju otsisiwad. Aga
siin pidi neid näljasurm ta—-

bama, kui mitte wesi neid
waremalt ära ei uputanud.
Ikka laiemale walgus meri,
ikka rohkem suruti maa—ela—-
nikud tokknu. Nöoönda pidi
elu eest wöitlemine alatasa
ägedamaks minema. Selle—-

aegsed hiiglasisalikud oliwad
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enamaste taimetoitlased. Nende seas oli palju suuri,
aga nende kdikide üle walitses oma suurusega atlanto—-

saurus (waata pilt 11), kelle pikkus täiskaswanult 115

jalani ulatas ja kelle raskust enam kui 1800 puuda peale
arwatakse! Neid hiiglaloomi tunneme pea-asjalikult Amerika

kaudu. Nad käisiwad nelia jala peal. Europas on aga
wanemal kriidiajal hulga wiisil loom elanud, kes kahel tagu—-
misel jalal pidi kääima — iguanodon (waata pilt 12).
Tema pikkus on, kui jätiste järele otsustada, 33 jalani ula—-

tanud. Ehk ta küll taimetoitlane oli, ei olnud ta siiski üsna

ilma kaitseriistadeta: nimelt oli tema esimese jala pöial pist-
oda laadi. :

Pilt 12. Igusanodon Bernissartensis, Belgiast juura-
ja ktriidi·ajajärgu wahelisest sawilademitust leitud.

; Hiüiglasisalikkude körwal elasiwad kriidiajal ka wäiksemad.
Mere laienemisega ji nende kodikide eluase kitsamaks. Saago—-
palmi- ja sonajala-sood kadusiwad woogude alla. Nende

elanitud pögenesiwad koörgematele paikadele, kus suured rööw—-

sisalikud nad ära häwitasiwad.
; Kriidiajal elasiwad ka imelikud tserat opsidid, koige
isėralikumad saurused, keda tundma on dpitud.Neidwdiks
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eht sisalikhärgadeks nimetada, sest nad kandsiwad peas sarwi.
Nende pealuu oli wäga tähelepanemise-wäärt: eest läks ta

pea-aegu noka moodi terawaks, tahapoole ulatas pealuust
iseäralik lun, mis looma kaela kaitses. Tseratopsidide esi—-
mesed ja tagumised jalad oliwad ühepikkused, warbad hoid—-
siwad kabja moodi kokku ja saba oli sisaliku kohta lühike.

Kriidiajast leitud imetajad langewad enamaste wikeste

kukkurelajate seltsi. Kuid nende seas näib ka putukasööjaid
(siüil, karihiir) ja dige alglaadilisi rööwloomi elanud olewat.

Ldunapoolsetes meredes elas suur hulk tähelepanemise—-
wäärt loomi — karpelajaid. Nende karbid ei olnud seda
moodi, nagu praeguste sellesarnaste loo—-
made elukorterid. Küll seisiwad nad

kahest osast koos, kuid üks neist oli palju
wäiksem ja täitis teatud wiisil ainult
taane kohuseid, kuna suurem pool koige
imelikumad kujud omandas. Näituseks
tuletab üks nendest, requienia ammonia

(w. pilt 13), jäärasarwe meelde. Ise—-
suguste karpelajate, korratute karbipool—-
tega rudistide, kiwinenud jätiseid,
mis wahel kuni pool sülda pikad, leidub

Alpide ja Pyreneide kriidiaja maalade—-

mikkudes wäga sagedaste.
Kdik need imelikud karpelajad kao—-

wad kfriidiaja löpul ühes saurustega.
Ainult üks perekond nendest, ehama,

Pilt 13. Requienia
ammonia Louna-

Prantsusmaalt
kriidi-ajajärgu kihti—-

dest leitud.

on kuni meie ajani alale jäänud; ta armastab koralliseljakuid
omale eluasemeks walida.

Juura-ajajärk

on geologia-ajajärkudest wististe küll üks koige tuttawamatest.
Nii paljud on suurest Juura merest ja selle-aegsetest looma—-

dest (ammonisarwedest ja piksenooltest) kuulnud. Opetlased
nimetawad neid loomi ammonitidetks ja belemniti—-
detks. Mölemad on pehmed loomakesed — limulised
(mollusca), „peajalgsete“ (cephalopoda) flassist prit. Nimi
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tuleb sellest, et nende loomade pid jalakesed ehk katsumise—-
sarwed kroonina katawad. Praeguste loomade seast on weel

tindikalad ja hiiglasuured tinditigud niisuguste sarwede oma—-

nikud; wiüimaste katsumisesarwed on hirmsateks haaramise—-
abindudeks arenenud, mille wahelt wöimata on lahti pääseda.
Mitu korda on wesi hiiglactinditigude kehad kaldale uhtunud
ja siis on nähtud, et nende käed mehe käewarre jämedused
ning 33 jalga pikaks ja weel pikemakski saawad. Selle

järele wdib otsustada, et säherdused elukad

kuid see oli looma naha
all ja naha peale oli ise-
äraline tupp tömmatud

(w. pilt 14). Praegustel
tindikaladel on niihästi
tupp kui ka karp, koor,
kadunud; neil on selja
peal ainult sarwene wdi

lubjane leheke, kilbile.
Belemnitide wälimus oli

wäga kunstlik.

isegi wäiksematele laewadele kardetawaks wdi—-
wad saada, millest meremehed waremalt rääki-

siwad ja mida muinasjutuks peeti.
Belemnid id, tindikala lähedased sugulased,

polnud nii hirmsad elukad. Neil oli karp,

Pilt 15. Ammonit
juura-ajajär gust.

Ammonidid (w. pilt 15) on pealiskaud—-
selt waadates meie praeguste labatigude
(planorbis) laadi. Kui aga koore ehitust
lähemalt waadelda, siis selgub, et see paljudest

Pilt 14 kambritest koos seisab; kambrid on koore serwa
Belmnit eht mööda jookswa kanali kaudu üksteisega ühen—-
n.n. piksenool. duses. Ammonitide üks sugulane elab weel

praegu India okeanis; see on söödaw pärli—-
paat (nautilas).

Eht ammonidid leiduwad juba maakera ajaloo hallidel
ajajärkudel; nende ditse-raeg on aga maakera ajaloo keskpäe—-
wadel — triase-, juura- ja kriidizajajärkudel. Iseäranis
mitmekesiseks muutuwad need loomad juura — ajajärgul,
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ilusaks nende karpide ehitus, keeruliseks karpide kambritesse-
jagamine.

Juura-ajajärgu kihtisid leidub kdigis maailmajagudes.
Peale Lääne-Europa, kus nad iseäranis Prantsusmaa ja
Schweitsi piirimägestikus hästi wälja on arenenud, on neid

Wenemaal Moskwa lähedal, Wolga ümbruses, Krimmis
ja Kaukasias leida. Ka

Kuramaal tuleb neid ette

(Windawi jde kaldal).
JFuura—-ajajärk ja—-

gatakse kolme peaperiodi,
need on lias, dogger
ja malm.

Lias on Inglise
keeli söna ja tähendab
lubjakiwi, mis sawiga
tubliste segatud. ——

Kui maakeraprae-
gust nägu liaseperiodiga
woörrelda, siis wdib

koige pealt ühte kind-
laste ütelda: Waikne
okean woogas siis nii-

sama, nagu nüüdki;
wähemalt löuna- ja
põhjapoolne osa sellest
määratust weekogust on

poline wana, juba sellest
ajast pärit, kus, wdib

olla, weel ei kalu, alg- Pilt 16. Pentacrinus Briareus, Inglis-
wähka, limulisi ega maalt liasekihtidest leitud.wähka, limulisi ega
okasnahkseid ei elanud.

Juura- ja kriidi-ajajrk on oma arenemises mitmeti

sarnased. Mölemad algawad maaperiodiga ja löpewad wee—-

uputusega. Seda töendawad kiwisöe-lademed. Liaseperiodi
taimeriik oli aga omapärane; puuduwad alles lehtpuud, rohi,
eht palmid.

Lääne-Europa pidi kuni Bornholm-Dresden-Regensburi
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jooneni sooja wee all

seisma, mis mitme—-

sugustest elanikkudest
kubises. Me tähen—-
dasime juba ammo—-

nitide ja belemnitide

peale. Nimetatud
olgu weel imeline

mereliilia (pen-
tacrinus, w.pilt 16),
kelle lai kroon pika
warre otsas mere—-

pohja-mudast ülesse
kerkis. Mereliiliate

perekond elab mere—-

sügawuste uurijate
ütlemise järele weel

praegu okeanide poh—-
jas edasi, neid pai—-
guti rikkalikult kattes.

Selle-aegse okeani

walitsejad oliwad

ichthyosaurus eht
kalasisalik ja plesio—-
saurus ehk mere—-

madu. Esimene oli
umbes kala moodi.
Tal oliwad laiad
oimudesarnased ja—-
lad, suur oim seljal
ja lai, umbes poole—-
kunu laadi saba
(w. pilt 17). Maa—-
kera minewiku uurija
Zittel arwab, et

ichthyosaurus ni-

nast pääsukala, ham—-
mastest krotodilli,
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peast ja rinnast sisaliku, oi—-

mudestwalaskala ja selgroost
ning sabast kala moodi olnud.

Kdige imelikum on looma

pea: silmade ümber seisawad
laiad kondid; nokk on hiigla—-
suur, doönsustega kaetud;
suus wiiskümmend hammast,
mis mehe pöidla suurused.
Need hirmsad lduad pidiwad
ichthyosauruse selle - aegse
mere walitsejaks tegema, sest
ei ole ühtegi elukat teada,
kes temaga wdistelda oleks
woöinud. Tema ülewdimust

räägiwad ka tema wäljahei—-
dete jätised.

Ködik kalasisalikud oli—-
wad nähtawaste paljad, ilma

soomusteta. Niisamasugune
pidi ka plesiosaurus olema.
Temal oli wäike pea ja
nina ning ta suu polnud
mitte nii hirmus kui ichthyo—-
saurusel. Kael ilmatu pikk,
selle otsas sisaliku pea (w.
pilt 18). Wististe elas see
loom merepinnal wee sees
ja toõstis ujudes pea weest
wälja. Ichthyosaurused on

omas sülda pikaks kaswanud;
plesiosaurus oli oma pika
kaela peale waatamata wis—-
tiste wäiksem.

Keskjuura-periodi ni—-

metatakse dogger iks, ka

„pruuniks“ juuraks. Sel

periodil algawad wee-upu—
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tused. Kasel ajal pidi meres palju loomi elama (meresiilid,
karpelajad); selle-aegsed selgroolised pakuwad aga wähe huwi—-
tust. Haikalasid näib dige palju elanud olewat. Kas ehk
need just ichthyosauruste waenlased ei olnud? Kuiwamaa—-

lastest tunneme ainult wäikseid kukkurelajaid, kes Amerika
kukkurrotta meelde tuletawad.

Teatud doggeriperiodi maalademetel on suur tehnikaline
tähtsus, sest seal leidub palju rauda, mille tagajärjel suur
mäetööstus mitmes koh-s praegusel ajal elule on tekkinud.
Raualademed on nähtawaste meres, kalda ääres madalas
wees tekkinud. Kust see raud sinna kokku on walgunud, selle
kohta ei leia kindlat wastust. ;

Doggeriperiodi teine iseäraldus on see, et selle-aegne
lubjakiwi enamaste üksikutest, püssirohu-sarnastest teradest,
oolithidest, koos seisab. Terwed kiwikihid on läätse kuni

erne suurustest lubjakiwi-terakestest kokku pandud. Weel

praegusel ajal wdöib niisuguste kiwide tekkimist tähele panna,
näituseks Punase mere ja Florida rannas. Nüüd sünnib
seda aga wäiksel määral.

JFuuralademete wiimane kiht on malm ehk walge
juurq. Mönes asjas läheb ta kahest eelmisest kihist (liasest
ja doggerist) silmatorkawalt lahku. Esiteks wälimine tundemärk:

sellexaegsed kiwid on pea alati heledad, monikord hiilgawad
walged, kuna „mustas“ (liases) ja „pruunis“ juuras
(doggeris) tumedad wärwid walitsewad. Niisugune wärwide

waheldus seisab osalt selle materjali muutusega ühenduses,
millest kiwid tekkisiwad. Malmiperiodil ilmuwad korraga
suurel hulgal merekäsnad ja korallid. Nende tiwinenud

kehadest seisawad Schwabimaal terwed mäed, isegi mitme
wersta pikkused mäe-ahelikud koos. Nimelt rohkenewad
käsnad imestamisewäärt ruttu. Schwabimaal wdöib mitmes

kohas näha, nagu oleksiwad käsnaseljakud lubjakiwi—kihtidesse
tunginud. Muidugi oli lugu tdepoolest otse ümberpöördult.
Mere pöhjast töusis käsna- ehk koralliseljak merepinnani.
Wesi kandis tema ümber aegamööda lubja kokku, mis seljakute
ümber heitus. Kui moönes kohas meri pärast ära taganes
ja seljakud weest wälja tuliwad, siis uhtus wihm ja puhus
tuul nende ümber heitunud muda ja lubja maha — ja nönda
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seisawad nad nüüd imelikkudes kujudes noorema juura aja—-
järgu tunnistajatena meie silma ees.

Kuigi need sünnitused wäga huwitawad on, siiski sei-
sawad nad kuulsuse poolest trükikiwist kaugel taga.
Wiimased on peenesomerlised, ühetaolised ja murduwad sile—-
date laudadena, tahwlitena. Need omadused teewad selle
kiwi idealseks kiwitrüki-materjaliks. Sellepärast on nende
murdmine suure tööstuse elule kutsunud (Solnhofenis ja
Pappenheimis). Ka leitakse selle kiwi kihtidest täieste alal

seisnud lendawa sisaliku (pterosauruse) luukeresid. See loom

on roomajate seas sedasama, mis nahkhiir imetajate seas.
Niisama leitakse sealt kalu, wähka, tindikalu, kilpkonne, kro—-

kodillisid, löpuks ka — alglind (archaeopteryx); wiimane

on lindude ja roomajate wahelüli. Sulgedega, pealuuga ja
jalgadega kaldub ta lindude, peente küljekontidega, millest
tosin paari köhu ümber seisab, silmade ümber olewa luu—-

wöruga ja sabaga roomajate sekka. Weel on tähelepanemise-
wäärt, et sellel juura-ajajärgu linnul tiibade küljes küüntega
soörmed wdi esimesed jalad oliwad. Nähtawaste on see lind
oma küüntega üleüldse paremine roninud kui tiibadega len—-

nanud. Paremad lendajad ilmusiwad nähtawaste alles

kriidi-ajajärgul.
Lopuks paar söna juura-ajajärgu kliima kohta. Nähta—-

waste on ta üleüldiselt kriidi-ajajärgu kliimaga dige sarnane
olnud, praegusest kliimast aga märksa soem. Terawmäed,
Ida-Siber ja isegi Franz Josefi maa kandsiwad merest wabaks

saades mändisid ja muid taimi, mis praegusel ajal kaugel
lduna pool tkaswawad, kuna nimetatud maad külma tagajärjel
täieste ilma taimedeta on. Kdige pöhjapoolsema puu, wäikse
kase — tarnapuu, tärkamisepiiriks on Lapimaa. Tertsiär—-
ajajärgul näib aga pöhjapoolne kliima weel pehmem olnud
olewat kui juura-ajajärgul.

Triase ajajärk.
Kui me weel sammu tagasi astume, siis leiame endid

triase-ajajärgust. Söna,trias“ tähendab kolme, kolmust ja
tahab ütelda, et selle ajajärgu maalademikud kolme kihti
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langewad. Nagu juura— ja kriidi-ajajärgudki, on ka triase—-
ajajärk maaperiodiga alganud. Sellest periodist annab kirju
liiwakiwi tunnistust. Siis tuli Europa madalmaadel
üleüldine uputus, ainult moöned üksikud kohad (Sudetid,
üksikud osad Thüringist ning Böömimaast ja Prantsuse kestk—-
kiltmaa) ulatasiwad weest wälja. Selle periodi tundemärgiks
on karpelajate lubi. Siis taganes meri uueste ära;
tekkisiwad sood ja rabad ning paiguti kiwisüsi. Sellele kihile
on „keuper“ nimeks antud. Wiimase periodi löpul tungis
aga meri löuna poolt uueste maa peale ja kattis pea-aegu
terwe Lääne-Europa woogudega; see seisukord kestis mitmed

aastamiljonid, sest ainult juura-ajajärgu löpul töusis Europa
wee alt jälle ülesse.

Nagu kriidi-ajajärgu, niisama on ka triase uputuste
pohjused meile teadmata. Wdib olla, oli üleüldine maa

langemine wdoi otse wastuoksi — wee kerkimine selle pöhjuseks.
Eespool jagasime triase-ajajärgu kolme periodi (kirju

liiwakiwi, tigukarpide-lubi, keuper). Niisuguse jaotusega
lepiwad teadlased aga ainult Saksamaa kohta kokku. Endise
Wahe mere pohja järele aga otsustades, s.t. Alpide kihtide
seisu tähele pannes tahawad moöned triase-ajajärgu nelja,
teised wiide wdi kuude periodi jagada. Niisugune arwamiste

lahkuminek tuleb sellest, et uuritawad maakihid·mitmes kohas
wäga segamine on.

Triase-ajajärgu Wahe meri (Tethys) ulatas Europa
Alpidest kuni Himalajani, Italiat, Balkani poolsaart, Wäike—

Aasiat, Persiat ja Taga-Indiat kattes. Seda näitawad teatud
maakihid, mis Alpidel ja Himalajal ühised on. Himalaja,
Alpid, Apenninid ja Karpatid on ühes hällis kiikunud ja
ühe ning sellesama Wahe mere rüpe on nad ilma kandnud,
nende iga ja sündimine on ühesugune. Nad lamasiwad seni
sügawal woogude all, kuni nad tertsiär-ajajärgu suures maa—-

kera-rewolutsionis hiiglajoul üles kuhjati, nii et igawene lumi

ja jääã nende latwu katab. :
Wöoiks aga küsida: kudas teatakse, et Alpide ja teiste

mägede triase-ajajärgu kihid sügawas merepohjas on tekkinud,
ja kudas wdoidakse neid kihtisid madalas merewees tekkinud

kihtidest lahutada?
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Lühedalt wastates peaks ütlema: Kas maakiht sügawal
merepdhjas wdi madalas wees on tekklinud, näitawad need
kiwinenud jätised, mis selle-aegsetest loomadest järele on jäänud.
Endise sügawa ja sooja Wahe mere elanikud pidiwad teist-
sugused olema kui näituseks Pöhja-Saksamaa madala wee

loömad. Ka praegustes meredes paistab sellekohane wahe
loomariigis selgeste silma. Ldunapoolses sügawas wees ela—-

siwad hülgana korallid, merekäsnad, meresiilid jne. Pohja—-
poolses maadalas wees oli neid kas wähe leida wdi nad

puudusiwad täieste. Ammonidid armastasiwad harilikult
dige sügawat wett ja mudast merepöhja ning wee pinnal
nãitasiwad nad end harwa. Kui nüüd maakihtides niisuguste
loomade jätised leiduwad wdi kui nad terwed mäed sünni—-
tawad, nagu korallid, siis peab arwama, et need maakihid
sügawal mere all on tekkinud. Ja wastuoksa.

Triase-ajajärgu keuperiperiodi Europa taime- ja looma-

riüigi kohta woiks järgmist ütelda:

Osjad ja sonajalad hakkawad saagopalmi-tdugudele
ruumi andma; seega hakkab diteta ja diskaswude ainuwalitsus
kaduma. Palmitoud oliwad mitmekesised, moöned praeguste
palmide sugulased. Selle-aegsel maastikul pidi iseäralik
nägu olema: lühikesed, jämedad, wähe wdi täieste ilma ha—-
rudeta ja okstetaà tüwed, mille ladwal tore lehekroon laiali

lagunes.
Loomadest oleks hirmusaurus nimetada, kuni 23 jalga

pikk, wististe wäikse peaga ja tugewate küüntega, mis ta

selle-aegseks hirmutiseks tegiwad, kellele ükski teine loom wastu

ei suuttud panna. Wees walitsesiwad sel ajal krokodilli—-

sarnased saurused. Nende hulka arwatakse ka astosaurus,
wäike ja kena waewalt, 2 jala pikkune loomake, kolmenurgelise
peaga ja toreda rüüga, mis tema selga ja kohtu katab. Sel
ajal elas ka maa-kilpkonn, koige wanem kilpkonna-toug.

Nagu taimeriigis, niisama on ka loomariigis keuperi—-
periodil tähtsaid muutusi olnud. Selle periodi wanematest
maakihtidest on Württembergis ja Inglismaal köige wane—-

maid imetajate jätiseid leitud. Ka on Löuna-Afrikast loomade

jätiseid leitud, mida niihästi roomajate kui ka imetajate klassi
wdoiks lugeda. Üks imelikumatest nende seas oli pareiosaurus
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(w. pilt 19), pika, kohmatka keha ja lühikeste, jämedate ning
laialiseiswate jalgadega. Tähelepanemise-wäärt on, et tema

jätiseid ka Pöhja-Wenemaalt on leitud. ;
Enne kui kirjelduses edasi astume, s.t. weel wanemasse

ajajärku tungime, heidame pilgu käidud tee peale.
Kolm ajajärku: trias, juura ja kriit, woöetakse ühise

nimetuse alla „keskaeg“ kokku. Tähendatud nimetus tahab
ütelda, et selleraegre eluilm oma arenemise keskjärgul oli.

Hiiglasuured maa— jameresisalikud, imelikud lendajad saurused,
mitmekesised ammonidid ja karpelajad kaowad keskaja löpul
elu näitelawalt; tertsiär-ajajärgu maalademikkudes puuduwad

Pilt 19. Pareiosaurus Baini Loõuna- Afrika karrulademikust.

nad täieste. Nende asemele ilmuwad rohkem arenenud loomad,
koöige pealt töuseb imetajateklass ennenägemata ditswale järjele.

Küsida tuleks: kas läheb keskaeg wanemast ajast ni—-

sama selgeste lahku?
Triase- (keskaawanema) ajajärgueel käis permi-ajajärk,

mis oma nime Wenemaa sellenimelisest kubermangust on

saanud, kus tolle-aegsed maalademikud kdige selgemine on

kujunenud. Perm on kdige noorem nendest wiiest pikast
ajajärgust, mida ühiselt söönaga„wana aeg“ ära tähendatakse.
Permi maakihid on triase omast wäga lahkuminewad, kuid
nende kahe ajajärgu loomariigi kohta ei woi kudagi sedasama
ütelda. Otse selle wastu wiib arenemine loomariigi ühest
ajajärgust pikkamisi ja tähele panemata teise. Ainult seda
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wdoiks tähendada, et roomajate-riik permi-ajajärgul weel nii
rikkalik polnud kui triases; ammonitidest leiduwad koige wane—-
mad töud; pehmete loomade seas etendawad käsijalgsed
(brachiopoda) pea-osa, kuna aga triase-ajajärgul ülewdim

karpelajate ja tigude kätte läheb. Need on aga köik wäiksed
wahed. Taimeriigis ei näe aga niigi suurt lahtuminekut.

Aga miks urwab siis geologia permi-ajajärgu wana

aja külge? Kas ta ennem ülemineku-ajajärk wana- ja kestk—-
aja wahel pole?

Töepoolest woöib wana ja keskaja wahel pöhjalikka
lahkuminekuid ainult siis tähele panna, kui wana aja wane—-

maid ajajärkusid silmas pidada. Noönda näeme, et selgroo—-
lisi wanal ajal wähem oli kui arenemises alamal seiswaid
loomatöugusid. Wanematel ajajärkudel ei elanud neid üle—-

üldse weel mitte. Kalad, kahepaiksed ja roomajad tulewad
alles wana aja wiimasel järgul, permi-ajal, suuremal arwul

nähtawale. Imetajad ja linnud puuduwad wanal ajal täieste.
Loomad elasiwad enamaste meres. Korallid, käsijalgsed,
mereliiliad, peajalgsed (meie-aegse pärlipaadi — nautilus'e —

sugulased) ja kolmelapilised wähid (trilobidid) on selle aja
loomariigi pea-tundemärgid. Taimeriigis·walitsewad hiigla-
suured iduteraliste ehk diteta taimede liigid — sdonajalad,
osjad jne.; alguses polnud wanal ajal neidki.

Paljud taime- ja loomaliigid surewad wana aja jooksul
pikkamisi ära, möned ammu enne ajajärgu löppu; teised
elawad kuni keskajani. Leidub aga ka niisugusid loomalii—-

kisid, mis tänapäewani alale on jäänud, nagu käsijalgsed,
mereliiliad ja pärlipaat; aga nüüd näiwad nad oma surmale
lähenewat.

Kokkuwdetult: wana ja keskaja eluilma wahe on silma—-
paistew. Wanal ajal on meres kalad ja selgroota loomad

ülewdimul, maal — esiteks tühjus, pärast iduteralised (diteta)
taimed. Keskajal on ülewdöim loomariigis maal kui ka merel

sisalikkude käes, kuna löpu poole imetajad ja linnud arglikult
neile juurde seltsiwad; taimede seas palmitöud, okaspuud ja
pärast lehtpuud.

Senini oleme ainult organilise ilma muutumist tähele
pannud. Kuid wast weel silmatorkawam oleks mitteorganilise
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ilma muutumine. Kui me tertsiär-ajajärku rewolutsioni-aja—-
järguks wdime nimetada, siis walitseb keskajal sellewastu otse
imestamisewäärt rahu ja waikus. Idud, mis meie planedi
wälimust nii mitu korda on muutnud, seisiwad nähtawaste
tööta. Keskajal pidi suurem osa Europast tasane wdi lainete-

sarnane madalik olema. Wanal ajal tekkinud mäed pidiwad
juba triase-ajajärgul madalaks muutunud olema, ja pärast—-
poole wajusiwad nad ikka enam, kuni wiimaks mönede endiste

mägede asemele meri ilmus, nagu näit. juura- ja kriidi-aja-
järgul. Ka wulkanide tegewusest ei märka me keskajal palju.
Aga Amerikas näib lugu teisiti olnud olewat. Seal on

keskajal üles kuhjatud: Sierra Nevada mäed Kalifornias,
Mexiko koörgustikud, Hudsoni kaljukaldad (diorit), Britannia
Kolumbia enam kui 3/2 wersta koörgused hangunud laawa
lademed.

Kiwisöe- ja permi-ajajärk.

Permi-ajajärgust sammkaugemale halli aja sisse ja me

joöuame kiwisöe-ajajärku; nende ajajärkude wahel on raske

silmapaistwat joont tömmata. Mdolemate ühiseks tundemärgiks
on maakera sisemuses peituwate jöudude tegewuseawaldus,
mille tagajärjel niisugused pöörded, rewolutsionid, sünniwad,
nagu me neid ainult tertsiär-ajajärgul tundma dppisime.
Weel tähelpanemise-wäärt on see asjaolu, et mölemal aja—-
järgul pea-aegu üks ja seesana loomarik on ja et, lopuks,
Wenemaal kui ka mujal kiwisöe-ajajärgu maakihid märkamata

pikkamisi permi-ajajärgu maakihtidesse üle walguwad. Mitmed

nimetawad sellepärast neid kahte ajajärku ühise nimega permi—-
kiwisöe ajajärguks. ;

Kiwisöe-ajajärk paneb geologile terwe rea küsimisi ette,
mida seletada ei osata. Pole ka ime, kui seda tähele panna,
et nendest päewadest wähemalt 12—15 miljoni aastat mööda

on läinud.

Kdige pealt kipub küsimine keelele: kudas tekkisiwad just
sel ajal need kiwisöe-lademikud, mida praegu wähemalt kolmes

maajaos leida wöib? Ka liase- ja keuperi-ajajärkude lade—-

mikkudest leitakse kiwisütt, kuid woördlemisi dige wähe. Kiwi—-
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söe-ajajärgust on aga need Britannia, Belgia, Lääne-Saksa-
maa ja 1 hisriikide määratud kiwisöe-wäljad pärit, mis

tuhanded ruutpenikoormad suured. Wiimaste uurimiste

järele on Hiinas Schansi maakonnas kdige parema kiwisöe
wäljad ja need lööwat rikkuse ja suuruse poolest koik teised üle.

Kudas on siis kiwisüsi, mis midagi muud pole kui pool-
mädanenud jakiwinenud taimejätised, nii suurel hulgal tekkinud?

Peab arwama, et sel ajal imerohke ja lopsakas taimestik
oli, mis niiskes ja parajas kliimas kaswas; sest oleks kliima

palaw olnud, siis oleksiwad taimejätised enne söenemist ära
mädanenud. Ka peab arwama, et dhus sel ajal rohkem
söehapet oli kui tänapäew. Aga seda „rohkemat“ ei wdi

liig suureks arwata. Nimelt imeb wesi suured hulgad söehapet
enesesse ja niisugune wesi sulatab kergeste lupja. Kui nüüd

kiwisöe-ajajärgul wäga palju söehapet dhus oleks olnud, siis oleks
teda sealt ka meresse saanud, ja see oleks seal lubja tekkimist
takistanud; sellewastu on paksud lubjakihid just kiwisöe-aja—-
järgust pärit.

Laialine on arwamine, et suurem hulk kiwisöe-lademeid
madalatel, soostel rannamaadel on tekkinud, kus rikas ja
lopsakas laas kaswas. Kui wanad puud maha langesiwad,
tousiwad noored nende asemele jne. Teatud söekihtides lei—-
duwad hulgana otse puutüwed ühes juurtega. Niisugustes
paikades oleksiwad nagu terwed rohelised metsad mudasse
wajunud.

Siin wdiks jälle kord geologialiste ajajärkude pikkuse
peale tähelpanemist juhtida. On paikasid, kus endiste puude
juuri 27 (Kattowitz), isegi 76 kihti (Uus Schotimaa) tähele
wodib panna, mis kiwilademega kordamööda kaetud on. See

tähendab: 76 korda on mets ühel ja selsamal paigal üles
kaswanud ja maha langenud. Ja seda ainult kiwisöe-ajajcgu
teisel poolel.

Aga missugustel pohjustel häwines mets nii mitmel
korral ära? Enamaste woib kiwisöe-lademetes tähele panna,
et kiwisöe-kihtisid kiwirühk, liiwakiwi ja tahwlikiwi üksteisest
lahutawad. Seda nähtust wdib ainult suurte wee-uputustega
seletada, mis metsamaa sagedaste poole sülla korguselt kruusa,
liiwa ja muda alla mattis ja nönda metsa elu häwitas.
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Mone aja pärast tekklis weest kokku uhutud maakihile uus

taimestik, mille saatus aga endise sarnaseks wois saada.
Aga kust tuliwad wee-uputused? Paljuil kordadel maa

poolt; uueste tekkinud mäed wdi körgustikud kallasiwad mada—-
lamad kohad wägewate woogudega üle. Et aga suurem hulk
kiwisöe-lademeid rannamail on tekkinud, siis wdis ka meri
neid kohti tormi ajal, maapinna wajumisel woi merepinna
kerkimisel üle ujutada. Seda toendawad söelademetest leitud

mere-elanikkude jätised, mis mere taganemisel ära kiwinenud.
Kui praeguse aja inimene kiwisöe-ajajärgu metsa astuks,

seisaks ta hulga wodraste ja mdistatuslikkude nähtuste ees.

Suuremale hulgale selle-aegsetele taimedele ei leiaks ta meie

aja taimedekawastikus parajat paika. Kdige kergemine saaks
ta weel hiigla-osjadega toime, mille kes kiwisöe-ajajärgul
ülewdim oli. Loöuna-Amerikas wdib weel praegu sellesarnaseid
osje leida, mis küll pikkusega kiwisöe-aegsete esiwanematega
wöistelda woiksiwad, mitte aga jämedusega. Wiimased oli—-
wad täielised puud, kuni poole sülla jämeduse tüwega; kokku—-

surutult ja kiwinenult on nad kui lauad. :
Natuke äbaram lugu oleks sönajala-puudega. Ta

näeks poöosaid ja puid kuni 10 jala pikkuste lehtedega ja talle

tuleksiwad teatud palmitöud loöunamaalt meelde. Kuid

teada on, et kdik praegused soönajalad niihästi löunas kui
ka pohjas iduteralised, ditsmeta on, s. t. nad siginewad
idutera kaudu, mis ilma eeltäiwa ditsmiseta tekib. Hiljuti
peeti ka kiwisöe-ajajärgu sdnajalgu niisugusteks. Uuemad

uurimised aga on näidanud, et nad niihästi oma tüwe kok—-

kuseade kui ka siginemise poolest enam saagopuude moodi
oliwad — nad oliwad seemneteralised (ditsmelised). Neid
loetakse wahelüliks iduteraliste ja paljaseemneliste diekand—-

jate wahel.
Kiwisöe-ajajärgul kaswasiwad ka ehtsad okaspuud,

praeguste araukariate sugulased. Weel palju rohkem leidus

aga puid, mida saago- ja okaspuude wahelüliks wdib pi—-
dada. Neid nimetatakse kordaitidetks. Oma wälimuse
poolest tuletawad nad osalt kuuske, osalt palmi mee lde:

pikad okslised tüwed, pikad kitsad lehed ja wäiksed die-urwad

(w. pilt 20). Need puud oliwad wististe kodige suurepä—-
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ralisemad kas wud kiwisöe-metsades. Nöndanimetatud kiusüsi,
üks kiwisöe töug, olla pea-asjalikult araukariatest ja kordai-

tidest tekkinud.

Nagu nendest märkustest selgub, polnud kiwisöe-ajajär-
gul üksikud puud weel nönda üksteisest lahutatud, nagu tä—

napäew. See on sarnane nähtus, nagu me ka loomariigis
tundma oleme oöppinud (w. lehek. 23).

Peale nimetatud puutdugude kaswas weel hulk teisi,
mis praegusele taimeilmale täieste wodrad näiwad olewat.

Lähemalt waadates wdöiks neid kahte suurde liiki jaotada:
ühed harulised, soomustega kaetud, teised aga on harudeta

Pilt 20. Kordaidi oks.
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ja kannawad koörge tüwe otsas paksu lehetopsi, kuna tüwe

ennast pitserisarnased armid katawad. Esimesi wdiks nende
märkide järele soom uspuudeks (lepidodendron, w. pilt
21), teisi pitseripuudeks (sigillaria) nimetada. Kui
neid puid lähemalt tundma döppida, siis saab selgeks, et

nad sidutera-käbide ja lehtede järele otsustades) monest kül—-

jest praeguste karukoldade su—-
gulased on. Aga nende juures
tuleb ka palju lahkuminekuid
nithästi suuruse kui ka muude
märkide poolest ette.

Kiwisöe-rabade loomariik

on wististe üsna kehw olnud.

Suuremale hulgale ohuhinga—-
jatele kuiwa maa loomadele

polnud weel elu-aeg kätte joud—-
nud; ainult moned üksikud
salkkonnäd oliwad weest lahku—-
nud, et osalt dhus, osalt maa

peal elutseda. Maa elanik—-
kude seast oleks wäike kopsuga
tigu nimetada, kelle kauge—-
test sugulastest moned praegugi
elawad (pupa eht samblakru-
wi ja ta sugulased)h. See oli

esimene kuiwa maa tigu maa—-

kera ajaloos. Peale selle ela—-

siwad ämblikud, skorpionid, tu—-

hatjalgsed, termidid, rohutirt—-
sud, prussakad jne. Putukad
on oma suuruse poolest tähel-

panemise-wäärt; näituseks on Prantsusmaalt tolle-aegne ro—-

hutirts leitud, kes oma 1/ jalga pikk on olnud. Tiiwa—-

kandjatel oliwad mölemad tiiwapooled ühesuurused; muutus

tuli selle poolest alles maakera ajaloo keskpaigas.
Eelnimetatud maatigu kestasid ehk kodasid leitakse

selle-aegsetest dõnsatest puudest, mis nüüd muidugi kiwinenud

ollusega tidetud on. Kdige tähelepanemise-wäärilisem see—-

Pilt 21. Lepidodendron
ehtk soomus puu.
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sugustest puudest leiti Uuelt Schotimaalt, sest tema dönsu—-
ses puhkasiwad terwe tosina kahepaiksete loomakeste luukered.

Nähtawaste oliwad loomad puu-doönsuse omale eluasemeks
walinud, aga wee-uputuse tagajärjel, mis neid tabas, sai—-
wad nad koöik surma, sest ainult noores eas hingasiwad nad

löpuste abil. Pärast leiti neid loomakesi ka mujalt; nii

näituseks on neid permi-ajajärgu maalademikkudest Dresdeni
lähedalt üle tuhande eksemplari wälja kaewatud, kes köoik
branchiosaurus'e (w. pilt 22) perekonnast pärit. Osalt
oliwad nad salamandri, osalt sisaliku, osalt krokodilli, osalt
mao sarnased.

Rooma jaid kiwisöe-ajajärgul ei olnud; need ilmusiwad
alles permi-ajajärgul ja needki seisiwad alles wäga madalal

Pilt 22. Branchiosaurus amblystomus, Satfsi-
maalt lyasekihtidest leitud.

arenemiseastmel. Wälimuse poolest tuletawad nad sisalikku
meelde, aga oliwad ligemale sülla pikkused. Praeguse ajani on

ainult üks töug nendest Uuel Meremaal järele jäänud, nimelt

sild salik (hatteria).
;

Imetajate jätiseid pole kiwisöe- ega permi-ajajärgu
maalademikkudest leitud; wiimasel ajajärgul elasiwad aga
tähelpanemise-wäärilised theriod ondid (theriodontia, s.
o. loomahambulised), mis selle peale näitab, et sel ajal
imetajateklass end roomajateklassist eraldama hakkas.

Kiwisöe tekkimine sündis Saksa- ja Inglismaal ning
Belgias kiwisöe-ajajärgu wiimasel poolel, kuna need maad
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selle ajajärgu wanemal ajal mere all seisiwad, nagu selle—-
kohased maakihid näitawad. Nende nähtuste pöhjal arwati

esiotsa, et wee maa ja walitsuskiwisöe-ajajärgul igal pool nii-

suguses järjes kordus. Aga umbes kolmkümmend aastat

tagasi jöuti unele arwamisele. Noönda on ära nähtud, et

näituseks Wenemaal ja mones paigas Pohja-Amerikas kiwi—-
süsi just kiwisöe-ajajärgu wanemal poolel on tekkinud, kuna

permi-ajajärgu eel maad wesi kattis. Peale selle tunnista-
wad mitmed maakohad (Uhisriikide läänepoolne osa), et nad
terwe kiwisöe-ajajärgu wee all on seisnud.

Nagu nägime, elas kuiwal maal kiwisöe-ajajärgul
wähe loomi, selle wastu kubises meri sel ajal hulgast ela—-

nikkudest. Oma wäikeste loomade poolest tuletab ta tertsiär-
ajajärgu merd meelde: siin oliwad suured nummulidid,
seal wäiksed, ernetera-suurused juurjalgsed fusulinid (w.
pilt 23), keda hulgana Wene, Amerika ja Jaapani selle—

—

Pilt 23. Fusulina cylindrica,
loomulikus suuruses ja suuren-

datult.

aegsetest kriidikihtidest leitakse.
Nad ilmuwad ruttu ja kao—-
wad niisamuti. Dewoni-aja—-
järgul, mis kiwisöe-ajajärgu eel

käis, on nad alles tundmata ja
permis kaowad nad juba ära.

Kaljusid sünnitawatest
loomadest elawad liiliatähed
ehk mereliiliad oma korge—-
mal ditse-eal. Need wana aja

mereliiliad (w. pvilt 24) oliwad palju wähema painduwu—-
sega ja kohmakamad kui tema keskaegsed ja praegused
sugulasad; nende karikakate oli liikumataja nende jalad li—-

kusiwad raskelt. Praegused armastawad sügawat merd,
sellexaegsed on nähtawaste enam madalatesse paikadesse hoid—-
nud. Isesugused oliwad ka selle-aegsed kora llid.

Täieste ära kadunud on ilma jalgadeta loomakesed,
nöndanimetatud kiirpungad (blastoidea), mereliiliate su—-
gulased. Oma wormi poolest tuletawad nad wiielehelist
diepunga meelde, mis walmis on puhkema (w. pilt 25).

Peale nende loomakeste elas weel hulk teisi. Nime—-
tame siin ainult möned kalad. Kdige rohkem pidi haikala
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moodi krömpsluu-kalu olema, sest wäga sagedaste leitakse
nende laiu puremisehambaid, wahel ka jalapikkuseid oimu—-

ofkaid, kuna muud kehaosad enamaste ära on häwinenud.
Luukalu weel ei olnud.

Nooremal kiwisöe- ja
wanemal permi-ajajärgul oli

Kesk - Europa suuremalt jaolt
kuiw. Permi-ajajärgu kestkpai—-
gas tungis aga meri pohja
poolt üle Wenemaa ja mattis

pea-aegu terwe Pohja -Saksa—-
maa wee alla. Sellest periodist
on mitmed tähelepa emise-wäã—-

rilised kihid järele jäänud,
mille hulgas wast kdige täht—-
samaks kaalisoola tuleb pi—-
dada. Meri oli madal ja ta—-

ganes mitmes kohas sedaword
ära, et pöhi kuiwale kerkis,
misläbi hulk lompisid ja sise—-
järwesid tekkis. Nende peale
paistis palaw päike, ja pikka—-
misi tahenedes jättis wesi ene—-

sest terwed kihid gipsi, kiwi—-

soola ja kaalisoola järele. Nen—-
des madalates wetes elut—-

ses wördlemisi wähe loomi.

Selsamal ajal kui kiwi—

söe-rabades karukollad ja söna- Pilt24. Batoerinuspyriformis,
jalad lokkasiwad ja kui me—-

resügawustes loomariik kihises,
sündisiwad mönes muus pai—-
gas suured muutused. Kiwisöe-

mereliilia, Poõhja-Amerika söe—-
lubja - kihtidest. Parema külje
pealt on täed ära wödetud, et

tarita pinda näidata.

ajajärgu teskpaigas algas suurepäraline mägede ülesharja—-
mine ja kuhjamine. Lääne- ja Kesk-Europas sündisiwad
sel ajal kiwisöe-ajajärg.u Alpid, mis praegustest Alpidest
suuruse ja koörguse poolest wist kaugelt ette käisiwad. Nende

seisukoht on muidugi ainult ligikaudu teada. Kiwisöe-kihtide tükel—-
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datud ja teiste kihtidega segatud olekust järeldatakse, et see
mägedesünnitamine weel permi-ajajärgul edasi kestis.

Ka teistes maajagudes tekkisiwad kiwisöe- ja permi-
ajajärgul koörged mäed. Noönda on näituseks Urali mäe—-

ahelik ja Pohja-Amerika kiwisöe-rikkad Appalachid sellest ajast
pärit. Urali mäed kerkisiwad tertsiär-ajajärgul weel kord,
sellepärast on nad tänapäewani nii koörgeks jäänud.

Kiwisöe-aegset mägedesündimist saatsiwad wultkanid

oma tegewusega. Selle-aegsed wulkanid on muidugi
ammu kadunud, aga nende awanduses äratardunud sula
ollus nãitab endiste tuleawanduste peale. Niisugusid wul—-

Pilt 25. Pentre

mites sulcatus,
käirpung, Pöhja—
Amerika söelubja—-

kihtidest.

kaniasemeid leidub hulgana Kesk-Saksa-
maal. Thüringis, Saksimaal ja Sile—-

sias oli wulkanide tegewus just permi—-
ajajärgul iseäranis suur.
—Kliima oli kiwisöe-ajajärgul terwel
maatkeral ühesugune pehme ja soe.
Seda tdendab ühesugune taime- ja looma—-

riik, mis niihästi loöunas, pöhjas kui ka
ekwatori peal elutses. Europas, Aasias
ja Amerikas kaswasiwad metsades ühed
ja needsamad soomus- ja okaspuud ning
sonajalad; nende wahel lokkasiwad osjad,
araukariad ja kordaidid. Seesama nähtus
kordub, kui poöhjanabalt ldunanabale minna.

Kesk-Europa kaswud leiduwad niihästi Sambesi jde kal-
lastel Afrikas kui ka Terawmägedel.

;

Permi-ajajärgul tekiwad kliimas sooja- ja külmawööd.

Ja mis kodige mdistatuslikum: mitte pöhjas ei lähe kül-

maks, waid just seal, kus praegu köige suurem soe walitseb.
Ida-Indias ja Löuna-Afrikas wotawad suured jääliugusti—-
kud maad; sedasama peame ka Australia ja Louna-Afrika
kohta arwama. Selle tagajärjel tekib muutunud kliimas
uus taimestik. Pea-osa etendab sdnajala-liik glossopteris
— pikkade keeletaoliste lehtedega, mida peenike worgu moodi
kude katab. —

-

Niisugune kliimaline wastolu meie praegusele kliimale
on geolo gidele raske mdistatus, mille seletuseks hulk teoriaid
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wälja on moteldud. Aga ükski nendest ei taha koölbada, sest
nad ei suuda seletada, missugustel pohjustel jää-ajad maa—-

keral sünniwad. Kui luulepiüridesse ei taha sattuda, siis
woiks ainult niipalju ütelda, et jää-ajad mitmesuguste te—-

gurite kaasmdöjul sünniwad, mille seast iseäranis maa ning
wee jaotuse ja suurte ning koörgete mäe-ahelikkude peale tu—-
leks tähendada.

Dewoni-ajajärk.

Kui küsimise peale peaks wastust andma: kui palju
on sellest päewast aega igawikurüppe woolanud, kus alles

meri Europa Rheini äärseid maid kattis? — siis wdiks
wähemalt kahekümne miljoni aasta peale tähendada. Ule—-

üldse on dewoni-ajajärgu maa ja wee jaotus ainult ligilä—

Pilt 26. Ferielthys Milleri, Schoti punase liiwa--
wi lademikust.

hedalt teada. Kaunis kindlaste wöiks ütelda, et endine

Wahe meri, Tethys, juba siis olemas oli ja et teda löuna

poolt suur kontinent piiras, mis wast praeguse Löuna-Ame—-

rika, Afrika ja Australia ühiseks mannermaatks sidus. Pdoh—-
japoolne kontinent, praeguse Atlandi okeani paigal, oli palju
wäiksem. Kui see arwamine dige oleks, siis pidi dewoni—-

ajajärgu maakera wee ja maisamaa poolest praeguse maa—-

kera wastand olema, sest nüüd on just lduna-pooltera suure-
malt jaolt weega kaetud.

Endine suur löunakontinent on wähe tuntud. Parem ette—-

kujutus on poöhjapoolsest:. See ulatas kuni Schotimaa ja
Skandinawiani, kus palju mageda weega järwesid leidus,
milles iseäralikud kalad elutsesiwmad Nende pead ja esimest
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kehapoolt kaitsesiwad emaljekattega konditahwlikesed, tkuna
tagumist kehajagu längruudulised soomused katsiwad. Uts

köige tähelepanemise-wäärilisematest oli pterichthys (w. pilt
26), pikkade, tiiwasarnaste oimudega, mispärast teda esi—-
algu lindude ja kalade wahelüliks peeti. Tähelepanemise-
wäärt on ka nende prillisarnased pea peal seiswad silmad.

Dewoni-ajajärgu kihtisid on nimelt Britannias, Wene—-
maal ja Pohja-Amerikas dige rohkeste leida. Wenemaal
ulatawad nad Walge mere rannast Preisi piirini ja Woro—-
neshi linna alla. & Rüia lahe pöhi kui ka Liiwi- ja Kura—-

maa aluspdöhi on veist kihtidest. Alumine dewoni-ajajärgu
lademik läheb Eestimaa löunapiirist kuni Peipsi loöunapiirini
ning siis Wönnu, Riia ja Goldingi poole edasi. Kuna selle
ajajärgu keskmist lademikku Wäina jde kaldapinnas leidub,
puutub pealmist kihti möne Liiwi- ja Kuramaa joe kaldal silma.

Dewoni-ajajärgu pohjapoolne kontinent pidi suurelt
jaolt koörbe olema. Inglis- ja Schotimaal leiduwad tublid

kihid punast ja halli liüiwakiwi, mis wäga elawalt kirju li—-
wakiwi meelde tuletawad ja mis wast niisamutikoörbes on pidanud
tekkima kui wiimanegi. Inglased nimetawad seda kiwi,old red“,
s. o. wana punane. Selle koörbe soolase weega järwedes ja
landudes elasiwad luutahwlikestega ehitud kalad ja kopsuka—-
lad; wiimased on Australia barramunda (ceratodus'e) sugu—-
lased, kes palawal aasta-ajal oma ujumisepdit kopsuks tar—-

witawad, sest wesi muutub päikese käes liig paksuts ja so—-
paseks ja saab selle läbi lopuste abil hingamiseks koõlbma—-
taks. Peale selle elasiwad weel hiiglasuured wähid.

Dewoni-ajajärgu kliima pidi — otse kiwisöe-ajajärgu
kliima wastandina— kuiw ja palaw olema. Selle arwami-

sega seisab ka tollexaegne waene taimestik kolkkukolas. Küll
leidus ka siis juba karukolla-puid, sonajala-põdsaid, hiigla—-
osje ja araukariaid, aga neid polnud kusagil nii palju, et nad

kiwisöe tekkimiseks pöhjust oleksiwad wdinud anda. Meredes

kaswas aga paiguti nii rikkalikult rohtu, et see ködunedes

kiwisöe-lademed tekitas.
:

Dewoni-ajajärgu mere loomariik on peajoontes kiwisöe—-
ajajärgu oma sarnane. Wdiks ainult mone lahkumineku
peale tähendada. Dewoni maalademetes puuduwad nende



59

wäikeste loomakeste kestad, millest söelubja-kihid pea-asjali—-
kult koos seisawad. Ka ilusaid kiirpungasid leidub harwa.
Selle eest kubises meri aga imelikkudest kolmelapilis—-
test wähkidest ehk trilobitidest (w. pilt 28);
kuid ka nende sugu näib kadumisel olnud olewat; tema pea—-
ditseiga oli warem.

Fuba waremalt oleme isesuguste sügawa mere elanikkude

peale tähendanud, keda wanal ajal palju rohkem leidus kui

keskt- wodi meie ajal. Need on käsijalgsed (brachio—-
poda). Pealiskaudselt waadates on nad praeguste karpela—-
jate laadi (w. pilt 27), lähem uurimine aga näitab, et md-

lemate koor kui ka sisemus lahku lähewad. Kuna dewoni—-
ajajärgust 1400, siluri-ajajärgust (üks järk wanem kui de—-

won) 2500 tdugu käsijalgseid on leitud, langeb nende arw

tänapäew 150 peale. Kdige arwurikkam ja tutwam on nüüd—-

ne terebratula (wrdl. pilt 27 D). Nad elawad karjakaupa
sügawas mere pöhjas ja asuwad kiwide ja korallide küljes.

Selgroolistest elasiwad dewoni-ajajärgul ainult kalad.

Kas neid aga ka suures meres palju oli, on küsitaw. Monede

jäänuste järele wdöib otsustada, et sel ajal ka haikala sar—-
naseid krömpsluu-kalu elas.

a Wulkanide tegewus on dewoni-ajajärgul mones paigas
dige delaw olnud (Pohja-Nassaus), teisal aga on suured
maakohad liikumataks jäänud (Wenemaa, Amerika). Wulkanid

on oma joudu enamaste mere pohjas awaldanud, mida

sellekohased hangunud laawakihid toöendawad.

Siluri-ajajärk.
Kui dewoni-ajajärgu kohta ütelda wdib, et see kaua

pidi kestma, siis maksab see ütelus tema eelkäija, siluri—-
ajajärgu kohta weel suurema digusega. Seda tdendawad
maalademikud. Schotimaal on nad isegi enam kui 4200

sülda paksud, kuna dewoni-ajajärgu maalademikkude paksus
ainult 2800 süllani ulatab. Peale selle on siluri-ajajärgu
algul ja löpul loomariigis nii suur lahkuminek, et pöhjust
oleks seda ajajärku kaheks iseseiswaks ajajärguks jaotada.
Terwete loomatdugude, nagu n. n. graptolithide ja suurema
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hulga paunkiirlaste ehk mere-dunte tekkimine ja kadumine,
terwete sugude waheldamine ja löpuks uue loomatou, selg—-
rooliste wälja-arenemine —see koik pidi määratu palju
aega nöudma. Wähemalt pidi see ajajärk wiis miljoni aas—-

tat kestma.
Ajajärgu nimi „silur“ on sellest töusnud, et sellekoha—-

Pilt 27. Käsijalgsed mitmesugustest kihtidest. A produetus
cora — pealmistest karbonitkihtidest; B spirifer plicatellus
—pealmisest silurist; O rhynchonella cuneata — pealmi-
sest silurist; D terebratula vulgaris — karbilubja-kihtidest;

E stringocephalus Burtini — dewonilademitust.
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seid maalademeid Inglismaal kdige enne seal lähemalt
tundma dpiti, kus kord wabadusearmastaja Siluri rahwas
oli elanud, kui roomlased Inglismaad wditma läksiwad.

Uurimine on näidanud, et siluri-ajajärgul, niisama kui

kriidi-ajajärgulgi, lduna ja pdhja arenemist iseäraliselt sil—-
mas tuleks pidada. Pohjapoolsed maalademed paistawad
terwes Poöhja-Europas, Inglismaal ja Belgias silma, kunq
löunapoolseid lademeid kodige selgemine Böbömimaal, ka

Kesk-Saksamaal, Alpides ja Loöuna-Europas tähele on pan—-
dud. Europas on pdöhjasiluri-lademikku muu seas ka Laadoga
järwe ja Soome lahe löunarannalt leida. Ta läheb läbi

Peterburi kubermangu ja Tallinnamaa, kus ta nimelt Wike—
Maarja, Wiru-Jaagupi ja Simuna kihelkonnas köige koörge—-
male touseb, ulatab siit Hiiu- ja Saaremaale ning sealt üle
Gotlandi ja Olandi saare edasi Rootsimaale. Pohja-Liiwi-
maal ulatawad need kihid Peipsi pöhjarannast lduna poole
kuni Kursi ja Poltsamaani, Pilistwere ja Wändrani. Ame—-

rikas, Pöhja-Jäämere saartel, aga ka Aasias ja Australias
on ainult pohjasiluri leitud. Wiimane nähtus tdendab, et

kliima wäga laialt ühesugune pidi olema. Sellesama peale
tähendawad ka korallid, mille seljakud niihästi Amerika pdöh—-
jatipul kui ka Gröönimaal, Skandinawias ja Uue-Siberi
saartel on tekkinud.

Aga kui nonda peab arwama, et kliimawöösid weel ei

olnud, kudas peab siis pohja- ja löunasiluri tekkimist seleta—-
ma? Igatahes pidiwad elutingimised igas kohas omasugu—-
sed olemä. Böömimaa ldunasiluri-maalademetes leidub poh—-
japoolsete selle-aegsete maalademetega wörreldes wäga wähe
peajalgseid ja ka teisi loomatoöugusid on wordlemisi wähe.
Tdenäoline on, et Böömi silur dige suures sisemeres on

sündinud. Tema najal wdiks ehk seda seletada, miks siin
omasugused loomad tekkisiwad ja miks arenemine oma rada

näis käiwat. Selletaolist iseäraldust wdib ka tänapäew nii—-

sugustes sisemeredes tähele panna, nagu Must meri on.

Kuid sisemeri ei woöinud okeanist täieste lahutatud olla, sest
selle wastu räägiwad mdöned mdlemale weekogule ühised
loomatoõud.

Silur on kdige wanem ajajärk, kus tdepoolest juba ri—-
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kas loomariik oli. Selle ajajärgu algul ilmub maakeral

hulk suuri ja tähtsaid loomatoöugusid, mis wanematel aja—-
järkudel kas täieste puudusiwad wdi ainult harwa leida oli—-
wad: korallid, mereliiliad, peajalgsed, skor—-
pionid ja wiimaks mdistatuslikud ujuwad polipid, keda
nende kiriatäheliste kujude pärast graptolithideks, kir—-

jakiwideks nimetatakse. Siluri-ajajärgu wiimasel poolel
ilmuwad esimesed selgroolised, kilprüüga ja ilma selleta krõ mps—-
luu-kalad ning hüglasuured koorekandjad— koorikud.
Need on koöik mereloomade nimed; maa—elanikkudest pole mi—-

dagi teada; moönda jäänust peetakse kahepaikse omaks.
Selle peale waatamata polnud kuiw maa mitte eluta:

tainieriik oli ta juba ära woitnud. Karukolla-puud —mitte

soomus- ja pitseripuud, waid nende wanemad sugulased —

ja moöned sönajalad oliwad esimesed teerajajad. Üleüldiselt
oli aga taimestik waene ja teda leidus ainult madalates

paikades.
Siluri-ajajärgu loomade seas on moned iseäranis tä—-

helepanemise-wäärt. Kdige pealt oleksiwad trilobidid,
kolmelapilised algwähid, nimetada. Nagu nimi näitab, on

need iseäralised koorekandjad pikuti kui ka laiuti kolme
osasse jaotatud (w. pilt 28). Niisugune täielik jaotus on

praegusele loomariigile tundmata. Ainult ligilähedalt tule—-
tawad moöned loomad neid algwähka meelde. Aga ka wii-
maste juures tuleb tdugusid ette, mille lapid ehk kilbid su—-
gugi ühesuurused pole.

Trilobidid oliwad siluri-ajajärgul juba pölised wanad

ja wdisiwad miljonite arenemise - aastate peale tagasi
waadata. Olude mdojul oliwad nad harjunud endid kokku
tömbama ja nönda eluta keradena edasi weerema, nagu seda
moned praegusedki loomad (näituseks mullakakandid) weel
teewad. Nonda kaitsesiwad nad oma alumisi dörnu kehaosasid
wigastuste eest. Aga ka uurijate eest jäwad need elundid
kauaks warjule, sest trilobitide jäänuseid — kiwiwähkisid —

leitakse ainult keraolekus. Alles minewase aastasaja üheksa—-
kümnendatel aastatel läks korda alumise poole — jalgade, kat-

sesarwede, löpusjalgade ja puremisejalgade üle selgusele
joöuda. Sellest ajast peale teatakse, et trilobitidel kahesugu—
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Pilt 28. Kolmelapilised wähid ehk trilobidid. Atrinoeleus Gold-

fussi; B cheirurus insignis; O illaenus oblongatus; D dalmania

caudata.
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sed jalad oliwad — ühed käimiseks, teised ujumiseks; nönda

wdisiwad nad merepöhja mööda roomata ja wees ujuda.
Palju peamurdmist pakuwad trilobitide silmad. Siluri—-

ajajärgul on neil loomadel suured, kuni 15.000 läätsest
kokkupandud silmad. Wanematel tdugudel puuduwad nad
aga täieste. Nonda on siis silmad aja jooksul wãljaarene-
nud. Arwatawaste elasiwad trilobidid alguses süga-
was merepdhjas, kus igawene pimedus walitseb ja kus

silmadel tähtsust polnud; pärastpoole, kui loomad koörgemale
weepinnale töusiwad, kus walgus walitses, tektisiwad neile

aja jooksul silmad.

Weel rohkem peamurdmist on geologidele graptolithid
ehk kirjakiwid sünnitanud (w. pilt 29). Neid on nende sae-
lehe, hambalise kruwi ja tiiwataolise kuju poolest küll tai—-

mede, küll wanade kadunud rahwast- kiwikirjade, küll koral-

lide, küll sammalloomade, küll peajalgsete sekka loetud. Tä—-

napäew arwatakse neid isesuguste polipide — hydro—-
medusade klassi.

Kdige tutwam “nende seast on diplograptus'e perekond
(w. pilt 30), mida Amerikast terwed asundused on leitud.
Loom ujus kui weewull edasi ja wististe polnud tal enese

Piit 29. Siluri grapto lithid ehk wiilikorallid.
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mingisugusid abindusid oma liikumise juhtimiseksß: ta ujus
sinna, kuhu woolus wiis.

Kuid weel iseäralikumaidki leidub siluri-ajajärgu loo—-
made seas. Mitmed nende toud on täieste kadunud (näit.
mere-dunad ja orthoceratidid, kelle kiwistusi kiwisüdameteks
kutsutakse); ainult nende sugulased elawad weel. Kdige sa—-
gedamine tuleb alumises siluris ühte mere-dunte liiki ette;
see on oechinosphaerites aurantium (w. pilt 31). Ta tu-
letab kuju poolest duna meelde. Sagedaste leitakse seda
„kristallduna“ Pohja-Saksa madalikul, kuhu jääliugustikud
ta Skandinawiast on kandnud.

Pilt 30. Diplograptus'e asundus (pn — ujumisepdis,
S — munatapslid).

Imelikul wiisil ei wdi aga siluri-ajajärgu lodmariigis
midagi niisugust tähele panna, mis arwamist wdiks tekitada,
nagu oleksiwad sel ajal täieste teistsugused elutingimised ol—-
nud kui tänapäew. Merewesi, öhk, maalademed, maakera

soojus on wististe umbes niisamasuguses olukorras olnud, nagu
praegu. —

üts toige tumedam lehekülg on siluri-ajajärgu mä—-

gede tekkimine. Terwe see aeg seisab ju ni kaugel
hallis minewikus ja tolle-aegsed maalademed nii sügawal
järeltulewate maalademete all, et wäga raske on midagi
lähemat ütelda. Wististe ulatas sel ajal mäe-ahelik Skan—-
dinawiast üle Inglis- ja Schotimaa edasi edela poole, kus
ta Atlandi okeani woogudesse kadus. Aga juba dewoni-

Dr. Lindemann — Maa. 3
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ajajärgul oli see mäe-ahelik madalaks muutunud. Böömi

mägise maa sündimise -aeg on küsitaw. Igatahes peab ta
enne kiwisöe-ajajärku sündinud olema; kas ta aga silurist
woi weel wanemast ajajärgust pärit on, seda ei wdi prae—

Lert teadmiste pöhjal ütelda. Ka teistes maajagu—-
es on siluri-ajajärgu jäljed maalademetes segased.

Schotimaa järele otsustades pidiwad mäed seal jääliugus-
tikka kandma; et aga ka mujal niisugune nähtus aset oleks leid-

nud, selle kohta puuduwad lähemad tdendused.

Pilt 31.-Echinosphaerites aurantium, Peterburi lähedalt alama

siluri lademikust leitud. A terwe loom (peal suu), B wäljaheite-
uru piramid, C suu.

Ka siluri-ajajärgul pidi Europa meredes wulkanide
tegewus end awaldama; seda todendawad hangunud laawa

kihid ehk tuhk ning pörm, mida weewood siia ja sinna on

kandnud.

Kambriumi-ajajärk.

—ASamm kaugemale halli minewikknu — ja'«me sei-
same kambriumis (Cambria — Wales'i endine nimi).
See pole weel köige wanem ajajärk maakera ajaloos, aga
ta on koige wanem nendest ajajärkudest, mille eluilmast
meil enam-wähem kindlad teated käes on. Need teated on

enamaste Pohja-Europast ja Inglismaalt, iseäranis aga Ame-
rikast pärit.
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Kui maapinna wälimist kuju kirjeldada peaks katsuma,
siis wdiks kambriumi kohta umbes järgmist ütelda:

Kurb, piirita tühjus katab maailma. Kuiw maa pole
muud kui koörbe, ilma wähemagi taime-ehteta, laiad madali—-
kud, mida punane liiw mitme meetri paksuselt katab; liiwa
kannab tuul oma tujude järele ühest paigast teise. Mäed
on paljas kaljuderäga, kuristikkude ja orgudega, mida wäiksed
kiwid katawad. Mitte wähematki rohulaju ei kaswa kalju—-
praos ega kaljudest läbi murdwa jde kaldal. Ainuski kala

ega wähk ei elusta sisemere woogusid. Niisama surnud on

ka öhk, puudub sääskede tants, sumisemine. Palju on ette-

kujutuse-wdimu waja, et terwet seda tühjust ja troostita

ümbrust silmade ette seada.
Mererannal aga muutub lugu teiseks. Märjas liiwas

näeme iseäralikka loomakestasid; need on käsijalgsete ja trilo—-

bitide, kolmelapiliste wähkide omad; moönes kohas puutub
ka möni mere-dun silma. Aga kalu otsib silm kambriumi

merest asjata. 7

Kambriumikihtisid leidub Inglismaal, Rootsis, Norras,
Böömimaal, Saksamaal, Lääne mere mail, Ardennides,
Hispanias, Poöhja-Amerikas ja Ida-Aasias.

Tähelepanemise-wäärt on kambriumi-ajajzärgu loomade

wäiksus. Leitud käsijalgsed, karpelajad ja tigud on köik

wordlemisi päkapikumehed. Sedasama woöib ka monede tri—-
lobitide kohta ütelda. Möned trilobitidesoo liikmed on aga
dige suureks saanud, näit. paradoxides, kelle pikkus ligi
kahe jalani on töusnud. Kambriumi trilobidid seisiwad näh—-
tawaste madalamal arenemiseastmel kui siluri omad. Suu—-
remal jaol puudusiwad alles silmad; ka ei osanud nad end

kokku, kerasse tömmata ega surnuks teha; seda kunsti pol—-
nud suurematel töugudel wajagi, sest kambriumi - ajajärgu
meres polnud neil ju kedagi karta.-

Praeguse aja teadmiste järele oli peale trilobitide
weel üks toöug loomi, kes suuruse poolest silma paistis.
Need oliwad hyolithid ehk tuppelajad (w. pilt 32).
Nende lähem ehitus on aga üksnes pealiskaudselt tuntud.

Kuigi nende hulk selle-aegses meres dige suur pidi olema,
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siiski ei woöinud nad arwu poolest käsijalgsetega sugugi
woistelda. Tähelepanemise-wäärt on nende loomakeste elu-
jöud. Uts töug nendest, keelkarp (lingula), ilmus siluri-
ajajärgul ja on aastamiljonite peale waatamata weel täna—-

päewani alale jäänud. Kambriumi-ajajärgust pole keelkarpi
ennast leitud, küll aga tema lähedaid sugulasi.

Kui siluri-ajajärgu loomariigi peale üleüldise wordlewa

pilgu heidame, siis näeme, et selle-aegsed elulised alles wäga
madalal arenemiseastmel seisiwad. Arenemise poolest köige
kaugemal oliwad koorelajad, koorikud. Kdik teised loomad,
keda me järgnewatel ajajärkudel tundma oleme öppinud, puh—

Pilt 32. Tupploo
made asundus

(ithostrotion ba-
saltiforme).

kasiwad aegade rüpes alles arenemata sei—-
sukorras. Missuguse suure sammu arene—-

mises juba siluri-ajajärkgi ära oli astu—-

nud, näitab see, et wiimasest 10.000,
kambriumist ainult 1000 loomatougu teada

on. Kuid ei wdi siiski tähele panemata
jätta, et kambriumi loomariik juba dige
mitmekesine on. Et sinnamaale edeneda,
selleks läks küll ilmatu pikka ilmaiga wa—-

ja. Kahjuks on aga wanemast, algelust
wäga wähe teada.

Kambriumi kohta woiks ehk weel seda
tähendada, et see rahulik ajajärk oli. Selle

poolest tuletab ta maakera keskaega meelde,
millega ta ka wältuse poolest ühesugune
wdiks olla. Selle-aegsest mägede tekkimi—-

sest pole pea-aegu midagi kindlat teada.

Tähelepanemise- wäärt on, et juba nii hallis minewikus
maakera teatud tasakaalus wiibis, nagu me seda tänapäew
suuremalt jaolt tähele paneme. Sellest wöime näha, et en-

dine arwamine, nagu poleks maakera wanem ajalugu muud

olnud kui alaline pöörangute-möll, ekslik on ja et praegu-
sele waikusele kaugel tulewikus wististe jällegi rewolutsionid
järgnewad, nagu me neid tundma oleme öppinud; teiste

soönadega — maakera ajalugu on ühesuguste nähtuste kor—-
dumine (mägede tekkimine, wulkanide tegewus, jää-ajad ja
rahuperiodid).
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Eozoa- ehk algonkiumi-ajajärk.

