5:-\7
Bil. G.

Öfvel' d<>.t silul'iska htgerRJstemets relativa
ålde1· i }�sthland och Sverige,
af

D et

Prof. Eichv.. •a/d.

siluriska lagcrsystemrt i Estbland består af fullkom

l�gt horizontela

lager,

f ölj a på

som

äldre till de yngre bildningarne i

hvarandra från de

denna

derst förekommer e n

ganska fin,

blå

som fu l lständ ig t löser

sig i vatten,

ordning:

eller
an

utan

grön

un
lera,

qvarlt•mna

någon den minsta sandartad inblandning; i de öfre lagren
träffas

der i

små

svafvclkisk rista Il er,

sammangrupperade,

såsom

långt fl'ån Powlowsk:

t.

aldrig

ex.

oft .a

i stot· mäng(t

byn

vid

innehåller

Popow;'l

e.l

den fö•·steningal'

och ofta ha1· man genomgräft den 200-3()0 fot djnpt,
utan att kunna genombryta den; så ntt denna formations
li ggande är fullkomligt o b e kant .
l Sveri g e ha•· man
ännu ingenstädes anträffat en dylik lera, men det ä!' san
nolikt, att lers k iffe1·n gr nom plutonisk inverkan häraf
uppkommit, då den på många ställen sf1som t. ex. i
Jemtland omvexla•· med Glimmerskiffel' och i Wester
göthland med Gneiss, men den fö1·er då merendels fö•·
steningal', hvilka ofta, såsom Graptolitlzerne, så ymnigt
de1·i förekomma, att bergarten deraf fått namn af Grap
tolithskiffcr.
På den, blåa leran ligger i Esthland ocb vicl
lowsk en ganska finkornig

Pow

li
reda n i de ö fre lag•·en
innehåller föt·stening·ar, ehuru endast en enda, på and1·a
ställen fullkomligt o be k an t, mussla deri förelwmmer,
neml igen Olmlus, en Brachiopodart, som ligger emellan
Crania och Lingula och från den förra skiljer s1g ge41
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ka ledes ä t· gan ska m ägt ig,

sand

men

eller

sandsten,

som
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i

valvler·.

aldelcs lika

nom

S v e ri ge,

der

i

fina sand felas öfver<�llt

Denna

stället en

bildad af sande n

genom

skiffern af leran:

sålunda är·

fast

förekommer,

sandsten

fö rvan d ling

likadan

som

den förnämligast

ler

anmärkt

på Gottland, der den ligger under kalkstenen och nytt

jas

till

mycket

bildhugger·iarbeten,
yngre,

silurisk

likasom

sandstt·n ej

Esthland.

Uppå

sands t e n en

ligger i

dylik,

e

h ur u
·

Es t h lanJ

lerskiffer,

en

af en strålig kalk
sten, äfvensom S\•afvelkiskristaller, men ofta förekommer
i tunna lager och då, isynnerhet i d e n lösa sa ndens
öfra lager så so m vid Reval, dermed o m v e x lar
Om ler
skiffern, som i Estbland innebåller en egendomlig Gor
gonia jlabelliformis och m e re n d e l s är öfverdragen med
som

inrwhåller

en

långt från Hapsal i

många

stora

bollu

.

ett anflog af svafvelkis,

diska brandar,

e

skul l

af den mju ka leran,

bvilkct

lätt förorsakar underjor

hafva uppstått

genom

är det öfverraskande, att dennn

Aldrig har man i denna lerskiffer

heller

en

Trilobit� äfven

så

förvandling ägt rum en

dast i dc öfre lagren öfver sandstenen och

vänligt förhållande,

förvandling

hvilket möjligen k u n de antagas,

funnit

ej i de undre.
Agnostus, ej

al d r ig Pil Graptolith, ett märk
då den i Sverige och Nonige är så

oändligt rik på Agnoster·.
Slutligcn, har uppå lerskiffern rn ganska mägtig
kalksiNt ut veddat sig, som förnämlig<�st vid finska hafs
viken i Es t hl a nd bildar den brnnta höga stranden oc!J är
oändligt rik på fossila ,djurlemningar, hvilka äfvcn till
en del återfinnas i Sverige,
men
här· dock förekomma j.
så mångfaldiga artförändringnr, att det Est h ländska a r t
systemet dt•rigcnom erhåller t!tt egen caracter och, med
hänsel'nde till rikedomen <�f de fos sil a djur·formerna, när



mast öfverensstämmer med den Engelska Wenlockkalken.