Me oleme wanast ajast läbi sammunud ja seisame
alg-, esiaja läwel. Ikka tumedamaks, pimedamaks muutub
meie tee.

Kdige pealt tähendame, et esizaeg wähemalt kahte
suurde ajajärku langeb. Wanem nendest on tösine esi—-

aeg, kus weel ühtegi elawat hinge maakeral ei olnud. Te—-

ma järgmine on see ajajärk, kus elulised olewused maake-
rale ilmuwad ja kuni koorelajateni wälja arenewad. Wü—-

mast ajajärku nimetamegi eozoa-— ehk algonkiumi—-
ajajärgutks, kuna esimesele, koige wanemale azoa-ajajärk
nimeks on antud (eozoon —koidu-aegne eluline, azoon — eluta;
algonkium on Pohja-Amerikas asuwa rahwa — algontkini—-
indianlaste nimest woetud).

Eelolewate tähenduste järele peaks arwama, et neid

kahte ajajärku üksteisest kerge on eraldada, sest ühes maalade-
mikus peawad loomade kiwinenud jäänused leiduma, teises
mitte. Lugu pole siiski mitte nönda. See tuleb sellest, et

siis loomi alles wäga wähe elas ja et nendegi wähesed
jäänused wulkanide tegewuse tagajärjel muutudes tundma—-
taks on saanud.

Wiimasel poöhjusel tuleb arwata, et wulkanide tegewus
algonkiumi-ajajärgul wäga sage ja tugew pidi olema. Töe—-
poolest töendawad seda hangunud laawa kihid. Need tdou—-

sewad mones kohas isegi enam kui 9 wersta () paksuseni
(näit. Poöhja-Amerikas Ülemjärwe ääres). Laawatkihtide
wahel leidub wäga palju waske, möned tükid mitu puuda
rasked.

Noorematel geologia-ajajärkudel nägime, et wulkanide

tegewus ja mägede tekkimine käsikäes käiwad. Sedasama
woib ka eozoa-ajajärgul tähele panna. Et wulkanide tege-
wus sel ajal wäga tugew oli, siis saatis ta ka maakera

juures sellekohased muutused toime. Tolle-aegsed maakihid
on püsti aetud, kahekorra keeratud, puruks kistud, üksteise
peale töugatud. Kdige selle järele wdib arwata, et kui

praegusel ajal maapind enamaste tasane on, siis tal tol hal—-
lil ajajärgul just selle wastane wälimus pidi olema: jär—-
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sud kaljumäed mererandadel, metsikud mäe-ahelikud, mitmeti

jaotatud ja purustatud mannermaad.

Peaks aga tähendama, et niisugune kirjeldus ainult

ühe osa algonkiumi kohta käib; oli ju see ajajärk määratu

pitkk, kuna ta kestwusel maakera mitmed muutused läbi pidi
elama. Rahu-aegadel muutusiwad mäed wäliste joudude te—-

gewusel madalamaks. Niisugustel silmapilkudel on wististe

ka need punased liiwakiwi-kihid tekkinud, millel algonkiumi—-
ajajärgus niisama suur tähtsus on, nagu kambriumiski. See
liüwakiwi on praeguse kirjuù liiwakiwi sarnane ja on wististe

niisamuti kuiwas, palawas kliimas tekkinud, nagu wiimanegi.
Algonkiumi-ajajärgu mägesid wdib kdige selgemine seal

ära tunda, kus pärastpoole mägede sündimist enam ette ei

tulnud ja nönda esialgsed kiwid oma paigale ja seisukohale
jäiwad. Niisugustest kohtadest oleksiwad nimetada: Hiinas
Schantungi maakond, Soomemaa, Arizona ja Ulemjärwe
kaldad Pöhja-Amerikas. Praegu on need kohad enamaste

lausikmaad. Endised mäeharjad on aja jooksul ära kulunud,
pudenenud. Nähtawaste käis sel ajal mäe-ahelik Kanadast
mööda endist pöhjapoolset kontinenti kuni Schotimaani, sealt
Skandinawiasse ja Soomemaale. Hebridi ja Lofodi saares-
tikud näitawad seda teekohta.

Eozoa-ajajärgul tekkis maakeral e lu. Laialt maad

wotwa arwamise järele oli see ainult siis wdimalik, kui sel
wanal hallil ajajärgul hoopis isesugused olud walitsesiwad
kui tänapäew, sest muidu peaks ka nüüd wdima tähele
panna, kudas surnud ollus elawaks protoplasmaks muutub.

Ka kunstlikud katsed, ollust elustada, on tänini koik nurja
läinud. · Mdistatusliku koosseisuga leige wee mered
pidiwad maakeral woogama ja tema pinnal pidi niisamasu—-
gune öhk höljuma; nönda tärkas esimene protoplasmatom—-
bukene — „alglima“, nagu tänapäew kristallid tekiwad.

Kas on siis niisugune hüpotes, dpearwamine, millegagi
pohjendatud?

—

Eozoa-ajajärgu kohta mitte. Kuigi meie teadmised
puudulikud on, siiski näitab kdik selle peale, et sel alg-ajal
niisamasugused olud walitsesiwad kui praegu; monest küljest
käib see ajajärk hiljematega isegi täieste kokku. Pole wähe—-
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matki pöhjust arwata, nagu oleks merewesi sel ajal teistsu—-
gustest ollustest koos seisnud kui praegu wdi nagu oleks

ta soojem olnud; seda tdendawad tolle-aegsed kihtkiwid,
tahwliliwid, sawi, lubi ja mannermaal punane liiwakiwi;
wiimane kannab algonkitimist kuni triase-ajajärguni ühte ja
sedasama laadi. Kliima onwis iste mitu korda muutunud,
külm ja soe on waheldanud. Kui nimetatud liiwakiwi kui—-

wast ja palawast kliimast tunnistust annab, siis toöendawad

jäätam ised otse selle wastu külma ja niisket kliimat.

Zseäralist tähelepanemist äratawad jääliugusti—-
kud, jäätamised. Waremalt arwati, et niihästi meie

maakera kui ka päike pikkamisi külmaks muutuwad. Sellest
arwamisest järeldati, et wiiekümne miljoni aasta eest (nii
kaugel umbes seisab algonkium meist) maakera palju soojem
pidi olema kui praegu, ja nönda ei wdinud maapinnal jãã
tekkimisest juttugi olla. Nüüd, kus tdeks on tehtud, et maa—-

kera pinnas palju soojust-sünnitawat radiumi leidub, püü—-
takse seletada, et maakeral alalise külmenemise asemel teatud

soojuse-tasakaal walitsemas on. Wiimane arwamine

käiks ka sellega kokku, et juba algonkiumi-ajajärgul jäãtami—-
sed ette wöisiwad tulla, nagu me seda ka pärastistel maa—-

kera ajaloo periodidel tähele paneme. ;
Nü siis: kdik, mis me eozoa-ajajärgust teame, rã—-

gib selle wastu, nagu oleks wdinud siis maakeral esimene
elusäde töusta. Kuid wdiks ju oletada, et elu juba wanemal,
azoa-, s. o. eluta ajajärgul alguse sai, sest esimesed elulised
olewused oliwad tingimata üherakulised, ilma kestata ja ilma

mingisuguse köwa osata algloomad ja sellepärast ei wdinud

nad kudagi kiwineda ega tänapäãewani alal seista. Nönda

siis poleks see tde-asi, et azoa- ajajärgust korda pole
läinud ühtegi loomajäänust leida, sugugi tdenduseks, et siis
elawaid olewusi weel ei olnud. Pealegi oleks raske ar—-

wata, et eozoa- ehk algonkiumi-ajajrgu loomad tdeste alg—-
loomad olekfiwad: selleks on nad liig kaugele wälja arene-

nud. Küll on paljud eozoa-ajajärgu kiwistused küsitawad,
problematilised, aga siiski woib kindlaste ütelda, et wähid,
okasnahtsed ja korallisarnased loomad, keda ka

siluri- ja dewoni-ajajärgul sagedaste leitakse, juba siis elasi—-
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wad; peale selle leidus isesuguseid dösloomi—stromato—-
poroidisid, kes hiljemine wälja suriwad. Wististe
elasiwad selle ajajärgu löpul ka trilobidid, kolmelapi—-
lised wähid, ja sarwkattelised käsijalgsed.

Seega oleks eozoa-ajajärgu loomariigil üleüldiselt see-
sama iseloom, nagu kambriumi omalgi. Et ta tougude poo—-

lest waesem oli, see ei woiks kedagi üllatada; ennem peaks
imestama, et juba sel hallil ajal algloomast nii paljud 100-

maliigid endid arenemise teel oliwad eraldanud. See wdiks

tunnistust anda algonkiumi-ajajärgu pikkuse kohta, mis wast
niisama kaua kestis kui koik järeltulewad ajajärgud ühte—-
kokku.

Kui tähelepanemise-wäärt nähtuse peale tuleks tähen—-
dada, et Soomemaal algonkiumi-ajajärgu keskkihtidest kiwisöe-
lademeid on leitud, mis kuni sülla paksused. Kiwisöe tekki—-

mise kohta wdidakse waewalt midagi ütelda. Kui ta taime—-

dest on sündinud, siis pidiwad wististe küll mererohud sel—-
leks materjali andma.

Azoa-ajajärk ja maakera alg-seisukord.

Kui algonkiumi-ajajärgu hämarikust weel kaugemale
minewikku astuda, siis algab juba päris pimedus, s. o. pole
pea-aegu mingit kindlat tde-asjade seletust; puudub igasugune
wdimalus kindlatele otsustele jöuda, kui me sellesse tosisesse
esicaega sammume. Maakera alg-seisukorra ja
tema tardumise, hangumise kohta on mitmesugused hüpote—-
sid wälja mdeldud. Aga enne kui me nende juures peatame,
heidame pilgu selle peale, mis me selle maakera ajaloo kdige
wanema osa kohta tde-asjalikku wdime teatada.

Kdige sügawamate kihtide all, olgu nad algonkiumi—-
wdi kambriumi-ajajärgust pärit, on igal pool noöndanimeta—-

tud algkiwi, algmäe-tdug. Suurt osa selle kokkuseades
etendab raudkiwi ehk granit ja tema sugulased kiwitdud,
mis sulast ollusest hangudes on tekkinud. Aga algkiwi pea—-

osa seisab mitmesugusest gne isist ehk waresekiwist koos,
mille üle palhju on waieldud. Ta on neistsamadest minera—-

lidest kokku pandud, nagu raudkiwigi, läheb aga wiimasest
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selle poolest lahku, et ta nagu ülksikutest dhukestest tahwli—-
test koos seisab, mis üksteise peale on kihitud. Mönes ko—-

has on see algkiwi kirjutäpiline nagu raudkiwi, sealsamas
ilmuwad temas nagu leegid, sooned ja lindid, leiduwad

walged, hallid, mustad wärwid. Gneis ei ole raudkiwi

wiisil ühesugune tulemäetdug, waid suured osad temast on

ümbermüudetud liiwakiwi, sawi-tahwlikiwi jne., seisawad mit—-

mest kiwisegust koos.

Kdige alumistes kihtides leidub harilikult ikka sulast
ollusest sündinud gneis, koörgemad kihid seisawad juba mit—-

mesugusest segust koos, kuna kdige peal pea alati ümber—-

muudetud kihtkiwid leiduwad. Wiimased on osalt säde—-
tahwlikiwist, osalt ilusast sömerlisest lubjakiwist.

Wanemad geologid arwasiwad, et gneis see esimene
koor on, mis jahtumisel maakera ümber tekkis. Kuigi
selle arwamise wastu wiimasel ajal waidlema on hakatud,
ei woi ometi tähendamata jätta, et gneis igal pool ümber

maakera kdige alumiseks kiwikihiks on. Enamaste kujutatakse
maakera jahtumist ja kiwikoore tekkimist järgmiselt ette:

Alguses oli maa wedelsula, hoöögaw kuul,
mida tihe, palaw dhk piiras, s. o. maakera oli wäikene

päike. Et soojus maakerast külma ruumi wälja kiirgas, siis
jahtus höögaw kuul pikkamisi ära ja nönda tekkis tema pin—-
nale sulast ollusest hangumise teel tiwikoor. Selle läbi kao—-

tas maatkera oma kiirgamise, walguse, kuid ta külmenemine
edenes siit maalt palju pikaldasemalt, sest tekkinud koor ta—-

kistas soojust kahanemast. On järele arwatud, et 28 sülla
paksusest kiwikoorest küllalt on, et tema wälimisel pinnal
soojus juba 70 kraadi peale (O. järele) langeks. Seda
toendab see, mida hanguwa laawa juures tähele on pandud.
Maatkera koore jahtumist pidi aga see asjaolu märksa takis—-

tama, et pind sagedaste lohkes ja nönda hodgaw sula ollus

hangunud koore peale wälja woolas. Maapind pidi nönda

paiguti hoödgawa mere sarnane olema, kus sees hangunud
koorest saared seisiwad. Kui aga pinna löhkemine harwe—-
maks muutus, hakkas maakera koor kiiremalt jahtuma. Warsti

tekkisiwad algmered, mis esiotsa dige soojad pidiwad
olema; aga nad jahtusiwad ruttu.
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Kui maakera koor juba teatud paksuse oli omanda—-

nud, muutus ta nii koöwaks, et seesolew hoöögaw ollus koore
ainult mönes kohas katki suutis käristada ja pinnale wälja
pääseda. Nonda sündisiwad esimesed wulkanid, tule—-
mäed. Sündinud awandustest woolas wedel ollus määra-
tute hulkadena wälja ja kattis hangunud ja külma maatkera—-

pinna. - Atguses pidi nende awanduste arw wäga suur ole—-

ma, aga aja jooksul muutus see wähemaks, kuid laawa woo—-

lus sai selle läbi wististe ainult suuremat hoogu. Terwet

maapinda kattis wiimaks wedel ollus, mis seal ära hangus.
Nönda pidi maakoor kahtepidi paksenema — sissepoole ja
wäljapoole.

Mida paksemaks maakoor nönda muutus, seda raskem
oli sisemistel hiiglajoöududel wäljapääse-teed leida. Wiimaks

joöudis arenemine sinnamaale, kus teatud tasakaal maakoore

wastupidawuse ja sisemiste idudude wahel tekkis. Nüüd
oli hirmsat joöupingutust waja, et maapinnast läbi murda;
aga kui see kord sündis, siis pidiwad selle tagajärjed hirm-
sad olema — määratu suured hulgad wedelat ollust woo—-

lasiwad maakera sisemusest wälja. Niisuguste sündmuste
körwal pidi meie-aegne wulkanide tegewus — ka wiimane
Krakatau tulepurtskamine 1883. a. — lihtne lapsemäng
olema. Sel ajal oli aga kihtkiwide tekklimine juba ammugi
alganud; okeanides walgusiwad lubja- ja sawilademed, me—-

rerandadel liiwakiwid kokku ja maisamaa oli juba öhu tege—-
wuse tagajärgedega — kiwipuruga kaetud. Ka ei räägi
miski selle arwamise wastu, et meredes juba madalal arene—-

miseastmel seiswad olewused leidusiwad. Juhtusiwad nüüd
wulkanid tegewusele pääsema, siis maeti koik need olewused
nii sügawale laawa alla, et inimese silm neid enam kunagi
näha ei saa. Kui kogu see teoria dige on, siis wdib ka

üütelda, et me koige wanemaid elujälgi kunagi näha ei saa.
Ja kuigi me tarwilisesse sügawusesse tungiksime, siis peab
ometi arwama,et tolle-aegsed kihtkiwid laawa moöjul am—-

mugi ümber on muutunud ning nendega üheskoos ka köik

otsitawad kiwistused. Näib, nagu oleks elu tekkimise sala—-
dus seega inimese eest igaweste ära peidetud.

Kui maakoor aja jooksul aga ikka paksemaks ja tuge—-
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wamaks sai, siis pidi kord aeg kätte joöudma, kus sisemised
joöud üleüldse enam wäljapääse-teed ei leidnud. Aga mille—-

ga tuleb siis hiljemat wulkanide tegewust seletada? Wul—-
kanide uurija A. Stübel, kelle arwamiste jälgil me oma

eelolewas kirjelduses oleme sammunud, arwab, et praeguste
wulkanide tegewus „ringjoone-kolletest“ tekib. „Ringjoone—-
koldeks“ nimetab ta nende wäljatungiwate laawahulkade
häilusid, mis maapinnani teed ei suuda murda, waid maakera—-

kooresse peatamata jääwad, kust nad siis pärasipoole, kui

maakera-südamest uued touked järgnewad, kuni maapinnani
toõusewad.& 72 ;

Kuigi see arwamine mones tükis motlemaspaneb, näi—-
wad moned nähtused teda tdendawat. Kdige huwitawam
selles möttes on Jorullo (l. horüljo) tulemägi Mexikos.
Seal, kus praegu umbes nelja ruutpenikoorma suurune wul—-
kan seisab, oliwad kuni 1759. a. septembrikuuni wiljawäl-
jad, kus mais, suhkrupillirvog ja bananid kaswasiwad.
Möne päewa jooksul aga maeti ditsew maa laawa alla, mis

kuni 235 süllani üles kuhjas. Nönda tekkis wulkanikolle,
kus tuli paljud aastad edasi hödgus. Kahekümne aasta pä—-
rast oli mägi alles palaw, aga tema pealmist koort mööda
wois juba käia; koorepragudes süütasiwad reisijad oma

sigarid polema. Kuuekümnekuue aasta pärast auras mägi
ikka weel mönes paigas. Waheajal oliwad aga tasasel mäe-

tipul sajanded wäilsed wulkanid tekkinud, mis kiwinenud

purtskaewusid meelde tuletasiwad. Nönda peaks terwe selle
wulkani tegewuse kaheks jaotama. Esimesel järgul kuhja—-
takse Jorullo mägi ülesse, teisel järgul algawad wäiksed wulkanid

oma tegewust, maakoores peituwast tulekoldest toitu saades.

Niamesogused nähtused paistawad ka .Siirias silma..—
Stübel'i arwamise järele on juba enam kui kolmwee—-

randit maakerast ära jahtunud ja hangunud, tuline süda oleks

siis ainult weerand terwest maakerast. Maakoor peaks wä—-

hemalt 50 wersta paks olema ja selle koore peal asuwad
kihtkiwid, mille paksus wäga mitmesugune on. Muidugi
walitseb köikides nendes küsimustes ka hulk lahkuminewaid
arwamisi, mille ettetoomiseks ruum puudub. Sellepärast
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pöörame maakera sisemuse juurde ja katsume pilku tema

peale heita.
On mdodtmisewiisisid olemas, mille abil otsusele wdib

joöuda, et terwe maakera ollus 5,6 korda tihedam on kui

wesi. Maakera kiwirüüd aga on, nagu Wiechert wälja on

arwanud, ainult 3,2 korda tihedam kui wesi. Selle järele
otsustades peab arwama, et maakera südames palju raske-
mad ollused asuwad kui tema pinnal. Wististe on ülewdim

rohkuse poolest raua käes. Seal sügawuses toöuseb pala—-
wus nii suureks, et köik ollused ainult gaasi näol wdöiwad

püsida; et see gaas aga hirmsa röhumise all seisab, siis on

ta dige tihe, otse tardunud köwa, nagu Arrhenius arwab.
Nönda tuleme otsusele, et maakera südames „köwa“ gaas,
tema ümber wedel ollus ja selle ümber hangunud külm
kiwikoor asub.

Terwe maakera koosseisu küsimus läheb aga weel kee-

rulisemaks, kui me moönede teadlaste arwamist silmas taha—-
me pidada. Need püüawad füüsikaseaduste pöhjal toendada,
et maakera sees weel teine hangunud koor leidub, sest tea—-

tud poöhjustel ei olla maakera jahtumine mitte pinnal, waid

sees alganud; alles pärastpoole tekkinud ka pinnale koor.

Kahe koore wahel asub aga wedel ollus, mis umbes niisa-
ma paks on kui wälimine koor. See wahelmine höögaw
wedelik ollagi wulkanide sünnitaja.

Weel enam lahku lähewad teadlaste arwamised, kui

selle küsimise juurde astume, kudas maakera on sündinud.
Tänini on arwatud, et meie maakera alguses hödögaw gaa—-
siline, „uduline“ keha oli, mis pikkamisi „wedelaks“ muutus

(sees jäi ta gaasiliseks edasi) ja siis köwaks tardus (Kant—
Laplace teoria). Kuid selle höögawa alg—-seisukorra toendu—-

seks pole midagi tde-asjalist ette tuna. Teised arwawad,
et maakera wäikestest kokkuliitunud meteoritidest, wäikestest
ilmakehadest, on sündinud. Kolmandad arwawad, et just
need meteoridid ise suurte, puruks läinud ilmakehade tükid,
waremed on.

Nönda oleme maakera ajaloo käigul sinnamaale joudnud,
kus iga lähem küsimiste wastamine ära peab jääma, käigu
need tküsimised maakera enese wdi tema pinnal elu tekki—-
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mise kohta. Eespool nägime, kui raske on arwata, et

maakeral kord niisugused olud on walitsenud, kus surnud
olluse elustamine wdimalikuks oleks saanud. Sel pdohjusel
arwawad moöned, et eluidu ehk kusagilt mujalt meie pla—-
nedi peale on sattunud. Kuigi see arwamine nagu luule

koölab, püüab Rootsi füüsikus Arrhenius seda järgmiste sele—-
tustega põhjendada:

Kuulus Schoti füüsikus Maxwell arwas järele, et

igasugused kiired nende kehade peale, millega nad kokku

puutuwad, teatud eemaletöukawat moju awaldawad, s. o.

nad püüawad teel eesseiswat keha edasi lükata, kaugemale
ajada. Niisamasugust moöju awaldawad ka päikesekiired.
Kui kehad küllalt wäiksed on, siis paiskawad soojuse- wdi

walgusekiired nad otsatusse ruumi. Et nii wäikseid elulisi
olewusi leidub, selle juures ei kahelda. Tuul wiib nad

maakera ümbritsewa öhu koörgematesse kihtidesse ja sealt
paiskab elektritönge — Arrhenius möotleb wirmaliste

peale — nad eemale tühja ruumi. On nad kord wäljas—-
pool maakera külgetömbamise-joöudu, siis langewad nad täieste

päikesekiirte töukemoöju alla ja nönda ujuwad nad ilmotsatu—-
sesse, kuni nad uueste mone ilmakeha külgetömbamise-jou
piirkonda satuwad ja selle peale langewad. Aga kui kaua kes-
taks niisugune teekond? Mars'i peale jouaks eluidu siit
juba kahekümne päewaga, Jupiter'i pinnale 80 päewaga,
Neptun'i juurde 14 knuga, lähemasse päikesesüstemi (lduna—-
taewas asuwa Centauruse peatähe juurde)9ooo aastaga. Aga
kas wäike olewus sel pikal ajal külma käes oma elujoöudu
ära ei kaota? Uuemad uurimised näiwad tdendawat, et

idanemisejoud just külmas temperaturis wäga hästi alal

seisab. Sel pöhjusel arwab Arrhenius ütelda wdiwat,
et eluidu 220—-kraadilises külmas kolme miljoni aasta jook-
sul niisama wähe oma elujdust kaotab, nagu see 10-kraadi-

lise sooja käes ühe päewa jooksul sünnib. Kui seda uskuda,
siis wdiks eluidu rändamist ilmakehalt ilmakehale wdimali-
kuks pidada.

„Wdib tdenäitlikuks pidada,“ järeldab kdigest sellest
Arrhenius, „et kodige alamal arenemiseastmel wiibiwaid elu—-

lisi olewusi alatasa maakerast eemale satub, kus suuren hulk
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nendest otsatus ja külmas ilmaruumis surma saab; aga mõ-

ned nendest satuwad ilmakehade peale ja kui seal elamiseks
kohased eeltingimised leiduwad, hakkawad nad edasi sigine-
ma. Ja kuigi moni ilmakeha miljon aastat peab ootama,
enne kui eluidu tema peale langeb, mis tähendab see nende

miljonite aastate kohta, mille jooksul pärast elu tema peal
ditseb.“

—



e

Wulkanid ja nende tegewus.

Juba waremalt t tähendasime, et teadus „wulkani“ ja
„wulkanismuse“ all midagi muud mdistab kui, igapäewases
elus nende sonadega tähendatakse. Harilikult nimetatakse
wulkaniks tulepurtskawat mäge, mille tegewus selles seisab,
et ta aeg-ajalt tuhka, liiwa ja kiwa wälja pillub, wee-auru

ja muid gaasisid wälja puhub ja häwitawaid laawawoolusid
alla orgu saadab. Geologia on aga kindlaks teinud, et

hulgana wulkanisid leidub, mis alles pärast „kustumist“
päewawalget nägiwad: tundmata sügawusest üles aetud sula
ollus ei jöudnud maapinnani tungida, jäi kihtkiwide wahele
peatama, hangus siin ära ja pääsis alles aastamiljonite
järele külmanult maapinnale, kui pealmised maakihid wäli—-

mist- joudude mojul ära oliwad pudenenud. Kdik granidi—-
ehk raudkiwi-mäed on säherdused sügawusewulkanid.

Niisugused umbwulkanid wöiwad maapinna peale pea-
asjalikult kahel wiisil muutwalt möjuda: nad töstawad maa—-

pinna koörgele üles, kuplite, tornide näol, wi sünnitawad
nood, kuristikud, kui koörgelekerkinud sula ollus mingisugusel
pöõhjusel sügawusesse tagasi langeb. Sellekohase teoria, öpe—-
arwamise seadsiwad köige enne pea-asjalikult A. v. Hum—-
boldt ja L. v. Buch kokku. Hiljem pidi ta nöndanimetatud
kort/umise-, kokkutömbamise-teoriale ruumi andma; aga wii—-

masel ajal pööratakse jällegi wulkanismuse juurde tagasi ja

e tema abil wähemalt ühte osa maapinna muutustest
seletada.
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Kortsumiseteoria döpetab aga, et maapind oma

wälimise näo pea-asjalikult ilma wulkaniliste jöudude kaas-

aitamiseta on omandanud. Kui aga küsida, missugused need

joöud oliwad, mis mäed sünnitasiwad ja kaotasiwad, mere—-

pöhjast saarekobarad ülesse kuhjasiwad ning nii körged mäe—-

ahelikud loõiwad, mille harjal lumi kunagi ära ei sula, siis
kölab wastus: tektonilised. See sona tähendab dieti

„ülesehitaw“, „wormiw“ ja tema mötteks on — mittewulka—-
niline. Kdiki joöudusid, mis maakera muutmise juures tege—-
wad on (wälja arwatud ainult wulkanilised jöud), nimeta—-

takse ühe sönaga tektoniliseks. Nendest joöududest kodige tähtsam
on kortsumine, kokkutömbumine. Maakera aurab enesest ala—-

tasa sooja wälja ja tema südames peituw sula ollus tömbub
seeläbi alatasa koomale. Sula ollust ümbritsew koöwa kiwi—-
koor püüab oma sisu endist wiisi naha kombel kindlaste
katta ja on sunnitud sellepärast ühes temaga kokkü tömbuma.
Selle tagajärjel murdub paindumata kiwirüüd ja sünnitab
kord augud, kuristikud, kord mäeharjad, woldid. Möned
uurijad pũüawad seletada, et ka wulkanid just kortsumise,
kokkutömbumise tagajärjel sünniwad: kokkutömbuw kiwikoor

löhkeb ja surub sula olluse läbi awanduse maasüdamest wälja.
Nagu aga juba eespool tähendatud, on teoria, mis maakera

külmenemist ja kokkutömbumist oletab, wiimasel ajal wäga
küsitawaks saanud. Hiljuti leitud radioaktiwlised ollused näi—-
tawad selle peale, et maakeras teatud soojuse-tasakaal walitseb:
nimetatud ollused lahkuwad pikkamisi ühest ära ja annawad

selle juures hulga soojust wälja. Niisamuti ei taheta kortsu—-
miseteoriaga leppida. Üteldakse, et kui mäe-ahelikud tdepoolest
kortsumise, kokkutömbumise läbi on tekkinud, siis peaks olluse
raskus siin wordlemisi suur olema; sellekohased modtmised
wiiwad aga otse wastupidisele arwamisele.

;

Wulkaniliste nähtuste hulka laiemas möttes tulewad
ka gaasi-purtsallikad lugeda. Möned gaasid seisawad
pea-asjalikult wee-aurust koos (fumarolid ehtk auruallikad),
teised weewli-aurust, weewliwesinikust wdi weewlisest happest
(solfatarid eht weewliawandused), kolmandad söehappest
(mofetid ehk söehappe-allikad). Wiimast liiki gaasiwulkani
näitusena olgu Neapoli juures olew Koerakoobas nimetatud.
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(Koerad surewad sinna koopasse astudes kohe ära, kuna

suuremad loomad ja inimene seal kahjuta wdiwad wiibida.
See tuleb sellest, et söehape, mis koopa poõhjast wälja hoo—-
wab, raskuse pärast pöranda ligi jääb, kus ta hingamise
woimatuks teeb, kuna körgemal aga puhas döhk walitseb.)
Wee-aur on maa seest wälja hoowates mönikord nii puhas,
et tast jahtumise tagajärjel puhas joogiwesi saab, mida tar—-

witada wdib. Kus aga wee-aur juba enne maapinnale

pääsemist teatud määral ära jahtub, seal purtskab allikast
soe wesi wäljao. Iga kord on aga raske ütelda, kas maa

seest hoowaw soe wesi tdeste jahtuwast laawast tekkinud

wee-aurust on saadud. Wdib juhtuda, et maapinna wesi
sügawale maa südamesse satub, kust ta soendatult päewa—-
walgele tagasi tuleb. Kui kahtlemata wulkanilisi sooja wee

allikaid wöib Karlsbadi omi nimetada. Seda toendawad

75-kraadilises wees leiduwad ollused, näit. keedusool.

Pilt 33. Lubjanorje-terrassid Vellowstone'i natsionalpargis
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Kdige suurepäralisem sooja wee ja aurude allikate maa

on aga Yellowstone'i (l. jellostooni) natsionalpark Pohja—-
Amerikas Kaljumägedel. Umbes 10.500 ruutwersta maa

peal leidub 8000 kohta, kust keew wesi, susisew aur wdi

palaw muda wälja purtskab. Muu seas on seal 84 keewa

wee allikat, mis teatud wahe-aegade takka korralikult tegewust
awaldawad; nende wahe-aegade pikkus on mitmesugune: möne

allika juures kestab ta ainult minutid, teise juures aga
nädalad. Pea-aegu koöigi nende palawate wete sees on

soömerhapet, millest peale wee ära-auramist teatud koöwa ollus

järele jääb. See sünnitab köige imelikuma maastiku:

körged sambad, järsud keeglid, järgustikud, mäed jne. seisawad
läbisegi üksteise koörwal. Mönede allikate wee sees leidub

soömerhappe asemel söehapu lupja, mis ära-aurawast weest
maha jääb ja eemaltwaatajale nagu jääliugustik walgendades
silma paistab. Weest wäljanoörgunud ollusest on noönda

ligemale 1/2 wersta pikkune mäekülg tekkinud, mille terras—-

sidel ja ümargustes dönsustes wesi aurab ja wuliseb (waata
pilt 33) ning kdige iseäralikumad stalaktidid ehk lubjapurikad
tekiwad.

Nimetada oleksiwad weel söehappe-rikka külma

wee allikad. Neid leidub pea-asjalikult seal, kus wul—-
kaniline tegewus juba ammugi kadunud on.

Aga mis sünnib siis, kui gaasid ja palawad weed maa—-

pinnani teed ei leia? Kdige pealt on sel asjaolul sula olluse
kohta suur tähtsus: ollus hangub hoopis teistsugufseks kiwiks
kui wastasel korral; ta on kristalliline (raudkiwi), kuna aga
siis, kui gaasid wabalt ära aurawad, koosseis segane saab
(liparit). Sügawuses wiibiwad wäljapääsemata gaasid saa—-
dawad ka seda korda, et nad ümberseiswad kihtkiwid ära

sulatawad, mis pärast hangudes kristalliliseks muutuwad.

Ka paljud mineralikiwid, hoöbedaz, wase- ja elawhöbeda-
sooned on wististe palawate gaaside tegewusel tekkinud.

Toomewulkanid.

Nagu eespool lühedalt nägime, on wulkaniline tegewus
wäga mitmekesine ja tagajärjerikas. Geologialiselt wdib jou
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poolest temaga ainult wast wett wörrelda; ka selle möju
on wihma, lume, jää, jögede, järwede jamerede näol wäga suur.

Et wulkanisid ja nende tegewust lähemalt tundma

öppida, selleks hakkame nende lihtsamast liigist peale. Need
on nondanimetatud ühetaolised, tomp- ehk toomewulkanid.
Nad seisawad ühesugusest hangunud laawast koos ja nende

peale pilku heites saame tundmuse, nagu oleksiwad nad nii—-

suguseks mürakaks kokku walatud. Wälimiselt lähewad nad
oma wennast, kihilisest wulkanist, selle poolest lahku, et neil
kraater ehk awang puudub. Peale selle kannawad kihilised

wulkanid järskude külgedega keegli, kuhja kuju, mis ülewalt

nüriks, tasaseks on tehtud. Kdige paremaks sellekohaseks
näituseks oleks kuulus jaapanlaste püha mägi Fusiyama
(w. pilt 34), ligi 3/2 wersta körge. Sellewastu on toome—-

wulkanid ümarguste, kella sarnaste küngaste wdi laineliste

mäeseljakute laadi. Üheks nende iseloomulikumaks tunde—-
märgiks tuleb nöndanimetatud allikakuplit pidada; see
on wullina maa seest wälja puhutud sula laawa, mis selles
seisukorras ära on hangunud.

Kdik toomewulkanid on kustunud. Ka pole nende

wulkanide tekkimist kunagi woöidud tähele panna; nad on sel

Pilt 34. Jaapani kihiline wulkan Fusiyama.
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ajal sündinud, millest inimesesoo ajalugu teateid ei anna —

tertsiär-ajajärgul, kus nende sündimine igapäewane asi pidi
olema. Sel ajal pidi maapind palju rahutum olema kui
tänapäew ja wulkaniline tegewus palju sürem.

Toomewulkanil on peale üleskuhjatud kupli teatud toru-

awandus, auk, mille kaudu sula ollus wälja woolas. Aga
see auk on enamaste alati mitmesuguste maa- ja kiwikihti-
dega kinni kaetud; ainult moönes kohas on korda läinud teda
üles leida (Stolpeni lossimägi Saksimaal). 2

Toomewulkanide sisemine ehitus on mitmesugune;
kord seisawad nad sibula sarnaselt kiwikoortest koos, seal-
samas on nad kui suurtest kiwipostidest kokku laotud. Kiwide
keemialine koosseis on siin wäga mitmesugune. Pea—-asjalikult
tuleb seda tähele panna, kui palju üheski kiwitöus sdmer—-
hapet, lupja, rauda ja alkalit on. Nende olluste rohkuse
järele muutub ka kiwi wärw ja raskus. Sdmerhappe—-rikkad
kiwid on kerged ja heledad, sagedaste walged, kuna sdmer—-
happe-waesed kiwid mustawärwilised ja rasked on. Selle

Pilt 35. Basaltisammastest kaljusein.
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kahe äärmuse wahel on terwe rida muid isesuguse raskuse
ja wärwiga kiwitöugusid.

Hapu ja dige hele laawa on trachit (trachys — kare),
wäga kare kiwitöng. Wähe tumedam, enamaste rohekas on

fonolit ehk koölakiwi, silmatorkawa raswalãikega. Kui seda
kiwi wasaraga purustada, siis annab ta heleda köla. Kdla—-

kiwi-wulkanisid leidub Baadenis ja Böömimaal. Uks köige
tumedamatest on basalt, mis Kesk-Europas köige rohkem
laiali on lagunenud. Seda kirbi tarwitatakse wäga palju
uulitsate prügitamiseks. Ja et see kiwi köwa on ning posti-
dena terwed mäed sünnitab (w. pilt 35), siis murtakse neid

posta mägedest terwelt wälja ja tarwitatakse ehituste juures.
Bonnis Poppelsdorferi museumis on basaldisambad, mis 30

jalga pikad. Ainult nendes paikades hangus laawa pos—

Pilt 36. Läbildige Hesseni basaldi-kiltmaa lääneosast.
bs — tkirju liiwakiwi; m — karpelajate-lubi; s —tert-

siärne liiw ja sawi; k — pruunsöe-kiht; b —basalt.

tidena, kus jahtumine ruttu sündis; muidu tekkis sibula—-
taolise kordlise ehituse poole kalduw laad.

Peale kirjeldatud toomewulkanide leidub weel niisugusid,
mis maapinnani pole ulatanud. Neid sügawusewulkanisid
nimetatakse lakkolithideks (akkos — auk, haud,
lithos — kiwi). Kdige rohkem on neid Amerikas ja siin
on neid ka koige enne tundma dpitud.

Wäga palju leidub ka nöndanimetatud wulkani—-

katteid, wulkaniwaipasid. Kuplina, wullina jäähb
laawa ainult niisugusel korral peatama, kui ta sedaword
paks, köwa on, et ta laiali ei walgu. On aga laawa wedel,
siis woolab ta maa seest wälja hoowates awanduse ümber
laiali ja katab ümberkaudse maapinna monikord werstapaksuse
waibana. Oregonis, Pöhja-Amerikas, on basalt noönda 41500
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ja Löuna-Indias 7000 ruutpenikoormat maapinda oma alla
matnud. Wäike, aga huwitaw sellekohane basaldiwaip on

Hessenis (w. pilt 36). Siin on need awandused ehk torud,
kust sula laawa kord wälja woolas, üles leitud. Nad käi—-
wad mitmest maakihist läbi (kirju liiwakiwi, tigukarbi-lubi,
tertsiär-ajajärgu sawi). Et laawa woolus just kiwisöe-lade—-
mete kohta sattus, siis põletas ta pealmised söekihid ära,
kuna ta aga alumiste kihtide peale suurtsugustawalt on

möjunud: pruunsüsi on kitvisöeks, paiguti isegi läikiwaks

antratsidiks ehk läiksöeks muutunud.
;

Kihiwulkanid.

Kuigi toomewulkanid mitmetaolised on, siiski peab
arwama, et nad ühe hoobiga on sündinud. Kdigi nende

kuplite, katete ja lakkolithide saamine oli wördlemisi rahuline.
Pole wähematki märki, et siin plahwatused, pealmise koore

purustamised, kiwide, liiwa ja tuha wäljaheitmised aset olek—-

siwad leidnud. See wöordlemisi rahulik toomewulkanide tek—-
kimine pöhjenes gaaside ja aurude puudumise peal, kuna

wiimased aga kihiwulkanide sündimisel nähtawaste suurt osa
on etendanud.

Wee-aur on wulkaniliste gaaside seas kdige rikkali-
kumalt esitatud. Kui wulkan norgalt töötab, lehwib wee-aur
pilwena mäetipu ümber wdi töuseb kaugelepaistwa majestet-
liku sambana tulemäe awangust üles. Määratumad hulgad
auru paisatakse wastu taewast; tükati rebeneb awangu sein
ja selle tükid ühes laawaga toöusewad auru saatel öhku;
nendega ühineb sagedaste tuhka ja kodiksugu räbutompusid
(w. pilt 37). Wälgukiirusel kerkib koöik see segu neli-wiis,
ajuti kuus kuni kümme wersta koörgele. Pika, peene, saleda
samba otsas laguneb aurukroon laiali. Peale selle tekib siin
wälgulöömine ja müristamine, nii et terwet kohutawat tege—-
wust piksenooled ja köuekärgatused saadawad. Kui hirmus
palju mönikord tulemäest wee-auru wälja tuleb, näitab see
wihm, mis jahtunud aurust saades mäekülgedele maha langeb
ja sealt sogase woona alla orgu tormab. Need wood on

sagedaste palju suuremat laastamist ja häwitust korda saatnud
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kui laawa. Aga ka wihm ise wdöib kardetawaks saada, sest
selles wihmas onußwäga palju weewlihapet, mis ümber
tulemäe laias ringis igasuguse taimestiku kauaks ajaks ära

häwitab. 1

Kui hirmus aga wulkanide tegewus wdib olla, näitas

1902. aasta kewadene sündmus Lääne-Indias Martinique'i
(. martiniiki) saarel, kus hödgaw aur Saint-Pierre'i (l. säng—-
pjääri) linna ühes kolmekümnetuhande elanikuga maa pealt

Pilt 37. Vesuvi tulepurtskamine 1822. a. oktobrituul.
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nagu ära pühkis. Mönikord touseb ühes auruga nii palju
tuhka, tolmu ülesse, et ilm kauaks ajaks pimedaks muutub.

Aga weel kardetawamaks saab see tolm, kui ta ühes wihmaga
maha langeb. Niisugune juhtumine on nähtawaste 79. a.

enne Kr. s. Vesuvi juures olnud, kus Pompeji linn 23 jala
paksuse mudataigna alla maeti.

Peale wee-auru ja tuha paisatakse tulemäe awangust
weel liiwa, wäikseid ja suuri kiwa wälja; wiimaseid
nimetatakse pommideks. Ohus lennates omändawad nad

pikerguse wormi. Mäherduse hulga koöike seda materjali
wulkan enesest wälja heidab, näitab Neapoli juures olew

Monte Nuovo; ta on üle 70 sülla koörge ja heideti kahe
päewa jooksul maasügawusest wälja. dhit see ollus on

enamaste teatud kihtidena püsima jäänud. Sagedaste juhtub,
et esialgne awang nii körgeks töuseb ja wulkani tegewuseta
oleku ajal sedaword köwaste hangunud laawaga kinni pahtub,
et wulkani uue tegewuse algul laawa siit enam wäljapääse-
teed ei leia; siis murrawad gaasid omale uue pääsetee;
noõnda sünnib kusagil wana awangu külje all uus kraater.
Aga neid wdib korraga mitu teklida. Näituseks on Ätnal
neid üheksasada. Wana kraater ise asub 1552 sülda mere—-

pinnast körgemal ja sinna suudab laawa harwa teed leida.

1874. a. tekkis moöne tunni jooksul endise kraateri ümber 36

uut awangut. Köorwalkraaterid tekib sellepärast nii paljn, et

gaasid ja laawa neid pääseteeks ainult üks kord tarwitawad;
peale seda pahtuwad nad hanguwa laawaga enamaste jää—-
dawalt kinni.

Wulkanide tegewus ei ehita aga ainult mägesid üles,
waid ta löhub neid ka maha. Nonda näituseks läks Vesuv
oma wiimase suure tegewuse ajal 1906. a. ligemale 50 sülda
madalamaks. Aga ka muidu muutus mägi oma wälimuse
poolest mitmeti. Kraateri külgedel seiswad kiwid pörusiwad
lahti ja weeresiwad koöike purustades alla orgu.

Kdige hirmsam wulkaniline tegewus sündis aga 1883.

aastal Krakatau saarel, mis Jaawa ja Sumatra wahel
seisab. Saare wulkan oli juba wanast ajast saadik kui häda—-
ohtlik tuntud. Nimetatud aasta maikuul algas Rakata

siin oma tegewust, esiteks kestpäraliselt; augustikuu algul aga
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häwitas tuhawihm juba terwe saare taimeriigi ära, kuna

selle kuu löpul lihtsalt maakoore murdumine sündis: enam

kui kaks kolmandikku terwest saarest lendas miljonites tükkides

wastu taewast. Endise saare südame kohal oli peale seda
100— 140 sülla sügawune doönsus. Wana wulkan oli keskelt

löhki käristatud (w. pilt 38). Kui maapind waiksemaks jäi,
wois siin wulkani sisemust waadelda. Auru— ja tuhasammas
töusnud kuni 30 wersta körguseni. Peenikese tolmu kandis
tuul üle terwe maakera laiali, mille tagajärjel imeilusad

öhtu- ja hommikupunad sündisiwad, mis weel mitu kuud

pärast suurt katastrofi inimesi imestama paniwad. Maa sise-
musest wälja heidetud olluse hulk oli määratu suur. Merd
kattis kauge maa peal ümber saare bimsteinikord, mis laewa—-

soidu kauaks ajaks hädaohtlikuks tegi. Mitmed lähedal
olewad saared kaswasiwad wäljaheidetud ollusest hulga suu—-
remaks. Krakatau ja Sumatra wahel kerkisiwad kaks uut

saart merepinna alt silmanähtawale. Mitmed sügawad mere—-

paigad saiwad madalaks, nii et endised merekaardid ja -märgid

Pilt 38. Krakatau saarel asuwa Ratkata mäekeegli sisemine külg.
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uuendada tuliwad. Rakata jalal seisis 28 sülla paksune
bimsteinilade. Isegi nelikümmend wersta eemal leidusiwad
weel rusikasuurused laawatükid. Terwe materjali hulk, mis

sel korral maa südamest wälja heideti, arwatakse kaheksateist-
kümmend kantkilomeetrit suur olewat. ;

Et Krakatau ise ja tema lähedased saared ilma ela—-
nikkudeta oliwad, siis ei woinud tuhawihm ja palawad gaasid
inimestele palju kurja teha. Kuid hädaoht tuli hoopis
teisest küljest. Kui suurem osa Krakataust öhku lendas, langes
wesi tema asemele ja nönda sündis hiiglalaine, mis

ümberkaudsetel maadel hirmsad häwitused korda saatis.
Seitsmeteistkümne wersta kaugusel asuwa Sebesie saare ela—-
nikud leidsiwad koik weewoos surma. Aga weel kaugemal
oli laine köörgus weel 17 sülda. Telug-Betungi juures
wiskas ta ankrul seiswa aurulaewakaldale ja wiis ta umbes
kolm wersta maad mööda edasi. UÜleüldse leidis sel korral

weewoogudes umbes 40.000 inimest surma. Ainult Lissa—-
boni maawärisemisel, 1755. a.,, on hirmsamad tagajärjed
olnud: seal leidsiwad majarusude all 30.000 inimest surma,
kuna pärastine weewool 60.000 inimest ära uputas.

Krakatau juures sündinud laine käis ümber terwe

maakera; Afrika löunapoolsesse otsa joudis ta kaheteistkümne,
Amerikasse seitsmeteistkümne ja Prantsusmaa randa 24 tunni

jootsul pärast katastrofi. Sügawas wees jooksis laine rute—-

mine kui madalas. Huwitaw on ka seda tähendada, et

raksumine, kärgatamine Krakatau juurest weel 140 wersta

maa taha aknad ja uksed lahti pörutas ning laest ja seintelt
lubja pudenema pani. Mürin oli Manilas (2700 wersta

eemal), Kest-Australias (3400 wersta) ja Madagaskaris
(4400 wersta) kuulda. Wordluseks lisame juurde, et suur—-
tükkide mürin harwa ainult 250 wersta maa taha kostab.

Üleüldse oliwad Krakatau raksatused ühel kolmandikul maa-

pinnal kuulda.

Aga uputustega, mudawooludega, tuhawihmaga ja
laawaga pole wulkanide hirmsused weel kaugeltki löppenud.
Seda tunnistas 1902. a. Pelẽ mäe tegewus Martinique'i
saarel. Suurel ristipäewal, hommikul kella kaheksa ajal
woolas laineline tume ollus mööda mäekülge ootamata alla
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ja niisuguse kiirusega, et keegi tema eest ära ei suutnud
pögeneda. Ta poletas ja häwitas kdik ära, mis tee peale
ette juhtus. Sellele järgnes pilkane pimedus, milles üksikud
tulejoad wälkusiwad, siis kiwirahe ja wihmawaling. Umbes
tunni aja pärast hakkas pike endist wisi paistma ja wal—-

gustas Saint-Pierre'i linna suitsewaid waremeid. Elanikud
oliwad peale ühe koik surma saanud: elusse oli jäänud üks
kurjategija, keda paksud wangikoja müürid oliwad kaitsnud.

Aga millest seisis see tume ollus koos, mis niisuguse
kiirusega „lainetades“ mäest alla tormas? Pdhjalik seletus
puudub; arwama peab aga, et see lömapilw pea-asjalikult
poolwedelate laawatükkidega, tuhaga ja tolmuga segatud wee—-

aurust koos seisis. Säherduse löömapilwe kürus toöuseb kuni
150 werstani tunnis. Saint-Pierre'i hukkasaamise järele ot-

sustades pidi lodmapilwe palawus siin 450 kraadini C. järele
toöusma. Kuid moönede nähtuste järele otsustades peab seda
kuumust weel suuremaks arwama. Saint-Pierre'ist on pärast
pudel leitud, mis löömapilwes ära on sulanud ja mille kael

pilwe liikumise sihi järele köwer oli. Pudeliklaas tarwitab

sulamiseks aga 650—700 kraadi sooja. Telefonitraadid
oliwad aga terwed; et wask 1058-kraadilises palawuses
(Celsiuse järele) sulab, siis on terwed traadid töenduseks, et

kuumus selle määrani ei töusnud.

Peale suurt katastrofi sai Pels mägi Martinique'i
saarel ühe iseäralise nähtuse läbi tähelepanemise-wääriliseks.
Kui wulkan waikseks jäi, tekkis tema peale laawakuppel, nagu
me seda toomewulkanide juures tundma dppisimie. Warsti
tuli aga sellele midagi juurde, mis uurijates huwitust äratas.

Kupli idaserwalt ajas end korraga sormetaoline hiiglatorn
ülesse. Mönel päewal kaswas ta oma 5 sülda körgemaks,
sealsamas aga jälle alanes ta. Löpuks oli aga kaswamine
ometi nii suur, et uus laawakuppel ühes torniga, obeliskiga
420 sülda endisest kraaterist körgemale toöusis. Umbes aasta

pärast langes aga körge torn kokku. See laawatorn wiis

teadlased motte peale, et kas wast juba waremalt midagi
niisugust maapinnal pole sündinud. Tuntakse palju sellesar—-
naseid kiwiposta; aga tänini arwati need selle läbi tekkinud

olewat, et pehme ollus nende ümbert maha oli pudenenud.
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Nüüd aga kallutakse arwamise poole, et wast ehk ni

monedki kiwitornid seesugusel wiisil on tekkinud, nagu
seda Pels mäe juures tähele wöidi panna. Iseäranis sage-
daste wdib niisugusid keeglisarnaseid kiwitorna Poöhja-Ame—-
rikas ja Schotimaal näha; seal on neile „nekk“ nimeks

antud (w. pilt 39).
Harwa on wulkanide tegewus nii tormiline ja häwitaw,

nagu me seda Pele mäe juures nägime. Aga kdik kihi—-
wulkanid töötawad enam-wähem plahwatades. Ainuke erand

selle poolest on Hawai saar. Tema peal on kaks hiigla—-
wulkani — Mauna-Kea ja Mauna-Loa. Nende mägede
küljed todusewad wäga pikkamisi ülesse. See nähtus
töendab, et neid mägesid sünnitaw laawa wäga wedel oli,
sest muidu poleks ta nii laiali walgunud. Need kaks mäge
heidawad oma laawat täielises rahus wälja, ilma plahwa—-
iusteta ja ilma tuhawihmata. Kdigi nende omaduste pärast
peaks neid wulkanisid toomewulkanide sekka arwama, kuid

Pilt 99. Pohja-Amerita „nekt“.
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seda tegemast keelab see asjaolu, et neil mitu alatasa töötawat

kraaterit, awangut on.

Teine Mauna-Loa awang on kui ilmaime — suure—-
päraline Kilauea tulejärw tuntud (w. pilt 40). Körgel
mäeküljel on ümargune doönsus, mille sügawus teadmata ja
mis alatasa hödgawa laawaga täidetud on. Laawast purts-
kawad ühtelugu auru- ja gaasijoad wälja ja töusewad kuni
9 sülla koörguseni; silmaga waadates on nad kui tuleleegid
ja awaldawad waataja peale imelist möju. Odnsuse··pind,
kus hödögaw laawa asub, on ligemale üksteistkümmend ruut—-

wersta suur.

Kui kihilise wulkani tegewusel plahwatuste körgem tipp
möödas on, hakkab awangust laawat wälja woolama.
Tema kiirus on wäga mitmesugune ja oleneb sellest, kas
laawa küllalt wedel on ja kas teda küllalt palju on. On

laawawoolusid, mis kiirsoöiduna mäekülge mööda alla torma—-

wad, on aga ka niisugusid, mis tiguna roniwad.

Üleüldiselt aga kaob laawa woolu kiirus seda mööda,
mida kaugemale ta jouab, sest sulast ollusest lahkuwad pikka-
misi teda kergendawad gaasid, kuna ollus ise aegamisi ära

jahtub ja paksemaks muutub. Jahtunud laawa pealmine koor
on wäga krobeline.

Tähelepanemise-wäärt on, kudas !aawawool ise enesele
edasipääsemiseks teed sillutab. Laawaosad ei liigu koöik ühe—-
suguse kiirusega. Kdige rutemine lähewad keskmised ja peal-

Pilt 40. Kilauea tulejärw.
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mised kihid edasi. Selle läbi näib, nagu jookseksiwad peal—-
mised korrad wölwi peal. Laawa on kui rohutirtsude parw
jöest üle minnes: esimesed saawad sillaks ja wäimased lähe-
wad üle nende. Siit saab ka selgeks, miks höögaw laawa

isegi üle lumewäljade wöib woolata: eeljooksew laawa

hangub ära ja mööda seda hangunud laawat, mis külma ja
sooja wäga halwaste edasi kannab, woolab sula ollus takis—-
tamata edasi.

Laawawoolu purustamisejdud oleneb tema

kürusest ja olluserohkusest ära. Pikka misi edasiroomawad
woolud jääwad nörkade takistuste ees kas täieste wdöi kaue—-
maks ajaks peatama. Suurejouline woolhäwitab aga kdik,
mis teele ette satub. 1669. aastal tuli Atnalt kole laawa—-
wool alla, mis neliteistkümmend küla ära häwitas ja 1/2
penikoorma taga 230—280 sülla laiuse wallina üle Katania

linnamüüride ronis ja ühe weerandi linnast tuhahunikuks
muutis ning wiimaks merde woolas. Skaptar Jökull Islandi
saarel saatis 1783. a. kaks laawawoolu wälja, millest üks

ligi 95 wersta pikk ja paiguti kuni 28 wersta lai, teine
75 wersta pikk ja kuni 14 wersta lai oli. Woolu paksus
oli läbisegi 14 sulda, kuna ta mönes kohas 70—95 sül—-
lani tõusis.

Peatame pisut merealuste wulkaniliste tegewuste
juures. Ka siin wdib niihästi toome- kui ka kihilisi wulka—-

nisid leiduda. Suur hult okeanisaari pole muud midagi kui

kihilised wulkanid, mille ümber räbuhulgad ja laawa kokku
on kogunenud. Nöoönda näituseks kerkib Stromboli saar
Siciliast poõhja pool 1080-süllalisest meresügawusest 434 sülda
ja Mauna-Kea Hawai saarel umbes 2800—süllalisest mere—-

sügawusest 1972 sülda üle merepinna üles. Mönes kohas
paistab ainult ringikujuline kraater üle merepinna wälja;
selle murrawad lained aja jooksul monest kohast katki ja
noönda tekiwad röngassaarestikud, näit. Santorini saared
Greeka Archipelaguses (w. pilt 41). Endise kraateri paika
näitawad saared Santorin (Thera), Therasia ja Aspronisi.
Pärastise wulkanilise tegewuse ajal on aga weel Kaimeni

saared wee alt wälja tulnud. Ajalugu teatab mitmest muu—-

tusest, mis wulkaniline tegewus selles saarestikus korda on
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saatnud. Wiimane wulkaniline tegewus sündis 1866. a. ja
tostis mitmed uued kaljud weepinna alt päewawalgele.
Weest tousis sel ajal mitmes kohas gaasisid ja aurusid ülesse
ning merewesi läks kord-korralt ikka soemaks. Athenast siia

Pilt 41. Santorini saartesalk Greeka Archipelaguses 1866. a.

tulnud uurijad leidsiwad, et merewee soojus saarestikus
46 —B4 kraadi näitas. 20. weebruaril, wulkanilise tegewuse
tähtsamal päewal, paisati mereweest suitsupilw kuni wersta

körguseni. Laawatükid jäiwad umbes poolmadalamasse ja
*
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langesiwad enam kui poole wersta kaugusele maha, kuna neid

langemise ajal hall tuhasaba saatis.
Ka teistes ilmajagudes on wee-alust wulkanilist tege-

wust sagedaste tähele pandud. Igal pool aga korduwad

needsamad nähtused: weelainetused, aur ja wee soenemine,
mis arwamata paljudele mereloomadele surma toob.Möni—-
kord heidetakse weepinnale hulgana ka bimsteini, mis laewa—-

sdidu hädaohtlikuks teeb. Noönda näit. oli loöuna pool
Islandi saart meri 1783. a. 25 penikoorma kauguseni bim-

steiniga kaetud.

Maarid ja plahwatusloõoõrid.

Tänini oleme täielikkude wulkanide juures peatanud,
mis omale tee maapinnani on jöudnud murda. Aga nagu
juba waremalt tähendatud, ei suuda gaasid ja laawa ümbrit-

sewast kiwirüüst iga kord teed läbi leida. Kui nende joöud
wördlemisi dige suur on, siis tekib teatud kanal, toru ehk
löör, kust kaudu gaasid wälja puhuwad ja enesega tuhka,
liiwa ja laawaräbu fkaasa toowad. Warsti aga pahtub seegi
wäike „hinge-auk“ kinni. On aga plahwatuseolluste joöud
weel wäiksem, siis otsib kas ainult gaas omale kusagil pääse-
tee woi ei pääse midagi maapinnale.

Niisuguste plahwatuslodride näitusena olgu Saksamaal
Eifelis olewad maarid nimetatud. Need on määratu

suure katla wdoi lehtri moodi maa-dönsused. Enamaste on

nad praegu weega täidetud ja nende kaldaid katawad hiied
wdi kanarpik. Need maa-dönsused pole midagi muud kui

algastmelised kraaterid, plahwatusloödride ülemised otsad.
Siit pole kunagi laawat wälja tulnud, küll aga gaasisid ja
muid wäljaheiteid. Et need doönsused praegu weega täidetud

on, see on geologile körwaline asi; leidub aga ka kuiwi

plahwatuslehtrid. Missugune aga see plahwatusldoör ise
on olnud, seda wöib Württembergis 1600—2600 jala süga—-
wuseni näha. Siin on see sellepärast wöimalik, et wesi ja
tuul plahwatuslööridega täidetud mäe aastate jooksul poolest
saadik ära on kandnud, nii et need lodrid nüüd katmata

waataja silma ees seisawad.
;
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Nende plahwatuslödride tekkimist seletab W. Branca

järgmiselt: Kui alt sügawusest hoöögaw laawa milgi pdöh—-
jusel maapinnale läheneb, siis satub ta weekogude juurde,
mis palawuse läbi auruks muutuwad. On auruhulk küllalt

suur, siis murrab ta omale maapinnani tee. Siit järgneb,
et plahwatusloöörid mitte wäga sügawaste maakera südamesse
ei woi ulatada, sest waewalt leidub seal suuremal hulgal
wett, mis auruks wdoiks muutuda. Ka wdöiks ütelda, et

plahwatusloödride tekkimine kästjalana teatamas on, et laawa

maapinnale läheneb. Kas aga plahwatuslödride tekkimise
paigal toepoolest wulkanid sünniwad, selle peale ei suuda
praegune teadus wastust anda. Uleüldse on wulkaniliste

joöudude tekkimise küsimus tume, olgugi et tema kohta nii

palju on kirjutatud. Sellekohased katsed laboratoriumides ei
toöenda ega selgita midagi. ;

Wulkanilise joõu allikas.

Wulkaniteoriatest wöiks terwe raamatu kirjutada; nii

palju on neid. Mis selles asjas küll köik üteldud pole!
Möned keskaja kiriklised kirjanikud pidasiwad wulkanisid
pörgutule korstnateks, torudeks. Geolog A. Werner pidas
üheksateistkümnenda aastasaja algul wulkanide tekkimise pöh—-
juseks maa-alust kiwisöe polemist, teised jälle weewlisömera ehk
leeprikiwi wdi maarjajääã poõlemasüttimist. Ka on arwatud,
et maasügawuses suured hulgad alkalimetallisid wöi lupja
leidub, mis weega kokku puutudes plahwatusi sünnitawad.
Ja weel palju muid arwamisi on awaldatud. Ukswahe
waikisiwad koik need teoriad, mis wulkanide tekkimist keemia-

lise protsessi läbi püüdsiwad seletada. Wiüimasel ajal aga,
kus radioaktiwlisi nähtusi tundma on öpitud, toöusewad
keemialised teoriad uueste päewakorrale. Nagu juba tähen—-
datud, saadab radium wististe seda korda, et maakera soojus
teatud tasakaalus seisab. Aga seda tasakaalu ei tule mitte
nönda mdista, nagu seisaks soojus alatasa ühekörgusel. Ennem

peab arwama, et soojus periodiliselt langeb, siis aga warsti

jällegi endisele koörgusele tduseb. Ja just selle soojusekoörge—-
nemise ajajärgul sünnitawadki radioaktiwlised ollused, nagu

Dr. Lindemann — Maa. 4
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arwatakse, niipalju soojust, et hangunudkiwid sulama lööwad,
mille tagajärjeks wulkanide sündimine wdöib saada.

Kdik need teoriad ehk döpearwamised lähewad selle
poolest ühte, et nad sula olluse esiteks maa sees keemialiselt
mingil poõhjusel lasewad tekkida ja sellest wulkanide sündimist
järeldawad. 7

Peale keemialiste teoriate on aga weel mehanikaline
olemas. See oletab, et maasügawuses aeg-ajalt olluse kokku—-

langemised sünniwad, mille tagajärjel dörumise läbi niisugune
palawus sünnib, et ka koöige koöwemad kiwid sulama lööwad.

Aga ka sellel teorial leiti ennetuntud wiga olewat: ta ei
ole sugugi töenäoline. Nönda on näituseks Arrhenius
järele arwanud, et eeltähendatud palawuse tekitamiseks wähe—-
malt 80-werstalised sisselangemised maakera südames peat—-
siwad sündima, missugust nähtust aga wdimalikuks ei peeta.

Me peame oletama, et maakera südames juba ammust
ajast saadik suured hulgad sula ollust warjul seisawad.
Kui see aga nönda oleks, siis tekib kohe küsimine: mispärast
tungib see ollus aeg-ajalt nii hirmsa joöuga maasüdamest
wälja ja mispärast seisawad need häwitawad jöud teises
paigas selsamal ajal täieste tegewuseta? ;

Näib, nagu astuksiwad need peidetud jöud mönesuguse
wälimise ärataja, töuke moöjul tegewusesse. Kord arwati,
et see ärataja ehk ässitaja merewesi on, mis läbi maa—-

pragude alla ääsi tungib, seal kohe auruks muutub ja siis
plahwatuse sünnitab. Seda arwamist näib ka see asjaolu
toendawat, et pea-aegu koöik tegewad wulkanid wete ääres

seisawad. Waikset okeani piirawad nad pärjana,
ringina. India okeani kallastel on selles ringis mönes

paigas augud sees; Atlandi okeani piirawad wulkanid
täieste korratult, tükati. Ka Wahe meri on rikas wulkani—-

dest. Nimed “Vesuv, Ätna, Stromboli tuletawad paikasid
meelde, kus wulkaniline tegewus otse löpmata näib olewat.
Santorini saartest Greekamaa rannas rääkisime juba eespool.

Kontinentide keskpaik on pea-aegu alati täieste ilma
wulkanideta. Brasilia, Wenemaa ja Aasia madalikkudelt ei
oota keegi wulkanisid. Aga ka Kestk-Aasia mäe-ahelikud, Eu—-

ropa Alpid, Pohja-Amerika Kaljumäed ja Australia ning
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Afrika koörbed wdib reisija risti ja pdigiti läbi käia, ilma et

ta ainustki tulemäge tähele paneks. Küll on Ida-Afrika
wulkanid (kdige enam tuntud on Ruwenzori) merest eemal,
aga nad seisawad selle eest Viktoria-Njansa ja teiste suurte
järwede naabruses. Sügawal maa sees olewaid wulkanisid
on wäga wähe; näituseks wdiks Tolima't Kolumbias nime—-

tada, mis 280 wersta merest eemal seisab. Aga ka wanemal

ajal seisiwad wulkanid, niipalju kui teada, ikka wee läheduses.
Arwamine, nagu hakkaksiwad wulkanid ainult siis töö—-

tama, kui neile wett ligi jookseb, näitab selle peale, et wul—-

kanid teatud toöug palawa wee purtsallikaid on,
mida geiseriteks nimetatakse. Siit järgneks, et kui me

geiseri mehanismust tunneksime, siis me ka wulkanidest aru
saaksime. —

Purtsallika algkujuks wöib Islandi Suurt gei—-
serit nimetada. Kui teda rahuliku seisukorra ajal waadelda,
siis näeme kaewurakete sarnast awandust, mille pealmise osa
läbimödt kaheksa sülda on. Selle keskpaigas seisab toru,
mille lähimödt umbes 10 jalga ja mis 75 jalga otsekohe
alla läheb; missugune see toru altpoolt on, see on tead-

mata. Harilikult on kaew kristallselge mererohelise, 82—

kraadilise (C.) weega täidetud, mis paiguti üle rakete wälja
niriseb. Iga tunni wdi pooleteise pärast kostab maa-alune

mürin, mis wulkani tegewust meelde tuletab. Uhes sellega
hakkab wesi raketes keema, suured auruwullid töusewad üles,
löhlkewad ja heidawad keewa wee mitu jalga koörgele. Peale
seda jääb kdik waikseks ja warsti kannab tuul walge paksu
auru, mis geiserit katab, laiali.

See on geiseri „wäike“ tegewus, mis järjekindlalt
tordub. Ühe kuni kolme päewa pärast kordub „suur“ tege-
wus. Siüis kuuldub walju maa-alune mürin, rakete wahel
olew wesi lainetab köwaste ja wuliseb ühest paigast teise.
Warsti lendab weejuga, mis helewalgeks auruks muutub,
12—14 sülda koörgele öhku. Peagi ruttab teine ja kolmas

juga esimesele järele. „Suuremad ja wäiksemad aurukiired

lagunewad igasse külge laiali ja susisewad nagu ilutule

raketid. Määratu suured aurupilwed kogunewad kihtidena
ütksteise peale ja katawad weejoad osalt kinni. Weel kord
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kostab sügawusest nagu tume hoop, toöukamine, mille järele
aurujuga öhku toõuseb, mis kdigist endistest koörguse poolest
üle käib ja mida mönikord ka kiwid saadawad, ning terwe

pilt langeb korraga kokku (ta iga oli moni minut), nagu
luuleline unekuju hommiku lähenemisel kaob. Weel enne kui
tuul paksu auru ära suudab kanda ja keew wesi mööda
rakkeid alla saab woolata, seisab endine weega täidetud
awandus täieste kuiwalt waataja silma ees; sügawusesse
wiiwas torus seisab wesi umbes kuus jalga alla ääre —

rahulikult ja waikselt, nagu kaewus kunagi“ (Cotta).
Umbes tunni aja pärast hakkab wesi torus kerkima,

kuni ta üle äärte jookseb ja ümbritsewa awanduse täidab.

Nelja kuni kuue tunni pärast algab maa-alune joöud mürinal
uueste oma tegewust ja terwe mäng kordub endisel wiisil —

aastast aastasse.
Eespoolräãkisime Pohja-Amerika Yellowstone'i natsional—-

pargi purtsallikatest. Need töötawad pea-aegu igaüks oma

wiisil. „Wana Truu“ (Old Faithful, w. pilt 42) wiskab

iga 65 minuti pärast wee 165 jalga, „Hiiglane“ iga kuue

päewa pärast 280 jalga, „Tagawarawäeline“ igal minutil

35—50 jalga koörgele. Aga weel muid iseäraldusi peale
wahede pikkuse tuleb nende purtsallikate juures nähtawale.

Selle imelise loodusenähtuse seletuseks on hulk teoriaid,
öpearwamisi, kokku seatud, aga meeldida tahab nendest oma

lihtsuse poolest kdige ennem füüsikateadlase Bunseni oma.

Tema arwamise järele tuleks palawa wee wäljapurtskamise
pöhjust sellest otsida, et geiseri toru pöhjas olew wesi suure
röhu all seistes kaugelt üle saja kraadi palawaks wdib
minna, ilma et ta ära auraks. (Wedelikkude keemisetempe—-
ratur töuseb ja wajub ühes selle röhuga, mille all nad

seisawad. Hariliku dhuröhu all olew wesi keeb 100—

kraadilise soojuse kes [O. järele, aga kahekordse dhuröhu
all seisew wesi hakkab alles siis keema, kui ta palawus
120/2 kraadi suur on. Ümberpöördult on lugu köorgetel
mägedel, kus dhuröhk wäiksem ja kus wesi sellepärast
enne keema hakkab kui ta 100 kraadi soojaks. on saanud.)
On rahulikkude geiserite wee soojust möddetud ja leitud, et

see 26 jala sügawusel 110 kraadi, 59 jala sügawusel 124
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Pilt 42. Old Faithfuli geiseri weepurtskamine
Yellowstone'i natsionalpargis.



102

kraadi oli, kuna wee keemahakkamiseks esimeses paigas 116
kraadi ja teises 130 kraadi soojust waja oleks olnud. Alt—-

poolt woolab aga torusid mööda palawamat wett juurde, ja
nönda töuseb wesi wiimaks keema, sünnitab auru ja see
wiskab pääseteed otsides oma peal olewa wee torust wälja.
Cotta ütlemise järele on geiser auru-suurtükk, millel kuuliks
wesi on.

Mönede wulkanide juures wdöib tähele panna, et

seal laawaaeg-ajalt niisamuti töuseb ja wajub, nagu
geiserites wesi. Sellepärast ütleb näituseks Wieni geolog
Suess, et Vesuv midagi muud pole kui keewa wee purts-
allika teisend. 1871. a. pandi Vesuvi tähele ja nende tähel—-
panekute kohta kirjutab Suess järgmist: „Me nägime iga
6—s sekundi järele kraaterist poole sülla körguse leegi üles

toõuswat; siis lahkusiwad keewast ollusest peasuurused wullid

ja hödgawad räbutükid heideti koörgele öhku. Peale seda
langes leek kraateris, höögawa olluse peale tekkis räbukate,
mis aga warsti ära purustati, kui kirjeldatud mäng uueste

algas. Wee-auru pilwed piirasiwad plahwatusepaiga ümb—-

rust. Üleüldiselt oli see geiser, mis peale palawate aurude
ka sula kiwa wälja heitis.“ Umbes niisamuti töötab Strom—-

boli, ehk tema küll „tujukam“ on.

Muidugi ei saa seda seletust löpulikuks pidada. Ta

jätab hultk küsimisi wastamata. Kust tulewad need aurud,
gaasid, mis plahwatuse, wäljapurtskamise sünnitawad? Wdi

kui gaasid wulkanide töötamises pea-osa etendawad, kudas

on siis wdöimalik, et möned wulkanid ilma plahwatuseta
hoõdögawat ollust wälja ajawad (Hawai saarel olewad wulka—-

nid)? Peab arwama, et wulkanide tegewusejoöud ka süga—-
wamal peitub ja et geiserit meeldetuletawad nähtused ainult
körwalised asjad on.

Niisamuti on raske toeks pidada, nagu saaksiwad
wulkanid mereweest omategewuseks töuke,nagu seda eespool
tähendatud. Aga kudas siis seda asjaolu seletada, et pea-
aegu kdik wulkanid mere läheduses asuwad? Seletus on

lihtne. Maa ja mere wahejooned on maakoore örnemad

osad ja sellepärast murdub see maakera seest wälja
tungiwate hiiglajöudude ees koige kergemine.
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Aga kus peitub see töukaw hiiglajönd? Igatahes ei

tohi meie teda suurest sügawusest otsida, sest muidu oleks
raske seletada, miks ühel ja selsamal ajal ainult üksikud wdi
moned naabriwulkanid tegewusesse astuwad. Iseäranis
tähelpanemise-wäärt oli selle poolest wiimane aeg, nagu
järgmine wulkanide tegewuse tabel näitab.

1902. aastal:

Pele — 8. ja 20. mail, 30. aug., 3. sept.
Soufrière—7. ja 18. mail, — 3.sept., 15. okt.

1903. aastal:

Pelẽ — 25. jaan., 26. märtsil, 12. —l6. sept.
Soufrière— 22. jaan.,22. märtsil.

See rähtus wiib arwamisele, et need naabriwulkanid —

Pelé mägi Martinique'i saarel ja Soufrière 270 wersta

eemal Saint Vincent'i (l. sent winssenti) saarel — ühest ja
sellestsamast laawakoldest toitu saawad ja nimelt nüsugusest
laawakoldest, mis mitte wäga sügawaseiwoiks olla (waata
pilt 43). Kui see nönda on, millega tuleb siis seda seletada,
et 1718. ja 1758. a. Soufrière tsnda ja 1851. a. Pelẽ
üksinda tegewust awaldas? Stübel arwab seda sellega
seletada wöiwat, et pinna lähemal olewad laawakolded süga—-
wamal seiswate laawakolletega ühenduses on. Wiimastest
woiks ülemine kolle paiguti uut hoödgawat ollust juurde
saada, mille tagajärjel ka paigutine laawa wäljapurtska—-
mine sünnib.

Pohjusets aga, mis hoöögawat ollust maa seest wälja
sunnib tungima, arwab Stübel seda, et hoödgaw ollus jah—-
tudes teatud temperaturi juures tss, kehakamaks
paisub. Nagu teada, suurenewad harilikult koik kehad sooje-
nedes ja wähenewad külmenedes. Kuid mönede ollustega
on lugu teistsugune. Metall wismut suureneb, wenib kül—-
menedes wälja, nimelt enne seda silmapilku kui ta koöwaks
muutub. Wesi nöuab teatawaste köige wähem ruumi; ta

on koige tihedam, kui ta ainult möni kraad (4 kraadi C.

järele) soe on; läheb ta aga sellest temperaturist külmemaks
woi soojemaks, siis paisub tema ruumitarwitus. Kui kindel
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ühenduses seiswad jodud, kuni tung nii suureks läks, et ni—-

sugused suured maakera-rewolutsionid toime saadeti, nagu me

neid tertsiär-ajajärgul tundma öppisime. Suurte wäljapurts—-
kamiste tagajärjel wähenes maakera sügawuses wangis olew

joöud ja noöõnda algas uus rahulikum aeg, kus jällegi purus—-
tamisejoudu kogutakse. Nönda jduaksime waheldawate jõu—-
kogumise ja jodukulutamise periodide juurde, mis
maakera soenemise ja külmenemise periodidele
wastawad.



1111.

Tekkimine ja häwinemine kiwiriigis.

Alles wähe aega teatakse, et tektimine, saamine ja
häwinemine, kadumine mitte ainult organilises ilmas ei

sünni, nagu waremalt arwati, waid et need nähtused ka

„surnud“, anorganilises ilmas awalikuks tulewad. Uuemad

uurimised on näidanud, et öpetus, nagu jääksiwad keemialised
algollused (elemendid) muutmata, dige pole. Need uuemad

uurimised seisawad radiumi ülesleidmisega ühenduses.
On nähtud, et ollused ära lagunewad ja terwe arenemise—-
astme läbi teewad, kuni nad wiimaks nähtawaste moönesuguse
alalise kehana oma arenemises peatama jääwad. Uraniumist
saab radium, radiumist helium, heliumist —pärast mitmesugusid
wahejaamasid —polonium. Aga ka polonium ei püsi jäãã-
dawana; ta näib pikkamisi tinaks muutuwat, mis praeguse
teadmise järele alaline, jäädaw „tdug“ oleks. Nonda siis
oleks koik tina aja jooksul uraniumist saanud. Aga juba
tähendawad moned katsed, uurimised selle peale, et ka tina

ning kdik teised ollused pikkamisi ära lagunewad. Näib, nagu
püüũaks anorganiline materia mingi „surnud“ algolluse juurde
tagasi pöörata, kus arenemine enam wdoimalik poleks.

Kuigi seda silmas pidada, et radioaktiwlised nähtused
küllalt selgitatud pole, siiskk on digus saamisest ja
kadumise st anorganilises ilmas rääkida. Selle poolest
huwitaw on kiwiriik.

2

Aga kas ei pane kiwi aastasadadele ja -tuhandetele
wastu? Kas pole kalju alati jäädawuse sümboliks olnud?
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Ainult lühikese-ealisele inimesele paistab see nii olewat. Ka
kiwid käiwad teatud arenemiseastmed läbi; nad kaswawad,
muutuwad, lagunewad ära ja annawad ollust uuteks sünni—-
tusteks; aga see koik areneb niü aegamisi ja nii pika aja
jootksul, et pealiskaudne waatlemine siin ainult rahu ja iga—-
west seisakut märkab.

Maa on inimese kodu, ja mitte ainult seda materjali,
millest kodu on ehitatud, waid ka ehitusmeistrit, loowaid ja
sünnitawaid joöudusid tahame meie tundma oöppida. Kudas

on kiwid tekkinud? — küsime meie. Missugused joöud
on nad määratu suurtesse lasudesse kokku kuhjanud, mis
meile hiiglamägedena silma paistawad? Me leiame, et siin
mitmesugused ehitusmeistrid tööd on teinud, elawad ja eluta,
waheldades, üksteist täendades. Seal on tuul ja päike,
wihm, lumi ja jää, koöige pealt aga maa-alune tuli ametis
olnud. Kuid ka organiline ilm on oma abimehed saatnud.
Loomad ja taimed, kelle seast üksik pisitilluke, noörk ja täht—-
suseta on, loiwad hulgakesi kokku heites imestamisewäärilist.
Paljud Alpide taewani ulatawad lubjaseinad on teatud ühe—-
rakulistest algtaimedest saadud. Loomade sünnitustest wdiks
korallisaari nimetada.

;

Meie kodu, meie maja alusmüürid on aga wulkaniliste

joöudude loodud ja nad seisawad pea-asjalikult raud—-
kiwist eht granidist koos. ;

—

Granitide tekkimine ja ehitus.

Mis on raudkiwi, granit? Lühedalt wastates wdiks
ütelda: granit on mitmesugustest mineralidest koos seisew
kiwi; koos seisab ta pea-asjalikult konna- ehk haraka—-
kiwist (kwartfisty, kahesugusest poöllupaost ehk
päewakiwist ja kahesugusest wilgu—- ehk sädekiwist.
Raudkiwi on kas punane, roheline, sinakashall, wioletikarwa
woi walge. Wärwiandjaks on poöllupagu. Kui aga näitu—-

seks punast raudkiwi terasemalt waadata, siis paistab peale
punase weel kas walge wdi helehall ja must wärw silma;
walge wdi helehall on konnakiwi, must wilgukiwi. Pöörame
meie wärskelt murtud raudkiwi-tükkli wastu walget hoides
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peos ringi, siis läigiwad pollupao kristallide pinnad mitmes

paigas nagu peeglikesed.
Tähtsam kui mineralide kristalliworm on nende kee—-

mialine koosseis. Pollupagu langeb sdmerhapude soolade
eht silikatide hulka. On pollupaos palju kaalit wõi natroni,
siis nimetatakse teda alkali-poõllupaoks (orthoklas ja t.);
etendab temas aga lubi iseloomulikku osa, siis nimetatakse
teda plagioklasiks. Molematel töugudel on peale muude
olluste palju sawi. :

Konnakiwi paistab granidis kui sömerline, teraline

keha silma; temal puudub klaasiline kristalliläige ja näib kui

öhukese raswakihiga kaetud olewat. Konnakiwi on puhas
somerhape.

Mis aga raudkiwis silmanähtawalt hiilgab ja läigib,
on wilgukiwi, nöndanimetatud kaali-wilgukiwi ehk
muskowit. See mineral murdub dhukeste tahwlitena ja
on läbipaistew kui klaas. Et ta tulele wastu peab, siis
tarwitatakse neid tahwlikesi maarjaklaasi nime all palawates
paikades klaasi asemel.

Suurema hulga granitide tume osa seisab magnesiumi—-
wilgukiwist ehkt biotidist koos. Niihästi üks kui ka
teine wilgukiwi korraldab oma tahwlikesed kuudisena, kuubu—-
sena. Üleüldiselt woiks tähendada, et wilgukiwid soömerhapud
sawimulla-ühendused on, mis alati alkalisid ja kaunis suure
osa magnesiumi ning rauda sisaldawad.

Mitmetel raudkiwidel puudub hele kaali-wilgukiwi,
nendes leidub ainult tumedat magnesiumi--wilgukiwi. Ka leidub
niisugusid raudkiwa, milles wilgukiwi üleüldse wähe on; selle
aset täidab küünekiwi, mille karw mustjasroheline wdi

mustjaspruun on.

Et teatud kiwi ehitust lähemalt tähele panna, selleks
peab mikroskopi ehk suurekstegewa klaasi abi tarwitama.
Kiwikild ödrutakse schmirgeliga nii dhukeseks, et ta täieste
läbi paistma hakkab. Nüisuguse kiwikillu paksus wdib

0,03—0,05 millimeetrit olla (w. pilt 44).
Aga kudas on niisugune mitmekesine ehitus, nagu raud-

kiwi, tekkinud ?
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Nagu me juba eespool nägime, on granidid köwa maa—-

koore alusmüüriks. Siit oleks koöige lihtsam arwata, et nad

„tulekiwid“ on, s. t. et nad sulast ollusest hangumise teel on

saanud. Tänini olemegi selle arwamise igal pool waikides
omaks wötnud. Aga kudas seda arwamist pöhjendada ?

Granidi tekkimist oma silmaga waadelda pole kellelgi
korda läinud. Kuigi raudkiwid weel praegu tekiwad, siis
sünnib see nii sügawal maakera sees, et ühegi uurija silm sinna—-
maale ei ulata. Aga ehk woime midagi sellesarnast ometigi
kusagil tähele panna? Seda küll! Me sdidame lihtsalt

Pilt 44. Ohukesets ihutud liiwakiwi-liistute.

Italiasse ja waatame Vesuvi kraateri juures, kudas laawa

hangub ja nönda „tulekiwiks“ muutub.
See koik oleks wäga hea, kui laawa mitte sootuks

teistsugune poleks kui granit. Juba waremalt rääkisime kord

sügawuse- ja pinnakiwidest (w. lehek. 8). Sün

olgu weel kord tähendatud, et iga teatud keemialine sulatis
wähemalt kahel wiisil wöib areneda. See oleneb sellest,
kas sulatis temas peituwad gaasid ja aurud pikkamisi wdi

järsku wälja annab, kas ta pikkamisi wdi järsku ära jahtub.
Kui aga granit toepoolest moõni sügawusekiwi on, siis peaks
ka pinnakiwa leiduma, mis koosseisu poolest granidi sarnased
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oleksiwad. Kust aga tuleb neid raudkiwi „onupoegi“
otsida - 7

Praegused laawakiwid on köik liig tumedad ja nendes
leidub wäga palju rauda, lupja ja magnesiumi ning liig wähe
somerhapet, kui et nad raudkiwide liiki langeksiwad; nendes
leidub ka mineralisid, mis raudkiwides täieste puuduwad.

Granidilist laawat leiame aga tertsiär-ajajärgu wulka—-

nipaikadest, näit. Sicilia lähedalt Lipari saartelt.
See laawakiwi on siit saartelt ka oma nime saanud — teda

nimetatakse liparidiks — ehk teda küll Ungrias ja Bal—-
kani poolsaarel, iseäranis aga Pohja-Amerikas, Kaljumäges-
tiku ja Kalifornia wahel, palhju rohkem leidub (siin on

liparidijoomed kuni 6500 jalga paksud).
Esimesel pilgul on raske karedat ja määrdinud halli

lipariti granidi sugulaseks pidada. Küll paistawad ka lipa—-
ridis suured hulgad wäikseid, läikiwaid konnakiwi- ja pollu—-
prao-kristallisid ning üksikuid wilgukiwiztahwlikesi silma, aga
need ei esine meile ühise terade-mosaigina waid on ütsikult
tihedas, tumedas kiwitombus laiali pillatud. Seesugust koos—-

seisu ehk ehitust nimetatakse porfiriliseks, punakiwiliseks;
ta on sügawusekiwide sömerlise, teralise koosseisu wastand.

Aga ka permiz-ajajärk sünnitas lipariti, sest ka

siis sündisiwad suuredwulkanilised plahwatused ja sula olluse
wäljawoolamised. Kuid see wanem liparit läheb oma noo—-
remast wennast, tertsiär-ajajärgu omast, sedawoörd lahku, et
teda esiteks sugugi liparidiks ei peetud, waid temale anti
nimeks „konnakiwi-porfir“ eht konna-punakiwi. Aga
konna-punakiwi ja liparit on keemialiselt kui ka mineralogia-
liselt täieste üks ja seesama, ainult wanaduse poolest lähewad
nad lahku. Konna-punakiwi on wana, enam—-

wähem murenenud, lbiparit aga nalles
wärske kiwi.

Et aga granidi ja punakiwi lähedat wahekorda ligemalt
tundma dppida, selleks peatame koige pealt Alpides Lugano
järwe ääres. Siit leiame punase raudkiwi, mis oma peal-
mistes jagudes täieste konna-punakiwi on. Nii siis on siin
üks ja seesama kiwi allpool granidiks, sügawusekiwiks, ülewal

pinnakiwiks. 4 372
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Loöuna-Amerika An di des wdib aga näha, et noor

liparit granidiga organilises ühenduses seisab: liparit on siin
oma alumistes osades, mis weel nii madalas on, et uurija
silm sinna wdib ulatada, täieliseks granidiks arenenud. Siiski
ei tdendaks kdik see ühendusesseismine midagi, kui mingisu—-
gusid muid tdendusi poleks, sest sagedaste seisawad ka mitme—-

sugused kiwitöud üksteisega ühenduses.
: Missugused on siis need moödduandwad toendused, et

granit höögawast wedelast ollusest on sündinud? Kdige enne

peaks pilgu kristallisatsonitingimistepeale heitma.
Kdikide sügawusekiwide juures on see ajaline järjekord,
milles üksikud seguosad kristalliserinud, selgeste tunda. Gra—-

nidis on kodige pealt teatud pisikesed kristallikesed tekkinud,
mis nende mineralide hulka käiwad, mida magnediraua,
apatidi ja tsirkoni nime all tuntakse. Neid mineralisid leidub
sagedaste tumeda wilgukiwi sees; see on toenduseks, et nad
wilgukiwist wanemad on. Wanaduse järele järgmine on

wilgukiwi; seda tunnistab see asjaolu, et wilgukiwi kristallid

paremine wälja on arenenud kui pöllupao omad. Pollupaost
on üleüldiselt need osad hiljem ära hangunud, mis lubjast
wabad on (näit. orthoklas), kuna lubjalised jaod (plagioklas)
juba waremalt kindla kuju on wötnud. Kindlaste koöige
noorem osa on konnakiwi; temas ei wdi mingisugust wormi—-

arenemist·märgata, waid ta täidab kui kitt teiste jagude
wahesid.

Selge on aga, et niisugune kindel järjekord kristalli-—

satsionis woimata oleks olnud, kui raudkiwi mingi teise kiwi

purustatud osadest, waremetest oleks tekkinud, nagu seda
näituseks liiwakiwi on. „Waremekiwid“ tekiwad pea-asjali-
kult raskuse, röhumise moöjul. Kdige alla korjuwad
jämedamad kiwid, tema peale asub soömer, siis tuleb peenikene
liiw ja köige peale jääwad tolmused, mudased osakesed. Nii-
suguses mehanikalisel teel sündinud kiwis ei leidu

mingit kristalli; ennem seisawad nad ainult nurgelistest
kiwitükkidest koos, millel mingisugune mudane ollus ühenda—-
waks kitiks on.

Noönda oleks kindel, et granit tingimata sügawusekiwi
on, mitte aga pinnal tekkinud waremekiwi. Kuid nüüd wdiks
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tähendada: granit wdoib ju sügawusekiwi olla, kuid küsitawaks
jääb ometi, kas ta just laawakiwi on, sest ka need ollused,
mis palawas wees sulas olekus seisnud, omandawad, kui
nad sealt wälja heidetakse, eelkirjeldatud kristallilise ehituse,
näit. kiwisool ja anhüdrit (weewlihapu lubi, mis weega ühi-
nedes gipsiks muutub)h. Wiimaste kohta wdib kindlaste

ütelda, et nad laawakiwid pole.
Et granit toöepoolest laawakiwi on, seda toendab osalt

see wiis, kujulaad, kudas ta kihtkiwide wahel nähtawale
tuleb. Juba waremalt rääkisime latkkolith'ist (lehek. 85);
see on nimelt see granit, mis laawa hangumise teel nendes

aukudes, kust sula ollus kord maasügawusest wälja pärwa—-
walgele woolas, on tekkinud. Teine kujulaad, millena granit
ilmub, on sammas, soon. Peale selle ilmub ta mönes kohas
suurte maa-aluste joomede, käikude näol. Sula laawa on

kord teiste maakihtide wahel siia ja sinna pugenud ja seal
ära hangudes raudkiwiks muutunud. :

Köige kindlamaks tunnistuseks, et raudkiwi tingimata
hangunud laawast on tekkinud, tuleb aga nöndanimetatud

„muutust kokkupuutumise läbi“ (Kontaktmetamor—-
phose) pidada. See muutus sünnib nimelt nendes kihtides,
kust raudkiwi läbi on tunginud wdi mis raudkiwi ümbritse—-
wad. Lubjakiwi on raudkiwi läheduses ilusaks, walgeks,
sagedaste jämedasomerliseks marmoriks saanud; liiwakiwid
on somerliseks konnakiwiks muutunud. Kild-sawikiwid
on aga oma muutuses mitu arenemisejärku läbi teinud.
Granidi läheduses on nad oma nägu sedaword muutnud, et

harjumata silm neid hoopis teiseks peab kui nad tdepoolest
on. Kildline, pehme sawine ehitus on kadunud, selle asemel
seisab köwa, ühine kaljutöug, mida tema murdumisewiisi
pärast sarwekaljuks nimetatakse. Raudkiwist natukene

kaugemal on kildline ehitus weel tunda. Mida enam eemale

me aga jouame, seda wähematks jääwad muutusemärgid kild—-

sawikiwi küljes. Wiimaks annawad ainult weel üksitud läi—-
kiwad lapid ehk soölmed teatud muutusest märku; sellepärast
nimetataksegi seda kiwi solme—-, lapi- ehk läike-kild—-

kiwits.
Umbermuudetud kiwide iseäraliseks tundemärgiks on
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weel see asjaolu, et nendes uueste tekkinud mineralisid leidub.

Lubjas sünnib nönda: granat, spinell, rubin, serpentin,
küünekiwi, konnakiwi, pöllupagu jne. Sarwekaljudes tekiwad

põllupagu, granat, spinell, korund ja mitmesugused wilgukiwid.
Kdik need kirjeldatud muutused ja tekkimised sünniwad nende
aurude mojul, mida palaws sügawusektiwi ümbritsewatesse
kihtidesse saadab.

Granitide muutused.

ütleme nüüüd, et granit ehk raudkiwi köwaks on han—-
gunud, ja küsime, missuguse saatuse osaliseks ta wdib saada.
Tema saatuse äramääramine woib kas alt sügawusest wi

ülewalt öhust, ilmast tulla. Esimesel korral töötawad wul—-

kanilised joöud, teisel korral — atmosfäri moõju. Kdige pealt
peatame nende muutuste juures, mida wulkanilised joud
raudkiwis sünnitawad.

Alustame portselanimulla tekkimisega. Puhas
portselanimuld, kaolin, on sawimulla—-silikat, lumiwalge,
wäga pehme ja murduw, pude. Eht portselani walmistamisel
on kaolin koige tähtsam tooresaine; temale lisatakse pollu—-
pagu ning konnakiwi juurde ja jahwatatakse peeneks. Hiil-
gawa walge wärwi omandawad portselanist ndud mitmekordse
põletamise tagajärjel.

Kaolin tekib mitmesuguste tulekiwide lagunemisel;
enamaste sünnib ta aga granidist ja konna-punakiwist.
Nende kaljutöugude üksikud seguosad panewad muutusele
mitmesuguselt wastu. Kdige enne laguneb übja-pöllupagu
(plagiotlas), natukene hilhjem kaali-pöllupagu (orthoklas),
kuna konnakiwi ja tume wilgukiwi koöige kauemine wastu

peawad. Granidi wähematest osadest laguneb wulkanilise
jodu tegewusel wosworiline apatit täieste ära, kuna
ta aga ilma mojule wöidurikkalt wastu paneb. Pöoldude
wiljakus tuleb enamaste ta apatidirikkusest.

Kaolin wötab tekkides kiwidelt nende wosworihappe,
aga ka alkalid ja lubja. Sellepärast on kaolini sündimine
taimeriigile alati hädaohtlik. Kus maapdhjas kaoliniseritud
kiwi leidub, seal puuduwad maapinnas wiljakust loowad
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ollused: alkalid ja wosworihape. Niisugustes paikades wdib
ainult wilets taimestik elutseda. Sellepärast on otse önn,
et kaolini tekkimine oöhu, ilma mdojul ei sünni, nagu waremalt
ja sagedaste weel nüüdki arwatakse, sest niisugusel korral peaks
kaolini tekkimine igal pool päewakorral olema, mis maapinna
wiljakuse häwitaks.

Harwa wdib aga tähele panna, et granit wöi konna-

punakiwi terwelt portselanimullaks oleks muutunud. Enamaste
leiduwad nendes kiwides aga nöndanimetatud portselani—-
„pesad“ ja allapoole ulatawad „käigud“, sooned; need on

tundemärgiks, et muutumine poöhja poolt on tulnud.
Kaolin wdöib aga ka kihtkiwina esineda. See

sünnib sel pöhjusel, et wesi, tuul, jää jne. kaolini kusagilt
mäelt pikkamisi alla orgu, järwe woi aeglasesse jokke kannab,
kus ta rahulikuma peatusepaiga leiab. Nöoönda tekiwad

kaolini-liiwakiwid, kaolinisawi jne., kus kaolin liiwa, muda

ja sawiga segatud on.

Niisamasugustel pöhjustel, nn kaolin, tekib ka steatit
ehk pekikiwi (üks töug raswakiwi). Ta on halli woi

rohekat karwa ning esineb tihke, ühise hulgana ja tundub
käe wastu nii pehme kui rasw. Pekikiwi tekib granidist,
kildsawist, lubjast, pöllupaost, konnakiwist ja teistest minera-

lidest. Et aga pekikiwi nii mitmesugustest mineralidest tekib,
siis peab arwama, et siin dige pöhjaliku lagune—-
misega, lahutusega tegemist on, mille wastu ükski mineral

ei suuda panna. Lahutawateks jöududeks peetakse palawa id

magnesiumirikkaid allikaid, mis granidiliste sulade
segude wälja-ajamisel üles kerkiwad.

Huwitawon tähele panna, missugused muutused koöwa
tina sooni ümbritsewates granidijagudes on tekkinud. Kus

näituseks köwa tina soon granidist läbi käib, seal on tema

ümber olew sügawusekiwi nönda ära muudetud, et teda kui

niisugust waewalt tunda wdib. Pea-aegu kdik pöllupagu on

purustatud ja tema asemele on uueste konnakiwi,
lithioni-wilgukiwi, topas, turmalin ja koöwa

tina kiwi teklinud. Kuid seesugune muutus tungib moni—-
kord ka kaugemale. Sügawusest üles tungiwad wulkanilised
aurud teewad seda ümbermuutmise-tööd; me dppisime seda
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waremalt sula granidi juures tundma. Siin aga on granit
ise ümbermuudetaw; ta langeb sellesama saatuse osaliseks,
mida ta teistele kiwitöugudele sagedaste walmistab.

*

*

Kdik eespool-kirjeldatud muutused on aga juhuslised,
erakorralised, woiks isegi ütelda — haiguslised nähtu—-
sed, mis ainult piiratud hulga kiwitöugude juures ilmsiks
tulewad. Suurem jagu raudkiwi on nendest muutustest
täieste waba. Aga kas jääwad siis need granidid, mida

haiguslised muutused pole puutunud, igaweste nooreks ja
terweks woi lagunewad ja purunewad ka nemad, kuigi
aastamiljonite jooksul, nõnda wanaduse ja surma saatuse
osaliseks saades ? —

Granidi kohta, mis maakoore sügawuses täieste

puutumata puhkab, peab ütlema, et wanadus ja surm
temale tundmata asjad on. Arusaamata on, kudas ta küll

iseenesest pikkamisi wöiks muutuda. Küll näitawad radioak—-

tiwlised uurimised selle peale, et ka keemialiste algolluste
tohta mdisteid „eluiga“, „sündimine“ ja„surm“ teatud wiisil
woib tarwitada, kuid see täib alles weel wäikse arwu olluste

kohta ja neid wiimaseid leidub granidis wäga wähe.
Aga hoopis teine lugu on, kui me küsime, kas igasu-

gustest mojudest wabaid granitisid üleüldse on. Et seda
tingimist täita, peaks granit wähemalt wersta sügawusel maa

all seisma, muidu pääsewad nirisewad wee-ojad tema juurde.
Teiseks ei tohiks granit liig sügawale ulatada, sest siis wdiks

palawus ja röhuw raskus tema kallal purustamisetöd algada.
Loöpuks peaks ta wulkaniliste aurude ja gaaside ning pala—-
wate allikate eest warjatud olema. Köike seda silmas pidades
peab arwama, et wäga raske on granidile paika leida, kus
igasugused möjud ta rahule jätaksiwad. Tdoepoolest pandakse
ka kodikide nähtawaletulnud granitide juures purunemise—,
lagunemisejälgi tähele.

Maakera ajaloo jooksul on paljud suurte maa—-osade
kerkimised ja langemised aset leidnud. Kiwitombud,
mis enne warjatud paigas asusiwad, sattusiwad nönda kor-

gemale, kus ilma möju wdi wähemalt nirisejad weed nende
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kallal oma häwitusetööd algasiwad, wdi nad langesiwad
niisugusesse sügawusesse, et nad wulkanilise kolde naabriks

saiwad.
Niisamasugused tagajärjed wdödiwad aga ka neil sünd—-

mustel olla, mis otsekohe kerkimise ja langemise liiki ei käi.

Maapinnal olewate kiwide peale awaldawad wahet pidamata
oma kulutawat möju sademed, jookswad weed, murdlai—-

ned, jääã ja jääliugustikud, tuul. Pika aja jooksul woiwad
nende joöudude tegewusel wäga suured tagajärjed olla. Isegi
500 sülla paksused kihid kantakse paigast ära, nii et waewalt

nende endist asukohta wdib märgata; koörged mäe-ahelikud
purustatakse ära ja muudetakse tasandikkudeks woi laineliseks
kilt- wdi künkamaaks. Rheini Tahwlikiwi-mäed ja Prantsuse
kesk - kiltmaa otn niüisugused koörgete mägede jäänused.
Schweitsi geolog Heim on järele arwanud, et Alpid kord

wast poole körgemad on olnud kui nad tänapäew on; teise
poole on jäã-aja liugustikud ja woolawad weed ära kandnud.

Aga maapinnal töötawad peale ärakandwate joöudude
ka kokkukandwad jodud. Need maa-osad, mis wesi, tuul

ja jääliugustikud kusagilt ära kannawad, jääwad kuhugi
rahulikumasse paika lademetena peatama. Kdik liiwakiwid,
sawid, kild-sawikiwid ja mergel on niisugused kokkukantud
maalademed. Lubjakiwid on wäikeste loomakeste karbikestest
üles ehitatud, möned muud kiwid keemialisel teel tekkinud.

Igal pool, kus kihtkiwid teliwad, kerkib maapind. Sellessamas
sihis töötawad ka wulkanilised jöud, kui nad suured kuplid,

erzlnter üles kuhjawad wdi tasandiku laawalademetega
katawad.

Kujutame enestele ette, et millalgi wäga wanal maa—-

kera ajaloo-järgul, ütleme siluriperiodil, sula granit, granidi—-
tainas, kihtkiwide wahele tungis ja nende kaitsel köwaks

hangus. Oletame weel, et pärastpoole silurilademete, ühes
sellega ka granidi peale, paksud kihtkiwid asusiwad. Wiimaste

mojul pidi granit palju suurema röhu, raskuse alla sattuma
kui ta alguses oli. Kui oletada, et uute kihtide läbi, mille
paksus wiis wersta, röhuwus umbes 1250 atmosfäri wörra

tousis, siis pidi ka soojus 150—200 kraadi (O. järele)
tööusma. Nüüd tuleks küsida: kas suudawad roöhuwus,
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raskus ja palawus üksi köwad kiwid pikkamisi
ümber muuta?

On teoria olemas, mis ütleb, et eelnimetatud tingimisel
muutus todeste sünnib; kuid see teoria lisab röhuwusele ja
palawusele weel kolmanda jdu — wee — juurde, mis
„mäeniiskusena“ igal pool aset leida. Nende kolme jdou
mojul muutuda granit pikkamisi gneisiks ehk waresekiwiks.

Paljud kujutawad gneisi tekkimist aga teisiti ette. Üleüldse
ei anna teadus selles küsimuses weel löpulikku wastust. Siiski

on kindel, et röhumine granitide peale niisugust möju awal—-
dab, mis nende wälimuse, ehituse täieste ümber muudab,
tihedaks teeb, nii et neid raske on ära tunda.

Nüisuguse muutuse tagajärjel on Baieri „sammas“—
tahwlikiwi granidist saadud. Granit on aga siin nönda
muutunud, et isegi mikroskopiga teda tahwlikiwi-rüüs ära

ei wdi tunda; ainult keemia tdendab, millega meil siin te—-

gemist on.

Murenemine ja tema saadused.

Wihm, lumi, kaste, päikesepalawuns, külm, torm tööta—-

wad alatasa maapinna purustamise kallal; nende töö on

osalt mehanikaline, füüsikaline ja seisab kiwide muren—-

damises, rabendamises ning porsutamises, osalt aga on nende

tegewus keemialine, sest nad sulatawad moned kiwiosad
ühest ära. Sulataja on muidugi wesi, iseäranis sajuwesi
(wihm, lumi), milles hästi palju hapnikku, söehapet ja orga—-
nilisi ühendusi on. Aga ka merewesi lahutab kiwa ütksikol-
lusteks, kuigi mitte nii suurel määral, nagu wihm ja lumi.

Peale füüsikalise ja keemialise murendamise on weel
kolmas liik olemas, mis esimestega lähedases ühenduses sei—-
sab. See on organiline murendamine ja tema korda-

saatjad on pea-asjalikult taimed, mis oma toidukssage daste
niisugusid ollusid tarwitawad, mida keemialine protsess vu—-

rustada ei suunda. Mitmed samblad kaswawad paljastel
kaljudel ja woötawad noöutawad toidu-ained koöwalt kiwilt.

Aga ka rohkem edenenud taimed wdöiwad oma juured lub—-

jasse ja sarnastesse kiwidesse ajada, sest neil on omaduseks
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juurte-otsadest happeid wälja anda, mille abil nad omale
tee kiwisse sööwad. Tähendama peaks ka pisielukate peale,
mille tegewust alles wähe tuntakse. Magedates wetes awal—-
dawad teatud rohud kiwide peale purustawat möju; mere—-

kallastel on aga terwe kari puurijaid ussikesi ja karplooma—-
kesi, kes murdlainetele kaljude purustamiseks teed wal—

mistawad. Kdige tuttawamad on foladid chk puurijad
karploomad, kes isegi granidile armu ei anna (w.
pilt 45). :

Raudkiwide füüsikaline murenemine on

wäga mitmesugune. Körgetel mägedel töötab pea-asjalikult
külm, körbes körwetaw päike.

Nagu eespool tähendatud, suureneb weekogu külmene—-

Pilt 45. Gneisikiwi, mille pinna sisse foladid enestele augud
on uurxistanud.
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des niisuguse jöuga, et ta raudndud katki käristab. See—-
sama wee omadus on ka kiwidele hädaohtlik. Wihma—- ja
lumewesi poeb pikkamisi ka koöige wähematesse kaljude awan—-

dustesse, pragudesse ja kui ta seal külmetama lööb, teeb ta

hirmsat käristamise-, loöhkumisetööd; kitsad praod muutuwad
warsti kuristikkudeks. Ka köige köwemad kaljud ei suuda
sellele jöule kaua wastu pidada.

See noöndanimetatud löõ hkekülm leiab iseäranis hea
paiga omale koörgetel mägedel kewadel ja suwel. Sel ajal
on päewa aegus nii soe, et lumi päikesepaistel ära sulab
ja koöik kaljupraod weega täidab; öösel aga on nii külm, et

wesi kaljupragudes ära külmab. Nönda kordub see päew—-
päewalt, öö-öölt.

Palawas. maawöös, kus wähe wihma ja taimi on,
koörbetes, teeb kiwide kallal päikesekuumus oma hä—-
witusetööd. Päikesepaistel murduwad kiwid terawakandiliste

tükkidena, granit aga ringidena, koorikutena. Wiimast mur—-

dumisewiisi wöib ka meie juures moönikord tähele panna.
Kaljutoöugude juures, mis mitmesugusest mineralist koos sei—-
sawad, näituseks granidi juures, tuleb ka weel seda arwesse
wotta, et iga mineral isesuguse kiirusega soeneb ja niisama
ka külmeneb. ;

; Niipea kui aga nisugustele purustawatele jöududele
wesi ligi asub, algab keemialine protsess. Kui granidi lä—-

heduses olewat liiwa jogedes ja ojades uurida, siis leidub,
et ta teistsuguse koosseisuga on kui see kiwi, millest ta on

sündinud. Suur osa poöllupaost on kadunud, ka wilgukiwi
on wähemaks jäänud, mille tagajärjel konnakiwi hästi silma
torkab. Mida kaugemale liiw oma kodukohast joöuab, seda
wähemaks jääb poöllupagu ja wilgukiwi, kuna konnakiwi ehk
kwarts ikka enam walitsewaks muutub.

Löpusaadus raudkiwi lagunemises on pod llumuld,
milles peale walitsewa sawi ja liiwa ka natukene metalli-

oksüdisid leidub, nimelt lupja, kaalit, magnesiumi ja woswori-

hapet. Sün on see silmapilk, kus org aniline murene-

mine peale hakkab. Nimetatud ollused on enam edenenud taimede

toitmises wäga tähtsad; taimed sulatawad nad oma juurte
isesuguste ndretega wdi pisielukate abil ära ja imewad nad
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siis enestesse. Sellepärast peab niisugustes paikades, kus
rikas taimestik on, toidusoolade puudus wiimaks kätte joud—-
ma; siis jätab pollumees pollu kesaks, s. o. ta annab kee—-

mialisele protsessile aega noõutawaid toidu-aineid uueste
walmistada.

Kuna meie laiusekraadides granit ja tema sugulased
ilma tegewuse tagajärjel kollaseks kuni pruuniks sawitks
muutuwad, nähtakse palawates maawöödes selle
asemel punaseid wi helepunaseid tompusid, mida lateridits

nimetatakse later — teliskiwi)h. Löuna-Indias tarwitatakse
teda majade ehitamiseks. Paljuis paikades on lateridikiht
60—80, mönes teter aga isegi enam kui 300 jalga paks.
Punase karwa annab lateridile raua-oksüd, kuna parajas klii—-
mas ilma möjul tekkinud saadustes selle asemele pruunid,
weerikkad raua-ühendused astuwad.

Aga ka muidu on lateridi keemialine koosseis hoopis
teine kui meie harilikkudel sawitöugudel. Sawi pea-osa on

soömerhappe ja sawimulla ühendus. Lateridi tekkimisel aga
ei woi sugugi sawi saada, sest selleks nutaw soömerhape on

lagunemise wältusel eemale toimetatud. Järelejäänud sawi—-
muld ühineb weega ja sünnitab hüdradi, mida mineralo—-

gias hüdrargillidiks nimetatakse. Mispärast ilma mdoju ki—-

wide murendamise tagajärgedes palawa wöö mail teisiti
nähtawale tuleb kui parajas kliimas, on selgitamata. Mdo—-

ned uurijad otsiwad seda pöhjust palawa wöö wihma—ajast
ja selle-aegsest alalisest köuest.

Kiwide murenemisest saadud jätised katawad kiwa endid

mitmesuguses paksuses. Mäeharjadel, tippudel ja järskudel
külgedel ei · saa puru kauemaks peatama jääda: wihm ja
lumi wiiwad ta sealt allapoole.

Kes granidilistes Kesk-Alpides wdi kusagil mujal kor-

getes mägedes on käinud, see teab, et seal kahte laadi mä—-

gesid ette tuleb. Kord esinewad ühised, wähe urgastatud
mäemürakad, millel köwad kaljuseinad on, sealsamas tera—-

wad sakilised harjad, millest kaljutornid ja kaljunaelad
mönikord koörgele üles toöusewad. E. Weinschenk'i arwa—-

mise järele tuleb see mägede kahesugune kuju kiwide muu—-

tuwast koosseisust: sömerlised granidid esinewad enamaste
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ühiste, tompliste mäemürakatena, kuna tahwlilised (gneisi
laadi) raudkiwi-tönd sakilised ja urgastatud
harjad sünnitawad.

Hoopis teistsugune pilt kui köoörgetes mägedes
paistab orgudes ja tasanditkkudel silma. Arakand—-
watel jöududel pole siin wöimalik ilma mdjul sündinud pu—-
ru edasi toimetada, teise paika nihutada. Sellepärast wdib

kaljujätis siin isegi mitmete geologia-ajajärkude jooksul ühe
ja sellesama koha peal püsida ja algkiwi paksu kihina kinni
katta. Teaduses nimetatakse seda kumulatiwliseks te-

gewuseks (eumulare — kokku koguma, kuhjama).
Kdige suurepäralisemalt on kumulatiwline tegewus

palawates maawöödes edenenud. Rikas taimestik
takistab wett ja teisi jöudusid maatkihtisid ära kandmast.
Keemialine protsess tungib aga ikka sügawamasse ja purus—-
tab algkiwi; nönda kaswab pehme maapind sagedaste enam

kui 300 jalga patksuks. Rifkalikud sademed ja suur dhurd—-
humine on sellele protsessile tarwilikud.

Parajas kliimas sünnitab granit madalates mägedes
enamaste ümargused, wähe kumerad kingud, kupli moodi

körgustikud, laiad mäeseljakud, mille peal moönikord rabad

asuwad. See on kaunis üksluine maastik, mida ainult

harwa moöned kaljukindlused wdi kuristikud huwitawa—-
maks teewad. Nüsuguseks paigaks on Saksamaal Männi—-

mägestikus Luisenburg, mis mitmesuguste kaljumüra—-
katega üle on külwatud. Kui nende peale pilku heita, siis
näib, nagu oleksiwad nad köik moönesuguse suure „rewolut—-
sioni“, katastrofi möjul tekkinud. Aga juba Goethe, kes
1820. aastal seda „kaljumerd“ waatamas käis, arwas,
et see aastasadade jooksul ilma tegewuse möjul, algkiwi mit—-

mesuguse muntuse tagajärjel on sündinud. See arwamine
on tänapäew geologide seas üleüldine.

Sagedaste jaguneb granit ja tema sugulased kiwitõud

koige pealt pea-aegu ümargustesse rüngastesse; rüngaste
wahel olewatesse pragudesse korjub kiwipuru. Peagi aga
uhub wesi selle sealt ära ja nönda seisawad warsti üksikud
kaljud waataja silma ees.

Kuid igal pool ei esine need kaljud ümarguses kujus.
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Ka Luisenburi kaljud on enamaste nurgelised ja kihilised.
Kui sellele nähtusele weel see asjaolu juurde lisada, et eelnime-
tatud „kaljumeresid“ nii wähe leidub, kuna aga granidimä—-
gesid nii palju on, siis kipub küsitawaks saama, kas Luisenburi
kalju toeste ilma möjul aastasadade jooksul on sündinud.

Mulle näib, nagu poleks Luisenburi kaljude tekkimise mdis—-
tatus weelgi selgitatud. Et aga niisugused määratumad kal-

jukuhjad, nagu neid näit. löunapoolses Männimägestikus ette

tuleb (w. pilt 46), wee mdojul on tekkinud, onkahtlemata kindel.
Senini rääkisime ainult niisugusest ilma mdjul häwi—-

Pilt 46. Weissenstein Männimägestitus,
Kestk-Saksamaal.
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nemisest, murenemisest, mis igaühele silma paistab. Kdige
esimene awalikuks tulew tundemärk on halli wdöi punase
granidi kollaseks muutumine, mis hapniku mdöjul
sünnib, woi dendritide tekkimine (w. pilt 47) kiwi nöokoh—-
tades. Dendridid on anorganilised ja seisawad mitmesugus-
test raua- wdi mangantiühendustest koos.

-

Pilt 47. Dendridid Solnhofeni
lubjatahwlitel.

Aga ka niisuguses granidis, mis pealiskaudselt waa—-
dates täieste wärske näib olewat, woib algawat lagunemist
mikroskopi abil tähele panna. Poöllupagu ja magne—-
siumi-wilgukiwi (biotit) on ilma mdoöju wastu nii tund—-

likud, et nad harwa täieste puutumata püsiwad.
Kas aga maasügawuses niisugusid granitisid leidub,

kuhu nirisew wesi ligi ei pääse ja mis nönda wälimiste

möjude eest pelgus ning puutumata seisawad, seda ei ole tänini
teada saadud.

* *

*
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Murenemise ja ärakandwate joudude tegewuse möjul
woiwad granidi pealmised osad täieste ära kaduda: wesi,
jäã ja tuul kannawad nad nende kodukohast kaugele, kus
nad waremekiwide ehitusmaterjaliks saawad. Niisuguste
waremekiwide üksikute osade kodukohta wdib ainult mönel
önnelikul juhtumisel kindlaste ära mãärata.

Hoopis teistsugune on lugu, kui kiwiprügi oma kodu—-

koha lähedal lademesse asub. Siis wdib juhtuda, et granidi-
krüus mönesuguse ühendawa materjali waral uueste kokku liitub.

Pooleldi purustatud granit algab uut elu; niisugust graniti
nimetatakse Juuestesündinuks“ ehk arkosiks. See
kiwi wdib nii pärisgranidi sarnane olla, et harjumata waat—-

leja teda toõsiseks granidiks peab. Nende kahe kiwi wahe
seisab aga selles, et pea-aegu koöigil arkosidel wähem pöollu—-
pagu ja enam konnakiwi on kui pärisgranidil.

Arkoside ja liiwakiwide wahel pole mingisugust
pöhjusmdttelikktu wahet. Kantakse granidiprügi kodukohast
kaugele, siis laguneb pöllupagu teel aja jooksul täieste ära

ja noõnda tekib järelejäänud granidiosadest liiwakiwi. Arko—-

sid tekiwad aga granidiprügi kodukoha läheduses ja sellepä—-
rast leidub nendes weel pöllupagu. Neid kahte kiwi ühen—-
dab terwe rida wahewormisid.

* 4

Me waatasime grani dieluloo algusest kuni löpuni
läbi. Ta sündis hoödgawa ja wedela laawa rüpest ja han—-
gus maasügawuses köwadeks tompudeks, mis maakera kiwirüüs
alusmüüri aset täidab. Aga see kindel alusmüür pole la—-

gunemise ja purunemise eest sugugi kaitstud. Alt kui ka
ülewalt tungiwad waenulised joöud talle wahet pidamata
kallale. Sügawuses näriwad teda wulkanilisedjöud, gaasid
ja aurud, ülipalawad sulatised ja kunmad weed mdöjuwad
lahutawalt ja ümbermuutwalt. Kaolini ja pekikiwi tekkimised
kui ka need tähelepanemise-wäärilised muutused, mis köwa
tina soonte läheduses sünniwad, lasewad endid köik wulkani—-

liste mdjude waral kergeste seletada.
ülewaltpoolt teeb oma tööd ilm, kelle esimene kästk—-

jalg, wesi, juba sügawas maapdues on lahutawat tegewust
algab. Suur tähendus on kihtide ärakandmisel. Aastatu—-
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handete jooksul wüdatse graniti kaitswad maa-osad teise
paika, jämedam materjal alla orgu, peenem jogede kaudu
merde. Nonda jääb kalju paljaks ja ilma möju wdoib ta—-

kistamata oma häwitawat tööd teha. Tekiwad imelikud
wormid: koörgetes mägedes kas järsud, urgastatud mäehar—-
jad wdi ühised kaljumürakad, mida siledad seinad piirawad;
madalamates mägedes wähe kumerad seljandikud, kuplid wdi

urblised „kaljumered“·o Aga need köik on möödaminewad

nähtused. Idud, mis nad on loonud, häwitawad nad ka
ära. Aeg tuleb, kus mägede graniditornid jäljeta ka—-
dunud on.

subjakiwi tekkimiselugu.

Granidi wastandina on lubi tihe kiwi, s. o. ta

seisab ühetaolisest, ühisest ainest koos, silm ei seleta temas

b

Pilt 48. Möned lubjapao-wormid, mis sageda—-
mine ette tulewad. a) prismatkusjuga ühenda-
datud rhomboeder; b) rhomboeder ainu-ü.si;
c) alusrhomboeder, mis kr stallina harwa ette

tuleb, mida aga löhkumise teel igast lubjapaost
hoõlpsaste woib saada.

üksikuid terasid, soömeraid. Kes lubjakiwi lähemalt tundma

tahab öppida, peab mikroskopi abiks woötma. Selle läbi

selgub, et lubi lihtkiwi on ja et ta ühest ainsast mi—-

neralist, lubjapa ost, koos seisab (wiimane on kaltsiumi
ja söehappe ühendus). Pöllupao kristallid on enamaste

prisma- wdi rhomboedri kujulised (w. pilt 48). Aga ei pea
mitte arwama, nagu oleks lubjakiwi niisugustest kristallidest
üles ehitatud. Kus waba ruum puudub, seal heitub mine—-
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raliollus lihtsalt mitmesugustesse teradesse. Niisuguste te—-

rade, sömerate kogu ongi harilik lubja- ehk paekiwi.

Kui lubja tekkimise järele küsida, siis on kdige üleüldi—-

sem, mida wastata woib: lubi tekib wees. Suurem hulk
lupja on meres wäikeste loomakeste karpidest, kestadest ja
luu-osadest tekkinud. See protsess kestab meredes praegugi
weel edasi ja nimelt kahel wüsil: esiteks töusewad mere pdöh—-
jas wäikeste loomakeste luu-osakeste ja karpide lademed

(globigerinide-konts ja tigukarpide-liiw), teiseks aga ehitawad
teatud loomakesed kindlad kepid, postid, kaljud ülesse. Ko—-
ralli- ja merekäsna-seljakud ning austrite-pöndakud wdiwad

sellekohaseks näituseks olla.

Kuid globigerinide-konts, tigukarpide liiw, koralliselja-
kud ja austrite-pöndakud pole

n weel walmis lubjakiwi. Nad

2
:

saawad selleks alles keemialise
2 muutuse tagajärjel, mis me—-

A
s

rewees aset leiab. Wahel nãi—-
wad ka pisielukad siin suurt

Pilt 49. Globigerinide kestad osa etendawat.

miotsenikihtidest. Nüsugusid kiwiksmuutu—-

misi, mis ei wulkaniliste jou—-
dude, röhumise ega palawuse mdjul ei sünni, ninetawad

geologid diagenesiks; selle wastand onmetamorfos,
mis eelnimetatud joudude tegewuse tagajärjena ilmub.

I. Meremuda ja tigukarbi-lubi.

Okeanide pohi, nimelt Atlandi okeani oma, on umbes
2500—4500 meetri sügawusel halli woi kollaka, lubjarikka
mudaga kaetud, midaglobigerinide-koöntsaks nime—-

tatakse, sest tema pea-osaks on kerataoliste juurjalgsete —

lobigerinide (w. pilt 49) ja nende sugulaste karbikesed.hrale selle aga leidub selles mudas limuliste, korallide,
samblaloomakeste, meresiilide osasid, radiolaride, diatomeede

ehk soömera-algide, käsnade jne. kestade- wdi luukere-tükikesi;
wäikseid mineralikillukesi ja pisitillukesi lubjapihukesi, kokk o-
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lithisid jakotkkosfärisid (w. pilt 50), millesele-
tamine uurijatele wäga suurt peamurdmist walmistab.

Nonda seisab siis globigerinide-könts pea-asjalikult

Ae dO. Globigerinimuda Atlandi okeani sügawusest,
frikast lääne pool asuwa Ascension'i (l. essenschni)
saare lähedusest; umbes 100 korda suurendatud.

wäikeste mereloomakeste karbikestest ja luukestest koos, mille

seas wäikseid minerali-osasid ja wulkanituhka leidub.
Sellekohane iseloom on paljudel lubjakiwidel, mis wa—-

nematest ja noorematest ajajärkudest pärit. Näituseks seisa—-
wad Loöuna-Wenemaal kiwisöe-ajajärgul tekkinud köwad lubja—-
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kiwid enamaste poolisarnaste fusulinide kestakestest,
moönes muus paigas jälle (näit. Ungrias) nummulitide

karbikestest koos (w. pilt 5). Kakirjutusekriit
kannab selgeid märkisid, et ta sügawal wee all eelnimetatud

Pilt 51. Nummulidilubi angrialt Eisenbachi lähe-
dalt; suurendatud.

meremudast on tekkinud. Teda leidub rohkeste Daanimaa

saartel, Louna-Inglismaal ja Pohja-Prantsusmaal, mölemal

pool La Manche'i (l. lamangschi) merekitsust.
Kudas aga lubjarikas meremuda niisuguseks lubjaks
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on saanud, nagu me teda tänapäew tähele paneme, selle üle

lähewad teadlaste arwamised lahku. Wististe on aga me—-

remuda kiwinemine aegamisi, wäga pika aja jooksul
sündinud.

2. Tigukarbi-seljakud ja mererohu-lubi.

Sügawa mere juurest pöörame ma dala juurde, s.
t. sinna, kus wesi mitte sügawam ei ole kui paarsada sülda.
Siün on tigukarpide-liiw ja merelooma—-

kestakeste tükid wäga sagedaste lubjakihiks tokku

walgunud. Nende soetamises on I.
Wa ltheri arwamise järele rööwka—-
lad ja rööw-wähid suurt osa etenda—-

nud. „Nad näriwad ja hammusta—-
wad koik karbikesed puruks, et nende

seest wiimast liharaasukest kätte saa-
da. Nonda loowad nad terawa ti—-

gukarbi-liiwa, mis kihtidena kokku ko—-

gunedes eraldatud lubjasaared sün—-
nitab.“

Iseäranis rikas tigukarbi-selja—-
kute poolest on Inglis- ja Prantsus-
maa wahel olew merekitsus. Ena—-
maste käiwad need leetseljakud pi—-
kuti mööda merekalda äärt.

üts teine tdug lubjakiwi wolg—-
neb oma olemasolemise eest tänu

Pilt 52. Lithothamnium

gosaviense iduterad peal-
misest Prantsusmaa trii-

dila demitkust.

niisugustele algidele ehk mererohtudele, kelle keha
lupja wälja annab. Geologia noorematel ajajärkudel on

tutwad nöndanimetatud kiwi-algid, mille iduterad lupja wälja
annawad, misläbi nad ise nagu anorganiliseks muutuwad.

Kdige enam tuntud kiwialgide-perekond on lithothamnium
(w. pilt 52). Madalates, sooja weega meredes sünnitab
lithothamnium weel tänapäew paksud lubjakihid (näit.
Neapoli lahes). Ka tertsiär-ajajärgu maalademetes tuleb

lithothamniumilupja wäga laialt ette. Teistel ajajärkudel
on aga ka terwe rida teisi mererohtusid lubjakihtide sünni—-
tamisel tegewusel olnud.

Dr. Lindemann — Maa. ; 5
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3. Käsna- ja korallilubi.

Kuna lupjasünnitawatest taimedest ainult teatawad

mererohud nimetamisewäärt on, leidub loomariigis
terwe rida organismusi, kes maakoore ehitamise kallal tege—-
likult ametis on. Hulgakaupa koos elades ehitawad nad ma—-

dalast merepöhjast lubjaollusest asundused, postid, sambad
kuni weepinnani üles. Kui korallid mones paigas
(näit. Louna meres) oma paarisaja sülla körgused se ljakud
sünnitawad, siis on säherduse nähtuse pöhjuseks wististe see
asjaolu, et meri siin kord madal on olnud, aastate jooksul
tema pohi aga ikka sügawamale on langenud. Selle läbi

muutusiwad koralliseljaku alumised osad elamiseks kolbmatats

ja loomakesed suriwad ära, kuna pealpool seisew waba ruum

merepinna all uueks arenemiseks mahti andis. Tagajärjena
ilmus torralliseljaku alaline körgemaks kaswamine, kuni ta

wiimaks tosiseks meresügawusest üles töuswaks mäeks sai
(Darwini teoria koralliseljakute tekkimisest).

Ka käsnad (spongiae) ja samblaloomate—-
se d (bryozoa) esinewad meile asunduste, sammaste aekuid nende tähtsus ei küüni selle poolest korallideni. Korallilub—-

ja- kihtisid leidub igas maalademes, kuna samblaloomakesed
jakäsnad peacasjalikult ainult üksikutel ajajärkudel leida on

(wiimased juuras). ;
Koralli- ja käsnalubi ei seisa aga kaugeltki ainult ki—-

winenud korallidest ja käsnast koos, waid seal leidub palju
ka teiste loomade jätiseid; peale selle on kdik praod ja awan—-

dused peenikese lubjaliiwaga ja mudaga täis täidetud.

Kust tulewad need koörwalised ollused ja kudas muutu—-

wad elawad korallid ning käsnad „surnud“ lubjakiwiks ?

Kdige kindlama wastuse nende küsimiste peale annab

tküll korallilubi. Seda on dige paljud uurijad pdhja-
likult tundma döppinud. Kdige pealt katsume aga koralli—-

looma ennast, nende suurte asunduste elanikku, natukene

lähemalt tundma dppida. ;
Korallid on dige madalal arenemiseastmel seiswad

loomad; neist madalamal seisawad ainult weel algloomad
(protozoa). Seda loomade-suguwosa, kuhu klorallid arwa—-
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takse, nimetatakse ta imloomadeks, sest nad on ena—-

maste taimede wiisil maa külge kinni kaswanud ja sigine-
wad pungade waral podsana wdi rohuna edasi. de
nende omaduste peale waatamata on taimloomad aga eht—-
sad loomad ja mitte ühenduselüli taimede ja loomade wa—-

hel, nagu nende nimi wast aimata laseb.
Taimloomad on paljurakuli-

sed ja nende kehas on üks ainu—-

kene tühi ruum, öds, mis soolikate,
mao ja ka soonte aset täidab.

Sinna sisemisesse ruumi wiib ai—-

nukene awandus — suu. Nende

kehaehituse pärast kutsutakse neid

seepärast ka weel ööslooma—-
detks (coelenterata).

Korallipolüp on, nagu pilt
53 näitab, toru laadi, mille laia,
awatud otsa katsesarwed ümbrit-

sewad. Teine, umbne ots on

enamaste maa külge kinni kaswa—-

nud; kuid leidub ka ujuwaid ko—-

rallisid. Üleüldse on aga koral-
lide kuju wäga mitmesugune,
kunstlik ja ilus.

Need korallid, mis seljakuid
sünnitawad;, langewad enamaste

madrepora perekonda (w. pilt
54). a on harulised ja auk—-

lised, urblised, kuna teised toud

tomplised, kühmlised wdi rohusar—Pilt 53. Monoxenia Darwi
nased on. ii üts torallipolüp, rohteste

suurendatud.Nagu juba tähendatud, wdi—-
wad koralliloomakesed ainult wee—

pinna lähedal elada ja sigineda. Koralliseljaku alumine, s.
t. suurem osa on surnud ja ümber muutunud. Urbline,
peenerakuline kude on kadunud ja tema asemel näeme tihe—-
dat, kristallilist ehitust, mis lubjawee alalise uhtumise taga-
järjel on sündinud.
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— Koralliseljakul ei asu agakaugeltki ainult korallid. Ko—-
rallide wäikestes kui ka suuremates ja sügawamates urgastes pesi-
tab rikkalik eluilm — loöpmata hulk lubja-mereroh—-
tusid. Nad lokkawad surnud korallipolübi-asunduste peal
nönda, et nad need täieste kinni katawad, süllapaksused kihid
sünnitawad. ;

Niisama elab korallides määratu hulk wäikseid mereloo—-

makesi; aga ka enam edenenud
loomadele on korallid armas

asupaik. „Mitte kusagil,“ üt—-

leb Walt her, „ei ole
meri loomade poolest nii rikas

ja mitmekesine, kui mönedel ko—-

rallirahudel. Okkalised mere—-

siilid istuwad sügawiku-urgas—-
tes, kirjud meretähed roniwad
möödakorallikülgesid, wähid ja
kalad hiiliwad saaki otsides
ümber; toredawärwilised tigud
roomawad drnade mererohu—-
asunduste warjul.“ Sellele

nimekirjale wdib aga weel

palju loomi juurde lisada, kes
korallides elutsewad.

Otse imestamisewäärt on

I. Walther i ütlemise järele
aga wäikeste wähkide hulk, kes
korallide sees warju otsiwad.
Nende loomakeste jäänused ühes
karpelajate kestatükkidega sün—

Pilt 54. ts tkäsnakoralli- eht;nitawadki noõndanimetatud k o—-

madrepora-asundus.
;

ral li lii wa, mida kdigil ra-

hudel leitakse.
Korallikaljude sisemistesse pragudesse ja sügawama-

te urgaste pöhja jääb lubjaliiw peatama, sest wesi ei ulata

teda sealt ära uhtuma. Tormiliste ilmadega loksutab wesi
korallide wäljastpoolt küljest koige peenemad mudased osake—-
sed lahti ja ajab nad mitu wersta edasi, mispärast mere-
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wesi piimakaswalge on. Waikse ilmaga heitub aga walge
muda wee pohja ja meri on endist wiisi rohelassinine.

Korallisaared seisawad pea-asjalikult kora llidest,
lubja-mererohust ja wäikeste loomakeste

karpidestsaadud lubjast koos. Muud leiduwad

osad on wähesed. Kdige sagedamine tuleb nendest koörwa—-

listest osadest b imste ini (laawawahtu) ette.

Oige tdenäoline on, et juba endistel maakera ajajãr-
kudel korallid mereloomakeste armsaks asupaigaks oliwad.

Seda tdendab asjaolu, et möned wanemate ajajärkude k o—-

rallilubjad loomakeste kiwinenud jäänustest koos sei—-
sawad. Leidub aga niisugusid korallisid endisest ajast, kus

kiwinenud jäänused täieste puuduwad. Lähem uurimine
näitab, et nisugused korallid teatud muutuse läbi on elanud,
mille tagajärjel jäänuseid enam tunda pole.

4. Mageda wee lubi.

Senini oleme lubja tekkimist ainult merewees

waadelnud. Tdepoolest on ka suurem osa lubjakiwa meres

tekkinud. Sealsete suurte hulkade kohta on magedas
wees tekkinud lubja määr pisitillukene.

Madalates, seiswates wetes, rabades ja niisketel aasa-
del tekib mönikord lumiwalge, kriidisarnane lubjakiht, mida

järwekriidiks ehk aasamergliks nimetatakse. Nii—-

sugune „mageda wee kriit“ seisab enamaste keemialisel teel

järwe- woöi sooweest sündinud lubjapao—terakestest koos, mitte

aga organiliste olewuste jäänustest. Aga siiski on orga—-
nismused selle lubja tekkimises suurt osa etendanud.

Suurem osa lupja on magedas wees kahekordselt—-
söehapu lubjana sulas olekus. Uhekordselt-söehapu lubi on

wees aga pea-aegu täieste sulamata. Kui nüüd mingisugu—-
sel pöhjusel wees sulas olekus seisew kahekordselt-söehapu
lubi ühekordselt-söehapuks lubjaks muutub, siis peab ta köwa

ollusena weest wälja heituma. ;
Lubja ümbermuutmise ja ühes sellega weest lubja wäl—-

jaheitmise saadawad teatud taimed — algid ja
famblad toime. Kdik taimed tarwitawad oma toiduks
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söehapet. Magedas wees elutsewad taimed pöörawad toidu

saamiseks kahekordselt-söehapu lubja poole ja wötawad te—-

malt poole söehapet ära. Nonda muutub endine lubi roh—-
kemal wdi wähemal mdoddul ühekordselt-söehapuks lubjaks
ja heitub weest wälja.

Järwekriit ehk aasamergel tekib ainult seiswates wetes.

Lubjarikastes söe- ja allikawetes aga tekib, niisamuti taime—-

rüigi kaastegewusel, lubja-kobekiwi ehtk lubjatuff,

urbline, augukesi täis lubjakiwi, kus igal pool taimewarte

ja lehtede märgid tunda on. Taimede organiline ehitus on

enamaste kadunud, aga nende kuju on ilusaste alal seisnud.
Ka tigukarpisid tuleb neis kiwides sagedaste ette.

Lubjatuffi leidub igal pool lubjamägedes. Kuulus

on Tivoli oma Rooma lähedal, sest sellest lubjatufist
on wana Rooma monumental-ehitused: Kolosseum, Cäcilia

Metella hauazehitus.

Pilt 55. Lubjandrje- eht tilgakiwi-sambad Harzi mägedes
Hermanni koopas.
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Lnbi wdib aga ka selle läbi tekkida, et lubjarikas wesi
ära aurab ja lubi maha jääb. Ilusateks wormideks on nii-

sugused lubjandrjed näituseks Hermanni koopas Harz'i mä—-

gestikus kujunenud (w. pilt 55).

5. Soõmerlubi ehk „alglubi“.

Ködik kirjeldatud lubjad (peale wiimase) tekiwad nii
woi teisiti organilise maailma kaastegewusel. Wöiks

küsida: kas woöiwad suured lubjahulgad, terwed lubjakihid
ehk -lademed „anorganilisel teel“ surnud materiast, eluta ollu—-

sest tekklida? ;

Wanemad geologid wastasiwad selle küsimise peale
jaatawalt. Minewase aastasaja lugupeetud geologid B.

Cotta, C. Fr. Naumann ja K. C. v. Leonhard oliwad kolme—-

ja neljakümnendatel aastatel kindlal arwamisel, et suur hulk
noöndanimetatud alg lu pja laawana maa seest wälja olla

woolanud. Selle järele wdiks lubi teatawatel tingimistel
wulkaniline kiwi olla. See kölab tänapäew imelikult, pea-
aegu naeruwäriliselt. Aga endistel geologidel pidiwad ju
tähendatud arwamiseks teatud pöhjused olema.

Kdige pealt küsime: Mis on alglubi?
Gneisi ja wilgu—-kildkiwi seas, azoaperiodi maalademe—-

tes, leidubpaljusömerlise lubjakihtisid. Et wanad

geologid koiki kristallilisi kildkiwa alg- ehk esiaja sünnitusteks
pidasiwad, siis arwasiwad nad ka seal sees leiduwad lubja—-
kihid niisama wanats. Pärastised kiwistusteleidused, mis

wilgu-kildkiwi ja „alglubja“ seest saadud, näitawad aga, et

need kiwid mitmest ajajärgust (näit. triasest ja juurast) pä—-
rit on. Selle läbi ldi endine arwamine wankuma.