De minar<�logiska kännetecknen skilja sig något från den
svenska kalkstenens; de undr·e lagren äro merendels chlo
rithaltiga eller bl ifva stundom, genom en lerartad in�
blandning mergelat·tade och mjuka eller också blir kalk
massap genom upptagande af qvarzkorn, hård och sand-
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ofta omvexla pelrificatfria lagea· med pelrifi
i de öfre Jagren äro merendels andra djur
arler än i de ö f re, men i det hela samma arter, som
förekomma i Sverige och för n ä ml ig a st i England uti
olika formationsgrupper, så att i följd häraf Murchisons
indelning af de siluriska lagren i Caradoc-, Wen lock
och Ludlow-lagea· bortfallt>r i Esthlanrl och sannolikt äf
ven i
Svt>rig•··
De c11ractcristiska Trilobitformerne hos
alta tre engelska gi'UpJwa·ne finnas fön·nade uti esthländska
kalkstenen och det tyekes hänllaf som dessa grupper
till och med i Englancl vid närmare undersökning ej
skulle be finn a s så skarpt begränsade.
Trilobith-familjen utmärker sig i Estbland, utom
de bekanta arteme, l'ömämligast genom Trinucleus, som
n f. D:r Murchison är uppförd såsom en caracteristisk
art
stensarrad:

catförande:



hos Caradocsandstenen och

dessutom

finnt•t·

som n ärm a s t

man

liknar

hittills ej anträff"ts i Sverige:

vid

Reva!

Ampyx

ny

en

genom

dl'n

art Metop ias ,
ganska

starkt

gt·notn flera andra känne
t eck e n det·ifrån skiljer sig: denna art är �fvcn anm ä r k t i
Sverige.
Till de Orthoceratiter, som Pj förekomma
Sverigt•, men i Estbland äro ganska ymniga, hörPI' för
nämligast O. v agin atus
som a Ideles skiljer sig från O.
framspa·ingande

pannan,

men

,

throchlearis His.

denne

scdnat·e

fimws

äfven i

Estbland

och dessutom t•n ny art, som, utom tvärfårorne, äfven
har många fina fåror efter längden.
Märk värdiga äro
Hyolitherne� som hit t ills ej anträffats i Sverige, likaledes

Hemiceratiterne och

h vilka

de

förnämligast

ut

Phragmaceratiterne,

si' d nat·c ofta p åtr ä ffa s i

Englanrl;

men

af

märkte äro uti Esrhland utom Nautilerne och Bellerophon

som till och med i England ej
och likaså li t et i SvPrige.
Der felas
likalerles de tillrika sl<igtena Turbo, Phatirmellce, Naticte,
Mytilus, Cypricardia, Cardiolte, Megalodas o. s. v.
Der
f'•mot fiunas uti båda lä n d erne nästan samma Orthis och
Terebra tula a rter
utom några nya E�thländska Tere
bratula- och Spirifer-arter: lika8å hat• man hittills blott
i Esthland anmärln Orbiculrr: och milnga Strflldjua·, så�om
de mfmga
hlifvit

Clymenierne,

an mä rkte

-

-

,
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Hemicosmiter, Gonocriniter, Cryptocriniter, Pro/ocriniter,
Heliocriniter, under det att Sphammi"tes
ponium

äro

för båda

länderne

aurauticum och

gemensamma,

ehuruväl

den förstnämnde i Esthland alltid ant rä ffa s endast i kalk
stenen,

ha f va

men

båda

Cateniporm,

i

äfven

Sverige

länderne

i

lerskiffern.

merendels

Sarcilmlm,

Växtdjuren

gemensamma,

såsom

()yathophylla m. fl.

Heliaporm,

egendomliga Esthländska formel' äro Receptaculites orbis,

Bolbopvrites
lanceolata,

nitra/is,
utom

Mastopora

Stromatoporeme,

exemplar finnas på

ön

Dagö,

con ca va,

Ptilodictya

som i utmärkt stora

der de

yngsta

af

lagren

siluriska systemet framträda i dagen, h vilka lager i Esth
land förnämligast cat·acteriseras genom

Pentameres),

bvilka

också

utmärka

Gypidieme (eller
Ludlowkalken

uti

England och en likadan kalksten på Urals båda affall.