Noönda siis nimetame „alglupja“ parem söömer—-
lubjats, sest ta pole hariliku lubjakiwi moodi tihe, waid

temas wdoib palja silmaga teralist, sõ mer list kokkuseadet
tähele panna. — 7

Jun ;

Aga kudas hakkas wanem geologia sömerlupja wulka—-

niliseks kiwiks pidama? See sündis teatud nähtuste pohjal,
mis lubja ja tema körwal seiswate kildkiwide juures ilmsiks
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tuliwad. Need nähtused oliwad aga niisugused, et neid

sinnamaani ainult laawakiwide juures tundma oli öpitud.
Kui granidi sula ollus kildkiwidega kokku puutub, siis

tungib tema wedel segu, tainas, koikidesse kildkiwi-pragudesse,
nagu oleks ta sinna sisse pritsitud. Sedasama nähtust wöib

aga ka somerlubja juures tähele panna, kus ta kildkiwiga
wdi küünekiwidega kokku puutub, körwu seisab. Nagu sula
laawa, niisamuti on ka lubi kildkiwi-kihtide wahed täis täit—-

nud. See asjaolu panigi wanemaid geologisid lubjakiwi
laawakiwide sekka paigutama.

Praegu aga seletatakse seda nähtust hoopis teisiti.
Nagu eespool tähendatud,. saadawad sula granidisegu jah—-
tuwast laawast tulewad palawad aurud, gaasid ja weed,
mis ümberolewad kiwid pehmeks teewad, niisa—-
masugusekstainaks muudawad, nagu laawa

ise on. Mitmesugused kiwid panewad aga aurude ja gaa—-

side pehmendawale jodule mitmesugusel määral wastu. di—-
kiwid jääwad woördlemisi dige köwaks, kuna lubjakiwid ja
dolomidid pea-aegu wedelaks muutuwad. Nonda wdib lubi

kildkiwide praod ilusaste täis täita. Noönda poleks lubja—-
kiwi mitte sellepärast kildkiwide pragudesse ning löhedesse
woinud pugeda, et ta sula ollusena maasügawusest wälja on

woolanud, waid et wäljahoowaw granit ta oma aurudega
pehmeks, wedelaks on muutnud.

Siit järgneks aga, et somerlubi harilikust, tihedast
lubjakiwist wulkanilise ümbermuutmise teel on

saadud. Geologide arwamised lähewad selles asjas lahku.
Wäga laialilagunenud teoria järele on kahte töugu

soömerlupja olemas. Üks nendest töugudest olla wultka—-

nilise tegewuse tagajärjel harilikust
lubjakiw ist tekklinud. Sellepärast on see somerlubi
ikla granidiliste wdoi teiste sügawusekiwide läheduses; ka tuleb

selles lubjakiwis teatud mineralisid ette, mis wulkanilise
ümbermuutmise peale näitawad.

Kuulus oma mineraliderohkuse pärast on Auerbachi
marmor Saksamaal (Hochstädti orus). Seal leidub kuni

sada toõugu kiwa.
Astume teist töugu sömerlubja juurde.
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Gneisi- ja wilgu—kildkiwi lademete seas leiduwad mones ko—-

has suured marmorihulgad, mis oma kristallilise ehituse, puhtuse
ja heleda wärwiga tdendawad, et ka nemad (nagu esime—-
negi töug) wulkanilise ümbermuutumise saadus on. Aga
nende läheduses ei leidu kusagilgi sügawusekiwi. Umber—-
muutmine on korda saadetud, aga wulkaniline kolle puudub.

Selle lubjakiwi-tön hulka langewad maailma kdöige
kuulsamad marmorilademed, mis juba wanal ajal tuntud
oliwad. Greeka mägede (Pentelikon, Hymettos jne.), Pa—-
rose saare ja Apuani Alpide (Karrara Italias) marmor on

laialt tuntud. Wiimasel ajal on Vintschgau (Tirolis) mar—-

mor ilma mdojule wastupidawuse poolest tähelepanemist
wöoitnud.

Kdige suurepäralisem koöikidest nendest marmorilademe—-

test on Apuani Alpide oma; ta annab 90 protsenti
köigest terwes ilmas tarwitatawast marmorist. Seal töötawad
600 marmorimurdu; Karrara linnas üksi on 100 marmori—-

saeweskit. Karrara kdige paremat ja ilusamat marmorit ni—-

metatakse „Marmo Statuario“· Selle marmori ainukene
nörk külg on see, et ta ilma mdöju, isegi niiskete ruumide

moju wälja ei kannata, oma läike kaotab, gipsisarnaseks
muutub ja pudenema hakkab.

Peale nimetatute leidub weel hulk teisi marmorilade—-

meid, mis wulkanikolletest eemal seisawad. Kudas peab
nende somerliseks muutumist seletama?

—

Kindel wastus puudub. On kaks seletust olemas.
ks ütleb, et kuigi marmorilademete lähedal graniti ega min—-

gisugust muud sügawusekiwi leida pole, siis wdöiwad nad
ometi sügawamal maa sees olla, kuhu otsija silm
ei ulata. Selle seletuse kasuks räägib see asjaolu, et teise
töu marmori sees hulk mineralisid leidub, mille tekkimine

ainult wulkanilisel teel mdistetaw on. Tähendatud seletuse
wastu räägib aga see nähtus, et raske on omale ette kuju—-
tada, kudas nüsugused terwed· suured mäed, nagu seda
Apuani Alpid on, wäljawoolawa palawa laawa mdjul wdi-

siwad tekklida. Pealegi on marmor oma ülemistes kui ka

alumistes kihtides ühesugune kristelliline, kuna aga wulka—-

nilisel ümbermuutumisel ümbermuudetaw ollus seda wähem
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palawate aurude ja gaaside moju on maitsnud, mida kauge—-
mal ta wulkanikoldest on seisnud. Seda wulkanilisel. teel

ümbermuutumist woiks ehk ainult nönda seletada, et laawa—-
taina läheduses hulk palawa wee allikaidontekkli—-

nud, mis lubja sisse imbisiwad. Pärast, kui wesi jahtuma
hakkas, wottis lubi omale kristallilise kuju.

Teine hulk geologisid arwab, et tiheda lubja soõmerliseks
muutumises pea-osa mägede raskus, röhuwus on

etendanud. Maakera sisemine soojus ja igal pool aset lei—-
duw mäeniiskus oliwad selles töös, mis määratu kaua kes—-

tis, abimehed.
—

Üleüldse peab ütlema, et alg- ehk soömerlubja tekkimise
rahuloldawat seletust enne pole loota, kui otsusele joutakse,
kudas kristalliline tildkiwi on sündinud.

6. Dolomit.

Wiimane lubjakiwi muutus, millest me räägime, on

dolomidiks muutumine. Dolomit on lubjapao -·sugu-
lane mineral, aga mitte ainult söehapu lubi, nagu see, waid

ennem isesugune kahekordne sool, missöehapust
lubjast ja söehapust magnesiumist teatud

wiisil koos seisab. Harilikus dolomidis on 54,2 protsenti
söehaput lupja ja 45,5 prots. söehaput magnesiumi. Ta

kristalliserib end enamaste rhomboedritena, mille küljed tihti
kumerad on.

Laiemas möttes nimetatakse dolomidiks koõ iki mäe—-

töugusid,mis lubjapaostja dolomidist koos

seisawad. Nendes on enamaste palju wähem magne—-
siumi kui eespool tähendatud — sagedaste ainult 30 —4O

protsenti — kuna lubi 60—70 protsendini töuseb. Kui aga
kiwides weel wähem magnesiumi leidub, siis räägitakse
juba „dolomidilisest lubjakiwist“· Oma nime sai see kiwi

Prantsuse geologilt ning mineralogilt Dolomieult

(. dolomjölt), kes tema kui iseäralise lubjapao-tu 1791. a.

üles leidis ja teda kirjeldas.
Dolomit on dige laialilagunenud kiwi; teda tuleb

pea-aegu koöikide ajajärkude lademetes ette. Lubjamägedes
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täidab ta sagedaste lubjakiwi aset. Alpides näituseks on

teda nii palju, et terwe osa Tiroli Alpidest temast omale
nime on saanud. Dolomidimaastikka armastawad rända—-

jad wäga, sest dolomidimäed on waheldusrikkad harjalised,
sakilised, sarwilised, piramidilised, tornilised, hambulised,
nelalised (w. pilt 56). :

Suurem hulk dolomitisid on wististe ümber—

muutumise teel lubjakiwist saadud. See ümbermuutumine on

aga teistsugune kui me seda marmori juures nägime. Mar—-

mor on keemialiselt endine lubjakiwi, ainult tema ehitus,
kokkusead on teiseks saanud. Hoopis teine on lugu dolo—-
midi saamisega, sest temas on uus osa olemas (nagu me

nägime), mis lubjapaos puudub; see uus osa on söehapu
magnesium. Peale selle on terwe kiwi ümber

Pilt 56. Dolomidimaastik. Kolm dolomiditompu Tirolist,
Ampezzo küla lähedalt.
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kristalliseritud. Kudas ja missugustel poh—-
justel niisugune muutus lubjakiwis korda saadetakse,
selle kohta puuduwad lähemad seletused. Wdöimalik, et I.
Waltheril digus on, kui ta seda muutust pisielukate te—-

gewusega püüab seletada. Nemad sünnitada merewees tea—-

tud käärimise, mille tagajärjeks merewees leiduwa weewli—-

hapu magnesiumi lahutamine ja söehapu magnesiumi wälja—-
heitumine ilmuda. Möned räägiwad palawate allikate möjust.

Urgastikud ja koopad. subja lagunemine.

Lubja ja dolomidi murenemine ilma mdöjul
sunnib meid oma juures wähe peatama. Needsamad joud,
mida me granidi purunemise juures tundma dppisime, tee—-

wad ka lubja kallal wahet pidamata tööd: külm, palawus,
wihm, woolaw wesi, merelained jne. Tähendame ainult
möone üksiku iseäralise nähtuse peale, mis lubja purunemise
juures ilmsiks tuleb.

Söehapu wesi, iseäranis lumewesi, lahutab lubjakiwi
pealmise korra sedaword ära, et seal mitmesugused urkad,
urgastiktud sünniwad.

Urgastikud (w. pilt 57) seisawad hulgast, läbisegi
poole sülla sügawustest rennidest ja kuristikkudest koos, mis
enamaste risti-rästi üksteisest läbi käiwad. Nende wahel
seiswad künkad, harjad on kord siledad ja terawa serwaga,
kord ümargused, kord sakilised, hambulised. Kes niisugust
urgastikku kunagi pole näinud, kujutagu omale lainetawat
merd ette, mille lained järsku ära on hangunud, koöwaks
muutunud.

Urgastikud on mdnikord nii laialised, et nad ruut—-

wersta ja weel enam maapinda katawad. Iseäranis suure-
päralised on nad Salzburi Lubja-Alpides.

Tähelepanemise-wäärt on, et merelained järskudes
merekallastes niisamasugused urgastikud sünnitawad kui wihm
ja lumi koörgetes mägedes. Merewesi suudab lupja küll wä—-

hem ära sulatada kui wihm ja lumewesi, kuid selle eest tee—-
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wad lained tööd. Merelainete sünnitatud urgastikud lei—-
duwad näituseks Kapri saare mererannal.

Madalamates mägedes puuduwad nimetatud urgasti-
kud, aga seal tulewad iseäralikud augud ette, mis peacaegu

Pilt 57. Wihmarennid ja urgastitud Säntises,
läänepoolsetes Alpides.

loodis kaewu moodi mitme sülla sügawuseni ulatawad. See

on nirisewa wee töö. Enamaste sünniwad niisugused augud
lubjakiwisse kusagil metsarisu ja muheda mulla all, kuna nad

pärast pikkamisi koõiksugu risu ja prügi täis lähewad (w. pilt 58).



142

Pilt 58. Loomulit, diluwiumi-aegse uhtepuruga
täidetud kaew Ivry lähedal, Prantsusmaal.

Sagedaste tulewad lubjamägedes ka koopad ette.

Enne arwatri, et koik lubjamäe - koopad wee tbö on. Wii—-
masel ajal ei peeta seda koikide koobaste kohta tdenoliseks.
Palju enam kallutakse sinnapoole, et paljud koopad korallide
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asundustes on sündinud. Nagu eespool nägime, ei ilmu

korallid ühise, tihkte hulgana, waid üksikute postide, sam—-
maste wahel on praod, augud. Aja jooksul täidab lubja—-
liüiw wäiksemad praod ja augud täis, kuna suuremate pöhja
lubjakord heitub, doönsust, tühjust pealtpoolt wabaks jättes.
Nönda olekski koobas walmis.

Suurem hulk tilgakiwi-koopaid (tilgakiwi kutsutakse
stalaktidiks, kui ta purikana ülewalt alla ripub,
stalagmidiks, kui ta alt ülespoole ulatab) Harzis ja
Thüringis ning suurepäralised Karsti maa-alused koopad
Austria rannamaal (Adelsbergi koobas) on endised koral—-

liseljakute wahed, augud. Pärast on wesi neid tei—-

sendanud ja suurendanud.
Dolom idi suurepäralisi, sagedaste ka imelisi ja

kentsakaid koopaid tuleb aga ilma mdjul sündinuteks pidada.
Dolomit, söehapu lubjamagnesium, peab ilma mdojule

palju paremine wastu kui magnesiumiwaesed lubjakiwid.
Tema kaljud seisawad alles täielikus toreduses, kui lubjakiwi
juba ammugi murenema on löönud. Seisab aga möni mägi
waheldamisi lubjakiwist ja dolomidist koos, siis puruneb
lubjakiwi ilma mdjul ära, kuna dolomit kaljurüngastena,
tornidena, nukkidena ja nöeltena püsima jääb.

Aga ka organilised olewused awaldawad

lubja peale purustawat moju. Paljude taimede juureotsad
annawad isesugust wedelikku, nörka hapet wälja, mille abil

taimejuured end lubjakiwi ja dolomidi sisse sööwad. Et oma

silmaga näha, missugust moju taimed lubjakiwi peale awal—-

dawad, annab I. Walther nöou lihwitud marmoritükki

roosipotti panna ja tema peale erne woi lupini (hundi-oa)
istutada. Juba mone päewa pärast on marmoritüki peal
niisugused kriimud, rennid, et neid soörmeotsaga tunda wdib.

Sawikiwid.

Kaljumaterjali keemialise lagunemise pu—-
hul, mis ilma mdjul sünnib, tuleb kaks iseäralist nähtust
ilmsiks: üks osa sellest materjalist sulab ära, teine osa jääb
köwa ollusena järele.
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Granidi keemialistest osadest muutuwad natron, raud

ja lubi kergeste sulaks, natukene wisamalt järgneb neile kaali
ja magnesium, kuna sömerhape ja sawimuld pea-aegu täieste
järele jääwad. Sulad ollused imbiwad osalt maa sisse ja
teewad selle wiljakaks, osalt wib allika- ja jdewesi nad
merde. Selle järele peaks arwama, et merewesi oma

kokkuseade poolest umbes niisamasugune on kui jdewesi, ai—-
nult enam keskendatud. Toepoolest pole aga lugu nii. Me—-
rewees on ainult ü hte ollust rikkalikult; see on kee du—-

sool eht kloornatrium. Peale selle leidub merewees weel
magnesiumisoola ja kloorkaalit. Lubi aga, mida jded nii
palju merde kannawad, on mereweest jäljetult kadunud. Ar—-
wudes wdiks tähendada, et jdewees läbisegi kümme korda

niipalju lupja on kui alkalisoolasid, merewees aga kaksküm—-
mend korda niipalju alkalisoolasid kui lubjaühendusi.

See mdistatusline nähtus saab kohe selgeks, kui seda
meelde tuletada, kui määratu palju meres loomakesi elab,
kes lubjalist kesta kannawad. Nende ehituseks tarwisminewa
lubja wotawad nad mereweest; see sünnib teatud keemialise
protsessi waral, mis alles wähe selgitatud. Aga ka surnud
organismused wähendawad lubja hulka merewees, sest kui

munawalge-ollused ära mädanewad, tekib söehapu ammoniak,
mis soolasest weest omakorda lupja wälja kisub. Nönda

tarwitatakse merewees olew lubi wahet pidamata ära, kuna

aga keedusoola, mida elusad olewused pea-aegu sugugi ei

tarwita, sinna ikka enam koguneb.
Mis saab granidi ja tema sarnaste kiwide lagunemi-

sel teklinud köwadest jäänustest? Mäe-ojad, wihma—-
ja lumewesi kannawad nad (konnakiwi, wilgukiwi ja
poöllupao jätised) orgu, joöed wiiwad nad sealt madali-
kule edasi. Jämedamad osakesed jääwad teel kuhugi peata-
ma ja sünnitawad sömera,kruusaja liiwalee—-
ted. Peene muda aga, nöndanimetatud jde soga, wiib

wesi merde. See saab uute kiwide — pea-asjalikult sawi
jakildsawi ehitusematerjaliks.

Sawi on mullane ollus; talle on omane weega
niisutamise tagajärjel enam-wähem sitkeks muutuda. Teda
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tarwitatakse teatawaste teliskiwide, ahjupottide ja köiksugu
noude walmistamiseks.

Sawis leiduwad pisitillukesed kübemed konnakiwi ja
pollupagu ning ka wilgukiwi. Nemad on meile juba ees-

pool tuttawaks saanud. Aga mis on see „sawiollus“,
milles need tuntud kiwikübemed leiduwad?

Suurekstegew klaas ei wii meid selle olluse tundmises
sugugi taugemale. Natukene rohkem selgitab asja keemia—-

line lahutus; selle järele otsustades pole suurema hulga
sawi algollus mitte kaolin, nagu ennemalt arwati, waid tea-

tud wilgukiwi-sarnane segu.
Kildsawikiwi on sellestsamast ollusest, millest sa-

wigi, aga tema on aja jooksul teatud muutused läbi teinud.
Sawi ja kildsawikiwi wahel on terwe rida koöiksugu wahe—-
wormisid, mis ühise nime, „kildsawi“ alla kokku wöoetakse.
Kildsawikiwile aga antakse, tema omadusi silmas pidades,
mitmesugused nimed: katusekiwi, tahwlikiwi jne.

;

Iseäranis otsitawad on noöndanimetatud ras wa—-

sawid, sest nendes on palhu kaolini ja neid tarwita—-

takse ndude walmistamiseks. Kdige paremad todud nendest
poõlewad walgeks ja saawad tulekindlaks. Keemiatööstuses
on suur tähtsusmaarjää- ehk witriolisawidel.
Tule- ehtk öli-kildkiwi tarwitatakse moönes kohas küttematerja-
liks (temas on maapigi); oma hirmsa haisu pärast on ta sel—-
leks aga kolbmata.

üks köige kallim kildkiwi on wase-kildkiwi, milles

waske, aga ka hoöbedat, tina ja niklit leidub. Geologias on

tähendatud kildkiwil selle poolest suur tähtsus, et tema seest
mones kohas hulgana kiwinenud kalu, ganoidisid ehk
waapsoomuslasi (w. pilt 59) leitakse. Weel rohkem lei-

dub kiwinenud kalu aga Schweitsis ühes mustas Glarus'e

kantoni kildsawi-töus. Need kalad pole aga nii wanad kui

eelnimetatud waapsoomuslased; nad on praeguste luukalade
lähedased sugulased. Kdige rohkem leidub heeringasarnaseid
kalakesi — meletta sardinoides.

Sdona tosises moõttes ei wdi Kest-Saksamaa wase- ja
Glaruse kala—kildkiwi mitte sawi-kildkiwide sekkla arwata,
waid neid peab mergli-kildkiwiks lugema. Mergel
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läheb sawist selle poolest lahku, et temas palju söehaput
lupja on. Iseenesestti möista lähewad koöik need nimetatud
kiwitöud nii pikkamisi üksteisesse üle, et kindla wahe tegemine
woimata on. Teisest küljest läheneb mergel niisamuti aste—-

astmelt sawita lubjakiwidele. Ta on nagu teatud wahe—-
jaam sawide ja lubjakiwide wahel. See on aga peagi aru—-

saadaw, kui meelde tuletada, et suurem hulk sawiseid ja
lubjaseid kiwisid mere poöhjas on tekkinud. Mageda
wee lubjast oli meil juba juttu. Seda on aga wördlemisi
wäga wähe. Endiste, nüüd ammugi kuiwanud merede lupja
leidub mägede näol, mis terwed maa-osad täidawad. Pea
niisamuti on lugu sawidega. Küll on kaolinirikas sawi ena-

maste alati kusagil mageda wee kogus wulkani läheduses

Pilt 59. Palaeoniscus Freieslebeni, waapsoo-
mustega taetud kala, wase-kildkiwi seest leitud.

tekkinud, aga teised sawid on enamaste köik soolase wee sün—-
nitused. Oma laialilagunemise poolest woistlewad nad me—-

res tekkinud lubjakiwidega. Wanemate ajajärkude (kambriumi,
siluri) maalademetes sünnitawad sawikiwid terwed kihid.
Seal on ka paljud praegusele loomariigile wödrad loomatöud—

kolmelapilised wähid, käsijalgsed, graptolithid jne. — kiwi—-

nenult alal seisnud.

Praeguste merede sawised wajused.

Kui esi-ilma sawikiwid enamaste meres- on tekkinud,
siis sünniwad eht ka praeguste merede pöhjas säherdused
wajused, wajuwad ollused kihtidesse? Töepoolest on unem

sügawa mere uurimine näidanud, et määratu suured osad
merepohja sawiste wajustega kaetud on. Need wajused
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langewad oma iseloomu poolest kahte osasse: kontinendi—-
muda ja sügawa mere punane sawi.

Kontinendimuda on oma nime sellest saanud,
et ta wööna mannermaid piirab. Otse merekalda ääres

asub kiwipuru, somer ja liiw; alles natukene maad kaldast
eemal algab sawine kontinendimuda. Ta ulatab kuni 100

sülla sügawuse mereni. Seda mereosa nimetatakse „konti—-
nendiastmeks“. Kui temast okeani poole edasi minna, siis
järgneb enamaste järsk sügawamats minek, umbes kuni 1000

süllani; seda kohta nimetatakse „kontinendikallatuks“.
Siit edasi algab sügaw meri, mille pöhi 2—3000 süllani
langeb.

Kontinendiastme osa praegusest merest on söna
tösises moöttes mannermaa. Wdib ju asja peale noönda

waadata, nagu oleks meri oma kallastest wälja paisunud ja
tüki maad oma alla matnud. Kord on lugu teisiti olnud

ja aeg saab tulema, kus koik jällegi teisiti on, s. t. aeg tu—-

leb, kus meri oma kallaste wahele tagasi läheb ja „konti—-
nendiastme“ kuiwaks jätab.

Kui see nönda sünniks, siis oleks Pohja ja Balti meri
enamaste kuiw maa, Inglismaa oleks Jirimaaga ja nemad
mölemad kontinendiga ühendatud. Adria meri läheks ena—-

waste kuiwaks, Sicilia sunreneks märksa, aga ei ühineks weel

Tunisega; Gibraltar jääks endist wiisi alale, aga Bosporu—-
ses ja Dardanellides tekkiksiwad maasillad, mis Europat ja
Aasigt ühendaksiwad. Weel suurem muutus oleks aga
Aasias.

Nii siis: kontinendiaste on dige suur. Siiski ei ole
kontinendimuda mitte ainult seal leida, waid sügawamal.
Tema wajused katawad näituseks terwe Wahe mere pohja
ja ometi on see mones kohas enam kui 2000 sülda sügaw.

Keskmise sügawusega meredes on harilik wajusekord
globigerinide-könts; dige harwa leidub teda meres, mis

enam kui 2100 sülda sügaw. Atlandi ja India okeanis katab

ta mere pöhja määratu laialt. Sügawamates paikades as-

tub tema asemele üks teine sawine muda — punane sü—-
gawa mere sawi, mida iseäranis rohteste Waikses oke—-
anis leidub. ;
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Kontinendimuda tekib koige peenematest kiwiosakestest,
mida jõed merde kannawad wdi mis murdlainete mdo—-

jul rannal sünniwad. Nendega ühinewad mitmesugused tai—-

me- ja loomajätised. Üleüldiselt on selle muda keemialine

koosseis koikuw. Kontinendimuda karw on raua-oksüdi
mojul pruun wdi punakaspruun, kuid ainult pealmises
kihis, sest allpool muutub see karw teatud keemialise prot—-
sessi möjul: raud lahkub ära ja ühineb weewliga,
mis osalt mädanewatest organismustest, osalt mereweest
tuleb. Selle läbi muutub kontinendimuda karw siniseks
woi tumesiniseks; see on walitsew wärw kontinendimudas.
Siiski leidub ka rohelist ja punast kontinendimuda.

„Punamuda“ tuleb ainult teatud palawa wöö meredes ette.

Ka sügawa mere sawi on üks toöug punamuda.
Tema pea-osa seisab wulkaniliiwast ja bimstei—-
nist koos. See materjal wdib muidugi niihästi merealus—-

test kui ka maisamaa - wulkanidest tulla. Bimsteini leidub
peasuuruste tükkide kui ka kdige peenemate terade näol.

Bimsteini seguosakesed — pollupagu, küünekiwi, augit, mag—-
nediraud, wulkaniline klaas — on punases sawis igal pool
tunda. Mönes kohas tulewad punases sawis mangani—-
kerad ette, mille südames monesugune organiline jätis
(näit. moni haikala hammas) leidub.

Kuna kontinendimudas ikka enam-wähem lupja on, tu—-

leb teda punases sawis wäga wähe ette; koige sügawamates
meredes kaob ta täieste ära. Et aga lubjakestalised looma—-

kesed ka koige sügawamas merewees ümber ujuwad, siis peak—-
siwad nende kestad pärast loomakese surma pohja langema
ja noõnda peaks neid punases sawis leida olema. Nagu aga
tähendatud, pole lugu nönda. Kudas seda seletada?

Kahtlemata langewad ka punase sawi ringkonnas ala—-

tasa hulgad lubjakestad merepöhja poole, aga pohjani
ei jdua nendest ükski. Suure röhu all seis—-
wad sügawa mere alumised weekihid lahutawad, sulatawad
nad enne pöhja joudmist ära. Wee sulatamisejönd kaswab

ühes röhumisega, mille all wesi seisab, s. t. ühes sügawu—-
sega. Sellepärast sulawad dhemad lubjakestad juba 1400,

paksemad aga 2400 sülla sügawusel ära. Leidub aga ka
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nii köwaid kestasid, mille jätiseid weel köige sügawama mere

pöhjas tähele woib panna.
Mitmed mereorganismused — diatomeed, radiolarid,

käsnad jne. — sünnitawadsd meer lised luukered. Need
on merewee lahutawa joöun wastu palju köwemad kui paksud
lubjakestad. Sellepärast leidub nende jätiseid punases sawis.
Iseäranis palhju on mones kohas radiolaride
(Haeckel'i „kiirlaste“) ilusaid somerlisi luukeresid, nii et sel-
lekohaseid wajuseid „radiolaride-koöntsaks“ ni—-

metatakse, ehk siin küll mingi muuga kui radiolaririkka pu—-
nase sawiga tegemist on.

Kui koöike, mis punase sawi kohta tähendatud, kokku wötta,
siis wöiks lühedalt öelda: punane sawi seisab pea-asjalikult
fawiollusest wäürskest ja purustatud
wulkanilistest wäljaheidetest, ruua:—

mangani-kerakestest jasoömerlistest or-

ganilistestjätistest koos. Mis teda kontinendi—-
mudast lahutab, on lubja wähesus ja konna—-
kiwi-kildude puudumine. Needsamad tundemärgid
lahutawad ka punast sawi algsawist. Wiimases pole kunagi

bimsteini ega muud sarnast wulkanilist materjali leitud; -
Lona niteraleser puuduwad, kuna konnakiwi-kildusid alati

eidub.

Sawikiwide ümbermuutumine.

Uuemate okeani-uurimiste pöhjal woime meie mere—-

sa wi tekkimist omale dige selgeste ette kujutada, aga nii-

pea kui me kildsawikiwi juurde astume, algawad
teadlaste wastukäiwad arwamised ja hüpotesid. Mitte nende
kiwide kildline, tahwliline ehitus, waid nende sagedaste täie—-
line kristalliline arenemine on see, mis seletust nöuab.

Kdige pealt paistab silma, nagu awaldaksgeolo—-
gialin e?iga teatud otsustawat mdju.

Kui sawikiwide hulka silmade eest läbi käia lasta, siis
näeme, et tasased, kindlad kildkiwid enamaste wäga wana—-

dest ajajärkudest pärit on, kuna pudedamad, wähe wdöi
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mitte sugugi kildliseks muutuwad sawid wordlemisi noortesse
ajajärkudesse langewad.

Et seda asjaolu näitustega toõendada, selleks woiks

Rootsi kildsawi peale tähelpanemist juhtida, mis kambriumi—-
woi siluri-ajajärgust pärit on. See kildsawi on iseäranis
kuulus selle poolest, et temas wana-aegseid trilobitisid
(kolmelapilisi wähka) leidub. Pudedat, ilma kildlise ehituseta
sawi, mis noorematest ajajärkudest pärit, leidub igal pool.

Niisugune nähtus — et wanemad sawikiwid kildlised
on, nooremad aga mitte —on wäga silmatorkaw. Kas
muutuwad ehk koöitk sawid aja jooksul kildliseks? Nöuab

see muutumine ehk aastamiljonid, enne kui ta oma eesmr-

gile jöuab?
Waewalt küll. On erandid, wäga silmatorkawaid

erandid, mis selgeste näitawad, et üleüldisest kildliseksmuu—-
tumisest juttugi ei wdi olla.

Meie Vane mere mail leidub pudeda, mureda sawi
kihtisid, mis oma wälimuse poolest wäga noored on; tde—-

poolestonnad aga kambriumi-ajajärgust pärit. Nad
lamawad juba määramata kaua oma paigal, aga siiski pole
nad sugugi muutunud.

Aga ka selle nähtuse wastand ei puudu. Me räãki—-

sime eespool Glaruse Alpide ,„kala-kildkiwist“, mis oma kild—-
lise ehituse poolest nii täielik on, et teda kdige auwãrilisemaks
wanakeseks woöiks pidada. Tdepoolest on ta aga aastate

poolest Lääne mere maade nimetatud sawi laps. Temas

leiduwad luukalad näitawad, et ta tertsiär-ajajärgust
pärit on. :

Siit selgub, et kildsawikiwi tekkimist kudagi teisiti peab
katsuma seletada. Tema tekkimine ei seisa tema wanadusega,
waid tema kihtide seisukorraga, asukohaga lähemas
ühenduses.

Fllusaste arenenud kildsawid tulewad
ainult wolditud, kortsutatud mägisel maal
ette. Mägede sündimineon otse wöi kaudselt sawi
kildliseksmuutumise ja kristallilise arenemise pöhjus. Kus

aga mägesid ei sündinud, jäiwad ka koöige wanemad maakihid
oma esialgsesse seisukorda, näituseks Läne mere mail,
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kus kambriumi-ajajärgu sawilademed pea-aegu horitsontalses
seisukorras lamawad.

Kudas mojub aga mägede sündimine? Kas ehk ainult

mehanikalise wajutamisega, röhumisega ?

Mis kildlise ehituse tekkimisesse puutub, siis wdib selle
küsimise peale jaatawalt wastata. Mitmed teadlased on

wahaga, sawiga ja teatud metallidega katseid teinud ja on

sundinud neid ainult suure röhumisega kildlist ehitust oman—-

dama. Waja oli sealjuures tugewat ühekülgset röhumist,
röhutawate olluste teatud sitkust ja olluseosakeste taganemise,
koörwalepdikamise wdimalust. Et need tingimised sawide
juures mägede sündimisel täitmist on leidnud, on arusaadaw.

Suuremat raskust walmistab kristalliserimise
seletamine; kristalliserimine käis kildliseksmuutumisega wis—-

tiste käsikäes. Terwe selle sündmuse peale langeb natukene

rohkem walgust, kui tähele paneme, et kildsawid muutumise
löpuaste pole, waid et nad teatud wahewormi esirawad.

Järgmisel enam arenenud astmel seisab läike-kildkiwi

(fyllit). Aga ka temas ei jääã ümbermuutumine seisma.
Läike-kildkiwi saab wultkanilise kolde läheduses küüne-kild-
kiwiks, mujal aga wilgu-kildkiwiks. Kiwide sisu ei

muutu selle läbi mitte, muutused on täieste wälimised.
Et see ümbermuutumine oma alguse sügawuses sai,

alumistes kihtides kdige selgemine ilmsiks tuli ja ülemistes

kihtides kord-korralt wähemaks jäi, just nii, nagu oleks

ümbermuutja joöud kusagilt sügawast wulkanikoldest tulnud,
see paistab Thüringi-Saksi mägisel maal üliselgelt silma.
Siin seisawad järgmised kihid, ülewalt allapoole arwatud,
üksteise peal:

7. Siluri kildsawi trilobitidega.
6. Kambriumi fykodi-kildkiwi (phycodes — mere—

rohu-toõug).
—

;
5. Kiwistustest waba kildsawi.
4. Läike-kildkiwi taoline kiwistustest waba kildsawi.
3. Harilik läike-kildkiwi (fyllit).
2. Wilgu—-kildkiwi.
1. Gneis.
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Terwe see kiwirida on nöndaütelda organiliselt ühen-
datud, esineb kui teatud ühise, lahutamata tombuna. Ütsikud
kihid lähewad üksteisesse nii pikkamisi üle, et woöimata on

nende wahele selgeid wahejooni tömmata.

Löpusaadus oleks järgmine: sawi—, läike- ja wilgu—-
kildkiwi on ühe ja sellesama mudase mere—-

wajuse mitmesugused arenemise-astmed ja
nad lähewad üksteisest ainult enama wöodi

wähema ümbermuutuse poolest lahku. Kildsawis
on ümbermuutumine alguses seisma jäänud, läike-kildkiwi on

ümbermuutuses natukene kaugemale läinud, kuna wilgu—kild—-
kiwi juba dige tuntawa muutuse läbi on teinud.

* *

Sawikiwide murenemise kohta pole midagi iseäralist
ütelda. Sawi wdib ilma möjul weel waewalt muutuda;
kildsawi mureneb kergeste peeneks ja ärakandwad joud (tuul,
wesi) asendawad ta nönda wähese waewaga ühest paigast
teise. Kus sawi- ja läike-kildkiwi maa aluspdhjaks on, seal
paistäwad maastikkudes ainult ümargused wormid silma.
Järsud kaljud, terawad mäetipud, sügawad kuristikud puu—-
duwad seal täieste. Kildkiwi-maastik on köige koörgemal
kraadil ühetooniline.



I-

Woöitlus maa ja mere wahel.

L. Mannermaad ja ilmamered.

Oma kirjatöö „Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menschheit“ esimeses raamatus ütleb Saksa kirjanik Herder,
et „planet, kus me elame, mägestik on, mis üle weepinna
wälja ulatab“, ja arwab, et pilk maakaardi peale seda tden—-

dab. „Mäed ja mäe-ahelikud ei ldika mitte ainult kindlat
maad läbi, waid nende peale ongi nähtawaste maa nagu
luukere peale tekkinud.“

Herder waidleb nende katsete wastu, mis mägede tek—-

kimist matematikaliselt püüawad ära määrata, ja nöuab selle
asemel füüsikalist looduseseadust.

Sellest ajast saadik, kus Herder need read kirjutas, on

125 aastat möödas. Kdödikides teaduseharudes, ka looduse—-
teaduses, on üheksateistkümnes aastasada suurte sammudega
edasi astunud, mitmed keerdküsimused on ta otsustanud wdi
neid otsustamisele lähendanud, aga mägede tekkimije
wiimastest poöhjustest ei teame ikka weel midagi
kindlat ütelda; näib isegi, nagu läheks see problem sedaword
ikka raskemaks, keerulisemaks, mida rohkem me mannermaa

keerulisesse ehitusesse tungime. Niipalju on aga aru saadud,
et üleüldiselt makswat looduseseadust, nagu Herder seda
noudis, mägede tekkimise kohta ei ole, sellepärast ei wi olla,
et mäed nähtawaste mitmesugustel aegadel ja mitmesuguste
joudude mojul on tekkinud.
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Et nendest mitmesugustest joöududest esialgset aimu

saada, wdiks pilgu Saksamaa mägede peale heita. Elbe

Liiwakiwi-mägestiku, näituseks, mida tema kujurikka
maastiku pärast „Saksimaa Schweitsiks“ nimetatakse, on

sööw, woolaw wesi ja ilma mdju sünnitanud, olgugi et

temas niisugused kaljud ja kuristikud leiduwad, mis tahtmata
motte peale wiiwad, nagu oleksiwad siin maa-alused wulka—-

nilised jöud millalgi tegewad olnud. Seitsemägede
(Siebengebirge) üleskuhjajateks on aga wulkanilised joud
olnud; wesi on ainult mönes kohas kaasa aidanud. Ja kui

teisi mägesid waadelda, siis peab otsusele jdudma, et nad

igaüks isesuguste olude mdjul on sündinud. Iseäranis keeru—-

liseks läheb kiwisöe-ajajärgu woldimägestikkude
tekkimise seletus; nendest kadusiwad möned wahe peal ära

ja töusiwad pärastpoole noorendatult, uuendatult korgele
üles. Nende uus wälimus on ainult paiguti esialgse
kiju sarnane. :

Meie planedi pinda woib kolmekordse ehitusega
woörrelda: keldrikorraks on merepdhi (läbisegi 1710 sülda
sügawas); sellest koörgmal seisab kontinentide tasandik, madal-

maa, mille peal üles töuswad mäed tolmanda korra aset
täidawad. Et sellest suurepäralisest ehitusest selgemat pilti
saada, on waja maakera kuiwana ette kujutada. Süs ilmub

merepdhi sügawa madalmaana, mis enamaste ühetasane,
ainult indnes kohas mäekünkaline on. Kui mannermaa korwale

jätta, siis leidub kahesugusid pinnawormisid, mis merephja
tasandikku rikuwad: üksikud, järsult ülestdöuswad
mäed, okeanisaared ja teiseks nende wastandid —

sügawad rennid, orud, häilud, määratu suured
augud, mis keskmisest meresügawusest weel 2800—2BOO sülda
allapoole ulatawad. ;

Mis okeanisaartesse puutub, siis pole need

enamastemidagi muud kui merealused wulkanid, mis

witmekordsete wäljaheidete tagajärjel nii korgeks on kaswanud,
et nad sagedaste mitmedsajad süllad weepinnast körgemale
tdusewad. üts kdige suurepäralisem sellekohane nähtus on

Hawai saare wulkan Mauna-Kea, millest eespool (lhk. 92)
juttu oli. Enamaste ilmuwad wulkanisaared karjakaupa,
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ringis, aga leidub ka üksikuid (St. Helena, Tristan da

Cunha).
Kui okeanisaared mitte laawakiwist kitsamas mottes

koos ei seisa, waid teistest sügawusekiwidest wdi wanadest
wajustest, siis nähtakse nendes endiste mannermaade

waremeid, mis kuni wäikeste jätisteni laintesse ära on

kadunud. Juba waremalt rääkisime Pöhja-Atlandi
kontinendist, mis dewoni-ajajärgul olemas oli ja wististe
alles tertsiär-ajajärgu jooksul pikkamisi alla wajus. Kaungel
pohjas annawad temast weel Gröönimaa, Terawmäed, Franz
Josefi maa ja möned wäiksemad saared waremetena tunnis—-

tust. Loöuna pool pole muud järele jäänud kui saladuslik
Rockalli kalju ja temast lduna pool seisew järsuküljeline
Faraday kalju.

See poöhine Atlantis oli wanemate emakoogiga
imetajate looma de laialilagunemises wäga tähtis.
Nende algkodumaa oli wististe Pohja-Amerika. Tertsiär—-
ajajärgu algul on wististe üts osa sealsetest imetajatest
Ohiu-Europasse rännanud ja et nende jäänused idamaadel
(Aasias ja Wenemaal) puuduwad, siis peab oletama, et nende

rändamiseteeks Pohja-Atlandi kontinent oli.
Ka seal, kus praegu India okean woogab, oli

muistsel ajal kindel maa. Madagaskar ja 2300 sülla süga—-
wusest ülestöuswad Seyschelli saared on sellest suurest konti-

nendist weel järele jäänud, mis Indiaga ja Australiaga
ühenduses seisis. Ka see maa on arenemiseloos teatud osa
etendanud. Inglane Sclater pidas teda pool-ahwide ja
koörgemate herrasloomade kodumaaks; umbes niisamasugusel
arwamisel oli kord ka Haeckel. Unemate uurimiste

järele peaks inimeste alg-kodumaad koöige pealt Amerikast
otsima.

Kdige rikkam saarte poolest on Waikne okean, aga
tema saared kannawad hoopis teistsugust iseloomu; suurem
hulk nendest on korallisaared.

Siin seisame jälle terwe rea küsimuste ees, mis arwa—-

miste lahkuminekuid sünnitawad. Kdige mitmekesisemad
teoriad on korallisaarte tekkimise kohta kokku seatud. Selle
küsimusega lähedases ühenduses seisab teine, nimelt: kas on
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Waikses okeanis kunagi suuri ühiseid maisamaid olnud?
Möned uurijad wastawad selle küsimise peale eitawalt.

Teised arwawad, et ka Waikses okeanis oma kontinent on

olnud, kuid arwawad, et ta juba dige wanal, hallil ajal wee

alla on langenud. On pöhjusi, mis selle peale näitawad,
et Waikses okeanis mitu suuremat maatükki aset leidsiwad ja
et kolm nendest weel tertsiär-ajajärgul alles oliwad: üks

Jaapanist hommiku pool, teine kaugemal löunas, Polynesia
saarte asemel, ja kolmas kui Amerika pikendus dhtu poole,
wiimasega maakitsuste läbi ühenduses seistes. Loöunapoolse
kontinendi olemasolemise toenduseks tähendatakse Fidshi ja
Markesas'e saarte peale, mis oma koosseisu poolest suurema
mannermaa waremed wöiwad olla. Amerikast öhtu pool seiswa
mannermaa pealt otsis looduse-uurija Huxley (loe höksli)
emakoogiga imetajate kodumaad. Teatawaste ilmu—-

siwad need tertsiär-ajajärgul Pöhja-Amerikasse, ilma et aimu

oleks, kust nad sinna tuliwad. Neil pidiwad teatud esiwa—-
nemad olema ja neid arwaski Huxley kusagil Waikse mere

kontinendil elanud olewat, kust nad selle wäiksemaksjäämisel
ära Amerikasse rändasiwad.

Huwitaw nähtus tömbas Darwini tähelpaneku
Waikse okeaniGalapagose ehk Kilpkonna saartel
(Ekuadorist öhtu pool) oma peale. Seal elawad terwed

sugukonnad loomi, aga igal saarel elawad nende sugukondade
iseäralised, lahkuminewad liigid, mida terwes ilmas mujal
leida pole. See käib iseäranis kilpkonnade, maalindude ja
putukate, aga ka moönede taimede kohta. Darwini
ütlemise järele tunnewad saarte päriselanikud ise kergeste,
missuguselt saarelt üks wdoi teine kilpkonn pärit on; suurus,
kehakuju, koorewärw ja lihamaitse on iga saare loomal

isesugune.
Kudas seda loomade ja taimede liikide jaotamist saarte

wahel seletada? Nähtawaste oliwad Galapagose saared
kord ühine mannermaa, ühesuguse looma- ja taimeriigiga.
Hiljem langes see mannermaa mitmeks ja saartele jäänud
ühised loomad edenesiwad aja jooksul noönda, et nad praegu
üksteisest lahku lähewad. Pärastised uurimised on Darwini
tähelepanekuid kinnitanud ja näidanud, et ka teistel Waikse
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mere okeani saartel looma- ja taimeriigis selletaoline wahe—-
kord walitseb: sugu ja perekondade poolest lähewad nad ühte,
aga liikide poolest lahku.

Nönda näitab omapärane elawate olewuste jaotus selle
peale, et Waikses okeanis kord suur mannermaa on olnud,
mis aga nüüüd jäljetult meresügawusesse on kadunud.

Koralliseljakutest oli juba eespool konet. Neid
tuleb seal ette, kus wesi ka köige külmematel kuudel alla
20 kraadi (O. järele) ei lange, s. t. ainult palawas
maawöös. Siin leidub palju wulkanisaari, mida koralli—-
wööd ümbritsewad. Aga leidub ka üksikuid korallisaari, mis

Pilt 60. Atoll ehk rõngassaar.

järskude kallastega 1900—2300 sülla sügawusest üles tou—-

sewad. Need saared teewadki terwe küsimuse raskeks. Teada
on, et korallid ainult kümmekond tolli allpool merepinda
siginewad ja kaswawad ja et nad juba 25 sülla sügawuses
ära surewad. Aga kudas wdöiwad nad nii määratu suured
ehitused walmis teha?

Me nägime, et Waikse okeani pöhi Polynesia saarte
ümbruses allapoole on langenud kui ta kord oli.

Sealsete korallisaarte harilik kuju on roöngas, pärg;
wäljastpoolt röngast on meri sügaw ja saare kaldad järsud;
pärja sees olewa mere sügawus koigub 25 ja 50 sülla wahel
(w. pilt 60). Korallidewall toöuseb ainult pisut, umbes pool
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sülda, üle weepinna. Weest wäljas seiswad loomakesed on

muidugi surnud, korallikaljuks „kiwinenud“. Korallipärjad
on harwa kinnised; sagedaste leiduwad mitmes paigas wahed,
kust isegi suured laewad läbi pääsewad.

Darwin püüdis niisuguste korallipärgade tekkimist
wee alla wajunud saarte abil seletada: esialgselt
elutsesiwmad korallid saare rannal, teda wööna

ümbritsedes; pikkamisi wajus merepöhi ühes saarega ja
loomakesed, et mitte ära surra, oliwad sunnitud eluasemed
körgemale ehitama ja ka merelainete wastu kaitset muretsema.
Nönda töusis koralliwall, mida löunameredes sagedaste näha
wöib. Nad käiwad sagedaste mööda kalda-äärt, natukene
maad temast eemal, ja kaitsewad merelainete möllu eest.
Kdige suurepäralisem koralliwall seisab Australia kirderannal

ja on ligemale 1000 wersta pikk.
Darwini wajumiseteoria on mitmelt poolt

wastuwaidlemist leidnud (Murray, noorem Agassiz, Gerland,
Semper). Püütakse töendada, et paljude korallisaarte juures
mitte merepöhja langemine, waid sellewastu just tousmine,
kerkimine silma paistab. Wulkanilise tegewuse tagajärjel
sündisiwad laawamäed, mis kas weepinnani wöi ka

temast wälja ulatasiwad. Siin peal hakkasiwad korallid

elutsema, milleks wast laawa soojus kaasa aitas. Wajus pã—-
rast laawa jahtudes allapoole, siis sündis see nii aegamööda,
et korallid küllalt mahti leidsiwad oma eluasemeid körgemale,
parajasse sügawusesse paigutada.. Nonda oleks korallisaarte
ringiline, pärjaline ehitus sellega seletataw, et nad wulkani

ümargusele kraaterile on asunud.
Leidub palju korallisaari, mis töepoolest üles tös-

tetud näiwad olewat, sest nad. kerkiwad 25 —SO, monikord

isegi kuni 140 sülda üle weepinna. Aga ka siin wdib
kerkimine ainult eksiarwamine olla.

Kui moneskohas merepòhi langeb, siis peab ka wee—-

pind langema. Ütksikud saared aga lähewad selle liikumisega
kas pikkamisi kaasa wdi jääwad täieste endisele seisukorrale
ja nönda peawad nad weest rohkem wälja paistma kui wa—-

remalt. Noönda näeksime arwatawa kerkimise asemel endist
langemist, mida Waikses okeanis sagedaste on wdidud tähele
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panna. Seal on saared, mille peal endine weepinna ase,
rannawiir näha on; ta seisab I—3 sülda koörgemal kui

praegune. Sellepärast arwatakse, et weepind siin üleüldiselt
on längenud. Aga ka teistes ilmajagudes on niisugust asja—-
olu tähele pandud.

Et Waikse okeani pohjas weel geologialiselt dige noorel

ajal suured sisselangemised on olnud, seda tunnistawad

need kraawitaolised merepdoöhja nöod, mis järskude
fallastega kuni 10 wersta sügawusesse lähewad. Okeani

läänepoolses osas on praeguse teadmise järele kolm nisugust
sügawat kraawi. Tähelepanemise-wäärt on, et nad siin kui

ka teistes meredes pikuti mööda kalda-ũärt seisawad. Kdige
enam tuntud on „Tusearora“ sügawus, mis Kurili saarte ja
Jaapani kalda äärt mööda läheb. Ta on 3989 sülda sügaw.
Kdige sügawam niisugune kraaw on Mariani ja Karolini

saarte wahel — 4515 sülda weepinnast modtes.

Küsida tuleks, kas need pea-aegu tasases merepohjas
leiduwad järskude kallastega kraawid, doönsused praeguselgi
ajal weel laiemaks ja sügawamaks lähewad. Möned uuri—-

jad wastawad selle küsimise peale jaatawalt. Nad ütlewad,
et merewärinad, iseäralised lainetused, just sellest
toöuswat, et merekraawide järsud kaldad sisse langewad.
Tuscarora sügawuse kohta on pea-aegu kindlaks tehtud, et

need maawärisemised, mille all Jaapani saared ni sagedaste
peawad kannatama, just tema järskude kallaste tagajärjel
sünniwad. Nagu kuulus maawärisemiste uurija Milne

arwab, korjub Tuscarora järsu sügawuse kaldale nii palju
koiksugu wajuseid, et kallas ühes nende wajustega alla süga—-
wuse poole libiseb. Sellest sündinud porutus läheb edasi,
lähedal olewatel saartel maawärisemist ja häwitawat mere—-

woogamist sünnitades. Ka Arrhenius kaldub niisuguse
arwamise poole.

Me nimetasime merekraawide, mere-donsuste kaldaid

järsuks; aga ei pea mitte arwama, et nad midagi sellesarnast
on, nagu korgete mägede küljed. Ei, kuiwa maa pinnaga
worreldes on nende ödönsuste kaldad päris libamisi. Näitu-

seks on Tuscarora läänepoolne kallak 200—500 wersta

pikk ja selle maa peal langeb ta 3750 sülda. See oleks
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umbes niisugune kallak, missugustest raudteed mägedes sage—-
daste üles sdidawad.

Okeani sügawus warjab eneses nii monegi saladuse ja
mdistatuse. Kdige suurem nendest on kättesaamata kohtade
geologialine ehitus. Merepöhja uurimine edeneb
wäga pikkamisi. Missugused kihid globigerinide-koöntsa ja
punase sawi all seisawad ja kudas need kihid ehituse poolest
(lapiti wdi serwiti) on — need on küsimised, mille peale
tänapäew weel wastata ei wöida.

Ainult hulgumerel ettewdetud raskusemdödtmised
heidawad pisut walgust sügawa okeani pohja füüsikalise
koosseisu peale.. On nimelt leitud, et Atlandi okeani kest—-
paigas maaraskus seesama on, mis sellesama laiusekraadi all
mannermaal. Arwamine, et wee kohal maa raskus wähem
peaks olema, ei leidnud kinnitust. Sellepärast peab arwama,
et wee all seiswad kihid tihedamad ja teist—-
sugused onkui mannermaade all. Nönda olek—-

siwad wee wähemat tihedust seda tihedamad, raskemad

poõhjakihid täiendamas.
Kui me mannermaa ja tema mägede poole

vöörame, siis ulatawad meie teadmised küll kaugemale kui

sügawates okeanides; aga ka siin on teadmise laienemisega
wastamata jäänud küsimiste arw ainult töusnud; isegi kdige
tähtsamad küsimused seisawad köikide püüete peale waatamata

tumeda loori warjus. Juba see tde-asi, et maa ühes mäge—-
dega olemas on, seisab moistatusena meie ees. Igatahes
on inimene maisamaaga sedaword ära harjunud, et tema

olemasolemine tingimata tarwidusena ilmub, mis mingisugust
seletust ei ndua. Tdepoolest poleks ka kontinentide juures
midagi iseäralikku, kui nad pikkamisi, libamisi kallastega merest
üles kerkiksiwad. Niisugusel korral wdiks nende kui koörge—-
nenud merepöhja peale waadata ja terwe maakera oleks

lohuline kuul, mille lohkudes wesi seisab. Tdepoolest pole
aga lugu nönda. Maisamaa on hoopis teist laadi
kui merepohi; ta on kui kogu higlasuuri kaljutompusid,
mis ühetasasest merepohjast üles on tusnud. Pealt on need

kaljurünkad kaunis ühetasased, aga külgedel langewad nad

1000—1400 sülla korguselt järsku alla merde. Siin ei tohi
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ka seda unustada, et kuni 100 sülla sügawuse mere pohi
weel mannermaa oma on; alles sealt hakkab eespool-
nimetatud „kontinendikallak“· Nii seisab siis merewesi liig
körgel ja uhub kontinendikallakust üle.

Suurepäralisi öleujutusi on maakeral mitu olnud;
nendega waheldawad „kontinentalsed“, kuiwad periodid. Et

Pilt 61. Maakera-koore olluseliitide kogu ning ulatust näitaw

kawa. AB — maisamaa, CD — kontinenditallak, DE — sügawa
mere ulatus, UP — sügawa mere kraawide piirkond.

ka praegusel ajal meri nii kaugele maa sisse on tunginud,
siis peab ka praegust ajajärku teatud üleujutuse—-
ajajärguks nimetama. Pliotseni-ajajärgust saadik on

mannermaad merele alatasa ikka rohkem ruumi pidanud
andma. Kindel on, et praegune üleujutus waewalt wäiksem
on kui ta juura- ja kriidi-ajajrgul oli. Kas üleujutus

6Dr. Lindemann — Maa.
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juba oma koörgemale tipule on töusnud, seda on raske
ütelda. Aga wdimalik on, et wesi weel nii koörgele toöuseb,
et näituseks Pöhja-Saksa madalik woogude all seisab.

Raske on pilku maakaardi peale heites maakera-pinna
kallakuolusid omale selgeste ette kujutada. Maadeteadlased
seawad omalekergenduse otstarbeks arwude najal kawalised läbi-
löiked kokku (w. pilt 61). Sellest paistab wälja, kudas maa—-

woi merepöhja-pind toöuseb wöi wajub. Aga ta näitab ka

seda, et wett palju rohkem on kui maad ja et kui maaga

merepohja sügawused ühetasaselt täis täidetaks, siis ümber

maakera igal pool weel 1200 sülda wett oleks.

Kdige imelikum mannermaade juures on see, et nad

järsku merest ülesse töusewad (w. pilt 62). Kas on

wulkanilised jöud nad maasügawusest wälja ajanud wdi on

nad endise suurema mannermaa waremed, kuna suurem osa
sellest sügawusesse on langenud ja weega kaetud — need on

küsimised, mille peale praegune teadus löpulikku wastust ei

Pilt 62. Pöhja maanina, järsu kontinendikallaku näitus.
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suuda anda. Töusmise- ja sisselangemise- ehk
sügawusessewajumise-teoria kdige waimurikkam
poolehoidja on Wieni geolog Eduard En sB. Tema

öpetab, et niihästi wäiksemad kui ka kdige suuremad mered

wajumise, sisselangemise tagajärjel tekiwad ja suurenewad.
See snnib sellepärast, et maakera koor aeg-ajalt kortsu
toömbub.

;

Et suaced maatükid waremeteks langewad ja ära kao—-

wad, seda nägime eespool. Kui aga Suess arwab, et meie
maakera silmapaistwamad punktid wajumise, sselangemise
tagajärjel on tekkinud, siis ei wodi me temaga nöus olla.

Modned maad, näituseks Skandinawia ja paiguti Kanada,
on praegusel ajal töusmas, kerkimas ja paljud asjaolud
näitawad selle peale, et ka endisel ajal suured maatükid on

kerkinud. Kui maid lähemalt tähele panna, siis näeme, et

nad waheldamisi töusewad ja wajuwad, kerkib
üks osa maad merest üles, siis langeb teine osa sedaword
madalamale, sügawamale wee sisse. See tuleb sellest, et

maakera koor end tasakaalus püüab hoida. 2—

Nüisugune maakera-osade kiikumine, hällimine, on seda
korda saatnud,et kindel maa pohja-poolkerale kokku on

kogunenud. Kui endist arwatawat Wahe merd (Tethyst)
meelde tuletada, mis pea-aegu ekwatori ümber asus, siis
seisis suurem hulk kindlat maad temast ldöuna pool. Suur
kontinent sirutas oma osad siin terwed aastamiljonid Louna—-

Amerikast üle Afrika kuni Australiani. Ajuti pidiwad ka

Waikse okeani maad temaga ühenduses seisma.
Suurel löunakontinendil pidi niipalju maad

olema kui köigil praegustel kontinentidel kokku. Triase-aja—-
järgul lagunesta kahte, löunapoolsesse ja Australia—
India osasse. Pohja-poolkera oli suure okeaniga kaetud,
kus kaks saaretaolist maad oli — pöhjapoolne ja
Ida-Aasia mannermaa.

Maakera ajaloo kestjärgust algades kuni tänapäewani
on see muutus korda saadetud, nagu me teda praegu nãeme.
Loöunakontinent purunes- ikka rohkem ära ja merewood asu—-
siwad tema paigale. Tema suuremaks tükiks oleks Afrika,
kuna teised osad (osa Brasiliat ja Australiat, Ida-India,



164

Madagaskar) wähemadt ja lahutatult leida on. Selle eest
tdusiwad aga pohja-poolkeral suured maalahmakud merelai—-

netest üles ja koondusiwad ringina poöhjanaba ümber.

Praegusel ajal on ju Europa, Aasia, Afrika
ja Amerika sona tosises mottes ühe ja sellesama suure
kontinendi osad, mida madal Beeringi merekitsus (ainult 28

sülda sügaw) uueks ja wanaks ilmaks eraldab. Üksnes
wäike Australia on suurest koutinenditombust tdepoolest
sügawa mere läbi eraldatud. Algastmel seiswad Australia
loomad näitawad selle peale, et eraldamine juba maakera

ajaloo keskjärgul on sündinud.
Kui pilku kaardi peale heita, siis paistab midagi ni—-

sugust silma, mida koolilapsedki tähele panewad: kdik konti-
nendid ulatawad kolmenurgeliste talwadena
löuna poole (Amerika, Afrika, Arabia, Ees- ja Taga—
India, Australia ühes Tasmaniaga);) See nähtus on palju
seletusi sünnitanud, aga toösine pohjus on teadmata. Ta
näitab jälle kord, et me ka kdige jämedamaid jooni maake-
ral seletada ei suuda.

2. Ranna nihkumised praegusel ajal.

Maapind langeb ja kerkib wast rohkema-
tes kohtades kui me seda tähele paneme, sest sisemaal
puudub kindel paik, mille järele sellekohast liikumist saaks
modta wdi millega teda wdiks wörrelda. Siin ja seal puu—-
tub ajalehtedes sönum silma, et ühe wdi teise koörge koha
waatepilt aastakümnete jooksul olla muutunud. Muu seas
räägitakse seda ka Schweitsi mitmesuguste paikade kohta;
agakunagi pole teada, kas see mägi, kus peal waatleja sei-
sab madalamaks woöikoörgemakson saanud wdi
on teiste paikadega, mida waadeldakse, sherdune lugu sün—-
dinud. Kindla wastuse wdiksiwad siin merepinna järele
kordasaadetud sagedamad korgusemddtmised anda, kuid need

puuduwad. Möne aastakümne pärast on lugu wististe teisiti.
Palju dnnelikumas seisukorras oldakse selle poolest

mere ääres; seal wöib wähematki muuntust merepinna
nähtawa langemise wdi kerkimise kaudu märgata. Selle jä—-
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rele, kas maa wdi meri woitjana esineb, räägitakse konti—-

nentalsest woöi merelisest rannanihkumisest.
Kui inimene mererannale elama asub ja sinna sada—-

mad ning kindlustused ehitab, siis teeb ta seda ikka selles
möttes, et piiriks mere ja maa wahel teatud kindel, muutu—-

mata wiir on, mis igaweste oma paigale jääb. Suure—-
malt osalt ongi see ju nönda, iseäranis kui inimesesoo paari-
tuhande-aastalist ajalugu silmas pidada; aga leidub ka nii—-

sugusid mererandu, kus inimesed nimetatud lühikese aja jook—-
sul enam kui üks kord mere ja maa wahejoone wankumist
on näinud. Harwa räägiwad kirjalikud tunnistused niisu—-
gustest sündmustest, enamaste käiwad söärased teated

suust suhu. :
Palju on nendest suust suhu käiwatest lugudest mui—-

dugi muinasjutt, näituseks wanade greeklaste jutustused,
nagu oleks Wahe m ere wesi kord palju körgemal seis—-
nud kui praegu. See olnud siis, kui Gibraltari merekitsust
weel pole olnud. Sündis aga Gibraltar, siis jooksnud wesi
Wahe merest Atlandi okeani, kuni weepind igal pool ühe—-
tasaseks saanud. Arwama peab, et Gibraltari tekkimine ni

hallil ajal oli, et inimene siis maakeral weel puudus.
Rannaelanikkude suus liiguwad juba ammust ajast ju—-

tud mere poöhja langenud linnadest. Suurem
hulk sellekohaseid muinaẽlugusid pajatab seda, et linnad

järsku, ootamata, Jumala sorme läbi, linnaelanikkude korkuse
ja jumalakartmata elu pärast hukka saanud. Nönda olla

Pommeri rannal rikas, oõ tsew kaubalinn Vineta asunud,
aga oma uhkuse, koörkuse ja pahede pärast langenud ta me—-

re pöhja. See sündinud kolme päewaga — suurest reedest
kuni lihawötte esimese pühani.

Umbes sedasama jutustatakse Hollandi kaubalinna

Stavoren'i kohta. Ka seal saanud rikkus ja uhkus
linna häwitajaks. Elanikkude patutegude karika täitnud

see täs, et rikas kaupmehe proua terwe laewatäie nisu, Ju—-
mala annet, Pöhja merde lasknud puistata. Kohe hakanud
maapind wajuma, heeringad ja teised kalad tulnud kaewu—-
desse. Ühel ööl aga neelanud meri äkitselt kolmweerand
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linna ära. Weel praegu wajudaelanikkude peawarjud maa—-

pohja ja linnas ei olla enam ühtegi joöukat inimest.
Kuigi nüsugused jutustused suuremalt jaolt wäljamd—-

teldud ilustused on, siiski leidub nendes enamaste ka tera-
kene tött. Stavoren oli weel keskajal rikas kaubalinn; tema

kadumine, waeseksjämine tuli aga sellest, et sadam liiwa

täis läks. Praegu on ta wäikene linnakene Zuidersee
(l. söidersee) lahe ääres. Vineta on aga jäljeta kadunud.

Juba aastasajad on teadlased selle üle waielnud, kas seda
linna kunagi on olnud. Muinasjutt nib sellest töusnud
olewat, et wee langemisel Preisimaa päralt olewa Usedomi
saare rannal suured kiwihunikud nähtawale tulewad, mida

sealsed inimesed linna waremeteks on hakanud pidama.
Kudas on need kiwiwaremed toöusnud? Juba kuue—-

teistkümnendal aastasajal uurisiwad kaks teadlast (Thomas
Kantzow ja Johannes Lubbechius) neid. Nad joudsiwad
otsusele, ei kiwid teatud järjekorras seisawad: suuremad
seiawad nelinurgana ja wäiksemad piirawad neid nel janurka.
Korjatud teadete järele /arwas Kantzow wdimalikuks isegi
arwatawa linna plaani kokku seada. Kahjuks pole uurija—-
tel nüüdsel ajal enam wdimalik neid kiwiwaremeid tundma

döppida, sest nad purustati 18. aastasajal ära: kiwid wdeti

sadamatammi ehitamiseks. Kuid pole wähematki pdohjust
endiste uurijate teadete juures kahelda. Mönesugune ots-

tarbe pidi neil kiwidel ja kiwiwaremetel ometi olema. Tun—-

tud geolog W. Deecke oli esimene, kes arwas, et siin
muiñnasäja surnuaiaga, nende suurepãraliste haua—-
kiwidega tegemist on, mida dolmen itena ehk lauakiwidena,
ka druidide- ehk hiiglakiwidena tuntakse. Kui see arwamine

dige oleks, siis oleks ka siin ranna nihkumine mere kasuks
silmanähtaw, sest arwamist, et wanad germanlased oma esi-

isade hauad wette oleksiwad paigutanud, on raske tdeks

pidada.—
Deecke arwamisega ei lepi aga kodik teadlased kokku.

Suurem hulk arwab, et arwatawad Vineta waremed mi—-

dagi muud pole kui kiwirühk, kiwid, mis Skandinawia
jääjded sinna kandnud.

Kudas sellega lugu ka on, aga linna waremeid



167

pole Pommeri rannal kusagil leida. Küll on aga mujal
inimeste ehitusi, hoonete alusmüürisid, mosaikporandaid, prü—-
gitatud uulitsaid mere alt leitud; iseäranis käib see Wahe
mere randade kohta, kus juba wanal ajal palju rahwast elas.
Ranna nihkumisest annawad tunnistust ka merealuste tur—-

barabade jametsade leidumine, nimeltLääne mere

Saksamaa rannal. Prantsusmaal paistab seesama
nähtus Normandies ja Bretagne is silma. Siin lei—-
duiwad ka hiiglakiwid (doimen), mis muinasaja elanikud üles

on seadnud; praegu seisawad nad wee all, ainult mödna

ajal paistawad nad wälja. Terwe Saksa Pöhja mere

äärne madalik on wajunud, langenud maapind, weel rohkem
aga Lääne-Hollandi madalik, mida ainult kunstlikult
ehitatud tammid merewoogude eest kaitsewad.

Niisuguste mererandade wastanditeks on need rannad,
kust wesi pikkamisi ära taganeb. Kaljud ja liiwajoomed töu—-

sewad weest wälja, wanad sadamad lähewad liiwa täis, sa—-
damalinnad muutuwad mannermaa-linnadeks, lahed ranna—-

järwedeks. Skandinawia, Löuna-Amerika ja Loöuna-Afrika
seisawad niisuguses olukorras.

Kui meri kaljuliselt kaldalt ära taganeb, siis jätab ta

weepinna kohale wana rannawiiru, mis lainete tegewu—-
sel on tekkinud, — uue kaldaga körwuti käiwa kitsa jalgraa.
Norra kaljukallastel on igal pool, ka fjordides, niisugusid
wiirusid näha ja nad näitawad, et wesi mitu korda astmete
wiisil on langenud. Huwitaw on, et fjordides wana ranna-

wiir weepinnast igal pool sugugi ühekörgusel ei seisa: ta on

hulgumere lähedal madalamal ja kaugemal
fjordis töusebta aegamööda ikka koörgemale.
(Throndhjemi fjordis näituseks on weepinna ja wana ranna—-

wiiru koöige suurem wahe 75 sülda.) Nimetatud asjaolu
näitab selle peale, et siin mitte meri wajunud, waid maa

kerkinud on; sest oleks meri wajunud, siis oleks ta igal
pool ühesuguselt wajunud. Skandinawia keskosad on kdige
rohkem töusnud (kuni 100 sülda), rannamaad wähem.

Fjordide maa pool seiswates otsades seisawad ranna—-

wiirude asemel liiwa- ja soömeraterrassid mitme—-

kordselt üksteise peal. Nad on märgils, et siin kord jded
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merde on woolanud. Kdige korgemad terrassid(s. t. köige
koörgemad rannawiirud) seisawad Kristiania jüures 100,
Bergeni juures 70 sülda praegusest merepinnast körgemal.
Terrasside jalal on enamaste tigukarbi - seljakud alal seis—-
nud, mis tekkimiseaja järele mitmesugustest loomakestest
koos seisawad.

Lääne mere Rootsi rannal on maapinna tousu otse-
kohe tähele pandud. Seal raiuti 1731. a. weepinna koörgu—-
sele kalju sisse märgid. Märgid töusewad küll, aga pikka—-
misi. Kus maapinna kerkimine koige suurem oli, seal tousis

ta aastasaja jooksul ainult 446 jalga.
Skandinawia kerkimine sünnib wist sel—-

leks, et endist langemist heaks teha. Fjordid, need pi—-
kad ja harulised merelahed, pole nähtawaste midagi muud
kui wanazaegsed mere alla langenud orud (w. pilt63).
Seda tdendab see asjaolu, et fjordid orgudena maa poole
edasi lähewad. Kui kaugele fjordid maa sisse ulatawad ja
kui palju neid Norra rannas on, näitawad järgmised ar—-

wud: sdidab aurulaew fjordidesse pööramata Norra ranna

pikuti läbi, siis on tal 2500 wersta pikkune tee; tahaks ta

fjordidesse aga randa mööda sdita, siis weniks ta tee 7000

wersta pikkuseks.
Millal aga wajusiwad need orud wee alla? Walit—-

sew arwamine on see, et Skandinawia tertsiäraja loöpul
märksa körgem oli kui praegu: ta oli suur kiltmaa, mis

lääne pool järskude, koörgete kallastega merde langes. Siis
tuli jää-aeg ja kattis tasandiku umbes 500 sülla patsuse jää-
lademega, mille raskuse all maa madalamaks wajus; waju—-
mine ulatas paarisaja süllani ja löpuks seis Kristiania kohal
100 sülla sügawune meri.

Kui sisemaal jääã ära sulas, püüdis maasüdames olew

sula ollus, magma, end endisesse seisukorda ajada, ja nönda

hakkas maa pikkamisi kerkima; see liikumine pole nähtawaste
weel löpule jöudnud. Kus wajumine kdige suurem oli ol—-

nud, seal peab ka kerkimine kdige suurem olema; sellest sel—-
gub, miks sisemaa rutemine toöuseb kui rannad.

Tähendatud jäärdöhu-teoria kasuks räägib see
asjaolu, et ka mujal, kus maa kord jäälademetega kaetud
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oli, maapind pärast on kerkinud. Umbes niisamasugust pilti
kui Norramaa pakub ka Schotimaa: igal pool on kal—-

judes wanad rannawiirud näha, kust wesi ära on tagane—-
nud. Ka on teada, et keiser Hadrianus kaitseks piktide ja
skotide rööwkäikude wastu pdigiti üle Poöhja-Inglismaa ki—-
wimüüri laskis ehitada. Kui see müür oma otstarbet pidi
täitma, siis pidi ta meresse ulatama. Praegu seisab aga
müüri ots Poöhja mererannast hulk maad eemal ja weepin—-
nast koörgemal, mis maapinna tousmisest tunnistust annab.

Ka Poöhja-Amerikas wdib kord jäälademetega
kaetud maade kerkimist tähele panna. Iseäranis huwitaw
on see suurte järwede juures. Ülemjärw, Huron ja Michigan
(l. mischigen) oliwad kord ühine weekogu ja wast kaks
korda nii suur kui praegu koöik kolm järwe kokku. Et aga
maapind ühetasaselt ei kerkinud, siis tärkasiwad siia
aja jooksul kolm järwe. Kui aga maapinna kerkimine endi—-

sel kujul ikka weel edasi läheb, siis wöib lugu sellega löp—-
peda, et Niagara kosk ära kaob woi oma praeguse wee—-

rikkuse kaotab, kuna weerikas St. Lorenzi jogi, mis wiie

suure järwe wee Atlandi okeani wiib, pisikeseks ojakeseks
muutub. Niisugune seisukord poleks aga seal ümbruses asu—-
watele linnadele sugugi armas. —

Siiamaani ütlesime maa kerkimise seletuseks: sise—-
maa jää wajutab maapinna madalamasse;
saab ta jääst wabaks, siis kerkibta uueste

üles. Et aga ka muid poöhjusid maa liikumiseks olemas

on, näitawad mitmed paigad, kus kunagi jääd pole olnud.

Thermopylä kitsastee on koige paremaks sellekohaseks näitu—-

seks. Persia ja Greeka sdja ajal oli tema keskmine laius
60 sammu, aga ühes paigas oli ta nii kitsas, et sealt wae—-

walt ühe wantkriga läbi wdis pääseda. Siin oli ka see
koht, kus Leonidas perslastele seni wastu pidas, kuni ära—-

andja Efialtes waenlased tema selja taha wiis. Nüüd aga
on kitsastee asemel 2000 sammu laiune liiwane mererand;
läbipääsemata sood on kadunud ja merewesi on ära ta—-

ganenud. 1

Üleüldse wdöib terwel Wahe mere maal tähele panna,
et meri madalamaks jääb. Kristlaste aja-arwamise wältu—-
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sel on Sicilia sadamad ja rannad paljuweekehwemaks muu—-

tunud. Trapani sadamas oli karthagolaste ja room—-

laste wahel merelahing, praegu on seal ainult poolteist
jalga wett. Siin kui ka Thermopyläs on wististe wul—-

kaniline tegewus muuntused kaasa toonud. Sellekoha—-
sest maapinna köikumisest annawad ka Serapise templi
waremed Pozzuoli juures (Neapoli lähedal) tunnis-

tust; nad kaewati 1750. a: wälja ja on sellest ajast saadik
geologide tähelepanemist oma peale tömmanud. Praegu
seisawad waremed täieste kuiwal, otse mere ääres. Sam—-

mastest on ainult kolm terweks jäänud; nad on marmorist,
ühest tükist (w. pilt 64). Enne wäljakaewamist oliwad nad

A—A-st saadik wulkanituhaga kaetud. Sammaste ülemine

osa oli ka wäljakaewamisel sile ja terwe, aga altpoplt, um—-

bes 11/- jala laiuselt, oliwad puurijad karpelajad ehk
foladid nad ära rikkunud. Wiimane nähtus töendab, et

sambad kaua aega wee sees on seisnud. Ja et pohjust ar—-

wata pole, nagu oleksiwad wanad roomlased oma hooned
wette ehitanud, siis peab otsusele tulema, et maapind siin
kord umbes 20 jalga on langenud ja siis jällegi kerkinud.

Seda langemist ja kerkimist on wististe wulkaniline

maawärisemine sünnitanud. —
Eht niisugune seletus küll ni selge ja arusaadaw on,

siiski on hoopis teistsugusid poöhjusid otsitud. Goethe
näituseks arwas, et templist jogi läbi on jooksnud, mis selle
tagajärjel, et wulkanituht tal tee eest kinni mattis, tigiks
muutus, kus siis foladid elutsema hakkasiwad; ta jättis tä—-

hele panemata, et foladid ainult soolases merewees sigine—-
wad. Opetatüd reisija Rus sege r arwas, et roomlased
oma ehituste juures puurijate karpelajate rikutud materjali
on tarwitanud. D. Brauns tuli otsusele, et waremed

sugugi templi, waid kalaruumi omad olla, kus maias-

motkad roomlased omale angerjataolisi murenisid ja teisi kalu

kui ka söödawaid karpelajaid kaswatanud.
* *

*

Kallaste langemist, wajumist on palju raskem

tähele panna kui kerkimist, tousmist, sest puunduwad ju mär—-
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gid; ja iga maawähenemine pole ju maapinna langemine,
sest lained löhuwad ka ilma selleta kallast ja wood tungiwad
sügawamale maa sisse.

Seda wdöib iseäranis Europas, Atlandi okeani

rannal tähele panna. Hirmsa jöuga söbb meri Pohja—
Hispaniast kuni Jütimaa poolsaareni randa. Mönes kohas

Pilt 64. Serapise templi waremed Pozzuoli
lähedalt Italiast.
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(Prantsusmaal) panewad köwad kaljud lainetele wisalt wastu,
teises kohas (Hollandis) kaitsewad kunstlikud wallid maad.
Iseäranis suur näib maapinna langemine Pohja mere ran—-

nal 13.—16. aastasajani olnud olewat. Wee-uputuse käes

on paljud külad sel ajal otsa saanud ja sürtest saartest ju—-
tustawad ainult wäiksed künkad weel. Kas aga see mere—-

rand weel praegu wajumas on, see on küsitaw.
Teine paik, kus maapind Atlandi okeani rannal wa—-

jub, on Poöhja-Amerika kallas. Ka Gröönimaa

löunapoolne ots wajub pikkamisi wee alla, nii et wanad

esimeste sisserännanud europlaste majad juba woogude roaks

on saanud. Sedasama teatatakse ka Färöer i saarestiku
kohta, kus kaljurüngas Munken, mis meremeestele tee-

juhits olnud, pikkamisi wette wajub.
Raske on kdikidele nendele maapinna wajumistele nou—-

tawat seletust leida. Siin puudub jäälademete möju ja ka

wulkanilisest tegewusest ei wdi juttu olla (wast peale Fä—-
röeri saarestiku). Kahtlemata on maakoore tasakaal waju—-
misepaikades rikutud; wajumise ja kerkimise läbi tekib uus

tasakaal. Tasakaalu rikkumise pohjused on aga tumedad.

Ühed püüawad seda maakera kokkukiskumisega
ja liiwaseljakute, lubjakiwi- ning dolomidi—-
lademete sündimisega seletada, teised (E. Suess)
arwawad, et maapind ei töuse ega waju, ainult we si on

teatud ajajärkudel nabade, siis jälle ekwatori ümber koörgem:
ta walgub ühest kohast teise. Raske on aga neid seletuse—-
katseid wastu wötta. Kui maakera tdepoolest mönest kohast
kokku kisub ja selle tagajärjel nähtaw wee langemine wdi

maakera kerkimine sünnib, siis peaks see nähtus end terwel
maakeral ühetasa awaldama. Nagu me aga eespool nä—-

gime, pole lugu sugugi nönda. Wdi kui oletada, et wesi
kord ekwatori ümber, siis jälle maakera nabade ümber kokku
koguneb, siis peaks Skandinawiat silmas pidades arwama,
et wesi ekwatori poole walgumas on. Kuid nüsugusel kor-

ral peaks Lääne meres wesi igal pool ühetasa wähe—-
nema. Lugu pole aga sugugi nönda: pohja poolt louna

poole liikudes peab otsusele tulema, et mida rohkem me edasi
sammume, seda wähemaks muutub weepinna langemine, nii
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et Rootsimaa loõunapoolses otsas ja Kuramaa rannal enam

mingisugust weepinna wajumist märgata pole. Iduame aga
Satksamaa rannale, siis nib lugu otse ümberpöördud olewat:

weepind näib töuswat. Niisugune keeruline seisukord näitab

selle peale, et siin mitte lihtsalt wee ärawoolamisega tege—-
mist pole.

Kui koöike seda kokku wotta, mis eespool oleme ütelnud,
siis peame otsusele jnudma, et ranna nihkumisi alati ühe ja
sellesama pohjusega seletada ei saa; neid muutusi näi-
wad kord jäälademed, kord wulkaniline tegewus sünni—-
tawat. Paljudel kordadel aga seisawad selle nähtuse pöhju—-
sed tumeda loori warjul.

1



V

Wesi purustawa joõuna.

I. Woolawa wee puremine.

Nagu maapinna kohta üleüldse, nii wdib mägede
kohta iseäranis ütelda, et nende praegune kuju üles—-

ehitawate ja purustawate joudude koosmoju lõpu—-
saadus on. Küll pidasiwad wanemad geologid ülesehitawaid
jdudusid tähtsamaks, aga sellest arwamisest on lahti öeldud.

Nagu näib, seisab mägede tekkimine esialgselt selles, et suu—-
red, wähe harunewad ahelikud maakoore lainetena üles ker—-

kiwad, mida pikad lainenäolised orud üksteisest lahutawad.
Mägede pärastine muutumine tuleb enamaste sellest, et suured
maakihid ühest paigast teise libisewad, nihkuwad. On

mäekülg teatud moödul järsk, siis langewad suured hulgad
maad ülewalt harjalt alla ja täidawad oru wdi jääwad
tasandikule madala eesmäena peatama. Niisugune maapinna
liikumine wdib esialgse mäe woldid ja kihid täieste segi ajada,
mitme ajajärgu lademed korratult üksteise peale weeretada,
mis Ngebe ehituse ja tekkimise seletamise wäga keeruliseks
muudab. ;

Aga niisugused maapinna nihkumised, libisemised saada-
wad mägede wälimuse loomises ainult jämeda töö toime;
peenem töö langeb alati purustawatele jöududele — weele,
jääle ja tuulele osaks. Kdik need wormid ja kujud, mis

teatud mäe iselodomuliseks tundemärgiks on: mitmesugused
kaljutipud, sarwed, piramidid, kuristikud, urkad kaljuseintes
—see koik on purustawate jöudude kaua-aegse tegewuse
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saadus. Kdige suuremat moöju on jää-aja liugustikud
awaldanud. Nemad kaewasiwad esialgsed orundod sügawa—-
teks wagudeks, millel järsud kaldad, ja raiusiwad need tera—-

wad, püstised kaljutipud wälja, mis end praegu koörgete mä—-

gede metsiku iluna ilmutawad. Alpidel ja paljudel teistel

mägedel puuduks tänapäew „alpiline“ iseloom, kui nad mit—-
mel korral jäälademetega kaetud poleks olnud.

Aga purustawad joud suudawad weel rohkemgi: nad
woöiwad tasandiku mägiseks maaks muuta. Niisugusid mäge—

sid nimetatakse puremäge deks (erosionimägedeks, erodere
— purema, närima). Saksi Schweits (Elbe ääres)
näituseks on kui tüüpikaline seda laadi mägestik (w. pilt 65).
Woolaw wesi on siin liiwakiwi sisse esiteks wäiksed
rennid söönud, mis wiimaks kraawideks, kuris—-

tikkudeks, ortgudeks muutusiwad. Niisamasugused mäed

paistawad ka Kapimaal ja Pohja-Amerika lduna—-

poolses osas silma. Igal pool nendes paikades seisawad
maakihid selles olekus, nagu nad juba ammugi on seisnud,
mille järele otsustama peab, et mingisugused wulkanilised ega

Pilt 65. „Eespoolne rööwloss“ Saksimaa Schweitsis.
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tektonilised jodud siin tegewad pole olnud; ainult wesi on

siin oma tööd teinud.
2

Aga kudas saadab wesi niisugused suured asjad toime?

Missugused abindud on tal, et ta kaljuseintesse mitmekümne

sülla sügawused kuristikud wdöib pureda ja köige iseäraliku—-
mad, imelikumad kujud ning wormid luua?:

Jlga jogi, iga weetireke nãitab, et wesi pehmes, muredas
maapinnas augud, kraawid, doönsused wdib tekitada. Kdige
suurepäralisemalt paistab see üleujutuste ja suure wee ajal
silma. Sagedaste purustawad jded niisugusel korral paiguti
oma kaldad ära ja muudawad isegi oma jooksu. Iga jogi
on seesuguste nähtuste poolest rikas. Kdige tujukam on aga
Hoangho, „Kollane joögi“, Pöhja-Hiinas. ;

Ajaloolised teated selle jde üleujutamisest ulatawad

4000 aasta kaugusesse tagasi. Kuni 13. aastasajani (meie
aja-arwamise järele) jooksis Hoangho sedasama kohta mööda,
kus ta praegugi jookseb. Siis sündis aga hirmus katastrof,
kusjuures joe suu umbes 90 penikoormat löuna poole nihkus.
500 aastat kestis see nönda. 1856. a. sündis aga uus

suur uputus, mis arwamata palju ohwrid nöudis ja kahju
sünnitas. Järgmistel aastakümnetel on weel 28 suurt upu—-

tust olnud. 1887. a. üksinda sai enam kui miljon inimest
wees otsa. Terwe ohwrite hulk aga, mis Hoangho wii-
maste kolmekümne aasta jooksul on pärinud, on suurem kui

seda maawärisemised ja wulkanid selle aja sees terwes maa—-

ilmas on noudnud.

Weewoolude käes purunewad köige pealt maapinna
pealmised ja pehmemad osad: liiw, sawi, kiwirühk, pllumuld
jne. Kus weewoolus wähegi köwem on ja pikemat aega
kestab, seal uhutakse need pealmised kihid peagi koik ära,
kuni köwa kalju wastu tuleb. Kaljule ei suuda weewool,
olgu ta kui tugew, järsku, lühikese ajaga suurt midagi teha.
Sün ei seisa moju mitte wee hulgas, äkilises töukes, waid

pikalises wiilimises, lihwimises, puremises. Ka

kdige wäiksem ja pikalisem weewool teeb sellekohast tööd ja
pika aja jooksul on tagajärjed imestamisewärilised.

Eeltööd weewoolule teeb ilma mdju, iseäranis löh—-
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kuw külm: ta murrab kaljude sisse praod ja walmistab
nönda weele teed.

Mida suurem woolu kiirus, seda suurem muidugi ka
tema purustaw joud ja wooluga kaasa kantud kiwipuru hulk.
Kdige kiiremine sööwad mäe jded kuristikud kaljudesse. Ka

suured kaljumürakad weerewad weewoolus mäe-ojakestes alla
oru poole. 2 ;

Wee puremisejoud paistab iseäranis Arizonas Ko—-

lorado joe juures silma. ;

Arizona on iseenesest määratu suur kiltmaa, kus maa—-

kihid, kambriumi-ajajärgust hakates, pea-aegu horitsontalselt
üksteise peal seisawad. See on maapind, mis suurematest
tektonilistest jöududest puutumata on seisnud. Teda uurida
on just sellepärast wöimalik olnud, et Kolorado nii imesü—-
gawasse neisse kihtidesse on söönud.

Kui Koloradole läheneda, siis pole pika maa peal mi—-

dagi muud näha kui määratu awarat tasandikku, mille peal
siin ja seal mäekünkad üles kerkiwad. Reisija ei märka Ko—-

loradot enne kui ta just tema kaldal peatab. Kolorado

jookseb umbes 60 geografia-penikoormat 500—s800 sülla
sügawuses järskude kallaste wahel; wesi on esiteks wareme—-

tiwidest, wajuskiwidest läbi söönud ja siis weel 100—l4O

sülda gneisi sisse tunginud. Siin koörges kaldas wdibki uurija
silm terwe rea maakera-ajajärkude lademeid näha. ;

Kolorado on siin aastamiljonid tööd teinud. Kui jde
sügawust ümbritsewa kiltmaa tasapinnani moödta, siis selgub,
et joe pohi kiltmaa pinnast umbes kolm wersta madalamal

seisab. Kdik, kes Kolorado kaldal on käinud, kirjeldawad
teda kui ilmaimet, kui „kdige suuremat ja aukartust-äratawa—-
mat ilma waatemängu“. Kusagil terwes ilmas ei olla wesi
nii imestamisewäärilisi ja suurepäralisi wormisid, kujusid
loonud kui siin (w. pilt 66).

Kuid küsima peab: kas wast Kolorado kuristik esi—-
algselt tektonilistel pöhjustel sündinud maalöhe ei olnud,
mille wesi aja jootsul ainult sügawamaks on söönud,
uuristanud?

Ide mölemal pool kaldas olewate kihtide seis tdendab,
et siin toepoolest ainult wee purewa jouga tegemist on. Kui
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maapind löhteb, siis ei sünni see nönda, et üksiküd kihid
üksteisest eemale nihkuwad, waid purustaw jöud möjub wiltu
woi otse alla, misläbi üks osa maapinda allapoole wajub ja
teine, naabruses olew osa ülespoole kerkib (w. pilt 67).
Niisugustes paikades on maakihid murtud, tükati ülespoole
kergitatud. Kolorado kallastes aga seisawad kdik kihid md—-

lemil pool ilusaste kohakute, otse üksteise wastas. 51

Pilt 66. Waade Kolorado marmorikuristikku. Ees on korge
kalju näha, mida „Shini·Mo altariks“ kutsutakse.
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ühes teises“ kuristikus Pohja-Amerikas — Utah (l.
juuta) riigis — leiti hilhuti loomulit kaljusild (w.
pilt 68). Kuristiku pohjast kuni silla körgema kohani on

308 jalga, sillalooga piktus aga töuseb 273 jala peale. Ka

see looduse imetöö on woolawa wee walmistatud.
Teatud sarnadus kirjeldatud Kolorado kuristikuga on

Alpide kitsastel, järskude kallasiega kaljukuristikku—-
del. Säherdusi kuristiklka leidub enamaste lubjakiwi - mä-

gedes ja tähe.epanemise wäärilisel kombel ikka seal, kus kr—-
walorg pea-orgu sisse jookseb. Kui nende kuristik—-

kude kaldaid waadelda, siis paistawad igal pool, praegusest
weepinnast koörgemal, mitmesugused ümargused augud, pesad

—

Pilt 67. Maakoore paigastnihkumise kawa—-
line ülewaade. Keskmine maapinna-tomp on

oma kohale püsima jäänud, kummalgi pool
körwal olewad maa-osad on langenud, üks—-

rohkem, teine wähem.

ja lohud silma. Nad on toöenduseks, et wesi siin kord köor—-

gel on keerelnud ja siit alla langenud.
Peale nimetatud paikade — koörwaloru ja pea-oru

ühendusekohtade — tuleb kuristikka ka seal ette, kus org
astmete wiisi allapoole wajub. Harilikult on iga
niisuguse astme peal kuristik. Kdik need nähtused näitawad,
et need kuristikud ainult weewoolu kulutusel on tekkinud.
Langes koörwalorg madalamasse pea-orgu wdi langes moni

org astmete wiisi allapoole, siis woolas wesi alguses igal
pool koörgemalt aluspinnalt otseteed madalamale ja sünnitas
kose. Aja jooksul sdi aga wesi ikka enam kalju sisse,
kuni need sügawad kuristikud sündisiwad, mida me praegu
näeme, ja kuni koskede asemele ainult kärestikud ilmusiwad.
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Pilt 68. Loomulik sild Utah' osariigis Pohja-Amerikas.

Huwitaw on selles asjas Niagara, mis Erie ja
Ontario järwede wahel seisab. Kui jögiEriest lahkub, jook—-
seb ta esitels 15 Inglise penikoormat mööda tasandikku; siis
algawad kärestikud, kus wee kukkumine kord-korralt ikka suu—-



182

reneb (isegi 26 sülla koörgustelt kaljuastmetelt hüppab wesi
alla). Peale seda woolab jogi korgete kaljuseinie wahel.

JFuba pealiskaudne waatlemine wiib mötte peale, et

jögi kord igal pool kiltmaal on woolanud, nagu see weel

praegu tema esimesel poolel sünnib. Alamal seiswasse On—-
tario järwe langes ta siis koörgelt kaljuseinalt. Selle kalju—-
seina sisse aga on wesi aja jooksul sügawa kuristiku söö—-
nud. Weel nüüd wdib tähele panna, kudas wesi pehmete
kildkiwide ja mergli sisse augud ja koopad kulutab. Möoni—-
kord langewat ka suured kaljumürakad wee puremise tagajär-
jel alla ja nende langemine panewat terwe ümberkaudse
maapinna wärisema. On tähele pandud, et wee kukkumised
aast-aastalt wähi moodi tagurpidi sammuwad. Maa,
mis nad aasta jooksul ära käiwad, on 4—5 jalga. Selle

järele arwates peaks Niagara selleks, et 11 wersta pikkust
kuristikku sisse süüa, 8000 aastat tarwitanud olema. Kuid

weekosed ei tagane alati ühesuguse kiirusega.
Et jogi kord toeste kiltmaal on woolanud ja mitte

selles kuristikus, kus ta praegu on, seda toendawad ka need
kiwid, mis ülewalt kiltmaa-pinnalt, wanalt joöe-asemelt on lei—-
tud (jde praegune kuristik on endiselt woolukohalt mitmes
paigas ära nihkunud).

Kui Niagara kost alles koörgelt kaljuseinalt järsku alla

langes (kui praegust joekuristikku ei olnud), siis pidi ta kor—-

gus umbes poole suurem olema kui praegu. Ja et kosk ala-

tasa tagurpidi liigub, siis peab ta körgus wahet pida—-
mata wähenema, ning noönda wdiks arwata, et aastatuhan—-
dete pärast kose asemel ainult lihtne kärestik leidub.

*

*

Senini räkisime ainult niisugusest wee puremisest, mis

sügawusesse tungides tegew on. Igal pool, kus jogi
teel takistuse eest leiab, püüab ta selle körwale toimetada;
tagajärge on tema püüdel aga harilikult ainult niisugusel
korral, kui takistajateks kobedad maakihid on (muld, liiw,
kaljupuru, wulkanituhk jne.). Et jogi koöwast kiwist läbi

joöuaks murda, on uskumata, ja igal pool, kus midagi selle—-
sarnast silma paistab (näit. Rheini jooksmine läbi kildkiwi—-
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mägede Bingenist kuni Koblenz'ini), seal on mingisugused
körwalised joöud weel abiks olnud, nagu me allpool kuulda

saame. Küll wdöib aga woolaw wesi jogedes joekaldaid pai—-
guti ära kulutada ja üleujutuste ajal terwe joöe teise paika
asendada. Selles mottes rääkisime eespool juba Hiina Ho—-
anghost.

leüldiselt on aga sel tegewusel, mida weewool edasi—-
tungimisel awaldab, pälju wähem tähendust kui sel, mis ta

laiuti, külgede poole korda saadab. Wiimase tege—-
wuse tagajärjeks ilmub kuristiku asemele lai

org. Esiotsa on wee kukkumine järsk ja suur. Aja jooksul
aga wäheneb ta pikkamisi, sest wesi sööb omale tee kalju
sisse, sünnitab kuristikn. Kose asemele ilmub terwe rida

wäiksemaid wee kukkumisi ja nende asemele asub aja jooksul
pikk kärestik, mis harilikuks wee woolamiseks muutub. On

finnamaale joutud, siis on wee tegewusel sügawuse poole
löpp. Ide pohi katab end peenikese kiwiprügiga ja see lii—-

gub ainult harwa, suurema wee ajal. Nüüd on kord jdee—-
kallaste käes. Mitmes kohas sööb wesi nad alt doönsaks
ja nad langewad sisse. Idekaldad muutuwad selle läbi win—-

gerliseks. Mida pehmemast materjalist kaldad koos seisawad,
seda kergem muidugi on weel töötada. Löpuks muutub
terwe jogi ussi sarnasetks. Nüüd sünniwad ka kör—-

ged ja madalad, järsud ja tasased kaldad. Kus

jogi pöörab, seal taganeb ta ühelt poolt pikkamisi ära ja
siin muutub kallas madalaks, tasaseks; teisel pool purustab ta

kord-korralt ikka rohkem kallast ja seal on see koörge ning
järsk. Madalale ja tasasele kaldale kannab wesi liiwa, wäik—-
seid kiwa ja koiksugu prügi ning köntsa, mis siia peatama
jääb. Noönda kaswab madal kallas ühtepuhku sedawörd
edasi, kudas wesi wastasseiswat körget kallast uhtudes pu—-
rustab. Jakui seesugune tegewus aastasajad, aastatuhan—-
ded kestab, siis saab laienewast, kaswawast kaldast peagi
lai madalit, kus esiteks rohi, siis pödsad ja lopuks suur
mets kaswab.

Eespool. rääãtfisime sellest, et joed üleujutamise ajal sa—-
gedaste omale uue tee otsiwad ja nönda suurt kahju wdi—-
wad sünnitada. Aga joöed muudawad sagedaste ka sel pöhju—-
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sel oma jooksu, et neil wana tee eest kinni sulutakse. Kor—-
gete ja järskude mägede wahel seiswates orgudes on see
dige harilik nähtus. Suur wihm uhub mägedelt hulga
muda, liiwa ja wäikseid kiwa alla orgu; üle kallaste töus—-

wad ojad ja joöed uhuwad kdige selle puru ära ja kannawad
ta allapoole, teel seda hulka wahet pidamata suurendades.
Jookseb niisugune joögi monda teise jokke sisse, siis wöib ta

sellel tee eest täieste kinni panna, järwe sünnitada ja löpuks
joge sundida omale uut pääseteed otsima. —

Niüisugused liiwaga ja kiwidega üleujutamised sünnita—-
wad orgudes sagedaste suurt kahju: nad muudawad orud
kauaks ajaks wilja-ahtraks ja häwitawad isegi majad ära ja
toowad inimestele surma. Nii näituseks sündis Alpides,
ülewalpool Bozeni öösel wastu 18. augusti 1891. aastal

Kollmanni külaga. Kaserbachi jögi kandis sel ööl niisuguse
hulga kiwipuru ja liiwa alla, et 16 maja ära purustati ja
39 inimest surma leidsiwad.

Paljude jogede juures wdib tähele panna, et üks kal-
las teisest wee mdjul rohkem ära on purustatud, söödud.
See nähtus tekib sellest, et üks kallas köwemast materjalist
on kui teine woi et tuuled pea-asjalikult ühelt poolt puhu—-
wad ja noönda wee teatud kalda äärde suruwad, mis siis
rohkem puruneb kui teine. Uks teine silmatorkaw nähtus
tuleb Europa ja Pohja-Aasia suurema hulga lounast pöhja
poole jookswate jogede juures ilmsiks: parempoolne tkallas

on pika maa peal koörge ja järsk, kuna pahempoolne madal
ja tasane on, ehk oru maapind selleks küll mingisugust pöh—-
just ei anna. Seda nähtust on püütud maakera ringi—-
pöördumisegaseletada.

Senini rääkisime sellest, missugust moöju woolaw wesi
orgude tekkimise asjus awaldab. Peale woolawa wee töö—-
tawad wahet pidamata sellessamas möttes külm, pala—-
wus, wihm, lumi, jää. Järsud jdekaldad murene—-

wad pikkamisi ära ja langewad tükk-tükilt jokke, 'us wesi nad

edasi kannab. Nönda saawad järskudest kallastest libamisi
kaldad ja wiimastest laienemise, häwinemise tagajärjel org.

* *

—



185

Eespool heitsime pilgu nende imeliste wormide ja ku—-

jude peale, mis ilma moju mägedes ja kuristikkudes sünni—-
tab. Me nägime graniditornisid, lubjamägede urgastikka ja
kujurikkaid dolomidimägesid. Aga kdige sellega pole need
imelikud nähtused, mida ilma möju waataja silma ette toob,
weel mitte löppenud. Wihmawesi ehitab liiwakiwisse moni—-
kord arwamata hulga mitmekesiseid wäikseid augukesi, kambri-

kesi, ddnestikka. Kdige iseäralikumad on nöndanimetatud

maapiramidid (w. pildid 69 ja 70): saledad, ülespoole
peenemaks muutuwad sambad, mis sawist wdi monest muust
kobedamast materjalist koos seisawad ja oma tipul suuremat
kiwi kannawad. Neid tuleb igas ilmajaos ette. Palju lei—-
dub neid Bozeni lähedal Finsterbachi kuristikus. Moöned

on alles wäiksed, tekkimisel, teised aga on juba kuni 15
sülda koörged. Ja enamaste istub nende tipul ikka kiwi, mis

Pilt 69. Maapiramidid Bozeni lähedal Ritteni
järsandikul.
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nende tekkimiseloos teatud osa etendab. Neid leidub ka

Prantsuse Alpides, kus neid „daameks“, „nunnaks“ ja,hal—-
dijate kaminaks“ hüütakse. Wast koöige suurepäralisemad
maapiramidid leiduwad aga Wäike-Aasias Kappadokias.

Pilt 70. Maapiramid kattetiwiga, Ülem—
Bozeni lähedal.



187

Nad on mönikord nii suured, et siinsed elanikud nende koo—-
bastes omale eluruumid sisse seawad.

2. Merelainte puremine.

Meri awaldab maa peale oma purustawat mdju
pea-asjalikult murdlainte kaudu; merewoolude te—-

gewus selles moöttes on wäike. Kdige pealt peab aga selle
arwamise eest hoidma, nagu wöiksiwad merewoolused mere

pöõhjas niisamasugusid donestikka ja orgusid sünnitada, nagu
jded maapinnal. Küll püüdsiwad wanemad geologid mit—-

mete orgude tekkimist merewooludega seletada; nad sündinud
sel ajal, kui sealne maapind alles wee all seisnud. Aga
kui see nönda oleks, siis peaks ka praeguste merede pohjas
midagi. sellesarnast märgata olema. Aga nagu me nägime,
on mere pöhi hoopis teist laadi kui maapind: määratu

suurte maatükkide peal puuduwad seal orud ja mäed. Kuigi
wesi mere poöhjas wast täieste ei seisa, siis liigub ta ometi
nii pikkamisi, et ta pöhja peale mingisugust purustawat, pu—-
rewat möju ei awalda. Merepdhi on alaliste wajuste sün—-
nipaik, misläbi isegi need augud ja ddönsused tasaseks silu-
takse, mis wulkaniline tegewus seal tekitab. Küll aga toe—-

tawad wee toöus ja moõ n lainte möju dige tuntawalt.

Peatame kodige enne lainte möju juures. Kui kalju—-
list merekalla st waadelda, siis paistab peagi silma, et

weepinna körgusel teataw ödnestik mööda kaljukallast
edasi jooktseb. Me dppisime teda juba eespool tundina, kui
Norra ranna kerkimisest rääkisime.. On lained küllalt sü—-
gawale kaljulise kalda sisse jodöudnud pureda, siis langeb
kalda ülemine jagu alla merde, kus ta aja jooksul peeneks
ödrutakse. Noönda sünnib pikkamisi liiwane, soömerane wdi

peenikeste kiwidega ülekülwatud rand, rannaterrass,
mis moõna ajal osalt kuiw on, kuna weetöusu puhul teda mere—-

wood katawad. Niisugused rannaterrassid on enamaste ikka
lainte möjul tekkinud; wälja arwata tulewad ainult need

paigad, kus meri langenud, wajunud, ära on taganenud,
misläbi tükk randa kuiwaks jäähb.
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Sagedaste sööwad lained kaljulisesse kaldasse sügawad
augud ja koopad. Mönes kohas sünniwad ka loomulikud
wärawad ja kaljusambad. Nimetada oleksiwad seda laadi
loomulikud kaljuwärawad Jirimaal Killarney
(l. killärni) jär wel (w. pilt 71). Mönikord läheb lain-
tel korda kusagil kaljusse läbiwiiwat auku, tunnelit pureda.
Selle nähtuse poolest tuntud on Färöeri saarestikus Naalsö
saarel olew zeolithikoobas. Sün pole küll lai—

Pilt 71. Urgastatud kaljuwärawad ja -koopad Killarney
- järwel.

ned weel kaljust auku läbi jöudnud süüa, aga kaljusein on

juba nii öhukeseks kulunud, et kui ühelt poolt kaljuseina
kuulata, siis teisepoolne lainte loksumine selgeste läbi kostab.

Normandie randa (Prantsusmaal) ehiwad kaks ilusat
lainte möjul sündinud wärawat — Manneporte ja
Porte d' Aval (w: pilt 72). Manneporte on kriidikiwist
ja nii suur ning koörge, et kolmemastiline laew tema alt

läb· wdöib purjetada. Tema seinad on seebrakarwa wöödili—-
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sed. Kui läbi Manneporte waadata, siis paistab 383 sülla
piktune kaljutorn (Aiguille d'Etretat) ja Porte d' Avali kal-

juwäraw silma. Modna ajal pääseb kuiwijalu ühe wärawa

juurest teise juurde.
Pohja meres, kest mässawat merd, seisab kaljusaar

Helgoland. Sagedaste awaldatakse arwamist, et need
terawad kolmenurgelised kaljud, mis praegu Helgolandist
näha, ainult endise saare waremed on, mis lainte möllul

Pilt 72. Manneporte wäraw Etretat' linna lähedal Prantsus-
maal, Kanali ääres. Kagaleinas Aiguille d'Etretat ja Porte

d'Aval.

merepinnalt peagi kaowad. Ka on spüüütud järele arwata,
kui palju aega selleks weel waja on, et olewaid kaljusid
olemataks teha. Aga nähtawaste on lainte purustamise—-
joöudu liig suureks arwatud. Sest lained peawad järsu
kalda peale aast-aastalt ikka norgemalt moõjuma, nimelt sel—-
lepärast, et waremine purunenud kaljud peene kiwiprügina
terwete kaljude ette lademesse asuwad ja lainte liikumist
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takistawad. Wiimaks suudab ainult suur torm merewood
kaljudeni paisata.

Sellegi peale waatamata ei saa salata, et Helgoland
wahet pidamata mureneb, wäiksemaks jääb. Süü ei seisa
mitte laintes, waid ilma mdjus, millest me juba eespool
räätkisime.

* *

*

Mis lihtsale waatlejale merekalda juures kdige enam

silma paistab, see on wäikeste, mitmesuguste lahtede
rohkus, mida sügawamale mere sisse tungiwad kaljud üks—-

teisest lahutawad. Riviera rand, Genova (l. dshenowa)
lahe ääres, on selle poolest eeskujulik. Tema maastiku-ilu-
dus oleneb kdige pealt ilusast, mitmekesiselt keerlewgst mere-

kaldast. Siin on lainte purew mdju mitmekesine olnud;

ühed osad merekaldast on wisamalt weele wastu pannud kui

teised. Kui merekallas näituseks waheldamisi koöwast lubja—-
kiwist ja pehmest kildsawist koos seisab, siis sööb wesi peh—-
messe kildsawisse peagi augud, donsused, nöod ja lahed sisse,
kuna köwa lubjakiwi endist wiisi seisab. Kuid alati pole
woöimälik töendada, nagu oleksiwad lahed just pehme kiwi

asemele tekkinud.
Ei pea arwama, nagu oleks laherikas mererand

alati lainte sünnitus. Me peatasime eespool Norra

fjordide juures ja waatasime nende kui orgude peale,
mis aja jootsul wee alla on langenud. Niisama—-
sugune nähtus paistab ka Dalmatsia rannas silma. Ka

siin on meri mägedesse tunginud, mille serwal seiswad mäe—-

tipud saartena mööda praeguse merekalda äärt seisa—-
wad, kuna nende wahel, endise oru paigal, meri woogab.
Ka San Franzisko laht oma kuulsate kuldsete wärawatega
pole muud kui wee alla langenud org.

Järsu kalda wastand on madal kallas. See on

niüsugune rand, mis pikkamisi, pea-aegu märkamata wette

ära fkaob. Sagedaste leidub mere ja tdelise kalda wahel
liiwajoom, mis kaugeltwaatajale kui korge, järsk kallas silma
paistab. Seesugust merekallast on iseäranis Pöhja mere

äres näha. Säherdusel kaldal ei paista lainte häwitaw
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moju nii selgeste silma kui järsul kaldal. Säärasel madalal
kaldal lööwad lained enne kukerpalli/ kui nad täiel joöul kusa-
gile wastu wdiksiwad pörgata; ka noörgendab kaldalt tagasi
woolaw wesi, laine, pealetormawa uue laine woimu.

Kui aga wee joöud ka madalatel kallastel oma häwi—-
tawat joöudu tunda annab, siis seisab see selles, et kaldalt

tagasi woolaw wesi kohewile-uhutud maa-osad alla merde

kannab. Sellest wöib näha, et ka merewoolused möne—-

sugustel juhtumistel häwitawalt, ärakandwalt wöiwad mdojuda.
Aga see sünnib ainult madalas meres, saarte ja poolsaarte
wahel, merelahtedes ja jöesuus, mitte kunagi aga sügawas
meres, nagu juba kord tähendatud.

—



VI.

Maa-alused weed.

1. Poõhjaweli.
Kui me küllalt sügawasse maa sisse tungime, tuleb

igal pool wesi wastu; ainult maakera nabade ümber on

maapind kuni 50 ja weel rohkema sülla sügawuseni alati külme—-
tanud. Et pöhjaweeni jöuda, peab moönes kohas dige
sügawale maa sisse puurima, kuna ta teises kohas dige maa—-

pinna lähedal seisab ja suurema wee ajal enesest selle läbi
märku annab, et keldritesse ja muudesse madalal seiswatesse
ruumidesse tungib wdi maa-alustes weetorudes woolu takis—-
tab. Aga kusagil ei puudu pdohjawesi. Isegi liiwakoörbetes
leiduwad, wähemalt paiguti, suuremad maa-alused weewoolud.
Saharas jooksiwad waremalt, kui sealne kliima alles niiskem
oli, maapealsed joöed; nüüd wdib seal wett ainult 25 sülla
sügawusest ja sügawamalt leida. Puurkaewud on seal oota-

mata hästi korda läinud; mitmed oasid elutsewad ainult

selle läbi, et maa-alustest allikasoontest wesi kunstlikult maa—-

pinnale on juhitud.
Aga kudas see tuleb, et maa alla wesi kokku koguneb?

Kahtlemata tuleb suurem hulk wett ülewalt, sademetest.
Mis wihma, lume, udu ja kastena maha langeb, aurab osalt
ära ja töuseb nönda uueste öhku; teine osa wett jookseb
mööda maapinda jogedesse, järwedesse jne.; kolmas osa
imbib maa sisse. Wiimase osa suurus kujuneb selle
kohaselt, kui tihe maapind on, kudas ta wett läbi laseb.
Liiw ja sömer woötawad palju wett sisse, sawi aga wähe.
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Kiwid lasewad enamaste seda wähem wett läbi, mida rohkem
nendes sawi leidub. Puhas sawi ja kildsawi ei lase wett

pea-aegu sugugi läbi. Kus need kiwitoud suured maahulgad
katawad, seal on uputus iseäranis wdimalik ja kardetaw.

Kus taimestik elutseb, seal läheb üks osa niiskust maa—-

pinnast selle läbi kaduma, et taimejuured ta oma sisse ime—-

wad ja kuni lehtedeni edasi saadawad, kust ta dhusse wälja
aurab. Järelejäänud weehulk tungib maapinnas pikkamisi
edasi, kuni ta niisuguse kaljukihini satub, mis“ tal tee eest
kinni sulub; siia walgub wesi siis kokknu. Harwa on

seesuguse kaljukihi seis täieste horitsontalne, enamaste on ta

ikka kusagile poole kallak. Mööda seda kallakut wajub wesi
edasi, kuni ta kas allitkana kusagilt maapinnale wälja

Pilt 73. Pohjawee woolamise kawaline ülewaade. G 8 — pohja-
wee pind, 8 lähedal allikahoritsont; a — wett läbi laskew, ore

pinnakiht; b — wett kandew kiht, wete häll; e — weetihe kiht,
mis wett läbi ei lase.

päãseb wdi weel sügawamasse maa sisse läheb. Pilt 73
näitab meile ühe lawamee n kawa. tis

Eespool tähendasime, et suurem hultk wett wihmast ja
lumest maapinnale tuleb. Paljud maa-alused weesooned
elutsewad ainult selle wee waral. Möonede niisuguste wee—-

soonte juures woib aga juhtuda, et nad lähedal olewast jdest,
ojast wdi järwest weelisa saawad. On ju ometi teada, et

paljud ojad, isegi suured jded ajuti maa-alusteks weesoonteks
muutuwad ja alles kauge maa tagant tugewa allikana maa

seest uueste wälja keewad.
Maa—-aluste weesoonte teine tähtis wee-allikas on

Dr. Lindemann — Maa 7
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magma, sula ollus, laawa. Me teame juba, et wulkanide

tegewuse ajal määratu suured hulgad wee-auru dhku puhu—-
takse ja et ka jahtuwad laawajded enestest wahet pidamata
auru wälja annawad. Need wee-auru hulgad wdiwad wee—-

soontele alles siis weelisa anda, kui nad jahtudes wihmaña
maha langewad. Kahtlemata jahtub aga üks osa magma
sünnitatud wee-auru juba maapdues ära ja ühineb weena

teiste maa-aluste wetega. Nonda sünnib suur hulk sooja
wee allikard. :

Kuulus Wieni geolog Eduard Suess ütleb, et

okeanide, järwede, joögede, ojade, pilwede ja sademewesi
vadosne („ringjooktsus olew“) on, kuna ta seda wett, mis
alles hiljuti magmast on wabanenud ja auruna wdi sooja
wee allikana esimest korda päewawalget näeb, juvenilseks
(nooruslikuks) nimetab. Kdik vadosne wesi on kord

juvenilne olnud, aga vadosne ei wdi enam juvenil-
seks saada.

;

See wahetegemine on mineraliwee-allikate
juures tähtis. Aga kudas wdöib ära tunda, kas teatud mi—-
neraliwee-allikas vadosne wdi juvenilne wesi woolab? Soo—-

just ei wodi arwesse wötta, sest ka sademewesi wdib nii

sügawale maa sisse sattuda, et ta kauemat aega seal wiibides
wiimaks palawana wälja woolab. Wahetegijaks on see,
missugused soolad ja gaasid wäljawoolawa allikawee sees
leiduwad. Paljudes allikawetes leiduwad niisugused osad,
mida maapinnas ümberkaudu kusagil pole ja mis sellepärast
ainult sügawusest, magma rüpest wdiwad toöusta. Kdige
sagedamine leidub söehapet Iga kord ei toenda aga
wees leiduw sbehape sugugi seda, et see wesi juvenilne on,

sest söehape wois magma rüpest toöustes maa-aluse weesoone
eest leida, mis ta enesesse imes ja nönda selles uues kokku—-

seades kusagil maapinnale pääsis. Nönda on wististe suurem
hulk hapu wee allikaid tekkinud. Kuid leidub ka

niisugusid sooje mineraliwee-allikaid, mille wesi, wähemalt
suuremalt jaolt, juvenilne on, s. o. magma rüpest touseb
ja esimest korda päewawalget näeb.

Juvenilse wee allikate weerohkus ei olene muidugi
mitte kliima niiskusest wöi kuiwusest ära; kas sademeid wähe
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wdi palju on, see ei awalda säherduse allika peale mingi—-
sugust möju. Hoopis teisiti on lugu aga vadosliku

pöhjaweega; tema körgus ja madalus seisab suurel
moöddul ilma ja kliima mdju all. Süski ei woi iga
kord ja igal pool ütelda, et pohjawesi just suurte sademete
ajal koöige körgemal seisaks. Saksamaal näituseks on

köige rikkalikumad sademed suwel, aga sellegi peale waata—-

mata seisab Berlinis pohjawesi sel ajal koige madalamal, kuna
ta talwe jooksul aga kerkib.

Pikalise wihma mdju on mitmesugune, kui ta tihedale
wdi wett läbi laskwale maapinnale langeb. Tihedal,
sawisel maapinnal, ütleb Lueger, toöstab sadu wäga ruttu

wett koöikides tiredes, ojakestes ja jogedes, muudab nad kohi-
sewateks weewooludeks, mis liiwa, sömerat ja kiwa enesega
tkaasa kannawad. Jääb aga sadu üle, siis saab kohisewast
jdest peagi wäike weetirekene, kus pisut wett wuliseb. Iga
koörgem weeseis toob aga enesega maastikus teatud muutused
taasa: suurenewad wanad kuristikud wdi murtakse uued sisse;
maapinna pealmised, kobedamad kihid uhutakse ära ja paljad
kaljud tulewad silmanähtawale. Ujutused on nüsugustes
paikades häwitawad, kuid nad ei kesta kaua.

Niisugustes paikades on maastikul oma iseäraline ise-
loom. Mägedes paistawad kaljutipud silma; jded jooksewad
koörgete kallaste wahel, kuristikus. Et maapind wett läbi ei

lase, siis on pohjawee tekkimine raskendatud. Maapind hoiab
niiskuse eneses kaua kinni ja selle läbi on ta wiljakandew;
niihästi oru pöhjas kui ka mäe kallakutel kaswab lopsakas

taimestik.
;

Kobedal — lüwasel ja somerlisel, liiwakiwisel,
lubjakiwisel jne. maapinnal aga imbib suurem hulk sademewett
maa sisse, kus ta koik kihid läbi leotab ja ülejäänud wee—-

hulga wiimaks allika näol maa seest uueste pãewawalgele
saadab. Niisuguses paigas on üleujutused haruldased näh—-
tused. Ka puuduwad siin sügawamad kuristikud, jogedel
koörged kaldad, mägedel paljaks uhutud kaljutipud. Et wesi
enamaste koik maa sisse imbib, siis woolab jogedes wesi ka

pdua-ajal. Mäekallakutel puuduwad sagedad tired, ojakesed,
sest terwe mäekallak on wee edasisaatmises tegew. Orud on
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laiad ja tasased, aasad leiduwad ainult orupdhjas, kuna

mäekallakud taimekehwad on, sest wihmawesi langeb mööda
kobedat maapinda liig ruttu alla orgu. Terwe maastik on

ühetoonilisem, ilutum kui tihedal, weekindlal maapinnal.
Kus allikaid wähe, seal peab weepuudusel kaewusid

kaewama. Kdige kergemine pääseb weele laiades, tasastes
orgudes ligidale. Sagedaste kuuldub arwamist, nagu
tuleks wesi kaewudesse jde poolt, läbi maakohtade imitsedes.
Säherdused juhtumised langewad aga täieste erandite hulka;
wesi woolab hulgas maa-alustes soontes mööda mäekallakut
allapoole ja nendest soontest tulebki ta kaewudesse, enne kui
ta joeni jöuab. On ka nüsugusid orgusid, kus maapinnal
mingisugust joge ei woola, ainult paar sülda sügawamal
leidub weerohke maazalune jogi. /

Wiimasel ajal dpitakse suure hoolega tundma, missu—-
gust möju pöhjawesi üleüldise terwislise seisukorra
peale awaldab. Tähelepanemise-wärt on selle poolest
kuulsa terwishoiu-teadlase M. v.Pettenkoferi tööd, kes

kokkuwottes järgmist ütleb: „Poöhjawee ühesugune koörgus on

terwisliselt kasulik, kuna aga tema tuntawam langemine, ise—-
äranis kui kirele töusule niisama kiüre langemine järgneb,
harilikult laastawate rahwahaigustega käsikäes käib.“

See pealtnäha. mdistatuslik pohjawee koörguse ja hai—-
uste käsikäes-käimine laseb end wäga lihtsalt seletada.ert pohjawesi leotab maapinna kuni ülemiste kihtideni

märjaks ja teeb ta selle läbi haigustebatsilluste sigitamisele
kohaseks. Tuleb aga wesi kusagilt mujalt, kus juba teatud

haigus olemas on, siis wdib ta haiguseidusid enesega kaasa
tuna. Sellepärast on maapinna kuiwatamine suurtele linna—-
dele wäga tähtis. München oli oma tüüfuse eht soetöbe
poolest kord wäga tuntud; aga sest ajast saadik, kus korralik
kanalisatsion pohjawee kerkimist ja langemist suurel mödödul
takistab, on ta üks terwematest linnadest terwes Europas.
Wiimase suure koleramöllamise ajal Hamburis (1893) pandi
tähele, et haigus just nendes linnajagudes köige rohkem maad

woöttis, kus haiguseidudega rikutud pdöhjawesi weetorudest
wälja pääsis.
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2. Allikate tekkimine.

üts tdige wanematest usulistest tunnetest on ustk hea—-

eraie allifa- ja fkaewuwaimude sisse. Wanal ajal tuli

teda niihästi looduse- kui ka korgeste haritud rahwaste juures
ette (Horatiuse kiüdulaul Bandusia allika kohta, I ooda, 13).
Weel praegu on see usk europlaste seas siin ja seal alal

püsinud. Veee (Prantsusmaal) on terwisewee—-
allikas, mis palawikust terweks teeb. Haiged lähewad
waikides allikale, wiskawad moned santimid wette ja joowad
pärast seda wett. Lounaslaawlaste juures peab noorik küla

kaewule oma austamist, lugupidamist üles nitama. Kroatsias
wiskab ta duna, nillesse ristid on ldigatud, kaewu. Aga
neid näitusi leidub ka mujal, koikides maades.

Iseäralise austamise osaliseks saawad weel niisugused
terwisewee-allikad, mille head moõju mitte wees ei oletata,
waid mingis tundmata, mdistatuslikus kaewu- wdi allika—-

waimus. Kes terwist otsib, peab kaewus wdoi allikas asuwat
waimu meelitama, temale selleks otstarbeks kingitusi tooma.

Sellest tulebki tuntud höberahade, ndelte, sörmuste jne. kaewu

woi allikasse heitmine.
Senikui inimesed allitkate peale nisuguses usus

waatasiwad, püüdsiwad nad ka nende tekkim ist kudagi
imedega seletada. Moned allikad on jumalate käsul woolama

hakanud, teised on loomade kraabitud, kolmandad ei ole
muud kui ndiutud inimesed wöi pahad waimud. Ka Greekas

oli allikate austamine pruugiks, kuid haritud inimesed heit—-
siwad selle üle nalja. Nad püüdsiwad allikate tekkimist
mdistuse abil seletada.

Sel wanal ajal tekkis nöndanimetatud käsnateoria,
mis kuni 18. aastasajani pea-aegu ainu-üksi walitsemas oli.

Selle teoria järele seisawad kdik mered, järwed, joed ja alli—-

kad maa-aluste käikude, soonte, kanalide kaudu üks—-

teisega ühenduses. Mööda neid kanalisid woolabki
allikatesse suurematest weekogudest wett. Maakera on käsna

sarnane, mis wett täis imbinud ja mille aukudest wesi alli—-

katena wäha woolab. Kui aga tähendati, et nisuguse ühen—-
duse tagajärjel wesi igal pool ühefugune soolane peaks
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olema, siis wastati, et wesi mööda peenikesi sooni maa all

imitsedes soola ära kaotawat.
Wana ja keskaja köige silmapaistwamad teadlased —

Aristoteles, Seneca, Dante, Albertus Magnus,
Leonardo da Vineci (l. wintshi), B. Varenius ja
paljud teised — hoidsiwad selle teoria poole. Arwati, et

wesi meredest mööda maa-aluseid kanalisid wahet pidamata
allikatesse ja jögedesse woolab ning wiimaste' kaudu jällegi
merde tagasi pöörab. Nagu weri inimese kehas ringi jooks-
wat, niisama woolawat ka wesi maa sees arwamata paljuid
kanalisid mööda.

Praegune allikate tekkimise teoria, millest juba eespool
juttu oli, sai oma alguse kuulsatest füüsikateadlastest Ma—-
riotte'ist ja Delamethsriest. Suurem hulk
allikawett tuleb maa sisse imbinud wihma—-
ja lumeweest, mis juhtumise kombel jälle
maapinnale teed leiab. Wödib aga küsida: kas siis sa—-
demewett töeste nii palju on, et arwamata paljud allikad temast
omale toidust wöiwad saada? Seda on püüdnud looduse—-
uurija John Murray (l. dshon mörre) järele arwata ja
on otsusele tulnud, et aasta jooksul umbes 100.900 kubik—-
wersta sademewett maha langeb. Kui see weehulk manner—-

maal üh?tasa laiali ajada, siis saaks igale poole 84 centi—-
meetrit wett. Kuigi üksnes osa sellest weest maa sisse
imbib, stiski on sellest toepoolest küllalt, et allikad ära ei
kuiwaks.

Sademete möju allikate ja kaewude weerohkuse
kohta on kodigil teada. Wanad kirjad räägiwad, et aastal

658, 1000 ja 1132 pea-aegu kdik allikad pdua tagajärjel
kuiwaks jäänud; aastal 1303 ja 1304 ei ole Loire'is (l. luaaris),
Rheinis ja Donaus wett woolamas olnud. 1566. a.

oli Italias niisugune pdud, et joöed ära kuiwasiwad ja mönes
kohas wiin pea-aegu odawam oli kui wesi. Sellesama saa—-
tuse osaliseks saawad ka mitmed mineraliwee-allikad kuiwal

ajal: nad jääwad kuiwaks. Prantsuse kuulsa supeluskoha
Vichy (l. wischi) mineraliwee-allikatest teatakse räätida, et

pdud ja sademed tema weerohkuse peale mingisugust moju ei

awaldawat. See oleks tünnistuseks, et nad oma wee süga—-
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wast maapduest, magma rüpest saawad — et neis, wähemalt
suurelt jaolt, juvenilne wesi woolab.

Allikäd asuwad enamaste metsaga kaetud

mägedel wdi nende jalal. See tuleb sellest, et mets

sademewee ära-auramist takistab ja temale mahti annab maa

sisse imbida. Sellepärast pole sugugi ime, kui pärast met-

sade häwitamist paljud allikad ära kuiwawad.
Et oma silmaga näha, kui palju maapinnas alati wett

leidub, selleks pruugib ainult kusagile mäekoopasse ehk
mäekaewandusesse minna. Igalt poolt, kus mingisugune
pragu leidub, tilgub wesi alla. Kewadel ja suurte wihmade
ajal aga muutub see tilkumine otse sadamiseks. Ainult wäga
sügawad mäekaewandused on weest wabad, sest sinnamaale ei

tungi wesi üleüldse mitte.

* h *

*

Pohjaweel on tihti mahti maapinnale pääseda. Kdige
lihtsam nendest wöimalustest on see, kui poöhjawesi mööda
kallakut weekindlat maakihti edasi walgub, kuni ta

kusagil mäeküljel ühes wdi mitmes paigas päewawalgele
pääseb. Weekindel maakiht wöib molli, küna, ndo sarnane
olla. Kobedamatest maakihtidest imbib wesi pikkamisi nöosse,
kuni see täis saab; seepeale tuleb wesi üle nõo kallaste alli—-

kana kusagil maapinnale. Jookseb niisugusest ndost jogi läbi,
mida wesi kord-korralt sügawamaks kulutab, siis woib juhtuda,
et jogi kuni ndoni tungib ja nonda osa tema weest otsekui
mone oustkri ehk pilgaga ära wötab —ära tapib (w. pilt 74).

Kdigil nendel juhtumistel liügub wesi raskuse mdojul
koörgemast kohast madalamale. Kuid möned allikad tule—-

wad sügawast maapduest, ja siin näib wesi otse
wastuoksa liikuwat. Siin peab tugew jdud töötama,
mis wee alt ülespoole ajab. Kust peab teda otsima? Enne

arwati, et purtsallikate seletuseks ühendatud torude

seadusest küllalt on. Kui hobuseraua sarnasesse köwerasse
torusse wett walada, siis jääb ta alati molemas toruotsas
ühekoörgusele seisma (w. pilt 75). Kas hobüseraua moodi

toru mdolemad pooled ühesugused on wdi kas üks püsti, teine

enam längus, üks sirgem teine köweram on, see ei awalda
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mingisugust möju: wesi tduseb mölemas torupooles ikkagi
ühesuguse tasapinnani.

Kui nüüd oletada, et kusagil kallak dre maakiht seisab,
mida weekindlad maakihid (näituseks sawikihid) ümbrit—-
sewad, siis walgub kobedasse maakihisse ikka rohkem wett

kokku, kuni ta sealt, kus röhumine kdige suurem on, wiimaks

omale päsetee otsib: ta tungib allikana maa seest wälja ja
kui kallak ore kiht weekindlate kihtide wahel küllalt korgelt
wett täis on, nii et wee raskuse roöhumine suureks
tduseb, siis näeme

meie
loomulikku purtsallikat.

Tuntud artua- ehk puurkaewud pole midagi
muud kui kunstlikult sünnitatud purtsallikad. Weele ldi siin

Pilt 74. Ousker-allikas (2Q). a — Pilt 75. Kahe ühendu
öre, b — weetihe kiht. ses seiswa toruga noõu

inimene pääsetee, mitte wesi ise (w. pilt 76). Puurkaewud
wiskawad wee esiotsa sagedaste koörgele, aegamööda aga
wäheneb purtskamisejöud ja wdib juhtuda, et kaew täieste
kuiwaks jääb. See tuleb sellest, et maa-aluses weeruumis
wesi kas wähemaks jääb wdi otsa löpeb. Nii puuriti 1904.

aastal Leipzigi lähedale puurkaew, mis esialgu wett maja
körgusele wiskas, terwe ümbruse üle ujutas, mone

kuu pärast aga waikseks ja wäheweeliseks muutus.

Purtskaewude klassikaline maa on Algeria, kus Prant—-
suse walitsus nende abil maad püüab kasta, et nönda korbes
uusi oasisid luuna. Esimene puurkaew tehti 1856. aastal
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Oued-Riri oasile. Kuulujutt tema üle lagunes ruttu löuna

poole laiali ja kaugelt tuliwad maa päriselanikud seda imet

waatama. Mohammedi usu preestrid dönnistasiwad ta sisse
ja ristisiwad ta „Rahuallikaks“· Uhes teises kohas rutta—-

siwad inimesed röömuhüüetega allika juurde ning kastsiwad
endid ja oma lapsi önnistusrikastesse woogudesse. Wana
emir langes pisarsilmil polwili ja töstis wärisewad käed

tänades taewa poole. Sellele purtsallikale pandi nimeks

„Tänuallik“.
üleüldse tundsiwad aga Pohja-Afrika elanikud juba

enne prantslaste ilmumist kaewude tegemist, kuigi wiletsate
töörabindudega sagedaste weeni ei jodutud tungida. Shaw
jutustab selle kohta: Wad-Reagi elanikud muretsewad enes—-

tele isėralikul wiisil wett. Nad kaewawad 100 ja isegi

26
.

— h2 A ——: ——— — —— —— — ß
— ————* * 2 ——

-
——; 2:2 ;— ;

— —- —— —

—

——— ;

Pilt 76. AB — artua- eyt puurkaew; a —wett' läbilastew
pinnakiht; b — wett kandew kiht; e — weetihe kiht.

200 sülla sügawuse kaewu, kuni nad monesuguse kiwini jdua-
wad, mille sisse kerge on auku puurida. 9 all peitub
wesi ja kui temast auk lbi saadakse, siis tungib wesi moni—-
kord niisuguse joöuga üles, et augu puurijad surma saawad
olgugi et neid kaewust wdimalikult ruttu wähja püütatse
tömmata. Juba Rooma keisrite aegsed kirjanikud rägiwad
sarnastest kaewudest. Europas olnud mungad Artois
(. artua) krahwkonnas (siit tuleb ka nende kaewude nimi)
esimesed, kes niisugused purtskaewud teinud. 7

Mönede niisuguste purtskaewude määratu wee—-

rohkus on suurt kahju sünnitanud. Venezias kaewati
minewa aastasaja kuuekümnendatel aastatel ühe wabriku
juurde kaewu. Kui umbes 160 jala sügawusele maa sisse
oli tungitud, töusis weest, mudast ja liüiwast koos seisew
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sammas plahwatades üles ja ulatas kuni 135 jala korguseni.
Wäljaheited järgnesiwad wäikeste wahe-aegade tagant üls—-

teisele; kiwid ja muda langesiwad lähedate majade katustele;
wesi ujutas ümberkaudsed kohad üle ja jooksis madalamale

edasi. Järgmistel päewadel wajus mitmes kohas kaewu

läheduses maapind, misläbi majad kokku ähwardasiwad wajuda,
nii et inimesed nendest wälja pidiwad poögenema. Woolaw
wesi sünnitas lähedates aedades määratu suurt kahju. Italias
tahtis üks peremees purtskaewu läbi rikkaks saada, aga kae-

wust woolaw wesi rikkus ta oma kui ka tema naabri maa—-

tüki ära.

Pea-aegu igal maal wdib allikaid leida, mis ainult
kewadel ja kewadepoolsel suwel wett annawad, sest sel ajal
jatkub nende jaoks weel lume- ja jääwett. Need on nönda—-
nimetatud kewade-, mai- ehk suweallikad. Wahel
agaei jäã niisugused allikad kunagi täieste kuiwaks, waid
annawad teatud aasta-aegadel ainult wähem wett. Juba
Rooma dpetlane Plinius Wanem, kes 1. aastasajal p.

e elas, räägib niisugustest allikatest Olympose mäel ja
icilias.

Nende taolised on noöndanimetatud nälja-allikad,
mis rahwa arwamise järele ainult siis jooksewad, kui üleül—-

dist ikalduse-aega oodata on. Ja tdepoolest näb rahwa
arwamisel todepöhi olewat: nälja-allikate jooksmine kuulutab

ikaldust ette. Waremate aastate nähtusi körwale jättes tä—-

hendame ainult, et alles 1910. aastal ajalehed teatasiwad,
Pfalzis, Schwarzwaldis ja Schwabi Alb'is andwat nälja—-
allikad wett. Wähemalt osalt läks nende halb ettekuulutus

sel aastal täide: paljud wiljapuud ja keeduwiljad kaswasiwad
wäga- halwaste; wiinamarjade saak oli nii kehw, nagu seda
aastakümnete jooksul polnud nähtud.

Selle nähtuse looduseteadusline seletus on lihtne. Nii—-

sugused aastad, nagu 1910 oli, kus kewadel ja suwel liig
palju wihma sajab, on harilikult ikka olnr ldikuse—-
aastad; rifkalikkude sademete tagajärjel läheb aga rohkem
wett maa sisse ja nönda kogunewad eelkirjeldatud maa-alused
ndod wett täis ja hakkawad wiimaks üle ääre jooksma;
nad ilmuwad maapinnale nälja-allikatena.
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Möned allikad jooksewad ainult ajuti, sagedaste mõ ne-

tunniliste wahe-aegadega, aga nende jooksmise peale ei
awalda sealjuures kuiw ja wihmane aeg nähtawaste mingi—-
sugust möju. Need on nöndanimetatud tunniallikad.
Oma periodilise jooksuga tuletawad nad geiserid meelde,
muidu on neid aga woimata wörrelda, sest geiserite wesi on

soe, tunniallikatel aga enamaste külm ja nad leiduwad mitte—-
wulkanilistes paikades. Sagedaste saawad tunniallikad oma

wee mägedes sulawast lumest wdi jääst. Enne kui aga wesi
allikani jöuab imbida, kulub hulk aega ära. Sellepärast wdib

allikaid leida, mis döhtupoolikul jooksma hakkawad ja kuni

hommikuni jooksewad. Siis jääwad nad kuiwaks. Nad

ootawad uut wett, mis päewa jooksul mägedes lumest ja
jääst sulab ning öhtuks jälle alla nörgub. Ka mäejdekesed,
mis oma wee lume ja jäã sulamisest saawad, on öhtupoolikul
köige weerikkamad.

Paljud tunniallikad seisawad aga lume— ja jääwäljadest
kaugel; nende ajutist jooksmist peab sellepärast teisiti sele—-
tama. Göttingist löuna pool, Eichenbergis, seisab Kaarli
kaew, mis waheldamisi kaks tundi tugewaste ja kaks tundi

norgaste jookseb. Padeborni lähedal on allikas, mis suwel
iga kuue, teistel aasta-aegadel aga iga nelja tunni tagant
suure mühinaga hulga wett wälja ajab. Loöuna-Ungrias
Kimp'is on allikas, mis wihma ajal iga 10—15, kuiwal

ajal aga iga 20—30 minuti tagant umbes 40 ämbrit wett

wälja heidab. Niisugusid näitusi wdib palju leida.
Tänini on wähe tunniallikaid geologia seisukohalt lä—-

hemalt tundma döpitud. Sellepärast wdib selle tähelepanemise-
wäärt nähtuse pöhjuste kohta wähe ütelda. Tunniallikate

herilitr seletusena tuletatakse n. n. töstmikuseadust
meelde.

Töstmik ehk töstepiip on teatawaste looga moodi
köweraks käänatud toru, mida suuremate nöude tühjendamiseks
tarwitatakse. Tema lühem pool pistetakse wedelikuga täide—-
tud nõu pohjani ja imetakse nüüd terwe toru wedelikku täis.
On see sündinud, siis hakkab wedelik ilma imemata, dhu
surumise moöjul mööda toru jooksma, kuni nöu wedelikust
tühi on. Looduses arwatakse moönesugust maa-alust weekogu—-
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mise-paika wedelikuga täidetud ndu aset täitwat, kuna esiti
ülespoole ja pärast allapoole köwer maa-alune pragu tost-
miku ahused oma peale wötwat. Pilt 77 näitab, mäherdune
loomulitku allikatostmitku ehituselaad wdiks olla: On

wesi maa-aluses weekogus kord milgi wiisil maa-aluse prao

korgema koöweruseni tdüsnud, siis hakkab wesi woolama ja
wodlab niikaua, kuni weekogu tühjaks saab. Terwe see sele—-
tus on aga tãieste arwataw, paljas hüpotes, sest niisugusid
maa-aluseid torusid pole keegi näinud; et aga kiwikihid sage-
daste mitmetpidi köwerad, wintrikud on, siis on see oletamine

ometi wäga toõenoline.
Kus aga ajutine allikajooksmine korratu on ja

järsu purtskamise, plahwatuse wiisil sünnib,
— seal on lihtsam arwata, et

siin teatud gaaside ja
aurude sündimisega tege—-
mist on. Gaasid kogunewad
seni kokku, kuni nende plah—-
watusejoöud wee raskuse ära

woidab, selle wälja heidab
ja nönda omale wabaduse
omandab. Peale selle jääb
allikas rahulikuks, aga ainult
niikauaks, kuni uued gaasid

Pilt 77. Maa-alune wetehäil kogunewad ja endine nähtus
ühes tostmik-kanalidega. kordub. Seesugused allikad

tuletawad juba elawalt gei—-
serit meelde. Saksamaal koige tähtsam nendest on Ander—-

nachi juures asuwvw Namedy purtsallitkos
(w. pilt 78). See allikas tuleb 160 sülla sügawusest ja
wiskab wee kuni 28 sülla körguseni; ta töötab iga nelja
tunni tagant. Arwatakse, et maasügawuses ühtelugu söe—-
hapet tekib, mis omale teed otsides wee eest wälja ajab,
ta korgele öhku paiskab. :

Wana opearwamise järele peitub koikide allikate pöhjus
wee röhumises, ühendatud torude seaduses. Paljude
allikate ja puurkaewude juures wdib selle seletusega leppida,
kuid palju on nähtusi, mis selle seletuse küsitawaks teewad.
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Muu seas tähendame selle peale, et köik hapud
dhuröhu suurenemisel oma weehulka

allikad

wähen—

——

———
—
—

———2

Pilt 78. Namedy purtsallikas Andernachi lähedal.

dawad. Senikui me allikate pöhjust ainult ühendatud torude

seaduses näeme, oleks see asjaolu tieste arusaamata. Aga



206

pea-asjalikult on just söehape see, mis wee wälja jooksma
paneb. Iga allikast üles töusew gaasiwullike lükkab wäikse
osa wett enese eest körwale ja tömbab oma liikumise läbi

selle wee-osakese enese järele üles. Noönda saawad gaasiwul—-
likesed selleks abinduks, mis wee allikast wälja woolama

ajab. Et aga hapu wee allikates tuhanded gaasiwullikesed
korraga tõusmas on, siis on nende ühine joöud nii suur, et

wee mitu sülda körgele wiskawad.

Niisuguse seletuse juures on arusaadaw, miks hapud
allikad suure dhuröhu ajal wähem wett annawad: dhurdhu
kaswamisega suruwad gaasiwullikesed end kokku, nende suurus
wäheneb ja nönda toowad nad wähem wett eneste järele
üles kui wäikse öhuröhu ajal. Möned allikad jääwad seisma,
kuni öhuröhk wäheneb; siis hakkawad nad jällegi wett andma.

Langeb aga baromeeter (s. t. kui öhuröhk wäheneb), siis
muutuwad gaasiwullikesed suuremaks ja ühes sellega rohkeneb
ka allikas wesi. ;

Muidugi wdöiwad ka teised gaasid, mitte ainult söe—-
hape, wee maa alt üles ajada. Suuremas osas sooja
weeallikates täidab söehappe aset aur, mönikord palaw
wee-aur, juhtumise korral aga ka teised aurud, nagu wesinik,
lämmastik, soogaas jne. Soola- ja petroleumiallikates
Pennsylvanias ja Kaukcssias on ülesajajaks jouks polewad
söewesinikud, nimelt soogaas (methan). Baku nafta—-
allikad wiskawad oma wedeliku kuni 170 jala korguseni.

Ka nondanimetatud mudawulkanid käiwad halli—-
kate hulkla. Wälimiselt on nad tdepoolest wäikeste wulkanide
moodi: wäiksed, umbes sülla koörgused keeglid, trehtri laadi

auguga ülemises otsas. August woolab muda kas waikselt,
rahulikult woi ka periodiliselt, plahwatuse kombel, mürinaga,
muda ja ka kiwa üles dhku pildudes. Ülestöuswad gaasid
süttiwad seesugusel korral pölema ja noönda sünniwad tule—-

sambad. Lok Botani suurepäralise wäljaheitmise ajal 5. jaan.
1887. a. töusiwad petroleumigaaside pölemisel 2000 jala

koörgused tulesambad.
Jaawa saarel (Kuwu lähedal) on madalik, mille peale

aeg-ajalt kuni 69 jala körgune mudakeegel tekib, mis lopuks
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waljuste paukudes löhkeb. Sealjuures laguneb ; tumesinine
joodiloöhnaline gaas laiali. :

Petroleumi tekkimine.

Loomulik maa-dli, mis puur-aukudest wälja woo—-

lab, seisab mitmesugustest wedelatest ja gaasilistest
söewesinikkudest koos, mille keemialine formel üsna
keeruline on. Maa—-dli tunti juba wanal kui ka keskajal ja
teda tarwitati juba siis walgustamiseks. Wiimasel ajal on

maa-doli tarwitamine iseäranis laialiseks muutunud. Tema
rikkalikumad saagikohad on Pohja-Amerika (kus juba 1886. a.

53.000 puur-allikat oli) ja Baku ümbrus Kaspia mere äãres.

Wiimases paigas tuntud teda juba aastatuhanded „igawese
tulena“; see tuli pöles nimelt kusagil gaasiallikal ja tema

wastu näidati jumalikku austust üles.

Praegusel ajal maa-dli toorelt ei tarwitata, sest ta on

tulekardetaw. Ta puhastatakse (destille ritakse) enne tarwita—-

mist ära — temast wabastatakse petroleumiceeter ja raske—-

mad dlid. Puhastatud maa-doli tunneme kui petroleumi,
eetrist saame bentsini, raskematest dlidest saadakse paraffini,
waselini ja petroleumi-walgustusegaasi. :

ütsikud arwawad, et maa-dli wulkaniline saadus
on. Kdige rohkem poolehoidjaid leiab praegusel ajal aga

arwamine, et maa-dli koö dunenud loomajäänustest
on tekkinud. ;

Biljonid madalamal arenemiseastmel seiswad loomate—-

sed — foraminiferid, korallid, käsnad, tigud jne. — maeti

mingisuguse katastrofi tagajrjel järskn mudasse, kus nende

kehad vikkamisi ködunema hakkasiwad. Loomakeste
lämmastikused kehaosad mädanewad ära, järele jääwad ras-

wajäänused, millest waba raswahape tekib. Need ollused
leotawad mudahulgad ja seal all seiswad kiwikihid pikkamisi
läbi ja pärast uusi muutusi ilmub maa-dli ja petroleumi-
gaas. Maa-dli on nagu pohjawesi: ta imbib pikkamisi har-
iwwematest maakihtidest läbi, kuni ta niisuguse maakihini joduab,
kust enam edasi ei pääse. Siia koguneb ta siis suuremal
hulgal.



208

Teise hüpotesi järele on maa-dli taimejänuste mä—-

danemise saadus. On niisugusid maa-dli allikaid, mis oma

materjali kiwi-ja pruunsöe-lademetest on saanud.
Esi-ilma taimehulga söenemisel tekiwad mitmesugused gaasid,
koige pealt söehäpe

ja
soogaas. Wiimane on aga maa—-dli

alaline saatja. Pealegi woib kiwisöe-kaewandustes sagedaste
tähele panna, et wedel maa-öli otse spetompudest wälja im—-
bib. Ka kunstlikult wöib moönest pruunsöest teatud petroleumi—-
sarnast wedelikku — fotogen i saada. ;

ts wdi teine seletusekatse woib monikord dieti treh—-
wata, aga just tähtsamates maa-oli saagikohtades otsitakse
asjata tode-asjade järele, mis ühte wdi teist seletusewiisi
woiksiwad toetada. Tähelepanemise-wäärt on see nähtus,
et petroleumi mäe-ahelikkude lähedusest leitakse. Pennsyl-
vania ja Kanada allikad seisawad Alleghany (l. elligeeni) mä—-

gedega, Baku allikad Kaukasia mägedega ja Galitsia allikad

Karpatidega ühenduses. Näib, nagu olels alles mägede tek—-

kimisel maa-dli sügawusest nii maapinna lähedale pääsenud,
et inimene temale kergeste ligi saab. —

Igatahes woib petroleum ka anorganilisel teel

toõusta, aga kas see harilik tekkimisekäik on, jääb esiotsa küsi-
tawaks. ;

3. Allikate mineraliollused.

Küsitaw on, kust allikaweed oma minerali—-

ollused saawad.
Joogiweele jagatatse koige suuremat kiitust tawalikult

sönaga „puhas“. Kes aga kunagi täieste puhast, destilleri—-
tud wett on joonud, see teab, et see wäga kahtlane loöbu on.

Niüsugune „wesi iseenesest“ maitseb lääge ja mojub, kui teda
suuremal hulgal tarwitatakse, organismuse peale otse kahju—-
likult. Koörgetes mägedes leiduwad mones kohas allikad, kus

pea-aegu täieste „puhas“ wesi on; tema joomine sünnitab
köhuwalu ja monikord haigusi.

Inimese organismus nduab igatahes mineralilist wett.

Et wesi hea maitsels ja et ta karastaks, selleks peab temas
teatud osa mineraliollusid olema: söehaput lupja ja
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teedusoola. Paljude kaewude ja allikate wett on kee—-

mialiselt järele katsutud ja leitud, et nendes iga 100.000

wee-osa kohta läbisegi 32 osa köwaid ollusid leidub; wi—-
maste seas oli 8 osa söehaput lupja ja niisama palju keedu—-

soola. Ülejäänud osadeks oliwad weewlihapud soolad (ni—-
melt gips jakibesool), wosworihapud soolad, kloorkalium ja
natukene sömerhapet.

On aga ka nisugust wett, kus söehaput lupja ja muid

mineraliollusid palju rohtem leidub. Seda wett nimetatakse
„koöwatks“, „kalgitks“; joogiks woib teda weel tarwitada,
aga pesemiseks ei kölba ta, sest ta takistab seepi wahutamast.
Kus lubjakiwi maakihtides walitsew on, seal püütakse pesu—-
weeks ikka wihmawett tarwitada. Kui 100 grammi wee

kohta /1000 grammi lupja tuleb, siis öeldakse: wee kd—-
wadus on 12. Touseb aga wee köwadus juba 18 peale,
siis on ta juba joogikski kölbmata.

Mitmesuguste soolade körwal leidub allikawetes ka
gaasisid. Juba wihmawees on natukene hapnikku,
lämmastikku ja söehapet, mida ta dhust enesesse
imeb; niisama leidub neid gaasisid ka pöhjawees. Isegi ni—-

sugused haruldased gaasid, nagu argon ja helium, on

mönesse allikawette oma jäljed jätnud. Teine osa gaasisid
tuleb allikawette maapinnast läbi imitsemise ajal (pea-asjalikult
söehape). — ; ;

Maapinna pealmine osa on harilikult koiksugu taime—-

jätistega täidetud (lehed, puutükid, juuretükid jne.), mis mä—-

danedes söehapet sünnitawad. Kui wesi siit läbi imitseb,
imeb ta söehappe enesesse, et teda pärast mitmete kiwide ja
mineralide sulatamise juures tarwitada. Ka kiwisöe- ja pruun—-
söe-lademetes tekklinud söehappe imeb enamaste wesi enesesse
ja wiib ta enesega kaasa.

Kui tükk raudkiwi uhmris (müüsris) peeneks töu—-

gata ja temale wett peale walada, siis ei awalda wesi raud-
kiwi puru peale esiotsa mingisugust möju. Kui aga raud-

kiwi puru nädalateks ja kuudeks wette jätta, siis wdib weest
juba pisut sula lupja ja magnesiumi leida. Palju suurem
moju on aga maa sees imitsewal weel kiwide peale, sest te—-

mas leidub hapnikku ja söehapet. Ka kdige koöwe—-
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matest kiwitöugudest woötab ta lubja, magnesiumi, raua, ta—-

liumi ja natriumi wälja.
Hapnikku tarwitab wesi selleks, et mitmeid sulamata

mineralisid sulawateks muuta. Noönda muutub rauasd—-
mer (ühe atomi raua ja kahe atomi weewli ühendus) hap—-
niku mdojul weewlihapuks rauaks ehk rauawit—-

rioliks, wasesoömer (wasest, rauast ja weewlist kokku

pandud) aga muutub wase- ja rauawitriolitks.
Witriolide ja eespool-nimetatud soolade wastastikusel mojul
tekiwad söehapud metallisoolad ja weewlihapud lubja- ning
magnesiumisoolad. —

Need muutused on ainult wäike näitus sellest, mis—-

sugused keemialised sünnitused suurepäralistes maa-acustes

wee-töötubades korda saadetakse. Kdigist nendest mitmeke-

sistest ja keerulistest sünnitustest on ainult tume aimdus ole-
mas. Wee tegewust toetab sügawamal maa sees palawus
ja mitmesugused aurud ning gaasid.

On aga ka niisugusid kiwa, mille peale wesi kerge
waewaga möju awaldab, näit. kiwisool, gips ja lubja—-
kiwi. Kiwisool sulab juba lihtsas külmas wees. Nüüd
wdiks aga küsida: kudas on maa all kiwisoola-lademed
isegi permi- ja silurizajajärkudest kuni meie päewini alal
woöinud seista, miks ei sulata maa-alune wesi neid ära?

Kiwisoola-lademed on ainult seal seisma jäänud, kus
neid weekindlad maakihid, näituseks sawikihid, igast küljest
piirawad.

G ips ei sula wees nii kergeste kui kiwisool. Weel

wastupidawam on lubjakiwi. Puhas wesi jätab hulga
aja pärast ainult wäiksed jäljed lubjakiwi peale; isegi söeha-
put wett on kaalu järele 1000 osa waja, et ühte osa lubja—-
kiwi ära sulatada. Siiski paistab igal pool silma, et lubja—-
kiwi wee mdöjul looduses oma kuju muudab. See tuleb sel—-
lest suurest weehulgast, mis päewad kui ööd kiwil ja kiwi—-

pragudes niriseb. Lubjakiwi-mägedes leiduwate allikate wee

koöwadus on kdige paremaks tunnistuseks, kudas wesi lubja-
kiwi pikkamisi, kuid wahet pidamata häwitab.

Harilikud allikad saawad oma soolad kiwikihtidest
sulatades. Aga ka paljude mineraliallikate soolad
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tekiwad selsamal teel. Niisugusid mineraliz, nimelt soola—-
allikaid on palju Saksamaal Halle, Magdeburi ja Hanno—-
weri wahel. Aga ka Böömi ja Ungria kibeallikad,
näit. kuulus Hunyadi Janos'i (l. hunjadi jaanoschi) kaew,
Budapesti lähedal, pole midagi muudtui „mineraliseri—-
tud pöhjawesi“.

Kuid mones kohas on lugu hoopis teistsugune. Leidub
allikaid, mille wees niisugused mineralid on, mida ümber—-

kaudsete maakihtide järele sugugi oletada ei wdiks. Aru—-

saamata näib näituseks see olewat, kust wötawad Wiesba—-

deni soojad allikad oma lubja ja Karlsbadi purtsallikas
oma keedusoola. Uleüldse on wdimata paljude allikate

soolasid kiwikihtidest sulamise teel teklimisega seletada, sest
selleks on allikatewees leiduw soolahulk liig rohke. Wdi—-
mata on uskuda, et noörguw wesi selle sulatamisega toime
woiks saada.

Aga palaw, juvenilne wesi, mis wulkanikolde
juurest üles töuseb, suudab küll lühikese aja jooksul suured

taluhulzed ära purustada ja ära sulatada. Selles töös ei
awalda ainult palawus, waid ka mitmesugused hapud gaasid
oma möju. Nii monedki palawad ja leiged mineraliallikad
wdiwad oma soolad sel wisil saada. Aga see oletamine

pole koöikide allikate kohta maksew, iseäranis nende kohta

nine mis ollusid sisaldawad, mida lähedates maakihtides
ei leidu.

üts niisugune ollus on keedusool (kloornatrium).
Kus kiwisoola-kihid maa sees olemas on, seal wdib kergeste
aru saada, kust sool allikawette tuleb. Aga Karlsbadi

ümbruses on ainult granit ja nooremad wulkanilised kiwid
olemas. Siin peab arwama, et allikawees leiduw sool
magmakolde ümbrusest tuleb; niihästi wesi kui ka tema

soolad on juvenilsed. Niisugune seletus pöhjeneb selle
peal, et keedusool üks koöige harilikumatest
wulkanilise tegewuse saadustest on. Maasüga—-
wuses palawa sula olluse piirkonnas tekib kloornatrium

hulgana; suure palawuse mdöjul seisab ta gaasilises olekus

ja tungib igal parajal silmapilgul ülespoole. Kui säherdune
aur külmemasse paika pääseb, keedab, leotab ta sealsed kiwid
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läbi ja nönda tekiwad sügawuses juvenilsed kiwisoola-lade“
med, millest meile ainult palawate allikate sool teadet toob
Et magmas toepoolest keedusoola on, toendab ka see asja—-

et teda granidist (hangunud laawast, magmast) wdoib
eida. ;: 11—

Peale keedusoola leidub Karlsbadi allikate wees söe—-
haput lupja, hulgana söehaput natroni ja
glaubrisoola (weewlihaput natroni). Wiimane sool
ongi see, mis Karlsbadi wee terwiseweeks teeb: ta edendab

seedimist. See sool sai oma nime arstilt Glauberilt, kes
ta 1640. netin arstirohtude sekka üles wottis ja teda
„sal mirabile“ — imesoolaks nimetas. Raske on ütelda,
kust need ülemalnimetatud soolad tulewad; aga wististe
tekiwad nad osalt sulamise, osalt wulkanilisel teel. Mis aga
kahtlemata magmakolde ümbrusest tulewad, need on flr
boor, woswor, selen (weewli sugulane), arsen,
antimonja thallium, rubidium, cäsium.
Kdik need ollused puuduwad granidis täieste wdi neid lei—-
dub seal nii wähesel määral, et leotamise waral wöimata

on neid kätte saada.

; Mineraliallikate terwendaw möju
oleneb sagedaste haruldastest ja wähestest ollustest ära,
nagu seda broomi- ja joodisoolad, lithiumi-, bariumi- ja
strontsiumizühendused on. Ennemalt ei teatudki, et neid ollu—-

sid allikawees olemas on, wdi pöörati nende peale wähe
tähelepanemist. Kuigi tänapäew keemia ja füüsika kauge—-
male on joöudnud, siiski ei suuda ka praegune teadus üksi—-
kute allikasoolade terwendawat jöudu ära seletada..
Mönes wees on nähtawaste just need ollused, mida kdige
wähem leidub, kdige suurema tähtsusega. Ja nii möonigi
kord peab arwama, et just need ollused, mis terwisele kasu
toowad, alles tundmata on. Möone aasta eest ei teatud

näituseks sellest weel midagi, et allikates ka radiumi on.

Iga keemikus wdöib ühe wdoi teise mineraliwee kokku

seada, mis allikate omaga täieste ühesugune on. Aga kunst—-
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likult walmistatud Karlsbadi wesi ei awalda sugugi seda
moju, mis loomulik allikawesi. Millest see tuleb, ei tea

keegi kindlaste ütelda.

Ka allikaweest aurutatud sool ei awalda seda mdju,
nagu allikawesi ise. On isegi tähele pandud, et allikawesi
siis, kui teda sealsamas joodakse, paremat möju awaldab kui

sel korral, kui teda kusagile eemale on wiidud ja seal pudelist
joodakse. Siin wdiwad ka kdiksugu koörwalised mdöjud
juurde tulla, aga ka wesi pole ju enam seesama, kui teda

otse allikast wöttes pruugitakse wdi kui teda pudelist joo-
dakse, kus ta moöni aeg on seisnud.

Pisut walgust köigi nende nähtuste peale heidab pal—-
jude allikatemradioaktiwsus.

Teatawaste kiirgawad radioaktiwsed ollused ja neil
kürtel on see omadus, et nad gaasid, ka öhu, elektrit

edasiwiiwaks muudawad. Elektriga täidetud elektros—-
kop wdib harilikus toa-dhus hulga aega seista, ilma et ta

oma elektrist kaotaks; niipea kui sellesse toa-dhku aga radi—-
umikiired puutuwad, kaob elekter elektroskopist ruttu. Selle

nähtuse pöhjal wöib radioaktiwsete olluste olemasolemist ka

siis awalikuks teha, kui keemia nende wäikse hulga pärast
selles asjas täieste jöuetu on.

Mitmed uurijad on tähele pannud, et ohk elektrit pa—-
remine läbi hakkab lasktma, edasi wiima, kui teda läbi wee

lasta wullitada. Warsti aga saadi aru, et mitte iga wesi
öhu peale niisugust möju ei awalda, waid ainult allika- ja
phjawesi, kuna tiigi- ja järwe- wdi jdewesi dhu täieste en—-

diseks jätab. Tuldi ka sellele otsusele, et allikawesi ainult
natukene aega oöhu peale teisendawalt (elektri läbilaskmise
möttes) moõjub. Wees on nähtawaste mingisugune radio—-
aktiwne gaas olemas, mille öhk weest läbi minnes

enesega kaasa wotab. Löpeb see gaas weest otsa, siis ei
awalda weest läbi käimine öhu peale enam mingisugust
möju.

See gaas lahkub weest aga ka ilma inimesekaasabita,
kui wesi kauemat aega lahtise dhu käes seisab. Sellepärast
puudubki maapealsetes lahtistes wetes see radioaktiwne gaas.
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Siit leiab ehk ka see nähtus seletuse, miks terwiseweed alli-

kast woõtmise korral rohkem möju awaldawad kui sel puhul,
kui eemal olles teda pudelist joodakse; kiwi ja klaas lasewad
radioaktiwseid kiiri läbi ja sellepärast peab arwama, et ter-

wisewesi joomise korral pudelist oma gaasi juba on kaota—-
nud. Selle järele näib, nagu seisaks see seletamata terwi—-

seandja, hea „kaewuwaim“ just selles radioaktiwses gaasis.
Et radiumikiired inimese keha peale möjuwad, isegi

hädaohtlikuks wöiwad saada, on teada. Giesel, Bec—-

querel ja teised uurijad on tähele pannud, et seal kohal
keha peal, mis kauemat aega radiumikiirte moõju all seisis,
poõletikud, paised ja wistrikud tekiwad. Wiimasel ajal on

ka haigusid (wäht) radiumikiirte abil hea tagajärjega ars-

titud. Ka „radiumiwannid“ Saksamaal Kreuznachis
näiwad nende peale pandud lootusi täitwat.t

Radiumi mdju inimese keha peale on wdoidud ainult

seal kindlaks teha, kus radiumijöund keskendatud ja
suur on; kas aga joogiallikates leiduwad wähesed radioak—-

tiwsed ollused inimese organismuse peale mingisugust? moju
awaldawad, seda pole tänini weel wöidud otsustada.

4. Maa-alused joõed.

Eespool räätisime käsnateoriast, mille järele kdik need
maa-aluste soonte, kanalide läbi ühendatud olla. See ar—-

wamine näib dige olewat, kui karstimaastikka,
mida terwes ilmas leidub, silmas pidada.

Päris Karst on teatawaste osa Alpidest, koörbesarnane
tühi ja wee läbi urbliseks söödud lubjamägestik.
Karstis on palju wett, ru sademeid, aga siiski woib teda

weewaeseks nimetada. aapinnalt kaob wesi wäga ruttu

urblistesse j- pragulistesse kaljudesse. Terwe labirint suuri
koopaid, maa—aluseid kuristikka ja käikusid annab kars-
timaastikule ta iseloomu. Sagedaste lopewad seesugused
maa-alused käigud järskude, kohutawate sügawustega, mille

pohja leegi pole suutnud läbi uurida. Paljudes koobastes
kohisewad aastad otsa maa-alused joed, mones paigas on
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nad kuiwaks jäänud. Nähtawaste on wesi omale sügawa—-
male maa sisse tee purenud.- ;

Juba pealiskaudu wdib karstimaastikku ära tunda.

Urbliseks puretud lubja-kiltmaad, urgastikud, sügawad kalju—-
praod, maa-alused koopad ja trehtri moodi or u d liseära—-
nis wiimased) annawad temast tunnistust. Ka on noöndani—-
metatud „pimedad orud“ karstimaastikule iseloo—-
mulikud. Nad algawad mägestikus, nagu orud kunagi, aga
kui neid mööda edasi sammuda, siis seisate peagi kusagil
järsu kaljumüüri ees ja orul on löpp. Selle nähtuse sele—-
tus on wäga lihtne: oru loöpul leiduwad maapinnas süga—-
wad augud ja praod, kust wesi alla woolab, et mööda maa—-

aluseid kanalisid woolates kusagil madalamal mäekallakul
päewawalgele tulla. Sel paigal, kus wesi maa alla

läheb, peab muidugi ka oru löpp olema, sest oru tekitaja
on just wesi. 4

Kdige pealt aga torkab waatlejale karstimaastikul tühi,
koörbeline ümbrus silma. Selle peale waatamata, et Kars—-

tis sademete hulk kuni 290, isegi kuni 400 centimeetrini
touseb, on siiski niiskusepuudus see, mis taimeriiki tousta

ei lase. Ka uhub kaljupragudesse woolaw wesi wähemagi
mullanatukese maapinnalt ära. Ja mis wesi järele jätab,
selle lennutab tuu l nelja ilmakaare poole laiali. Peasüü
koiges selles langeb aga inime se peale.

Wanal ajal oliwad Austria Karsti mäed toredate

metsadega kaetud. Juba roomlased laastasiwad laewade ehi-
tamisega palju maad ära, aga kdige suuremat häwitusetööd
tegi Venezia wabariik. Pea-aegu kdik mets raiuti maha,
kuna uue kaswatamise eest mingisugust muret ei kantud.

Aastasadade wältusel kadus noõnda taimeriik, wesi ja tuul püh—-
kisiwad kaljud puhtaks ja puresiwad kaljudesse kord-korraltikka
sügawamad pesad, kuristikud, koopad.

Wiimasel ajal püüab Austria walitsus seal koörbes

metsa istutada, aga ta leiab elanikkude poolt otse
wastutöötamist. Tühjadel kaljudel leiawad lambad ja kitsed
ikkagi toitu, noore metsa all seiswad maakohad sulutakse aga
karja eest täieste kinni. Just see teeb metsa istutamise ela—-
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nikkudele nii wastikuks: ta riisub waeselt inimeselt tema wii—-

mase elamisewdimaluse.
Karsti dinukesed wiljakandwad kohad on orud. Siin

kaswwad wiljapuud ja külwatakse wilja.
Aga pöörame wee juurde tagasi. Kuhu läheb köik see

weehulk, mida maapind päew-päewalt ära neelab? Kaob
ta kättesaamata sügawustesse wdi tuleb ta kusagil allika—-
tena maapinnale tagasi?

Kui maa-alune jogi pea-aegu horitsontalsel pinnal
woolab (nagu maa pealgi), siis tuleb ta kusagilt kaljutunne—-
list mäejalal päewawalgele; tungib ta aga sügawalt maa

alt üles, siis sünnitab ta nünimetätud allikapoti, sü—-
gawa tiigi. Niisugune allikapott on Aach'i allikal olemas.
Ta saab oma wee Donaust; sel jdel on nimelt Im—-
mendingeni ja Fridingeni juures augud pohjas,
kust wesi sügawusesse langeb, nii et joögi wihmasel aastal

2/2 —3 kuuks, kuiwal aastal aga poole kauemaks ajaks kui—-
wats jääb. Wesi jookseb mitu wersta mägede all ja tuleb

wiimaks eelnimetatud Aachi allikana jälle pãewawalgele. Et

just Donau wesi siit allikast woolab, seda katsuti selle läbi

järele, et Donausse enne maa alla kadumist wärwiwat ollust
woi soola heideti. Tuli ilmsiks, et wärwitud wdi soolaseks
tehtud wesi teatud aja järele nimetatud allikast wälja hakkab
woolama. Missugust teed mööda wesi aga mäe all käib,
see on siin täieste tundmata. Arwama peab, et Donau

pöhjas leiduwad augud kord-korralt ikka suuremaks kuluwad,
ja wististe joöuab aeg kätte, kus augud nii lahedad on, et

nad ka suure wee ajal Donau suudawad ära neelata ja ta

Rheini poole kanda.

Aachi allika kaaslastena oleks weel Saksa Juura mä—-

cta Blaubeureni juures olew Sinipott (Blautopf),
yane allikas Sicilias ja Vaucluse'i allikas Avignoni juures,

Löuna-Prantsusmaal.
Sinipott on ümargune, sügaw, saladuslik allikajärw,

mille wesi pöhja pool taewakarwa siniseks muutub. Temast
jookseb Blau (Sinine) jogi wälja. Kust see allikas oma

rikkaliku wee wötab, on tänini seletamata. Rahwas arwab,
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et ta Musta merega ühenduses seiswat ja et ta üleüldse
imeallikas olewat. 164i1. aastal, kui Blau jogi wee-uputuse
sünnitas, woeti pidulik, pühalik käik Sinipoti juurde ette,
kus wihastatud allikawaimu meelitamiseks kaks kuldkarikat

allikasse heideti.
Kyane (Greeka keeli kyanos — rutkkilill) allikast

jookseb niisamuti jogi wälja, kui Sinipotistki, ja tãhelepane-
mist äratab just see, et pdua ajal kdik teised Sicilia jded
ära kuiwawad, kuna aga Kyanes kunagi wee wähenemist
märgala pole. Selle joe kallastel kaswab lopsakas papiruse—-
taim, millest kord paberit walmistati. See on ainukene koht
Europas, kis papirus wabalt, loomulikult kaswab.

Ka kuulus Vaucluse'i allikas Avignoni juures
saab oma wee wististe maa-alusest joest. Ta jookseb ligi
100 sülla koörguse kaljuseina äärest wälja. Madala weeseisu
ajal on korda läinud Vaucluse'i koopasse sisse päãseda, kus

leiti, et wesi kitsast kaljupraost üles keeb.

5. Karsti koopajoõed.

Siiamaani peatasime niisuguste maa-aluste jogede juu—-
res, millest üksnes maa alla minemise wdi wäljatulemise koht
teada on, kuna maa-alune jogi ise tieste tundmataks jäãb.
Aga on ka nüsugusid jogesid, mille warjatud koopateed tüki

maa peal tundma on dpitud. Seesugune on kdige pealt
Reka Karstis, Austrias. ;

Enne maa alla kadumist jookseb Reka kahest katlaorust
läbi, mis kord wististe kiwiwoölwiga kaetud on olnud, kuna

aga wolw aja jooksul sisse on langenud ja nönda orud tek-

kinud. St. Canziani juures läheb Reka koopasse,
mis ligi 2 wersta pikkuselt läbi on uuritud; löpuks kaob

wesi sügawamatesse ja kitsamatesse kaljupragudesse, kuhu
inimesejalg enam ligi ei pääse.

Läbi-uuritud koobas on wölwi sarnane, wolwi korgus
koöigub 180 ja 100 jala wahel. Koopa körgusega wörrel—-

des on tema laius waikene. Järsud kaljuseinad piirawad
maa-alust weewoolu molemalt poolt; mones kohas lähene—-
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wad nad üksteisele sedawoörd, et edasipääsemine wäga raske

ja waewaline on.

Koopas puuduwad tilgakiwid (möned üksikud koör-
walkäitkudes leiduwad maha arwatud). Suur niiskus, mis

koopas walitseb, takistab tilgakiwide tekkimist. Selle eest on

aga Reka peal terwe rida koskesid. Koopa suust kuni

„Surma mereni“, kus Reka sügawusesse kaob, on 28 suu—-
remat ja hulk wähemaid koskesid ning kärestikka. Idgi lan—-

geb oma jooksul sedawoörd järsku, et ta isegi suured kiwid

wooluga kaasa kisub ja noõnda ikka sügawamale kaljusse sööb
ning koopa körgemaks muudab.

St. Canziani koopa lopul, eelnimetatud „Surma mere“

juures, woolab jogi kitsastesse kaljupragudesse. Kas ta

kusagil weel kord päewawalgele tuleb, on teadmata. Wee

wärwimise katsed ei ole mingisugust selgust toonud. Surma

merest 12 wersta eemal on mägestikus Lindneri koo—-
bas 151 sülla sügawuse kaljupraoga, mille pöhjas wee—-

wulin kostab. Ehk on see Reka?

Kuhu Reka oma edasijooksul pöörab wdi kuhu ta wälja
jookseb, on mdöistatus. Peaks arwama, et ta kusagil Adria
merde langeb. Kui see tdeste nönda on, siis sünnib see
allpool merepinda. On ju todepoolest hulk mageda
wee allikaid Adria meres teada, aga need koik annawad
nii wöhe wett, et ühtegi neist Reka pääseteeks ei saa pi—-
dada, olgu siis et jogi enne merdejodudmist mitmesse harusse
jaguneb.

Ka eespool-nimetatud Adelsbergi koobas on
endise maacaluse jde jooksukoht. Koopa suust natukene maad

sügawamal jaguneb koobas kaheks; madalamas harus jook—-
seb weel praegu Poik'i jogi, kuna korgem haru kuiw seisab.
Siin ongi need imelised tilgakiwid (stalaktidid —

ülewalt

alla rippuwad, stalagmidid — alt üles ulatawad kiwipuri—-
kad, mille poolest see koobas üks kdige kuulsamatest terwes

ilmas on. Ka Poiki jde koobast mööda wdib kaugemale edasi
pääseda, kuid see koobas pole sugugi ni ilus ja huwitaw
kui Reka oma:

Poik ühineb oma jooksul teise maa-aluse jdega, mis
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Zirknitzi järwest jookseb, ja tuleb warsti peale
seda päewawalgele. Oma pärastisel jooksul satub ta aga
kriidilisele maapinnale ja kaob uueste ära, alles pika maa—-

aluse rändamise järele pääseb ta Laibachi soo—-
desse wälja. :

Nende jogede arw, mis Karstis tükati maa peal ja
tükati maa all jooksewad, on löpmata suur. Maapind on

kuristikka ja pragusid täis, mis sinna sattuwa wee ära nee—-

lawad. Mönikord aga, iseäranis suurte wihmade ajal, kor—-

juwad kuristikud ja augud wett täis ja siis muutuwad nad
allikateks.

Zirknitzi järw, kust Poiki haru jookseb, seisab
Adelsbergi koopast ida pool lubjamägestikus. Järwe pee—-
takse juba wanast ajast saadik looduseimeks. Ta tdouseb
wäga ruttu wett täis ja wdöib isegi uputusi tekitada, aga
ta jääb ka niisama ruttu tühjaks, kuiwaks. ÜUmberkaudsed
elanikud räägiwad, et selles järwes kalu wdiwat püüda,
künda, külwata, wilja ldigata ja jahti pidada! Järw on

umbes paar sülda sügaw; tema pdöhjas leiduwad trehtri-
taolised sügawad augud, kust wesi ära jookseb ja tüki maa

peal kusagil allikatena wöi maa-aluste jogedena päewawal—-
gele ilmub. Järwe ärakuiwamise korral pögenewad kalad
nendesse aukudesse, kust neid wäga kerge on kätte saada.

Maa—-aluste wete loomariik on wäga huwitaw. Zirk—-
nitzi järwe kalad, enamaste haugid ja linaskid, pogenewad
wee wähenemisel järwe pdöhjas olewatesse sügawamatesse
aukudesse, kust nad alles wee kerkimise ajal jälle wälja tule—-

wad. Kus ja kudas need kalad maa all elawad, on tead—-
mata. Nende ajutiste maa-aluste elanikkude kehaehitus on

täieste harilik, normalne. Aga siin leidub ka niisugusid
loomi, mille keha maa-aluse elu kohaselt on muutunud.

Kdige pealt on silmad kas täieste wdi osalt ära kadunud.

Kdige tuttawam niisugustest loomadest on koopa-olm
(proteus anguineus), orn, läbipaistew kahepaikne, kelle

silmad nahaga kaetud on. Et nahk läbipaistew on, siis
märkawad loomad küll walguse ja pimeduse wahet, aga
mingisugusid kujusid ei suuda nende silmawork kinni püüda.
Kui see loom päewawalgele toodakse, siis ilmuwad tema
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heledale nahale mustad plekid ja ta sureb natukese aja
pärast ära. —

Teised koopaelanikud, nagu koopawäht (camba-
rus pellueidus), hulk putukaid, ämblikuid, tuhatjalgseid
jne., on täieste ilma filmadeta, nad tuletawad kambriumi-

ajajärgu pimedaid mere-elukaid — trilobitisid meelde, kelle

silmade puudus nii imelikka arwamisi on sünnitanud.

—

J

1



VII.

Jääliugustikud.

1. Jããliugustikkude tekkimine ja liüikumine.
Me astume küsimuse juurde, mis aastakümnete jooklsul

palju arwamiste lahkuminekut ja waidlust on sünnitanud.
hegi geologialise jöu tähtsus pole niisugusid wastukäiwaid
mötteawaldusi tekitanud, kui liugustikujää puremine
ehk erosion. Kuna mitmed kuulsad teadlased, nagu
Ramsay, Tyndall, Geikie, Penck jav. Drygalski,
jääliugustikkude puremisejudu wäga suureks peawad, salga—-
wad teised — Kjerulf, Heim — ta täieste maha.
Möned uurijad lähewad isegi niikaugele, et jääliugustikka
otse maapinna kaitsjateks peawad, sest jäälade takistawat

jookswat wett ja ilma moju maapinna kallal töötamast.
Et nende arwamiste kohta mingisugust seisupaika wötta,

selleks döpime koöige pealt jääliugustikkude füüsikalisi
omadusi ja nende edasiliikumise-wiisi tundma.

Jääliugustikud tekiwad körgete mägede
lumewäljadest; see on tänapäew kindlaks tehtud tde—-

asi. Mägedelumi läheb madalikkudelumest pea-asjalikult
oma enam tuhtja olekuga ja kergusega lahku. Kui lumi
kuude kaupa korgetel mägedel seisab, muuntub ta pikkamisi
soömerlumeks — teraliseks, rabedaks hulgaks. Muutus

sünnib pealmiste lumekihtide röhumise ja soema ning külmema
ilma wahelduse tagajärjel.

Söomerlumest saab edaspidisel arenemisel soõ merjää
ja tema muutub oma alumistes kihtides tihkeks, sinakaks
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liugustikujäätks. Kdige selle muutuse juures lähewad
endise sömerlume terad alatasa suuremaks ja köwemaks, kuni
nad suurteks tükkideks kokktu walguwad. Arwud näitawad
järgmist: 1 kantmeeter wärsket lund kaalub läbisegi 5, 1 kant—-
meeter soömerlund 30—36, liugustikajääd 55 puuda.

Mönikord tekiwad ta keskmise korgusega mägedes jää—-
liugustikud. Korgetes mägedes on see aga harilik nähtus, sest
siin ei sula ju lumi kunagi koöik ära. Teatud koörguses, tea—-

tud joonel, „soömerlume-joonel“, tuleb eluletekkinud jääliugustik
wiimaks lume alt nähtawale ja wenib pikkamisi igawese lume

piirist palju madalamale. Alpides seisab igawese lume piir
1289 sülda merepinnast koörgemal, aga jääliugustikud ulata-

wad kuni 700, isegi kuni 470 sülla körguseni. Sellel liiku—-

misel otsib ta omale teed mööda orgu, sellekeerdusid ja
käänakuid faasa tehes, muutub mones paigas kitsaks ja pak—-
suks, kuna ta teises kohas, kus org laiem on, laiaks ja madalaks

läheb. Ta on täieline jääjdgi.
On orupdohi üh tasane, siis saab ka jääjde pind niisu-

n Wastasel korral murdub jää, sünnitab praod, löhed.
s org järsud, koörged astmed sünnitab, seal puruneb jää—-

jogi murdudes tieste ra, muutub suurte ja wäikeste jäãã—-
tükkide, pankade lademeks. Niisugusid paikasid peawad ka
koige wilunumad mäereisijad läbipääsemataks. Mönikord
omandawad jääjde murdumisel tekkinud jäcäpangad pikkade
tornide, obeliskide kuju (w. pilt 79), aga mida korgem, suure—-
päralisem niisugune jäätorn on, seda rutemine langeb ta

suure mürinaga kokku ja saadab alla orgu raske jäärahe,
mis möonikord terwele reisi-seltskonnale hukatuseks saab.

Tähelepanemise-wäärt asjaolu on see, et nagu weepind
allpool koske jällegi siledaks, waikseks muutub, niisama ka

jääjogi ühiseks, liidetud jäälademeks saab.
Eespool tähendasime, et jääliugustikud sagedaste alla-

poole igawese lume piiri ulatawad. See piir jagab jäã—-
liugustiku teatud wüsil kahte osasse. Ülewalpool igawese
lume piiri kaswab jääliugustik alatasa suuremaks ja palkse-
maks ja sunnib alumisi kihtisid mööda mäekülge edasi liikuma,
madalamale wenima; joduab aga jäliugustik allapoole nime-
tatud piiri, siis hakkab soojus temale liiga tegema, teda
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wähendama, häwitama. Aga ei pea mitte arwama, nagu
oleks igawese lume piir midagi kindlat, alalist. Lumerikastel

ja tkülmematel aastatel tuleb ta allapoole, soojematel ja
lumekehwadel läheb ta jällegi ülespoole tagasi. Ühe sönaga
— ta kdigub ühes kliimaga.

On orukaldad, mille wahel jääjogi seisab, korged ja

—— 14 1— —2 — 1 91444 ——A
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emañgus Chamonix (l. schamoni) küla lähedal olewa Bossoni
jääliugustiku ääres.

järsud, siis pudenewad sealt ilma mdöju ja juhtuwate mäe-

ojakeste tagajärjel suuremad wdi wäiksemad kiwid alla jä—-
liugustikule, libisewad teda mööda edasi ja jääwad alles tema

serwale peatama. Nönda tekiwad jääliugustikkude serwal
kiwiwaremed, kiwiwallid, ajurüha d. Kui jääliugustiku
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löpu lähedal seiswaid kiwa lähemalt waadelda ja neid nende

kiwitdugudega wörrelda, millest orukaldad koos seisawad, siis
selgub, et paljud kiwid pika tee ära on käinud, enne kui nad

peatama on jäänud. See nähtus töendab, et edasiliikuw
jääliugustik oma peal olewaid kiwa enesega kaasa weab.

Nagu wäiksed jöed üheks suureks jdeks kokku heidawad,
nöndasama ühinewad ka jääliugustikud. Selle sündmuse kdige
paremaks tunnistuseks on ajurühad eht kiwiwallid, mis jää—-
liugustikkude keskel leiduwad, nöndanimetatud keskwallid.
Wiimaste tekkimine oleks arusaamata, kui mitte ei oletaks, et

siin kahe ühinenud jääliugustiku äärewallid ühiseks
keskwalliks kokku on walgunud. Siit järeldades peaks igal
pea-jääliugustikul niipalju keskwallisid olema, kui palju ta
haru—-jääliugustikka enesesse on wotnud. Kuid nähtused ei
tdenda iga kord seda arwamist. Maapinna ebatasasuse ja
mone muu asjaolu tagajärjel ei liigu jäã terwes jääliugus—-
tikus igal pool ühesuguse kiirusega ja nönda ühinewad
monikord kaks keskwalli woi keskwall ja äärewall üheks.

Mitu korda on jääliugustikkude liikumise kiürust möd—-

detud ja leitud, et nad ka selle poolest jde sarnasedon: jäã
lügub keskel kiüremine ja äärlel aeglasemalt. Enamaste wdib

ka tähele panna, et jääliugustiku edasiruttamine löpu poole
wähemaks jääb; maapinna mitmekesidus wdib aga siin muu—-

datusi tuna. Jääliugustiku edasiwenimise kiüirust moddetakse
teatud wiisil märgitud kiwide abil, mis jää peale sirgesse
ritta pandakse, kuna rea otsakoht kudagi ära märgitakse.
Möne aja pärast wdib tähele panna, et koöik märgitud kiwid

edasi on liikunud, nimelt aga nönda, et kiwirida jäliugustiku
jooksu järele looka on läinud; see tähendab: keskmised jäã—-
osad on kiiremine liikunud kui äärmised.

Jääliugustikud liiguwad terwe aasta, suwel kiiremine,
talwel aeglasemalt. Üleüldse on aga nende edasiminemise
kiirus wäga mitmesugune, mis jää, paksusest, maapinnast ja
kliimast ära oleneb. Europa jääliugustikkude keskmise osa
kiirus on 130—360 jalga aastas, s.t. 100.000 kuni 1 miljon
korda wähem kui jögedel. Himalajas ja Gröönimaal on aga
tähele pandud, et sealsed jääliugustikud kiiremine edasi lii-

guwad. Gröönimaal käiwad mdöned jääliugustikud aasta



225

jootsul kuni 6/2 wersta ära. Imelik nähtus Gröönimaa

jääliugustikkude juures on ka see, et seal jääã isegi wastu

mäge üles ronib.

Aga kudas liigub jääliugustik edasi? On see lihtne
libisemine? Liigub jääliugustik kui terwe, ühine tomp
woi osade kaupa?

Jääliugustikkude liikumise küsimus on terwe rea kdik—-

sugu teoriaid sünnitanud. Asjata oleks nende juures peatada.
Selle asemel pöörame tähelepaneku nende tde-asjade peale,
mille põhjal jääliugustiku liikumist tuleb seletada.

Kdige pealt olgu tähendatud, et liugustikujää
teatud moöoödul sitke keha on. Löök wdib teda pu—-
rustada, aga roõhumine, wajutamine toob teistsuguse tagaiärje
nähtawale. Juba eespool rääkisime sellest, et jä suure roõhu
all ka siis sulama hakkab, kui soojamoötja alles külma ni—-
tab. Jääb aga röhumine wähemaks, siis külmab jääst
saadud wesi uueste ära. Jääliugustikus on lugu just
nii, et allpool-seiswad jäätkihid wäga suure röhu all seisawad,
mis nad sulama ajab ja osalt weeks muudab. Wesi walgub
muidugi mööda mäekülge allapoole, kus ta röhu alt waba—-
nedes peagi jälle ära külmab. Ühes sellega, et jääliugustiku
koige wähemas osas röhumise tagajärjel alatasa wesi leidub,
muutub ka jää sitkemaks, weniwamaks ja liigub koörgemal
mäeküljel olewate kihtide röhumisel alla oru poole. Nönda
on jääliugustik alaliselt muutumas ja liikumas. Sellest
annab tasane pragin märku, mis tema juures wahet pidamata
körwu kostab.

;

*

*

Et jääliugustik edasi liigub, siis tulewad temasse sat—-
tunud kepid, reisikotid, taskukellad ja muud reisijatel kaduma
läinud asjad wiimaks alumises otsas wälja.

Sügawa kohutusega mäletatakse wenelase Dr. Hameli
reisi-seltskonda, mis 1820. a. Montblanc'i juures hukka sai.
Neid oli üleüldse 11 meest. Lumewäli, kus peal nad sam-
musiwad, seisis jä alusel. Kortaga lohkes jää ja hakkas
allapoole libisema, pooli mehi enesega kaasa wiies. Warsti

hakkas ka pealmine jää toetuse puudusel liikuma ja wiis ka

Dr. Lindemann — Maa ; 8
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wiimased mehed alla kuristikknu. Ainult üks nendest pääsis
eluga. Alles neljakümne-ühe aasta pärast hakkasiwad hukka—-
saanute kehaosad ja asjad jäälademest kord-korralt wälja
tulema.

Inglise kapten Arkwright(l. arkrait) sai 1866. aastal
jääliugustikul hukka ja tema keha tuli 1897. a. pea-aegu
terwelt wälja; ainult jalad puudusiwad; need ilmusiwad
1899. a. nähtawale. :

2. Jäliugustikkude sulamine ja selle moõju.

Jääliugustikkude alumine ots läheb kestwa sulamise
tagajärjel igal suwel tuntawalt madalamaks. On juba am—-

mugi teada, et kes jãliugustkkudele tahab ronida, see seda
öösel wdi hommiku wara peab tegema. Kes lduna-ajal jää-
liugustikult neidsamu paiku mööda alla tuleb, kust ta hom—-
mikul enne päikese tdusu üles ronis, sellele torkab üleüldine

muutus silma. Hommikul oli jää kuiw ja sile, lduna-ajal
niriseb wesi arwamata paljudes jäätiredes; üksikutest wäikes-

test tiredest saab oja, mis jääã sees jookseb ja sagedaste nii

suur on, et temast raske on üle hüpata. Terwel jäliugus—-
tiku pinnal tunduwad reisija jala all poolsulanud pehme jäã
ja külm wesi. Wajub aga päike mägede warju, siis kaob

wee jooksmine pikkamisi ära. Kdik muutub jälle waik-

seks, surnuks.
Jääliugustiku all kestab sulamine maa seest kiirgawa

soojuse mojul wahet pidamata edasi, ka talwel külmaga.
Selle kdige selgemaks tunnistuseks on liugustikujoögi,
mis aasta otsa jälademe alt wälja woolab. Suwel on
nende jogede suurus muidugi hoopis teine, sest siis annawad

jääpinnal nirisewad ojakesed sügawatesse liugustiku-aukudesse,
jääkaewudesse (need on sagedaste oma 50 sülda sügawad
ja näiwad jäälademe pdhjani ulatawat) langedes neile tun—-

tawalt weelisa. Jääkaewud seisawad terwe hulga jää-aluste
tana lide kaudu üksteisega ühenduses. Neid mööda woolab

jääpinnalt tulew wesi ja koguneb wiimaks ühisesse joökke —

tiugustikuwärawasse, mis jäcliugustiku löpul jäã alt

wälja tuleb (w. pilt 80).
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Noönda siis pole jääliugustik mitte maa—-

pinna külge kinni külmetanud; ta toetab end
ainult paiguti tema allseiswa kiwikihi peale.
Nende toetuspunktide wahel aga leiduwad käigud ja
koopad, mis mönikord nii suured on, et inimene sinna
sisse pääseb minema. Jäcwärwid nisugustes koobastes,
iseäranis jääpragude läheduses, olla üks imelisematest piltidest,
millest reisijad räägiwad.

Pilt 80. Jääliugustiku löpul3— liugustikuwärawas.

Nagu juba tähendatud, pole liugustikujded alati

ühesuguse weerikkusega. Soojal ajal töuseb wesi nendes lduna—-

ajal koige korgemale, sest seks ajaks ühinewad maapinna
soojuse ja päikesepaiste mdjul tekkinud weewood ühiseks ko—-
guks. Mis aasta-aegadesse puutub, siis hakkab nendes

jogedes wesi kewadel tdusma ja töuseb kuni suweni; sügisel
langeb wesi jälle alla ja talwel jookseb ta ühesuguse rohkusega
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kuni kewadeni, kus endise aasta nähtused uueste korduwad.

Ida-Alpi jogedes on suwel wiis korda rohkem wett

kui talwel; Rhones aga touseb see wahe kahekümnekordseks.
Peale Rhone wdiks weel Rheini ja Gangest nimetada, mis

oma alguse jääliugustikkudelt saawad. Et jääliugustikud
kdiksugu tolmu, liiwa, muda ja prügiga kaetud on, siis on

nende jogede wesi esialgselt sogane, pima karwa walge wdi

pruunikas, aga warsti langeb kaasatoodud puru joe pdohja
ja siis on wesi ilus rohekas.

Suwepäikese soojus annab aja jooksul jääliu—-
gustiku pinnale mitmekesise kuju. Teatawaste tömbawad

mustad kehad rohkem soojust ligi kui walged. Sel pdohjusel
läheb jääliugustikul olew puru rutemine ja rohkem soo—-
jaks kui jä ja nönda sulatawad nad jäã sisse augud.
On jääle kuhugi dhukene liiwajoom peatama jäänud, siis
tekib siia pikergune, poolwiltu jäã sisse minew wanni moodi

auk; augu suu seisab wastu ldunat, tema pohi wastu pöhja.
Hoopis teistsugune tagajärg on päikesesoojusel siis, kui

jää peale suurem kaljura hn peatama on jäänud, mida

päile soojaks ei suuda paista. Nüsugused kiwid takistawad

Pilt 81. Patukahetseja-lumi.
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jää sulamist ja nönda leiawad nad endid peagi jäätorni
otsast, mis wiimaks katki murdub ja kiwi allapoole laseb
weereda, kus endine mäng uueste kordub. Siin paistab jã
juures niisamasugune nähtus silma, nagu me seda maa—-

piramidide juures tundma döppisime. Lubjakiwi-mägestiku
urgastikkudega woib aga nöndanimetatud patukahetseja—-
lund (w. pilt 81) wörrelda, mida Löuna-Amerika Andides

leidub. Wana, pea-aegu jääks muutunud soömerlumi on siin
postideks, piramidideks ja terawateks sammasteks kujunenud,
mis nii tihedaste üksteise korwal seisawad, et läbipääsemine
woöimata on. Hispanlased leidsiwad, et neil koöige mitme—-

sugusematel kujudel sarnadust patukahetsejate palwetajatega
on, ja andsiwad neile nimeks: las nieves penitentes, s. o.

patukahetseja-lumi·
W. H. Workmani arwamise järele tekib „patuka—-

hetseja-lumi“ tuule ja päikese möjul; selleks on waja, et
tuulkauemat aega ühelt poolt puhuks ja et

kauemat aega ilusad päikesepaistelised ilmad

kestaksiwad.
Nagu tähendatud, kaitsewad suuremad kiwid jäd sula—-

— eest. Sedasama teewad ka jääliugustikkude ääre- ja
kestwallid. Sagedaste wdib leida, et äärewall kuni kümne

sülla koörgusel jääjalal seisab: nii palhju on waba, kaitseta
jäã päikesekiirte soendusel ära sulanud. .Kus aga jääjoge korged
ja pudedad kiwimäed ümbritsewad, seal wdib juhtuda, et terwe

jääjogi nii paksu kiwi- ja kaljurahnu—-kihiga kinni kaetakse, et siia
nagu uus mäe-ahelik tekib, millest üleronimine kdige suure-
mate raskustega ühendatud on. G. G. Merzbacheri
kirjeldamise järele paistab Tian-Schani jääliugustikkudel
Kesk-Aasias niisugune nähtus silma. Seal toöusta jäälademel
puhtkaw kaljurahnu-kiht moönikord kuni 50 sülla koörguseni

3. lääliugustikkude wajused.
Kdik see puru, liiw ja kiwid, mida jääliugustikud ene-

sega kaasa kannawad, korjub jääliugustiku löpul suurteks
kihtideks kokku; neid kihtisid nimetatakse löpuwallideks.
Alalise ehk müutumata seisukohaga jääliugustiku
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löpuwall on 25—50 sülda koörge ja seisab poolringis, ringi
köwerdus alla oru poole pööratud. Säherdused wallid lei—-
duwad Alpides ja ka teistes mägedes sagedas:e mitu wersta
paegustest jääliugustikkudest eemal; nad on tunnistuseks, et

jääliugustikud kord kuni tähendatud wallideni on ulatanud.
Kui aga jäliugustik pikkamisi ja wahet pidamata ära taganeb,
siis ei wdi mingisugust walli sündida, ainult wajuste ehtk
kiwirüha wäljad, liüwa ja kiwidega kaetud, annawad

märku, et siin paigas kord jääliugustk on olnud.
Kui jääliugustikkude pinnal leiduwat kiwimaterjali

Pilt 82. Jääliugustiku pohjas kriimuliseks tehtud kiwi.

lähemalt tundma dppida, sis selgub, et ta somerast, mudast
ja terawakandilistest kaljurahnudest koos seisab, mis kdik

läbisegi on pillutud. Pöörame aga oma tähelepanemise
löpuwalli materjali peale, siis paistawad siin kahe-
suguse wälimusega kiwid silma: ühed on terawate nur—-

kadega ja kantidega, kuna teised enam-wähem ümargust kuju
ja nagu poleritud pinda kannawad. Peale selle leiduwad
möne kiwi pinnal niisugused kriipsud, nagu oleksiwad nad

mone koöwa asjaga tömmatud (w. pilt 82). Terawate kan—-

tidega kiwid on nähtawaste jääliugustiku pinnalt pärit. Aga
kudas on need teised kiwid siia löpuwalli sattunud?
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Jääliugustik toob ka oma poöhjas kiwa

e dasi — nonda on lühikene wastus. Ta lükkab, lohistab
kiwa mööda kaljulist maapinda edasi ja niisuguse liikumise
tagajärjel ilmuwadki ümargused, siledad kiwid. Tähendatud
kriüpsud aga tekiwad alati pehmemale kiwile, kui ta wastu

köwemat kiwi dördub.

Kust jääliugustikkude pinnale kiwid (nöndanimetatud
pinnawall) tulewad, see on lihtne ja arusaadaw: ümbrit—-

sewatest mägedest. Palju keerulisem on jääliugustikkude
pohjakiwide (noöndanimetatud pö hjawalli) kodupaika
seletada. Uks osa temast tuleb küll jääpinnalt läbi jää—-
pragude ja jää-aukude. Aga pohjawallid leiduwad ka nii—-

sugustel jääliugustikkudel, mille läheduses kiwimäed puudu—-
wad ja sellepärast pinna poolt mingisugust kiwimaterjali
loota ei ole. Seesugustel kordadel, nagu seda näituseks
Gröönimaal tähele wöib panna, peab arwama, et jääliugustik
ise oma aluspdohjast kiwid wälja pureb ja nad siis pitkamisi
enesega kaasa kannab. -

Wäga keeruliseks muutub kiwirüha liikumine jääliugus—-
tikkudel, kui teel moönesugused takistused ees juhtuwad olema.
Takistuste mdjul wdiwad pöohjakiwid jääpinnale ja pinna—-
kiwid jääpdhja sattuda. See seletab ka, kudas kiwid ja liiw

jääsüdamesse saawad (nondanimetatud sisewalh.
On mingisugune maakoht millalgi jääliugustiku asu—-

paigaks olnud, siis peawad seal ka jääliugustitkude kantud

kiwirüha-hulgad wähemalt osalt weel leida olema. Kohe
toõuseb aga küsimine: kudas neid hunikuid, wallisid teistest
sellesarnastest kiwipuru-lasudest eraldada, ära tunda? Jää—-
liugustikkude tokkukantud materjali pea-tundemärgils on see,
et ta wäga mitmekesine ja ilma mingisuguse korrata
koos seisab: sawi ja liiw, kruus ja kiwikillud ning mitme—-

suguse suurusega ja wälimusega kiwid seisawad kui taina sees
läbisegi; harwa paistab selle segu seest möni suurem kalju—-
rahn silma. Ei ole wähematki kihilist iseloomu märgata.

Nende tundemärkide peale waatamata on siiski juhtu—-
misi, kus ainult pöhjaliku uurimise abil selgeks wdöib teha,
kas teatud kiwirüha-wall jääliugustiku wdi moöne muu jou
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töötamisel kokku on kantud. Woolaw wesi wdib liugustiku—-
wallid ära uhtuda, kiwid weeretamisega ja ddörumisega ühe—-
suguseks ümarguseks kulutada ja nad siis uueste kusagile
kokku kanda. Raske on nuisuguel korral aimata, kas need

kiwid ainult woolawa wee weeretada on olnud wdi on nad
waremalt jääliugustiku turjal sditnud. Aga weel raskemaks

ja keerulisemaks läheb küsimus, kui tektoniliste jodudude
tegewuse tagajärjel just niüsamasugused kiwipuru-wallid teki—-

wad, nagu jääliugustikud neid kokku kannawad.

Nagu waremalt tähendatud, tuliwad jää-ajal jääliu—-
gustikud Europas pea-asjalikult kahest keskpunktist madalikku—-

desse alla: Skandinawia ja Alpi mägedelt. Selle järele
tuleks ka jääliugustikkude löpuwallisid nendest ümbrustest
otsida. Tdepoolest seisab Alpide ümber terwe hulk ni—-

sugusid wallisid. Niisama on neid Pdhja-Saksamaal
Lääne mere rannas leida. Kdige pikem nendest siin
ulatab üle 1100 wersta ja mönes paigas ulatab ta ligi
50 sülda üle merepinna.

:

;

Moönikord leiduwad ilmatu suured kiwirünkad,
mis jääliugustikkudel sajad werstad läbi on reisinud. Ber—-
lini lähedal Raueni mäg del on kaks niisugust mürakat

(Markgrafi-kiwid, w. pilt 83). Rhone orus Monthey
juures on „Pierre des Marmettes“ (w. pilt 84) umbes
70.000 kantjalga suur ja tema tasasel pinnal seisab maja.
Schweitsis on hulgana niisugusid määratuid kaljurahnusid.
Pierre à Bot näituseks on 43 jalga koörge ja 15.000 tonni

rasfke granidimürakas ; ta on jãliugustikul umbes 100 wersta

enne peatamajäããmist ära knud. Schweitsi geolog O. Heer
arwab, et ta selle reisi peale 1000 aastat on tarwitanud.
Ka meie kodumaa on hiiglasuurtest raudkiwidest dige rikas;
rahwas nimetab neid „Kalewipoja räpsukiwideks“.

Senikui weel ei arwatud, et kord jää-aeg on walit-

senud, nähti nendes hiiglakiwides looduseimet. Kord arwati,
et määäratud weewood neid edasi on weeretanud, sealsamas
pũüũti seletada, et Alpid kord niisuguse hirmsa joöuga on ldh—-
kenud, et need kaljurahnud sadade werstade taha lendasiwad.
Kuulus geolog Lyell (l. laiel) arwas, et need määratu

suured kiwid ujuwatel jäämägedel madalikkudele
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olewat kantud; sel ajal pidiwad nimetatud madalikud wee
all seisma.

Et jäämägedega ühes tdepoolest ka kiwid kaasa ujuwad,
on tuntud asi. Poöhja pool, kus suurem külm walitseb,

———

— —

——
— ——
—— 2

——

7 1 2
2—
———
— — —2—
— 2——t
12

7 —
———

—— —
——

—
—
D

—
:
—

2

2

-
S
2
2

2
;

&
d

—
2

E—-

-2
EZ
—
2

5c
&2
—2
2—
2
it
3
—
D

ẽ
2

—

—
—
—
—

—

3

æ

2
2

—

ulatawad jääliugustiku otsad sagedaste merde. Wiimaks aga
murrab wesi nad katki (jääliugustik „poegib“) ja kannab
merdelangenud osad ühes kdigega, mis nende sees juhtub
olema, maal kaugele edasi. Dat win ja mitmed teised on
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niisugusid ujuwaid jäämägesid uurinud ja leidnud, et nende

sees peale liiwa, muda ja wätkeste kiwide ka suured kalju—-
rahnud on. Soemasse wette joöudes sulab jäämägi pikkamisi
ära ja laseb maa sees olewad kiwid ning liiwa merepdhja
wajuda.

Praegu walitseb arwamine, et eeltähendatud suured
kaljurahnud jääliugustikkudel oma praegusesse asupaika on

tulnud. Jääteoria arwab, et jää-aja korgemal tipul jää
Pohja-maaninast kuni Harz'i, Sudetide ja Karpati mägedeni,
Louna-Inglismaalt kuni Uralini ja sealt edasi Aasiasse ula—-

tas. Selle arwamise pöhjendamiseks toodakse järgmised tde-

84. Pierre des Marmettes, 2000 kubikmeetri suurune,
tonni raskune granidimürakas Alam-Wallises, Schweitsis.

Pilt
5000

asjad ette: Nimetatud maa peal leiduwad igal pool ühe—-
taolised wajused — jääãliugustikkude pdhja- ja äärewallid.
See ühetaolsus oleks arusaamata, kni diluwiumi-ajajärgul
Skandinawia jäälademete ja Pohja-Saksamaa ning Pohja—-
Wenemaa mere all oleksiwad seisnud. Ka wdisiwad Satksa—-
maal ja Wenemaal leiduwad pikad loöpuwallid ainult

maisamaal tekkida.

Igalt poolt, kust arwataw jääliugustik lbi on läinud,
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on ta sealsed kaljutükid kaasa wötnud ja nad pärast kusagile
maha jätnud. Kriidimägedest lähiminemisel kannab ta kri ti,
lubjamägedest wötab ta, lubjakiwa kaasa, gipsimägedest läbi
minnes rikastab ta end gipsiga. Ujuwad jäämäed poletks
woöinud niisugust noppimisetööd kudagi toime saata, aga
mööda maapinda edasi weniw jääliugustik küll.

Jääliugustik pureb mööda maapinda edasi minnes selle
teatud iseloomulikul wiisil ära: tetiwad ümargused
kühmud, kiwidele jääwad kriipsud, nende pind on

siledatks oödrutud. Pohjakaljule on parallelsooned,
wöödid sisse kulutatud, mis selle peale nitawad, kudas jää—-
liugustik on liikunud. Needsamad nähtüsed paistawad ka

praeguste jäãliugustiktkude liikumisel silma.

Paik, kus jää-aja mälestusemärka üheskoos näha wdib,
on kuulus Luzerni liugustiku-aed (w. pilt 85).
Igale loodusesobrale, kes Schweitsis reisib, tuleb seda tähele-
panemise-wäärilist maalapikest waatamiseks tungiwalt soowi—-
tada; siin woöib poole tunniga rohkem öppida kui päewade
kaupa raamatuid lugedes. Aluspdhjaks on siin tertsiär-aja—-
järgu liiwakiwi, mille pind ilusaste siledaks on öörutud ja
ära kriipsutatud. Kuni 1872. a. seisis see liiwakiwi pollu—-
mulla ja liugustikuwalli all; sellepärast ongi ta nii hästi
alal seisnud. Kaewates juhuti hüglasuure kalju-augu,
hiiglapoti peale. Kui terwe kiwipind mullast ja purust puh—-
taks oli tehtud, tuli üleüldse 32 liugustikupotti wälja, millest
moned määratu suured on. Kdige suurema liugustikupoti
läbimödt on 26 ja sügawus 31 jalga.

Kdik säärased augud (mäejalal leidub neid sagedaste;
nad on enamaste puru täis) on sel ajal sündinud, kui terwe

kalju peal jääliugustik lasus. Jääliugustiku all woolaw wesi
pani liiwa ja kiwid teatud paikadel ringi käima ja need

kulutasiwad kalju sisse tänapäew ülesleitawad augud, potid,
nöndanimetatud liugustikuweskid. Et lugu töeste nönda on

olnud, toendawad neis hiiglapottides leiduwad kiwid, mis

ilusaste ümarguseks ja siledaks on doördunud. Weel täna—-

päew wdib sedasama koskede jalal ja jdekärestikkudes tähele
panna.
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Ka Luzerni liugustiku-aia kaljupottides leiduwad sile—-
daks doördunud kiwid. Tähelepanemise-wäärt on, et nad

sugugi oma praeguse asupaiga lähedalt pärit pole, waid nad

on jääliugustikul pika tee ära käinud, enne kui nad wee

sunnil kalju sisse auku hakkasiwad puurima. Kdige raskem

nendest kiwidest kaalub 335 puuda. Liugustikupottide wahel
siledal kiwipinnal seisawad siin ja seal kaljurahnud, mis
endine jääliugustik siia on kandnud.

Et waatajatele silmanähtawaks teha, kudas jääliugus—-
tikkude „weskid“ kord on töötanud, selleks on seda laadi
kunstlik „weski“ käima pandud: wesi langeb kaljupotti ja
paneb seal sees olewa kiwi ümber käima. Peale selle seisab
Zürichi professori Heimi walmistatud liugustikumudel liu—-

gustiku-aia museumis.

4. Jääliugustikkude puremine (eksaratsion).

Kas hiiglapotid jääliugustiku pöhjas wdi käredas jde—-
jooksus on tekkinud — igatahes on nad woolawa wee, mitte

aga jäã sünnitus. Ka ümargused kaljukühmud ja kaljude
siledaksödrumine ei ole sona tösises mottes jäã enese sünni—-
tused, waid seda saadab jääliugustiku pöhjawall korda. Aga
nagu me eespool tähendanud, on jäliugustikul omadus

pöhjakiwi purustada ja temast murenenud tükka enesega kaasa
wiia. Sellekohane tegewus laseb end adra omaga wor—-

relda: ka seal kergitatakse maapinna osad esiteks üles, kohe-
wile ja lükatakse siis teise paika. Siit töusebki söna eks-

aratsion — „wäljakündmine“. Töuseb küsimine: kas on

siis töeste wdimalik, et pehme jääliugustik köwa kalju pu—-
rustada ja tema osasid edasi suudab tkanda?

Kuigi pohjawalli ddrumine ja jääliugustiku raskus

kaljulise aluspöhja peale teatud mdju awaldab ja teda moõnes

kohas muudab, siiski langeb peatöö selles asjas külma,
löhtketkülma peale. Nagu tähele on pandud, koöigub
temperatur jääliugustiku pöhjas nulli ümber. Et ka röh u—-

mine seal köikuw ou, siis muutub wee külmamisepunkt
alatasa. Selle läbi kordub wahet pidamata wee jääts saa-
mine ja jää weeks sulamine. Wesi tungib kaljupragudesse;
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külmab ta seal ära, siis käristab ta kaljuprao laiemaks,
nagu me seda eespool tundma dppisime. Kordub niisugune
külmamine ja käristamine sagedaste, siis peab pealmine kalju—-
kiht warsti purunema. Niipea kui see on sündinud, püh ib

edasinihkuw jää murenenud kaljutükid ära ja külm teeb wee

abil oma purustamisetböd edasi.
Pika aja wältusel peab jääliugustik oma asupaiga

pohja nönda ikla sügawamaks uuristama. Et aga
purustamise- ja pühkimisetöö ka jäcliugustiku serwal seiswaid
kaljusid rahule ei jäta, siis peab ddnestik ehk org aeg-ajalt
ka laiemaks muutuma. Alpide orud lasewad mitmes kohas
neid kohti ära tunda, kus jääliugustikud kord oma häwituse-
tööd on teinud: kuni wiimase koörguseni, kuhu jääliugustikud
jää-ajal ulatasiwad, on nad kaljud siledaks hööweldanud,
ümargused wormid loonud. Need paigad aga, kuhu jää—-
liugustikud kunagi pole küüninud, näitawad järskusid, ham—-
bulisi ja nurgelisi kaljutippa ning nurki.

Körgete mägede kdige metsikumad paigad on noönda—-

nimetatud tsirkus orud, mis oma nime poolümargu—-
sest, sagedaste hobuseraua moodi kujust on saanud. Need

kohad on orgude koörgemad otsad ja neid piirawad korged,
järsud, paljad kaljuseinad. Umarguse oru pöhi on tasane,
monikord pisut kallak; kord on ta puhas kaliu, mis endise
jääliugustiku asupaiga märkisid kannab, kord katab teda kdik—-

sugu puru. Oru keskel on sagedaste nogu (wann), kus

järw asub.
Tsirkusoru-maastikud esitawad tihti koige suurepärali-

semat loodusepilti. Waewalt seisab inimene kusagilgi koörges
mägestikus sel mäããral paljaste kaljuseinte moju all ja tun—-

neb enese nii üksiku, terwest ilmast lahutatud olewat kui siin.
Köorbelik tühjus ümberringi, katteta ka jumüürid, metsik, kal—-

jurahnudega ülekülwatud orupdhi —see kdik istutab rinda

dudsuse- ja nagu hädaohtu aimawa tunde.

Oma iluduse poolest üks köige kuulsamatest seesugus—-
test orgudest terwes ilmas on Cirque de Gavarnie

(w. pilt 86) Pyrenei mägedes. Dr. H. Bertram ütleb tema

kohta: „Wdimata on sdönadega seda pühalikku muljet edasi
anda, mille see hiiglasuur looduse-ehitus orukatelt ümbritse-
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guste maapinna sisselangemistega tegemist on, nagu seda
wulkanide läheduses sünnib. Pärast püti nende orgude tek—-

kimist ilma mojuga seletada. Loöpuks jäädi jäãliugustikkude

puremie juurde peatama.
i mööda orgusid, kus kord jäcjoögi on woolanud,

mägedelt madaliku poole liikuda, siis torkab koöige pealt
silma, et nende orgude kestpaigas küna sarnane dönes—-

tik leidub, millel järsud kaldad ja ümargune nöos pohi on.

Org ise aga, mis wee ja ilma mdojul tekklinud, peaks selle—-
kohase teoria järele V laadi olema. Et aga oru alumine,
teraw jagu enamaste köiksugu kiwirühaga täidetud on, siis
omandabta enamaste umbes järgmise wormi: U. Nüriks teh—-
tud alumise otsa asemel on wanail jääjde-orgudel eeltähendatud

Pilt 87. Künaorg, kawa-

lise läbildite näol.

küna laadi(Moödönestik (w.
pilt 87). Küna serwad on ena—-

maste nii järsud, et nad ilma md—-

jul ära purunewad.
Kirjeldatud pilt paistab pal—-

judes Alpide orgudes silma. Ka
pdikorud, mis molemilt poolt pea—-
oruga ühinewad, kannawad niisama—-
sugust laadi. ks ilusamatest kü—-

naorgudest Zillertali Al—-

pides on Floitental (w.
pilt 88). Kdik need orud ei lähe
pikkamisi, waid astmete kaupa mada—-
lamaks. Penck'i arwamise järele

on astmed seal tekkinud, kus mitu jääjoge ühinesiwad: pärast
ühinemist on jääjde puremisejoöud suurem ja doönestab oru

sügawamaks. Pea-oru pdohi seisab harilikult palju madala—-

mal kui pdikorgude oma. Ka siin on eelnimetatud joud
tegew olnud: pea-oru jääliugustik oli paksem kui pdikor—-
gude oma ja noönda puresiwad need ta sügawamaks. Pea—-
liskaudselt waadates woiks arwata, et siin ehk jogede wesi
suurt osa on etendanud. Kui aga jded seda waremalt suut-
siwad teha, siis peaksiwad nad ka praegu oma alustatud
tööd edasi tegema. Noönda on tdepoolest lugu koörgetes ja
kitsastes orgudes. Wesi langeb siin suure kiirusega mööda
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kalju allapoole ja pureb aegamööda ikka sügawamale tema

sisse. Madalamates ja laiemates orgudes lheb aga otse

wastuoksi: nende pind toõuseb köiksugu wajuste moöjul köor—-

gemale. Inni ja Rheini orud on mönes kohas jdewee kan—

Pilt 88. Floitental Zillertali Alpides, tüüpusline
künaorg.
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tud wajustega 25 —SO sülda koörgemaks tehtud kui nad jää-
liugustikkude alt wälja tulles oliwad.

Et just jääliugustikud orgude kaewajateks oliwad, töen—-

dab ka see asjaolu, et sügawad orud just seal leiduwad,
kus kord jääliugustikud asusiwad. Kui aga sealt edasi, mä—-

gestikust kaugemale sammuda, kuhu jääjded ei ulatanud, siis
näeme, et maapind jällegi körgemaks toöuseb. Ided, mis

mägedest alla orgu tulewad, peawad mere poole teed otsi—-
des eesseiswast maawallist läbi tungima. Aga see pole su—-
gugi nii kerge. Sagedaste jääbh wesi mägestiku külje ääres

olewatesse sügawatesse noögudesse peatama ja sünnitab need

ilusad järwed, mis Alpide jalga ehiwad.

Alpide järwed.

Juba suurema jao Alpide pikergune kuju laseb aimata,
et nad midagi muud pole kui iseäranis sügawad, „uppu—-
nud“ orud. Lago maggiore, Piktjärw, on oma nimegi kuju
järele saanud; aga nisama tüüpuslikud on ka Komo ja
Garda järw. Pdhjapoolsetest Alpide järwedest wdöiks kui

tüüpuslikka nimetada: Neuenburi, Zürichi, Stärnbergi ja
Atti järwe. Aga ka Alpide järwede kuningad, Bodeni ja
Genfi järw, pole midagi muud kui „uppunud“ orud, mis

jää-ajal on tekkinud. :
Kdik need järwed on oma pikkuse kohta kaunis mada—-

lad, nagu järgmine tabel näitab:

Pitkkus wers- Kdige suurem Pikkuse ja sü—-
tades. sügawus jalg. gaw. wahetord.

Genfi järw 66 1017 1:226

Neuenburi
,

45 505 1:312

Vierwaldstätti , 34 702 1:168

Zürichi ; 37 469 1:280
Bodeni n 59 827 1:250

Atti ; 19 561 1:117

Garda ;
52 1135 1:130

Komo
7

47 1358 1:121

Pitk a— 60 1158 1:481
Neid arwusid silmas pidades ei wdi kudagi nendega
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leppida, fes ütlewad, et Alpide järwed orgude pdhjas lei—-

duwad sügawad augud on; ennem on nad madalad

wannid, mis jää-ajal jääjogede liikumist sugugi ei ta—-

kistanud. Kui jääteoria wastased tdendada püüawad, et

järwede pöhjas mingisugust jää puremist ei wdinud olla,
sest et sinna kdige pealt nöndanimetatud „surnud“ jää kokku

walgus, mille pinda mööda „elaw“ jäã edasi liikus, siis
peab tähendama, et sellel tdendusel praegu, kus teataktse, et

jääliugustikud ka wastu mäge üles lähewad, kui aga nende

pind kallakam on kui eesseiswa mäeweeru oma, mingisugust
tähendust pole. Wiimane tingimine oli aga jää-ajal kaht-
lemata täidetud. Küll peab arwama, et jääjde puremine
wiimaks seisma pidi jääma, kui praegused järwed teatud

sügawuse oliwad omandanud.
Sün ei tohi seda unustada, et järwed palju mada—-

lamaks on läinud kui nad kord oliwad; see tuleb sellest,
et need tired, mis järwedest wett ära wiiwad, ikka süga—-
wamaks kuluwad ja rohkem wett hakkawad ära wiima, kuna

järwedesse woolawad joöed järwe pöhja wahet pidamata kdik—-

sugu puru ja liiwaga sillutawad. Suuremate jogede suus
tekiwad suured deltad (Rhein Bodeni järwe langedes). On

järw kitsas, siis wdiwad wajused ta kahte osasse jagada
(Thuni ja Brienzi järw). On katsutud järele arwata, kui

palju jöed wooluga järwedesse wajuseid kannawad, ja on

sel puhul määratu suured arwud saadud. Näituseks kand—-
wat Kander aasta jooksul Thuni järwe 300.000, Aare Bieli

järwe 450.000 kantmeetrit wajuseid.
Kuigi niisugused wäljarehkendused alati tode ei taba,

siiski on kindel, et Alpi järwed ummistamisele on pühenda—-
tud. See sünnib otse meie silma all, näituseks Vierwald—-

stätti ja Bodeni järwega. Paljud wäiksed järwed, mis weel
17. ja 18. aastasaja kaartide peal seisawad, on maa-

pinnalt jäljeta kadunud. Seda kiirust silmas pidades, mil—-

lega Alpide järwed ära ummistawad, peab arwama, et sellest
sugugi nii hirmus palju aega möödas pole, kus nendes jär—-
wedes alles jäã seisis.

Me ei taha salata, et mitte koik teadlased eelkirjelda-
tud teoriat, mille waral Penck ja Brückn er Alpide jär-
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wede tekkimist seletawad, wastu pole woötnud. Tähelepane—-
mise-wäärt on, et just schweitslased, Alpide elanikud, kdige
wähem jääteoria poole hoiawad. Paljud nendest arwawad,
et Alpide orud mägede sündimise ajal on tekkinud. Ulem—

Italia pikki järwi peawad moöned endise mere kool—-
dudeks ehtk fjordideks. Töepoolest tuletawad nad neid
meelde. Kuid peab tähendama, et fjordid just seal leidu—-

duwad, kus kord jäã liugustikud on woolanud (Norras,
Schotimaal, Uuel Meremaal, Patagonias). Nönda peab
arwama, et kafjordid midagi muud polekui
jääjdgede fsügawaks puretud orud, mis

praegu mere allseisawad.
Eespool nägime, et maapind seal, kuhu jääjded pole

ulatanud, jälle natukene toöuseb. Ka fjordide juures näeme

sedasama: nad on sügawamal maa sees sügawamad ja
merega ühinemise paigal madalamad. Kui kallas natukene

kerkiks, siis oleksiwad paljud fjordid merest lahutatud ja
neist saaksiwad pikad järwed, nagu me seda Italias näeme.

Kui me Pencki woöime uskuda, siis pole mitte ainult

Alpide järwed jää-ajal tekkinud, waid ka nende körged mäe—-

harjad, järsud kaljutipud, toredad kaljutornid on endisest

m; e ehast jääliugustikkude tegewuse jooksul wälja
wiilitud.

5. lääliugustikkude häwitusetõd.

Fuba waremalt rääkisime jääliugustiktude libisemisest,
laskumisest, mille ohwriks reisi-seltskonnad saiwad. Wahel
aga murduwad terwed rippuwad jääliugustikud ja lendawad

hirmsate jääweermetena alla orgu.
Wiimane suurem jääliugustikkude langemine oli Alpi—-

des 11. sept. 1895. a.: Alteli mäe harjalt murenes 5

miljoni kantmeetri suurune jääpank lahti jakukkus 650 sülda
allapoole, kus ta kuus inimest ja 140 looma ära häwitas.
All wastu orupohja pörgates läks jää puruks ja wiskas

purustatud jäätillud igale poole laiali, mis pärast jääwih—-
mana maha sadasiwad. Jääliugustiku langemise otsekoheseks
pohjuseks oli palaw suwi.
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Sagedam ja weel häwitawam on jääliugustiku tege—-
wus, kui ta edasi woolates mönel jdel tee eest kinni matab,
nii et seal jär w sünnib. Kui siis suur weehulk wiimaks

omale kusagilt pääsetee leiab, siis wdib ta kodige suuremaid
häwitusi korda saata. Vernagtferneri jääliugustik
tztali Alpides on selle poolest kuulus, et ta sagedaste Ache
jde tee eest kinni matab.

Suured katastrofid oliwad seal aastal 1600, 1678

ja 1680. Ka 1772. a. ähwardas hädaoht ja hirmunud
elanikud läkitasiwad saadikud Wieni abi paluma. Seal ei

teatud midagi muud teha kui saadeti suur puur, millega
jääliugustikule auk sisse pidi lastama. Rohelise laua taga
istuwatel herradel pidi jääliugustikust omasugune arusaa—-
mine olema! Sel korral aga jooksis kokkukogunenud wesi
pikkamisi ja kahjuta ära. 1483. a. mattis jäätiugustik jde
tee jällegi kinni. 14. juunil 1845 p. l. pääsis wesi jooks-
ma ja jooksis umbes tunni ajaga koik ära. Wägew woog
wiis teel ees olewad sillad ja majad enesega kaasa, mattis

oru kodiksugu puru alla ja tegi palhju muud kahju.
Tundmata pohjustel tekiwad ka jääliugustiku

enese sees mönikord suuremad weekogud, n. n. wee—-

toad, mis wiimaks lahti wöiwad pääseda ja alla orgu
woolates suurt häwitust sünnitada. 1892. a. tungis niisu—-
gune weewoog Savoja Alpides St. Gervais (l. shärwee)
supeluskoha peale. See oli öösel wastu 12. juulit. Wee—-

woog kandis enesega muda, liiwa, kiwa, kaljurahnusid, jää—-
pankasid ja puutüwesid kaasa. Tema mdju oli hirmus.
Pooled wödrastemaja-hooned langesiwad kokku; seisma jãã—-
-----nud müüürid mattis muda pea-aegu terwelt oma alla; üle

130 inimese sai siinsamas otsa, kuna edasitormaw wool
all orus weel 40 elaniku elupäewad loõpetas. Mäherdune
hirmus joöud wee woolul oli, näitab muu seas see, et ta

hotelli juurde kaljurünka tdi, mis 200 kantmeetrit fuur oli.

St. Gervaisst alamal on lai tasane org; sinna kogunes
umbes 70 dessatini peale 31 tolli paksune mudakord.

Uurimisel selgus, et jääliugustiku sees umbes 65 jala
laiune jää w äraw oli ja selle taga tunnel, mis suurde
kaljuruumi wiis, tkuhu umbes 100.000 kantmeetrit wett wdis
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mahtuda. Nüüd seisis ruum kuiw; wesi oli häwitust tuues
alla woolanud. ;

Ka jäliugustiku kiire edasinihtkumine
wdoib kahju sünnitada. Kuid siin leidub inimestel ikkagi
aega ennast ja oma warandust päästa. Jääliugustiku alla
sattuw maa muutub pikapeale nisuguseks, mis midagi ei
kanra. Wabanebki maapind mone aasta pãrast jäããlademest,
siis on ta oma pehme mulla täieste kaotanud; ainult pal-
jas kiwi paistab igalt poolt wastu.

6.7 Jääliugustikkude muutlik asukoht.

Tde-asi on, et jääliugustikud kord sügawamale alla

orgu nihtkuwad, kord endid jälle mägedele tagasi upitawad.
Seda on juba aastasajad tähele pandud, kuid alles 15
aasta eest hakati neid nähtusi korralikult waatlema, neid
üles märkima. „Rahwuswaheline jääliugustikkude-komisjon“
awaldab iga aasta oma sellekohased aruanded. Kui see
kauemat aega nönda kestab, siis on hea materjal kliima
muutumise kohta käepärast. Sest jääliugustikud on kliima
wastu wäga tundlikud: tdouseb sademete hulk wdi
langeb kestkmine temperatur, kohe liiguwad nad mägesid
mööda madalamale.

Jääliugustikkude wankumise kohta kirjutab Heims:
„Wiie, kümne, kahekümne wdi isegi kolmekümne aasta

jooksul näeme jääliugustikku pikemaks, paksemaks ja laiemaks
weniwat, ilma et me silmaga waadates selleks mingisugust
pohjust leiaksime; ta sammub üle oma endiste piiride, lük—-
kab oma äärewallid edasi, tikub suurte puudega metsa kal—-
lale, purustab ehitused ära ja matab rohelised karjamaad
oma alla, aasta jootsul mitte ainult 30—50, waid ka 200
—230 ja weel rohkem jalga edasi liikudes. Pärast, jällegi
ilma nähtawa pohjuseta, jääb ta peatama, hakkab wähene—-
ma; tema ots, „otsaesine“, muutub madalamaks, sulab ära,
taganeb endiselt asukohalt, kord-korralt ikka kärmemine, wü—-
maks enam kui wersta osa aastas, nii et möte tärkab, nagu
kaoks warsti terwe jääliugustik ära. Siis aga jääb wähe—-
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nemine, kadumine seisma ja algab jällegi kaswamine. Pai—-
galseismine kestab ainult lüühikest aega.“

Kindlamad teated on ainult Alpide ja Skan—-
dinawia mägede jääliugustikkude kohta olemas.

Need näitawad selle peale, et jääliugustikkude asukoha muu—-

tumised ilmaperiodidega kolkukolas seisawad, käsi—-
tkäes kääiwad.

Nagu Wieni maadeteadlane Ed. Br ückner selgeks
on teinud, korduwad ühesugused ilmad iga 35, mönikord ka

iga 70 aasta pärast. Kui ilmaperiod näituseks wilude ja
niiskete ilmadega algab, siis muutuwad nad pikkamisi, aast-
aastalt kuiwemaks ja soemaks, kuna nad periodi loõpul jäl—-
legi külma ja niiske poole kalduwad.)

Järwede ja jogede waheldawas weekoörguses, nende
jää all puhkamises, waremas wdi hilisemas wiinamarjade
korjamises peegeldab ilmade muutumine end wäga selgeste.
Ka mitmed wanade kirjade teated külmadest talwedest ja
lõikuseikaldustest mahuwad ilusaste Brückneri periodidesse.

Miks aga kliima noönda muutub, selle kohta pole mi—-

dagi kindlat teada. Lock yer arwab tähele pannud ole—-

wat, et päikese laikude ja ilma muutuse wahel tea-

kud ühendus olewat. Suurem hulk füüsikusi ja astrono—-
misid arwab, et laikude eht plekkide tekkimine päikese peal
selle suuremast sisemisest tegewusest märku annab ja et see—-
sugusel korral päikesest woolaw soojus kaswab. Seda ar—-

wamist näwad kewadeilmade kohta korjatud tähelepanekud
kinnitawat. On päikesel palu laikusid, siis on kewade soem,
taimededitsemine algab 2—s3 nädalat warem kui niisugusel
lewadel, mil päikesel wähe plekkisid on; pääsukesed tulewad

waremine soojalt maalt tagasi, pohjapoolsed joded saawad
jääst ennem wabaks. Ka on Europas tähele pandud, et

head wiinamarja-aastad alati laigulise päãikese aastaga kokku

langewad.
Kui me aga mitte ainult kewadet tähele ei pane, waid

ka suwe, siis muutub terwe pilt. Suureneb päikese soojus,
siis peab tema kannul kohe auramise suurenemine, s. t. pil—-
wede rohkenemine ja soojuse langemine kima. Ühes koige
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sellega kaswab ka sademete hulk, kerkib joögedes ja järwedes
wesi. Nönda oleks laigulise päikese aasta suwed wilud ja
wihmased. Puaikeseplekkide tekkimine kordub nähtawaste peri-
odidena, mis 11 aastat wältab.

On katsutud jääliugustikkude asukoha muu—-

tumist päikese laikude ilmumise ja kadumisega ühendu—-
sesse seada, aga selle katse takistusena ilmub asjaolu, et
kliima muutused jääliugustikkudes kohe nähtawale ei tule,
waid alles mone aja pärast. Jääliugustik saab oma mater-

jali teatawaste ülewalt soömerlume-wäljadelt, aga seal lan—-

gewad sademed muutuwad alles teatud aja jooksul jäätks,
mis allapoole hakkab liikuma. Noönda wdoiks jääliugustiku
asukoha muutumist alles mönekümne aasta pärast oodata.
Ka peaks woima seda ainult üksikutes paikades tähele panna,
nimelt seal, kuhu ülewalt tulew jäälaine on jöudnud. Tä—-

helepanekud aga näitawad, et jääliugustikud pea alati
ühelja selsamal ajalkas alla nihkuwad wödi

ülespoole roniwad. Kapaistab silma, et soömerlume—-
jää palju rutemine liugustiku alumistesse osadesse jouab kui

seda jäãjde liikumise kiiruse järele woöiks arwata. Näit. on

Vernagtferneri kiirus harilikult 8 sülda aastas, aga 1899. a.,
kui ta allapoole nihkus, töusis tema kiirus 130 süllani.
Jääliugustikkude kaswamine ja edasinihkumine suureneb niis-
ketel ja wiludel aastatel ka ku läbi, et nad allpool paksema
lumewaiba alla maetakse, nii et päike oma soojusega nendele
nii kergeste ligi ei pääse. Wähenewad aga sademed ja
rohkeneb päikesepaisteliste ilmade arw, siis hakkawad jää—-
liugustikud oma seniselt asukohalt taganema. Ei pea aga
arwama, nagu awaldaks juba üks ainus talw wdi suwi
jääliugustikkude peale mingisugust möju. Ka 11—-aastane

period, mille wältusel päikeselaikude hulk kaswab ja kahaneb,
on selleks liig lühikene, et jääjodgedes kaswamisena woi kaha—-
nemisena ilmsiks tulla.

Terwe rida wanemaid teateid näitab selle peale, et

moöne aastasaja eest Alpides ja Skandinawias
(mujalt puuduwad sellekohased teated) jäcäliugustikud
palju körgemal mägedes seisiwad kui täna—-

päew. Hulgana liügub rahwasuus juttusid selle kohta,
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kudas alamale nihkuwad jääjded metsad, karjamaad ja ini—-
meste eluasemed ära häwitanud. Neid on katsutud isegi
mitmesuguste sajatustega ja needmistega peatama panna,

aga enamaste on see tagajärjeta jäänud. ;
Ka jutustatakse teedest, mis niisugustest paikadest üle

Alpide winud, kuhu praegu ainult julge jääliugustikkude—-
ronija jalg söandab astuda. Kuigi uuemad uurimised pal—-
juid sellekohaseid teateid kahtlaseks peawad, siiski peab tdeks
tunnistama, et jääliugustikud praegu madalamal seisawad
kui waremalt. Oliwad ju Körge Tauerni mägedes
omal ajal kulla- ja hoöbedakaewandused, aga
16. aastasaja löpul nihkus jääliugustik nende peale, koike

purustades ja häwitades. 1770.a. saiwad moned kaewan—-

dusekohad jääst wabaks, kuid peagi laskus jääliugustik uueste

tagasi. Wiimastel aastatel on jällegi üks osa kaewandus—-

test jääst wabaks saanud.
Nähtawaste on 16. aastasaja esimesel poolel Alpides

kuiw ja soe kliima walitsenud. Schweitsi ajaraamatud ni—-
metawad 1540. aastat kui ühte köige palawamat. Ided
on kdik ära kuiwanud, maa sisse olla nii laiad praod tekki-

nud, et jala on wöinud sisse pista. Paljud jäämäed sula—-
nud lumest täieste puhtaks. 16. aastasaja teisel poolel aga
tuliwad lumerikkad talwed ja peagi hakkasiwad jääliugus-
tikud allapoole nihkuma. Kdige silmapaistwam oli see aas—-

tatel 1680, 1715, 1740 ja 1775. Nagu arwud näitawad,
sündis see iga 35 aasta tagant. Jäliugustikkude kaswa-

misega käsikäes käisiwad ka köiksugu oönnetused, millest me

eespool räätisime. *

19. aastasajal kaswasiwad jääliugustikud kaks korda:
1814—1820 ja 1835—1855. Suurem jagu jääliugustikka
joöudis neil periodidel (niipalju kui teada) kaugemale
kui kunagi enne. 1815.—1860. aastani kestis jãäã—-
liugustikkude „koörge“ aeg; siis hakkasiwad nad taga—-
nema. ;

Nagu need arwud näitawad, puudub 19. aastasajal
jääliugustikkudel igasugune korralikkus, periodilikkus, nagu see
warematel aastasadadel silma paistab. Wististe oleneb see
osalt sellekohastest kliimamuutustest, kuid täielist sel-
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gust selles asjas tänapäew weel ei ole. Jääliugustikka on

elawate olewustega wörreldud, kellest igaüks oma wiisil elab

ja klimamuutuste peale oma wiisil wastab, reagerib. Prae-
gune jääliugustikkude uurimine näeb oma pea-ülesannet sel—-
les, et iga ütsiku jääliugustiku iseäraldusi, iseloomu tundma
öppida.



VII.

Tuul kui geologialine jõud.

1. Deflatsion.

Tuule jdudu maapinna muutmises hakati alles hilje-
mal ajal tähele panema. Wee ja jääliugustikkude geologia-
lise tähenduse kohta oliwad juba paksud raamatud kirjutatud,
kui tuulest alles ainult seda teati, et ta merekaldal aju—-
liiwa hangedesse kokku kannab. Wesi oli haritud maades
igal pool ja igas seisukorras näha, sellepärast wdidi tema

moju lähemalt tundna oöppida. Tuule tegewus hakkas alles

siis rohkem tähelepanemist äratama, kui uurijate silmad rohu—-
laante ja koörbete peal wdisiwad peatada.

On tuttaw tde-asi, et kange tuul puid ja pödösaid
takistab pikaks kaswamast. Mägedes seisab met—-

sadepiir harilikult palju madalamal kui seda kliima järele
woiks arwata, sest tormid annawad ainult wäiksele lepale,
kadakale, alpiroosile ja kanarpikule körgemal asu. Iseäranis
paistab see üksikutel mäetippudel silma, kuigi nende koörgus
ainult paartuhat sülda üle mere inna ulatab. Tuul mur—-

rab suuremad puud maha, teeb nad wigaseks, sandiks, kowe—-
raks. Aga ei wdi tähendamata jätta, et teda selles asjas
ka lumi toetab.

Weel selgemine paistab tormilistel mererandadel silma,
kudas just tuul taimede kaswu takistab. Saartel, mida
meretuuled igast küljest uhuwad, wdib rik alikumat taimes—-
titkuainult kaljude warjult leida; lagedal kaswawad ainult
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mööda maad roomawad toöud. Ka inimene ei leia taimes—-
tiku soetamiseks säherduses paigas paremat abindu, kui ehi—-
tab tuule kaitseks müüri. Ja sinnamaale, kuhu tuulemüür
ulatab, küüniwad ka puude ladwad, kuna nad köoörgemalt
nagu noaga ära ligatakse.

Seal, kus taimestik täieste puudub, tikub tuul ma a—-

pinna enese kallale, peenikest tolmu ja liiwa üles

keerutades. Sellele tegewusele on deflatsion (s. o. ära—-

puhumine) nimeks antud. Igaüks on koörbete tolmu- ja
liiwatormidest wähemalt kuulnud, kui mitte näinud.
Nemad annawad enestest weel kauge maa peal korbetest
eemal tunda. Sise-Aasia on mitme jala patsuselt tolmu—-

kihiga kaetud, mis tormid aastasadade jootsul sinna on

kandnud. Nagu reisijad seletawad, on nendes maades ohk
sagedaste ka waikse ilmaga mitu päewa kollane ja läbipaist—-
mata, nii et majades iscgi lduna-ajal tule polema peab süü—-
tama, kui lugeda ed

Ees-Aasias ja Pohja-Afrikas on tolm enamaste

punakas. Duthieul ütleb tolmutormi kohta, mille
kätte ta maikuul 1857. a. Bagda dis sattunud, et see
taeiva puna eks wärwinud, nagu seda suurte tuekahjude
ajal öösel näha woöib; päike läinud tumedaks, muutunud
kuu sarnaseks. Tuul keerutanud terwe dhu teliskiwi-punast
tolmu täis, mis nii peenikene olnud, et ta läbi kinniste
akende tubadesse tunginud. Bagdadist umbes 280 wersta
löuna pool möllas sel ajal nisamasugune tolmutorm ja
sundis reisijaid europlasi neli tundi kummuli maas lainama.

Mönikord lendawad üleskeerutatud tolmukübemed wäga
kaugele. Näituseks oli Europas 9.—12. märtsini tol—-

musadu, milleks 9. märtsi torm Sahara koörbes pdohjust
andis. Kdige kaugemaks punktiks, kus tolmu langemist weel
nähti, oliwad Daanimaa saared, s. o. maakohad, mis lige—-
male 2800 wersta tolmu tekkimisepaigast eemal. Niisugune
tolmu lendamine pole lugejale enam uudis: me dppisime
teda juba wulkanide tegewuse juures tundma (Krakatau wii—-

mane suur purtskamine). Vesuvi tolmu on sagedaste Pohja—
Europa maades nähtud.
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Tolmu ja liiwa lennutamine on ainult üks osa tuule

tööst, sest tema pureb ka kaljud puruks (w. pilt 89).
Liiwaterakeste, tolmukübemete näol kannab ta koöwa kalju
küljest ühe tüki teise järele ära. Kus aga päike ja külm

kaljupinnale juba praod sisse on murdnud, seal wdib torm

isegi suuremad tükid kaljust lahti käristada. Siit on ka

arusaadaw, miks koörbetes liiw sagedaste kiwikillukestega
kaetud on. :

Pilt 89. Tuule käes murenenud taliu Ülem-Egiptuses Gise
piramidide ümbruses.

Kiwistusi kandwad kaljutöud on enamaste pehmemad
kui nende sees leiduwad kiwistused. Sellepärast wdib sage—-
daste tähele panna, et kiwinenud loomajäänused pika kalju—-
warre otsas seisawad: tuul on pehmema kalju ära purus—-
tanud ja ära kandnud, kuna ta kiwinenud jäänusest, mis
köwem on, nii kergeste wöitu pole saanud.

Kui kiwi ühisest, ühekoöwadusest ollusest koos seisab,
ödrub, lihwib tuul ta sagedaste siledaks, läikiwaks. Seda
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läiget nimetatakse kör be lakiks. Nüsugused kiwid tu—-
letawad kiwa meelde, mis jääliugustiku alt lähi on käinud.
Ka leidub korbetes ja liiwastel mcrekallastel kiwa, mis tuul

kandiliseks,enamaste kolmeka ndiliseks on puhunud. -

Iseäranis heaste wdib tuule töötamist körbetes
tundma dppida, kus wähemgi taimestik puudub, mis maa—-

pinda wdiks katta. Siin wdib tuul tasandiku mägiseks
maaks ja wastuotsa teha. Tähelepanemise-wäärt on Sa—-
hara koörbes leiduwad üksikud piramiditaolised mäed, järs—-
kude külgedega ja tasase ülemise otsaga, mis koöwemast kiwi—-
tdust on ja sellepärast tuulele on suntnud wastu panna (w.
pilt 90). Kui koörbes raudkiwi-kaljud kusagil leiduwad, siis
kannawad nad hoopis teist laadi kui meil. Siin esinewad
nad enamaste ümarguste kuplisarnaste mägedena; ainult

; 2 ——— —
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Pilt 90. Laudmäed Saharas, Guelb-en-Zerzour'i läheduses.

harwa on nad sakilised, nurgelised. Koörbes sellewastu on

nad urblised, koopalised, täis järska, metsikuid tippusid ja
kuristikka ning kodige imelikumaid wormiawaldusi. Jämeda
kirwetöö on siin päike ja öösine külm teinud, kuna tuul
wiilina on silunud. Ka Kolorado seenkaljusid (w.
pilt 91) peawad mitmed geologid tuule tööks. Aga ka seda,
et körgemad mäedkoik terawad, nurgelised, sakilised ja täis
kuristikka on, tuleb suuremalt jaolt tuule arwesse panna,
kuigi siin teda soojus, külm ja wesi toetawad.

2. Tuule ehitaw tõ.

Pöörame nüüd tuule positiwlise, ülesehi—-
tawa töö juurde. Kdik need määratu suured hulgad
tolmu ja liiwa, mida tuul üles öhku keerutab ja edasi kan—-
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nab, peawad wiimaks ometi kuhugi peatama jääma, maha
heituma ja paksud kihid tekitama. Kdige pealt jääb pilk
liiwakörbetele seisatama. Esiotsa arwati, et niisugu—-
sed koörbed midagi muud pole kui kuiwaks jäänud mere pohi.
Pärast tuldi moötte peale, koörbed tekkida selle läbi, et tuul

mererannalt liiwa alatasa sisemaa poole ajab, mis nöõnda

pikkamisi koörbeks muutub. Wäiksed koörbed wöiwad ehk md—-

nikord nönda sündida, aga näituseks Sahara kohta ei

kolba see seletus mitte, sest siinsed walitsewad tuuled, pas—-
sadid, puhuwad lääne poole, s.t. sisemaalt mere poole.

Suurte körbete liiwawaip tuleb ümberkaudsetest ka ljude st,
mis tuul pikkamisi ära purustab ja laiali
kannab.

Ainult wäiksed osad liiwakoörbetest on tasandikud, ena—-

maste aga esinewad nad laine lise pinnana: teda ka—-
tawad tuulekokkupuhutud liiwahanged. Mis Sahara
liiwahangedesse puutub, siis on need sagedaste pä-
ris mäed, 300—600 jalga körged, ja jooksewad werstade-
pikkuste ahelikkudena üksteise koörwal edasi. Ahelikkude wahel
on orud, moönes kohas ka tasandikud, kus kaljune alus—

Pilt 91. Seentaljud Kolorados, Monumendipargis.
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pohi nähtawale tuleb. Toöuseb aga uus torm, siis lagune-
wad ühed liiwamäe-ahelikud ja tekiwad teised; endise mäe

asemele asub org,oru asemele? liiwamägi. Sirgete mäe-ahe-
likkude seas liiwakörbes lei—-
duwad ka sirbi- wödi
looga— sarnased (w. pilt
92). Nende koöwerduses on

tühi katlasarnane ruum.

Tshiiles ja Turkestanis lei—-
duda neid tuhandete kaupa.
Nad rändawad ruttu ühest
paigast teise.

Peale steppide ja kor—-
bete leiduwad liiwahanged
weel madalatel mere—-

tkallastel, Europas nãitu-
seks Vizcaya (l. wiskaja)
lahe, Poöhja ja Balti

mere rannal. Ka siin rän—-
dawad liiwahanged ühest
paigast teise ja on nii md—-

nestki paigas metsa, terwe

taimestiku ära häwitanud.
Et liiwa liikumist maa poole
takistada, sünnitawad elani-
kud kunstlikud liiwahanged:
nad lööwad tuiskawale lii—-
wale teele reana waia—-

sid ette. Kui niisugusid waia-

ridasid mitu üksteise koörwal

seisab, siis jääb tuiskaw
liiw siia hangena, mäena

peatama. Sagedaste ti—-
dab waiade aset teatud r a n-
nataim — rannanisu
(triticum junceum). Ka

istutatakse liiwa liikumise ta—-

kistuseks juba ammust ajast
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saadik iseäralist liiwarohtu (ammophila) ja pilliroo-taolist
warteskaera (elymus arenarius). Kui need oma juu—-
red juba laiali on ajanud, woib mändide istutamisega haka-
tust teha. ;

Aga mitte ainult taimestikku ei häwita ajuliiw ära,
traid ta sunnib sagedaste terwed külad enese eest pögenema,
nende asupaikasid kümnete süldade sügawuse liiwakihi alla
mattes.. Kui liiwa alla maetud metsad wdoi hooned
mone aja pärast jälle silmanähtawale tulewad, siis pakuwad
nad koöige haledamat pilti: metsast on nagu ärapuretud ük—-

sikud tüwed järele jäänud, majad on rusudeks langenud.
Aga isegi sellega saab liiwatuiskt toime, et ta surnuhauad
pohjni wälja uuristab, mädanenud puusärgid ja surnuluud
wihisewale liiwale asendab.

Rändawate liiwahangede peal käimine
on kahe asja pärast kardetaw. Seal, kus wanemal ajal
mets liiwa alla on maetud, leiduwad wanad, pihastanüd,
läbi ja läbi pudedaks muutunud puutüwed. Kui rändaja
jalg niisuguse puutüwe otsa satub, langeb see silmapilk alt
ära ja inimene kukub mitme sülla sügawusesse auku, kuhu
talle sore liiw peale jookseb, teda oma alla mattes. Praegu
ei teki enam niisugusid hädaohtlikka paiku, sest kui tuiskliiw
kusagile metsa peale hakkab liikuma, raiutakse see eest maha.
Teiseks hädaohuks, mida rändawatel liiwahangedel ette woib
tulla, on tuiskliiwaga täidetud järwed wdi muud weekogud.
Kui inimene nüsuguse liüwapudru sisse juhtub, siis wajub
ta lootuseta põhja.

Tuiskliiwa pind on sagedaste wäileste wagude ja
harjadega kaetud (w. pilt 93). Nad harunewad, aga
jooksewad siiski roobastikku üksteise koörwal edasi. See liiw
tuletab merepinda meelde, mida wike wirwendus katab.
Seesama ehitus paistab ka somerlume-wäljadel pãrast wärske
lume sadamist ja kui koörgetelt mägedelt wdi dhulaewast
waadata, ka pilwede ehituses silma. Kirjus liiwakiwis lei—-
duwad säherdused waod ja harjad mönikord kiwinenult.

Dr. Lindemann — Maa
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3. sLöss.

Löss on kollakas, rabe sawi. Kus teda rohkem lei-

dub, seal teeb ta maapinna wäga wiljakaks. Tema kogune—-
nemisewiisid on wäga iseäralikud. Kord asub ta ühise lade—-
mena oru pohjas, tasandikul woi mäel, kord jälle on ta
ainult paiguti siia ja sinna mäekülgedele peatama jäänud,
nagu see ajuliiwal mönikord wiisiks on. Sagedaste wdib

teda kusagil mäeküljel ainult teatud koörguses leida, kuna ta

ülewalpool ja madalamal täieste — Teda wdib moni-

kord paiguti isegi 180 sülla koörguselt leida. Lössimaastiku
üks silmatorkawamatest omadustest on paljud järskude sein—-
tega doönesteed. Siin wdöib näha, et lössil igasugune
kihiline ehitus puudub: ta on ühine kiwitonp. Mis
tema geologialisesse wanadusesse puutub, siis on ta kahtle—-
mata jää-aja wiimastest periodidest pärit.

Pilt 93. Lainetaolised liiwawaod Sahara korbes.
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Söona tosises möttes ei wdi lössi sawiks nimetada; tal

on selleks liig pahju lupja. Ainult tema pealmised osad,
millest wihmawesi lubja ära on uhtunud, on sawi laadi.

Lössi iseloomulikuks omaduseks wöiks weel tema paljuid
peenikesi torukesi nimetada, mis enamaste ülewalt alla

temast läbi käiwad ja all sügawas mitmeks harunewad. Neid

ümbritseb helewalge lubjakoor. Siin on meil wististe dön—-

sate taimewartega wdi mädanenud taimejuurtega
tegeimist. Aga kust on need siia saanud? Nad näitawad
selle peale,et löss maisamaal on tekkinud, mitte wees. Seda

Pilt 94 Lössi tigud, suurendatud: a — helix hispida, b

pupa muscorum, c — succinea oblonga.

tdendawad ka temast leitud kiwistused; need on peacaegu
alati maatigud. Jlseäranis sagedaste on kolme lüki
leida: pupa muscorum, helix hispida ja succinea
oblonga (w. pilt 94).

Nagu me eespool nägime, pole korbeliiw midagi muud
kui kaljude puru, mis tuul laiali on kandnud. Liiw aga on

selleks liig raske, et oma kodukohast, korbe ümbrusest kaugele
lennata. Hoopis teisiti on lugu peenikese lubja- ja
sawitolmuga; selle kannab tüul tema esialgsest asupaigast
kaugele ära. Siiski harwa tungib tolm nii kaugele, nagu
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1901. a., mil ta Saharast Daanimaani jöudis. Enamaste
jääb ta kfoörbe lähedal olewatesse rohulaantesse
peatama.

Richthofeni ütlemise järele on koörbe“lähedates
maades ohk la täieste waikse ilmaga kollakas ja wähe läbi—-
paistew; niipea aga kui korbetuul puhuma hatkab, mässitakse
koik nagu loori sisse. Sellepärast pole sugugi ime, kui tolm
säärastes paikades wiimaks lademena maha heitub. Rohi
aitab tolmu peatamiseks kaasa, ja et tolni wga pikkamisi

Pilt. 95. Hiina lössimaastik.

rohteneb, siis on rohul küllalt aega pikemaks kaswada, et

järgnewa tolmu püüdmiseks walmis olla.

Tolmuheidendite klassikaline maa on Pöhja—
Hiina, kus neid moönes paigas kuni 1300 jala paksuselt
leidub. Nendesse tolmust tekkinud mägedesse on woolaw

wesi sügawad ödönesteed söönud, mida järsud kaldad molemalt

poolt piirawad (w. pilt 95). Niisamasugused tagajärjed on

aga ka tuule puhumisel. Wankrirattad ja loomade jalad
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löhuwad maapinna puruks, peeneks ja tuul kannab ta laiali;
endise tasase pinna asemele tekib ddnestee, mille sügawus
monikord 7— 14 süllani ulatab ja mis niisugusel korral kui

käimiseks koölbmata maha jäetakse.

Aga kust on see määratu hulk tolmu tulnud? Pöhja—
Hiinas puhuwad pea—-asjalikult loetuuled; nönda siis on

Hiina lössi kodumaa Kesk-Aasia kalju- ja kruusakoörbetes
Mongolias ja Turkestanis. Siin walitseb täieline

maisamaa-kliima, päewa ja öö temperaturi wahe on wäga
suur; selle läbi murenewad sinsed kaljud sagedaste
waheldawa külma ja palawa käes suure kiirusega. Kanged
tuuled aga kannawad peene kiwimaterjali kaugele eemale,
kus ta maha langeb. Et löss Kesk-Aasias sugugi peatama
ei saa jääda, siis on tema maapind ka täieste wilja-aher.
Peenike tolm, mida tuuled temalt ära kannawad, on ju
purustatud kaljude ekstrakt, pollupao ja wilgukiwi
jäänused, mida taimestik oma toiduks nii wäga tar—-

witab. Kaugel eemal teeb aga see tolm maapinna wiljakaks

ja setterralt wöib öelda, et hiinlased Kestk-Aasia tolmust
elawad.

Siin paistab selgeste silma, missugust tähtsat osa tuul
etendab. Ka meie juures töötab ta sellessamas mdottes;
ainus wahe on see, et meie juures tema abil kokkukantud tolmu

hulk wähem on, nii et teda tähele ei pane. Ainult kewa—-

del, kui pllud paljad zon, paistab tuule tolmutamine roh—-
kem silma.

Lössilademed leiduwad aga ka niisugustes paikades,
kus säherdused körbed puuduwad, mis tolmu tekkimiseks
küllalt mahti annaksiwad, näituseks Rheini ja Maini ääres
Saksamaal. Kudas niisugusid nähtusi seletada? Peab
arwama, et löss siia siis heitus, kui ümberkaudsed maad
jääliugustikkudest alles wabanesiwad ja kdiksugu puru ning
kiwidega kaetud oliwad. Taimestik pidi siin esiotsa
Siberi tundraid meelde tuletama: kaswasiwad
samblad ja wiletsad pöösad. Pärastpoole muutusiwad need

paigad rohulaanteks ning alles hiljem pölisteks



262

metsadeks. Et lugu tdepoolest nönda on olnud, seda tden—-

dawad sellekohased kiwinenud loomajäänused.
Teatud lössitöug on ka Wenemaa mustmuld

(epuoseu6); huumusega segatult on ta musta wdi tume—-

pruuni wärwi omandanud, aga tekkimise poolest pole ta

midagi muud kui tuule kandel kokkukuhjatud stepitolm.
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Mägestikkude ehitus.

I. Teekond läbi Alpide.

Korgeid mägesid on kindlustustega worreldud, mille

peale mäereisijad tormi jooksewad ja nad üksteise järele ära
wotawad. Alpidesse on ainult weel wähe mäetippusid järele
jäänud, kuhu inimese jalg pole pääsenud. Igal pool mä—-
gedes, kuhu ligi hakatakse saama, algab teadusline
uurimine. Elaja- ja taimeriik ei paku siin iseäralist
huwitust, seda rohkem aga „surnud“ loodus. Geolog leiab

siit kdike seda rikkalikult, mida ta madalamatest mägedest
asjata otsib. Katmata seisab siin mäe luukere ta silmade ees.

Selle järele wdöiks arwata, et Alpide tundma—-

döppimine geologile kuigi suuri raskusi ei walmista.

Kahtlemata, kui mitte kihtide ehitus ni segamine
poleks aetud! Utsikud kihid, woldid on purustatüd, sega—-
mine pillutud, harjad sisse röhutud, ndod üles kergitatud.
Paljud mäemürakad seisawad mitmekesistest üksteise peale
aetud woldisüstemidest koos, misläbi nende ehitus wäga
keeruliseks muutub. Leiduwad ka niisugused mägestikud, mis
nähtawaste sugugi wolditud pole. Niisuguses paigas astub

woltide asemele köige kirjum ehitusesegnu. Näib, nagu oleks
terwe maapind millalgi hiiglajoöul üles töstetud, kust ta

mahalangemisel wastu koöwa alust porgates tuhandeks tükiks
purunes. Sona tosises möttes on siin alumine osa sagedaste
üles pööratud ja wastuoksa: tertsiär-ajajärgu kihid seisawad
mäe jalal, sealt körgemal triase- ja juurakihid, kuna mäe
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harjal „esialgne“ gneis oma kaaslaste— kristalliliste tahwli—-
kiwidega seisab.

Kui juba niisugune asjaolu geologile peamurdmist
sünnitab, siis peab tähendama, et lugu weel märksa keeruli—-

semaks wdib muutuda. Woöordlemisi ühetaolise mägestiku
keskel leiduwad möonikord üksiknd mäed, mis terwe
ümbruse sekka kudagi ei koölba: wodrad on nende

kiwid, woöörad ka nendes leiduwad kiwistused. Näib, nagu
oleksiwad need mäed möned määratu suured kaljurahnud,
mis jääliugustikkude turjal siia on tulnud; kuid keegi ei tea

kohta tähendada, kust nad oleksiwad woöinud tulla. Schweitsi
Alpide pohjapoolsel serwal leidub niisugusid „woö öraid“

mägesid hulgana. Iseäranis woiks aga Vierwaldstätti järwe
kaldal, Brunneni läheduses olewate paljaste Mythi
piramidide peale tähendada (w. pilt 96), mis hiiglase küba—-

rana n. n. flyschiaheliku peal istuwad (Suur ja Wäike

Myth seisab enamaste juuralubjast, flysch, s. o. liiwa- ja
kildkiwid, tertsiär-ajajärgu wanema periodi wajustest koos).

Aga ka siis, kui mägede ehitus wäga keeruline pole,
on geologil nende tundmadppimisel suured raskused ära wdita.

Kdige pealt on takistuseks kiwistuste wähesus.
Paljudes kohtades peab uurija päewad otsa otsima, enne

kui ta möned nendest leiab, ja nendegi seas on paljud noõnda
kokku pigistatud, nende wälimus noönda rikutud, et neid

raske on ära tunda. Korgees mägedes leidub üleüldse
wähe kiwistusi, enam warjawad neid koörgete mägede jalad.

Paljud kiwitöud on muutuse teel sedaword teise—-
nenud, et nende wanadust raske, otse woimata on ära mää-
rata. Säherdune sfinks on Ida-Schweitsis Graubündeni
tahwlikiwi. Ta mureneb kergeste; seepärast on joögedel
kerge temasse kuristikka pureda. Kuulus oma iluduse poolest
on kuristik Via Mala. Mustad tahwlitiwi-seinad
piirawad teda 1600 jala körguselt. All sügawuses kohiseb
heleroheliue Rhein.

Kuulsad teadlased, nagu Heim, Steinmann ja
Rothpletz, on seda tahwlikiwi uurinud, aga nende arwa—-

mised on öksteisest lahku läinud. Kiwi sees leiduwad kiwi—-

nenud looma— ja taimejäänused, millest ühed ju ur a—, teised
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tertsiär-ajajärgust pärit on. Selle järele näib, nagu
oleks see kiwi wähemalt kahest ajajärgust pärit. Aga ka

mujal Alpides leiduwadniisugused kiwitöud, mille wanaduse
äramääramine teadlased wastukiwatele arwamistele on wiinud.
Ja kuigi wdoimalik oleks Alpide kihtide wahekorda ja kiwi—-

toõugude wanadust tundma döppida, siiski oleks alles ainult ette-

walmistuse-tööd tehtud; seletamata oleks peaküsimus, nimelt —

kudas Alpid on tekkinud. Nad seisawad ju terwest hulgast
mäeharjadest koos ja neil igaühel on oma iseäraldused,
lahkuminew ehitus. Selle asjaolu selgituseks sdidame
Gotthardi raudteega pöhja poolt lduna poole läbi Alpide
(w. pilt 97).

Luzernist sdidame mööda Vierwaldstätti järwe äärt

Küssnacht'i. Ehk see paik küll Alpide äärmisel serwal
seisab, siiski on mäed järwe kaldal juba dige körged. Nad

seisawad molassist koos (wiimane on köwaks muutunud
soömera ja kiwipuru segu). Warsti aga wiib meid raudtee—-

wagun molassiriigist wälja ja meid hakkab flysch ümbrit-
sema — pikkade seljandikkudena, üksikute mäetippudega kroo—-
nitud (wiimaseid öppisime eespool kui wodrast elementi selles
ümbruses tundma). Kui aga rändaja weel edasi lduna poole
joöuab, tulewad talle Brunneni lähedal kriidimäed

wastu, mis kord-korralt ikka koörgemale töusewad ja oma

ehituse poolest nii segased on, et nendest raske on ülewaat—-
likku pilti omandada. Ka siis, kui rändaja järwe löpuni on

joöudnud ja mööda orgu edasi ruttab, piirawad teda ikka
weel moölemil pool Lubja-Alpid. Kriidimäed töusewad
astmete kaupa ülespoole, üksteisest koörgemal seiswaid
terrassisid sünnitades. Möones kohas tuletawad need mäed

otse määratu suuri treppisid meelde. Koörgemale tdustes

lähewad nad alatasa kitsamaks, kuni nad terawa kaljupira-
midiga loõpewad.

Kriidimägedele järgneb kristalliline kildkiwi,
gneis ja läike-kildkiwi. Lubjakiwi, mis esiotsa alusena
näha on, törjutakse ikka körgemale, kuni ta wiimaks weel

mäetippusid ehib (Windgälleni mäetipud). Aga warsti

on wajusekiwid täieste kadunud, mäe jalast kuni tema tipuni
walitseb kristalliline kiwi. ;
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Tessiai

NMassiv

Pilt 97. Schweitsi Alpide geologialised maawööd Luzerni ja
Bellinzona wähekohal. Pdhjast ldünasse mineja leiab siit järg—-
mised maakihid eest: 1. nagelfluh-nimeline molass, mis lubia-,
liiwa-, raudkiwi ja kwartsi segust koos seisab; 2. tettemerulepinnaga kild- ja liiwakiwi eht flysch; 3. pöbjapoolsed Lubja-Alpid
(juura, kriit, eotsen); 1. Rheini harujde Aari kaljustit (raudtiwid
jakr stallilised tildtiwid); d. Ursereni oru dgu (juura-ajajärgu
teisenenud kildkiwid ja lub); 6. St. Gotthaidi mäe kalhjustit
(gneisikiwid mitmesugustelt ajajärkudelt); 7. Val Bedretto eht
„Kaseoru“ nögu (Graubündeni kildkiwi, dolomit, gips); 8. Tessini

kaljustik (tulemägede gneis).
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Eespool-nimetatud kildkiwid ja gneis täidawad siin
mantli aset; tema warjul puhkab gra nit määratu hulgana
(Aari massiw), mis umbes 100 wersta maa peale ulatab
(Gampelist Rhone orus kuni Disentis'eni Graubündenis).
Et raudkiwi siin kildline on, siis peeti teda alguses gneisiks.

Koörgemale joudes muutub org ikla kitsamaks, granidi-
seinad röhuwad ta kokku. Wiimaks jääbainult kitsas kuristik
(„Kuradi org“,, kus pöhjas Reuss kohiseb. Kui aga turistik
loöpeb, siis löpeb temaga ühes ka granit. Jälle paistawad
meile kildkiwi ja paas silma. Teine pool orgu aga (An—-
dermatt'i orus) seisab meie ees jällegi mãratu granidi—-
mürakas — Gotthard. Tema on ajaloo jooksul Saksa
ja Italia rahwaste waheseinaks olnud. ;

Gotthardi granit on wäga muutlik; ka waheldab ta

sagedaste gneisiga. Mones paigas on molemad kaljutoõud
teatud segu sünnitanud. Gotthardi tunnelist (ta on 14 wersta

pikt) tuleb raudtee-rong Airolo juures wälja. Alpide
korgemast kohast oleme juba läbi ja me liigume mööda orgu
allapoole. Warsti aga on uus granidirüngastik meil tee

peal ees: need on Tessini mäed. See on Alpide kolmas
pea-kaljuwöö. Ilmatu suure pakuna seisawad need mäed
naeratawa Ulem-Italia looduse ees. Nende orud on ena—-

maste tühjad ja läbipääsemata; seepärast astuwad rändaja
jalad sinna harwa. Siin mägedes leiduwad ka külad, mille

juurde mingit teed ei wii ja mis ümbritsewast kulturast
eemal seisawad. Mäed seisawad kildlisest granidist
koos; ta on koöwa ja heledat wärwi, kui ehitusematerjal
wäga lugupeetud.

Bellinzonast edasi (w. pilt 98) löpeb granit warsti
ära. Meie ees seisab amfibolidiahelitk (amfiboliton
küünekiwi ja pöllupao segu, wäga wastupidawAumeroheline
kiwi) kolme koörge tipuga. See ahelik on kitsas ja me joöuame
temast warsti läbi — neljanda granidiwöö juurde, mis

Lago Maggiore ja Como järwede wahel seisab („Järwe—-
mägestitk“). Mäeküljed on järsud. Pikkamisi ronib

raudtee-rong edasi. Silma paistab Tessini org ja Locarno
linnake. Warsti ümbritseb meid aga pimedus: me oleme

jällegi tunnelis, mis Monte Cenerest läbi wib.
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Pärast seda läheb tee allamäge Lugano poole. Maastik
muutub ruttu teistsuguseks.

Meie oleme Alpide kristallilisest osast (Aari, Gotthardi,
Tessini ja Järwemägestiku granidiwöödest) läbi ja läheneme
jällegi löunapoolsetele Lubja-Alpidele. Ka molass
paistab siin ja seal silma.

Pilt 98. Schweitsi Alpide geologialised maawööd Bellinzona ja
Como wahekohal. Pohjast loöunasse mineja leiab siit järgmised
kihid eest: 1. Tessini kalhjustik (tulemägede gneis); 2. Ivrea amfi-
bolidijoom; 3. merem igestik (gneis); 1. ldunapoolsed Lubja-
Alpid (trias, juura, krũt, porfir ja porfirit); 5. Löunapoolsete

Alpide nagelfluh.

Kdige oma mitmekesiduse peale waatamata walitseb
Alpide ehituses siiski teatud sümmetria. Poöhja kui

ka löuna poolt piirawad keskel seiswaid gra—-
nidi-ja gneisiwöösid lubja- ja molassimäed.
Kudas niisugust sümmetriat seletgda? Alpide keskwöö on
nähtawaste maapind, mille wulkanilised jöud rohtkeste
körgemale on töstnud. Endised kihtkiwid, mis

üleskergitatud maapinda katsiwad, on wististe koörwale lan-
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genud, laskunudjaesinewad meilespraegu pohja-xja löuna—-

poolsete Lubja-Alpidena.
Peale Schweitsi Alpide on ka Ida-Alpid (Austria-

Ungrias) enam-wähem eelkirjeldatud wüsil ehitatud — keskel
kristalliliste kiwide wöö, pöhja- ja loöunaserwas lubjakiwi—-
mäed. Siiski ei wdi tähendamata jätta, et Ida-Alpide loöuna-
poolne osa wäga mitmekesise ehitusega on, nii et mte tärkab,
nagu polekski siin söna tösises mottes Alpidega tegemist.
Loöuna-Alpid oleksiwad nagu iseseiswad mäed, mis

Ida-Alpidega niisamuti ühenduses seisawad, nagu Schweitsi
Juura Schweitsi Alpidegaß
—— T na- Alpid algawad Lago? Maggiore juures'kitsa
lubjakiwi- ja dolomidiahelikuna, muutuwad ida poole minnes
ikka suuremaks, tugewamaks, lduna pool Karstiga ja
Dinari Alpidega Dalmatsias ühinedes. Aga siingi
pole nendel weel löppu: nad lähewad Albaniasse ja
Greekamaale edasi.

Mis Wahe mere ja Genfi järwe wahel asuwatesse
Lääne-Alpidesse puutub, siis peab tähendama, et siin
teistsugune olukord walitseb kui Schweitsi ja Austria Alpi—-
des. Need mäed seisawad poolkuuna Ülem-Italia ma—-

daliku ümber. Köowerduse sees puudub siinsetel Alpidel
lubja—, flyschi- ja molassiwöö, mis teisi Alpisid igast küljest
piirab. Gneisiseinad näiwad maa sisse langenud olewat ja
töusewad kuni igawese lumeni. Ainult moöne tunni tee lahu—-
tab wiinamägesid ja risi- ning maisipöldusid tühjaist, körbe—-
listest korgemäe-kaljudest.

22. Apide pinnaehitus.

Kuni wiimase ajani murdsiwad geologid Alpide pinna—-
ehituse üle pead. Ainult pärast 1878. aastat, kus Heim
oma teoriaga wälja astus, oldi moni aeg arwamisel, et

mdistatus seletatud on. Peagi aga nähti ära, et Alpid
sugugi niisugune ühine walang pole, nagu Heim oma

teorias vüüdis toendada. Jällegi kobati paar aastakümmet

käsikaudu pimedas. Sellest ajast on Parisi professori Ter—-
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mier'i järgmised sönad pärit: „Alpid oliwad chaos; wae—-

walt juleti üliöpilastega nendest räätkida.“
Wiimaste kümne aasta jooksul on lugu teiseks muu—-

tunud, mdistatuse woti näib leitud olewat. Praegune teoria
täib umbes järgmiselt: Alpides tuleb kahte sugu maad
teineteisest kindlaste lahutada: autochthonilist, mis oma

algpaigale peatama on jäänud, ja kaanemaad,mis wai-

bana, kaanena autochthonilise peale on rännanud, kuna
ta oma esialgsest asupaigast kaugel seisab. Autochthonilised
on köige pealt Montblanc, Aari ja Gotthardi granidi- ning
gneisiwööd, Körge Tauern jne. Nemad juurduwad sügawas
maa sees. Kaanemaa sekka käiwad näituseks Pohja-Schweitsi
kriidimäed ja Pohja-Tiroli Lubja-Alpid.

Et kaanemaa tekkimisest aru saada, toome siinjuures
kawalise joonistuse (w. pilt 99). Pilt kujutab noögu
(ynklinali), mis kahe körgustiku (antiklinali)
Gi ja Ge wahel seisab. Noöos on kaunis sügaw meri,
mille pöhja wajused 8 tekiwad. Need wajused on auto—-

chtonilised, niisama ka mölemad körgustikud nõo kaldana.

Kui nüüd aga järsuma ndo G 1 kaldalt, koörgustikult teatud

maakihid P liikuma satuwad ja Ndo pdohja seiswate wa-
juste 8S peale libisewad, siis sünnitawad libisenud kihid
kaanemaa D, mis wajuste peale „ilma juu—-
reta“ seisatama jääb. Et aga terwe see lugu meie ette-

kujutuse järele wee all sünnib, siis wdiwad allalibisenud
kihtidest D saadud kaanemaa peale uueste wajused (s) tektida,
mis esimeste wajuste sarnased on. Nonda jääb kaas fahe
wajustekihi wahele. Saab see meri millalgi maisamaaks,
siis hatkab ilma mdoöju oma purustusetööd peale ja wdib

Pilt 99. Waibataoline kihtidelade geosynklinalis.
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nönda wee all tekklinud pinnaehituse
köiges ta mitmekesiduses wälja tuua.

Alpides aga on lugu sellepä—-
rast keerulisem, et pärastised maa—-

wärisemised waremalt tekkinud kaane—-
maad sagedaste sedaword ära on sega-
nud, et alg-seisukorda raske on üles
leida ja autochthonilise ning kaane—-
maa wahel wahet teha.

Wajuste aset tädab mdnes

kohas flysch, ühetaoline liiwakiwi—-
ja kildkiwi-lade Alpide poõhjaserwal,
autochthonilise kihina. Paljude ma-

gede kohta on kindlaks tehtud, et
nad „juureta“ on, flyschi peal „u ju-
wad“. Muythist räätisime juba ees—-
pool. Nimetada wdiks weel Silv—-
retta mäge (Ida-Alpides), mis
Fluchthornis3403 meetti, s. o.
1594 sülla koörgusele üle merepinna
töuseb ja igawese lumega kaetud on
(w. pilt 100). Tema pohjas seisab
teatud kildkiwi-töug, selle peal lasub
juuralubi ja siis alles tuleb mägi
ise oma kristalliliste kiwidega, mis
kiwisöe- wdi weel wanemast ajajär—-
gust pärit on. Et see tdeste ndnda
on, seda näitawad mägedes leiduwad
augud, „aknad“, kus nimetatud kihid
nähtawale tulewad.

Terwe Silvretta mägi
lamab ilmatu suures ndos,
mille teatud kildkiwid sünnitawad.
Imestama paneb meid see mratu,
otse ettekujutamata joud,;
mis selle mäemüraka ta juurest
suutis lahti murda ja mitme wersta

taha edasi nihutada. Kas tunneme
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mele nisugusid jdudusid? Moöned geologid wastawad selle
küsimise peale eitawalt ja eitawad sel pohjusel ka terwet

kaanemaa-teoriat. —

3. Alpide ringkonnad.

Eelkirjeldatud „kaanemaa-teoria“ poolehoidjad jagawad
kogu Alpid geologialiselt nelja lahkuminewasse

piir Alpide ja Dinaridide wahel.

—— lahkuminewate ringkondade piirid (Lepontini ring-
kond ühes „akendega“ on punkteritud).

O Lepontini ringtonna kaljutombud.

Pilt 101. Alpi mägede ringkondade kaart.

ringkonda; need on: Loöuna-Alpide, Ida-Alpide,
Lepontini (Lääne-Alpide) ja Helwetsia ringkon-
nad (w. pilt 101). Igaühel nendest ringkondadest on oma

isesugused kaljutöud ja kiwinenud loomajäänused.
1. Loöuna-Alpide ringkond kannab oma nime

sona tosises mõttes asjata, sest tema on praeguste arwa—-

miste pöhjal Alpidest täieste lahkuminew mä—-

gestik. „Dinaridide“ lubja-ahelikud tulewad Dalmatsiast
ja lähenewad Gaili ning Drau orus Ida-Alpidele; Lduna—
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Tirolis muutuwad need kitsad mäe-ahelikud suureks mäges-

tikuks, mis dolomiditippudest, lubjaseljandikkudest, anee
kiltmaadest, liiwakiwist, granidist, tumedast laawakiwist jne.
koos seisab ja geologisid juba ammugi imestama on pannud.

Loöuna-Alpide ja teiste Alpide waheline piir läheb,
ida poolt hakates, esiteks natukene lduna poolt Draud, siis
mööda Gaili orgu ja mööda Rienz'i ning joduab Mauls'i

lähedal oma pdoöhjapoolsele tipule, kust ta edela poole pöörab.
Möolemil pool piiri seisab omasugune maastik ja kiwitoud:

pöhja pool tubliste wolditud mägestik ühetao—-
list iseloomu ilmutawate kiwidega, löuna pool
murdline maa, mis mitmesugustest pankadest, rüngas-
test koos seisab.

2. Ida-Alpide ringkond on oma ehituse poolest
kaunis ühetaoline. Uks koöik kus sellest mägestikust pdiki
läbi minna, ikka paistawad pea-asjalikult kristallilised
kildkiwid ja triase-ajajärgu wajusekiwid,koöige
pealt lubjakiwi ja dolomit, silma.

Pea-aegu terwe Ida-Alpide mägestiku peale waada—-
takse praegusel ajal kui määratu suure kaanemaa peale.
Need kaaned on louna poolt siia rännanud. Nagu juba
eespool tähendatud, on köige kindlamaks kaanemaa tõendu—-

seks mägedes leiduwad augud, mulgud, „aknad“, kus kaane—-

maa järsku otsa löpeb ja nönda alumised kihid, algkihid
nähtawale tnlewad, mille peal kaanemaa lamab, ujub. Nii—-

sugused „aknad“ on Ida-Alpides mitmes paigas olemas:

Gargellenis, Alam-Engadinis, isėranis aga Koörges Tau—-
ern'is. Wiimases paigas paistab läbi „akna“ mäe sisemus
oma granidi- ja gneisisüdamega ja kildkiwi-mantliga.

Ida-Alpid seisawad enamaste Lepontini Alpidest tulewa

aluspohja peal; aga kaugemal pohja pool loõpeb lepontini-—
line alüs otsa ja Ida-Alpidlibisewad Helwetsia Alpide
aluspohjale, mis juura- ja kriidi-ajajrgu wajusekiwidest koos

seisab. Nönda siis seisab Pohja-Tiroli ja Salzburi lubja—-
mägede all arwatawaste teine mägestik, s.t. urtola
Alpide pikendus.

3. Lepontini ringkond on kogu Alpides köige
huwitawam. Oma sirbimoelise kowera wälimusega ulatawad



275

nad Genovast kuni Silvretta mäe döhtupoolse jalani, kus nad

Ida-Alpide gneisi-kaanemaa alla ära kaowad, temale alus—-

pohjaks saawad. Üleüldse on aga Lepontini Alpid Ida-Alpi-
dega ja Schweitsi
Alpidega kdige lä—-

hemas ühenduses:
esimestes ilmub ta

eeltähendatud mul-

kudes, akendes,
teistes mäetip—-
pudena (ware—-
malt nimetatud

Mythid j. m. t.).
Need mäetipud on

kui saared, mis

flyschimerel uju—-
wad. Kdige suu—-
rem „lepontiniline
saar“ seisab Genfi
järwe ümbruses; ta

on 100 wersta pik—-
kune ning 30 w.
laiune mägestik ja
toõuseb oma korge—-
mas tipus, Nie—-

senis, pea-aegu
1125 sülda üle

merepinna. Geo—-

logid on otsusele
tulnud, et terwed

poõhjapoolsed nön—-

danimetatud Ro—-
mani Ees-Al—-
pid midagi muud

pole kui üks suur
kaanemaa, mis loõu—-

na poolt Mont—-
blanc'i oma prae—
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gusele paigale on rännanud. Mis aga Lepontini Alpide kiw i-

desse puutub, siis walitsewad siin juura- ja kriidi—-
ajajärkude wajused. Koörgemal, kaantes, on wäga mitmet

töugu kaljusid: Keskahelikus seisawad autochthonilised
gneisitombud gneisi-kaanemaade koörwal. Isegi
niisugused mäemürakad, nagu Matterhorn, Dent Blanche ja
Weisshorn, ujuwad wödra olluse peal ja on löuna poolt
oma praegusele asupaigale rännanud. Mönes kohas seisa—-
wad seitsmet tougu gneisi kihid üksteise peal, aga nad
koik on üksteisest kildkiwi läbi lahutatud.

Keegi ei aimanud enne Simploni tunneli ehitust,
et siin Alpides kiwid üksteisest sedawörd oleksiwad läbi pdi—-
mitud. Kui tunneli ehitusega algust tehti, oliwad koöik ar-
wamisel, et puurides ligemale 12 wersta pikkuselt ainult

gneisiga tegemist on. Pärast aga nähti, et töötajatel wahel-
damisi kord gneis, kord lubi ja kildkiwi tee peal ees seisab
(w. pilt 102). Tunneli keskpaigas ulatasiwad wiimased
kaljutöud terwelt 4 wersta peale. Et nad kergeste wett

läbi lasewad, sins leidusiwad teel mitmes kohas tugewad
allikad, mis terwe tunneli wee alla paniwad. Iseäranis
halb oli lugu nendes paikades, kus allikawee soojus 30—

40 kraadini tousis. —
4. Helwetsia Alpide ringkonnas walitse-

wad noorema juura- ja wanema kriidi-ajajärgu
kiwid, kuna triase-ajajärgu kiwid pea täitsa puuduwad. Selle

järele peab otsustama, et triase-ajajärgul pea-aegu terwe

Helwetsia rten mannermaa oli. Juura-ajajärgu
keskpaigas hakkas meri jällegi ülewöimu wötma ja siis tekki—-

siwad need määratu suured wajusekihid, mida me tänapäew
Poöhja-Schweitsi Kriidi-Alpidena näeme.

Juura-ajajärgul oli terwe Löuna-Saksamaa wee all
ja kubises tolle-aegsetest loomadest: amm on iti dest, ichthyo—-
saurustest, plesiosaurustest, hiiglasuurtest merekrokodillidest.
Umbes sel paigal, kus praegu Pdohja-Schweitsi lubjakaljud
seisawad, pidi saarestik olema, nagu seda korallilubi ja
kiwinenud maisamaa-taimede kihid näitawad. Praeguste
Alpide keskwöös pidi madal haiswa weega meri olema, mille

wajused peagi täis oleksiwad pannud, kui mitte merepdhi
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sedawoörd poleks langenud, kudas wajused kaswasiwad, nönda
et meri alatasa ühesuguseks madalaweeliseks jäi.
Ainult nönda wöiks seda seletada, et niisugused määratumad
wajused wdoisiwad tekkida, missugustena nad praegu meie

silmade ette astuwad.

Kest-Alpide madalast merest löuna poole edasi muutus

wesi aga kord-korralt ikka sügawamatks: algas suur Wahe
meri, Tethys. Nimetatud madal meri oli oma saartega
Tethyse ja pöhjapoolse mere lahutajaks — ka loomarii—-

gis: loöunapoolsed ammonidid lähewad pdohjapoolsetest
märksa lahku. Süt saab ka selgeks, miks moöned mäetipud
(Mythid) oma ümbrusega worreldes nii wodrad on;
nendes leiduwad kiwistused on Wahe merest pärit, kuna
neid ümbritsewates kiwitöugudes ainult Löuna-Saksa
kiwistusi leidub.

Terwe Helwetsia Alpide ringkond langeb ehituse poo—-
lest kahte osasse: ahelikud, mis Gemmi'st kuni Tödi'ni ula—-

tawad, on autochthonilised, koöik aga, mis nendest ahe—-
likkudest pöhja pool seisab, on kaanemaa. Berni Körge—-
maa ahelikud, Unterwaldi Alpid, Glaruse Alpid, Säntis'e
mägestik — kdik ujuwad palju nooremate kihtide peal kui
nad ise on.

;

Aga kust on terwe see mägestik siia tulnud?

; Loõuna poolt, selle peale tähendawad koik tundemärgid,
wististe Aari ja Gotthardi mägede paigalt. Wima—-
sed granidi- ja gneisimürakad pidiwad sel ajal wajusekiwide,
sedimentide all puhkama, sest magma muutub ainult süga—-
wal maa all granidiks ja gneisiks. Noönda läheneme arwa—-

misele, et Helwetsia ja Lubja-Alpid kord wast
9wersta paksuse kihina Aarija Gotthardi

amnäerünkaid katsiwad, kustnad maapinna üles—-

kummimisel poöhja poole, oma praegusele pai—-
gale libisesiwad. See likumine ei läinud muidugi
mitte nii ruttu, nagu me tänapäew kaljurahnude allalange—-
mist näeme, waid pikkamisi laskus maapind, wististe mere—-

pinna all seistes.
Helwetsia Alpide moölemaid wöösid, autochthonilist ja

kaanemaalist, lahutab teineteisest pikk tertsiär-ajajärgu
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noögu, mida nummulitisid fisaldawad eotseniperiodi kihid
täidawad. Mönes kohas on see nögu dige kitsas ja aru—-

saamata, teises kohas läheb ta sügawamaks ja laiemaks.
Kui mööda Helwetsia ahelikka ida poole minna,

siis näeme, et nad peale ühe koöit Rheini juures sügawu—-
sesse kaowad. See ainukene, mis edasi läheb, on Säntis.
Ta ulatab kuni Ida-Alpideni, end suuremalt jaolt
nende alla peites. Schweitsi Alpide koöige kaugem punkt on

Grünteni mägi Immenstadti lähedal; ta seisab Baieri—-
maa keskmises osas. Kaugemal ida pool kaowad Helwetsia
ringkonna kihid sügawusesse; nende asemele astub wanem

tertsiär-ajajärgu kriidiflysch. Tähelepanemise-
wäärt on, et tema peal niisamasugused „woödrad“ kaljutipud
(granit, ussikiwi, roheline kiwi jne.) „ujuwad“, nagu me seda
eespool Schweitsi flyschi juures tähele panime.

Uuema teoria, s. o. kaanemaa-teoria järele on need

üfsikud „ujuwad“ mäetipud Lepontini Alpidest pärit,
kus nende töugu kiwa tdepoolest suuremalt osalt köiki leida

on. Kui Ida-Alpide kaaned, waibad, Alpidelt ära

libisesiwad, kiskusiwad nad lepontinilisest aluspõhjast üksikud
osad lahti ja lükkasiwad neid oma ees edasi, nagu jääliu—-
gustik oma ees seiswate loöpuwallidega teeb. Need lepon—-
tinilised waremed jäiwad sinna seisma, kus kaanemaa

liikumine ära löppes. Möoned kaasakistud lepontinilised kiwid,
kaljurünkad, sattusiwad liikuwa kaanemaa alla, kus nende

peal röhuw raskus nad sügawasse aluspöhja wajutas.
ksikud mäed ja kaljurünkad kannawad weel praegu endise
„kannatuse“ jälgi oma küljes.

* *

Wöotame loöpuks lühedalt kokku, mis kaanemaa-
teoria Alpide ehitusest pajatab. Kdige pealt heidame
Alpide seast Dinari ahelikud wälja. Mägestik, mis pärast
seda järele jääb, seisab kolmest paksust üksteise
peal lamawast kaanemaa-süstemist koos. Kdige
alumine on Helwetsia Alpide oma, temale järgneb lepontini—-
line kaanemaa, köige peal seisab Ida-Alpide ringkonna oma.

Mitmes paigas mägestikus puudub aga üks wdi teine kaane-
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süstem. Kdik kaanemaad on Austrias ja Schweitsis löunast
poöhja poole, Piemont'is ja Savojas idast lääne

poole lüũkunud. Nende juured seisawad osalt mäe sees,
osalt tema lodunapoolsel küljel. Kaanemaade tekkimist ja lii-

kumist on suitsuga wörreldud, mis korstnast wälja tuleb ja
pärast döhus ühetasaselt laiali läheb. See woördlus lonkab

sedawoörd, et kaanemaad waewalt horitsontalsihil ühetasaselt
liikusiwad, waid mööda kallakut pinda, raskuseseaduse soöna
kuuldes.

Kaanemaadest tulewad autochthonilised keskmäed
kindlaste lahutada (Montblanc, Aari kaljustik, Koörge Tauern

jne.). Nemad seisawad kaanemaade pohja poole pogenemise
teel kui püsiwad nabad paigal. Need keskmüralad on sügawusest
üles kerkinud ja on aja jootsul wist palju madalamaks wajunud.

* *
*

Senini oleme pea-aegu ainult Alpide st rääkinud.

See sündis sel pöhjusel, et need ainukesed mäed on, mille

ehituse kohta enam-wähem kindlad teated olemas on. Kas

ka tesed mägestikud üksteise peal lamawatest kaanemaadest
koos seisawad, on tänini alles otsustamata. Mönede mägede,
nagu Apenninide, Karpatide, Dalmatsia ja Bosnia ahelikkude
ja Rootsi Lapimaal aluwa Sareki mägestiku kohta wdib

selle küsimuse peale kaunis kindlaste jaatawalt wastata, aga
teiste mägede, nagu Himalaja, Kaukasia mägede jne. kohta
oldakse täies teadmatuses.

Wäga tähelepanemise-wäärt mägi on Monte Gar—-
gano Italias. Teda lahutab Apenninidest lai madalik.

Juba pealiskaudselt waadates näib ta Italiast lahutatud
olewat. Geologialine uurimine on ka tdeste näidanud, et

see mägi Italiale wödras, Bos niast woi Dalmatsiast
sisse on rännanud.

Lugeja küsib ehk imestusega: kudas see mägi üle Adria

mere sai? Adria meri on ehk üks nisugustest noögudest,
mille kallast mööda kaanemaad sügawusesse libisewad. Alpide
ndod on juba ammugi kuiwad, Adrias lainetab alles wesi.
Gargano ja Dalmatsia kalda wahel paistab kaljusaar Pela—-
gosa woogudest wälja; ka see on Bosniast siia rännanud.
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Aga weel teisi „wodraid“ kaljusaari on siin; nad kdik on

teiselt poolt Adria merd tulnud. Monte Gargano oleks siis
koöigist nendest suurtest rändajatest kdige kaugemale joöudnud.

Adria mere äärne olukord näitab selle peale, et kaane-
maade libisemine wee all sünnib.

Steinmanni arwamise järele on Kordiljeri
mäed Löuna-Amerikas kaanemaast wabad.
Temas puuduwad ka radiolaririkkad sügawas meres sündinud
maakihid ja tumedad sügawusekiwid; aga ta on rikas wul-
kanidest, millest möned weel praegu töötawad. Ühe soönaga —

see on hoopis lahkuminewa ehitusega mägestik. Peab aga
tähele panema, et Kordiljerid weel „walmis“ pole ja et
nende juures muutusi ette wdib tulla. Sagedaste korduwad

maawärisemised näitawad selle yeale, et siinne maapind
weel tasakaalu pole leidnud. 2

4. Woldimägede tekkimise teoriad.

Senikui alles kindlal, kdikumata arwamisel oldi, et
maakera külmeneb ja külmenemise tagajärjel kokku kifub,
oli mägede tekkimise seletus lihtne: kui maakera sisemus end
kokku kisub, siis püüab maakera pind raskuse mdöjul end

muutunud sisemuse järele seada, teda endist wiisi kindlaste
ümbritseda. Kuid endiseks jäänud maakoor on wähemaks
muutunud maakera-südamele liig suureks saanud. Sellepärast
— tahab ta teda endist wiisi öhukindlalt igalt poolt ümb—-

ritseda, siis peab ta paiguti kortsu, wolti minema.
Nönda tekib maakera pinnale üks wolt teise koörwale ja iga
niisugune wolt on mäe-ahelik.

Selle teoria — kokkukiskumise-teoria paremaks selgitu—-
seks näidatakse dperaamatutes kuiwawa ja koklukisküwa
duna peale. „Nagu selle koor pikkamisi liig suureks muu—-

tub, kortsu läheb ja duna südamele järele wajub, niisama
peab ka maakeraga sündima.“ Tdoepoolest on aga lugu
hoopis teistsugune. Kuiwanud dunakoor on üleni kortsudega
kaetud, wähemgi koore osa pole enam endine sile. Seda—-

sama peaks ka maakera juures ootama: terwe maakera
pind peaks risti-pdigiti käiwate kortsudega,
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mägedega, kaetud olema, mis küll körged, taewani
ulatawad ei pruugiks olla, mida aga siiski tähele wdoiks

panna. Nagu aga lugeja teab, pole lugu sugugi nönda.
Maatera pinnal leiduwad kortsud ainnlt
teatud paikades, wöödes, kuna määratu suured maa—-

tükid täieste ilma kortsudeta, woltideta on (Pöhja—
Afrika körbemaa, Wenemaa tasandik, Poöhja-Amerika kriidi-

kiltmaa).
Kui mönda woldilist mäe-ahelikku waadelda, siis näib,

nagu oleksiwad maakihid kord ilmatu suurte kruustangide
wahel seisnud, mis neid kokku pigistades kortsu on ajanud.
Möned uurijad on katsunud kortsumise suurust järele arwata,
s. t. nad püüdsiwad teada saada, kui suur maakera pind siis
oli, kui ta alles kortsudeta oli, ja kui suur ta nüüd on ning
kui palju maakera radius ehk poolmõdtja kortsumise tagajärjel
lühemaks on länud. Heims'i arwamise järele on see
maamwiir, kus praegu Alpid Pöhja-Schweitsi ja Po jde ma—-

daliku wahel seisawad, enne mägede tekkimist, enne kortsu—-
mist, 112 wersta laiem olnud kui praegu. Niisugune kotku—-
kiskumine oli wdöimalik, kui maakera sisemus 200kr aadi
külmemaks läks. Et koöiki praeguseid mägesid tekitada, / pidi
maakera radius Arrheniuse arwamise järele ligi 50

wersta lühemaks minema. Wiimasel ajal ettewöetud arw a—-

mised näi awad selle peale, et kokkukiskumine Alpide tekkimisel
weel suurem pidi olema.

Wäga kahtlane on, et maakera pind ühes paigas nii

palju kokku kiskus, kuna mujal määratunad maatükid seisawad,
kus igasugune kortsumine puudub. Ei ole arusaadaw, miks
kortsumine ühes kohas nii suur on ja miks ta teises kohas
tulemata on jäänud. Tähendatud raskused lükkame natukene

selle läbi körwale, et me endise arwamise, nagu oleks kokku-
kiskumine maakera sees alguse saanud, koörwale jätame
ja uued tähelepanekud arwesse woötame, mis selle peale nãi—-

tawad, et kokkulükkimine ainult maapinna
kihtisid, rändawaid, nihkuwaid kaanemaid on

puutunud.
Kui pikkamisi edasinihkuwad kihid mingisuguse takistuse

tee pealt eest leiawad, siis on mitmesugused wdimalused ole—-
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mas: jääb nihkumine seisma, siis toetab tulnud maakiht end
wastu takistust ja sünnitab kortsud; pole tee peal leiduw
takistus küllalt tugew, siis purus!awad edasinihkuwad kihid
ta ära ja wiiwad enesega kaasa, kuni nad üheskoos kusagil
koöwema takistuse ees kortsu minnes peatama jääwad; wdöoib

aga ka nönda sündida, et liikuw maakiht üle takistuse ronib
ja pikkamisi siis seisma jääb, ilma et ta kortsusid tekitaks.

Aga missugune on see jöud, mis terwed mäed nönda
mööda maapinda ühest kohast teise weeretab? Kui me

luulekujulistest seletustest eemale tahame hoida, siis wdime

siin ainult raskusejdu arwesse wötta.

Kujutame enestele ette, et maapinnale kas pikalise wa-

jumise, järsu langemise wdi möne muu sündmuse tagajärjel
1400—1900 sülla sügawune noögu ehk geosynklinal
tekib. Nüsuguse noöona esineb meile ka meri, mis kahe
mannermaa wahel seisab. Nood ehkgeoynklinalid on kdöi—-
kidel ilmaigadel maakeral leidunud. Seesugused ndod on

näituseks Mosambik, Malakka ja Prantsus- ning
Inglismaa waheline merekitsus. Kadumisel olewate

geosynklinalide seast wöiks Adria mere peale tähendada:
tema pöhjas lamawad juba Bosnia lubjamäed ja Italia
joöed kannawad temasse wahet pidamata muda ning liiwa.

Nood, geosynklinalid, huwitawad meid sellepärast, et
nad kortsumägestikkude häll on. Kölab otse
paradoksina, et mägestik, mille tipud praegu 4 —7/- wersta

üle merepinna ulatawad ja mis paarisaja tuhandeaasta eest
weel koörgem oli, merepdhjast üles on kaswanud. See kdik
wöis wäga pika aja jooksul sündida. Toöusiwad aga sün—-
dinud mäed kord kuiwale, siis hakkas ilma moju oma tööga
peale ja muutis nii paljugi hoopis teisels.

Üleüldine pöhjusmoöte on see, et purustusetöö palju
rutemine edeneb kui ülesehitamine. Ta maksab ka woldi—-

mägestikkude kohta. Miljonid aastad, mitmed ilmaz-ead
kuluwad selleks ära, et mere pohjast taewani küüniwaid mäe—-

ahelikka üles tuuna; on aga ümberehitawad joöud kord seisma
jäänud, siis kulub wast ainult üks wiiekümnendik ehituseajast
ära, et toredat ehitust kuni pohjani ära häwitada. Selle—-
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pärast arwatakse, et sajatuhande aasta pärast Alpid tuhaks
ja tolmuks on muutunud.

Wanemad geologid oliwad otse wastupidisel arwamisel.
Nemad vskusiwad, et järsud tuksatused, rewolutsionid, nisu—-
gused mäe-ahelikud, nagu Alpid ja Himalaja, lühikese aja
jooksul on lvonud. Woldimägede tekkimine oli kui määratu

suur katastrof, mille wulkanilised joud korda

saatsiwad. Alt tulewa jou ees lohkesiwad maapinnal olewad

wajused, sedimendid, toöusiwad kui luugid üles, awandust
sünnitades, mille läbi magma üles tungis.

Nagu nägime, salgab kokkukiskumise-, kortsumiseteoria
wertikalsete, alt üles tungiwate joöudude tegewuse täieste

maha. Uuemal ajal on jällegi wanade geologide juurde
tagasi pööratud, ainult selle wahega, et nüüd katastrofilise
mägedetekkimise sisse enam ei usta, waid arwatakse, et

pikalised kerkimised nende sündimise pea—-
pöhjuseks on.

Pöörame nüüd uueste geosynklinali juurde tagasi,
millest eespool räätkisime. Teda peawad moölemilt poolt
körgustikud, antiklinalid piirama, mille ilma möjul
saadud waremed (puru) allapoole langewad. Esiteks heitu-
wad nad wööna ümber antiklinalide kalda ja sünnitawad
aja jooksul paksud, järsud wee-alused kalded. Wiü—-
maks ei leia wajused enam tarwilist peatust ja nad libisewad,
nihkuwad sügawamale noökku, kus nad sügawa mere sedi—-
mendid kinni katawad.. Nönda satuwad liiwa- ja kiwirüha—-
kihid, mis körge kalda ääres teklinud, niisugusesse paika, kus
ainult sügawa wee sawi ja luùbja loomulik ase on. Et
nimetatud libisemised mitu korda wdöiwad sündida ja et

nende wahet tükk aega on, kus sügawa mere sedimentide
heitumine edasi kestab, siis on loomulik, et all nöo pohjas
lademed tekliwad, mis liiwa- ja kiwirüha- ning sawi- ja
lubjakihtidest koos seisawad. Siit on ka arusaadaw, kudas
nooremad kihid allapoole ja wanemad ülespoole wõiwad sattuda.

Kas on niisugused wee-alused nihkumised, libisemised
üleüldse wöimalikud? Sügawas meres pole niisugusid maa—-

kihtide libisemisi mitte tähele wöidud panna, küll aga jär—-
wedes. Tähelepanemise-wäärt on selle poolest Zug'i järw.
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Seal oli 4. märtsil 1435. a. esimene suur katastrof, mille
tagajärjel 26 maja ühes järwekaldaga sisse langesiwad ja
60 inimest otsa saiwad. 5. juulil 1886 oli jällegi kalda
nihkumine; sel korral langesiwad 20 maja kokku ja 650
inimest jäiwad peawarjutaàa. Mölemad nihkumised tuliwad
järsku. Selle juures on tähelepanemise-wäärt, et järwe pdhi
sugugi järsk pole, waid wäga libamisi (läbisegi 4/2 o/0).

Sellest on näha, et maakihtide nihkümised ka seal
wdöimalikuks saawad, kus maapind wäga wähe kallak
on. Palju suurem on see woöimalus. seal, kus kaldad järsu—-
malt seisawad, nagu nit. mere pohjas, mis kontinentalse
kallatku 100 süülla sügawusest 00 —I9OO sülla sügawuseni
langeb. Nüsugustel kallastel wdiwad suured ja määratu

rohte joulised nihkumised sündida. Otsiwad ju niisugustes
nihkumistes paljud teadlased (Milne, Arrhenius) isegi ma a-

wärisemiste poöhjust. On nimelt kindlaks tehtud, et

Jaapani, Portugali ja Löuna-Amerika suured maawärisemised
just mere järsandikust, wee-aluste maakihtide
nihkumisest oma alguse saiwad.

Aga kas lähewad allanihkuwadkihid kortsu, wolti?
Mudast ja liiwast ei wdi seda oodata, sest need purunewad
nihkumisel ära; aga koöwenenud maakihtidega wdib seda
sündida, iseäranis kui nad hästi paksud on.

Seega oleks üks mägede tekkimise pdhjus ära tähen—-
datud. Maakera cjalugu nãitab aga, et mãed ainult tecitud
ajajärkudel on sündinud, kdige pealt siluriz, kiwisöe- ja
tertsiär-ajajärkudel. Dewoni- ja kriidi-ajajärtudel on mägede
tekklimist wähe märgata, kambriumis, triases ja juuras aga
mitte sugugi. See nähtus oleks arusaamata, kui ainult
maakihtide nihkumised mägede tekkimise pöhjuseks oleksiwad,
sest säherdused nihkumised pidiwad ju igal ajajärgul olema.
Peab weel miski jöud olema, mis koörged, lümega kaetud
mäeharjad üles on kumminud.

Kdige pealt peab selle peale tähendama, et mägede
tekkimisele ikka wulkanide tegewused järg—-
newad. Sellest paistab wälja, nagu saaks alles mägede
todusmisel maapind sedaword loödwaks, et sügawamal seisew
magma omale päseteed suudab leida. Laawa wälja-ajamine
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oleks maasügawu—-
ses, magmakoldes
aset leidwate sünd—-
muste wiimane

tipp.
Missuguse wul-

kanilise teoria poole
ka hoida, ikkagi peab
oletama, et aeg—-
ajalt maasügawusest
palaw magma
üles maapinna
lähedale tungib.
Omale ruumi

muretsedes su—-
latab magma
ümbruses seis—-
wad kiwid ära,
neelab nad
noönda enesesse.

Jahtudes kisub
magma end kokku,
aga kiwikambad,
mis ta ära sulatab,
peawad suuremaks
paisuma ja oma

ümbruse peale ruu—-

mi otsides suurt
röhumist awaldama.
Köige kergem on

ruumi maapinna
poole saada, sest see
annab järele ja tõu—-

seb wölwi moodi
üles. Nöonda kuju—-
tame meie enestele

Kest-Alpide tekkimist
ette.
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Arwama peab, et niisugune maapinna üleswölwimine

just nögudes, geosynklinalides sündis, sest seal oli maapind
noörgem ja andis magma roöhumisele kergemine järele kui

koörgemad paigad, antiklinalid. Alpide ehituse järele otsus—-
tades pidi esiteks nöo keskelt pikuti mäe-ahelik
üles kerkima (kesk-antiklinah, mis endise nöo

kaheks wäiksemaks osandoks jagas (w. pilt 103).
Esiteks seisis see ahelik terwelt wee all, siis tuliwad moöned

üksikud körgemad paigad saartena nähtawale ja wiimaks

terwe mäe-ahelik.
Aga ehk tekiwad mäed sel wiisil weel praegugi? Näi—-

tusena wdiks seda koörgustikku, seljandikknu nimetada, mis

Atlandi okeanist pikuti läbi käib, Islandi saarest hakates
ja ldunanaba piiri juures löppedes. Kui terwe Atlandi
oleani kui suure ndo peale waadata, siis jagab see seljandik
tema kaheks wäiksemaks, lääne- ja idapoolseks nöoks. See

seljandik on umbes 950 wersta laiuse kiltmaa sarnane, mis
enam kui 900 sülda merepinnast madalamal seisab; mlemal
pool koörwal seisawad ndod aga kuni 2400, isegi kuni 2800

sülda allpool merepinda.
Aga millal jouab see seljandik, mis praegu alles I—3

wersta sügawusel wee all seisab, uneks Atlandi maisa—-
maaks saada? See tarwitab palju aega, mitmed miljonid
aastad. Kui see aga kord sünnib, siis on Alpid, Kordil—-
jerid ja Himalaja wististe ammugi juba kadunud.
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Maawärisemised.

1. Maawärisemiste tekkimine.

Maapinna wärisemised wdöiwad mitmesugustel
põhjustel tõusta. Kruppi suur auruwasar paneb terwe Esseni
ümbruse wärisema. 19. märtsil 1895. a. lendas Rheini
peal aurulaew 100 puuda dünamidiga öhku, mille tagajarjel
700 ruutpenikoorma maa peal maawärisemist tähele pandi.
112 wersta taga klirisesiwad weel aknaklaasid ja wabisesiwad
uksed. 6. jaanuaril 1910 märkis Pulkowo maawärisemise-
modtja mitu maapinna-woönkumist üles: Tsarskoje Selos
oli wee donnistamisel suurtükka lastud. Ka kaljurahnude
langemistele järgnewad maawärisemised. Niisamasugune möju
on raske kiwirulli ja raudtee-rongi liikumisel (w. pilt 104).
Neil nähtustel pole aga maawärisemistega soöna tösises mttes

midagi tegemist; wiimaste sünnipaik seisab sügawamal maa—-
poõ ues. Nende pohjuseks wöiwad aga mitmesugused asja—-
olud olla. Möoned nendest on arusaadawad, seetatawad,
teised seisawad teadmatusekatte all. Kdige pealt olgu

wulkaniline wärisemine
nimetatud. Pea-aegu koik wulkanid sünnitawad oma

tegewusel maapinna-tuksatusi, wärisemisi. Ka tekiwad maa—-

pinna sisse sagedaste praod, mäed libisewad allapoole, allikad
jääwad kuiwaks wdi hakkawad uued sooja- wdi külmaweelised
jooksma. Islandis näituseks on wulkanilised maawäri—-

semised igapäewane nähtus. Enamaste on nad noörgad ja
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ei tee kahju, kuid mönikord (wiimast korda 1896. a.) toowad
nad suurt häwitust. Tähendatud aastal järgnesiwad wiis
rasket töuget üksteisele, misläbi umbes 100 talu ära häwi—-
tati. Maawärisemine sai oma alguse Heklast. Maa—-

wärisemise algul sündis ka purtsallikas, mis wee

esiotsa kuni 100 sülla koörgusele paiskas; warsti aga jãi ta

kuiwaks. Wulkaniliste maawärisemiste üheks tundemärgiks
on see, et nad kunagi kaugele laiali ei lagune.
Hekla juures kannatas 1896. a. ainult lähedane madalik;

Pilt 104. Maapinna-kdikumiste diagrammid. Nende koitkumiste
sünnitajad on:A — maawärisemised, B — uulitsarull, O—sdi-
tew suartükiwägi, D — suurtükipaugud, E — kange tuul ja F—-

töötaw masin.

Martinique'i saare wiimasel purtskamisel ei olnud maawri-

semist lähedatel saartel sugugi märgata ja Amerika manner—-

maal ei märkinud teda isegi maawärisemise-moöötjad üles;
Neapoli lahes olewal Ischia (l. iskia) saarel on sagedaste
suuri maawärisemisi olnud, aga kaugemale pole nad sealt
lagunenud; Casamicciola (l. kasamitshola) linnakese majad
läksiwad 1883. a. maawärisemise tagajärjel koöik puruks ja
2300 inimest kaotasiwad oma elu, aga siiski ei märgatud



289

seda häwitawat wärisemist Vesuvi tähetornis, mis önnetuse—-
paigast ainult 6 penikoormat eemal seisab.

Maawärisemised wöiwad ka maa sees leiduwate

tühjade ruumide, öoönsuste sisselangemise
tagajärjel sündida. Need on nöndanimetatud

sisselangemise-maawärisemised.
Nad on pea—-asjalikult gipsiz, lubja- ja kiwisoola-mägestikku-
des wdimalikud, kus wesi ikka uusi donsusi juurde loob.
Wulkaniliste maawärisemistega on neil see omadus ühine,
et nad ainult lühikese maa peal enesest tunda annawad.

Karstis, kus suurem hulk maawärisemisi dönsuste sisselange-
mise tekib, kaowad mönikord terwed majad järsku
maa alla.

1784. a. kuulsiwad Mexikos Guanaxuato linna elani-
kud maa-alust mürinat, mis umbes kunu aega kestis. Oli,
nagu kostaks pikaline müristamine, mille setka üksikud wal-

jemad löögid käiwad. Terwe linn jooksis inimestest tühjaks,
ehk küll ei maapinnal ega ka sealsamas olewates mäekaewan—-

dustes, millest koöige sügawam 1600 jalani alla ulatab,
wähematki maawärisemist tähele ei woöidud panna. Nii—-

samasugust nähtust pandi ka Dalmatsias 1822— 1824 tähele.
Palju laialisem on nende maawärisemiste mdoju, mis

oma alguse sügawas maapdoues saawad, mispä—-
rast neid

sügawuse-maawärisemisteks

nimetatakse. Arwatakse, et wärisemise algus moönikord 50—

100 wersta sügawusel seisab. Wiecherti arwa—-

mise järele peab köwaks muutunud maakoore ja sula. olluse
piir umbes 50 wersta allpool maapinda olema. Nonda saak—-
siwad siis sügawuse-maawärisemised oma alguse umbes han—-
gunud ja sula olluse piiril. Missugused sündmused maa—-

wärisemise eel käiwad, seda wdib ainult aimata, mitte teada.
Arwama peab, et magma omale wäljapääse-teed otsides maa-
koore wabisema paneb.

Huwitaw on sügawuse-maawärisemisteasupaika tähele
panna. Maawärisemiste uurija Montessus de Bal—-

Dr. Lindemann — Mao 10
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lore on näidanud, et üheksa kümnendikku sügawuse- ja nih-
kumise-maawärisemistest (wiimastest allpool lähemalt) kahe
kitsa wöö peal magkeral ette tulewad: üks nendest wöödest
käib pea-aegu ringina ümber Waikse okeani, teine on nönda-
nimetatud Alpide-Himalaja wöö. (Nagu lugeja
mäletab, seisawad ka praegu töötawad ja hiljuti kustunud
wulkanid umbes niisamuti.) Wiimase wöö all mdöistetakse
seda suurt mägestikuhulla, mis Pyreneidega ja Atlasega
(Afrikas) algab, Alpidena, Dinarididena, Karpatidena, Bal—-
kani ja Kaukasia mägedena, Tian-Schanina, Himalajana ja
Altaina üle terwe Europa ulatab ning weel teatud harud
Ida-Siberisse ja Sunda saartele saadab. Teine wöö, mis

röngana Waikse okeani ümber seisab, woötab oma alla

Pohja- ja Loöuna-Amerika Kordiljerid; Alaska poolsaarelt
läheb ta wulkanilistele Aleutidele, sealt Kamtsharkale, Jaa—-
pani saartele, Filippinidele, Uude Guineasse jne. Korwalise
haruna seisab Uus Meremaa oma Alpidega. Lodunapoolses
otsas puudub wööl see tükk, mis Une Meremaa ja Amerika

löunapoolse tipu wahe täidaks. Wististe on aga loõ una—-
naba-kontinendil mäed, mis mere alt ühelt poolt Uue

Meremaaga, teiselt poolt Amerika lounapoolse otsaga ühen-
duses seisawad. :

Wiimasena wdiks niisugusid maawärisemisi nimetada,
mis selle läbi sünniwad, et maakihid kallakutel ühest paigast
teise nihkuwad. Neid wdiks

nihkumise-maawärisemistets
nimetada. Juba eelpool rääkisime nendest maawärise—-
mistest. Siin wdiks weel järgmist tähendada. Järsku—-
del merepdhja-kallakutel saawad telegrafitraadid
sagedaste wigastusi; kord on nad laiaks wajutatud, kord

ära kriimustatud, kord täieste pooleks kistud. Suurem hulk
neid wigastusi langeb suurte maawärisemistega, wähem osa
merealuste wultaniliste tegewustega kokku. Mitu korda on

tähele pandud, et merepöhi pärast telegrafitraadi wigastust
madalamaks oliwajunud wi et traat maakihtide alla oli

maetud. Wigastused juhtuwad ainult teatud paikades.
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Et merepdhi toepoolest langeb, näitawad mones kohas
tähelepandud kaldawajumised. Lissaboni suure maawä—-

risemise ajal näituseks langes sadama rand ühes laewade ja
inimestega 600 jala sügawusele merepöhja. Famaika
saarel olew Kingstoni linn langes 1692. a. .kokku ja
meri neelas ta ära. Uus linn ehitati teise paika, aga 1907.

a. sündisiwad ka siin pinnawajumised ning hulk ehitusi ja
palmihiisi sai mere roaks. Kdige suurem maapinna lange—-
mine, mida ajalugu tunneb, oli 1762. a. In dias: terwelt
200 ruutkilomeetrit maad kadus jäädawalt mere pohja.

Waikse okeani ääres olewad maawärisemise-kolded
asuwad enamaste okeani serwas wee all, kus maakihtide
nihkumised, libisemised woöiwad sündida. Jaapani juures
seiswast Tuscarora sügawusest rääkisime juba eespool; Loõuna—
Amerika kalda ligidal on wiis suurt noõo-astet, mille kaudu
otean sugawamats läheb. Et ka nendel astmetel nihkumised
sünniwad, mille tagajärjeks maawärisemised on, näitawad
Peru ja Tshiile maawärisemised.

2. Moönede suurte maawärisemiste

geologialine moõju.

Faapani riik seisab, nagu juba tähendatud, Waik—-

set okeani ümbritsewal maawärisemiste-wööl; ta on maakera

pinna köige rahutumal paigal. Wanemast ajast on ainult

suuremad maawärisemised teada; neid on 1500 aasta jook—-
sul 223 olnud. 17. aastasaja algusest saadik on läbisegi
iga 2/2 aasta tagant Jaapanis kusagil häwitaw maawärise-
mine olnud. Sest ajast aga, kus ka wäiksemaid maawärise-
misi üles on hakatud tähendama, tuleb päewa kohta läbisegi
neli töuget. Pole sugugi liialdamine, kui ütleme, et siin
wiimaste 1500 aasta jooksul terwelt kaks miljoni maawärise-
mist on olnud.

Wiüimasel ajal (28. okt. 1891) tabas wiljakaid Mino

ja Owari maakondi kole önnetus. ks ainuke ootamata

toõuge purustas silmapilguga 20.000 hoonet ärxa ja toi 7000
inimesele rusude all surma. Ühes kokkulangemisega hakta—-
siwad majad pölema ja leekides kustus paljude haawatute
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eluküünal. Üleüldse läks sel korral umbes 120.000 ehitust
puruks ja 42 wersta raudtee-roopaid ning 488 wersta raud—-
tee-tammisid rikuti ära. :

Teaduslises möttes oli Mino-Owari maawärisemine
wäga huwitaw. Maa sisse ilmusiwad sügawad praod, ku—-

ristitud, terwe maapind oli ümber pööratud, nagu oleks

seda määratu suure sahaga küntud. Pragude juures polnud
maapind mitte ainult langenud, waid ka ühest kohast teise
nihkunud. Kaks küla langesiwad nii sügawale, et nende
asemele kahe ruutpenikoorma suurune soo tekkis.

Alaska poolsaarel Yakutati lahe ääres oli
1899. a. maawärisemine, mis suured maatükid ühes met—-

saga nii madalaks tegi, et mets mere alla jäädes ära häwi—-
nes. Teises kohas oliwad jälle uned maatükid mere—-

rannal kuni 50 jalga üle merepinna kerkinud. Ka on mit-
mes paigas merepohi märksa koörgemale tdusnud— teatud

koörgustiku, aheliku laadi, mis praeguse mererannaga paral—-
lelselt edasi läheb. Nähtawaste on siin uus mäe-ghelik
mere pohjast üles töusmas. Ka praegused mäed, mis uuest
körgustikust 10 penikoormat eemal seisawad, on wististe kord

niisamuti järk-järgult üles kerkinud.
Umbes 280 wersta Yakutati lahest lduna pool seisab see

paikKalifornias, kus 1906. aastal suur maawärise—-
mine oli. Siin sündis terwe rida pragusid ja kuristikka

ning maapind nihkus edasi (kodige rohkem 23 jalga) — ena—-

maste edela poole. Uhes maapinnaga nihkusiwad
ka

tema

peal olewad aiad, teed, joed, torud, tammid jne. Niisuguste
nihkumiste paikadel oli häwitus köige suurem; puud kisti

juurtega maa seest wälja wdi murti pilbasteks; üks lehm
kadus jäädawalt maa alla. Wäiksematest linnadest kanna—-

tasiwad raskeste Santa Rosa, San Josẽ, Stanford Univer—-

sityj. t. San Franziskos tekklis määratu wapustuse
läbi hulk pragusid maa sisse; aga linn ei kannatanud ni—-

pelju maawärisemise kui tule läbi, mis lahti pääsis ja mida
wdoimalik polnud kustutada, sest et weetorud katki oliwad

murdunud. Maawärisemise wastu kdige pudedamad oliwad

kunstlikult täidetud paigad. Hoonetest paniwad wärisemisele
koige paremine need wastu, mis koöwal kiwi- wdoi raua—-
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betoni-wundamendil seisiwad. Uleüldse on maawärisemi—-
sed öpetanud, et majad, mis oma ehituse poolest kindla,
lahutamata üksusena esinewad, köige wastupidawamad on.

Paljude maawärisemiste ajal sünniwad maapinnasse
ümargused trehtri moodi awandused (w. pilt 105),
kust pöhjawesi kas ühe wdi mitme augu kaudu korraga wälja
keeb wöi purtskab, liiwa ja muda enesega kaasa kiskudes.

Pilt 105. Kraateritaoline auk, mis augustikuul 1886. a. Pohja-
Amerikas Charlestonis maawärisemise puhul tekkinud.

Nagu maapind wärisemise läbi ühes kohas langeb,
teises kerkib, niisamuti on lugu ka poöhjaweega: ta tou—-

seb ja wajub paiguti, misläbi kaewude ja allikate weerohku—-
ses suured muutused wdiwad sündida. Wahel tuleb nii—-

sugune nähtus maawärisemise kohast eemal ilmsiks. Kui

1. now. 1755. a. Lissabonis suur maawärisemine oli, siis
muutusiwad Teplitzi soojad allikad järsku sogaseks ja jãi—-
wad ajuti kuiwaks. Hakkasiwad nad wiimaks jälle jooksma,
siüis oli nende wesi rauast punane ja nad woolasiwad ni
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tugewaste, et wee-uputuse sünnitasiwad. Waikse ilma peale
waatamata oli Lääne meri tähendatud päewal dige ra—-

hutu; ka mitmed järwed Saksamaal saiwad arusaamata pohju-
sel rahutuks. Wäike metsajärw Hecht, mis Tirolis Kuf—-
steini lähedal seisab, toöusis järsku üle oma kallaste. Seda
wdoiks ju paljaks juhtumiseks pidada, kui seesama nähtus
31. märtsil 1761 uueste poleks kordunud; siis oli Portu—-
galis jällegi maawärisemine ja nimetatud järw murdis oma

jäämwaiba pealt katki ning heitis üle kallaste woolates hulga
mulda wälja, mis selle peale näitab, et järwe pohi üles oli

kergitatud.
Missugustel pöhjustel maawärisemised enestest nii

kauge maa taha ainult teatud paikades märku annawad,
on alles teadmata.

utks köige hirmsamatest maawärisemistest oli Kalabrias
1783. a. Küll ndudis wiimane (1908. a.) Messina ja
Reggio (l. redsho) maawärisemine (w. pilt 106) palju roh—-
kem inimesi omale ohwriks (1908. a. sai 83.000, 1783. a.

30.000 in. hukka), aga geologialised tagajärjed oliwad

märksa wähemad. 1783. a. kiikunud maapind sedawöord, et

suurte puude ladwad maapinnani puutunud ja inimesed
merehaiguse saanud. Terranuovas löhkes maapind nönda,
et ta suure torni kaheks käristas ja teise poole koige wunda—-

mendiga maa seest wälja tostis. Pärast seda läks maapragu
ühes käristatud torniga jällegi kokku ja nii kindlaste, et

müüripragu sugugi näha ei olnud, ainult üks müüripool
seisis körgemal, teine madalamal. Mitmes paigas pandi
pragude tekkimist ja kadumist tähele. Inimesed ja loomad,
mis loöhkew maa enesesse neelas, heideti peagi ühes wee ja
mudaga wälja. Mitmes paigas kadusiwad terwed majad
maa alla, ilma et nendest jälgegi järele oleks jäänud. Kdöiki

maapragusid oli mitu tuhat; nad jooksiwad enamaste roo—-

bastikku üksteise körwal. Ka maapinna-nihkumisi
oli rohkeste näha. Mägedelt langesiwad kaljumürakad,
terwed maakihid alla. Uhes paigas libises maja ühes
wiljapuu-aiaga 200 jalga madalamale. Maja oli terweks

jäänud ja puud kaswasiwad edasi ning kandsiwad ka sel
aastal wilja. Mönes paigas sünnitasiwad mägede langemised
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suurt kahju. Messina merekitsus muutus märksa. Kalabrias

oli maakohti, mida maatrehtrid ja liiwakeeglid katsiwad.
215 suuremat tiiki ja järwe ning arwamata hulk wäikseid
loikusid oli uueste tekkinud.

3. Mere wärisemine ja woogamine.

Sagedaste saadawad maawärisemist mere wooga—-
mised; meri toömbab enamaste esiti tagasi ja tormab siis
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wägewa lainena maa peale, moõnikord arwamata suurt kahju
ja häwitust kaasa tuues.

hest nüsugusest juhtumisest räägib juba Greeka aja-
-100-kirjutaja Herodotos 479. a. kohta e. Kr. s. Pers—-
lased piirasiwmad Pot i dea linna ümber. Kui meri tükiks

ajaks ära taganes, püüdsiwad perslased seda silmapilku oma

kasuks tarwitada, kuid warsti tuli määratu woog, mis suu—-
rema osa perslasi ära häwitas.

Lissaboni maawärisemise ajal (1. now. 1755)
töusis maa peale tormaw weewoog mones kohas 140, isegi
kuni 65 jala ruent 60.000 inimest saanud selles hirmsas
uputuses otsa. Kui hirmus tugew tähendatud woogamine
oli, näitab see, et ta Jirimaani tungis ja seal moned sadamad
üle ujutas.

Ka Kalabrias tegi weewoog 1783. a. palju kahju.
Ta tousis kuni 23 jala koörguseni ja toi 2473 elauikule

surma. 1908. a. maawärisemist saatis niisamuti weewoog,
mis Reggio mere-ãärsed uulitsad ära purustas, pargad maja—-
katustele heitis ja mitu tuhat inimest ära uputas.

Iseäranis tugew ja häwitaw mere woogamine oli 15.

juunil 1896. aastal Jaapani rannal Kamarshi juures.
8 sülla koörgune weewoog tormas müürina maa peale ja
häwitas suure hulga külasid ära, 27.000 inimesele surma
tuues. Woogamine kadus alles 16 tunni pärast ja ta ulatas
kuni Hawaini ja Oregonini.

;

Kudas tekiwad niisugused woogamised, wooglained ?
Wanemad geologid pidasiwad neid maisamaa wärisemise
tagajärjeks. Waewalt wdib seda arwamist wastu wdotta,en siis peaks ju iga maawärisemise kaasas mere woogamine
käima; lugu pole aga nii. Näituseks polnud Kalifornia
maawärisemisel 1906. aastal mingisugusid weewoogusid. E.

Rudolph arwab, et merealused wulkanilised
tegewused mere woogamise sünnitajad on. Et
wulkaniline tegewus tdepoolest niisuguste sünnitustega tdime

saab, seda nägime Krakatau katastrofi juures. Kuid seda
seletust ei saa iga kord sellepärast digeks pidada, et wulka—-

nilist tegewust wees teatud tundemärgid (wee soenemine,
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tuhk, bimstein) saadawad, mis mere woogamiste juures sage-
daste puuduwad. Peab arwama, et paljud mere woogamised
mere wärisemise tagajärjel ilmuwad. Missugused pohjused
aga mere wärisemise sünnitawad, selle kohta puuduwad teated.

Laewamehed jutustawad, et kui laew wärisewasse wette

satub, siis tundub, nagu jookseks ta mööda liiwa wdi nagu
oleks ta kusagile kalju otsa kinni jooksnud. Kdige imelikum
on see, et meri sel puhul päris waikne näib olewat. Ka

woib moönikord tähele panna, et wärisemine lainetawa mere

natukeseks ajaks täieste waikseks teeb. Wahel jälle hakkab
meri möllama, nagu oleks torm, ja sünnitab weesambaid.
Juhtub laew otse sel paigal wiibima, kus wärisemine oma

alguse saab, siis lendab ta ohku, nagu see 1855. aastal

Trxuxillo (l. truhiljo) sadamas sündis. Sedasama juhtub ka

kaladega; need langewad enamaste surnult wdi wigastatult
merde tagasi. ;

Mere wärisemise möju maisamaa peale on kahesugune:
ka maa hakkab wärisema ja sünnitab need häwitawad maa—-

nihkumised, mis Jaapanis nii tuntud on; maawärisemist
saadawad määratu suured wooglained, mis rannale
tormawad.

Hobbsi arwamise järele sünniwad wooglained selle
läbi, et merepöhi kusagil sisse langeb wdi löhkeb, mille taga-
järjel wesi sinna esiteks kokku walgub ja pärast tagasi lüües

igale poole woogudena laiali läheb; iseäranis suured woog—-
lained sünniwad siis, kui mere poöhja tekkinud praod warsti

jälle kinni lähewad ja nendesse woolanud wee wälja töukawad.

4. Maawärisemiste edasiliikumine.

Maawärisemise algpaigal tundurwad löögid, töuled
alt otse ülespoole tulewat. Nende töugete jöud on monikord

hirmus ja häwitaw.
Kalabria maawärisemisel 1788. aastal heideti moned

majad ühes wundamendiga öhku ja pärast leidusiwad nad

palju koörgemal paigal. Terranuovas heideti kiwiraketega
kaew maapinnale. Riobambas wisati surnukehad hauast
wälja ja inimesed lendasiwad üle jde teisele kaldale.
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Nöorgemaid toöukeid tuntakse kui kerget koputamist wastu

jalatalda.
Maawärisemise algpaik saadab ümberringi ümargused

kuulisarnased maalained laiali. Otsekohe wärisemisekolde
kohal maapinnal tundub wärisemine, nagu juba tähendatud,
toukena, mujal ümberringi tuleb esiteks kas töuge wdi wärin

ja siis maapinna wankumine, lainetamine.

Sagedaste kaheldakse, et maapind lainetada wib, nagu
me seda mere juures tähele paneme. Kuid paljude maa—-

wärisemiste kohta on kindlad teated, kus tähele on pandud,
et maapind tdöepoolest lainelisesse liikumisesse satub. Näitu—-

seks pani inshener Kildoyle 1891. aastal Jaapani suure
maawärisemise ajal Alaska poolsaarel jalakõrguseid maalaineid
tähele, mis üksteisest 10—30 jalga eemal seistes mööda teed

edasi liikusiwad. 1897. a. nägi Inglise geolog Assami
maawärisemise ajal, et maa nönda lainetas, nagu oleks ta

monest pehmest ollusest. Aga ka paljude teiste maawärise-
miste puhul on sarnaseid nähtusi tähele pandud.

Maawärisemise edasiliikumine on mitme—-

suguse kiirusega, mis maapinna koosseisust ära oleneb.

Köwa, kindel maapind (kaljuline) wiib maawärisemist rutem,
pehme, kobe (liiw, kiwirühk, mudamaa) aeglasemalt edasi.
Nönda kdöigub maawärisemise liikumise kiirus 100—140
sülla ja 14 wersta wahel sekundis. Maawärisemise purus—-
tamisejoöud on lagedal maapinnal palju suurem kui kindlal,
kaljulisel. Kuid see käib ainult maawärisemise algpaiga
läheda ümbruse kohta. Kaugemad kobeda pinnaga paigad
jääwad maawärisemistest kergeste puutumata, sest nagu
tähendatud, wiib kobe maapind wärisemist halwaste edasi.
Siit on ka arusaadaw, miks suurtel madalikkudel, kus paksud,
pehmed kihid seisawad, maawärisemised punduwad.

Mönikord on teatud maakoht maawärisemise algpaigast
nii kaugel, et wärisemine küll sinna joduab, kuid nii noörgalt,
et seda ainult maawärisemise-modtja, seismomeetri peal
märgata on. Niisugust maawärisemist nimetatakse kaugeks
wärisemiseks.

Praegused seismomeetrid on tilgutiapparadid,
kus tilgut oma liikumise automatiliselt liikuwale paberilindile
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üles märgib. Möned apparadid töötawad walguse abil,
mis päewapildi-paberi peale jäljed järele jätab; walitseb
maapinnal waikus, siis on walgusejälg paberil peenikese
sirge liini moodi; niipea kui aga wärisemist märgata on,

kirjutab walgus paberile köwera, üles ja alla kalduwa joone.

Pilt 107. Maapinna köikumiste diagrammid: A — koha peal
olewa, B — läheda,O — kauge maawärisemise puhul.

Seismomeetri ülestähendatud liini nimetatakse dia-
grammitks. Diagrammid on mitmesugused ja olenewad

sellest, kas nad kauge, läheda (kui wärin weel keha—-
likult tunda on) woi kohaliku maawärisemise läbi on

tekitatud (w. pilt 107), Nöonda kirjutab üks ja seesama
maawärin, kui tema kaugust silmas pidada, mitmesugused dia—-

grammid, ja nende pöhjal on wöimalik teatud määral ära
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arwata, kui kaugel maawärisemise algpaik diagrammi üles—-

tähenduse kohast on. 2—
Maawärisemise laialilagunemise pohjal püütatse ka

maakera sisemist ollust ära aimata. Uuemad sellekohased
tähelpanekud on tdendanud, et Wiechertil digus oli, kui ta

arwas, et maakera kahest lahkuminewast osast koos seisab:
sisemisest, ühisest metallisüdamest ja teda ümbritsewast koorest
(umbes 1200—1500 wersta paks), kiwimantlist. Maakera

sisemine ollus peab umbes kaheksa, kooreollus 2/2—3/-
korda weest raskem olema.

M



Sisukorra juhataja.
Lehet.

Möned geologia algmöisted. .63

lialma-ead.112
Diluwiumehk jääzaeg 14

Tertsiärzajajäärt . — 19

Zuura-ajajärtk. — 137

Driase-ajajrk.
..

4

Kiwisöe- japermi-ajajrt .. . 48

Dewoni-ajajärt. u 57

Siluri-ajajärt
.

50

Kambriumi-ajajärk...
.

. 66

Eozoa- ehkalgonkiumi-ajajärk
.

.
69

Azoa-ajajärk ja maakera alg-seisukord . . . 74

n. Wulkanidjaneude tegewns .
.79

Toomemwnllanid 2

NKihiwullanid. — 66

Maaridja plahwatusloöörid .. .. —
6

Wullanilise jou allilas. 97

mD. Tekkimine ja häwinemine kiwiriigis 106

Granitide teklimine ja ehitus.. .
...107

Granitide muutnsed .
115

Murenemine ja tema saadused . .
.

. .
.117

Lubjaliwi teklimiselugu.. . 125

1. Meremuda ja tiguklarbi-lubi 126

2. Tigukarbi-seljakud ja mererohu-lubi 129



302

3. Küsna- ja korallilubi. 130

4 Magedaweelubi. .. 13—

5. Söomerlubi ehk „alglubi“. . 135

6 Dolomit 136

Urgastikud ja koopad. Lubja lagunemine . .
140

Sawiliwidb. . 7144

Praeguste merede sawised wajused. . . ..146
Sawikiwide ümbermuutumine. ....149

10. Woöitlus maa ja mere wahel . . . 158

Mannermaad ja ilmamered . .
.

. .
.158

Ranna nihkumised praegusel ajal .. 164

x Wesi purustawa joöuna .
2175

Woolawa wee puremine 1.175

Merelainte puremine.. 187

1 Magn-alused weed. 122

Poöhjawesi .. .
1092

Allikate tellimine.
. c . 197

Petroleumi tellimme .. .
207

Allilate minerxaliollused ... . 208

Maazalused jded .
A 214

Karsti koopajded i n 0. 217

1n Zäaliügustikud. 221

Jääliugustikkude tekkimine ja liikumine.. . .221

Jääliugustikkude sulamine ja selle moöju . ..226

Zääliugustikkude wajused.. .. 229

Jääliug ustikkude puremine (eksaratsion) . . . 237

Alpide sarwed 7 24
Jääliugustikkude häwitusetööd

.
...244

Jääliugustikkude muutlik asukoht ..246

vlO. Tuul kui geolobgialine iöud 251

Deflatsion.. . 251

Tuule ehitaw t -254
Wi 2586



303

IX. Mägestillude ehitus. .. . 263

Teelond läbi Alpide .263

Alpide pinngehitus. . 270

Alpide riuglönnad .
275

Woldimägede tekkimise teoriad . . .. .280

Xx Maawärisemised. 257

Maawrisemiste tellimine. . . 287

Möonede suurte maawärisemiste geologialine mõju 291

Mere wärisemine jawoogamine.. . . ..295

Maawärisemiste edasiliikumine . . . . . .297

Sisutorra juhataja.
.201




	Unknown
	Picture section
	Untitled

	Chapter
	Untitled
	Untitled

	Diluwium ehk jää-aeg.
	Pilt 1. Mammut.
	Pilt 2. Alginimese pealuu, Belgiast Spy koopast leitud.

	Tertsiär-ajajärk
	Untitled
	Untitled
	Pilt 5. Nummulidid.
	Pilt 6. Palaeotherium magn um.
	Pilt 7. Mastodon angustidens, Lõuna-Prantsus maalt Simorre miotsenilademitust leitud. 5
	Pilt 8. Löuna-·Amerika modgatiiger (machaerodus neog aeus), Argentina pampasesawist leitud.
	Pilt 9. F Hipparion gracile, Athena lähedalt Pikermi pliotsenilademitust.
	Pilt 10. Hobuse jala arenemisekäit: A phenacodus — eotse-- nist; B hyracotherium — eotsenist; O palaeotherium — oligotsenist; O anchith erium — miotsenist; E hipparion — pliotsenist; F hobune — praegune.
	I. Maaktera ehitus Stübeli järele. Maatkera südames asub weel hööguw-wedel (gaasitaoline ?) testtolle (punane); see tardub oma wälimises osas aegamööda tugewaks maakoorikuks (hall), millest arutu hulk purtskamisekana-- use läbi tkäib. Kanalid ulatawad otsapidi pealmise koorerüü laawahäiludesse, nöndanimetatud „periferilistesse kolletesse“, mis tardunud maakoorikut kdige wälimise kihistikuna ümbritseb. Praegusel maakera seisukorral on suurem hulk ühendusekanalisid (must) ummistanud; seepärast on periferilised kolded maakera sisemusest suurelt jaolt eraldatud ja tarduwad aegamisi ära. Ainult mone üksiku kanali kaudu (punane) leiab hödguw-wedel testtolde- ollus omale wäljatungimiseks siiski weel teed. (Wördle lehetülg 75.)
	Maakera seisab kahest lahkuminewast osast koos; need on: raudtuum (helehall), millest teada role, kas ta köwa, wedel wöi gaasisarnane on, ja kiwirüüd, mis kaheks hööguw – wedelaks (punane) ja kaheks töwaks piirkonnaks (hall) jaguneb. Sisemises sula olluse piirkonnas wotab tardumise tagajärjel laawa maad; siin peituwad wulkanilised jöud. Rohke hulgana tungiwad purtskamisekanalid läbi sisemife köwaks tardunud piirkonna wäljapoole ja ulatawad ühenduseteedena wälimisesse sula olluse piirkonda. Selle piirkonna üksikud sopid ulatamad kaugele kdige pealmise tõwa koore sisse, paiguti (praegugi weel tuld purtskawate mägede all) ligemale maakera pinnani tungides (wordle lehek. 76).

	Kriidi-ajajärk.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Juura-ajajärk
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Triase ajajärk.
	Untitled

	Kiwisöe- ja permi-ajajärk.
	Pilt 20. Kordaidi oks.
	Pilt 21. Lepidodendron ehtk soomus puu.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Dewoni-ajajärk.
	Untitled

	Siluri-ajajärk.
	Pilt 27. Käsijalgsed mitmesugustest kihtidest. A produetus cora — pealmistest karbonitkihtidest; B spirifer plicatellus — pealmisest silurist; O rhynchonella cuneata — pealmisest silurist; D terebratula vulgaris — karbilubja-kihtidest; E stringocephalus Burtini — dewonilademitust.
	caudata.
	Piit 29. Siluri grapto lithid ehk wiilikorallid.
	Untitled
	Untitled

	Kambriumi-ajajärk.
	Untitled

	Eozoa- ehk algonkiumi-ajajärk.
	Azoa-ajajärk ja maakera alg-seisukord.
	Pilt 33. Lubjanorje-terrassid Vellowstone'i natsionalpargis

	Toomewulkanid.
	Pilt 34. Jaapani kihiline wulkan Fusiyama.
	Pilt 35. Basaltisammastest kaljusein.
	Untitled

	Kihiwulkanid.
	Pilt 37. Vesuvi tulepurtskamine 1822. a. oktobrituul.
	Pilt 38. Krakatau saarel asuwa Ratkata mäekeegli sisemine külg.
	Pilt 99. Pohja-Amerita „nekt“.
	Pilt 40. Kilauea tulejärw.
	Untitled

	Maarid ja plahwatusloõoõrid.
	Wulkanilise joõu allikas.
	Untitled
	Untitled

	Granitide tekkimine ja ehitus.
	Untitled
	Pilt 44. Ohukesets ihutud liiwakiwi-liistute.

	Granitide muutused.
	Murenemine ja tema saadused.
	Pilt 45. Gneisikiwi, mille pinna sisse foladid enestele augud on uurxistanud.
	Pilt 46. Weissenstein Männimägestitus, Kestk-Saksamaal.
	Untitled

	subjakiwi tekkimiselugu.
	Untitled

	I. Meremuda ja tigukarbi-lubi.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	3. Käsna- ja korallilubi.
	Untitled
	Untitled

	4. Mageda wee lubi.
	Pilt 55. Lubjandrje- eht tilgakiwi-sambad Harzi mägedes Hermanni koopas.

	5. Soõmerlubi ehk „alglubi“.
	6. Dolomit.
	Pilt 56. Dolomidimaastik. Kolm dolomiditompu Tirolist, Ampezzo küla lähedalt.
	Urgastikud ja koopad. subja lagunemine.
	Untitled
	Untitled

	Sawikiwid.
	Untitled

	Praeguste merede sawised wajused.
	Sawikiwide ümbermuutumine.
	L. Mannermaad ja ilmamered.
	Untitled
	Untitled
	Chapter
	Pilt 62. Pöhja maanina, järsu kontinendikallaku näitus.
	Pilt 64. Serapise templi waremed Pozzuoli lähedalt Italiast.
	Untitled



	V Wesi purustawa joõuna.
	I. Woolawa wee puremine.
	Pilt 65. „Eespoolne rööwloss“ Saksimaa Schweitsis.
	Untitled
	Untitled
	Pilt 69. Maapiramidid Bozeni lähedal Ritteni järsandikul.
	Pilt 70. Maapiramid kattetiwiga, Ülem—Bozeni lähedal.


	2. Merelainte puremine.
	Untitled
	Untitled

	VI. Maa-alused weed.
	1. Poõhjaweli.
	Untitled

	2. Allikate tekkimine.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Petroleumi tekkimine.
	3. Allikate mineraliollused.
	4. Maa-alused joõed.
	5. Karsti koopajoõed.
	Untitled

	2. Jäliugustikkude sulamine ja selle moõju.
	Untitled
	Pilt 81. Patukahetseja-lumi.

	3. lääliugustikkude wajused.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	4. Jääliugustikkude puremine (eksaratsion).
	a — — —
	Untitled
	Pilt 88. Floitental Zillertali Alpides, tüüpusline künaorg.

	Alpide järwed.
	5. lääliugustikkude häwitusetõd.
	VII. Tuul kui geologialine jõud.
	1. Deflatsion.
	Untitled
	Untitled

	2. Tuule ehitaw tõ.
	Pilt 91. Seentaljud Kolorados, Monumendipargis.
	Untitled

	3. sLöss.
	Pilt 93. Lainetaolised liiwawaod Sahara korbes.
	Untitled
	Untitled

	I. Teekond läbi Alpide.
	Untitled
	Untitled
	Pilt 99. Waibataoline kihtidelade geosynklinalis.
	Untitled
	Untitled

	3. Alpide ringkonnad.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	1. Maawärisemiste tekkimine.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	List
	Cover page
	Untitled


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 1. Mammut.
	Pilt 2. Alginimese pealuu, Belgiast Spy koopast leitud.
	Untitled
	Untitled
	Pilt 5. Nummulidid.
	Pilt 6. Palaeotherium magn um.
	Pilt 7. Mastodon angustidens, Lõuna-Prantsus maalt Simorre miotsenilademitust leitud. 5
	Pilt 8. Löuna-·Amerika modgatiiger (machaerodus neog aeus), Argentina pampasesawist leitud.
	Pilt 9. F Hipparion gracile, Athena lähedalt Pikermi pliotsenilademitust.
	Pilt 10. Hobuse jala arenemisekäit: A phenacodus — eotse-- nist; B hyracotherium — eotsenist; O palaeotherium — oligotsenist; O anchith erium — miotsenist; E hipparion — pliotsenist; F hobune — praegune.
	I. Maaktera ehitus Stübeli järele. Maatkera südames asub weel hööguw-wedel (gaasitaoline ?) testtolle (punane); see tardub oma wälimises osas aegamööda tugewaks maakoorikuks (hall), millest arutu hulk purtskamisekana-- use läbi tkäib. Kanalid ulatawad otsapidi pealmise koorerüü laawahäiludesse, nöndanimetatud „periferilistesse kolletesse“, mis tardunud maakoorikut kdige wälimise kihistikuna ümbritseb. Praegusel maakera seisukorral on suurem hulk ühendusekanalisid (must) ummistanud; seepärast on periferilised kolded maakera sisemusest suurelt jaolt eraldatud ja tarduwad aegamisi ära. Ainult mone üksiku kanali kaudu (punane) leiab hödguw-wedel testtolde- ollus omale wäljatungimiseks siiski weel teed. (Wördle lehetülg 75.)
	Maakera seisab kahest lahkuminewast osast koos; need on: raudtuum (helehall), millest teada role, kas ta köwa, wedel wöi gaasisarnane on, ja kiwirüüd, mis kaheks hööguw – wedelaks (punane) ja kaheks töwaks piirkonnaks (hall) jaguneb. Sisemises sula olluse piirkonnas wotab tardumise tagajärjel laawa maad; siin peituwad wulkanilised jöud. Rohke hulgana tungiwad purtskamisekanalid läbi sisemife köwaks tardunud piirkonna wäljapoole ja ulatawad ühenduseteedena wälimisesse sula olluse piirkonda. Selle piirkonna üksikud sopid ulatamad kaugele kdige pealmise tõwa koore sisse, paiguti (praegugi weel tuld purtskawate mägede all) ligemale maakera pinnani tungides (wordle lehek. 76).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 20. Kordaidi oks.
	Pilt 21. Lepidodendron ehtk soomus puu.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 27. Käsijalgsed mitmesugustest kihtidest. A produetus cora — pealmistest karbonitkihtidest; B spirifer plicatellus — pealmisest silurist; O rhynchonella cuneata — pealmisest silurist; D terebratula vulgaris — karbilubja-kihtidest; E stringocephalus Burtini — dewonilademitust.
	caudata.
	Piit 29. Siluri grapto lithid ehk wiilikorallid.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 33. Lubjanorje-terrassid Vellowstone'i natsionalpargis
	Pilt 34. Jaapani kihiline wulkan Fusiyama.
	Pilt 35. Basaltisammastest kaljusein.
	Untitled
	Pilt 37. Vesuvi tulepurtskamine 1822. a. oktobrituul.
	Pilt 38. Krakatau saarel asuwa Ratkata mäekeegli sisemine külg.
	Pilt 99. Pohja-Amerita „nekt“.
	Pilt 40. Kilauea tulejärw.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 45. Gneisikiwi, mille pinna sisse foladid enestele augud on uurxistanud.
	Pilt 46. Weissenstein Männimägestitus, Kestk-Saksamaal.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 55. Lubjandrje- eht tilgakiwi-sambad Harzi mägedes Hermanni koopas.
	Pilt 56. Dolomidimaastik. Kolm dolomiditompu Tirolist, Ampezzo küla lähedalt.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 62. Pöhja maanina, järsu kontinendikallaku näitus.
	Pilt 64. Serapise templi waremed Pozzuoli lähedalt Italiast.
	Pilt 65. „Eespoolne rööwloss“ Saksimaa Schweitsis.
	Untitled
	Untitled
	Pilt 69. Maapiramidid Bozeni lähedal Ritteni järsandikul.
	Pilt 70. Maapiramid kattetiwiga, Ülem—Bozeni lähedal.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 81. Patukahetseja-lumi.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	a — — —
	Untitled
	Pilt 88. Floitental Zillertali Alpides, tüüpusline künaorg.
	Untitled
	Untitled
	Pilt 91. Seentaljud Kolorados, Monumendipargis.
	Untitled
	Pilt 93. Lainetaolised liiwawaod Sahara korbes.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Pilt 99. Waibataoline kihtidelade geosynklinalis.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled


