,

.'

.. :-.

,._";

Питанню, зазначеному на титульній картці цlЄІ книжки, 8

нашlА

науковій літературі не було присвячено уваги. З огляду на це, студен
ське видавництво при УкраrнсЬИій Господарській НнадемlІ в

Подебро

дах (Чехословаччина] звернулося до лєктора В. Королева-Старого 3 про
xaHH~M дати свої вступtlї лекціі до курсу загальноІ зооnогll,

читаного

студентам 1\Гроноиичного факуль!ету 1\кадемlІ 8 такім СПОПУЛЯРИЗ0ванім
"l!Sикладі, щоби розроблена ним тема стала лектурою й для ширшого КО ..

Лі1 українських читачів. Цілком зрозумlло, що автор освlтлюе
тання з погляду зоолога, майже не посилаючись на прикладн
рослинного, що

мусило б привести до зайвого

поширення

це

3

пи
свІту

начерку,

51 кий-гадаємо-І в такому вигляді цІпком освітлює питання.

Ннижку зроблено руками наших інтернованих в таборІ М. Капіша,
в Польщі. Ilрибуток од їІ продажу

пІде на дальший розвиток ді"nьно·

сти Видавництва, що поставило собі метою дати пІдручники дп,.
ких украунсыихx шкіл.
в н А а

1923. ІУ.
Подєбради,.

"~

_

н и Ц т

8 о.

8ИСО

3
l.-Коnи та
життя.

М І СТ:

вlдкіnь прийшло на землю органічне
СТ. 7

Думки грець~их мудрецІв та философів [Гер!кліт, Е~[педохл, Аристотель, Геофраст]. Гіпотеза вбіогенези
за часів
Rристотеnевих j нинІ. Бlогенеза.· Лу! Пастер. Гарвеєва засада:"

"все жиие-з яйця". І~оли з'явились на землі перші органІзми?

Геккелеві "монери". Погляди Негелеві та Пфлюгерові. Рихтеро
ва "космозоlчна" теорія. l\peHlycOB8 теорія .. панспермії". Бек
керелева критика. Прейєрова гіпотеза.
Велерові досліди й
"надії механістів". Проблеми й nсевдопробіІеми. ВІра й знан
·ня. 3авд.ання біологїУ.

Н.-Розвиток тваринного свІту.

Ст.

19.

Чи свІт повстае відразу й в готових формах? БіблІйна вІд
повідь. Васман. ТеорІя еволюційна та r1 зародки в минулому.
f\ристотель, Ф. Бекон, Д. Рей, 1\. Лейбниць, Бюфон. Ліней та
його класифікація органіЧното свІту. Еразм Дарвин. Ідеї при
стосування. Ламарк. Закони ламаркtзма. Хиби ламаркlзма.
ж. Кюв'є та його теорія сталости родів. Успіхи геологlХ та вІд
родження десценденчних ідей. Селекцlонtсти. "Походжен ня
родів ШЛЯХОМ натурального добор)"" Чарльза Дарвина.

IlI.-Дарвинlзм.
Ст. 27.
Дарвинові спостереження в подорожі довкола свІту. ЗмІн
ливість [варієнтабільнlсть]
організмів. Спадковість ознак Т8
властивостей. Впливи зовнішнього оточення. Доцільність трав

сформаці~. Дегенерація органів,

неl{ОРИСНИХ

тваринам.

Ста

лість еволюціУ.
Штучний добір. Плодючість І
cMepTHIc:TQ
організмів. Несвідомий добір. Варіянти й роди. Гlбридlзація.
НатураЛhНИЙ доБІр. Боротьба за існування. ПРИСТОСОВ8ННSI ор
ганізмів на власну користь. "3начlння дарвинізма в РОЗВИТI{овІ
біологичних наук.

ІV.-Пристосованість.

факти доцільности. Новозеландський "кеа"

Ст. 36.
{Pa~ tor nota-

bilisj. О Х о рон п е чи симпат~~чне [патронатне] побарвлен·
ня
тварин наземних і водних. При"клади. Мім ет изм чи
мімІкрія. Принлади. Закони мімlнрll.
З а г ро ж у ю ч е

побарвлення. Сим б 1 о з. Мутуалісти й комкнсалісти. МІр·
Nекофилія й термітофилія. Симбіоз тварин з рослинами.
а
р а з ити З м. Гаразити зовнІшні та внутрІшнІ. Дегенера
ція паразитів, як пристосованість. Приклади. ДІм О Р Ф изм
та n о л і мор Ф изм. Приклади.
Діморфизм
поголlв
ний, локальний. сезоновин, функціональний.
f\ т а в изм.
Руд и м ~ н т и. F\ в тот О м і я. 3 и м О сон.
І н с

n

Т и

1-1

Н

Т.

У.-Зауваження дарвинізмові. инші дес:ценденчиl
теорії.
СТ. 62.
Вражіння від Дарвинової теорії. Критика. Механізм.
матеріялів для остаточних висновків. Васман і критика з

Бра к
пог

ляду БІБлії. Брак переходових органічних форм. flморальність.
Rнтропоморфизм. Уваги проти висвітлення з'явищ діморфиз
му та мІміl<рії. lндіферентні й первісні ознаки. Еймарова орто

генеза. Вагнерова міграція. Теорія' гермінальної селекцtr [Вей
сманізм й неодарвинізмj. Неоламаркізм. Де-Фриз та його

МУ

т3.ціЙна теорія.

СТ.

VІ.-Тварини давновіку.

73.

Формуван~я земної кори. Вік земли. r~ологічний роспо
діл на епохи, формації, пер10ДИ. Характер~стика епох та фор"
мацій з поглSrду палеонтологічного. Фор"мініфери. Трилобіти.
f\монїти. Белемніти. Осетрові риби. l<OCTJ1CTi риби. Ящvрі: ри
боящурі, желвоящурі, птицеящурі. ДінозаВри. Пралюдина. Зна
чі ння палеонтологічних здобутнів для доказу
денчних. П?:·~цлад розвитку коня. Висновки.

теорій

VIl.-Розселення тварин по земній купі. Ст.

десцен

87.

Загальні уваги. Помилковість попередніх погляді в і суча
сний еволюційний погляд. Переселення тварин: активне й паси
вне. Імпульси до активного переселення: тіснота й голод. Гео
логічні зміни: їхній вплив на трансформацію тваринного світу:
Стихі), конкуренція з иншими родами. Переселення
пасивне.
перенесення вітром, водою, кригою, тваринами, людьми. Ло
нальні роди. Космополітизм [політропичні організми). Перепо
ни до переселення тварин суходільних і
водних. Зоnгеогра

фичні округи ... Фауна: голарктична [Пilлеарктична та неоарнти
чна),
неот"опічна, індійська
(оріє..,тальна), ефіопсьна та
австралійська.
Рос про сто р е н н Я
т В ари н
В О дни Х. Вплив теплини води. Морська фауна: пелаги'Чна,
понадбережна та глибінна. Планктон.
Фау·на Чорноморсьна.
Нас е лен н Я В О Д
n и тни х. Ф а у н а гір ( ь
І< а

т а

під з е м н а.

VІІІ.-3акїнчення.
ОСНО8НИЙ біогенетичний закон
Де істина? Література питання.

Ст.
[филогенеза].

99.
Прикладн.

І. Копи

й вlдкlnь

прийшnо на земnlO орrанlчне
ж"ття.

з моменту наwоі появи на світ І до самїсенькоТ смерти ми
~а'lИМО ,.. ІІДЧУ8авмо Іовкола себе наitрlжноманітнlщих
ЖИВИХ
Істот-росnин l...переВ&ЖНО-Т.lРИН. Волею й неволеlO ми провади
мо все своа життя • їхньому
товариствІ й найтіснlщlй
до них
бnИЗ0СТИ. Часто ми навмисне, свІдомо шукаємо тих вtдмінн.их вjд
НІС ЖИІИZ Істот, розплоджуємо іх, ПИЛЬНJ8МО, годуємо, догляда&:

мо й часом побиваємос" за ними дужче, як за подібними до нас,
ДІОХНОГИМИ братами. ЗдеБІльшого ми невмолимо й безкарно ви
зискувмо ниші створІння, аабіравмо -від Н.Ж на свою користь не
тlпьки їхні здібности, сипу, 8итревanість, JlОПОВНIОЮЧИ тим наші
недосконаm вnаСТИ80СТИ й змисnи, але ,Ж віnбlраємо продукти іх
н"ої животинної чинности,

всякі частини іхнього організму, на

решті, й саме життя, щоб живитис .. або смакувати їхнІм тілом.
Особливо так робимо 3 Т8аРИ8ами. Але ж часто й ті тварини
не тшьки своєlO настирливІстю надмІрно набридають вам, а й

зручно 8ИКОРИСТОВУIOТ& нас для своєі 8ИГОДИ. иноді й )о.и отрую
ють

наше

існування

або й раптом вкорочуют.. нам вІку,

так

само намагаючис.. посмакувати нашим білим мнясом, як ми сма
куємо мнясом тварин инших. Навіть, коли вже ми помремо "сво
єю смертю", то й там, в домовині добрий дес"ток рокІв не nи
ШИМОСIa в самІтности: мо.чванl гробаки та иишl КоМІХ. ще ДОВ

ro

творитимуть вам товаРИСТIО

То Ж цілком натурально,

•

сирІ.

що ми

aeMnl •••
виявляємо етап_й інтерес

АО инwих живих істот. Ми навіт" не можемо його не виявnяти,
бо при сучасних УМО8ах ЛJOдського житТя тІ чи и~wі живІ ство
ріНня на кожному кроці нам потрІБНі і-одночасно- на кожному
кроці нам
небезпечні:
без одниж ми не проживемо й ДНЯ, від

•

-8-друrих-кожну хвилину

можемо загинути.

Та, навіть хоча б ми й не CSаЧИI1И користи в студіюваННі
відмінних від нас Істот, однаково-ми не могли б не ціка8ИТИСІа
НИМИ, бо а кожному 3 нас вІд природи заложено стремлІння до
пізнаВ&ННR. Кожен з нас невіJlЬНО і часто несвlпомо намагаеть
ся шукати праВАИ, істини, бодай і терпкої чи неприємної. .Істи
-на в такою ж конечною потребою людського духу. як конечне

потрібні саітло. повіТРІ та їжа для вс"коі живої Істоти"-спра·

r

яедnиво говорить анатом
І Р т JI ь.
,,1 БІльш високого аав
дання, як піzнання, людський дух не може перед собою постави
ти"-додає він.
Одже напевне не буде помилкою, коли ми припустимо, що
в самій первlсиlй колисцІ nюдства. ,ще
людина,

почавши

вання конкретних

звязно
явищ

мислити,

так звана

доІсторична

перейшла

свого оточення, до

вІд

пізна

пlзнавання

з'явищ

уявних. Ми можемо гадати. ЩО А та "печерна" людина, хоча бу
ла й ближча до звІрей, ЯК ДО читачів цівї КНИЖКИ,-вже на са
мому світанку свого духового життя не тільки спостерігала ЖRТ-'

ТЯ ниши!: істот. а й цікавилась іхнім походженням, тоб то муси
ла шукати вІдповіді не
лише на питання--"ЩО це?", але й на

магалась дІзнатись "чому це"?, "ЯК та Коли це трапилось'?- Ми
гадаємо, що безпосереднє пізнавання БІологічних фактІв ПQВИННО
було неодмінно привести людину до бажанн" зрозумІти ПРИІна
чення тих фаКТіВ, їхню доцільність, усвідомити еобі їхню причнн
ну азаємозалежність. А на тІй пІдставі можемо припустити, що
й у людини даВI!ОМИНУЛИХ часів одним з перших свідомих питань

теоретичного гатунку було те саме, що ми ставимо перед собою
й иинl:

питання

про походження органічного життя

J

всесвітІ

взагалІ та-з'окрема-на нашій планеті.
Історія найглибших дІб ЛЮllства говорить нам, ЩО, й справ

АІ, ця

проблема

*), стояла перед людською думкою в найдальші
вІд нас часи. Тільки ж, ПQзаяк за того, похованого в безлічі ві

ків минулих, "вчора u людина стояла на початкових щаблях сво

го інтелектуального **) розвою, -ТО вона пробуваnа розвязува
ти подібні проблеми не &исновками, зробленими з иаукdвоrо
спостерігання, 'тим бlльше-'не здобутками наукових

експерІмен ..
утворених
умовах,- а те .ретичними фантазІями та безпідставними вигадка
ми. Тим то і говорить Лют' ц е, що "мрійнІ сни про первІс
не походження світу завжди йшли попереду спроб зрозумІти свІт
і з'ясувати
його закономірність". Тоб то, замість вІдповідІ,
що
тів, тоб то наукових 'фактів, що повстаnи'В навмисне

могла б

спіратися на

наУКОВ1И,

перевіреній

правді,

безrрунтовна байка, ,яко плід людської вигадливости.

*) Загадка.
:!::~} ,'роз)'мового.

, . ~~~.t:~; ....; ,. 1::~1:., _,' ,: ",ОТ.

.,

виникала

-9~

ЛІОДИНІ, спостерІгаючи той світ,

'.

"кому

вон. жиnа. бачи ..

па й переконувалась, що ПОЯ8а не тlлJ.КИ ЖИВИХ fстот-роеnин І
тварин, але ж І ПО8стання БІльшости предметів свІту неерганlч
ного, лежить по-за її особистою волею й бажаннями. З того ве
на невlnько приходила до висно.,ку, ЩО В світІ існує
якась ви
ша, МОГУТ"", розумна сипа, котра
с т 8 ори л а
все,
що с
на землі, 8 аемnl таН8Д землею. Так з мотивjв пізвавання 30BHlwH~oro

С81ту поВстав.nа реnlгїя.

що й брала на себе об08' язки

науки.

Реліг:йна байка,
переходtOчи 3 поколІння 8 поколfНИJl в формі
РИКНИХ кучеря.их llеГенд *), поширювалася змІстом І
намагала
ся
відаО81сrи
на
jJci теоретичні питання nюдє ... ого ДУХ),. А •

числі тих вІдповідІ. подавапася й РОЗ.ЯЗІ. питань біОЛОГИЧНИХ**).

1

Р;;>38язка та була \дуже проста: релlгfSl передавanа справу

ПОВ

сtання землІ та неба І всього живого до рук Божих.
У ВИГЛJlдl
жидІвської nеrеиди
БІБлІйної.
ЩО в СВОЮ чергу утвориnаСJl ва
rpYHTI ner.eHoЦ єгипецьких, асирlйсltКИZ т. халдейських, та вl,цп'о
вІд .. існуе й доднеСІа. Тlnьки ж нинІ вона стоїть окремо, належу

чи до обсяrу аіри, а не до обсягу наукового знання.
Апе
для розвитку біоnогіt бlбnlйна леГенда If.J(orpanl
роnю важкого гальма, бо, хоча 3 незапаМ'IІТИОТ доби побіч 3
• наукою божою· повстала й наука свlцьк., ЩО, спіраlOчисlt на

*

спостережеННflХ факти'lНИХ С8іТО8ИZ ЯІИЩ, Dочаnа ІНОСИТИ

певні

корективи ***) до тверджень релігіАНИХ,-однак майже до кlНЦJl
минулого століття та свіцьаса наука не могnа виборсатмсl. І
впливів .огмату віри. ****) По тих спід.х, що ,. полишила по со
БІ ЛЮlська думка, ми 'аЧИldО, як тяжко їй буnо увІльнитись від

реПIГlйніх ~OГMaTi8 про Rarne

СТlорення всього свІту У 8нглядІ,

подібного до сучасности. Аnе ж lee таки .она незмlИИQ до

ТОГО

ПОРИluаСJl.

Ще за
500 роКІв до РІздва rрецьwий мудрец. 1" е р а
к л І т (544-504) ~рийшов до переlонання, що 8 СIІті нtщ~ не
стоїть
на
одному
мІсцІ непорушно, що .все тече". як вода.
рІчках. тоб то РО3Iиааст~ся, тоб то-мовити по еУЧ8СНОМJ-ВС-Ф
зміНJlЄТЬСЯ,
еаоnюціонув.
3 тої ГераклlТО80і думки ІИПnМ
ааі,
ЩО
вже
й ДnJl
його
часі.
не
була но.ою Ідея. що
асе, іСНУlОче нині, повстало не таким, АК 'Ми ~аЧИIІО Аого тепер.
апе _ а біrом часу пережиnо певнІ змІви.
БІльш виразного окреслення ідеТ еВОЛI)Qlйнt набувают • си
стемі грецького фіnософа Е м пед Q к Л а (483-2-424-3 р. р.
ДО Р. х.). СТОЮЧИ на то rочаеній засаді, що увесь світ cкnaдlaT~·

ся І чотирьох елементів-так званих с т ·и Х І й: ВОДИ, ,ОГНЮ.
землі та повітря, ЕмпеДQКЛ вважав, IЦ~ ворожі одна одній сипи
~) Леrендн-С:'тародавні перекази. що збеРЇ'ГЛИal ДО нашоl

**)
ноlt а і !Ч1.

Біологія-наУJ(а

про ЖИТТ~ 8загаrtі.

***)

доби.

Поправки. ".*,:~..:,:.)

33"

-

10

-добра й пиха, керуючи світом, ПрОВ8ДЯТ'користуючись дпя того світовими стихіями.

невпинну боротьбу,
Від сутичок же тих

стихІй повстали всілякІ предмети видимого світу.

в

тІм

числІ

рослини та організми тваринні. Тільки ж вони не З'явnяnися на
світ цІпком готові, викінченІ. Повставали вони, не як повнІ тво
ри, але пише як сучастки, складові частини орган змІв. Спочатку з'ЯВ
лялись окремІ очі, окреиі руки, ноги та всякі ииші ОРУ,JДЯ, а по
тім зливалися до~упи й утворювали з себе такі Істоти, ЯКИМИ ба
чимо іх тепер. З огляду ж на те, що процес творення
оргs.нfз
мів Відбувався в боротьбі ворожих сип,
то часто
трsппяпося,

що сипа пиха на зnіеть сипі добрІй переПnУТУl:'апа окремі ору.апя,
з яких мапа скласrись одна цІnість. Наслідком того з'явnяnися
всіляки потвори, як ОТ, наприклад, телята

І

двома

rоnовами,

wостипальчаті люде, одноокІ "песигоnовці N і Т. Д.
Намагаючись шляхом таких міркуваНIІ
РОЗ8язати аагадку
про походження скnаДJiИХ організмІв на. земпl, однак
нІ
Емпе
ДОКЛ, ні його попередники не могnи ув l nьнитись вІв

тогочасних

релігійних впливів. ВОНИ вірили, що створення
свІту нале.але
богам, а через те й не зачіпали питання про ПОХОllження
орга
нІзмів первісних, прзстих первотворів, 3 яких згодом скпадапися
організми досконалj. Ал~ ж істс>рlя лишила нам пам'ЯТКУ про те, що
на питання про зsродження життя на землі пробує відповісти грець
кий філософ і природник Ари сто т е n ь [384- 322 ДО Р.Х.],

якому дальші п~коліннSII дали ПИWJ.lу наЗ8У

t, Pater

zoologiae*)"

Цей Ріжносторонній і дуже вчений, як на
свІй час, чоnовlк
не
ставив тІєї справи в повну залежність віn волі богів. Він навчав
своїх учнІв, що живі істоти можуть зСявnятись в приро.пl
само

вільно, заплоджуючись з не'ргаиї.qної матерії.

Так,

наприклад,

па дуиці Аристотелевій, гробаки, комахи та риби (вугрі) повета-·

ЮТІ. З дощової води та утвореного нею багна,

пярви

мух

роз

lIЛОДЖУЮТЬСЯ З мняса, 1 т. В. Таким своїм твердженням Аристотель
поклав пfД8апини гІпотезї**) самовільного заппод.ення (generatlo

Spontanea S. equivoca),

що потім

була

відомою

під

наЗ8GЮ

а б І о ген е 3 и.

Думки, висловлені Аристотелем і потім пІдтримані його уч ..

нем Тео Ф рас том, лишилися

непорушними. неЙМОВІРНО

ДОВГИЙ час.

Досить сказз,ти, ща майже через

2000 р=>ків,

вже в другій

половинІ ХІХ-го сrоліття не тільки r.Jе>.Ки широкими

масами, А· й

між видатними представниками природничих наук
були
завзяті
оборонці спонтанного повстання Жjo!вих
організмів.
Мало TQrO,

навіть до самого осrачньоrо·ча"су вчен1
----------"-~_._-

f.·1

U\Cltfl$1,

Т06·то

"б.,п:,.lНО

-

300!lOr1"L" ,

~';!:l

Цlтуралисти

Гlt10т~за -

незмінно

иаУI{ове прнnу"

-- 11 повертanи до теорlІ абїогенези у всіх тих випадках, коли не ща
С"rИПО досвІдом та експериментами висвітлити процес заПЛGД
же"ня тих чи инwих тва.рин. Особпиво ж довго трима:itася

ДУМ

ка про пеР8існе самовільне зародження деяких внутріШНіх
аИТlа*) Ь та бактерій.

napa-

Нинішня наука ті питання вже розвязапа, однак

мал~":"

в

освІчених народніх колах ще й сьогодня несвідомо ЖИВУТЬ Арис
тотелеві ПОГЛЯД~. І 8 ос!іченІЙ· ЄвропІ, як про це свідчить. проф.
Моnlш. а не тІльки по ведмежих закутках Украіни, можна й ни
нІ здибати чимаnо сІльських мешканців, переконаних, що блохи
та всяке плюгаВСТ80 може самовІльно заплодитись

в

nrCKY

поросі. Та часом натрапимо й на хуторського інтелігента,

чи

який

зарозумfnозапевняє. ·ЩО ріжнl поwести повстають 3 .,міазматич
них рlчовин". а з·окрема сказ у собак походить
.. 3 жиру" чи
81д HanMfpHO~ спеки, спраги або голоду. Дарма, що той iHTeni~
гент добре 3Ha~. ЩО жадНі пошести не повстануть без
мікробів,
а мікробам, як живим Істотам. налеЖhТЬ законне
право
також
мати своіх батьків.
Причина з&аначеноі довготрявалости Аристотеnевих переко
нань поnягала в ТОМУ. щО маП0 яка 3. наук здибала на wпяsу CBO~
го розвитку стільки перешкод, як біологІя, а з нею й иишl при
РОJ1ничі науки. Після К л а в Д І я
а лен у с & (131-201
р. р. 'по Р.Х.). щО спробував був анатомувати**) малп, на ДОВГИЙ
час не знайшлося людей, котрІ б намагалися розв'язувати біоло~

r

гичні питання шnяхои експериментальним. Копи ж папа БоніфацІй УНІ (1294-1З0з.р.р.)обдаруsав своім апостольським ПРОКЛЯТ

тям кожного, хто каS8ЖИТЬСЯ робити анаТОМИЧНІ секцН***) трупів
ЛЮДСЬКИХ, - ВСЯКИЙ поступ a'J-IІтоміі, РОЗВИТОК яко! міг
спривти
розвоєвl й инших бl0ЛОГИЧНИХ дісциплlн, остаточно захряс аж до
15 столІття. ТИМ то тільки пише в роцІ ·1638-м.у Ред І, за
хищаючи дротяною сіткою мнясо від мух, розбив Аристотелеве
запевнення,· що мушині зародки можуть caMOBin~HO запподжува
ТИСЬ у мнясі. Коли ж року 168З . rо Ант t н Л еве н гук
винаЙШО8 IнфуаоріЙ****). то абіогенетична й міазматична гіпотези
дуже зах:-tта'1ИСЬ, однак не вааnи остаточно. НаВіТЬ навпаки,
для uеяких тогочасних nРИРОJlознавцlв Левенrукlв винахІд видав
ся
лише новим ,показом спонтанного
повстання організмів.
І тІльки .року 1745-го проти аБІогенетичноі rіпоrези вперше
рішучо висrупив патер
Д ж о н
Н І д r а м. Він
не
тільки

ДОВОДИВ, ЩQ самозародження неприпуетим·е Е·же через те, що світ
створено Богом, алеж сnробу·ваа арr'ументувати (підкрипити) свою
думку і шляхом експериментальним. Почавши проварюватн МRЯСО

*1

ПараЗl1ти-дармоїди. істоти. що

дИН:1СЬ Я,uлі. -:-:..:~.]

'J

Ilатратн. ::f.;:....

Розсіl{~ННЯ.

)ttИВЛЯТЬСSl З тіла істот инших.

f:***1

Дрібні водяні тваринки.

-

1·2-

нІ IОшltн (6уnьони) Нідrам досяr того. ЩО '. щlnьно (герметично)
заКОРКОlанlй посуди_' не 3IПnОJlжуваJlОСJ. само собоlO нІщо живе.
Патер

с· п

• n

а

11

.ц

н І

•

(1765).

продовжуlOЧИ

HlдraMol1

спроби, прийшов до инwоrо висновку. Вт бачив. що копи добре
ПРОІ.рениl І по ,бавnений живих зародкІв буnьои лишити "епри
критим С50nай на короткий час, то 8 ньому все-ж так.. DочнетьCJI
органічне життя. З Toro Спаnанцанl' мусив аробити висновок,
ІЦО S повІтрі Існуе Т81(е
Щ ОСЬ,
3 чого по.стає життя.
Одже пІсля ц~oгo питання про самозароджеНН9І органIЗI.,I.
3НОВУ ЛИШИЛОСЬ нерозв'lІзаним. ,На.іть висновки, зробnеиl Спа
ланцанl. ~aгaT"OM даваnи підставу мfцнlще триматися абіогене1'ичноі rlпотези. СкІнчилась спраВІ ТИМ, що Паризька НаУКО8а
АкадеміJl оповІстила за розв'Я3КУ ціії ааrадки особливу премlJO.
1 8 друг~й поnовинl минулого століття /1861/ ту аагаllКУ частинно
РОЗSflзав геніяnьииА фраНЦУЗlaКИЙ химtк та . бактеріолог
Л у і
Пас тер. ВІн ДОІів. що В повітрІ незмlнно живе сипа мікроорга
нІчних 'Іародкіа

і. кеnи

,цесь починають

розвиватись

Іlдповlднl

Мікроби. 1'0 РОЗRиваІОТI.СЯ .они пише 3 ТИІ заРОJlкІІ, що потра ..
ПnАЮТ" з ПОlіТРА у СПРИJlТnИ8' ДП" iXHl.oro життя мі'сця. Само
вIJI"НО ж. так МОВИТИ, ,,3 нlчоrо", орrаНfчне життя повстати не
може.

Таким
стільки

чином.

остаточно.

rinoTeay

абfоrенези було зБJ4ТО. але ж

поскlл_ки вона намаrалася довести

по

можnи

віс1'Ь самовlльиоrо заРОlження БІльш складних орrанlЗNfа • на
ші часи.
Та й тим
ПастеРО8ИМ 8ИСRО8кам ауже запереЧУВІЛО
чимало вчених ПРНРОДО3I1авців, ЯК, наприкnаJ.
у w е,
Б а

с т І а !І

/1878/ *)

і т. д.

80походжеВНJI організмів

,Qнесь

Й,

n

8 ідеі ж своїй; ЩО торкаlТЬСЯ пер-

8 світІ ••'tоrенеза

не _мерла ще й

пе8не. 1kитеме ДО того часу. доки не

буде

по ..

знайдено

фактичної РО3ВЯ3КИ загадки.
Однак
3 ПастеРО8ИХ досвідів стanо очевидним, що кожна,
,ідома нам жива одиниця ПОХОJlИТЬ вІд подібl!ИХ до неі поперед
никІв WnflXOM. ЩО, загапом

вого, тоб то:

n

с і ати

л ОСЬ

8

кажучи, в спlnьним дnя IcItoro жи
ж И І И Й
о р r а 101 і з м
м О Ж е
n о а
и w е
3
нас і 'н н Я.
щ о
8 И Т В Q Р и
Т і n f й о r о
~ а т ь к І І. Таким чином,

рослина походить Із зернятка под~биоІ до неі рослини, що зрос
ла попереду:

/ І' спор"

Jlкиlсь твариннА перsотвlр походить ЧИ з

або геніталltНИZ

.*)

насіння

КЛіТин/. чи просто 3 тІла С80вї матерІ,

шляхом його
переПОnО8инення. Твврини вищі також піАлягають
тому самому закону: птаwннка-виnупnюється а матернього яй
ця; ще вище
органІзовані Тlарини (а в купІ 3 ними Й nюдииа)
-~ J!йцевих та сlм'J1НИХ І(літин, sитворених батьками в своєму

:J'!) Gастіаи ДОВОДИВ, LЦО бантеріl ПО8стзrоть з tНфУЗlJрНі, Н:1віть ду
Ж~ ПРОRnреIlИХ. :~;~) ЗаРОДНОВI~. 1l0родіJlЬНИХ.

--.13 -

.

тІnі. Тоб то в свІтІ нема безрІдних орrlНізмlв. а
основник e.~
ментом *),
конечним дnя появи роcnин чи тварин суть Тlкоі
чи инwоі будови орrанічнl живІ кпІтини, що Івеко іх я йце м.
Коротко цей закон ПРИРОДИ \ зформуловано
.
рве е м

r ..

/1578-1658/ так: "Omne vlvum ех

OVO",

тоб то

,,8 С е

·ж и

в е - 3 я Й ц я'4 **).
Одже,
Гарвеевою

засадою, доведеноlO шляхом Пастероsих
експериментів
покnадено
новітню теорІю
б І о r е
и е 3 иr
яка ВИ8нає, що
в с І.
н и н І
f СНУ 10 Ч І (чи то наЙпро . .
стІ щІ А ваltменч досконаnі мlкроорrанlзми, чи найБІльш СlrJl8ДНИЙ
орrаиlЗN
ЛlOдини)
n о в ета n и
І
так 3 11 а· н О і
мат е Р н .. О і • пІт и НИ,' а б 0-3 а род к О В о-і
R n а 3 м И.
Однак і теорІя бl,генези не РО31'JlЗУЄ питання про те, вІдкі ..
nя ж взялося перше яйце й хто бу. ,-lєlO первlСНОІе маТlррІО. ЩО.
почала ЖИТТJI на земnl, що породила всю ту без краlO рlЖRома

нітму

Ф а у н У

та

Ф JI О Р У

***)

~ашоУ пnанети1

Геоnоrlя rоворить нам, що початкова стадія иаwої

планети

харектеризується розтопленим станом всІх іі скnадових частин й

"еПОМірно 8ИСОКОЮ тепnиною. Очевидно, що

• тім n8!кел"нїМ 8or-

ні не моrnи існувати такі

істоти, як ми іх бачимо нині, бо ни
нІшні органІзми не можуть витримати HaBtTII теПnИRИ • 160°/ и.
ТИМ ТО мусимо припускати. що n о я в а
пер w и х
ж и·

в их, сто тет О с у є l' Ь С JJ J1 о Т і є t
Д о б и.
коп и
з е м нак о ра_ и ч а х n а. Але ж. иавіт"
"Гак иедокладно встаНОВИ8ШИ час, копи моrло початись

на

землІ

життя,
ми
8С.е таки стоїмо перед неРО31.я:sаним питанням:
ЧО,О Т& яК саме зоне повстапо?

а І

З Пастерових досвіді. знаємо. що
С" Н НИЙ М і К
Р о б /Вас'ill us subtillis/, кинутий 8 юшку З сіна при 8ідпо . .
аі.анlЙ тепnині починає так швидко РОЗnnОJ1ЖУlатись, ШО за 1(0роткий
'Іас
дає
неймовірно великий приплід, який перевишує

кілька міліоиів таких са.мих мІкроБІв, й 'може
ну юшку 3 тектини

перетворити

сlн

8 густу, до КІші подібну. ЖИ8У матерію

****).

Як саме
аі~БУDається розплодження /подln/ цих
це біоnогlї відомо Jlокладно. але ж вjпкlnь взявся
пераlсний дрl~очок живої матерІї, яку
ми звеМQ
tillis, с"азати ще не можемо. Хоча ж 3 досвідІв

мікробів,-ПРО
та як n08CTaB
ВасіІІ us su Ь
того ж ca.Moro

>:+) Проста, нескладова сучастиа. tt:-~) Цікаво, між иншим. зазна ..
ЧИТИ, ШО В релІГІйній nereHAl халдейс-ьній_ утвореній приелижно за

&000

років

перед

нами, тако ж говорилося, що ~8eCb світ

ПОВСТ8В з

11ервісного яйця. ***) Фауною звемо збірна всІх пре.аставнииів таари·
ного світу: флорою-представників світу рослинного. Можна говорити.

ПРО ф.

t

ф. всієї землі,

NlcTb міl~робlв

чи якихось окремих місцевостей.

****)

Про кІль·

може
говорити фант. що в одній краплині тентини
(\tOн{е 1'-1іСТИТІ1Сh поверх 30.000.000.

Ух

-

14-

Пае-Т'РІ ми аН_ІМО напевне, що І в· сіянІй юшцІ, 1 • усяких ИН
ших орrанlчних юшках /буnьонах/. де 3 надзвичайноJO прудкІстlО
РО3ПnОДЖУIOТIaСЯ· мІкроби. жадний 3 них не може запnодит"сь,
копи тІ ІОШКИ пІд щlnllНОIO покришкою добре проrріти /. пастери3У8&ТИ· або "стерипfЗУ8ати м / й не допустити, щоб туди втрапив
живий мІкроб чи ЙОГО зародок 3 повІтря. ТQб то, ПРИПУСК8IОЧИ,
ЩО. геоnогlя

НІ

ПОМИПRIТІІСJl.

говорючи про роспапений

стан

земnи І . -минулому,
ми можемо бути п~внj. ШО на земnl, поки
ІОН•. перебуваnа
І станІ
стерилІзації. не могnо бути й ЖИІИХ
органІзмів. Але ж одночасно ми також 3НВСМО, що Й при сучас
них YMOIMHax дп,. нині . IснуJO'ЧИХ
органlзмlв абl0rенеЗІ IИКЛIO
чена.

Однак nюдс~к. думка не хоче заДОВQnIlНИТИС~ тlnьки
негатмвними вІдомостями, вона вперто

шукав позитивноJ

тими
відпо.

іlдl . на загаnку про пеРВОПОХОlження життя. Тим то й по Арис
тотеnеві

повставапи

й

повстаJOТІІ

ТУН_У.

новІ

теоріУ

подІбного

*'

r

Так,

га

наприкnад.
знаменитий натурапіст
е к к е n
/1843-1916/ ваажав. ШО жива матері,. (протоплазма орrанІчноі
Кllітини) мусила повстати
з матерії неорганlчної при загальнІй
еlОJlJOцlі земли

чи всесвіту. ГеккеЛh ПРИСТОСОВУВ8а цей мент

ДС»

тієі ~о'и, коли на землІ а'явились першІ опади атмосферноі п&
ри. Однаlf, на. Геккельо"у думку,
тоroчасна
орrанfчна матерІя
(протоплазма) не уявляла 3 себе якоіс .. такої будови, ЩІ Morпа б вlJ1повJд&ти ціпком знанlй нам тепер структурі орrанічноt
кпІтини. Вона ніби-то була подІбна на .урwлям· чи .батибIА ,
тоб то на слизоту з морського дна, якІй тодішні німеЦ&КI натурфи"
пософи Н8дав&пи З~jбнlсть витворю.ати органlчну матерІю. ИН
шими сповами кажучи. на тогочасну думку. це були найпроеті
щІ, безбарвнІ. цІпком гомогеннІ (ОДНОС1'аАнl) др:60ЧКИ органічної
матеріі. J1КИМ Геккель дав назву
"М оне р-.
Однак своє! теоріІ ГеккелІ. Jlовеc:rи не Mir, бо всІ монери
Q

при дальwему дослІджуванні не тІJlЬИИ не 8ИКJl1ІК апн сумніву в
своїй наnежности ~O оргавіЧRоrо свІту. аnе іх буnо визнано з&
rотових. простих організмІв, однокnlТннмих пеРВОТlорlв (protozoa).
що nовинвї
мати
своІх
батькІ. знов таки з-поміж органjчнИХ
істот.
Н е r е n t
rоворить
про
повстання
орrанlчного свІту
бtnl»Ш категорично. З
oгn~дy
на те.
що вее живе, по смерти
роскnадаєт"ся Н& неоргані'lнl
рlЧОВННИ. вІн ",иходить до
вис
НОВКУ.
щО всІ
органІзм .. 3 тих самих
неорганічних
річо_ин j

утворилися. Первісно цей акт мІг відбутися в той перІод

історП

земnи. К(\ЛИ

але ж і в даnьшому часІ,

на віт ..

способом може творитись зародження

нових

НИН\

тим

її кора

самим

орг:tнізмlв' на

тих

внчахла.

планетаl, стан

ЯКИХ відповідає тодішньому

-15стану земної КУЛІ. Уявити ж собі самий механізм пер.опо.ста.
ня органІІованих Істот можаа' буде лише To::ri, .оnи вже в_уха
зватиме єство руху та сили. НинІ

ж

довести

експерементальним . не можливо, бо навіт"

ЦІІОГО

нам, jстоти ДЛЯ того занадто складнІ. щоб можна було
іх 8 лабараторіях.
Пфл ю гер

шляхом

наЙпростіщf.

відомі
УТІОРИТИ

ВИСnОIlИВ думку, що коли вже

частково

земnя охолола, органі~иа протоплазма могnа повстаТИ,спопучев-

*

.ням

вуглеводів з ціаном. Але
правди.ости своє і lIyr.ncll ШП"
хом експериментальним він не довів. Та коли б t пощастило ви
добути в лабораторія) таку рIЧО8ИНУ, ЩО цІлком відповІдала б"1
рtчовинf
органІчної протоплазми, то всеж так" була б то мате
рія мертва, а не жива. А цю рtжниuю треба мати на увазf,
бо

що Jlаnі посувається наперед біологія та ииші прир.дн"чl науки,":'
рfЖRИЦЯ мІж мертвим та живим не тіПJDКИ не зменчуетьс., а мо.,

навІть зБIЛЬWУЄ1ЬСЯ.
РФЗВЯЗІННЮ тівіж проблеми пуже багато присвятив y.arM
німецький nікарь ? и х тер
(1865), шо, apeWTOl), УТВОРИІ
СВОЮ ГІпотезу про первопохо,цження життя ка аемпі. Ця rlПОТ.lа,
пtд Н&SВОЮ кос м О З О і 'І Н О ї*), випливапа 3 ПРllпущення,
що ЖИТТЯ не в формІ "батнбІя", а в формІ ціпком орrанlзоваиоJ
кліТКRИ tснvв від самого первопочатку всесвІту. А копи це так, то
лиm8.єтьея припустити, що на НІШУ
занесено чи

3

землJO

перших

органІзмІв

-якоїсь иншої ппанети. чи з меЖИПnlнетноі просторі

ні. Рихтер гадав, ЩО це могло статися дуже

легко:А

Н •• I'тlt не

ОДИН раз, а при кожнІй тіА наrодt, коли
вІд
инших
планет •
формі аеролІтів чи метеорів вfдривапися шматки неорганІчних
рtчовин й падали на земпю. ТодІ легко могло траПИТНСIt, що ае

ПИ~ИЙ розміром метеор міг донести • своїм осередку оргаН'ЗО.I
ну протоплазму ЖИВОЮ, бо його маСИІнІ стІни не встигпи роспа
литися настІЛJaКИ, шоб теПnИf:l& а ЙОГО центрІ етап а НезносимоJO
для органІчної матерlі. МОЖnИ80 тако ж, щО малих ст.орlи.. Tllr·

не за собою та повІтряна течІя, що її fIОРИТ" підчас

CBoro·

nету

метеорит чи "кас.. комета. І коли ТИМ ·ЧJt ИНWИМ способом про
топлазма nрибиnас.. на землю, • той час, як на аемнlй корІ бу
ла сприятлива ДЛ" життя теплина та потрІБНІ 80XKICTJ.. то часточка
органІчної матерії знайшла ,Itля свого розвитку .lдповfдииА rруит,
роспподилась і покпала початок всього иимfwньоrо ЖИТТJI.

Думку Рихтерову підтрим&nо баrато 8идатних

(наприклап,-Г е n ь м r оп ь Ц

Nатурattистів

[1821-4894], фізик ТОМ сон,

визначний геолог порд
К ель в j н
І' Т. д.).
Між ИНWММ
ель м г О n ь Ц
досить неокреслено JlИСЛО8И8С'l
про те,
ЩО, • органІчне життя почал.ось або ж в "кійсь добі, або ж існує

r

.~) Косм-(Х:-всесвіт; зої-життя.

-

16.~ ~

ОДlіку" •

Вtn.ш докладно СПИНИ8СJl ІІа цій пробnемl

турanист

с. а в т е

W8еJlСЬКИЙ

на..

А рені у с. ПQдіnяlOЧИ 8 певнІй

мІ

рі ПОГnЯД. висловлений Рихтером, Ареніус,

однак,

пе-ршІ органlsми. не могли заnетіти на землю

3

_І.жає,

що

Мlжпnане-rного

простору 3 поміччю комет чи метеорІв. На те бу. инwиЙ.

більш

Dіроrїдний спосіб. Найменчl органІзми чи їхні заРОl(ІСИ могли пе
репІтати міжпланетні простораНі радІяльно, у Ісіх напрямках,
під .ПnИ80М тиску світляного проміння. Uим ТИСКОМ, факт якого
нині науково доведено, мікроорrанізми МОГnll прнбитис" І до зем
Лі, де, знайшовши Jlnя себе вlАповlднl умови, трансформувались
в ріжного РОJlУ істоти. Позаяк ці зародки' ЧИ,
инwими словами
ГОВ<JРIOЧИ, насіння живих Істот, ЩО існують У всесвіті Оl1віку,
суть причиною всіх форм ЖИТТЯ в CBiti.--АренlусовIЙ гіпотезі да
но н_аву пан с пер м t ч н О 1*). Істетно ж вона маП0 чим
відріжня~ться вІд Рихтеровоі космозоїчноі rlпотези.

. Критика теорії. панспериіі закидав ІЙ, rоnоввим чином, те,
що заррдки ~НВИХ істот не можут" витримати 8 такій
низькій
температурі. яка існує в мІжпланетнІм просторі
Ц.), де до

(нижче

тогож нема НІ вохкости, нІ повітри. Але ж

-2200
оборонці

відповідають, що поступовий рух організМів міг 'би бути ДОСИТh
WВИ.DКИМ, зародки могли б мати дебеnі
оболонки, переБУ8ати в
стадії "прихованого життя", що споетерігавио й нині в саІТІ
твариннім на земnl, Й, таккм чином, могли б зберігти свою жит"
ТRздатніст" під час свої мандрівки з планети на планету.

Алеж 8 мІжпланетнім просторі існуlОТ" MorYTHi впливи
уnьтрафlЯЛQВОГО світла, яких не можуть знести живі істоти.
До ..
свідами
Б ~ к к ере n я
доеедено, шо в подібних уltfоgинах
кожний живий зародок муситlt загинути вже через 6 ХВИЛИН, а
не через РОКИ,

протягом яких мусила тривати

зазначена

рівка до земnl. Тому, копи ми не знаємо таких Істот,
жуть витримати у~ійче світло у1іьтраФlяnО8НХ проміНіВ,

манд

що
то

nишавТЬСJl припускати, що орrанічне земне ·життямоrпо

мо
нам

повста

'Ти лише на ~ самій lамnl ...
Аnе Ж,-як саме?
На те. пробував инwим способом .ідповJсти
рей в р
(1880). Виходючи 3 того, що взагапі . самовільне первІсне зарод

n

ження органІзмів не бупо ніким ДО8едено, а разом з ТИМ ніКОМу
не пощастило утворити живої протоппазми лабораторним
шля

хом, але Ж. приймаючи Гарвевву засаду, що все живе повстало
з ЯЙЦЯ,-Прейвр ПРИХОДИТЬ до цІпком протилежного всім попе ..
реднім висновку. ВіН гадає, що спвчаТl<1, копи ще .,наша

аеNЛJl

була розпаленим, текучим тІлом. вона в своlй цілости УЯВJ1яnа з

*) Паl-i-увесь~ СГlеР~'1;;l--насіння) сім·я.

сеее едии,
охоnоnа,

n

на матеріJO

•• иuc!

суцlllltНИЙ

17-

ЖИ8ИЙ орrаиlам.

ПIСnJl - ж Toro. JlК

.еорганIЧН1.

СаочаТК7,

грубо кажучи,

метапи й _ипали 1з Ilгanа.ноІ маси. потІм

.она

перет.ориnас ..

жива матерів. С80lА осно.ніЙ масІ

.. померnи·
. ЖИТ

стратипи

тя мнші р.іЧО8ИНИ. що Ух нинІ звемо збіРRО» наЗ8010 MIHepanll.
J тіnьки незначна частина живої матерії 8 формІ протопnазми
аберlгnаСJl на землІ. Т. матерія й продовжує існувати у 8ИГnЯ
дІ рослин та рlжномаміТних тварин. іподнесь.
Однак І ця гіпотеза, не зважаJOЧИ
на свою оригінальність,
не даІ бажавоІ вfДПQвlдl на питаННJI, бо-псперше-сучаеиl знан·
ня про життя рішучо не в'Я_УТЬСЯ з ПQдібиими 'припущеннями,
подруге. якговорить Фе р в о р н,. ми нині ще не ма_мо пї.став
становити
ПОlноі
анаnогіі мІж мінералами та ~ргавІчноlO мате
рІєю. й-потретє- хоч. Преерова гіпотеза й видається ПРОТИJfеж
НОIO теоріям . попереАнІ",
80на
однаково не вІдповідав, 3 чого
по.ст.nо

життя.

Сто

ро_Ів тому, коли химlКQвl

В е пер о 8

t

/1828/

пощастиnо пабораторним шnяхом зробити сечо,мну, тоб то
ма
терІю оргаНlчНу..... '
~ionoгiB neBHoro напрямку (.,механlсТі.")
Iмlцніла

надія, що веnику аагадку первопоходжеиня життя легко

поведеться розв'lІзати в nа60раторН. Однак до СЬОГОДИJl та .HIAIH
а _сам
переl бlоnогlя, звlnьниnися вів ВПЛИІІ. старої натурфlлоєофіі й
етапи
на
rpYHT sимlчно-фізlоnогичниz при"цlцlв, -на думку
багатьох натуралІстів, що
C-ТОJlТIt на (руНТі механ"чних теорl,Й,
ще не справдилась. Аnе все ж, коли ПРИРОJlничі науки.

для вирІшення проблеми по_станн" житти на землі стас

біЛllwе

шансів. І вже нинішнІ досліди біологі. та ХИМlиll, що постаlИЛИ
соБІ аавдаННIІМ не тІльки і.-еаn.,нl Пlзнаваник, але й практично
шукають лабораторного виробу БІлковини. що ПОIИННО б иіnком
амlиити теперішмl способи вижиіnення тварин І nJOдеЙ,-неначе
подають надію на можливІст

..

переведенн" рlЧОJlJИИ

річовини оргаНічні.
А копи це
станетьск й мрії
дС)ктора Фауста переТВОРJlТЬСЯ 8 .. іЙСНіСТ... тоб ТО з

•

учених вийде, нарештІ, отой Jlовrожд&вний
мабуть тІльки вІк відтулита, ,апону,
пику, одвічню таємницю.

Поки

ж

неорганіЧНИХ

Гете8СЬІІ:ОГО
лабораторій

.homunculus·

*).-ТО

що прихоаус .ід людей

ве

того "е Ctan8CJ1.-всі теоретичнІ прип,щевн.

rа.цанки, не опертІ на мІцнІм

rруиті конкретних наукових

них, переТ80РЮJOТ.. ЦІО пробпему· на псе8допробnему

.*),

та

дан

пере80-

ДlОчи уі • царину чистоrо ідеаnl.НОГО Пlзи.вання. що шукає .при
чини всІх причин... Це ж завдання не
може бути ПРЯМIfМ зав

данням 'lологП, як науки. що не З8J1заиа з метафизикою. Швид
че ВОНО напеЖИТJa ДО
так
зваllОЇ- натурфиnософіі t що в J7ЄЯКИХ

точках межує чи то з теологІєю, чи з, теософією.
:::)ЛЮДИf-Iка штучна. ~'!І)НепрааhиР.е завдання.

--о

BloJlorlJt

IУже

маП0

lати .IДnO.lдt, "ОМ)' . і
ЧИ И&
я"к1йс,
'МишІй·:

....
а.Мі

бl0nогlі •
ти ж ці
кіnька

про

якІ

ТОК.

ТИМ
N

фаІТИ' ЖИТТЯ,
ГО80РЯТі.. що

. Н& "тому

сучаснІй
то

арк,

й

_О

ИІ

neрlоп·роцес траПН"JI на
nnaBeтl
8сеСllту. Бо
меТОIQ

а ·Н.· фантастичні адоraди. ФК
КOnИ" первІсне самозарорсеНI:ІJI.
І

науці
такІ

траТИ1'It,

••,ЦІІІ

траПИnОСIt на "земn1 й
раа1_, то це стоауст"с.

cnpa8J11,

п· а

*

18 .-.

не

буnо
таких

НnИWИnОС"

ви..атиl

Н еге ІІІ,

'ІИ

10"

те один або ж
прадааНIХ
часІ.

наймеН'Іе

катураnlСТИ,JlК

пам',,·

HanpM.naд,

Ре" ТОЩОt- вІрили, що першІ opra-

нізми поветапи • • т О r о нІ.· но, тоб то саМО3ВРОДЖ8НИЯМ, чо
му
моrnи" ·CnРИJlТИ· ціпком
машl
физичнІ й
хим!чні
умо
.нни . на
земnl" під
час
_ит_орення
іІ .кори.
Herenl
и.Вlт. гада.,
що lІе т1J1ЬИИ' першІ "орrаНfзми
похо,цllТ" 3
анорrанlчноі матері!,. а що таким способом
з'явиnосlt н.
маП0 окремих Т8арнниих родІ. І що тоА сами. спосіб МОЖд·М

*

':

DJtЙ навІть нині, як що тlnllКИ aec~

будут.. існувати СПРНJlТnИ8а

умо.ини.

Одже" можемо тим часом J ми "РИПУС.кати. що неорганlчна
матеріJl~ під вrinи •• м причии~ нам невідФммх, • часи, нам неана·
ні. переТВОРИJlаС18 н. ЖИ8У річовину, яка потІм розвинупас~ .а
ЖИlі організми самої рl._оманlтн()ї форми. Можемо 8 Іри .Т и,

що це дІйсно так. ,бо копи бlQnогія" не ' може того KaTeгop~HO
IО8ести, to-одн&кОlо-не, може '80на й категоричио запереч8ТIІ.
Або' ж, 8fДКИД8ЮЧИ" .glneratio Spontanea·, .' мусимо прийти до
.іри·. надПРИРОIВЄ аовстаННI( життя, тоб то визнати акт ст.о:.
реи ..,. світа 8ИЩОЮ сипо.,. ЩО, незалежно від наданій ій Н&"1ВИ. буде ви
Щ.М інтелектом, тоб,· то' СИnОIO бо*ськоlO. Зр~wтою, це- особнста

спР •• а ко.ного, чому він хоче
напевне

іІ іри т н,

копи

не мо.е

'з', н а т М. Ото ж а цІм питаннІ найлІпше погодитис.
а натуралістом
В і з 11 еро 'м,
ЯКИЙ
rоворить, що взагалі
неможна нічого "ОСі:таТОЧ!іО ск.а.ти нІ про по.стаRНЯ, ні про 1(1·нецІ. органt.иоrо життя

на земnі, а

tупер~ч~и на ЦЮ TeMY~
Дnst бlоnоrіі' ••• nИ.іще Інати"

через те зайво

ПРОВІДИТИ

ЧИМ, вnасие, часточка

неор.

rаиlчноі пророди ВlдріЖНЯЄТlaСЯ вІд ор"rаиlЗО8аиоі протопп&зми, чи

IlдріИfИJlвТIaСЯ аона чимсь

.~..aranl, як вt.а'уваlO,.laСЯ в

ніА

певнІ

житт .. ~.і npо·цес·и І як 3 пеРllсви& творІв РО38инуnась та нез
чисnнма кfЛltкіеТIt ЖИ8ИХ 1C1'~T. щО СКn.Д&JOТІ. фnору й фIУ~У
зеМnl.

МИ Ж. Кор~сТуIOЧИСЬ 3 спln~н.х адобуткі8 біоnогН та reo·
.nогli, обмежиМо"ся nrtше тими ПН"r&ННIІIСИ, що безпосере~ьо сто
СУЮТЬС,. "ЖИТТЯ, розвою, розсе'пеиНJI та РОДОВИХ змін, Jlкl· відбу
.ают~ся в тваринному світі.

А BC~ це сі складає змlот науки\ що збlрно з.ветьс.я зо о

n о r і є 10..

11. JlОl8ИТОК тнриииоrо саlт,.
Так само, як питання про пох;дженкя орrанlзміl.
ИА про іхнІА РО38ИТОК стаnо поре.- JlIОДСltКОЮ ZlУМКОЮ

ніщих 'ІасІв,

rOnОIНИМ чи~ом,

8

І· питан

а

найдав

такІй формі: чи У8ес .. той

і8И'lIАно рІжнородинА і рlжноманfтнd СІ"Т тваринний,

що

HaJ1-

r.tM
"lІнl бачимо Аого на земnl. повста. уже в ГОТОВИЖ, аакінчеllИI
формах чи по.става. він ••inltKa окремих
періоді. геОnОГI1Ч"
НИХ, чи може ВИТ.ОРИІСЯ повlnа.ио ШnJlХОМ nOCTYnOBoro й nOCllj·
до.иоrо роа801O?
І на це питання нам.гапас,. д,ти .ичерnуючу вІдпові, ..

ре·

ліГіR,ВИТВОРИІШИ рtжнl nеrеНД8 ДNЯ рІжних народів. Ті nеrеяди
переЖИІWИ ТИСJlчl рокІ.' мІліони ПОКОnIМ". живих істот, ДП" ба·
raTlaOX nlOJlей ЖИ8'Т~ ще й и.нl. Багат~ох великих умі. з.од·нл и
ІОНИ на манІвці а ~pflMo.rQ ШnJlХУ WYKaIiH.JIH HaYKo~oi правд)\, а

багатьох примушу ••ри "а.'Jl3Уlати ШТУ'Інl .8НЗХИ між

релігійни

ми догматами т. KoH.peTHMM~ sдос5утками JII~У~О.ИХ доcnlді8 пос ..
nідуJO'ІОГО часу.. Тим-то HalfT" межи IченИ.мк но,іщоl А06 .. ,
що КО.РИСТУ8ЦМС8 Сltorоча,сНIІМИ МІТОUМИ досnlджу •• ння природи.

~yno 6•• ~jt.НЯ з,язати • од., .IIП08іДIІ еl~nlЙНJ і ту. що noAar
нам паnеопогl,,*) НІ nlICT&al' .И".~,ІІ~НИ. НІЮ • гnyбоlUlХ lІІ,рах
,еми,,} кори ост&мК1. Тlарин. акі *иnи на ~емлl ~ ~tntоии рокі.
перед нами.

Так. ·наllРИКnU, черНец ....tвзуіТ в·. с ~ І Н,
щО ароби,
чимало Іуже цlнии.· Ікпацок • аооnогІJO с.оіми студlкми мура·

шок та термитI8,. н.МаГ&IС,. до.ести. ШО біС5nіАн •• переказ про
створення тварин 8IДПОllд.'_ . С"ОГОЧ~QніА науко.l.
aoonori'lHI~
кnаСИфИКlціі. З ~oгo МlрК' ...... · 8ИПnИ8.nО, що МоАеевае

ОПОВ'·

дання про ст.ореННIІ с.IТ1 пjlПИРIС _мсно_и ~ ..оrоч&сноі науки
про посnіДО8ниА, так з.,ннА '.ОnlOцIАнн~ роа.кто. QрrаніЧНClГtj
світу. 60 біблія· r080p"T.. нам, що Т80реННІІ почanоCR 3 менч ДОС·
lСоиаnих риб. nnазl., переАшnо до біn~w JlосКонаnих-аТ8х1., ССЬВ·
ІІІ. , заldнчипос" твором, наАбll1ЬШ ДОС,Q".ПИМ-ПIOДИНОJO~

Подібае 3'JlСУ8UИJl пмтаИIt бlОnОГIlЧИИZ породиnо 'ПОГЛ9lД,
що ма. Н&ІІУ fS . І е· n і й н О r' о .1. с808МУ ест_' стоіТIt
8
протирІччІ з 8НШНМ nornflAOM. що з'.ТJ.СfI . е 8 о n 10 Ц І й н ~ Гrl
ЧИ

Д е с цен ден

и ч

НИМ.

ПОКИ Ж остаточно· lиробипнс" тІ np081·AH! поrляди, ПIОДСI.Н ~
думка багато разІ.

nepennYTyaanaCIa',

по .. ертаю·чи з ОДНОГО шляху

н. другий, при чому в таборІ прихИnЬНИКіВ погляду
бібnlйрого
часом ОnИНЯnИСJI nJOде Т8иt:>Ї веnикоі ПРИРОАНИЧОЇ ерудіції:t*). як шае~.). Наука про організми даВ,новІцу.остаНf{И чи сліди ЯКИХ
,.ч,~ть

•

fJ1ибоких Інарах зеJlflлі. ~f:) Ерудfl\tt-ученkl1а,

зн~хо·

-
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дський HaTypanlCf КІР n о Л Ін. А (1707-1778)- ОСНО.О
ПОnОЖИИI сучас~оІ кnасификацlІ органlамl8, та й баrато инwих,
ЩО, може и МИСЛИІИ инакше, але ж не НlсмInИnИСJ1 спере'lатиСІІ а
догматами пануючоІ християнсltкоІ цеРК8И.

НИНіШН( погnяди на науку
ma-рОІВОIO свІту

рОl80JO

органlчного,

тваринного покnав Cnlвнозвlсний

а а-окра
анrnlйський

натурапІст.
ч. р 11 It а
Дар в І Н/ 1809-1882/, І іменем
якого УІ здебlІlЬШОГО аВJlзуеться й сьогодкя. В дІйсности, однак,
те,

що

відомо пІд назвою

дар І и НИЗ М y~

ЛlО '~ИО ВИТВ -,ром ДараИНОlОГО Гftнlя. Ч. Дар.ин
нув

1 аепич~зноlO

обrРУRтував

так

СlolІ101O враИСlfOЧИХ

звані

не І

детаnьно

ІНК

розви

прикладІв 3 ЖИ80ГО життя

тр. неф о р N ист и ч н І

поrляци багаТIІОХ своІх попередникІв, що Іже не ра! пере~
ВИНОМ t часто незаnежно ОДИН Ilд одного Іх ВИСЛО8ЛI08InИ.

Як Іже було зазначено,

*)

Дар

еIОnlOцlони~тич"1 ІдеІ походження

орrаНізмlв вІдомІ .БУJlИ ще 8& 'І.С!В Е М n е а о • 11 О • И х та
А Р нет оте n е ! И Х,
однак ВОНН не розвинуnись 1 ке
посунупис .. наперед. І тільки аж в 17-му стоnіттl Ідея з N І н·
пив ост и орrаиlчноУ природи, Т8б то Iді6иости живих ство
рінь зміНJlТИ форми своІх зовиlшніх та сереДИНІІХ

opraHla

почала

знаходити бlпltw обrрунтовану й екаактну··) ФормуnlРОIКУ.
Першим Імпупьсом ***) до Toro був Н.ПРJlМ фиnософlІ· од

Roro

з

яаигеиlяльніщих

Ф ран с и с а

людей

світу,

Бек о н а

анrnlйськоrо

/1561-1626/.

що

думкою тоrочасних учених майже на всіх RОJJЯХ науки

8ченоrо

опанував

R

покnав

підвалини

J!O
РОІВИТКУ загапьної теорії
е 8 Q n І) U І о и 1сти ч неі. Що ж торкавт~ся з -окрема еВОЛlOцfІ орrаиfз
мів тваринних, то Бекон, СПИНІІВШИС~ на помІчених нии відхи

пах од загапьна-типових органіЧНих форм, зауважив більшІ ·й
менчl варfяціі ***,*), (потворности ЧИ аномалії) 8 будові організ
мІв певного роду· тварин. Однак Бекон не н.ваЖИІСЯ на "іl1ста ..
·вl того матеріяпу, що мав, ска.зати остаточно ~BOЄ CJlOBQ В цІй

справі. Він гадав. що тlnьки велика кlnькlстl. фактичного М,ате
ріялу з очевидкістю привеJ1е людство 10 певности, що органlзми
не прийшли в <:ВаТ в

теперІшньому

8игляді, а пере)l(НnИ

ДОJlГУ

зrt1іну, тоб то еволюцІонували від' зовсІм простих дО БIЛ"Ш скла
ДНИХ. бlnьw досконалих фОРМ. Трму Бекон ради. JlK· найБІльше

зБІрати вlдповідного матерІялу, щоб безпомилково прийти до .ие
НО8КУ. ЯКИЙ вІн пише передбачав. І, справдІ, як побачимо laпl,
а СlоіА фнnософс:!tк1й си.стемl Бекон дуже ясно УЯВDЯ8 соБІ не
тіпь"и наслІдки t зле ж навІть f методи наук бlопогичних. ЩФ
'потеердили· ЙОГ~ vолишнl

Ідогади.

ПершІ' кропи 8 напрямІ, зазначенім

~ J ТрансфориаЦія-змlнливlсть фОР~1И.

БеКОIІОМ, відразу

прн-

f.-*) Точну. ~.**) Імпульс
BiAMJHH.

nрllЧlilіu, що ІlіДШТ()ЬХtlУЛ~ до ~HoїC:b "II1НОСТИ або дуннн. ~.':':J!e)

•
веnи
Рей

..о
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ви.аатних наслідків. До цього спричинивс"
Д жо н
/1628-1678/t ЯКИЙ, старано 'студіюючи тваринний свіТ,

помІтив 3 науки

зооnогlчної

чимало всяких байок

та· виrадок,

що так широко плодилися середне-вічиими вигадчиками (схола
СТllхами та енциклопедистами). Він.же дав сипу матеріилі8.
що
8 иаnьшому часі приспужилися до утворення справної:. б6т&нич-

-.

ної та ЗООl10гічноі класификацlЙ.

Паява фиnософСЬКОі системи ,німецького видатного 'вЧеного
Л е й б н и ц я (1646-1716) покпала дальшІ Підв·алини··під -те
орІю загально-свІтового еволюцlОRИЗМУ й ВИСУНУJlа

наперед
новІ
принципи*) щодо питання про еволюцІю тварин. Спивяючись
на
спробах класификаціі тваринни, організмів, Лей6ниць
. висловив

АУМКУ, ЩО окремі гурти тварин так щильно наближаються
до одної. що неможна не бачити межи існуючими групами

ної спорtднености, певного

генетичного**)

звязку.·

OnH.
пев

ПорівнlОЮЧИ

Ж Тlари~ теперішніх з їхнІми родичами, що лишили по собі слі
ди 8 давніх формаціЯХ***) земної кори, Лейбниць СПИНИВСЯ на
силі
тих змін,
шо
сталися· за
попереднІ часи
в бу

дові орrанізмі8,'1 зробив висновок що

зміни

81дограють рlwаючу ролю в трансформації

зовнішнІх

opr.Hi 'Іного

причин

світу.

Ви

ходючи 3 І.гаnьних засад неперерпвности всесвітнього життя, Лей
бниць припускав можливІсть існуванння десь на инших ппаветах

яскравих переходоаих форм, котрі можуть звязати в
льний ланцюг н·авіть пюдоподlбних
З

малп з

одии

ниніШНIaОЮ

суці

ЛЮДИНQІО

земли.

Натуралісти постаеились до Лейбнице8ИХ поглядів. неодна
та
философи' цілком
подІляли

ково. де які вчені природмики

його думки й своїми дальшими працями логлибили та

поширили

іх (Р о б і н е,
Д е-М а л ь. м е,
Моп е р т ю і,
Д І .д е
р о,
Кан ТІ
еге л ь, та инші). Иаші ж стали в· певну
опозицію загалом
до еволюціОНіЗМУ, говорючи, .що питання при
родничого порядку можуть бути розвяз&ні лише шляхом досnlдlв
та e~cnepIMeHTiB, а не теоретичними
міркуваннями.. кабінетних

r

учеНNХ. З тих противників еволюuіоніЗМу. між наТУР'апістами

'no-

важне місца посі дав Б ю фон

ціл

[1707-1788J.

Він спочатку

ком не прийма в теорії десценденчно і й рішучо .ідкидав ідеіо по

діляти тварин на класи. родини роди

І т. подібні класификаціЙ

нІ угрупування. Але ж саме під цей час зlЯIИЛИСJl праці велико .. ·
го реформатора природничих наук Кар. л а
Л і нея.

З надзвичайною ясиістью пумки цей· учений

привів ДО

'по-·

рядку увесь, зібраний ДО тоі доби фактич"ий матеріял й май.стер

НО вибудуваа строго-погичн}' систематмку оргаНізмів. Його знаме
нита праця-.С ист е м а

*)

Засади.

..:.:.)

-:~

Родового

.. **~:.:.)

n

.Р и род и" (1735р.) зробила

Відкладах.

-
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..nмКl;ll'lnnИІ;· на РОI8tй ва,.. nРИРCWIII'tИ'Х' •
дns. СИ01'l,маt1llCJt НtIКOi дое., Оlна. ЛІней

покnan.

Н8"ШИМО

осНФ8lt

стока

НІ
тій І·асадl, .що 'снуlO~иА оpr&Itl'lНJtЙ Сlіт не підnвrас· ЖI·ДSи.м IМі ....М

1 ста80

а6asИН8010l· П."'сні· ОIК&ИJt, та впа-СТН8001'И які fюму
G)'йО И'UIМO під 'І"' nop&1cRoro СТIОренвиА.
ВDфонз IIJ&CItИ·X' доса'дl. пеР'КОNUCЯ, що ро.и орrаИ.lмtа··
траWСФОРМУIOТЬСІ. af50 ж, як він СІМ К .....- l удоеКОИaJ1IОIОТЬСЯ й
UPOAЖyrI)TIaIJl1 тоб то .aereHepYIQTD~. Отже, таким способом. з
л P4TDJdИJdа· д.сuен,"~'IНО~ теОРI'і БІОфак перlAWо. до Ії оборон
Ц~Ba ааn.и'ШИІW·И СQбі тlnJ.КИ компромІсом"') ТlерАжеиия, Щ~ еВQЛlQція
ХОЧА й відб,lltТЬО. 'Пl'д безnосеРttДНtм впливом· ЗОI,н·іШ
я1. ПрИ,ЧИН, ме* па заздапеrід.. накреспе-ном),. незмінному пnа··

opr&HlaMt.,
ну,

ПомииаtQ'ІИ u.lnУ ннзку бt'nьш І ·менч аНI.ТНИХ натурапістІв,
фИn'оеофіа і навіть поетltI, (як, наПРИКnIД, 3it8менити'й автор "Фа
УСТІ ., В. Г. е т е, що 8МСlао_о чнмаnо ціннних думок В обо
рону евоnюцlі орrаиіамlв)-помин&JOЧИ баrато ЛlOвей, що ЧИ ме
присnужиnися до висаітnеННJI цlеі пробnеми,

мусимо

заsначитк

JdП'''К4 імен. що І найбіnlaWfй мірі С~РИЯI1,Jt утвореннlО еизактноrо
образу трансформацІ' орrанічноro свІту.
В хроноnогічному nОРЯАКУ**) перше місце в цІй працІ нале
житься Ера з м О В і Дар 8 11 Н О В і (1731-1802), АЇ
дові знаменитого ЧаРЛhза Дараин.. Ер.'зм Дар.ин хоча й не АО
СНТ" Фбгрунтовано. а всеж таки ДОВОДИ8, що
про
одпор.,зове й
остаточне створення існуючих ниві ГОТОВИХ органічних форм
не

може бути й мови. Причинами ж трансформації Еразм Дарвни
вваЖАВ з ОДНОГО боку-п рис т О с о !J • Н Н, дО JlКОЇ приму
шували органічних Істот аміни ЇXlIlDoro оточення (кліматичні, по
)кивнt, тощо). а почасти навіть Н&ТlІКИУВ і
на б О' рот ~ б у
з а

і с в у

•

анн· я.

Jl1<Y

мусять провадити й тварини, А ро ..

сnинv., Здобуті І цій борот.бІ вnаСТІ'ВОСТИ й ознаки· орrанізмн пе·
редШТЬ nanhWMI( нащадкам спадково. Одже. хоча й не зробивши
окреслених· ВИСНО8ків. Еразм Дар.ин· дуже· недвозначно накреслив

гапо!к! риси ТОГО, щО потім 'nОИЛ'адноДаРВIІИ..

Други ..; 8ИI1&ТНИЙ

мо а р. и
MOBl~.~(:)

розвинув

йоro

внук ч.

.
французький,

натураnІст

Ж а н

Л а ...·

(1744.1829).~"'). що покnаа·· основу новітньому .ітan1з
8 С80ій і(at1итаnьиlй праці
АЗооJtоrична, фиnософія~

р . ). ааернув уаагу на фаl("r витворення орrаН13N&МИ НОВИХ
влаеТИ8СстеА. "1(1 И88МВ 8 Л а с Ij' J1 • ост ями
Ф у н К
Ц 1 а 11 а. л
и и t'tt Н.

(1809

..

~-----------------------

t."i) Угодоае. t:-e) а порядку ПОСllіДО8НОС:ТН часу. 6**) ПО8Не· Ламаркове ім'я TaNe~ ЖDн .. БаПТ~lст·П~Qраf\tiтуан·де·Моне. шевальє де-Ла
Napu. з ПlиардН'. -:H';~"') Вlтеnїзм-наЛРАМ наУНО80Ї думки, шо визнае
I.)РГ~\1\ЧIIV дt~ЛЬti1ст~ за..rtеННIQLQ вІд (\COG!lHBO! житrаОВО~ СIН1И.

-
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Onнраl88lИСЬ' на APМCtoTeпeвmc та :БЮфокових думка,х,' nамаrж
також став на тому, що не

recmori Ч)ПЖ

могло бути жадних

раптових

стихlЙINfХ',

амін. З тато ж вмпnиааnо, ШО не тіnьки сама земна ко

р&, а так~ж І вее, що на ,ній живе. могno ВИ1'!lорюватись та РОЗ811ватись

пише дуже повІльно, спроквола та послідовно'. На те, щоб світ приЙ ..

шов дО ФОР", які. ми' нині спостеріrавмо. природа.-ге80РИТЬ Ла
марк,-потрі6у.. nа n·ише трьех еJlемеитlrt: річоаиии, часу та'
простору. Таким чином, органІзми
не уявляють
з себе якихс.
усталених, неамі-ннмх форм, а те, ЩО ми за Лінеєм звемо р о-

Д о м

/Specres/

є тlnьки

наше

штучне,

умовне' угруповання

орrаНізм·IR. В cвtтi панує безнастанна аміна, якІй підnяга'е одна
ково .~A природа. А в запежности від змін в прироat неОJ)гаRlч'"

ній. В'д~уваються зміни і в живих орrаRiзмаж~ ТIJПiКИ ж зм1'fni

."

природі неорган,ічній можуть безпосере~ вlдбиlатиея JJИше; на

оp.ra.lёзиах РОCnИIfНИХ, ЩО Ж·ИВnЯТЬСЯ неорrавlчними ріЧОllив'ами,.
Що ж' торкаєтьс. органіамів тва'РИННИХ, то змінн, неорг.нічJf(')Ї
природи" беЗnQсере2(НЬО впnиваТR на- Їхню траисформаЦlю ве,

жуть" На те' іси·ув' бага'rO ріжних

мо

причин. а гО'nОВН'IО' з нмх с

П от р,еба орга"Иlзма в'змtНt'Тог'О чиинш()rо 8"сrюіх Opra1fi8~ Однмr,пев·
на сума трансфоРМОhНИХ властивостей, ознак чи призвИ8f 8С нь ,
ЩО ТВ&Р"ИИ МУСИпИ' • - соБІ' РОЗ8иsа'rИ протяrом ДОВГОГО' часу, мс
же~ ВИКIlИкати, тахе ухилення е.д- попР.реднlх ф'срм, що

ревищув,т.име віДХИ)lИ,
814f1nи-ває'; конечне

&ИТRОРИ"J'1olеь

не

можливі

пр'Ипушеняя.

тільки

lIaneXQ:ne:'

в межах newнoro роду.

3

що з попере'дніХ родІв

МО1іуТЬ

нові роди, але ж і новІ РФДИВИ~

СИ і Т. п. Сприяє ж цьому

функціональний

*)

рОЗВій

того

КМ-

орrанfи~

залежний BIJI) змІни у,мо&Ин життя оргаНізмів.

к.а>кучи, гоповиj засади ЛамаРКО80І тeopjj. що
ла предтечею Teo~i ДараинOlЮi. й В; науці ПРИIl~апа Вввву

3aranOM

бу
n а

N арк і з м а, 3ВОДЯТЬ~Я·· 10 таких чотирьоz ТВ'е]:J,nжен!і;
І-ОргаНІчна матеJ)ія,~ має свої 8nаСТ~8'()СТИ. що
ne~(jB'

сім ВМ5І9J1R1OТЬСЯ 8 її з:uібности 11.0 зростанн"
ста н н я/.
2-Появ& нових сучаст6.К орrАИУ

/з а к о н

а бо ж і НОВОГО органу е·

наспІдком нових потреб', якІ оргаНіЗМ Відчуває при

свого життя. ТИМ потребам віJlповідає'

3 Р О ...

.60

них' існуючих органів. або ж пон~а органІв

змt.1

умовин

ж уnосконалення пер!.;.

нових.

/3

Ф У ІС Ц t о н а ль н О і Р е\ '}< Ц і 1/.
З-СТУПінь РО31fИТКУ того чи
нашого oPynaff' й

а к о н

yJlOCKQJ1?-

лення Д-сго чинности БЄSl10сере"ньо зsnежить вІд УЖИ8а~ня' ЦЬО'"
ГО
OPYAдR.
ЩО-J(О8wе'
й
wо-енерr1йніще 'муеить, п~utoВ."rИ
оргав.-тим дужче може змінятись ЙОГО вмгляд й

ступін дос}<с

наnости. Навпаки, -. неУЖИВ8НКЯ
органа прив&дwrь ЙОГО до де:'
генерації, атрофіІ, (занепаду). :цо-зреwтою-иоже дійти до nо~.;.

-:':') ФУtll(ція-ф"~рr.,а влаСЛіВОЇ пеВНО~1У оргаНО8і '-іиннссти.

-

Aaro

80ro

Ні./.

!ННЩIНИJl. /З

•
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к О н

У ж и • анн.

О р r

4-BC~ICI змІ ки. придбані ПРОТJlГОN ЖИ,ТТЯ орrаиfзи&,

а.

спад-

10М переходяr,- до дальших аохоnlнь роду. /З а ІС оне
'к Q в ост и
при Д б • них змІ Н/.

n

а д

Останньому законові Ламарк надавав особливоl .аги, по
кладаючи. щО ВСЯК! придбанІ lндівідом *) змІни МОЖУТIt переда
ва.тис.,

на·щаДКIМg

Для ДQкsаlв 'своІх біолог! ЧИНХ законІв
Л а мар к
наlІі8 дуже мало прикnадів І чаото тІ nРИКПВДИ не були ДОСИТ"
.лучними. ТИМИ прикладами вІн намагався довести веnику ролю
пристосування органІв, що розвиваються

Ламарк

до потреби

органlзма.

говорив, що пnааanьні оболонки мІж пanьuями

водяних

птахів, жаб та всяких тварии, що ЖИВУТ. у воді, як от бобри,
ТОЩО,-виникnи, як наслідок функц10н'аnьноі реакцlІ. У поперед
нІх поКОnlн" цих тварин, котрІ ще тих оболонок не мали, а му
сили ЖИТИ у воді, пальці кінчин дуже напинались, Ilд чого

спо

чатку З'JI~ИnИСЬ мап0 помітнІ платІвки мІж корІннями пальцІв,
те· вже передаваnОСI:t спадКОВО

ПОКОl11нням даnьшим,

іми РО38иваnИСID, аж ПОКИ, зрештою, у них не

а,

посліuовно

витвориnасJ.

ши

рока й міцна оболонкова перетинка поміж паЛI-ЦЯМИ.
Т.аким же
способом sитворились
і
060ПОНКИ межи передніми та задніми
кінчинами у летючих звірей, як ОТ, кажани, nилики і Т. п. дОВ
гІ ноги У болотяних птахів
з'явились
як наслідок шукання по
живи по грузьких берегах
так само,

як І довгі

водозборІв,

багновищах та

язики гадів, ящірок, ятnиків

мочарах,

розвинулись

повlnьно. з огляду на необхlднtст. користуватися
певними при
ладами для
зручного здобуваиня ПСі)ЖИ8И. 3 тих же самих при
чин жирафа, що спочатку пише обсмикувала лист,. 3 нижнІх ві
тів, мусила ВИТJlгувати свою ШИЮ, щоб дістатись до вітів вищих,

-а як наслідок тІєї' функЦІональної реакціі--Й

з·явиласJ. її

помірно довга шия.. НеобхІднІсть захищатись головою

не

спричини

nась . .nо повстання рогІв і твердих lиростКів на гоповах

ЖУЙНИХ

СС&lцlв, І т. д.

Але Ж~ неуживання еРУІдІв.
навпаКИ t приводить до їхньо
го занепаду, або ДО Qстаточноrо зникнення. Таким сп~со60М ве
лернби стратили зуби, так само втратили іх І птахи та

комахо

Іди. Тварини, ЩО живуть під земnеJO.-або в темних печерах, як·
"0 кроти, певні РОДИ рачкІв ТОЩО,-не маючи потреби користу
ватися очима, втратиnи rOCTPQTY зору, або ж заrаnом здІбність
t5ачиl'к.

.' "Иноді

то й самі органи зору. Також ,через

ня цілою 'довгою низкою, поколінь

неуживаи~

кінчин або КРИ1JЬЦЯТ гsDи та

бага.то· комах
повільно дійшли
ДО такого стану, що цілком
ці,
непотрІбні - Ttrf органи, втратили. Всі цІ форми
пристосоваНIiЯ ДО,

J!I) !нц і 8ідl д -шнва осібl-lість~ ЖИВ3 одиниця.

25 умовнн життя, на Ламаркову думку, доціЛЬНі. позаяк

вони

повідають певним потр~бам органjзма.
Не зважаючи на справнІсть основної думки й добру
новність схеми. теорІя Ламаркова зажила повного

у його сучасник:в, так і в учених ближчих за
Навіть такий видатний і талановитий учений,

Сен т·Г f л е р

[1772-1844], учень

від ..

спля

неуспіху,

як

ним генераuіЙ*).
як Ж о фру а

знаменитого

Бюфона і

і коnега**) ЛамаркІв по професурj, не міг її оборонити,

хоча

й

дода1) до Ламаркових висновків пеякі помітні корективи [доміну
JOче***) значіння атмосфери на трансфор~ацtю та припущення в
певних випадrах можливости бjЛЬШИІ наглих ЗМ1·Н).
Цей неуспіх ламаркізма залежав, головним чином, вІд того.

що зустрів проти себе гостру критику з боку вадзвичаЙН0

nярного тоді франuузького натvраліста

Ж о р ж а

попу

Д а г о

бер.
К ю в« в [1769-1832], "кий швидко перевищив
авто
ритетністю свого патрона Сент-Гlлера, ставши на протилежній
засаді--незміяности окремих сучасток організма без
одночасних
змІн і винших сучастках. Таким способом, Кюв'є засаJlНИЧО по

діляв всі органи тваРИR на два гурти: головні, що
мають най
меншу тенденцtю****) до яких-будь змін і ДРУГОРЯJlвіх, що далеltо
БІльше здібні трансформуватись. Взагалі ж можливість рішучих
змін в закінчених оргаИ11мах Кюв's припускав в заnежност.н від
великих етlхійних оереворстів всесвІту (катаклfзм;в), але не при
YMOBSX спокійного хопу РОЗВИТКУ з~мп'. Яко основоположник порі

ВНЯЛJ.ноі анатомій та палеозоології*****), BЇR доводив. що ріжниці
організМів, знайдених, наприклап, в стародавніх єгипетських

ехо

нанках t організмІв НИНішніх залежить не від евоnюulйноі
змін
пивости, а вІд несп~дJва"их катаклізмі'в. Ці ката клізми
кожнего
разу приводи"и до знищення всієї органічної природи, яка потім
біllьш-менч
однакових

цІлком вІдроджувалась знову що-разу в
взірцяж.

rinOTe'it.

КfO,,'Є, якого широка еруд'ція та високе

становище п6ра******) ФранцІї імпонувало

ученим,

ся

ВИlIИМУ

доrитJ,

довго,

не

зважаю~~и

на

свою

соuіяльне

протримала
парадОКСІЛЬ

нІсть*******). А ОДJ.Jоч"сно З цим вона майже на півстоліття спи
нила дальший розвІй десценде~чної теорії.

Але ж, коли геолог
Л а й є л ь
[8 30 роках минулого
століття] в своїй прапі • Принципи геології" обrрунтував
погпяu;
не'1ереривности в посліДО9нlй еволюції земної кори, пІд

впливом

тих же самих сип, що учинкують Й нинІ, гіпотеза
Кюв'є враз
згубила п;д собою ('рунт. Бо й, спра~ді, коли геологія може до-

.,,0) Генерація-поноління. **) Товариш. *0*) Пануюче. ****) Нахил.
'Jo**оКо~-:о) НаУI(а про sикопаl-lИХ тваDИН даВНОВ1КУ. "'.-:\0***) Член палати па
нів [Н ібн Дернн]вної Р()ди). **f.o':C*-'<~) 'Іеребlльшеність.
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що земnя переХІДИJlа поcnідо.но 3 одноro- rеОJlоrlчноro
періоду ДО друrоrо без жа~них каТlкnfЗNtв та космfчни'х' струСів,
то а очевидніСТІ) lиnnива8. що· й орrаиі'чне~ життя на земнІй ку

leeTM,

пІ, 3 менту йоrо пеРllсноІ ПОЯВИ, тако.· трив-anо й роавиeanОСJl·
е.а перерви - й посnіJlОIИО. Тоб то тІ ріжиицl· форм, що
сконста

ТОІ.НО*) їХ

8

тваринах

давнtх

rеопоrlЧRИХ

формацІй,

-Mor-

пи 6утн наспідком пише дапьwоrо роз.оlO Тlарин су-часних шntl
:хом nOCTYnOloI еlОЛlOцlі.
Таким- способом, ааВДЯЧJЮЧИ' працямЛаЙ8nesим, десцен
де~чнt ТlорІУ: вtдродипися· знову й знайшли СQбl нових тапано.и

тих оборонцІв ІМ ет
знваJaТІІ
ІОНИ

на. ДQказ

принцип

..

ю,

Нод е н і т. д.l. яких абlрно на

сеп е к ц і О нІс
теоріІ

,.

е80ЛlOцlІ

а м и.

3

ОГПЯJ1У на те,

організмів висунули

щО

наперед

Д о б о р у

(селекцIІ). Підтри-ма:nи ЦЮ теорІю досліди
ВИДі.тноrо емБРIОnО1'I· **) Кар па' Бер &, який вхупі 3
Сер о м рtшучо ВИCnОВИВСЯ' 'за міНJlивіеТIа тваринни~ родіВ, що
в за'РОДКОВОМУ станІ переходять вааємоподі6ні стадіі розвитку, хо
ча б t напежanи до рfжних- KJla-СЇВ.
Але _Ж' своє завершении теорІя
дecцeHдeH~Ha знайшла •
епохаЛhній
праці
англійського
натураліста
Чар л- ь з а
дар 8 и Н &,
який
протягом
20 рокІв ретельно працював·
на,ц проблемою еволюції
родів органІчних.
Одночасно 3 д,угим
аНГЛ1ИСЬКИМ
природознавцем,
У е пес о м,
аnе незаnеЖRО·
ОДИН від одного, вони прийшли до однакових висновкІв, що
бу·
ли еформуловані
у виnущеній Дарвином
року 1859-го киизі,
"Походження
родів
ШЛЯХОМ
натура;льного добору". Uя праuя
зробила величезне вражіння не тІльки на людей науки, але ж 3
надзвичайною
wвидкісттю
знайшла собі стежку до найширших
хол освіченого люду Європи й Америки і 8икликала перегляд
багатьох теорій тагіпотез, що

Існували l' ріж них

природничих

і навіть соціяnьних науках.

ОДНО слово, - жадна наукова праця, що з'явилась в ХІХ-му
безприкладноrо успІху•. saK зазначений

столітті, не мала та.ого

ДapB~HЇ8' твір.
Д ю б' У' а-Р а й м О н

такими

словами

характеризув·

появу Дарвиновоі теорії:
"Це бу. такий' вибух, якого ще нІколи 'не зазнавала наука.
Ви бух; що так ДОВГО приnpавпявся- І так нагnо 8lд6увся,
вибух,

"'так нечутно підведений І так смертельно руйнуючий. По
розмі
рах та значінню: зроблеННОі руїни, по тІй луні, що відгукиу·лася
в н_йбjльш -далеких царинах
люд~ькоі думки,-це було наукове
геройство, що не мало собі рівного u •
J!~) Знайдено й визнано. ·:~·)Знавець ГІроцесів розвитку
зародків.

тварн·нних

-

"
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ІІІ. Дарвинізм.
Чар

n

ь з

Д "а рви н

З молодих пІт мав нахил

до

природничих наук. Щаспив~" нагода дала йому можливість ще 8
юнацьких роках Відбути подорож довкола світу й простудіювати
життя ріжних тварин та рослин в далеких' землях Південної

"

Америки та 'tзопьованих в океанах
островів. /напр., Галапагось
КИХ/. Знайомлючись з природою краін Нового СвІту,
Дарвми за
уважив,
ЩО
певні роди органі змів, М8J)ЧИ близьку поnі6ніСТЬ з

організмами Півкулі Півнl';(ноі, мають тим часом в ПівкулІ Пів
денній инодl дуже велику відМіннlст".
Крім того, в рІжних мі·
сцях трапляються й цІпком ииш! тварини, якІ, однак, в своїй
структурі мають
чимало таких рис, що наБЛИЖ'аІОТЬ їх до
тва·
рин ИRшоІ
будови,
а це говорить за певну спорідненІсть всіх·.
організмІв межи собою. ЦІ спостереження
послужили імпульсом

до

дальшого

студіювання

органічного свІту "9 цІм напрямі, ЩО.

пIСJI" довгої систематичної працІ, привело Да рамна по низки уза

гальнень,·

які

й

можливість уложити"" TeoJ»1O посту,пового·

дали

розвою ВСЬОГО органічноrо життя на землІ.

КОРОТКИМІІ

спова'Ми

Дарвинову"

теоріJO можна" переказати

так.

Органlзми, що з'ЯВnЯIOТItСЯ вІд пев'них осІбностей,' повторю
ють образ своіх батькі.~ Однак поколІння новІ не бувають пов
ною копією ПОКОІІІнь попереJJнlх.

Межи мlnійона ми
були до найменчих

органІчного роду

людей; не можна Інайти ДВОХ, щоб

подробиць

асі

вони

однаковими, хоча в межах

свого

люде мають дуже веJJИКУ межи· собою

пQ

дібнlсть.Те ж саме існує й помІж ИНШАМИ органІзмами, XOt8i& ми

маП0

nOMi чаамо

tНДlвідуапьнІ ріжницl окремихосібностей

них, бо зважаємо
сом, варто нам

на них далеко

тварин

менче, як на людей. ТИМ ча

уваЖНlще приглянутись

до якихсь двох

ворон,

чи курей, чи навіть рослин, що пішnи з одного ПНЯ,-й ми

кон

че знайдемо в них якІсь, бодай наЙJlріБНlщt, рlжниul.
Звичайно,
ЩО-ПРОСТЇщі
будуть організми,-тим" тяжче

ту

ріжницю вловити. Але' ж в тваринних орrанlзмах ми не

повинні

конче шукати іидfВlпуаnьиих одмін виключно в

зовнІш

їхньому

ньому виглядІ. НавпаКИ,-часто не вбачаючи нІчого ріжноro
ІОВ
ні, ми nегко· зможемо
знайти відміни в тій чи инш'й "","ности
поцlб"них
межи собою' Індівідів, помітити їхню ріжність
не- 3 бо
ку форми, то б то-не
морфологічну, а з боку проявtВ--ТGб
то
фізіологічну: в їхнІй
енергіІ,
ЗРУЧНОС.ти,
голосі, ріжних інстмн
ктах*) ЧИ взагалі у вдачі. І ті ріжниці стають особливо показни
ми в таких випадках, кQли вІд ОАНИХ

ба7ькІв народитьси

велике

*) Інстинктом звемо прояви доцільнасти у тварин. що нага-nують
свідому чинність.

ЧИСЛО дітеАа Тодl ми

HOlor.o

хили

lIh~ro
Нl.зау
н

СІ

можемо ~lонстаТУ8lТИ не тІльки певнІ вrд

поколІння вІд старого, але ж і рfжницl Nlж

членами

Сlиоrо
ПОКQn1НИR.
Тобто
помітимо з·явище,
що маІ
3 м 1 н n И І ост и
ч и
8 ар' ст. б 1 n о

сти.

8ар'вТlбtnlaнІет.. УМОЖnИВJ1IОЄ поступову трансформацІю ор
rанlзмlв. ба lоиа властива Я~ поколінням попереднім. так і по
колlиням прийдеwкlм. Тоб то всі органlзми можуть ПJдляга ти Danекосяrnим 31-1інам своеУ орrанfзацtі. ЗМіни
вІдбуваються невпин"

НО. Wl1ЯХОМ nовготриваЮl0rо

нагромадження спочатку майже не

помітних нових ознак та влаСТИ80стеЙ. НовоriридбаНі

вnастнвос-

1И вкупІ з влаСТriВОСТЯМИ та озм&ками

переходять

прирожденими

від
поколІнь
минулих до покоnінь
потомних , щ""даnі стають
все виразніwими, білш
виявnеними. Таким чином, розвІй форм І
устрій існуючого нині органічног.о
саіту залежить 3 одноrо боку
від ТОТО, що ми назваnи вар'етабеnьністю. а з ·ДРУГQго-від вла
стивій . всім
Істотам здїбности--передавати свої ознаки Д тям
с пад к О· • о с 'Т и. Заnежучи від спадковости, наЙмен.чі змІ
ни організаціf,

чи

повстали аоин під впливом чинників

зовніш

ніх /їжі. п~дсоння, стосунків з иншнми істотами і Т. д./. чи від
чинників инwих, що про них буде мова далі,-МОЖУТЬ унаспіАУватисls поколіннями новими.
.
Оди&к спадковlсть має свої певні межІ, котрих
не

може,

позаяк

проти. неі УЧИНКУЮТID

переступити

рlжнl впливи,

що

ви

кликають
аміни
організаціі І в .~ереБIГу
життя
окремих
осtбностеЙ.
До тих .пливів належиться вплив
3 Q В ніш н I:t О Г о
о ТО· чен н Я. Всякі а'явища. геологІчні, географичнІ, характер
пtдсоння. виживлення,
чи навіть спосіб розселення органІзмів в
певних мІсцевосцяхна земній купІ. Uей вплив оточеНІІЯ иноді на
~'paє ТАКОЇ СИПИ, що
може
в;дбиватися безпосередньо на змінІ

форм.

озна'f

чи

властивостей, що напежаться органІзмам, вже

цілком зложеним, хоча здебільшого тварини чи рослини не здібнІ
дуже· помітно змІ нятися на протязі свого індівідуanьноге життя.
Змlнnивlст" органІзмі. вlдбуваеТЬСJl безнастанно і в самих
рfжиородннх напрямках. І, при уважнtщому спостерІгані, не
ко помітити, що змІни йдуть в напрямІ

доц І л I:t

R

важ

ост И.

JfОРИСТНОСТИ дпя організма. ОргаНіЗМИ
мус JI Т I:t
змінятися
так, щоб в своіх нових надбаннях, нехай І найдрібн1щих, була дпя
JiИХ певна перевага над иншими.
подІбними ім орган'змами. Та
ким

ЧИНОМ,

шляхом

поступової й

здеБІльшого дуже

повІльної

трансформацІї органІзми здосконаnЮЮТJaСЯ,
набірають все БІль
ше КОРИ9ТlfМХ для
себе ознак та властивостей, стають більш
з.й.іБНИМt1

Д')

перебор~ння ВСflКИХ ЖИТТЬО8ИХ Т1ерешкод в

1'(}го ОТО'-іення. в якому їм Д:)80ДИТЬСЯ ЖИТИ. В

умовах

зміНЛr!ВОСТИ

орга-

29
нlзмїв

В цІм

напрямі

нема випаnковости, бо .оцlльність їхньоі

трансформацН викликається не їхньою свідомІстю, а
стю. Не бажання корисности виклика.є корисні зміни
а сама корисність. Тоб то в доцільности

органlзма

необхlnні
організpfїВ,
лежить

не

мета, а дійсна іі причина.
Однак, про людське око удосконалення органІв чи

взагалІ

оргав.ізмlJ. не завжди бував відразу помІтним, або ж відразу зро ..

зуміЛим. Навпаки, часто завважуємо ніби щось протилежне, тоб10, шо певні тварини, котрі вже мапи добре розвинені
органи,
в поколіннях дальших втрачають осягнену попередню досконалість.
Навіть більше того: вони можуть j зовсІм
позбавитись тих
чи
инwих своіх орудь, що безнеречно були б иншим тваринам корис

нІ та безвіпносно
видаgалися
такими
досконалими.
Залежить
це з·явище вІд того чинника, якому надавав великої
ваги
Ла
марк t Я1<ОГО Даuиин спочатку був не доцінив: від
потреби
під
вплиаом зовнішніх обставин більше чи
менче
у ж и в ати
певного 0praHG\, тоб то -вїд
Ф У н к ц і 0 н а л ь н О ір е

а к Ц І 1.

Одже органи й властивости, яких

С'ргаНіЗМ

біnьше

lIотрібує в оточеннІ свого життя, розвиваються й ЗДОСКОН8ЛlOЮТЬСЯ
а-навпаки-оруддя, що довго лишаються без ужитку,

повільно

Зс1неп~nають, дегенеруються, ДОІОДЯТЬ до повної атрофії.
Одна к було б помилкою розглядати це· з·явище, яко
тивне. Жива істота, що втрачає ті чи инші ознаки, котрі

нега

їй КОР:.існими при инших умовах життя, не тільнк на тому

нІчо

го не тратить, а

-

навпаки

виграє, бо коли

-

певні

були

органи,

при зміні оточення її життя, стають ій непотрібними, то вони
лише УСКЛ8ДНЯЮТ. ії орсанізм. Навіть в певних випадках t
дос
КОНllлі органи можуть бути тваринні чи рослинні не тільки не
корисними, а просто шкідливими, хоча уже з

погляду

загальної

еКОНОМlі сил організма. Тоб то страта, певних органів являється
наслідком доціль~оі
фізіологичної необхідности, j вона не тіль
ки не робить організм менч пристосованим до ширшого викорис

товування ним жи'гьових умовии, ёІ. дає йому можливість
біЛЬШ
зручно іСНУR~ТИ В певнІм оточенні. Це особливо помітно при сту
діюванні пс;разитариих тварин, первісні форми яких, що жили 8
природі пільно, мали часто дуже склаДНІ и
досконалі
оруддя, а
потім зі змі ною способу життя, втратили й непотрібні ім
кінчи
ии, Й оруддя змnспові, а часом-то й увесь стравний шлях. Коли

ж тІ органи у

деяких паразитїв і не зникли

шаються в "нинішнІх поколіннях
неН"l лишки

колишніх

складних орудь.,

Та й не тільки у сами~

нерацїі.

На деяких

остаточно, то ли

lІК рудименти, тоб то недорозви-

менчих

паразитів помічаємо

островах,

з'явища яеге

оточених зо

всіх

боків

бvрхлив\~м морем, шо раз-у-раз дихае на них могутнІми вітрами;
R!приклад, на ~Лацейрі, Дезертасі
ТОЩО, більшість
місuевих

ЯК,

.

родla -жукіR-безкриnl
В о пас тон.

й

зо.-

не здібні

зовсім

літати, 'ЯК

помітив-

!даааJlОСЯ б, що жуки, 8Тративши крила, поз

бuмись корисноl. ·,·оз"аии. Але ·ж, копи '3В&ЯtИ'ТИ; щО часті ХУРТО
ІИКИ багаТ·IaОХ nетюч,tх
комах заносять у море_ \зрозу.мівмо, ЩО
для ЦИj( О~ТРQВНИХ жуків доціл.иіt"J'Ь
лоnяrав саме в без,крилос
ти ..BCJ, коли починає ;.подим-ативlтер, '1'0 HaB1~TЬ ті жуки на ЦИХ
ОСТРО8&Х, що
иаlOТ. зменчені
крила, намагаються ' кудись так
сх.оаатис., щоб їх не змеnо· з суходолу.
На
підставІ. наве~енИtх
рише та багатьох ИАШИХ
фактів
можна гада.ти, .ЩО
8ластИВ'& організмам
здібність
передава,.н

спадком надбанJ· ознаки ніби то може·
ев.олюціЙаиЙ

розвиток

організм.в,

спиняти той

поступоВhЙ

про який була мова

вище.

т об-то, копи у ОДНИХ поколінь якогось роду певні органи будуть

ВИСОКО розвин:еНl, а в поколінь ияших Tor~ ж caMoro роду· вони
повlль но
може

здегенерують, то

привести до

спадкове

урівноваження

передавання тих і

тієї, таК

МОВИТИ,

других

сnа.пковоі

інерціі*). Тоб-то придбаl-fНSI одного покоління чи одиноких осІб·
НQCтей в напрямі поступовости можуть параnізувати**) придбан
ня инших поколінь чи
ОСібностей в напрямі иншjм. Одже ніби
'То з того випливає, що жадної д~лекосяглої

трансформації роду

бути не може й образ того чи иншого оргаf.1ізма заПИШИТЬСR
завжди однаковим, сталим, зафіксованим***).
Але ж в дlйености цього нема. Навпаки,

вої трансформації в наf1рямі

процес

на

поступо

дальшого розвитку ревпинно

посу

вавться ·вперед- І ноаітнl роди
тварин являються б'льш удоско
наnенними, більш пристосованними де змінених обставин життя,
як їхнІ попередники.

Яr:а ж тому причина І в чім полягає та могутня єила,

гонить

органічний

світ

до

що·

безперестанної та поступовоі ево

люції?

ОДНОЮ

з цих сип

є так званий

Д о б і Р (селекцІя). Uе-могутн1й

рує РО3ВИТКОМ

. органічного

чінн"

копи

Н

Q

r

можка,·
Q,

и а тур а л ь ний

ЧИННИК, що імперативно

світу. Усвідомити ЙОГО Rary й

'приглянутись до З'ЯВИЩ добору

ке
зн&

ш т У 'І

щО відбувається з нашої волІ перед наШIІМИ очима.

Так звакlгосподарські тварини й тварини освоєнІ, що

ребувають в
ристовуютьеи

близькому
для

пе

своіх

співжитті з люJ1ьми Й останнjмя вмко"

Однак, біпьші.сть іх своїми

потреб;-ПОХОДЯТID від

тварин

диких.

зовнішніми формами, а тако ж

їми влаСТИВОС1'ЯМИ та призвичаєння ми

настІльки

сво

вfдріЖНЯЮТЬСЯ

:f:) ІНОРЦія-властивість тіл /Зберігати певний рух чи спокій
аж
П()КИ сторонН5І сила не виведе їх з того стану *.у,,) ВіДНЯТI1, припиrн1ТН.
знищити ***) ~афікеувати -затримати в нсзміUПО1fУ стані якусь
рІч
або зl~lвище.

---

з 1 ---

від своіх колишніх. праnраJ)ідlв, що при поверховому ПОГЛ.ЯДЇ на
віть зн&вец8натураліст не завжди може з певністю
встановити,
до

якоtQ

саме

роду тварин ДЧКИХ

належиться

та чи

инша

ос

воєна оСіБНіСТЬ, або освоєний рід. ВІд уміння садІвника чи
таря·заl1еХ<ИТI::і, шоб

'3 вільно,

СКО

в дикому стані Існуючих в

при

роді рослин чи тварин шляхом
ш т У ч н О ГО
Д О б о р у
та з
поміЧЧу
відповідного спаРУВ8Н~Я ВИКЛИlС'ати у срrанізмtв
зміцнення тих чи

ристи чи

.

инших

УПОJXоби

ознак, що іх

скотарь

потрібує ДЛЯ 'своєї

ко

гбо· С8дlвяик. Помічаючи в тих

чи

инших окремих· тваринних
їядl'відах такі
ознаки, що заповоль
няють' у господаіРЯ' почуття' -краеи, чи просто йому корисні,
він
добіраЕі -'дЛЯ па ру.ваttНЯ-,: подібні межи

разними -озна-к&ми і,
ности

cr 6010

киристую~ись

переда.ва-т.и свої

ссібности З тими

ви

з властивої тваринам

ознаки спадком поколі нням

здіб ..
.дальшим,

зафіксовуа -8 певному роді _ теарин потрібнІ йому якости. Часом
для

осйr.нення

тварин,

бажаного

наслідку, господ'lрь спаровує

навіть

що
належать· до
ріЖІ.fИХ
і виразно далеких рас, щоб
с:бі тим шляхом корисних. покруЧів (гібридів).

. здобути

3 тІєю метоюгосПодар.ь віддав пІд ножа ту

відповідає інтересам

худобу, що не

його користи, вирубує дерера в садку,

що

не даю'іЬ добрих овочів,
виполює вс! шкід"мві рослини в гряд
ках і т. д. То б то
доБJр-ає .. для CBOFO господарства лише певні
примірники' органІ8мів, В"ІД яких
спод'вається мати приплід, йо
му наЙб}л.ьш бажаний .. ТИМ ШЛЯХОМ та "rри
зміні умовин житт"
знаRець -практ.ик

потрібних

\

йому

досягає

P~дiB.

великих

змін в органІзації

'вибраковуючи

те,

що

твар,",н

його не

задо

на прикладІ диrих і

садо-

вольняє.

иі з'язища кожен може бачити

вих KBiTDK, дерев. 'РОСЛИН, на всяких господарських та

освсєних

тваринах. ОсоБЛИ-ВQ рsзючt вIД'ХИ"ЛИ від п~рвісного типу, досягнені
ШЛЯJ;ОМ

штучного

добору, МИ- можемо бачити на безлічі

манітних варіянтів голуБІв, катр1,

рfжно

ОJ1иак, без винятку всі

похо

дять від
звичайного
дикого голуба, так званого "скеJlЬНОГО"
/СоlитЬа livia/. Можна також гадати, шо й всі ті
рlжноманітнl
зовнJшнім виглядом та дуже
неподІбнІ межи· собою влаСТИВС-СТJI
ми породи псІв мають
ОДНОГQ батька-дикого пса /Canis familliar"ls/. Те ж саме помІчаємо і вріжних ПОРОllах инших госпо
дарських тварин. І

так

званих культурних рослин, що

свідомої штучноі селекц!ї перетворені

шляхом

на відмінні від своїх

npa-

отцІв форми.

Побіч з штучним добором, що переводять його люде, свІдо
мо, вже ЗПОКОН;r€віКу вІдбувається

бір, ДО якого примушували
вини.

Досить

зазначити

й

поісторичну

нес в І дом и Й

до

людину зовнішні обста

той факт, що, наПРИКJlад,

дикуни

з

BOГHeHI·~OЇ Земли в голодні роки забиваю1'Ь жінок, щоб вистачило

32 ~-

-

*

Іжі на потрібних ім У гo~aoдapCTBI собак. Але
можливе таке
становище, що той же голод вимагатиме знищенн~' й пеsної
хількости собак. Од же або ж господарь дасть всамперед загину
ти псам, що мають менч корисні ДЛЯ

нього

ЯІ:ОСТИ, або ж сами

собою з~гинут" найшвидче ті собаки, що будуть найменч витрева
лими. Тоб то, зрештоlO, лишаться тілько тІ,
що мають ЗДібности
витримати

в

тяжких

умовинах

ЖИТТЯ.

Таким ЧИНОМ, здібність до іНДівідуальноі
трансформації
приводить по ТОГО, щ) між родом та· його варі9.lнтами*) зникають
ne~Hi екзактнt межі що до істотиости одмlн та Вlдхилів в

типо

вости. Тоб то пишається тільки умовна ріЖниця між родами та
їхніМИ варіянтами. бо варіянт- це тільки вовстаючий новий Р'Д
організма. І що-дужче будуть розпороwен( ці варіянти одного ро
ду, тим більше вони можуть Відріжнятись від аервісного образу
І-·од '-Іочасно-.межи собою, бо на них дужче впливають ріжницї
умовин, В яких вони перебувають. ТИМ то в умовах натурапьно
го вільного проживання у тварин, роскицаних ПО д~пеких просторах

земли, варієятабільність буде даnеко більщрю, ніж межи

твари

нами

повер

ху

того

роду,

що

не

має

широкого

росповсюдження

на

земл~.

Цей порядок лишається однаковим як для тварин, освоєних

людиною. таlС і для тих, що живуть дичиною, бо
тільки одною з низки ріжноманітних умов,

що

гіБРИДlзацlЯ
так

чи

є

инакше

впливають на походження нових осІбностей. Та сама гіБРИДїЗ&UІЯ
чи взагалі всяке парування осібностей з ріжними ознаками, що
відбуваються штуqно з воnі господаря, може так само легко ві 4 буватись і натурально, у вільній природі, почасти-незалежно від
органlЗМJВ,
а почасти-з огляду на властивий організмам ін
стинкт добору натурального. Так же само і 8 природі відбуваєть

ся винищування кволіщих та менче здібних
в наслідок добору
н~рального. } jмrтульсом до натурального добору є другий мо
гутнІй чинник розвою органічного світу, що полягає в твердому
законІ б о рот ь б и

за

j сну в анн я.

Могутнjсть фактора**), що звемо його б = ротьбою за існуван

ня, вперше висунув М а

n !.

т"у с. Студіюючи

економично- соц!яльні

умови людського життя, Мальтус прийшов до висновку,

ЩО JlЮП

ність розплоджується далеко wвидче, ніж прибуває засобів для її
прожитку (їжі й т. п.).

Тоб то,

коли

припустити для

що прожиточні засоби збільшуються в сріті
тичн!й

(1 •.. 2... 3 ... 4 ... ), то чисnеність людства
геометричнІй [1 ... 2 ... 4 ... 8. оо J Наслідком того

в

прикладу,

прогресії аритие-

зростає в прогресії

повстає межи ..людьми завзята боротьба за ті засоби ПРОЖИТt.у, без яких неможливе
ЇХНG: фізичне iC-1ування_." ЩО-Д'lлі та боротьба
стає ВИР:lзніщою,

----------------

*)

Взрі:.' нт-відм і НОН •.:.:.•:.:") Фа ІПОР --ч и 11 ННН.

-

зз-

31131111ЩО8 І. арештІ, по_ин на привести 10 заrину ту часrину
nlOдства, що перевищуs кіnькlсть, ~nя якої на землі може BlltTaчити прожиточних засоБІв.
Цей маnьтуаіянсьКИI принцип ЛlOдського життя Дарвин про
стежив І '1 всІй мншlй органічній природІ.
В природі нема іділlчного спІвжиття. Птиця нищит. чивСIІ
ЖИТТЯ, поідаl)ЧИ комах

та насіння

рослин;

а самих

птахів та

іхні JlRця нищать ті чи ииші хижаки,
чи й ТІ-Ж самі комахи.
Росnина бореТIDСfl з годиноlO, бореться
а
_ншими
рослинами І
навіть 3 тваринами і т. д., ЯК • тІй пісНі Бозного
з " Наталки
Поптавки" :
сЛев роздирає там вовка 8 куски,

ТУТ же вовк цапа скубе за виски,
Цап 8 огороді капусту псує ... ~
І все це роБИТIDСJl за-ради придбанн,_ потрібної кількости засобt.
прожитку і таким же самим способом, як те. робитJ.СЯ
Й
межи
ЛЮДl:.ми. де безупинно точиться
борот.ба за· прожиточні засоби.
Ця боротьба ускладняє 8заємовідносини межи організмами й на
бірає найбlnЬШої сипи між окремими індівідами,
що напежаться
до варіяктів в межах одного роду. І те ціпком зрозуміло,
бо )І(
лризви~авння, смаки. ОІЖRО спово, потреби
бп~зьчl, однаковІ щі у
тварин одного
РОДУ, ніж У тварин родів
ріжних. А через те й
інтереси частіш сплітаються та перехрещуються
у оСібностеl,
близьких меЖN собою. Зрештою,
та борФт~ба ПОlинна неминуче

привести 110 одного наслідку. а саме-до

перемоги

Істот, БІльш

3IJ.атних ДО боротьби, над істuтами,
менче
здатними.
Спочатку
Істоти, нездіБНі до перемоги, раз-у-раз будуть пасти задніz, не

доїдати, rолодувати. нидіти f кІнець-кІнцем-почнуть rинути,

по

допані дужчими .та спритніщими.

Що це, справді.

так,-МИ

можемо спостерігати в KO~HOMY

господарстві, вачучи, наприкпад, JlК квоnіщ-і та
мекчі
поросята
не можуть протиснутись до корита поміж своїми дужчими брата

ми. Але ж більш разючі приклади подає нам дІйсність в тих
випадках, коли в якусь місцевість ПРИХОДИТIt новий, J1УЖЧМЙ ва
ріянт того Ж самого роду організмів. Так сталося, коли з АаН до
Середущоі Європи перейшли сірі пацІОКИ jMus decuman,sj. В~НИ
аа ДОСИТIа
коро rкий час майже цілком витіснили
чорних щурів
(М us rattus), що попереду жили в ЄвропІ. Те ж са ме
сталоси
в Австралії зі звичайним трусиком. Коли туди 6уло привезено 3
Європи трусиків, то ВCtНИ цілком витіснили всіх трусиків місце
вих. По~ібно до того й жалюча Європейська бджола (Apis mel-

lifica) витіснила

говорить

остаточно

Ром а нес,

безжалу бджолу

австралійські

Австралійську. ЯК

домородці

констатують це з'явище, кажучи: -"Як щур білої

нав нашого щура, як муха

білої людини

витіснил3.

МаорІ ca~1{

людини

виr

нашу муху,

-'34 ·:АК ·ЄаропеАська t80июwина знищила :Jt8.шl ТР.Н,-так аниинут"
.аід РУКИ ·-61nоі ЛlОдии-и :Й Ql.мl Маорі· ..
Одже 8 ПРИРQдl робиться та ж сама ptll, що чинить ·госпо
дарІ:. :8 .сао.му г.осподарСТ8і: зatcQН 'н&турanЬИQN) Iot)opy 'лишає
жити й розвиаатис. тіnии Jlобі'рні 'ор ганІ.ми , • 'КВ.олі,
менч
.адlБН1 КИА4е на І&иепад та знищення. 'Час І с.мерт.,,-тl могутнІ
способн • '{РУК&іС ПРИРQДИ.ИКиt4И ,аона перево.иrь -каТfральний
добі,. Тоб то фактичний добір 8 природі
81дбуuється сам со
БO;lQ. '4 'наслідком Toro праlЮ існування .набувають собі тІльки та
кІ
орrан1Зми. що най6шWJJ" пpltстсc.os&ні м до ЖИТТЯ в певнnх
умовах.

Пристосованими ж ·ДО ИfИТТ5І органІзмами будуть ті, ЩО
придбали 1 спадком перенJtJ1И такі вn&ст.И80СТИ, :які В певній мірІ
пер.евищують середнІ 8·пастивост.и TOro ·чи нншого роду. Тоб тс?
,а у~піху боротьб.и

аа. ісиуваНJlЯвіаограlOТЬ рlшаючу ролю саме

оті 'індівідуanltні ·відх·или :81.11 загапьноl'О типу. І знаменним є, що
межи міnі'йонами op~aHi8Miв та . івстинктlв, . пристосованих часом
просто до .ДИ809ИЖКИК життьових 'УМОВИН, .не 'можна знайти жад.;.
вого випадку. щоби ·якиМсь орган чи lнстинат витворився у пев ..
ного роду .оргаЮзмів на ~ористь якогось 'роду иншого. Тоб ТО .•

КОЖНQГФ .РОДУ ..O!fJгаиіамів є -бодай ЯКИЙСЬ один орган чи Інстинкт,
влsстивий

лише

'тому

родові

тіЛIDКИ

йому

одному

КОРИ-

сниЙ •.

Сам ч. Да.р.9ИН
говорить
про це т-ак: ,;В залежности від
боротьби за існу:ва.ння, венка' вї'дмїиа, ХОЧ яка б там дрІбна во
на була і відяк.их-будь ПРИJ.lИН повстала, коли ТЇJ1J.КИ вона най
менче кориетна для осІбности
взаємовtдиосин~ 3 инwими

ЯКОГОС'Ь роду, при його

органіЧRИ'М'И істотами та з

складни,х
околиш ..

НОЮ природою,_· всяка така зміна буде -сприяти збереженню осtб
ности і з.ебіПЬШОГQ пе.реЙде ДО' її нащадків. иі нащадки будуть
мати більше шансІв
на Існування, бо з безлічІ осlбност-ейкож
кого роду. ЩО періодично наР03lЖУЮТ-ЬOR на світ, 'виживають

ли

ще деякі". ,,3 друг.ого боку. можемо ,ма",и
певність, що ВСЯКИЙ
одхил. бодай
трохи
wКl:дnнвий ...... ntanяг.аТ.име
неминучому при
пиненню\".

Цевlдогра-е вепичезну ролю 'в· БОРОТloiБі організмів за
існування

1

'одночасно З'Я8ЛЯ-Є'l'ЬОЯ ·ЧИНН·ИJtом певної

своє

рІвноваги

в

nр.иродl. Пt»tрода ке ДАЄ моЖл'ивости без краю' розплоджуваїИСIa'
1стотаМJlкогосьпевного РОД""

бо 'копи б того не було, то

иlзм.и, навіть найменч плодючі, заповнили б· У весь

орга·

світ j

СКИn-И . б з ·НЬОГО і всякі инwі організftf.И. Що', й справді,

ви'rі

кожен рІд

l'.8~рин і. рослин ПЛОДИТЬ далеко 'біnьш нащадків. ніж є & природі
ПО'Х'.рlбних для утримання іхнього Ж'1ТТЯ ·засобів.-дуже
доаодя-гьщоденні

HaBi'tb

яскраво

nрикл.ади.

КО.DИ взяrи таку тварину. як ,СПОН, щО

починає

да-.

-- 35 ВАТИ приплід тільки з

ЗО-тьох-літяьоговіку і

через три роки, то ·й то потеw:цlяпьна
пподжеи,ня-колоса"ьна.

КОJlИ

*)

приводить

припустити, що всІ

дорослого слона досягпи б мужнього

мапих

'його здібніСТЬ ДО·

вІку й

малі

роз

одного

самІ продовжували

б плодитись, то ·протягом
750 років вІд одної пери спонів на
пподипося б 19.000000 'нащадкІв. Що ·ж було би, коли б
подіб
ний

УТВОРИlJСЯ

CTal'I

вІдносно так-их тварин, що за ОДНИМ

дом можуть дати тисячі й десятки тисяч молодІ, як,

риби ЧИ

комахи?

тисячна частина

захо

наприклад,

ТИМ ЧАсом МИ ба..ч-имо, що може тІльки
народжених

iCTHyaaHHJI
і досягає
собі нащадкі •.

• Ви.словnюючись

такого

опн.

організмів витримує боротьбу

за

віку, що стає здібною nишити по

метафорично**),-говоритьДарвин-ми мо

жемо сказати, ще натуралЬНJtйдsбl_р ЩQlIенно,

ЩО-Г~ДІІНИ

дослlд

жу€ по всьому світІ КФЖНИЙ одхил навіть найнезнв.чніши·t,вlдки
дав все

недобре,
зберіГIJЄ та нагромаджу-є корисне, нечутно й
непомІтно
працює,
аби
тІльки
була
~JlЯ
того
нагода,
працює над ЗДОСКОН8ленням кожної іст.отоН. при.стосовує оргаНіЧНИХ

та неорганічних умовин *иття. Ми не помічаємо повільног.о ПQСТУПУ
тих змІн і тільки ТОДІ, к.оли упnинуть довгі періоди часу, диву
ЄМОСЬ наслідкам. Наші відомости про геологічні еп.охи такі
н,е
доско.наnl, Щ~ МИ МО>lсемо лише сказати, ЩО фо.рми тепер ·не та
кІ, як були раніш".

Одже здібність органІзМів до безнастанної евг.люціУ, що при ..

ВОДИТЬ іх до трансформації ЇJHlx органів в на,пр"'..мt
н.аЙбільwоІ
пристосоsаности до боротьби за існування, 8 якІй
натурanЬНИN
спос.обом добіраЮТЬСR організми, найбільш озброєнІ впастивостями
та Інстинктам", ксрисними в iXHJ.OMY сталому оточеннІ,

забезпе

чує безпереривне існування на землІ само! рJжноманітноі

флори

ти фауни.
Тах в з.агальних .рисах вигляtає утворена Чарльзом Дараи

ном теорІя ПQходження органічних родІв та іхньоі постійної еволю
ції. Ця теорія натурального добору, беручи за .ОСНОВУ кориснfст.
для оргзнізма поступового розвинення певних

ОЗНАк та

власти

..

востей, що здобуваються 8 боротьбі за існування ~ переходять
спадком від .ОДНИХ поколjнь до поколінь посnідуючих, поміж
ИН
ших теорій

де_сценденч них

носить назву

дар вин і з

м а._

Вона дає .загальне
пояснення багатьом я.вищ,м
біологічним.
висвітлює безліч самих
рlжноманіТних
процесів в СТРУИТ.Jрі та
ЖИТТІ організмів і в чим~л'й мірІ прислУ)f(tилася ДЛЯ зрозуміння nе
я ких Я8ИЩ людського життя.

В

житті

ж істот

нижчих

вона з'ясовує сипу

загальних

*) fIотенціяльний -такий, що хоч а існує
(В чомусь), алр
не ВИ"
StВ.lениЙ. **) ·МетафОР~-ltерен~сеIiНЯ зп~чівня ОДНОГО С';Іова ,В-& И~W~,

що

Yaf

якусь подібність в

lIеВІlllМУ сенсі,

-

Зб-

ЯВИЩ біоnогіЧНИХ,
що пишалися без' неІ незрозуміпими. З ТИХ
ЯВИЩ особливо варті уваги такІ
рlжкомаиіТНl . форми пристосо
sаиня, ЯК
пат рон а тне Іси мпа тич н еl
п об а р в пен и 11,
мІм е т и 3 М,
ЧИ
мІм е к р f я,
сим б І о з,
д·l мор Ф 1зм,
n о n І мор Ф 1зм.
1 нет и н кти, а т а 11 изм, р "1 ДИМ е н т И,
3 и
М.О сон, е. 8 т " том J н 1 т. под.

ІУ. ПристосованІсть.

Дарвинlsм, як і инwl біоnогичнf теорfY, хоча б .І

генІяnьнl,

не може дати остаТОЧRоі, ціпком вичерпуючої вfдповіді на всі
питання 'бfоnогlі. Але ж ба.гато з'ЯВИЩ цього поряnку знаходять
в ній цілкоsите, ~адО!lопьняюче 110ясненя. Особливо повн; вис
stтлlOЄ вона рIЖН! а'Я8ища. пристосовання органІзміВ до
нових
обставин життя та нового оточення.
І ~aM Дарвин', а ще більше посліДУІОЧі прихиnьники його

TeDpii
ган

ІЛ е р т В и Г, Ста с б ург е р, Б о в ері, М о р
та

ИК!Ilf! назб!раl'1И велечезну сипу фактІв, які

подаlOТЬ

образ доцІльности пристосовання,що часами викnикав не тlnьки
трансформац{ю оргаНіВ, arte й разючо зміняє впачу тварини. 8ізь
мім хоча би такий приклад, що трапився в Новій

Зеnандії й пе

рейшов за короткий ча.с. Приклад цей, поданий
У о пес о м,
незвичайно характерний. СтеСУЄТIraСЯ. вІн Новозеnанського папуги

"Kea./Pastor notabilis/,

що раніш

належав~',

до

птахів,

котрі

живиnисSl рослинним кормом: ягодами та овочами. або іли ме.а та
комах, що ЖИ8УТЬ на квітках. Однак. з того часу, як до Нової
Зеnаидіr переселилися ЄвропейцІ й заве"и там
вівчарство,
кеа
змІнив своУ смаки. Покуштувавши крови з овечих шкур,-що
розв~шуваnи надворі на просушку ,

папуги досить

швидко

творилися на справ>кнІх хижакІв. Року ІЗб8-го вперше було

мічено, що папуги кеа

починають

їх

пере·

по

нападати на овець по пасо ..

Dиськах •. чlnnЯЮТIaСЯ пазурями за їхню вовну й своїми дебелими
дзьобами 1I0вбут~ Ум спини.
Зробивши ран,. вони п'ють овечу
кров. 3rодом. копи кеа додзьобалисlt до овечих теnьбухів.-їМ
І10чаnи дуже смакувати

нирки.

Одже

папуги етапи

регулярно

нападати на отари й НИЩИТИ овеЦID. 8иідаючи Ум переважно

РІ(И. 8ІдповІдно ДО

змІн

смаків

поміТНі змі ни opraHfb-дзьо6
набули тако\' сили,
~i\O птахи,

Щ') раніщ

щО

цих ПТИЦЬ, у них почалися

став мlцніщий та БІnьwий,

ни ...

й

паЗУРІ

вівцІ не МОГЛИ 3 них виборсатись.

на були. мнясожерцями, перетворилися

Тоб
на

с '\ра~жн(" ХИЖ!1f(lа. ЩІ) чинили величезну Ш"ОДУ Новозеландсько
му &івч:\рс-гsv. ВІвчар1 мусили прозадити 3 ними заВЗRТУ І
жор
стоку боротьбу,

наслІдком якої цей рІд

папуг майже

остаточно

-
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Іинищено.

Дуже характерно виявляється пристосованіст,Ь тварин в їх
ньому зовнішньому побарвленНі.
Вбачаючи в тих амінах певну
доцільнІсть, натуралісти
розріжняють: l-побарвnення охороние,
2-наподоблення
чи
підроблеНН9І
барвою ДО инших тварин та
РОСnИR, і З -побарвлення загрожуюче.
Охоронним чи

звуть

симпаТИЧНИJIII побарвnенням (часом його ще

пат рон а т R и м)

більшість. тварин пе~ноі країни

вважаємо

має

те

з'явище,

барви своіх зовнішнІх, по

кровів (свою масть) відповідні кольорам іхнього сталого

ня.

ЦІ

барви

тваринам

гармонують

можливість

бути

з барвами оточення й

оточен

тим

дають

мало приМітними як для ока

ворогів, так t для тих тварин, що
хижацт~а чи

просто голоду.

мають стати офірою

Таким

тваричи суходільні й водні. Перші

що

способом

своїх

їхнього

пристосовуються

мають барsу, що

ціпком

чи

в певній мірі наближається до барв пІску, скель,

грУДQК

землJ,

дерев, рослин і т. д. ДругІ побарвленl так, що в

певних глиби-

нах водних іх важко помітити. Так, наприкла.ц. морськІ тварини,

що живуть
поміж червоними (пурпуровими) водоростами. так
званими • багряницями" /Rolacea/ й сами здебіЛЬшого бувають
червоної барви. Ті ж тварини, що- живуть поміж зеленими
рос

линами, чаС1'О й сами мають зеленІ зовнішнІ покрови.

Видатним

прикладом рlЖНОСТ0РОНЬОГО пристоеовання до оточення може бути австралійська рибка коник-листокрил
jPhyllopteryx eques)
подібна своєю будовою до инших так званих "морських коників".
Вона має зелено-гнІдий кольор шкури,
гармонуючий 3' барвою
тих рослин, межи яких вона перебуває.

Простlщі тварини,
а часом
риби, що
живуть переважно
на поверхні води, бувають прозорими.
Рибки з роду
Leptoce-

phalus

мають майже безбарвну кров І прозоре тІло. Деякі

зи,мнякуни тощо мають

барвами

поверхнІ

води.

блІдо-блакитну

Инші з

мінливими кольорами і тим Іце
колориту

морських

барву, яка

меду

гармонує

медуз переливають

3
рІжними

бlльше підх(;)дять дозагального

хвиль.

Відомо, що на певній глибині в морські води ;проходять пи
ше синьовато-зелені

промІння світла. І

от, в цих

шарах

ВОДИ

переважно живуть тварини, побарвлені в жовтий,

жовто-гарячий
червоні
кольори
рtжних відтінкІв, відносно яких
промІння
денного свІтла, що пройшло в
глибінь
кріз. певний шар ВОДИ,
учинкуе таким змІнливим
способом,
що червоні кольори здобу

ra

вають так званих
"додаткових барв", від чого ба.рви ссновні
втрачають свою
помІтність Й зникають на темному тлі. Тоб 'то
тІ червоні тварини,

проживаючи R синьо-зеленІй стихІї.

ю ть свою помітність, з огляду на, певнІ закони оптнки*).
~:..) Оllти~{а--наука про заl<Оlll1 ЗОР,\'.

втрача

/

-зв

-

Вlnьшість. риб МІІ СВI'ТЛО Q побар!nене черевце і темної бар
ви спину. ІДе дав їм можливість не бути помІтними при поглядt
на них ЗНИЗ1-В освітленні lIенним свіТЛQМ поверхоа1
шари вади,
і згори-на темнІ, глибиннІ шари.
Як що nригnянемось до тварин наземних, то й тута на

кожному кроці здибуємо те ж саме з·явище.

НаА61n..,ше вираане

симпаrичне nобарвлення бачимо у комах. Так, наприкnе.д, BenJ1·
КІ сипа рlжиих родІв гусені має барв, рІжних зеnених B~ДTiHi8.
що гармонує з' бар.амн того nИСТJr, на Яі'СОМУ ryciHb живе. Хрк"
~аn1ти з.аебіnЬWQГО побарвnено в копJtори' тих річей, до яких ІО
ни прилJПnЮЮТ1tСЯ на час CBoro дозр1ваННJI. Спідній бік криnьuят
метеnИК'8 НUГIДУ~ КОРУ дерев чи барву лист Я, на ЯКОМУ ІОНИ сі
даю,ть, Теж саме часто здибуємо у ріЖНИХ жучкІв.
ПТИIJ1, JlK І риби, здебіn~wgrо маlOТЬ Сlітлі барви черева
та ЗМСПОДУ .риn, що робить іх маnопотfтн"ми при погляді з до ..

nиии на .свіТnому тпі неба. Навпаки··птиц., U~O спускаються на землю,
nуже ча,сто мають темну спину .. а Ц& робить

на тлі рІллі, ПрОRЗоЛЬ,

їх
мапопоиітними
скель. Птахи, що живуть в ПУСТИНЯХ, ча

сто мають Qперення пlсчаноrо кольору. у курlu-ки так

побарвле·

но зверху пірря, що її не ІИДКО ва ріллі, де вона шукав собі
корму; перепеnИЦlо-неnОМіТИо на стерні чи між nисточками при
сохлих стеблин пашні, спаньку / Scolapax rusticola /
неможна
й на к:ль~а кроків піЗr-lати поміж опалим
ПI-lСТЯМ
лісу,
де
ця
ПТИЦЯ знаХQ,аить собі ПО>КИВУ.
Рахкавки, що живуть між листями дергв, ящірки, ':!имало І

ranJ)K T!J ко Ж мають побарвлення патронаТtlе. ЩО ціпком rapMOнує з барвами тієї рослинности. в якtй ВОНИ живу'гь І знаходять
собі ПQЖИВ)'. Навпаки, такий гад,· як
Dispas. що ВИХОДИТЬ на
полювання пише вночі. не потрібу.є пристосоваНIІ.я СВОІХ барв до
рослин, бо 8 пітьмі все о,Пно-ніхто ЙОГ~ не
помічає.
Багато й
инших нічних тварин мають чорну чи

темау

масть,

незалежно

від того, які кольори домінують
в їхньому оточенні.
Така, на..
приклад-. одна з пантер. відома під- назвою "Чорної смерти·.
Навіть такі дужі чи IIРОСТО великі тварини, як пев,
верб
ЛЮQ, жирафs
стосовно
до
домі~уlOЧИХ
кольору
Dіс~у. маJOТЬ

шерсть .,барви пустині". Тигр, пантера. ягуар мають таку масть,
що стають непомlТНИN·И в бамбукових чи КОМИШОIt)lХ Хd.щах та
помІж мишою рослиннІстю тих краів, де вони ПРОЖИВЕ.JQТЬ.
!sи

чайний заєць

(Lepus timidus).

копи він прищупиться на ріллІ чи

стернІ. З0ВСЇм зливається з нею й стає непомітний для
нового

Н:Lпасни

ока.

Але ж найБІльш демонстративним прикладом пристосовано
ети побарвлеЯНJI до зовнjшнього оточення треба вважати ті
ви
падки. коли тварина зміняє сво! барви відповідно до періодичних

зиlн 1(Qльор1а у природі. Тварини

середніх

климатичних

пасів,

-' 39
що мають влітку переражно гніду масть рjжних ВЇДТІНІВ, на 3~MY

ПDибірають собі світліщоі одежі. Ермелина /горностай - М uste 11 а
alba/, заЄЦЬ'-біляк (Lepus variabilis) взимку зовсім БІлі, 4

на літню добу стають гнідими. Тварини ж,

щО живуть переваж

но межи снігами, мають стелі БІлІ кожухи (бtllИЙ B~ДMiдь) чи бі
ле п'рря [бігунов. куріпка]. Але ж тіЛЬJrИ в тІм разі, _ОЛИ вони
живуть ПО вкрцтих снігом Ланах.

Тим

часом j бігуновІ тварини

МОЖVТЬ бути темчоі масти, коли характер

ЇXJ.fbQrO життя

не ви

магає перебування на снігових рівнинах. Так, наприклад, ссболь
[Mustella zibellina]. шо живиться насінням або плодами та зве
більшого перебуває на дереВ8х,-1 взимку

не зміняє СВОГО тем

ного побарвп~ння. Не змін.fIЮТЬ його І так званІ биковці (Ovibos)
ЖJo'вучи веm-~кими гvртами, що дає ім змогу спільними зусиллями
боронитисls від напасників.

Багате є таких твари", шо мають особливу здtбніст& змІ·
НЯ ТИ барв, свого тіла 'Ори потребі
підробитись до барви СВОГО
нового оточення. ТакІ, наnрикла.п, головоногі
МНЯItУНИ., Х.&pfеле
он
(Chameleo vuJgaris), щ.", можуть дуже швидко неБІрати u1л

ком НОВИХ

кольорів. Деякі тваРИRИ

на час сну, тоб-то на ту
перед своТми

знаних

добу, копи

ворогами. Це дуже

ахварfйНИХ рибках, як

змІняють срою барву пише
вони етають- безборонними

пег.,о

спостеоігатм

мокроподи

на ,-аrих

( Macropodus vtridis

що в деНа виграють блискучими
рlжнсбарвними пере
пивамм. а вночі СТАЮТЬ блідими, подібними .по водорослин. Риба
Тюрбо [з rypTp камб·НIОВИХ] в ч(\t'ному RодозБОРI
БVDе
ЧОРНClю,

,avra.tus).

білою Ж стає у 80nозборі б'л~му. Тако ж,

хоча

й . не враз. мо

жуть міняти сеоі барви тварини водоземні

(amphi'bla)

та пnази

.. (repti 11 а).
иіка.во за~начити, що хризалjди

ріжних комах

м·ають С'О8

побарвлення, ві.:Іповідно до оточення, не зважаючи на те, Щ-О во

ни взаrапf не здібні бв-чити. Одже, може

здаваТИСIа,

випадку немов би сама природа:. рпливаючи

на

них

що

в Ulft1

кольораt~и

іхнього оточення, ратує Іх вln: небезпеки.
8 д'''сности Ж, оче
ВИДНО, могли IИЖИва.ти лише так
побарв-пенl хризалІди.
а тому
й ВТР"М8ЛИСЬ переваж-но ці кольори.

Зміна барв зовнішнІх ПСК'ровів у тва'РИН зале.ить вІд бага
тьох ПРИЧJlН. 8 одних випаDках її викликав скоротність
пігмен
тових клітин шкури [як У мнякунів), винших ПІгмент*) перемі·
щується в
клітин~х (у хамелеона),
а при повільвій зміні
барви МО>lсливе утворення й нового пjг~енту.
МІм е т и 3 мом

а'явища, коли тварини

*1

ЧИ

одних

мім і к Р і є ю

пород, родів чи родин

звем&

підроблю-

Пігмеuт-органічне баРВИВQ, заложене в деяких клітинах,

то ТИХ елементах, що ~ них складається

організм.

такі

тоб

-
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ЮТЬСЯ [каподоблюIOТа.] своїм
зовнішнІм виrnядом тварин инwих
порІд, родів чи
родин.
Часом
тварини
Підроблюються не під
тварин, а під рослин. Приймаючи не тільки відповідну барву. а
й хімернl. невластивІ ,'варині,
форми тіла. Иноді ж помічаємо

міМікріЮ ще БІльш своєрідну, коп'и 'гварини наподсблюют.

якісь

неожиаnенt, неорганічні предмети.

Явище міметизму дуже часто можна спостерігати у ріж
них екаотичних комах. Так, наПРИКJlад,
метелики з родини
Aegeriae ціЛКQМ наподоблlOlОТЬ собою ос чи в'їдливих мух. Те ж
саме бачимо у метеликІв 3 роду
Leptalis та Euterpe, що дуже
майстерно пІдроблюються під метеликІв з роду
Heliconjdae.
Leptalis [з роду капустякtв-Ріеrіdае] цілком беззахиснІ метелики, ТИМ часом, як гелlконtди мають дуже відпорний пах, який

певнjй мірі захищає

іх

від

ворогів.

в

Бо,нейську жалючу осу

Mygnfmia avtculus наподоблює некусючий, баззахисний жучок
-Colomuorhombus fasciatipennis;
до
єгипецького
жалючого
шершня (Vespa orientaliS)
майстерно
підроблюється своїм ви
глядом, барвою, великістю, формсю тІла і навіть способом літан

ня безахисний Ж·уuок з роду

Lophrla. Некусючу гадюку Homa-'

laCI anium Semicinctum дуже тяжко відріжнити від отруйної
гадюки
Elaps fulvtus (з Гватемали). Метелики Kallima inachus
та Kall іта
paracIeta мають яскраво побарвлені зверху wрильця
та, а ~исподу. коли вони

іх стулять

няються ні формою, ні барвами,

хих листків того

-дерева, на

якому

чаСіМ ясноиимаnьовуються такі

повстають на листях

докупи, цілком не

вJдріж

навіть кресьбою жилок

від су

сидять. У Kal liта i~achus

ТОЧНІСІНЬКО

плямки, які

від певних родів грибкІв.

иноді

Комахи-просто

крильці, (наприклаn Phyllium scythe)
цілком наподобnюють со
бото зелені листки, якими
го~уються.
А химерна комаха Е3асі·
tlus rossif, як і ХРИЗ8літи багатьох комах, цілком нагадує со
бою суху хмизинку. Взагалі налІчують більш 50 родів метепикІв,
що формою крильцят і побарвлеі"&НЯМ нагадують ті чи миші ли
стя

рослин.

Аl1е ж не тільки межи нижчими тваринами бачимо
МІмікрію, спостерігаємо її
них. Та смугасТіСть

також і

тигра,

у

що про

громад
неі

одверту

високоорганІзова

згадувалось вище,

в

дійсности переходить межІ симпатичного побарвлення, а є спра
вжнІм мІметизмом, бо ж барва й смуги на його шкурі
такі, що
коли вІн стоїть У бамбуковому МОЛОДНЯКУ, то його неможна
по
Мітити навіть на кілька
крокІв.
ЗдебіЛЬШОГО ті великІ хижаки,
що лазять по деревах, мають так поллямлену ШКУРУ. що ІХ

тяж

ке розрlжнити від листя вітІв, межи якими вони лрищуnюються.
Або ж мають
вони таку
масть, що спливає з барвою товстих
вїтів, на яких вони
можуть притаітися, 8ИТЯГШИСЬ вподовш.
У
нас, на 8краіні
можна
побачити мал9ныогоo кібця (Accjpiter

-'

-
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що наподоблює
барвою зозуnlO [Coculus parvus] і, оче
ВИДНО, має з того КОРИСТЬ,
бо легче
ловити
здобич, яка його
вІдразу не впізнае і не квапиться тікати.
Та ж сама рибка
Phylloptheryx eq~es, про зелениl колір якоі
вже було згадано, має такі листоподібнІ додатки на тілі, що во
ни дуже близько наподоблюfC\ТЬ ті
водяні
рослини,
межи яких

nlsus),

вона живе. деякі гусені, що випускають з себе краплини

жалю

чої тектини, иаподоблюються иншими безбройними гусенями, що
мають
ц~лком
подібні
до
краплинок попереднІх бородавочки.
Один з амери!{а~ських хижих шулік
(Accipiter pilcatus) цілко
вито подібний до нехижого шуліки
Harpag0 dtodon, а це допо
маrає

nepu:oMY піддурювати пташок, бо вони не лякаються
й не тікають від другого: При чому треба зазначити, що по тих

місцевостях, ~e плохий Гарпаго не водиться, там І лихий

Акци

пітер має на череві та спідньому боці крил инше побарвлення
пірря. Те ж бачимо V комахожерів з
роду С ladobates /на Ма
лай~ьких
островах/.
Вани
підроблюються
своїм виглядом до
цілком нешкодливих для комах вевірок 1 тим піДDУРЮЮТЬ своіх
офір.

Таких еКЗ~ТИЧIІИХ *] прикладів можна навести безліч. але
ж кожен м!)же знаQти іх і вдома, Ha Вкраїні, де Є багато ріж
НИХ хризалlLt. сипа метеликів, жучкlв, тощо, які дуже хитро під
r

роблені п!д барви чи форми свого природнього оточення.

Що з'явища
Mi-.1ікріі
служать
доказом дз'рвиневоі теорії
про натуральний добір, свідчать тІ п'ять узагальнень
У о л ес о в и Х, якими він схарактеризував за1{ОНИ t-1іметизма:

l-Наподоблюючий рjд тварин живе завжди в ті самій кра-

.

їні, де й рід наподоблениЙ.

2-Наподо6люючий органІзм завжди менче здатний до
рони, як той, кого він на подоблlСЄ ..

З-Наподоf.люючі ос бности завжди існують
кости. як ті, кого вr,ни імітують.
4- Наподсблюючі роди дуже

s

менчій

обо

кіль

відрlжняються від біль.ШОСТИ

своіх f:лизьких кревних.

"

5-Мі~":ікрія, навіть наЙдосконаліщз. виявляється лише зов

нішнІми ознаками, так
призs?дить до помітної

мовити, про ОІСо,
зміР.и внутрішньої

однак нік.оли не
орган.ізаЦії
імі

таТОРІВ.

П о б а р в пен н Я

З а

r

род ж у ю ч е

виДимо

пе-

реслілує трохи иешу мету. ЯК поб~рвпеннй попередні.
Помlче.но,
що тварини, озброєні яltИМИСЬ убійчими ЧИ отруйними
органами
або
властивостями,
шкодливими
для життя ЧИ здоров'я IifНШИХ
тварин,

мають зде6іЛЬШОГ'J своєрІдне побарвлення, ЩО_ не

не приховує іх в їхньому

оточенні,

а -на8паки

:::") ЕКЗСПIЧНI1і1- 'lужозеI\НllіЙ, з далеких нра'іН.

тільки

"- видається

за-

-
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надто демонстративниr(8lt). Таке ·nобарвлення забезпочув їм недо
торканість а боку тварин ннwих, 60 тІ тварини знають, що поl
двraчи або ж тільки зачlпаlOЧИ таких істот, можуть напитати со
бt пиха; а Ті, що мають таку бnИСIlУЧУ. одіж, не потрlбуJOТЬ нІко·
ro боятиеь f ні ві.а кого ховатись. У оп е снаводить веnику сипу
прикладІв, ЩО, потверджуючи цЮ ДУМКУ. напежаться до характер
нихпроявfв пристосування. 80НО ДЛЯ тих тварин дуже корисне
бо гарантує**) Іх s Ід ПОМИNКИ ННШИІ тварин, що могnи б бути
Д"Я них небезпечними ВОРОГАМИ, коли б не бояnися того загро
ДЖУЮЧОГО побарвnення.
Заrроджуюче побарвпення визначається надто яскраво~
блискучІстю, ефектними*.*). стракатими баРВАМИ, що відрfжнЯJOТ&
rхиfх впастителІв вІД тварин подІбної форми,
аnе ж неотруйних.
НайБІльш
розвинено таке
поб 3 рвлення у комах. Спеціялист
ентомолог****] иноді вже по самих. кольорах тоі ЧИ иншоі комахи
може враз "Ізнати, чи належиться вона ПО отруйних І небезпеч
них. чи -ні . . Так, наприклад. жалючі оси та бджоли мають хара

ктерний РОСПОЛGГ

крикливих

кольорів,

шпанськІ

мушки-майки

мають настільки блискучі,
переливчасті бар
ВИ, шо помітно відріжияІОТЬСЯ вІд подібних ДО них комах. Черво
НИ>: та чорних кантариДни'С*****) комах уникають воякі тв :орини
комахожери. Купавки, сонечка й подібні ДО них всякІ блощиці,
яскраво побарвленl, не мають небезпеки а-ні від ПТИЦЬ, а-нІ від
ин'.uих комахоіців, бо ті знають вlдпорsий пах блощиць,
той ro-

(Lytta veslcatorJa)

стрий і шкіДЛ;48ИЙ смак. які ці комашки мають, а через

те й не

займають іх. У о лес наводить, як видатний нрикпад того гатун

ку, побарвлення трьох родіВ денних метеликів (Неliсоnіdзе, Danaide та Acraeidae). що живуть в тропичних країнах Америки,
Азії та Афри~и. Вони мають надто :характерні
у великому чисnl й поплямленї дуже химерно,

ознаки,
так що

ВОДЯТЬСR
їх легко

пІзнати при іньому повіпьн~му леті. До того ж вони
мають од
наково яскраво· побарвлені крильця зверху й з~спо.uу і ніколи
не шукають якоїсь схованки, сlда.ють завжди на поверху листя й

квіТОК, бо ж не потрібуJOТ" боятись

якихсь

неприятелів.

А це

тому, що вони· вилучають зі свого т'ЛЬЦSl оrидного паху жовту
ватий сІк, видимо вtдпорний і птицям, j малпам. і всяким кома
)tоїдам.

Довепено також ПИnЬ~ИМИ спостереженнями,

ЩО й

деяких,

так демонстративно копьорованнх метеликів європейських(напри-

1<лаn.АrЬахаs glossulari~ta,

CucuJtia verbasci

/каптурниця/.

Ап

то що) не ість жадна птиця І. ВИДИМD.
не
"·~рез те. що вони кошлатІ. а чере! Іхній вfдпорний пах.
Гусінь

thocera fiJlipendulae

"') Таннм, Lllr) вtдразу ззертає на себе увагу. **) Забезпечу::.
*"~~.) ПоttазниЙ. 1jtJ!:~':~)ЕtlТОМОЛОГ-З~lавець ш!{1дливих I~OMax. "'t.+.:tl.\:) Близь~
It: до [.LІПШ'С~l·~Н!( МУШОІ{ (r.1аЙон).
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тих-же. метеликів так само маа крикливе побаралеиня,

однак не

служить за корм вІ жабам, ні ящуркам, ні naSYKaM.
СИМ б І о 3. СИМ б і о з о м звемо добровІльне та прия!не
співжиття в інтересах обопільної користи цілком
неподібних
ОДИН до ОДНО то організмів, що належать по рJжних родІв чи

класів. 8ияаляється симбіоз в досить ріжномаНітних формах.
Або ж один організм (звичайно, Мt=НЧ пристосоеаний) живе вку
пі з другим, більш пристосованим, часом Tl.K,
щО користується
вІд свого господаря помешканням та тими кришками,

ють з його столу. Але, маючи

деякі властивості,. що

госпоцарь. К8~ліщцй спільник,

ЧИМ може,

що

іх не

послуговує

переважно обороняючи господаря тими засобами,

пада··

мае

дужчому,

що

має

дпя

власної оборони.

Приклад такого способу співжиття бачимо
у paka-саМОJ1И
на(з шкаралупників) та актинії (3 коралів). Невелички.Й
морсь
кий рачок, з голим хвостом (3 роду Pagurus), що зветься
само ..
ДИНОМ,
за свій анахоретичний*) спосіб життя,
вибірає
собі за
поиешкання

якусь

порожню

й ховає свого хвоста.

мушлю

ЗГИНУЛО1"'О

мнякуна.

тій же мушлі він дає притулок

8

куди

паnьча

етому коралові-актинії (так звані "морські инемони"),
що має
довгі рухливі сяжки, здібні випорскувати гострий,
жалючий
сік.
Коли раЧ·)I! пересувається з одного місця на инше,- то він од ..
ночаСRО переносить І свою хатку,
і свого. кватиранта.
ПІдро
стаючи, рачок зміняв тісну мушлю на просторlщу,
але так саме
переносить до нового житла І свою актинію. Часами у тій
же
мушлі живе ще инший постоялець-гробак з роду руслянок (Neereis). Рачок грамадиться свсіми клішняии В піску 1 тим скал!
мучує воду, В ЯКІЙ знаходить соБІ ПGЖИВУ актинія, а часом 1 тро
бак, бо побпизу рака лиша1ОТЬСЯ об 4 ідки того корму, що потра
пив йому до рота. Актинjя Ж, ненач~ в

подяку

за

гостинність

та за nеревозку,-бо сама B~Ha змінити мlсuя не здlбна,- за8Ж-

ди готова виступити в оборону господаря свого дому
своіми жаПЮЧИМI;і пальцями ворога. Мало того,

тим

І вlдганяs· .~,
же

самим

жалючим соком вона оглушує підпливаючих тваринок, що

прида

ються на поживу ракові.

Инша форма

симБІозу

сягає

ще пв:лі. Буває, що

-

один з

спільників просто живе в тілі другого. але ж не. ШКОДИТЬ своєму

па.троновJ, а ПО мірі

МОЖЛИВО~ТИ

Н8В'тlо

йому

допомогає. Так,

наприклад, рибка (Fiera·sfer) живе в середині гоnотурlI,

nримїс

тившись в

звуться

осс:бливих

додатках 11

кутньої

кишки, що

ВОДЯНИМИ легенями (позаяк ТУДИ калюхом ВХОДИТЬ вода, потрl бна
голотуріІ для дихання). А з огляпу НІ! те, що ті легені
!ико ну
ЮТ .. і функції органів спорожнюючих, то Fierasfer споживає ЧАСТИ-

';::'}

Саиотз р-сы<~ •.

•

-
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,ну зайвих пеАкоци'тlв [біnИI КРОВ'ЯНИХ

КУПОК], що збіраЮТЬСI

SОДЯНііХ легенях гол~туріі. Можливо, що

рію, ЯК легке кровспус~ання~ й не
ємного

ПОЧУТТЯ,а

викликає

це впливав на

тІльки не

у

голоту

робить ій непри

певне пслегшения. Такий

здогад

потверджується
фактом
надзвичаЙНО1
ЧУТ1іИВОСТИ голотурій ДО
ВСЯКИЖ внутрішніх, физичних роздратовань. Ця дра.ливf~ть
ВИ
явл~вться в дуже хи:.~ерrііЙ формІ:

голотурІя, коли ЇЇ щось

дра

тує всередині, з такою силою вивертав геть свої тельбушltи, иІ0
часто їх зовсім відриває від свого тіла (авто томІ я).
Однак свого постояльця-Fіегаsfег'а голотуріR тримав в своєму
тІлІ, пишаючись ~OBcIM спокійною.
вжива~ дозволеною йому

," . .

,

Дарма, що гість николи

~",,\. .. y тjльиу дутииу свого господаря, продравши

'них легенів. Часами

зло

гос rиннlстю Й пролазить з кишки

Fferasfer

йому

стінку

аж

водя

виходv.ть з голотурії ,на волю, але

увесь час тримається поблизу свого господаря, щ~б,
в разІ не
бззпеки, сховатися в нього.
81до!YlО тако ж, щО nеЯlСі риби, наприклад
Stegophi I1s -Іп

sid:anus: живуть в роті більших сомІв /Platystoma/. А в губках
чи в зябрах більших асцидій f.10жна дfже часто здибати чимале
цілк~м сrороннє населення. Існує припущення, ЩО П'ЯВКИ з ро
ду
Histriobdelfa, живучи на гомарі, ззїдають непужі
чи
попсованl його яєчка t

які гомар,

як і наш річний рак,

носить

пі,ц черевцем (так звана кашка).

Иноді симбіоз має не сталий, а лише тимчасовий характер,
коли одна тварина користає з другої

тільки в

с.вого житгя. Так, наприклад, морська рибі<а
ще звуть

"прилипа '"!ом",

сиокталку,

нім

власної сили,

вчпадках

Echinels remora,

маючи замість спинного плавника

прилипає нею до

прудким

певних

більших риб j,

плаванням, може

над}-рничку

таким

швидкq

яку

при

користуючись їх

способом,

без

витрати

зміняrи місце свого перебу-

'~' вання. ДеякІ вусоногі рачки, наприклад, Balanus, Coronula осе... ляються на шкаР'алупниках, мушлях мнякунів, або на шкурі ~_e
л~риб. де й маюТfЬ собі помешкання, але ж не КОРИСТУЮТІ-СЯ з jжі
свого господаря і взагалі йому не шкодять. Правда, деякі рачки
прокушують
шкуру
вепериби
й рсблять В
ній для себе Щ0СЬ
подібне до норки, але не з MeTOI0 живитись соками
з свого го
сподаря, а тІльки для більшої зручности свого помешкання.

. rІодl6них

фактІв

~півжиття тварин
н еде н

доброяіЛI?Н.ого,

є тек

запропонуваа

багато,-

симбіозу з чужими р!:·даfvIИ,
л іст І в, тоб то
таких,
r.1еШК!lННЯ І за те тим

е а л Іст І в,
господ::рсвоі.

ІЦО

-'

поділити

або

наnів-дсбров!льного

що натуралІст
тварин,

що

а н-Б

е

стремлять

до

8

на два окремих гурти:
м у т У а
що лише м~ють
від господаря по

чи иншим йому вІддячують, та ком е н

корне rуються

вfдпадками

з

поживи

45
дуже своєрідний І складний

спосіб

себе звичаї, ЩО існують в колоніях

співжиття

термітів та

уявляють з

комашні.

Тих

ріжних комах, що майже регулярно живуть ПО комашинниках та

кублах термитів, навіть називають окремою назвою-м

і р м е

к О фил а МИЙ
тер М і т О фил а м и*), а саме з'я
вище цієї форми симбіоза зsеться Мірмекофілlєю та термітофи
пією. Взаємовідносини між господарями комашинників та термі
тових кубел і тими гостями, що там стало прожив&ють, дуже не..1

однакове. Так, наприклад, суть такІ.

гости,
до яких
господарі
ставляться з великою і незмінною прихильністю. · До инших вияв
ляють більшу чи менчу байдуЖіСТь, а ще до инших-не Ко"РИСRИХ,

настирливих чи шкідливих,-ВИЯВЛЯЮТЬ то зневагу, то актиану**)
ворожість. Найбільшою прихильнІстю господарів користуються ті
гости, яких терміти чи комашня може в певній мірі використати,
тоб то можуть отримувати з них певну платню за свою

ність. Так, наприклад, деякі роди трав'яної тлі,

гостин

(Aphldae),

вучи в сусідстві з комашнею, виконують вІднрсно мурашок
в'язки дійних KOpjB. Вони випускають з себе ОС0бдиве

що до смаку

комашні, яка

іх облизує,

жнення, які rwrурашки й поj·дають. Але ж,

полишаючи
ну

їм

волю

fle

~бо

молочко,

а за те й годує. Ичші

роди тлі лишають замість платнІ гссподарям
кого гатунку, господарь вже

жи

тільки свої

споро

облизуючи гостей

пjклується про

ЇхнІй

та

прожиток,

здобувати соБІ харчІ, де хтять, на

влас

руч.

До гостей,

ш:<оди

хоча й

що з н,их

госпоцарям

лояльно

грабіжники,

жадної користи,

але ж так само й

нема, комашчя ставиться цІлком

***).

Алеж

що з!лазять в

трапляють~я

чужу

байдужно,

тута ще й очевиднІ

хату не ~ намІром

мирного

співжиття, але з

метою поживитись надурничку-паразитувати.
гатунки нахлtбник'в. щоб
зручніще
провадити
наіздництво,
часом навіть відповІдно
каподоблюють своїм виглядом господа

Uj

ріВ, тоб то перебуваючи, мовляв,

R

овечій громаді, натягають на

себе й оречу шкуру.
По тому, наскільки

ті чи инші термlтофипи та

мірмеко ..

фили приємні СВОЇt-t господарам, вони користуються більшими чи
менчими вигодаии

життя в

приймах.

Так, наnРИКЛ8Д, деякі

3
трудитис,-,

них в такій поаазі,
що
навіть не потрібують сами
коли ім кортить перемінити місце. Вони уживають господарів,

мов коней, і вхопившись ~ми вусиками за МУJ!ашку, переїздять
на ній з місця на м!сце. Инші настіnьки

іжу від

господаря,

ще аж

ротових оруддь. Ииші)l(,

звикають їсти

готову

втрачають складsіші частини

видимо, так

сзоlх

добре себе почувають

приймах, що ЇМ від ласої їжІ навІть виростає надмірне

в

черевце.

*) Фил-люб, любеuь: тоб to-Мірмркофил-мурашколЮб,Иу
рашколюбець. *.;~) Чинну. :::**) СТРИlчапо, ввічливо.

46 Одні з гостей,

ЩО

Відвідують

комашинники,

провадять у

приймах всІ, стадії свого розвитку. Такі, наприклад, жучки З Р'1!
с laviger. Инші [напр., тлІ] частиною
живуть
по lСомашинниках,
а частиною-по-за ними. ТретІ перебувають в гостині лише ОДНУ
стадію свого розвитку, як це, наприклад, робить лярва
звичай
ної оленки (Cetonia aurata), або й дея"і инuуj.
3а З"явища симбіозу можна вважати взаємовідносини межи
квітучими рослинами та деякими комахами.
Квітки вилучають з
себе солодкий медок, якиPl приваблюють
БДЖІЛ, джмілfв, метели
ків. Даючи останнім смашну поживу, вони також j використову
ють гостей, бо ті, вкупі З медом, забірають на сво! лапки пилок
У, переносючи його на инші квітки, тим сприяють
росплодженю
цих рослин (конюшини, орхи.uеЙ і Т. п.). Олже й З'явища симбіо
зу, як своєрfдна форма пристосовання до певних обставин
мають

доцільність,

r:оза9lК

сприяють

тваринам

життя

забезпечувати

своє jснуваиня в умовах важкої життьової боротьби.
Пар а з ити З м

уявляє З себе співжиття

них типJв, але ж не таке добровІльне

чи приязне,

Коли ПРI1 сим~5jозі слабшІ чи кволfщі

тварини

тварин

як

никІв, то при паразитизмі роля слабіщих сходить

f

чи
на

нахліб
справжнє

на жорстоке наїЗдництво, а дужчі стають

пасивними*) страдниками неПРОХ5НИХ гостей.

Коли при симБІозі

ПРИЙМ8 ки користують т· льки лишками зі столу стоіх
то при lIаразитизмl

симбіоз.

граЮТID відносно

дужчих і більш органj~ованих лише ролю приймаків
дармоїдство або навіть

ріж

господарів,

вони споживають річl, вже самому

ревІ конечне потрібні. В першім випадку

гості

не

господа

виснажують

свого господаря, хіба тfльки часом йому набридають,

чи випад

ково йому ШКОДЯТЬ, ЯК от р'! ЧКИ -на спині велериб,
або Fierasз П легенів, куди не слід.
При паразитизмі ж непроханий гість, HadiTb коли він живе на

fег-голотурії, що ииколи продеруться

поверхнІ господаревої шкури, (як блохи, EJоші та инше плюгавст
во), то й тоді він вже йому регулярно

надокучає

та

шкодить,

бо смокче з нього кров. Але ж паразитизм не виявляєтьсь лише

нападом зо-вні. Де які паразитуючі

тварини

залазять

або ж в

глиБІНЬ шкури свого господаря /напр. КЛіщаки-коростяники/, або
й живуть по серединних органах
(переваЖFfО гробаки).
ОсеЛИR
шись в чужому тІлі, паразит звикає ні про що не дбати,
крім
ДВОХ річей; втримати за собою те тепленьке місце, що

вІн захо

ПИВ, та наплЬдити як найбільше нащадків, щоб принаймні

деякі

з них могли зажити того добра, як

f В!Н сам. Крім зазначених, є
и(е й инша форма паразит'изму, 'це,-періодичне В'двідув'l.ННЯ сво
го господаря, переважно під той час, копи він не може боронити
ся ВІд напасника. Так паразитують
блохи,
блощиці,
то
що.

*)

lIСЧНIJНI1М.

Але ж такого
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род& паразитизм

дармої,аства. Може СFiравНfще

виходить поза межІ

було б вважати

правдивого

пара.зитизм

бло

ЩИЦЬ чи бліх звичайним хижацтвом, подібним своїм вством,
ча би й до хижацтва тхора, що
кров з сонних

курей. В

залазить в курник І

хо

висмоктує

данному випадкові ми маємо лише

ту

ріжницю, що с-фіра хижаЦТЕа занадто велика для С8МОГО хижака

і

РЇн не - може підобгати її пІд себе.
Загалом же паразитів, відповІдно

до способу їхнього життя,

по

діляемо на два гурти: паразитІв з о в ніш н і х, щО живуть на

тілі тварин инших родів та паразітів

в нут р і

w

н і х

Іс е

ред и н н ~ хІ, що залазять до инших тварин всередину й роз

мІщуються там по

рІжних оруддях [в

кишках, печІнці,

м'язях,

мозку і т. д.].
Існують
здах

ще

инши х

й

тварин,

такі
як

паразити,
наприклад,

що

оселюються по

гні

з

вище·зазначени

мі ..

рмекофилів.
Деякі

з паразитів тільки тимчасово живуть дармоідаМИ,инwl

перебувають в чужім тілі пише певнІ стадії свого розвитку, а по
тІм живуть вільно або ж шукають господаря з другого гурту тва
рич. Є й такі, що проживають надурничку все свов життя з ро ..
ду-в-рід.

Часами не можна

покласти межі між паразитизмом зовнlш

нІм та серединним. Так, наприклад, сидячий рачок

сагсіпі, що зовсім не має страВАОГО

шляху.

Saccul1na

-

пролазить

ДОВГИІt1И lСорнеподібними виростками у внутрІшні

своїми

органи

ИНШЦ~

раків, тоб то літерально -"вкоріняється" в иншу тварину і
ми корінцями висмоктує соки зі свого господаря. Але ж

(лярви) Сакулини спочатку живе віЛьмо,

потім

час, розриває йому шкуру та й знову

зародок

знаходить

господаря, пролазить йому в тіло і, проживши в

ньому

виходить з

собі

якийсь

нього

Т об-то один і той самий паразит одночасно може

свої

гет ••

належати І

до внутрішніх, і до зовнfшн1х паразитів І, нарешті, жити вільно.
Деякі роди мух кладуть свої яйця на загниле мнясо
або в
рани та В:.Jразки на тІлІ рІжних тварин.

Ві.аомо

кожному,

ІЦО

влітку У псів, переважно притятих на ретязі, заводяться хробаки
у вухах. Вольфартова муха кладе свої яйця в

носову

дутину. У

вуха, під повіки та у виразки ЛЮДЯМ.

3

тих яєць ВИЛУПЛЮJDТЬСЯ її лярви, щО ЖИ9УТЬ

паразитами.

а переТВt)РVВlllИСЬ

справжніми

на мух, знову повертають до віль

ного житт·Я. В ць')му випалку, очевидно, до паразитизму при:авів

приро~ніи iHCTJotHKT мух-знайти для своіх зародкІв відповідне міс
це, за6езпе Q ене їжею на час іхнього розвитку.
Тоб-то
маємо
тут анапогію*) між звичаєм бджіл-одиначок чи "бл>кілок-- зозу
ЛЬОК", ща як і

*)

справжні

Ilo,I,ioHicТl •.

зозулі

[птиці), )Сладуть свої яйця

до

-
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ЧУЖКХ· Гlli~дax. де вони й можуть розвиватися без зайsог,? KJIOr.IOту З боку матерІ.
Багато з тих тварин. що нин'. пр"овадять виключно "пара
зитарний спосіб ЖИТТ'І,
динних

знаходючи

собі етапу поживу по сере

ору~дях тварин: инших, напочатку

цілком випадково

трапили до тих тварин з питвом, їжою чи з пов!трям.
шись

там,

вони

по

Опинив

пристосувапись до нового оточення і змінили

свій вІльний спосіб життя на паразитаркии, перейшовши в кіЛ!::t

кох поколІннях стадію, подібну більш ДО симбіозу, як до правди

J!oro

паризитизму. 'ВіД!10зідно трансформуючись в нових

умовах,

вони придбали нові
0зна~и і
шляхом натурального добору та
спацщин:>ю зафіксували за дальшими поколіннями придбанt влас
тивости. Инші З лз.разитуючих тварин
якийсь час існували в
дво) ріжних формах,
як це
помічаЄМQ
у декотрих глистюків
(круглих, двохраток і т. п.). І .тільки згодом ЇХНЯ вільно - існу
юча форма ступнево перетворилася на виключно паразитарну.
OДH~ слово, Є б&гато причин
ДЛЯ повстаJ.IНЯ ріжних форм
паразитизму,

але ж

зага"ьною

причиною треба вважати

стосовання, що забезпечує ЦИМ органІзмам певний успІх
тьовій боротьбі.

в

при
жит

Однак цей успіх має й ииший бік, що-з людського погля
ду-кладе своє тавро

не тільуи на

спосіб існування

паразита,

ал е ж і на весь його організм. Під впливом довготривалого дар

мо;дства,
часом

парsзити,

пристосовуючись до

витворюють собі

нові

нових умовин

життя,

органи та призвичаєння.

Але ж

здеБІльшого-одночасно з тим деякІ іхні органи, що

були

доско

налими, занепадають t перетворюються на оруддя ПРИМітивніщоі*)
цього регресу **) буває

організації. Ступінь

Наприклад,

дуже

далекосяглим.

ті

тварини, що
паразитують лише тимчасово (ЯІС,
мають добре розвинені ор:rддя ріжного призна
чення: очі, дотикові
вусики та инш' органи, подібні до органів
звичайні блохи)

инших тварин свого

гурту

/insecta/.

Навпаки,-ті, що

пара

зитують
протягом
всього
свого
життя, придба!3ши орудя для
присмоктування та утримання в тілі господаревім, втрачають
0-

руддя змис"ові, органи стравні й

більшість своіх "м'язів (глисти

СТЬОЖК0ВИКИ, c~stodes -і т. п.).

Видатний приклад такої дегенерації***] бачимо на паразитах
-шкаралупниках, з яких
одні
втра'fають і свою членистість, і
попередні форми,
що
н~ми характеризується їхній ріД, і більшість оруддїв,

І

переТ80РЮЮ4ИСЬ,

"

зрештою, на безФ.орменну тор-

бинку, природу якої можна пізнати лише по історіі розвитку за
pOДK~. До таких, наПРl1клад, істот належить Dendrogaster Asteгlcolla, що живуть в тілІ
зорянців (астер1й) і мають розвинені

*}

іlрСJстіLЦ11Ї,

рОЩI(~IlН!-!.

біЛЬШ первісно"!".

*~)ПОС1'УП~І-1Н~1

наз[)д.

1:~*)Biд

-
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органи стравні та генітальні. Подібної ж регресивної метаморфо
зи*) зазнають і шкаралупники Chondl acanthus gibbosus. са
миці яких ціпком втрачають властивІ своєму родові форми, тим
часом, як манїсенькі їхні самчики, що живуть вільно або сидять
ва породільних органах самичок, зберігають
форми
свого роду,

тоб те) лишаються подібними до wкаралупників,
ньо

не

бо

безпоєеред

паразитують.

Загалом кажучи, паразитизм

відбивається

иа всІх ОРУДДЯІ

дармоідових. На шкурі здебільшого повстають хитииовl**), тверді
гачки, зачіпки та присмокталки,
щоб ними міцно причепитись до
господаревого тіла. ЦІла низка органів, не потрібних при тако
му способі життя, або ж дегенерується частково,

або

ж зникае

остаточно. Зникають кінчини, зменчується число та сипа мн'язі8,

часами навіть зникав страsний ШЛЯХ,- бо паразит
бе не таку їжу, ще її

всмоктує в се

треба перетравпювати, а вже

свего госпопаря, готову стравл~ну поживу, всією

го тіла. Але ж до надмірности

розвиваються

готові соки

поверхнею сво

оруддя

поголівні.

€ багато таких паразиті~, що не можуть в тілі одного 'господаря
досягти повної своєї дозрілости й мусять ДЛЯ

того

собі шукати

иншого; тоді звичайно першого звемо тим час о в И МІ а другого

ост а то ч НИМ.

Такі, наприклад, гробаки-двохротки

(" метелиця СІ

або "мотилиця"), що досягають лише повного розвитку в печінці
08ець. ТакІ ж глистюки-одинаки, що в стадії

зародковіЙ

пере

бувають в тілі опмієі тварини (напр.
у
свині. в формі
знаної
"крупки"), а остаточно дозр'вають в""тілі другої (наприклад. у
людини-солітер, [Таспіа solium). Одже зазначена вище збіль
шена здібність давати велику силу зародків забезпечує життя на
щад~ів, які в багатьох паразитів мають чималу небезпеку
заги
вути під час своіх переселень з тіла
тіла господаря

тимчасового

господаря до

остаточного.

Позаяк серепинний паразитизм

очевидно

зменчує

можли-

вІсть зустрічі осібностей рlжног.О поголів'Я, то У таких паразитів
помічаємо великий нахил до гермафродитизму,
часної присутности в одному органІзмі ЧОIJовічих

тоб
і

то

до одно

ЖІНОЧИХ

за

родкових клітин (яйця та верчика-сперматозоїда) або ріжнопого
лівних породlльичх органів, що дають
змог}'. одном}, індівіДОВі
самого себе

заплtдчювати.

Всі ті своєрідн\ особливости в будові тіла паразитів знахо
дять докладне пояснення в теорії натурального
дять здібиfсть тварин пристос:овуватись
свого

до

добору

химерних

й дово
обставин

життя.

Дім О Р Ф изм

та

n о n і мор Ф н З М.

Вже

було

побіжно

1'tIМета)lорфоза-змінення до непІзнання. ~*] Хитин-тверда
rанічна ріговина~ подібна до тієї, и~o з неї утворено пащі нігті.

ор

-
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зазначено, що деякі паразити можуть Існувати

в дуже відмінвих

формах. Наприклад, сам чик раніще зrаданого шкарanупника

.acanthus gibbosus

Chond-

мав далеко склаДНlщу будов}' тіла. далеко до

сконаЛіщі органи, як йоrо самичка. Бував й навпаки.

що самчи
ки мають нерозsивену' чи дегенеровану будову, а більш розвине

ні самички. Прикладом такого випгдку може бути морський гро
б1.к-вопеlliа viridis, у якого самчик ПР0вадить паразитарний
спосіб життя. стало перебуває & породІльних
органах своєї са
МИчки. Одже він далеко менчий та простіще збудований.
Таке з·явище. коли один і той самий
рід одночасно
іСНіЄ
в двох формах, зветься дім арф изм О М.
В залежности вІд того, які саме органи
змінено,
або до
ЯJ(ОГО часу життя пристосовано ту зміну організації
тварин од
ного роду,

розрfжняють

Д і-чи~п о л і мор Ф изм

ний та с е з о н О вий. Коли ж

поліморфизм

вІстю проживання Ті!арин, то він

має

назву

по г о л і в

звязано з

місце

л ь о к а л ь н ого.

Нарешті поліморфизм може стосуватися росподtлу функцій
лонії організмів,- тоді він буде мати назву

в ко

Ф у н к ц І о н а л ь н 0-

г о І залежатиме від певної діференціяцli*) чинности тих одиниць,

що складають собою колонію.
П о г о л і в ний Д j мор Ф изм можуть викликати дуже ріж
номанітні причини. Наведені вище
прикл ади дуже добре харак

теризують поголівний діморфизм, який, В данному випадку. ВИДИ

мо, повстав через те, що одно поголів'я роду ПР0вадить

парази

тарний, а друге-віllЬНИЙ спосіб життя.

у метеликів поголjвний діморфизм

ча~то

залежить від ИН

шої причини. Позаяк самичка потрібує велиvої кіл~кости поживи,
щоб дати змогу нормально розвинутись своім численим

яєчкам,

то у неі часто бувають зовсім недосконалІ ріЖНі органи, що, ви
ДИМО,занепадають за кошт розвитку
орудь
поголівних
( досвіди

Кен н е л я). Самички метеликІв здебільшого блlднllце й скромні
ще пофарбовані, часом не мають вусиків. крильця У

них

бре розвинені, або й зовсІм зникають. Так, наприклад,

недо-.

Psich'ldae,

що, не маючи нjжок, вусиків та крилець, дапако БІльше

подІбнІ
до гробаків. як до метеликів. Те ж саме помічаємо
і у самичок
терматІР, tI\О мn.ють поr'ог.івні ОРГ8НИ гіпертрофованt*>І:).
а BCS'Ki
инші майже атрофоеані***). ВИДИМО, й: самички термиті~ страти

ли частину своІх органів ТОМУ, щО більшість спожитих

ними ма

терІялів іде на розвиток веJJечисленноі кількости яєць, що іх має

в собі сам ич.ка.
у

бетників,

БІльш·

організованих

тварин,

наприклад. :і групи

поголlвний дїморфизм має якусь, не досить ще

*) Властива своєрідність що до чинности тільки
P~MKY. -:~..;.:") НадміРН(І rо~аинені. **..;:") За.lн~палі,

хре

з'ЯСQ-

R п('вному

H~,n

-
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.анУ, але яс иншу' причину. ВІн в"являється в пишнlм
оперенні
самців, що не тІльки маlOТЬ яскраві барви, але ж і всякі додатки
(хвостові пірря у півня, бажаНТ8, павича, гиидика і Т. д.), яких
позбавлені самички. Або ж самці х~жаків
мають великі гриви,
самцІ
копитових-роги,
чоловіки- ауси та
бороду. Крім того,

самці часто здібні ДО

ОСQбливих спlв'в

пlвнів та гиндиків).
Важко сказати, щоб такІ

чи пишних рухів

(танці

ознаки самців були чи наслІдком

іхнього пристосовання, чи взагалі б УЯ8ЛЯЛИ дЛЯ них якусь

ко

рисність в боротьбі за існування. Одже Дарвин спробував з'ясу
ваТИ це з'явище тим споссбом, ніби самці ІСористуються

зl~С80іх
ознак краси в бgротьбі за самичок, тоб то-з мотивів логопlвно
го успІху.
Він
говорить,
що вищі тварини не паруються без
розбору, 3 ким трапилось. Навпаки, вони виглядають собі слуш
ної пари. ОТО ж,
всі ті
особливости самців, є ніщо инше, .як
аксесуар іхньої краси, якою

тим досягають у них

вони

і!.(понують

своїм СUМИЦЯМ

І

поголівного успіху.

Що вищі тварини мають певні інстІнкти краси, дарвинисти

доводять це багатьма иишими прикладами. Багато птиць
€ться вся.ими способами

вони наносять

туди

прикрасити

сипку

своє кубельце, для

ріжнокопьорового

чого

пірря, шерсти,

всяких

блискучих річей. Наприклад, індійська мухолапка збірає

шматки

блискучої гадючої шкури,
гніздечко

з-окdла

азійська птиця

гнилушкали,

блиск. Деякі африцькі птахи так само
скалками зі скла,

"Байа·

обліплюс

що увечері мают.

свое

фосфоровий

ПРИlСраwують свої

гнІзда

блискучими камінцями та мушлями. В

Новій

Гвінеі живе птиця Аmыогпіss "tПОГП1.tа, що навіть саJ1ИТ~

довко

ла свого гнізда ЦІЛІ садочки та ще й так заплітає

галузки

ща, під яким помостить свов гніздеч"ко, що над кубельцем

ку

утво

рюється дашок. Про галерій росповідають, що вони

далеко нав·
копо гнізда прикрашують місцеВJ'сть
квітками,
овочами, мохом
тощо, а коли квіти пов'януть,
приносять натомість новІ.
З того випливає, що ніби та дбайливість пташок свіДЧИТІа
про їхню закохан1СТID в красу, бо така їхня праця не має в
со6і, зд~валося е, жадної для них корисности. А коли ж при пуети
ТIІ, щО птахи РQЗУ:-.1Їються на
зовнішній красі, то можна тако.
UРИЛ"СТ~ТИ, щО чим
більш
показний
вигляд
має самец., TQ

біnьw у нього буде

Ulаис'в

ПРИRадити самицю. Тоді ста.:

зро

зуміпим і відомий факт та.к званого
"ш л ю б н О r о
о п е
р е н ня" пташиних саМЦів
під час
їхнього женихани". Того
часу всі самці найбільш старанно виспівують своїх пІсень.
Визнаючи такі
Gзнакн
самцІв "додатковими" поголівними
ознаками,
гичні

Дариии

ознаки

чи

прикладає

до

них

впастивости самиІв,

щей

инші

ЯКИХ не иают.

морфоло
самички

,

-
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тих же родіВ.*) Сюди стосуються БІльші розміри тІла самцІв,
більша їхня сипа, всякі озбр,оєні органи-икли, роги, рtжні при
краси-остроги, дораткові пера і Т. п. Всі ці впастиво~ти самців
доходять свого певного розвитку В· добі іхньої погопівноі дозріло

сти, а багато особливих ознак набірають

внразности

пише

під

час жеНИХ8ННЯ та парування. Знаменно, що у кастратів· тІ озна

ки

помітно ослаблено.

Що ж торкає'І'ЬСЯ класів вищих тварин, пезбавлених таких
лриваблюючих для самиць ознак,-ТО в них існують всякІ
нишl

способи викликати до себе прихильність
з боку
самиць.
Сюди
стосуються всі ті своєрідні способи поводження самців, коли во
НИ допоминаються прихильности самичок, наприклад, голссні спі

ви, танці, скоки, плазування, викручування та всякі

маніження,

що неначе розраховано на те, щоби викликать у самиць можли

во БІльше поголівне роздратовання t покя зати всі свої принади.
При уважному студlюваню старинного світу,
ща можна помітити не ЛИluе у ПТИЦID чи ссавЦІв

тварин вищих.

подібнІ
або

Навпаки,- навіть організмtв нижчих,

з'~ви

Iізагалі у

аж включно

до гробаків, не позбавлено Т'НХ засобів. ІЦО забезпечують можли

вість ЇМ мати успіх у самички в боротьби за неї Із нншнми кон
курентами.

Всі

наведенІ

тута З'явища мають характер погоnівного

морфизиу і служать доказом Дарвінової
ний'добір"
Д

теорії про

"" о

ді

г о л і в

.

t мор Ф изм О м с е з о н О вим звемо з'явища,

ще висвІтленІ натуралістами. Вони полягають в
ління тварин, повсталих взимку, мають

не тільки

двІ,

тому,

ЩО поко

подеиуд ииший

як. покоління весняні. В залежности від

тварини можуть мати

не цілком
вигляд,

часу народження,

але ж

форми. Тоб то вже тут зд~буємо з'явища

n

і три

деякІ

відмінких

О л і мор Ф изм у.

Сезоновий діморфизм помічено переважно

у метеликІв, по

части у коловороток то У деяких первотворів.

Так,

наприклад,

зимове покоління з метеликів з роду Vanessa має инше побарв
самички коповороток бувають
менчl за самичок л:тнlх. У Ceratium hirudinelfa, що має мушлю

лення, як покоління літнє. Зимові

з деревизни, весняна' мушля має три,

а літня

-

два

виростки.

Найбільше сезоновий діморфизм відбивається на європейсь

ких метеликах. особливо з p~дy Pjeridse /r<апусняки/. Загалом в
середнєєвропейському пас\ налічено
/Ш т анд Ф У с о м/ 23
роди метепиків, а межи Н\.ІХ такі. як Venessa levana /в Німеччи
Ні/, або Chrysop-hanus phlaeas (в околицях Неаполя)
мають аж
по три сезонових одміни .

.:.:.) Взагалі >1< саМll'lНИ птичї бувають подібні на саМЧНI<ів у TJ1X
родів, яні живуть в Д(lбре захованих гніздах, де буває :чало
небезпе
ни саг.1ичці, що виси,'Т,>ку~: яйця. або доглядає ('ВОЇХ Гlташеuят.

-- 53 Звичайний

канчатець-Vапеssа

у нас

l!fae

два поколіня:

весняне, що вилуплюється з хризалід, які перебули зиму

(бузив

них) f м·ає руде побарвлення /Vanessa tevana/ та осІннє, що ви
луплюється З ЯЄЦЬ,знесених влітку (назимних) f має темно-rніду
барву (решlтковець-Vапеssа proгsa). в середній Єкропі, де лі
то триває довше. яч на Вкраіні. між

зазначеними двома

поко

ліннями буває ще й третє, переходове (Vanessa prorlma).
ДослІди показали (В е й с ман), що лІтні хризаліди, ко
пи їх нsхолодити, вають
поколІння рудої барви [бузивне], а не
гнідої (назимне). Але ж

no-rl'f·

сам 8ейсман переконався. що

кий ефект холоду не конечний,

бо де,,-кі

та··

хризаліди, навіть і

uо

охолоджуванні, дають темні, Нс1.зимні форми. Очевил.но, не тіЛ~I(И
впливи підсоння, але ж

І якісl:t

иншl чинники відбиваютl.СЯ

з'явиwах сезонового дlМОРфизму.
Як вже видко з
попереднього,
мо),физмом
нема
екззхтноі
межі,
мор Ф изм

помічає

живуть гуртом,

колонlяпьно

мшиці
рин

(bryozoa).
вищих,

Але

між діморфизмом та nonlале ж широкий
п о л і·

найбільше у примитивних тварин,

ж

особливо

на

[наприклад, полипці,·

вІн зовсім-не р'дке

ЩО

сифонофори,

з'явище і у тва

помІж комахами, що провадять

гуртове

життя [комашня, терміти, бджоли і т. д.).

В

звичайній
родинІ
бджіл, що мІстить в еобl вІд 70-до
80,000 тварин, в кожному окремому вуліку існують одночасно
три окремих форми, що й морфологІчно *)! функціонально lJY-

же відріжняютl:tСЯ

одна

вІд одної.

ВсампереА в там лише одна

матка. Вона помІтно
більша
за
звичайних
бджІл-робітниць і
помітно
вужча,
довша та
зграБНlща за трутнів. У матки Ауже
розвинено породіЛЬНі органи і
вона мае за головну сво·ю чин
ність-виплоджування нових поколІнь.
Самички-трутні
викону
ють також один оБОВRкок-запліднюють ма.т·ку й зовнішнім ви
глядом
відрjжняються тим, що мають коротке,
немов Відруба

не ззаду. тІло. Нарешті велике
число родини складають бджІл
ки-роБІтницІ (Apis melifica) • недорозвиненІ осіt5ности жіночо
го поголів'я, не здатні до ПРОДОRження роду. Вони

улlку всю працю, яка прямує до збереження
поживою всю колонію.

Т. д.

Окрjи

8

роду: забезпечують

виховують молодь [черву],

рядку, доглядають житла і

виконують

ріжниці

ПИЛЬНУЮТЬ по
в

загальному

вигляді j З8значених вище ріЖНИЦЬ в будовІ погоnjвних органів,
всі три форми бджіл мають дуже
вІдмінний вигляд своіх
голів,
ЩО оздоблені ріжними приладдями ,
у джмелів (8ombidae), крім матки та робітниць, а ще по
середні

ти

осібности, шо, подібно до матки, тако ж можуть

приплід.

Часом і -роБІтниці,

оси (Vespeгidae) можуть

*)

ПИГЛЯДОI\1.

вjдкладати

так

само

яйця.

як

дава

робіТН'Wі ..

Але ж з тих

яєць

JtИnУПJl1ОІОТJaСJl ІИКПlOЧRО

самчики. Як

-можна помІтити І У медоносних

бджіJl

ВИНJtrоlt,

подібне з'явище

Ш і м к еви ч).

(8.

На

пlJ1ЗИМО. всІ чnени джм·еЛJlчоі чи осино! копоиlІ гинуть, окрім
кількох маток, З&r:Jnіднених трутнями. Ці, закопавшись у моху
чи nистях, перезимовуют. І на"nровесні

закладають нове

това

риство.

НарештІ, існують ТАкі породи БJ1жfп та ОС.
що живуть не
коnонlflМИ, а по-одинцІ. Ці вже самІ здатнІ JlO вfдкпаданв" йєць,

що часом і роблять по чужих rніздах (бджілки зозульки).

ro

можно припускати, що І попереднІ часи бджоли

3

цьо

жили саміт

но, а пише ЗГОДОМ перейшли· ДО громадської організаulі, при чо
му напочатку робlтницl~ напевне, мали змогу пладитись,
а тіль
ки потім ту здІбність стратили.
Що попіморфизм мав звязок І бороть.боlO за fенування ТIі
збережеННJI
роду· .аосить ясно виппива'є з того поводження,
якого бджоли 110ТРИМУlOТЬСЯ
В свойому товариствІ.
Чарунка в
щільнику, де виростав матошня лярва (матошвиvи), далеко
npo-

сторніща та вища, ніж такі ж чарунки в звичайних щІльниках,
де лежать пярзи бджІл-робітниць (черва, чернь).
В той час, ко
ли звичайних лярв-робітниць бджІлки гоnують молочко~, яке від
ригують для них ротом, тільки перших три

днl,-то

тошну годують молочком і далІ, не даючи ій
н1 меду, що,

очевидно,

менч поживне,

ні

І чим

лярву

пилку
з

ма

..

з квІток,

четвертого дня

годують лявр звичайних. Одже наслідком того у.бдЖfл-робітниць
і розміри тіла зменчені й нерозвинені поголівнl
органи
Варто
ще в1дзиа'lИТИ, що вразі загибелі матки. бджоли часами зБІльшу
ють одну з 'черунок щільника, де лежать звичайні лярви,
j тим
дають можливість розвинутись збільшеl10МУ тІлу матки,
яку по
тім і вигодввують відповідним, привелейованим способом.
.
ПодібнІ з'явища jснуюв& І В родині комашні (спостереження
Еме р і, Фор е л Я, В асм а н а t т. 11.). Там безпоголlвні
фор

ми дуже ріжноманітнf і всі віпрlжняlOТЬСЯ від

форм,

здібних до

ПЛОДУ, безкриліСТю. Поміж безплідними осібностями
кіnька окремих вІдмін: робітникІв та вояків (останні
розвинені щелепи, але часто бувають безок!). МIЖ,~
також трапляється кілька
переходових
форм-від

розріжняють
мають дуже
роБІтниками
більших
до

менчих. Поміж плідними членами одного комаwинника розрtжняють

крилатих саМ"іикlв

і

самичок та

безкрилих

(також· самчичів t

самичок), подібних до робітників-мурашок.
Останніх
з назвою
е р r а том ор Ф них, поr.Jfчаємо у тих родів комашні,
що живе
виключно попід ·землею, або паразитує по чужих комашинниках.
Ще більш складні з'явища

поліморфизму

термитІв. Там живуть: порlsнюючи величезна

CKOHCTaTOBaH~ у

матка,

ЩО не має

крил, з веЛИІ<ИМ, перетятJ.!М на окремі участки тілом, повним яє

чок. Потім-також безкрилий батько.

що сидить

біля

иа·тки J

-
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періОДИЧНQ її заплоджує, а далі-крилатІ самчики та крилаті са
мички. Нарешті, є ще неплідні, безкрилі роБІтники та безкрилі довго
гоnові чи довгоносі
вояки. ЗдіБНі ДО ппод}' осібности
виключно
дбають про народження нових теРМітів, робітники виховують MOnOJJb,
заготовляють' запаси корму та виконують праці будівельнІ, а во
яки обороняють кубло.
До ведено, що терміти
можуть самовільно зБІльшувати чи
зменчувати

r

кількість неплІдиих,

,членів

комашинника

[посліди

рас с 1 та
Сан Д і а с а].
ДосягаЮ1'Ь
же ,ВОНИ того
аміненим способом годування .лярв.
Копи годують молодь сли
НФIО (молочком). що містить в собі багато азотистих річовия, то
З лярв виходять осІбности пліднІ. Коли
• годують своїми спо

рожненнями, ЩО М"ІСТЯТ. в собі багато деревизни, а мало азоту.

-ТО випподжуються осі бности непліднІ, безпоголlвні.
1 у инших родів тварик явища полtморфизму стоять в пев
нІй залежности від споt:обlв виживnеНН!=f. Наприклад, у rробака з
роду ваnькуватців Leptodera apendiculata
поміЧАвмо дві рівно·
бlжних форми:
вільну й
паразитарНJ.
Коли цей гробак
живе
вільно,
то !SiH мав
відмінну форму вІд тих, що ще в зародко
вому ста'ні потрапили

до . якогось

господаря в тіло

до мнякуна Агіоп' а). Тут у гробака починає дуже
тіло, а крім того,

ззаду у нього

з'являють~я

(наприклад,

збільшуватись

два

стьожкових

8ИРОСТКИ. Коли Ж він виходить з тjла свого господаря на волю й
знову повертає до життя способом непаразмтарним, то надбаної
собі форми
вже
не зміняє
й ли'uається
неподІбним до своІх
кревних, що не були паразитами. Однак з яєuь того
трансфор·
мованого гробака знову може народитись поколfння, що по ЗОВ

ніШНЬОМj вигляду буде зовс~м подібним

на звнчайних

лептодер,

які не зазнали періоду дармоїдства.

ПодібнІ факти було ' спостережено й \'! комах (1nsecta). На
приклад, у трав'яної тлі з роду PemphlHdae jснують на nистях
в'язу одні форми, а на коріннях'пашнl живуть паралельно мишІ. Та й
друга можуть

переходити одна в ожну.

З ИНlliИХ прикладів поліМФРфизму варто t5уде
ти такі: у Південно-африцьких метеликtв~ Papllto

ще

зазначи

merope

є од

на фарма саМЧИI<ЇВ j аж три форми
самичок. У 8вропеЙСЬКQГО
"дроводуба " - Rhamnustum salicls Існують саМ',ЧИКИ
однакові а
самичками [червоні з сині ми надирилами] j

ОJ1мtяні від самичок
(червоні цІлком). Але ж
трапnяється
ще й
переходова форма
(самчнки з рожевим"' надкриламн).
Ропега bunctattssima в ІтаnН мають нормалJ..НИХ крилатих
с.!мчиків з ТРИНВдtIятьох-члеНОЕИМИ вуси.квми, а той же самий

рід

в Швейцзрtї та НімеччинІ
буде
вже
безкрилим
t ui безкриЛі
самчики мають дванаДЦЯТJ.ох-членовl вусики, ""к У робіТНИК1" ••

-
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М. Давно вже

3

скоистафано tt:] факт пере

дазання спадком влаСТИ80стей физичного, фізІологічного, а тако ж і

nсихоnогtчноrо**) хараІстера. В ОДНИХ випадках спадиА9ість дохопить
Д) такоі високоі міри, що піти
майже стають повними
копіями
свого ба.тька чи -tа.терl. В инших
випадках у
дітей виникають
Ті впастивости, що у іХН1х батк1в були
непомітні. Бував ж, на
решті, і так, що ДіТИ настільки ріжняться ві11 батків, що навіть

тяжко припустити Ужив

походження

від певних індіаідів. Всі ці

з'явища спадновости особливо добре
можна спостерігати у лю
дей, бо ми маємо з~огу не тільки .придивитись до іхнlх зовніш
ніх ознак, а тако ж зауважити І

логічного. І от, при

цих

баrа.то

lІІдмін порядку психо

спостереженнях ПОf\-Іічаємо, що

властивости індівідів нового

покоління е

востей не батька й матері, а

родичів

деякі

повторенняи

власти

попереднІх-дІда,

прадіда

j так далі.

Одже це передавання спадком властивостей,
представникам

роду,

давно

померлим,

представникам,

до поколін!. минулих-і звемо а т а в изм О м
Щ и ною

що належали
належним

або

с

а д

n

пра дІд і в с ь кою.

Прикладом
атавизму
вважають появу J людей так званої
.заячої губи", що ніби то є пережитком прадавнього
часу, коли
у людей, як

tУ

нижчих організмІв, ще не зрослися докупи

кістки вер

хнІх щелепів. Прикладом атавизма є тако ж випадок, коли від спару

вання двох культурних

аматорських

голуБІв виплоджуються го

луб'ята, подіБRЇ на диких-СоlumЬа IiУіа.
Поиву жвостових в'язків У людей, додаткових грудей у жІ
нок, темних плям на вовнІ тонкоруновиж, білих овець і т. п.
тако ж вважають за з'явища атавистичні. В зоотехнії це з'явище
звуть ще

рев е р с і є ю.

Атавизмом часто поясиюють появу таких ознак чи власти
востей в нових оргзнізмах,
для JlКI4Х
нема пояснення винших
явищах, що могли б мати на оргаНі:!МИ певні впливи в данному
напрямку.

Таким
сьогочасних

чином і

атаsизм

з

минулими й одночисно

давно

сеідчить

про звязок організміВ
говорить за ЇХ~Ю

трансформацію.

Руд и мен ти.

Одним з доказів

трансформації

нізмів являютьсй ще так звані рудиментарні оруддя, що
У тих ЧИ инших

істот. Це

ті

органи, що виказують повну

РОЗ8иненlсть, нездібність де якихсь

корис"і тварині,
Такі органи

орга

існують

функцій, тому не тільки

не

не

а часом, то й просто для неі шкідлив'.
трапляються у

ріжних типів тварин.

клsд, у людини до рудиментарних орудь

"хробачок"-приросток

до

---~---------

сліпоі

належить

кишки.

*)IIOI'w1i ~eHO й ~l1знаuо. ·:·:·~·:·)ДYXOBCHO.

Цей

так

Наnpи
званий

приросток не

-
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тільки не дає людині жадноі користи, а цілковито ій шк'ДЛИВИЙ,
бо раз-у-раз є обава, що 8 його
вузенький хідничок
заскочить

якась часточка Твердої іжl й викличе небезпечне життю запален
ня. У велериб,

що не мають заднІх кінчин, існують, одна .. ,

ко

сти миски, ДО яких звичайно буває прилучено задні кінчини ССІВ
вців. КІстки ці так само не мають жадного позитивного значін
ня для велериб. У деяки.: гадів

(наприклад,

У

пітона-давуна)

Існують, приховані під шкурою, зачаткові задні кінчини, ЩО під
час руху гадам не допомагають і користи для них не
мають. У
беЗКDИЛОГО новозеландського ківі-ківі (Ар ter ух J існують захряс

лі кі сточки пердн1х кінчин .
Існvвання таких органів може 8исвІтnити

лише

еволюцІйна

теорія. Вона, говорючи про транеформацllO тварин в зале.ности
від ВСЯКИХ змін оточення, дає нам можливість
зрозуміти,
що
зазначенІ оруп,ця, КОf1И перестали бути корисними тварині в но
вих умовинах її життя, під впливом неуживання, заниділи й атро
фувались.

Є підстави гадати, що людина в перед·історичнl часи належа
па до тваринрослиноідних. ЗрозуміЛІ), що, вживаJ)ЧИ великої ма
ек кормів, вона мусила мати відповІдну структуру кишок, подіб
ну до тієї, що бачимо нинІ у инших рослиної.аних. Тоді й
вели
ка слі па кишка була їй несбхідна. Зчасом, копи ЛЮDина ПОЧ.Іlа
вжк.ати БІльш концентрованої іжі /мняса/, ій вже не був потріб
ниЙ такий великий кишковий шлях. Через те слІпа кишка змен
чипась,
а лишився тільки заНИllілий, иі.цочого ме здатний "хроба
чок &І, що служить тілько згадкою про давню стадІ!)
організації
людей. Відносно велериб, яко воnяних ссавців, гадають, Ш о вони

в певний періОll Зt!мли були суходільними тваринами, отже пот
ребували ніг, щоб пересуватись по землІ. Копи ж обставини іх
життя змінились так, що велериби мусили жиТи J воді, то ім
вже перестали бути потрібними ЇхнІ задиl кІнчиви, вони того
органа не уживапи й вІн повільно атрофувався, лишивши по со

бі тільки рудименти, ЯК згадку про
попереднІй
спосіб
життя.
Так само можна з·ясовувати й рудементарНі ноги гадів, ЩО, ви
Димо, раніш жили Иifакше, як вині, не потрібували
ховатися
в
ТІСНИХ щілинах, де ноги могли ім тільки завваж.ати при ПР€8'пов
заннlО у вузькі ходи поміж скелями. По рудиментах крил у ківі
можна гадати, що давні родичі цієї птицІ були летючими.

До

приклаnів D рис т О со. а ное т и

нести також цІкаве з'явище, що

спостерігаємо

його

треба
у

від·

деяких

груп тварин, • Івемо а в тот О м j ·Є 10,
тоб-то самовідріЗу"
ванням чи-справніще-с а мок а л і чен н ЯМ. На перший
погляд таке з'явище видається ніби шкІдливим тварині, однак, ви-

-
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ДИМО, ІОНО twfає підкладоr.-1 доuільність, по::а.ЯК тваrИFа в час небезпе

ки, офірувавши частину свого тіл!!, та ще УІ таку, що легко 'реставрується*), врятовує собі життя.
,
Коли вхопити за ніжку морського рака-краба, то В1·Н ду
же енергійно смикне ногою t відломить іі, а сам тікає. Нога ж
потім знову виросте f через якийсь
час
краб знову ·готовиЙ
повторити над собою ту саму операuію. Що це з'явище

не

ви

падкове , а прирождена крабова здібнlСТD, вип'ливає з того,

що

на кІнчинах у крабів існують, так мовити, відповідні прилапи для
самовlД11амування нІг. Ноги їхні, як і У всіх членоногих, складаю
ться з окремих чnеників (відтинків), що. мnють вигляд
рурочок,
зпучених в суглобах ніби завісками (Шарнираии). Членик, що ле
жить вІд тулуба другим, має особлиеу
зарубку, неначе
навскіс

надпиляний саме на тім мІсці, пе краб собі НФГУ вfдламує. Коли
краБА прищемити за НОГУ.. то він прудко вимахне

ногою

вгору,

вдаритl:' себе в груди, й нога йому відломиться саме ва тім міс
ці, де вона майже до половини надпиляна. Враз по тому на тій
частині, що лишилась при крабові, м'язи
щільно
зтиснуться й
затулять рурочку члени·ка так, що відтіль а-ні не капне кров. Ко
ли ж краба взяти за ногу обережно, щоб йому не болІло, то вІн
· намагається помалу викрутитись і врятувати ке тілько себе, а ·й
свою ногу_· Але ж, холи його заморити хлороформом**), тоб то по-

· збавити

свідомости, й ТОДі вщипнути за ногу, він все одно скор

чить її так. що переломить. Позаяк· риби ловлять і їдять

· то

кра.бів,

можна гадати, що його здібність до самокалїчення стає

йсму

часто в пригоді, бо віддавши риб~· ногу, за яку та його вловила,

він сам все ж таки має змогу врятуватись.

зДібніст·ь автотомН належиться та1tож яшtркам, у яких
же легко В'длвмується хві·ст Й знову ж таки дуже легко

пу·

відро

стає. Є такі ящірки, що їх майже неможна впіймати цілими. Ко
lIИ взяти на увагу, що ящірок лdвлять

і

пожирають

птахи, то

стає очевидкнм, що здібність самокапічення пуже
корисна
для
цих· беззахисних тваринок, бо, вfПДIВШИ хижаковІ
свого
хвоста,
в·они ·можуть чкурнути В якусь щіnину й тим часом

врятуватис·ь.

Як що придивитись до цього з'явиша ближче, то й тут знаЙllемо
Коли
ящірка

докази, що dOHO не випадкове, а цілком ДОЦ1·льне.
riобачи·ла, що на неї націлено nзьоб·

1'1 ворога, вона,

не

змоги раптом втекти, все ж таки так крутнеться, щоб
ти хижа.кові свого· хвоста, а не голову чи тулуб.

б-удова хвоста -ящірки свідчить про те,
проходить

в

них

дуже

них З ·ДВОХ ПОЛО8ИНОК,

*} Повстає знову.
вих kTOT.

легко.

·що

В~ЯЗlСи

зліплених крихким

**)

І

така

анатомична

самоопераці"

Х80стові

цементом,

маючи

підстави

складено -9,
а

Отрута, що нею ПРlОТОРЮЮТЬ на

ХВОСТОВІ

час

жи

-
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мСязи ~акож не t..fають пружности й дуже

Одже, саме в мІсці тих

сточии

в'язків

легко

рgзри~аються.

і лама~ться

у

ящірок

хвіст, чому не перешкоджає тако ж і шкура, позаяк вона

дена з лушпинок (луски), ЩО йдуть довкола

скла

хвоста поперечними

кіnьцями.

Ще більш своєрІдну форму

автотомії бачимо у деяких ро

дів голотурІй. Ці морські тварини наб~рають· собі в кишку
коли буває небезпека, вибльову~ть. геть всю
вороговІ, а самі втікають. Та глина, що

кишку,

Через

якийсь час

вирвана

покидаючи

~ в кишці, мутить

ду перед очима ворога й допомагає голотурії
затись.

глею,

з

непомітно

тіла

кишка

во

прихо

виростає

знову.

До з'явищ автотомії треба тако ж
відомих всім

пауків-косарІв,

що

віднести й

мають

довгі. :ноги, які дуже

легко вIДПОМЛЮІ9ТЬСЯ. Тай взагаJIі цю властивість
представників родини комах-коники,

поволжея.Н"

мають

чимало

метелики, павуки тощо.

3 и мое о н.

Окремою формою пристосовання до
різких
змін П"ІДСОННЯ, є властива деяким
тваринаи здібність прииjрати

ві-сні на час, коли в

n O·BJ тр і буває

низька температура, Atбо ж

занадто сухо. Переважно підлягають зимовому сну
кровні тварини, що

теплина

всі

ХОЛСДf10-

іхнього тіла залежить не вІд

пливи власкої крови, як у тварин

тепло~ровних, а BilI

зовнішнього повітря. Одже МjХИ, комарі, чмелі,

оси й

те

тепли~и

тому по

дІбні комахи, так само й всякі плази,

що не м~жуть жити при
стужі, вони підпадаютЬs під довгий зимовий сон. А щоб не
замерзнути зовсjм шукаІОТЬ собі з осени
тепліщого помешкан

.зимній

ня: то заповзають під гниюче листя,

то. перинають у воду

приклад, равлики), то за!lазять в глибокі
ж ховаються під корою дерев І т.д.

колодязі

Коли

Ж

[комарі].

пригрІє

(на
або

весняне

сонце, вони оживають І вилазять зі своіх схованок.

Але не riльки тваринам ХОЛОДНОКР0ЕНИМ належить ця вла
стивість. Є чимало істот Із теплою кров'ю,· .що не можуть зно
сити зимової стужі й так само. сплять
під цю
добу. дЛJI бага
тьох з них причиною зимового сну треба вважати брак потріб

ного

ім

корму.

З таких тварин можна

годуються мошкою, деяких гризунів

назвати кажанів,

(байбак,

деяких хижакІв (веДМідь, барсук).

ховрах

що

·ТО що).

1

•

Всі ці· тварини, що в
добі свого по~ного життя не МОЖУТІ.
витримати довгого голодування, під час зимового ску лишаються

увесь час
даються
тварин

без їжІ, хоча деякІ з них через

довший . час· проки

на те, що~ СrIОРОЖНИТИСЬ. Голодування стає для т~ких
можливим

з

огляду

щабель всІх вегетативних

на

*]

те,

lЦО

у ·них

дуже

процесів, так що вони

понижується

nедве-ледве

животіють. Одже, в той час, коли влітку У байбака бував ~a го*)

Що СТОСУtТЬСЯ ДО зроста аня.

дину ДО

1500

60

видихань, під час зимоt:НУ

аlн

8идихас пише

15

разІ. за rодину. тоб то в 1ОО разІв менче. Одночасно й сер·
це його б'ється дуже помалу й кров nедве пересувааться по жи
пах. В той час, коли у кажана влітку серце стискується до 200
разІв за хвилину,-пfд час сну взимку,
воно
дав
.четверти~у
менче зтискlв [50-55], У байбака ж воно стискується вІдповідно
до дихання, тоб то також дО 15-0Х разІв на rодину.
Що
кров,
справді, дуже мляво
перепивається в жиnах під час ЗИNОСНУ,
легке переконатися. Коли байбакові вІдрубати голову
влlтку,
тв кров б·є з йоrо шиї
цівками, а при тій же самій операції в
час ЗИМОСНУ кров ледве витікає.

Одночасно з повfльностю дихання та

кровобігу,

очевидно

змеНЧУЄТltся й процес обміну рlчовин

в тілі. І, справді, це видко
по в!дношенню кисення в чержилах та синьжиnах. В
той
час,

як у тварин, що перебувають в

недрімвому

стакі

артерtйна*)

кров містить в собі /наприклад у ссавців/-20 0 / 0 кисення, а веІ нозна-12(J/о, кров тварин під час зииосну має кисеня
160/0 та
140/0. Тоб то. коли вони не сплять, то на ОКИСЛJOвання тканин

витрачають

80/0

кисеня, а в добt зимового сну-лише

й процес окислення зниж)'єюься

• 4

2'10.

Одже

рази, а відп 1пвідно до

того

знижується й процес ро:паду тка~ик. Таким чином тварина пот

рlбує далеко менче матеріялів для оБМіНУ тих рі !іОВИН, щО в ній
вимагають обмІну, а тому вона й може витримувати так довго без

їжі, ЖИ!lЛЮЧИС. тими запасами, що лишают.ся в неі в тілі з осе
ни. Це добре ви~но на байбакові, коли його примусити голодува
ти влітку,
то за 12 день вІн втратит" на вазі стільки,
як
за
160 день зимосну (д ю б у а).
Позаяк від процесу оБМіНу річовин з3.лежить творення теп
лини тіла, то в добі зимосну помітно знижується й

ла тваDИН. У байбака

37,5.

tO

спадає

до

4,60

У инших тварим вона буває лише

жуєтьс,. навіть до

20

ц., тим часом, як

ссавців взагалі тримається між

36

й

замІсть

50

Ц., ще винших ЗНИ"

звичаЙНQ

420

теплина ті

нормальноітеплина

ц., й копи її

тіла

штучним

способом понизити (наприклад, У трусика лише до плюс 160 Ц.),
то

тварина

помре.

3имосон не у всіх тварин буває однаковим: у одних

БІльш,

а-у инших менч мІцний. Наприклад, байбак спить спра8жнІм "мер
твим сном" так, ЩО навіть роблюче йому болюче, не можна його

розбудити. Його не тільки можна перекидати, бити, колоти,
віт .. мо.на і зsрізати, а він зо сну

не

прокинеться.

сплять не так міцно. Коли в якійсь печері, де вони

на

Кажани

росташува

l1ИСЯ на зимовий сон, вистрілити, то ВОНИ прокинуться на хвиль

ку, а ПОТ~~ ШВИДКО поснуть знову. Щ~ менч міцно спить ведмІдь:

---------------------------*1 Червона [3 чержил, артерій].

Венознз темна

[3

СИНЬЖИЛ, вен.)

-61хопи йоrо разбудити раз, то вже вдруге він - не залягає,

шається шапатись по лІсах. На Московщині
ведмедів звуть

tt

шатунами а

І,

позаяк

таких

а

ли

розбуджених

вони завжди голоднІ,

то

стають дуже небезпечними хижаками.
Інс тин к т.
чинности У Істот, чи

Інстинктом звемо
всякІ
прояви доцільної
то чинности їхніх окремих органІв, або ~

ще далі-окремих клітин органІчних. При грубому порівнянні
ці прояви доцІльности нагадують
розумнІ
прояви людської сві
домости. БувclЮТЬ

вони

дуже

рlжноманlтні

Правда, в певних проявах ІнстинктІв у

й

дуже

багатьох

складні.

розвиненіщих

тварин мусимо припустити більшу чи менчу дом'шку правдивої
свІдомости iXHj"( доцільних вчинків.
Шо-б!льше організована,
досконала тварина, тим більшу частку розуму вона може мати.
Але ж навІть такі розумні тварини. як

птицІ,

що легко підда

ються вивченню та освовню й часом явно розуміють

відношення

по себе з боку nю.nеЙ,-і ті в головнlщих проява-х свого життя,
видимо, керуються не свІдомістю, а інстинктом. Тому. наприклад.
такІ з'я~ища в житті птахів, як вlдліт~ння до вІрію, поворот

на

старІ гнізда, впорядкування нових кубелець і т. д. відносять

до

чинности Інстинктивної, а не

С8ідомої.

Таке ж ЯRище. як

ту

рботи про. дальше покоління, Щf) ВИЯ8ЛЯЮТЬ іх всІ жив} СТ8С')рlння,

тоб ТО чуття материнства та чуття поголfвне загаПОМ,-тако ж
вважаються за належні до обсягу ІнстинктІв. Тим ~e, напри
_лад, пояснюються такі факти, що деякі комахи .помfрають,

на
віть не діждавшись появи з С80іх яєць нащадків, про яких. вони

не мають найменчоі уяви. Лярва глистюка-гарбузяника /Таепіа
проживаючи 'в серединних органах собачої блохи,
навряд чи уявляє собі. що в інтересах
роду конче потрібно
втрапити в кишки якогось ссавця, щоб там дійти повного зрос

ctJcumer;na/.

ту. Напевне не уявляв й того. що
людини,

аона може

потрапити

'в кишки хоча б

тільки тоді, коли людина випадкоро роску. .

сить оту собачу блоху, яка була тому Гlп~стюковl першим

(ТИМ

часовим) господарем.

Одже доводиться припускати, що всякі С'іладнf І мудрІ пре
яви життьових інстинктІв є наслідком

нагромадження

к'орисних

весвїnомих актів, ЩО' стосуються до придбаних. спадщиною

реф

лексів*), подІбних рефлекторному скорочуванню м'язів весеnковоі
оболонки ЛI)Д~ЬКОГО ока, яка стулюється автоматично по-за жад
ною свідомІстю людини, й тим захищає від пошкодження заяаДТ0

ясним свІтлом тендітних та надзвичайно вразливих кінцІвок зоро
вого нерва. Послідовною еволюцією інстиктів дарвмяlзм пояснює й

повстання людського інтелеJ(Ту**) та чуття

м'оралl.***)

"') Рефлекс-невільна чинність в наслідок вразливости. **)Розуму.
**.:~.) Мораль-приписи добра' й сп,раведливости.

-
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У. Зауваження ДарвииіЗМО81. миші десцендечні теорll.
Як 8we було зазначено вище,' даРВИН1'зм. Іменем ЯКОГО

по

чали помиnково звати всі десцендеичні теорlУ, вІдбився не лише
на H4YJ:AX природничих. а мав великий вплив 1 на ииші
науки,
зробивши ! деякій мірі переворот 11 людських думках Ізагалі.
Одже нема дива, що копи ПРQМИНУJlО перше вражІння оглушу
IОчих Iнено_кІв ДаРIИНQВИХ, помаnу ті чи инwl природознавці,
спостереження "КИХ не цІпком відповІдали
анаnогlЧНИ14
спосте·
реженням Дарвнновим, а так СІМО й фиJtософи, ЩО. мапи нишl

перек.о~аННJI чи

спlраnися

на

догматах

реnlг1і.-Виступипи І

критикою.

Хоча вlдраІУ проти Дараииа вирвалося нацто багато Р03.nратованих та лайливих голосів, однак буnа й критика поважна
та rpYHToBHa. Вона не тільки багато відвіяпа 3 того, що було в
дарвинизмі непевним чи
недосконалим,
але й
самого Дареина
привела ДО зміни де;JКИХ ЙОГО висновків, а разом з тим

викли

кала до життя ч~мало нових теорій.

ТИМ то всамперед треба
розрfжняти справжнІй дарвинtЗN
вІд багатьох инших еволюцІйних теорій, ЩОt хоча й МlJOТЬ одну
основну ідею, спІльну 3 Дарsиновою, однак беруть для того ИН
шl підклади 1 не В·ЯЖУТЬ справи еВОnlOц'і' органічної та всіх
з'ЯВИЩ б:ологlчних виключно з натураnьним добором та бороть"
бою З.8 існування.
На~біпьw вразпиве місце теорії ~aTypanЬHOГO добору кри
тика знаходить в тім, що дарвинізм є спробою усвідомити й аи ..
світпити загальну доцJльність асіеі проблеми
органІчного жзття
з ЄДИНОГО,
м е х а R І ч н О гос т а н о В и Щ а.
Одже
Дарвинова теорія, що видаєт(.ся такою

строго натураnlСТИЧН ОЮ,
в дІйсности наближається до систем фипозофІчних, бо
свої
ВИ ..
СНОВКИ брала не пише з життя рослин і
тварин нижчих, але ж
І з соціяльно-економічних в заЄNовJДНОСИR
ПЮДСЬКИХ. Це давало

можливість багатьом Дарвиновим ПРОТИВНИКАМ підкреслити,
що
скомппіковані *) стосунки СОЦlяпьно~економічного та почасти по ..
. літичного ладу. ЯІ(ИЙ існує межи людьми-.чаСом незвичайно ви·
сокого інтелектуальноrо щабля-мало
надаються до порlвнянн,.
8завмин межи рослинами й тваринами такої простої

нізації, що все їхнє життя відбувається 8 однІй чи

ИRоді

там

орга

кількох

недlференцированих**) клітинах. ЗгІдно з думкаl.fИ видатного німе
ltbkDI'O фізіолога та филрсофа ТІ ю т Ц е, який ще перед появою Дар
})ИНО80і теорії висловлювався, що бажання людське охопити таєм-

*)

Дуже снладнl t заплу'гані.

**1 Таких,

ного. T~HO онреЄЛ(\110ГО призначення.

що не мають якогось

пев-

--63 -ницtпервопочатку приро.uніх з'JI.8ИЩ може творити

не

початок,

а лише кІнець наукового знаННЯ,-багато критиків закидали дар
винізмові
передовсІм,
що
hatyp-ф~ПОСОфія-не натуралІзм, а

тому й коицеПЦіі*) фИПОСОфИЧ.Ні мало наДі1ЮТЬ(:Я до остаточного
'розуміННя загадах світу органІчного. Тоб то, поки досnjА&МИ та
експериментами не здобуто всіх
фактичних
данних,
потрібних
.ля остаточни-х висновків. -передчасно говорити про основні за·,
!(ОНИ розвою оргаНізмів. Од-же дарвинlзм. -в якому є чимало зро---
зумілих проп-ускlв, що лишають певні З'явища без відповїдj,
або
відповідь-без переконуючих доказІв, не можна вважати за
ПОВ
не й остаточне розsя-зання проблеми розвитку органічного світу.
Спочатху треба виповнити ті прогал"ни. ЩО ЛИW.аються порожні
ми за браком фактичного матер~ялу, якого можна чекати, голов
ним ЧИНОМ, зід палеонтоnогіі та від дальшого студіювання сучас

ноУ фауни та флори. Тодl можливо буде знайти ще ииші
ки орrанlч-ноі еволюції, яких Дцрвин не M~Г

чиним··

доглядіти.

З другого бон'1 п-роти дарвинізму виступили
при·клонники
біблІйного погляду, між якими посідав видатне
мІсце
згадаJlИЙ,
вже раз патер В асм ан. Погоджу ючись з ПРИНЦИПО-М e-ВОЛlOц1і ор
ганічного світу і сам подаючи багато для неї док-азlв -з. власних
спостережень. він ДОВОl1ИВ. що теорІю десце-ндентичну в певній мі ..
рі можна погодити 1 а правовІрним християнським погл-ядом. бо
її висновки тfnьки свІдчать про мудрість Творця всесвіту. Оnнак
ні 8асман ні його одкодумці, що стояли на засадах віри, не мог
ли припустити. щоб в природі кеРУ8ал~ пише механічні причини
_І, щоб-. зрештою- навіть людина, створена "по образу І подібно
сти божІй", таІ(ОЖ могла nереживц,ти всі стадії розвитку органtч

J.ioro,

керуючись в своєму удосконаленні лише жорстокими

ративамВ.**) боротьби за існ-ування, lца

lмпе ..

вммагаа натурuн.ииЙ ДО"

бір. Тому, припус-каючи

можливість посnідовност.и
в
физичному
Mlr приняти nрипущеяня,
ЩО й душа людини була створена богом
не
такоlO.
як вона є

розвитковІ ЛЮДИНИ, Васмаі! рІшучо не

тепер,

а потрl6увала

евоnюцlйно

гурт критиків дарвинізму.

вкупІ

розвиватись***). Тоб

з ивwмми

то uей

моралІстами

погодитись з ТИМ, щО людина-грубо ка,жучи-колись.
ках віків минулих могnа бути в стадії якогось мнякуна,

не міг

сутів

8

риби чи

людоподібноі малпи, які не мають морального чуття і керуютьcs
в своїй чинности лише фізіольогічнимJcI закона-ми.
А тому при
наймнІ дпя появи ЛЮДИНИ. вони визнавали можливим наДПРИРОДНІЙ
шлях.

Виходючи з перед-у.моеи, що в природі нема ніяке і

*J

Будова

думон. *е І Наказом. ~~+':l По цій - точці

сістема-

8асман

гово

рить: .. Людська душа, як єство духов(', навіть всемогутністю божою Ае
- r.10)ИС БУТІ1 витеорена з матерії Ta,~, ЯК рослини (l тваринн'·.
-

тиз&ціР)

ні

річей
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неорганічних,

ні

орга.Н'3МI8,-другиЙ

гурт

Дарвин~виz критиків рішучо
висловлювався
проти 8СЯКОГО при
пущення евоЛЮlоцl.jністичного світового розвитку. ЦІ .ритики зау
важували, що всі
відд!ли, класи, родини, роди і т. д., на які
пlслSl ЛІн е я.
ботанІки та зооnоги почали поділяти свІт

росли" І

тварин. суть

лише

вражІння та

компоаlціІ

вражlн"

'ЛЮДСЬКИХ, а не дІйснІсть. ДІйсність показув нам тільки
окремих
одииицlt, Акl, хоча й мають тІ чи иишl спІльнІ властиві Ім оз
наки, але ж не даlOТЬ нам

жадних

rрунтовних підстав ДЛЯ

тематики та росподlпу родІв, бодай вже через

сlс

одно те, що нау

ки природничІ ще не відшукали певних перехо.аових форм, якІ
6tологично В(flЗanи ланцюг еволюційноІ сfстематики. Тому цілком
неприпустимо' ГО80РИТИ про Rкі-будь
матеморфози**) тварин чи
род і 8 тваринних, як це зробив Дарвин.
ВІд наведених критичних уваг Дарвивова теорІя втратила

мало. Догмати ріжиих ВІр -ріЖНі, а біблІйна iCTOpiJl в багатьох
пунктах занадто не суголосна з певинии здобутками науки, хо
ча би тJnьки самої геології, ***) щоб припустити Ії неомильніст ..
в справі історіі природи. Доводи ж прибічників одноразового
повстанн)!

органІзмів

рІжних

груп не

переконують хоча би

вже то МУ. щО коли вже відкидається всяка можливість
органІч
ної кпасифікаціІ, то нема чого говорити.
чи існуюча класифІка
цІя досконала, чи ні. Що ж торкається закидів.
що при
сучас

нім стані палеонтологіі , яка не знайшла переходових форм, не
можна говорити про еволюційну трансформацію Gрганізмів, то ці
закиди так само не переКОНУЮТID, бо

незнайдене

сьогодня,

мо

же знайтися завтра. І палеонтологичні знахідки, коли ще й не
довели Існування в часи минулі переходових форм, то у всякім
разі не дали нічого такого, що б суперечило теорії еволюційній.
Навпаки,-все здобуте викопками з землі тільки їЇ підпlрає.
Зрештою,' цілком можливо, щО тих переходових форм
j не
буде ніколи знайдено. Поперше, копи від якогось твору з'явля
лись ,ава рІжних, розбіжних нащ~дк", то межи ними могло й

бути форми переходової. Подруге,

не

вік землІ такий неуявимо дов

гий, а руйнуючі сили, котрим Підпадають лишки органічних Істот
в земній кор;, яка-до того-й сама

перетерпіла

силу

всяких

зміН,-такі могутні, що в землі могло й не лишитись жадних ба
жаних нам пам'яток, як би вони й були в діЙсно~ти.
Не були переконуючими й закиди дарвинІзмові з
боку MQраЛістів, які ДОВОДИЛИ неможливість походження ЛЮДИНИ обдаро
ваноІ сумлінням і ВИЩИМИ шляхетними чуттями, від тварин ниж
ЧI4Х, ЩО

тих ПО'~увань позбавлені .

. Дарвин
дібну

8 другому своєму творі

"Походження ЛJOдини" влуч-

"'JРоспnділу по гуртах. *~'J 3мінливість одної річ і на зовсl~1 непо
ИНt.UУ.*~··:~·l НаУl<[\ вро зе.1\11-1У НIlРУ.

Н::> в.·дбив

той

напад.

6S-

говорючи, що коли ми всІ радо згоджу . .

ЄftfОСЬ на походження "ультурної людини

вІд дикуна,

збавленого всІх вищих почуваннь, "властивих

людям

також по·

цивілізова

ним, то нема підстав віДАидати думку, що праотцями людини мо

гли бути
ральне

}К

й Істоти,
чуття

ще нижчІ

витвориnось,

інтелектуально:аа

поступово,

кого інстинкту
Й,
розвинуsшись
воно не тільки
не
служить на
існування, а-навпаки-їй корисне.
мо>кливість жити по-громадському,

походючи

дикунів.
з

Мо

ма.теринсь

ДО
високого чуття обов'язку,
шкоду людині в її боротьбі за
Бо моральне чуття дає людству
а це гарантує *) від багатьох

невигід самотарства, дуже небезпечного для людини, загалом ка...:

жу()и, кепсько о:;броєної физично. Таким
ралі та

громадсь}(ости-лише

розвитку людства. ВЛ6.стивї

способом, почуття

витворені шляхом

~0MY

мо

еволюціиного

форми пристосовання ПО

ото

чення, в якому пробjг~€ життя людей.

Однак, наведене вище зовсім не ГOBOP~Tb за те, що в теор!і Да
рвинаВ1И нема таких точок, щоб не підлягали критиці. Навпа1СИ,
теорія натурального дсбору в деяких пунктах має чималі непев
ности, Щ0 часто

стгють в

повній суп~речці з досвlда~и та ви-

"

сновками инших дісл!дувачlе.

Бага.то критик в закидають

Дарвинові

надмірний

антропо

морфИЗМ**), що дуже різко виявляється, наприклап, в трактовцІ***)
пита.ння про поголівний ДІморфизм.

Як

відомо, Дарвин в

своїй

теорії поголівного добору надає чималої
!1аги
естетичному ЧУТ
тю****)тварин, ПОЯСНJ('\ю'~и тим появу окраСО8ИХ ознак самців, )'х1· Є .. шлюбне оперення", принадні спІви в добі женихання І Т. п.
Тим часом при наших малих знаннях про напрям, в якому ФУН
кціонують *****) змислсві оруддя тварин, а тако ж і про змисло

ві ЇхнІ вражіння взагалі,-нема твердих пІдстав нав'язува1'И
жчим тваринам тих самих

чи под"бних

почувань,

люде. Грубо ка)lСУЧИ, ми не маємо певности, ЩО,

телик,

якІ

ни

мають

наприклад,

гиндичка чи тигриця в~знають красними й для себе

НР.ДJtИ·ИИ

ті

ме

при

самі рі 'ІІ (як от блискучі барви, певні їхні комбll1!

ціі******), поправної форми великі пера, смуги t Т. д.), ЩО nюде ви
знають гарними f тих чи инших тваринних самців. Ми ж тІльки
по

аналогії

з

власними

вражіннями

ж самі метелик, гиндичка або тигриця

припускаємо,

бачуть

траву чи

щф

ті

листя

такими ж зеленими, як бачимо ми, а тим часом можливо, що цІ

річі ім видаються зовсім не зеленими, а пофарбованими в
кольори

чи

певняти, що солов'і.ха саідомо віДР1ЖНЯЄ

майстернІсть спІву

ного солов'я від другого, або левиця надає значІння

-

~

1::'**)1

иишl

без5арвно -сірими. Так с&мо не маємо ми раці! за

-

"'*1

:-------

пишній

од·

ле-

Забезпечує.
Тоб то
прирівнювання
тварин
до
людиии.
10яснеlНIЮ . .r,·*:~*jЧуттю краси. **.r,--1:-*}Виявляють чинність. *,,,=*.r,·**JC-nо

.v,.]

ЛУ:lення.

Бавій

гривІ,

чи

буйволиця

66замиповується

широкими, рогами

буйволовими.

Гра СІ студіюючи шлюбнІ грища
тварин, прийшов трохи
ДО инwих висновrів. Він говорить ,що вишукувачня самицею від
повідиого самця тривав тим довше, чим більш маніжноlO буде не
самець,

а

та

ж

таки

самиця.

Однак свІдомости при виборі самця Грос не зміг у самиць кон
статувати.

Вони

віддаються

тим, хто може викликати

у

них

більше нервове роздратовання. А позаяк на це має більше ша
нсів самеиь мІцний, дужий І темпераментний *) , то він і мо
же бути властителем
більш вираЗНJ4Х ознак, що витворились В
ньому шляхом натурального добору. Тоб то в данному разі ма ..
ємо той же
иншим

самий

висновок,

тільки

що приходимо до

нього

шляхом.

Б ран Д т

сконстат"ував той факт.

старіючись, набірають характерного оперення

ються"]. Так само й у старих жінок

що
самиці
птиuь,
самців [" попівню

часто баЧИМQ вуси

роду,-тоб то ті ознаки, яким ДЗрВИИ н~1tаваlЗ ваги в

му доборі. Вчпливає ж, однак, ІЦО

та'"7бо

погол'вно

ці з'явища пояснеRRЯ в

на

туральному доборі, чи боротьбі за існування вз~г~лі, собі не зна
хопять. позаяк ВИДИМО, ніякої доц'льности в за~наченім Дарвином
напрямку,

3

не

мають.

другого боку,

ТО Ш т анд Ф у с

що'

тоокається

до

та ииші доводять,

з'йвищ

діморфизму,

що дtморфизм повстае

в наслідок безпосереднього впnивутемператури оточення, тоб то
знов таки доціЛlDнІсть його не висаітле~а.
Не всі з'явища й

MiMtKpii

можуть· бути rtоясвені

нямJ1 дарвинізму. Так, наприклад,

тверпжен

доведено, шо деякІ з

кофилів, про ЯІ<ИХ була мова раніш,-імітують

мІрме

**) побарвленням

своіх господарів в той час, коли господарІ нічого не мають про

ти співжиття з ними. Тоб то в даннім
випадку підроблеННR не
викликано необхідністю. Одночасно побіч з, так МQВИТИ, правди
вим міметизмом

існує

І

так

n

званий

сев дом і м

т 'И з м, що не знаходить собі оправдання з погляду теорії

турального добору. Так, нанриклад.
собою тварини з ріжних
груп, що

.

сцевостях.

в

цілком

е

на

існують дуже поnібнl ~межи
живуть в дуже далеких мі-

иншому оточенню,

де-,

очевидно,

.

та СХОЖІСТЬ

не може бути корисною
нІ
одним,
ні
другим. Трапляється й
T~·H<, щО певні тварини
наподоблюють
других, часом ще більш

беззахJofСНИХ і менч озброєних для життьової боротьби, як

сами.

С1МИЧ\СИ згадани" раніш метеликІв з роду

бивши НОГИ, крильця й вусики, нагадують собою

вони

Psichidae,
таких

згу

гробач

ків, що й самі потрібувзли б підробитис~ пІд когось дужчого чи

---~+)ЩОllИЯВ;IЯt більш-;--жаГИ(ГJOжадливости).1':*) Підробляють.

-
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спри-rНlщоrо. Одна 3 цих f!!lа.РИR-Рsjс~нlе
wабатурочку під мушлю

також

hel'lx

nfдр:)бnяє

ціnкомбеззахисного

собі

сnимачк&

НеНх.
М і в арт О м булз ЗРQблено Д'РQинізм',)в{ r~У~1"ОJ3чі за ..
киди, що він не дає І1ереконуючого пояснення фlксації*) так зва.
них {Jзнак 1 нді Ф ере н тни Х (ні КОРИСНИХ,
ні
шнід·
ливих), а так само й оз~аlС
пер в t СНИ Х, КОЛИ вони
ще

перебув'а,JOТЬ на такім щаблі розвитку, що нема ж'В,nНИХ
бачити в НИХ якусь, бодай, найменчу користь

п'lдста&

для ЇХНЬОГО

влас

ниха. Тоб то говор'іочи грубим прикладом. коли б жуйні тварини
були всі шутІ. то яка користь могла б бути тому з самц.'в. що
у и.оrо на голо а! з'явилися ледве псмІтні
горбочки, І ЯКИХ аж
потім могли б розвинутись роги. копи nля того р~звитку потріб
но буnо тисячі покоnінь і величезні протяrи часу .
Що торкається питання паТРОНlтноrо поБА рвnення. то про
ти -rрактовки ЦЬОГО з'явища дарвиновсьхою теорією, виступи. 300лоr Е й мар. В своіх досnіn.ах над метелwкам",
81н
прийшов
ДО висновку. що принцип корисности ознак зо_сІм не завжди ві ..
діrрає ЯКУСь ролю. Беручи на YBary відомий факт хитання ознак,
при чому росові вjдхили IH~i81дiB вfдбуваються пише в 1Іебагатьох
напрямах.-ЕЙмар вважав,' що зміни орrзwізміl не мають JJ собі

доцільност&.f, а від5уваються механнчно. в заnежнос1'И аід З0вніш
ніх і прямих вплиа1в головним
ЧИНОІ~
физичних та хнміч'них.
Студіюючи nO$l8Y іросподіл пігменті 8 у хреБСl'НМЕII,
він прий
ШОВ Д0 висновку, що часто побарвn~ння окремих родІв уявляє з
себе не поступ наперед. a-навпаI(И,- крок наза.д,
тоб
то при ..
пинку В своєму розвиткові на тій чи иншій стадії. Так. наПР~I<
пад. диковІ 'могло би бути корисним емугасте побарвлення. 3 огля
ду на його перебуваriИJl 8 чаrарниках. Одна!! те омугасте побарв'лен
ня бачимо
іІ:ише у молодих ПОРОСЯТ. але з дальшим sрост&нням
дикої свинІ смугастіСТа ЇЇ зникає. ДІЛІ. J10св'ідами кап' пев1-Іими ро
.nами рачкІв, Еймар довіа, що пер'еміщенням їх з' 80ДИ соnоноі .110
DОДИ солодко! можна викликати такі змfяи в орrанізаUfi тих ре.ч ..
ків, що вони з ОДНОГО певного ропу переходять

R

лругий,

так

само повний рід (напр. Artemfa Salfna-B Artemia Milhausenil.
а ЦЯ--В 8ranchippus Spinosus).
Одже.
в данних випадках, виnимо. натуральний добір не
відограв ролі.
Взагалі ж закидається Дарвинові. що вІн н&павав
занадто

великої ваги натуральному добору в ~праві еволюції, особливо ж
що до часу п:яви перших орган зм'в на землі,

копи.

очевидно"

не могло бути стІльки імпульс!в до жорстокої боротьби аа,
вання. як це бачимо потім.
---------~-----

-r:j

3а'іріпленню.
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Я., вже було ~азначено, з критики

дарвинізму

нароnиnося

к:лька НОtcИХ десценденчних теорій. Окрім згаданої Еимарової те
орії, ЩО відома під на380Ю
орт О r е R е з и (тоб то теорії
прямого розвитку]. треба ще зазначити теорію так званої
м 1гра Ц і і /географичноі ізоляціі*]/, утворену Морицом В а г
мер

о

М.

8 а гне р прийшов до висновку. що для повстання
ВНХ органічних рt;дів не може вистачити імпераТИВіВ тільки
мого натурального добору, апе для того являється

ще

НО
са

конечною

ізоляція нових форм в таких умовах, щоб не могло відбуватись па

рування з носителими старих

ознак.

Це

ж

можливо

або

на

ЯКИХСЬ віддалених від континентів островах, абож в таких доли
нах. що немов ЗАмкнені звІдусіль

високими,

непрохідними

для

тварин горами. В таких умовах нові породи, знайшовши ДЛЯ се

бе сприятливе оточення, в поколіннях дальших зафіксують і роз
винуть ознаки, ЩО були в НИ) вІдмінними вІд ознак баТDківсь
ких. Таким ЧИJ.tОМ, натура 'їьн() ВИТВОРІО!ОТЬСЯ нові органічні роди.
Теж саме може бути, коли наслідком геологічних' змІн,
частини
одного континент}' розlєднуються новими морями. ТодІ ті

цІ, що лишились в умовах попередніх, будуть

неЗМіННО

GДИНИ

продов

жувати старий рід, ТИМ часом, як групи в нових умовах набу
ватимуть й нових озн! К, ЩО 110тім шляхом спадку зафіксуються
й

утворять нові роди.

Ця теарія-певніще-гіпотеза довго, не втрималася, бо дос
ліди нац фаУI:ІОЮ таких островІв континентального типу, як Ма
дагаскар, Зондські і т.п. показали, що на тих островах

утриму

ється переважно така ФаУНR, яка була на континентах під час
тІєї доби, коли зазначені острови від них відділились. 3 другого
боку, яка б не була іЗОЛЯUІЯ тварин в більшій масІ, вона не ВИК
люча.є тих умов,
що викликають боротьбу за ієнування і всі,
звqзані з нею,

наслідки. До того ж повна

Ізоляц!я

тварин

на

землі неможлива, як ДО90ДИТЬ це зоогеографія, а з другого
боку
й на великих континентах констатовано поя~у нових родів.
Теорія
гер мін а л ь ної
сел е к Ц і і
або
n Р (J г Р е с и в н О і тра неф О р мац j і, яку утво
рив німецький зоолог
8 е й с ман /вІд чого її звуть !) е й
с ман j З М О мІ,
являється
ДОllовненням
дарвинtзму
й
лягла в основу новоі теор Ї, так званого нео дар вин і з
м

у.

Спостередженняии над заплідненням та розвитком яйце~оі
Іслітини
В е й с ман
ДІИШОВ до переконання, що
натура
льний добір починає відогравати СВОЮ могутню ралю не лише то
Д!, коли органІзм досягне повної дозрІлости, тоб ТО коли
жит І Я

-
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беlпос~редн"о. 'закручус йоrо у вир. боротьби за

існування,' але

ж та боротьба починавться ще в утробі матері, навіть ще ран!ш

нІж І!І Jlйцевій клітині починає розвиеатись ембріон*]. Кожна
часточка живого організr~у -бореться з иишими його сучастками
за свов вnасне існування, кожна _літина 9 окремому органі бо
реться 3 ИНШИМИ, сусіднІми клітинами. кожна ,найменша молеку

nа**) живо! матерії провадить ту боротьбу с
молекулами сусІд
нlми. ОсоБЛИ80 завзята боротьба панує між елементами так ЗВ~

"зародкової пnазми". тоб то межи тими сучастками живоі рі
чавини, що складають клітини генітальні-яйця та верчики [спе

Foi

РМ&l'озоІди) й даю1'Ь похо.ажеиня Н08ИМ opгaHI~MaM. Та ж зарод

кова пnазма накреслює образ будучоУ тварини нового покопіння.
Таким чин.ом, ,можливість. тра.нсф~рмаціі
нащадків
зєложено
в
змінливости ·сам_оі- зародкова! плазми, й
нові
осібности
змін.ю
ються Л}іше в тій мірі, в я.іЙ здібна змlнятися зародкова nлаз
ма. 3 того Ж випливав, ЩО 3MfHa форм, яку придбали собі твари
ни протягом С80ГО індівідуального життя (так звані .. ознаки при
дбаНі ") не має· впливу на трансформацію ТхнІх дітей. Тіло орга
нізма (" сома"), яко конгломерат органІв та клітин, а котрих
тІ

органи зложена, в ніби тільки якоюсь шабатуркою для клітин
генітаnьнИх. А позаяк генІтальні клітини суть утвором самостій . .
НИМ, нншим, ніж так звані клітини сом ати ч R і,
то вже
тим саr..tим 8~КnючаєТься можливість
спад"овости
вnа~тивостеА
при Д б ани Х.З~8нjшні впливи, як П'ДСОННЯ, пожива І Т. п.
можуть, правда, учинковати певним СПQсобом

на аИГЛJlД чи фор

ми твари w , але ж лише ПОСТіЛЬКИ, поскільки
ті
зовнішнІ 'ІИН
ННКИ можуть впливати на - самІ генітальнl клІтини,
тоб
то
Ра

MaTepjlO аародковоі п-лазин. Однак, очевидно. той вплив буде
безпосередНіМ. До

-roro

не
нав ..

ж вІн буде такий мапопс.м'тяиЙ, що
В поколіннях
ближчих.
8 е Асм а н
надавав
иатураnьному

ряд чи може виявитисlt ,ШВИДКО,

Таким способом,
добору найбільшої ваги. справІ .. nporpt сивної"
. організмів. Одночасно вІн припускав можливІсть

трансформаціt

iXHboro розвит

ку тlльхи в однім напрямку, а саме - 8 напрямі доціЛhНОУ кори~
снссти нових ознак та властивостей.

·8еЙсманізм та инші подІбні теорії СnРИЯnИУТ80реняlO

н е

о дар вин і з м а,
ЩО,
ТРИNаlOЧИСЬ
основи даРВИНСЬJrОУ.
вносить до теор; і натуральної сtлекuіr П('Jмітиl
кореIСТ~ВИ.
При
чому неОД1 рвинізм заходить д-елі самого Д:t.рвина 8 оцінці тако
ГО чинника, ЯіС натуральний Добір.

3агапомже новодарвинізм визнає, шо ПРИl1банl ознаки спа
ДКОМ не пеРf'даються, позаяк вони
були
придбані
топІ,
коли
вже геаітальні клітини

*]

З~РОДОК.

зформувались. ТИМ то ВСЯКІ, наприклад,

*-!:) Найдрі6ніща чаСТОЧI(8 матеріs.льних рlчо~ин.

травма тичні
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змІни органІв СП8ДКОВОСТИ не ,пІдлягають. Апе ж
",амl
собою
l,орисні для нього й конче унаслІдуються поколІннями дальшими
бо ж натуральний доБІр
БОРО1 ьба за jснування Вlдограють s
еволюції органічного світу майже виключну ролю. Що
>К торка
еться варfяцій, то вони можуть
ПОБставати й ви crадково
під
неЗ'ясоsаним впливом оточення на поголівні клітини. дальший же
розвиток тоі чи иншої форми залежить вІд
активного
добору
всяки'( корисних вар)'яцій та відхилок.

*)

всякі властивости, Щ') органІзмові напеЖ1ТЬСЯ вже

ra

Тоорія Дарвинова почасти прислужилася

після неі віджили думки
прихильників

Л а мар к О В і,

пом:ж видатними

(С пен с· е р,

r

й

натуралістами

е к к ель,

до

того,

що

знайшовши

собі

недавнього

часу

Н еге л і,

Е й мар

то

що), які поглиб'или й б:льш обr'рунтовали ЛамарковІ ідеі. Ця тео- чія межи д~сценденчними теоріями прибрала собі
л а мар

кіз м

а

і

назви

н е о

має в своїй основІ той погляд, що

ява ·ТИХ чи инших· оргзнічни І( Gзнак, годовним

чином,

по

завдячує

безпосереднім· впливам зовнішнІх причин. По д)'мці оборонців тієі
теорії, оранізми стало й автом:і.ТИЧНО реагують **) на всякІ зміни
іхнього оточення, а 8 залежности
трансформація.

в Д

того

відбуваєrься

Як видно з сказаного, більшість еволюційних
повстаJ!И

на (рунті

ЇХНЯ

.

чи в звязку з дарвинізмом,

теОРІИ,

що

однак не запере

чували .основніЙ Дарвиновій 'думці про ступневий розвитоJC орга
нічnого світу. ВОНИ тіЛЬІСИ вносили ті чи иншl корективи, нада
юqи ваги деяким иншим чинникам, ніж надавав Дарвин.
Але ж, трохи
бfльже
як
20 рокІв тому, натуралістом
Д е-Ф р и з о м було висловлено нові думки, що ще
раніш в
загальних рисах зазначив
К е пік е р.
дальшими дослідами
та експериментаr"fИ видатних: ботаник;в та й
зоолог)в
Де-Фри
З0ві

висновки було підтверджено

теорія, що Ma€ назву т· е о р і і

й,

таким

чином,

м У т а цій.

повстала

Згідно з нею

еволюція організмів не потрібує цовгого шляху нагромаДЖУВ!lННЯ
незначних

ознак,

виrадковими

але

може

посуватись

наперед

далеко

швидч~,

скоками.

О·,1же, в· протилежність дарвинізмові, мутацІйна теорІя
на
дa~ головної ваІ:'И в еволюції органічного світу тим ckokam-fI1.У
т а Ц і я м, що уявляють З себе несподіваНі
(спонтаННі) відхи
лення від Існуючих форм та можуть раптом
"рІд

t

змінити

попередній

дати початок новому.

ПО3LrЯК же нахили до мута цІй приховано в зародковій
змІ, то

відхили в'д типу

організмів

З'Я8ИЩ1, ЩО іх даний рід

-- ----

".С) 3ро5леw, наРіНОМ

~JldС1l0Ї \30пі.

'

раніш не

tYAiJ,P0fvl) ..:.:·.х·)

можуть повстати,

мав, або ж, як

яко

пла
нов І

пережиток

ВідгунуютьсS1, ЯН м~шнна, без

71 минувшини, що даний
рід sже давно
іх згубив.
З огяду ж на
те, що мутації конче переходять спадком, випливає само
собою,
що нема на що надавати особливої ваги
надто довгим перІодам
ЧUСУ, ніби то потрібним на те, щоб з певних сталих родів утво
рилися
роди
нові. До
того
ж процес мутацІйної трансформа

ції не тільки відбувався в часи давноминулі, але ж

відбувається

і нин і, на наших очах.
ДосвІдами

Де-Фри~овими

було

Д0ведено.

що вже

першІ

"мутанти", тоб то
організми
першої зміненої генерацІї можуть
мати досконало розвиненн[ нові
ознаки.
А це св'дчить, що В •
трансформації організмів може не відогравати
ролІ нІ натураль
ний добір, ні селекцІя
штучна,
ні боротьба .за Існування, бо ж
мутації нем а ють
В
с О б і
доц j л ь ное r и
й

м О Ж У Т Ь

іти

У

По думцІ Дарвиновій
шкоджає принаймні

в с

f

х

парування близьких осібностей пере

першим

поколІнням їхнІх

відходити від типу свого роду. Дехто
нізма гадає,

що

н апр я м ках.

передумовою

ж з

нащадків далеко

прихильників дарви

повстання нового роду

ЯВПЯіТЬСЯ

загин. зникн!ння роду старого, чим почасти й ПОЯСНЮЄТЬСR

в природі виразних переходових

браlС

форм. Але ж Де-Фриз стає на

протилежну позицІю й доводить, що навіть ~ на~под:бніщих

жи собою

батьків

може

ме

народитись мутант, тоб то осібність,

що має ві nра.зу ст~лі ознаки, ЯІСИХ не мали нІ його батьки, а-Ііі
Д8вніlці представнJ.iКИ
його роду.
3 другого ж беку-поява му
тантів не має ВПЛИВУ на існування
РОДУ,
який
тих
мутантІв
продукує. Тоб то старі форми можуть цIЛ~QМ вільно жити й да

лІ побіч з формами новими, при чому меж
ними може не бути
форм переходових: нові форми, иноді повстаючи в1дразу у веГоМ
кому числі одиниць, в свою чергу можуть продукувати
знов та

КИ мутантів,. тоб то з генерації до "генерації надавати' новим по·
колінням
нових
властивостей
і, за
КОРQТКИЙ
перjод часу дуже помітно змінити форми
первісні.
Таким
всамперед

змін

чином, теор~я
тим,

організації,

повільність

що

мутацій

припускає

тим

часом

появи" неЗ"іачних

ріжниться від

можливість

як

порівнюючи
дарвинізма

раптових

дарвинізм

виразних

визнавав

лише

відхилок, що по Де-Фризовській

термінології

*], в р!)зріжнення вjд мутаЦІЙ, звуться Ф люк т у
а ~ Ц і ями. З другого
боку, КОЛИ дарвинізм визнавав доціль
ність багатьох
флюктуацій,
то мутаційна
теорія, констатуючи
можливіс rb повстання
мутацій
в самих ріжних напрямах, оче
видно, вважає за.Йвпм дошукув~тись в них

якоїсь

конечної

до

цІ льности. Але >К далі між дарвинізмом 'Ї мутаційною теорІєю є
точки. А
саме: коли
мутацП можуть бути не тільки

й спільні

)НазвослоВ.

-
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~

корисними, lидtферентними, аnа ж і просто

wкlдnивими

орrанfз

мам, то-видиио, для дanьшого забезпечення роду повинен УЧИИ

кувати натуральний чи штучний добір, що сам по собі

не

ний викликати появу ТИ~ ЧИ инших ознак. Аnе ж далі.

здіб

при ·по

мочІ саме цього чинника мутаиlі neBHoro гатунку [так зв&нf
І. прогресивні") 8fC,]
можуть затриматись,
а иишl-шкІдливl
(названІ .. мутацІями страти" ). навпаки, мусят.
заникнути, бо
вnаСТИ1 елІ Іх не ВИТРИМАІОТЬ боротьби за Існування, загинуть 1
занесуть 3 собоJO Й своі, невигlднl Ум чи їхньому родовІ
ознаки.
Таким чином, тІ прогресиявl
MYTaцfТ,
що враз по свсій появІ

AII)TIt мутантові "певну

nepeBary

над

иншими lидlвtдами, мають

дапеко більше шансів затриматись І ааФfltсуватись шляхом СПАД

КОВQСТИ В

поколіннях дальших.

Qдже, цим споссбом

f вtдбува ..

ється натурапьна селеКція, що неначе вlдсfюв всІх ТИХ.

хто мав

некорисні й недоиіпьнl в життьовій боротьбі впастивости.
Мутаційна теорtя має
певні
зручности,
бо вона пояснює
факти витворення дІйсно
нових
08нак,
неспо.nіRани~ І nаnеко
сягnих змін організаціі, що пають

походження

ТРМВКИМ в спад

козости новим варlянтам чи расам, або Ж-"е n еме н т а р
ним
род а м U. ТИМ способом легче уявити
соБІ шлях ево
люціі, як що, справпі,

ріВним кроком наперед,

вона

може ЙТИ

не

але ж t робити

тІльки

несподівані скоки,

так скорочуютІ. термін, протягом якого можуть
зні зміни організації тих чи инших істот,

межі їхніх усталених родів.

8

повільним

повстати

ЩО виводять іх

що

8Ир.~
по-за

рямцях теорії мутаЦ1йноі тако

легко стае зрозумілим, як відсуТНіСТЬ переХОJ10ВИХ

фОРМ,

f

ж

так

і

деякі ТМЯНОСТИ в палеонтологіі котра констатує, /як це побачи
мо далl/, що певні групи організмів
неначе
з'явилися на пове
рхні земній або ж відразу, або ж надто Ш8ИДКО розвинулись.
Инші ж палеонтологічні знахідки, що викликали таке вражіння,
нІби певні
групи організмів протягом надто
ДОВГИХ геологІчних
періодів лишались без помітних змІн, аж поки не загинули
бе!
сnіДНО,-те ж стають більше зрозумІлими.

Одночасно мутаційна теорія Д1в можливість усвf.аомити
гу в боротьбІ

за

існування

ознак первІсних, мало

ва

виявлених,·

що дарвинізм не міг докладно пояснити. ЯК ЩО ж ми припусти"

МО можливість більш радікальних f більш " прудких зrtllн ~'opгaHi

зації, то з того виплива-еє, що нові ознаки організма, ячl\ могли
мати ДЛЯ нього ц!ну

R

боротьбі за іонуваRНЯ,

ми мутацtями, й виявлялися настІльки

риснІсть іх для· організма

зазначилася

буЛh

прогреСИ8НИ

ШВИДКИМ скоком, що

вже

в первІснІ й

ко

їхній

стадіі.

Так само п()qснює ця теОРІЯ тІ з'явища, що відомі пІд
tt.)Пос:тупові.

наз-

7З'-

вою. атавизма. і в дарВИНізмі

І

не

булИ з'ясованими докладно

боку причинного, а трактувались Slвищами

випадковими.

з погляду теорії мутаціиної, що та або инша

3

Коли

81астивість

орга

нізма може бути ДОВШИЙ чи менчиА перfод часу нечинною (аатен
тною), а потім нагло об'явитись,
як,) мутація.
то це з'явище й
буде справжнім' атавистичним з'яаищем.
Одиsк і В теорії мута.ціЙніЙ є "ияне місце. Це питанн'Я про
те, що ж саме викликав появу мутацій?

Одже,

щоб спіратись' на мутаційну теорІю, треба догматич

но *) приняти, як дове.ршениЙ
факт, пер!одичну появу мутацІй,
не знаючи, ЯК~ обставини до того можуть спричинитись.
Таким
способом, мутаційна теорія береться
sисвітлювати лише самий

спо с і б
НОIO її

еволюції органічного життя,

попишаючи

нез'ясова

п Р .и чин у.

УІ. Тварини

Геологія навча~

даВНОIІЇИУ.

нас, що вся поверхня земної кулІ повета·

ла шляхом поступового нашаровування неоргаliічмих

(мінераль

них) рі човин. T~ рlчовини спочатку були у всді та вогняно-рідКій
матерії, що творила зерно земної кулі. 3
повtпьним
охоподжу
вачням того ядра, зверхні шари вогняно 'р'дtfої матерії-так зва

ні вулканІчнІ та плутонічні

-

помалу гусли, твердіщали.

1!ерх них осідала водяна пара, з якої також виnучались

а по ..
мінера

льні опади й лягали на землю. Таким способом, довкола розпа
планети
охолоджуванням
атмосфери,
ІЦО
П оточувала,
Тl!орилась оБОЛОНf1. З часом вона став&па
дебеліщою, f.tіцнfла й
товщала, як, зсереДlfни-нашаровуванням верств плутонічних та
вулканічних, так і з-окола опадом атмосферичних, мінеральних сучас
ток водяної пари. Зростаючи в двох напрямках, ця тверда обо
лона охоплювала земну кулю, як охоплює
Q.lкаралупа яйце. Ту
леної

шкаралупу землІ й звемо

з е м ною

кор О

Утворення земної кори тривало неуявимо
часу. Як довго

відбувалося це

ю.

великий

Формування.-·геологlя

період
не

яс~оі уяви і намагаєт~ся подати занадто приближні числа.
гадає, наприклад, що лише оnин найближчий до нас перІод,
то останн]и перед нами

період

формуеання

*]

На віру.

тоб

земли-" неозойсь

ки~", або "кенозойський"-почався перед нашою дфбою
б n и ж н О
за 3.250.000 років (Б л і Т). Важко соБІ

наскільки велику помилку таїть в собі оте

має

Вона

n

р и

уяаити,

слово-' "приближно" ,

-
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але ж Ії розмір вже можна відчути ззакруглености чоtирьма зерами

поданого числа. Коли ми ПРИtJУСТИМ', що помилку зробпено пи
ше на одиницю в останній ц:-tфрl, 1 О Й то матимемо ріжницlO 8
10.000 рОКІВ, Тvб то на добу, ПJчатку якої не знає вся докуме
нтована І здогадоаа Сl.сгочасва історІя людства. Що ж торкаєть

ся питання про загальний вік земли, 'ГО воно містить в
собі
ще більше загадки. Одні вчеНі гадаJOТЬ,. що з того моменту, ко
пи земля настільки охолола, що пара на ній могла перетворю
ватися на воду, до иа!llОГО часу

минуло прибпижно

258.000.000

(П о ч та). Инші ж дослідники (напр.
ГОМ СОН. порд
К е n ь в І н то що) д~водять, ЩО вік земли не
може бути
довший, як 40.000.000 літ, але ж можnивіще, ЩО він всього лед

ве перехоттить за 20.000.000 років. Однак ЦН вe1tика

чис:лах, власне кажучи, не може

З:.іїнити

ріжниця в

основного

вражІння:

справа торкаЄТЬС1 принаймні десятків міліонів, років.
Одже безмежн!еть того протягу часу, що був потрібний на
тв)рення земиоі кори, допомагає нам уявити, який Белитенський

термін. мали існуючі на землі тварини, щоб перейти всі попередні
стадії своєї еволюції й дійти до тих форм, ШО ми
бачимо нинІ.
І, незалежно від TO~O. д:) якої 3 перелічених десце нденчних тео
р'й ми схилятимемось, однаково мусимо в ~знаТ~I, що
геологічні
висновки суть найліпшим роказом
трансформац ї
та
еволюції
органІчного світу.

Всю ТОВЩУ земної кори по знаЙдеJ.tИХ 11 нІй нашаровуваннях
геологія поділяє, відповідно до часу їх утворення, на кілька ОК
ремих періодіВ чи
е n о х.
Кожну ж епоху знову
под'л~є на
так звані
фор мац f і, якІ в свою чергу ділить на окремі
пер і о д н, під час котрих ті формації ви rворюваnись. Підста
вами для поділу формацій нІ.' п~вні шари і, вІдповідно до
того,
на певнІ періоди часу, ща було потрІбно на витвореныя тих Ш2l.

рів, дають ге )логіі п~трографичні верс rви*) та лишки органічних
ІСТОТ, щО знаходяться в тих верствах. От, ПО цих двох

елемен

тах І визнаЧ:tЄТЬСЯ геО!ІогlчнР.Й 'віі( земних шарів.

Починаючи з менту формування земної кори, геологія

]IЯЄ увесь час існування наш'')ї планети на
архаїчну, 1-п!леозоАську,

IIІ-месоз~йську

чотирі

епохи:

nCJII1-

та ІV-неозойську

(кенозоЙську). Иншl ж г~ологи останню епоху поділяють

ще на

Діі часгини: К~НОЗ0ЙСЬКУ ТІ антропозоЙську.

І-А р х а ї ч н У
1Іі на Alsi формацїУ:

е п о х у

І-Л а вре н l'

f

(Archaicum)

подІлено

да-

є а С а к уJ

2 -г У р о и с ь к У.
'!:j Тверді Mil1~paJlu:li І

Hi,:l, грецького СЛО8а ~.ГleTpa··' _. t(8MЇHb].

~
ІІ-П а

n

7.-

е о 3 О й С ь к у-- на п'ять:
3-К е м б рі й с ь Jt у,
4-С и л уре • к у,
5-Д е 8 оне ь к У,
6-3 е м n jI н О 8 У r n я н У

7--П е Р м t

(Carbon1

ь К У (Per т).

-

1I1-М е с о 3 О Й С Ь К у-на три:
8-Т р і я с о в у (Trlas),
9-Ю р с ь к у,
10-К рей д ,. н У (Creton).

ІУ

-

Нео І О Й с ь к У

чи

кен о З о Ас., к У

-на дві:

l1-Т Р 11 О Х r Іре It к У (Tertlar)
та 12-Ч о тир .. о х гІр С ь к У
(Qv.rter>.~_
при чому Терцlяр подІлено на такі перІоди:
а) Пап е оце к о В и Й,
б) Е оце но. и Й,
В) О л j г оце н о В и Й,
г) М t оце но. и Й,

~)
а

К·а арт

•

р

n

n

(Палеоген)

(Неоген)

і оце НО. И Й,

на:

д] Д і n ю в і а n .. н и А,
та є] А л ю в f а JI ь ний.

За винятком епохи найдавніщоі, тоб то • р х а і ~ н О і,
що пише в самих зверхніх своіх шарах [Г у Р .0 н с ь ких)
мІстить незначні, та навіть і непевні
слІди органічного ЖИТТR,
кожен з шарІв слідуючих епох значить ті чи Иl:lwі пам'ятки
ПО
рослинах І тваринах, що існували поперед нас. Тільки ж
що-далі
від нашої доби, то менчі й тмяніщі сліди оргаНіЧНОГО життя,
тим прост~щі й примітивніщі
тІ організми, що
по
собі
сліди
лишили, тим
менче вони. нагадуют. собою сьогочасну флору
та фауну.

Геологія доводить страшну

роскладову, руйнуючу

Чl,ннlсть

физичних та ХИМ1ЧНИХ процесів, що триваючи ДО8ГИЙ час,

оста

точно нищили наймlцніщі організми в'ків минулих. Той
РОСКЛад
найбільше В'дБИ8СJl на мняких частинах органІзмів: шкурі, м'я
зах, серединних органах, тим часом як кІстяк, роги, зуби-тоб то
частини твердІ при певних умовах могли встояти перед руйную·

ЧО!)

с~лою зазначених процесів та часу. Особливо остаНН8 сто

сується до знахідок в тих шарах земної кулі, що

пежаТIа
бли . .
жче до поверхні земли. Однак І шари глtбокі мают.. 8 собі й
СЛ·ІДИ -таких Тlарин, що не мали твердих частин тІла.
Це-від-

БИТkИ

на

-
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заl(ам'я~lпостих,

lЦО

зберіГJtИСR

між

гІрськими

пародами.

ЩО СТОСУЄ1ЬСЯ 8нахlдок епохи
Rрхаrчноу,то ВОНИ не 108сім певні. Знайдено нІби відбитки н·аЙПРОСТIЩИХ
дрtБВlсенькмх
первотворів-ф ор. м t н f Ф е р.
Що ж до тварин
більш
організованих, то доказІв

про їхнє ЖИТТЯ за тих часів

папеон

тологія ше не має.

Однак,
починаючи з

вже s
перших фармаЦJЯХ епохи
паnеОЗ8АСЬИQУ,
кем ерІ У м 8, знайдено чимапо слідів органІ

зи1s 8Мtцих.

В цей пер10д"на землІ панувала

страшена суша і,

цІлком

можливо, ·що ЖИТТЯ органічне точилося тІльки
У воді.· У всякім
ра1Ї лишки тварин тогочасtiих стосуються пише
до гпибоковод
них фОРМ. Видимо, води, що безкраїми
океянами вкривали
ни
н~шні суходоли. по тодішн'х своїх берегах·· (наприкnаll, в Сибіру)
викидали шматки
мінералів з вити~нени.ми ва них відбитками
найБІльш велечисленних представників тодішньої водяної фаун·и
три Л о б І т і в
(ИИЖЧИХ
шкаралупників).
Найстарlщим ~.~
цих трилобітів вважають гатукок, S1KOMY дане назву О lene І r US.
Кр:м того . лишили
по собі
сліди
г У б к Н,
мед у з и,
г о л о в о н О г І
[6 е лем н іти], мнякі тіла яких від
билися в закам'яніnостях. Однак
жадного
зі всіх тих представ
никІв цієї найглибшої доби не можна
вважати
за твариН' пер
вЇсних. Навпаки, це були значно здосконалені
істоти і, очевид-·
НО, не належали до

тих творів.

що жили

органjчного життя
нашої планети.
......
.

в добj,

кОли

творилась

формація

на самому св1таику

сил уре ь к а,

Н8селеНt1Я морське досягло вже колосальної кількости й

чималої

ріжноманітности. Досить сказати, що число

тварин

тогочасних

них родів, сnіди
ЯКИХ було
знайдено, переважають десяток ти
сяч (8 е й· Д о ·в с ь кий). Це були переважно вже
зазначе
ні т ри Л О б Іти (іх вІдомо більше 1500 родів), кор а л І

(що свідчить про високу теплину
б к и, всілякІ
HJofX

м н Я к' У н и,

О. сет р О В И х

.

тогочасного

яких потім

не бачимо

на землі.
Що ж торкається тварин
не лишилося пам'яток.

В

СИЛУРСЬКИЙ . перІод

дою, суходолу ж було

А це

*) г у

а також представники так

(ганоїдних)

риб.

тваринами цього часу треба вважати так
Л І т І В,

пІдсоння),

званих

гра

межи тваринами,

n

т о

існуючими

суховільних, то про них

майже

~апежало й вjд ТОГО,

ЩО

більша частина землі перебувала пjд

во

мадо.

знайдено·

. почасти

зва

Характерними

Одже з лишкfв неводяних

ТІЛЬКИ крильця
комах
- - _ . - -_._--_ _ - - - - -

(8

силурі

..

~::·)Тuго часу I<UIJ,",лі були й 13

піnllіЧIІНХ "ІОРЯХ.

тварин

Еспанському)

77 та

сто

i't

О

Ж

К

[8

У

силурі ECTOHCIDKOMY}, а тако ж сліди

с кор п і о н О В ї.

В формації Дев оне ь к І й, коли так само було ще мало
на землі СУХОДОlІУ, на якому, однак, вже з'явилась бодай й нез

начна рослинність, морська фауна Набуває дальшої
ности. Побіч з силою

а мои і т і в, тут бачимо

ріжноманіт
рtжнородних

представників риб, між якими
посідають
значне
місце
риби
ж р а в Ц е в і
(п а ж о рі). NІіж рибами
того
часу
було
знайдено й дивовижного Pterichtys'a, якого спочатку вважали то
за желву, то

за павука,

позsяк

все

тjло

його,

за

винятксм

вкритого лускою хвоста, ховалося в твердій шкаралупі (панцирі).
3а д!!льших
часів
- з е м л е-в у г і л ь н О і
та

пер м с ь к О і
лі сприяли появі

фор мац і й - ~лиматичні умови на зем
в е пет е не

..

к О і

рослинности.

Але ж

тогочасні поверхнІ, не зеажаючи н·а велетенські площі, які
займали, й на так

само .:3~летенські

рс.зміри

окреми)(

вони

рослин

(для прикла ду сказати, що тоді було папороття по-над ЗО метрів
заВ9ИШ1(И), -Sули смути;. ми й ДЛЯ ока, й для вуха. По тих лісах,
мов на грандіозних буР'янищах, СТОЯJi и

переважно

породи, що ніколи не зміняли свого вигляду ні

вузьколистнl

барви,

бо

тоді

підсоня скрізь було рівне, без поділу на літні
та
зимні
доби.
По лісах не було ні птахів, а-ні ссавців й тільки повз понадбе
режжа багнuвищ та мочарів жили досить вбогі ІЦО ДО
ріжнома·
нітности тварини, що не надавали лісам та хащам веселого гомону

.

життя.

Тим часом, безперечно, що в
кар б о н о-п е Р м с ь
к і й добj вже росплодилося чимало тварин наземних.
Так, на
приклад. карбон заховзв чимало пам'яток про членоногих:
павуків, ногасток, с!(орпіонів, і тах: ca~IO й про тварин

комах,
водозем

них та подвійнодишних, що частину свого віку могли перебувати
по-з3. водою ІС т его Ц ефа n иj. У верхніх же шарах цієї
формацН знайдено п л а з і в,
що мали гострі й. могутні зуби.
до цього ж періоду
стосує rься й перший
х реб е тни Й
с у х о Д і л D Н И й-8гопсhjоsаuгus Salamaudroїdes. У воді,

поБІч з тварин~ми попередньої доби, з'явилися

3

ж. ост ист іри би.

l!ї"'цемпер'ОДУ карбоно-пермського багато тваринних

дів Биrинуло й вже більше не пов~таВ8ЛИ на землf.
За
епо]и
м е С о з о й С ь кої
В
формації

ро

т. р j..,я

с о в І й по суходолах росли. вже далеl!О менчі л!си, як: в

боні, й БУ/1И то переважно шпил~ковl породи Ібориj. По тих

кар

лі

сах багато водилося

рnЗМ1рів

я щур t в,
щ) досягали
веле'Іенських
t переважно J'одиnи чи гл~гали довгими задніми нога ми

та п 1 дпираЛИС"1 сильними хв~стами. Іх,,,і слідч та

сліди

перших

ж е л в знайдено по берегах водозборів солоних І питних.
В
цій же Ф,:;риац:ї зн,~Йдє.tIо й перші д )rази існування с с а в ці в.

-
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Однак панув8.Р.НЯ
зазначених
я щур І І
ПРИЙШnQ ~O
повного розквіту під час даЛЬШОl, ю р с ь к О
формації. Тут

знайдено безлІч найрfжнороднlЩI"Х рептилІй

r

*],. що буnи нІби пе

реходовими
формами
межи
рибами
ВQдо:аемними, пnаЗ8МИ та
птахами. Багато з них мали Тё1КУ будову тіnа.
що не т~nьки
мІж тваринами нинішнІми ~M нема
подібних, але ж і уявити їх
теперfшній людині важкс!'.

Воду

населяли

риб о я щур і,

переважно такі
як

в о д о я щур і

телеозаври. nnезіозаври,

та

та
Іхтl0·

заври.

Тел е о 3 а в р и

уявляли

з себе

ВИКЛIOЧНО

ВОJ1ЯНИХ

тварин, своєю будовою подібних до сьогочасних крокодилів. ВОНИ

мали дуже короткі КінЧИНВ,
я~ими
хапали й душили с~ою зда .
бич, але ж по землі ходити Н"~МИ не могли.
л е з і о з а

n

в р итак саио жили

у воді.

Мали

вони маленьку голову

й

надзвичайно довгу ШИЮ. щО складалася з 40
й БІльше в'язових
хребів. Хвіст у них був ДОСИ1Ь короткий,
а кінчиии, подібнІ на
ллавники, мали ло п'ять безпазурних пальців. Плезіозаври були

завдовшки лриближно

до

1О

метрів. Але ж певне найбільш

по

ширеним кодло.м були

І х т і о з а в р и. Ці химерні тварини,
правдиві рибоящурІ, мали не менчу, а може й більшу велиr.іСть,
як плезіозаври, апе ж насамперед в!дріжнялУ.ся
від перших
надзвичайно великою головою, що сиділа на коротки,Х в'язах.
В
довгих щелепах містилася
сила
гострих
та
мІцних зуБІв. На
довгому ,хвості та на кінчинах вони мали лпавники.
Закам 'янfлі
лишки їхніх спорожнень
[так
званоі "КОМПРОЛіти-] своею спи
ральною **] будовою дають
пІдставу гадати, що кишки. у Іхті
озаврів були подібні до кишок осетрових риб та жравців. Жи
вились вони рибами й, можливо, що нале)l{али до живоплідних, а
ЖИЛИ

великими

гуртаии.

До суходільних тварин, що своєю
будовою дуже наближа
лися до ящурІв, В
ю р с ь к і й
добі жяли великі желваЯlIТУ

рі, так звані неп о в н О З У б і (а нам о дан ти). Їх

ні черепн:и нагадують почасти

желв,

почасти

яшурів.

Важкі,

майже однакові завдовшки переднІ й

задні
ноги, було присто .
савано до ходіння чи скакання. Одні
з цих тварин зовсім не
мали зубів, а щелепи ЇМ вкривала рогова оболона (о в ден о

Д o~ н), инші мали у верхнІх щелепах тільки по два великих зу
би, що нагадують собою икли моржів
(д і цин О дон),
ще
иншl були добре озброєні зубами, поміж яких
стирчало
чотирі
икли, подібні до зубів хижакjв [Т ері о дон].
До тварин,

що жили виключно на суходолі, належать

н о з а в р и. Здебільшого це були
;;:)РептиліЯNИ звемо ЗООЛОП1'іНУ

**)llоr:ручсною, Яl< СDердел.

масивні, велетенські

rryny.

що обєднує в собі

Д І

звірі
ящуріВ

-
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на міцних і ДОВГИХ задніх ногах ти на значно коротших передНіх. Вони
мали довгІ й важкі хвости, якими підпіраnись, а по
будові кіс ..
ток МИСКИ наближалис ь до структури
nтичоі. Деякі з них були
за.вдовшки до ЗО метрІв, а заввишки сягали да б-х метрів. 3·по
між них найстрашн~щим ТОГОЧ8СНИМ
звір~м
був
мег а л. о·
з а Ja р,
що-видимог-одувався ившими тваринами й мав зуби
подібні на пилку та rOCTpi дики.
Тої ж, юрської доби існували ще
лет ю ч І
11 щур і,
маВЛllВ,

n

т и ц е я щур і,

так звані

о р н і т О З а

в ..

р Н,
що мали гострі, хижацькІ зуби. Невеликі розміРIМИ n т е
р о з а в р и
своєю будовою
нагадували почасти птахІв, по ..
части-ка.жанlв. 80НИ не мали пірря, а лІтали,
як
і кажани,
тримаючись в по~ітрі на своїй мІцній шкурІ, що плащем .2крива ..
ла все ]'хнє тіло згори, розіп'ята межи кІнцями передніх та зад
ніх нІг. Той плащ було .припевнено

до

одного

пальця

кожної

кінчини, тим' часом, 51)( инші чотирі пальці (l1а нижніх) f по три
~Ha верхніх кІнчинах)
були
вільними й
озброєними
міцними
пазурями. Птерозаври мали великІ ящуроподіБНі голови,

з широ

ною пащею, в якІй стирчали гострі ~уби. Кров мабуть мапи хо
л«:,дву, як звичайно ящурі. 3 иього роду тварИН особливо харак
терно виглядає Djmoгphodon

macronyx.

Ще більше подібяим ДО спраВЖНІХ птахІв був Archeopteryx
macruгa *] що на ДОВГОМУ, як у ящ'рки,
lвості ~aB веЛfiке п}р ..
ря. Таким же п~ррям була вкрита і його крила, кости яких
за
Кінчувались трьома
в'IЛЬНИМИ,
пазурчастимн пальцями. Гопова
була велика, подібна до птичоі, озброєна зуба ми, але ж не мала
Іце птичого дзьобу. Археоптерикс був завбільшки' J ЯК
неаеnика
КУРІса.

Крім. ящурів, В

роди

ЮРСЬКІИ

формац'і знайдено

принаймнІ

С с а в Ц і в, . І одні_'тор б и н чак н,

ДВА

ДРУГl-К О·

м а Х о іди.

В фор,м ації
родних

к рей Д JI Н і й

кос тис тих

сального розм'РУ (до

22

р н б

та.

знайдемо багато

рfжно-

а ж о р і в

копо ..

n

метрів З8ВДОВШКИ), що на прикінцІ

епо

хи
м е с о з о й с ь к О і
перееажають
СБОЄЮ численністю
риб осетрових. Окрім НИХ, морська фауна крейдяної доби заступлена ріжнородними морськими
л j л е ями,
і ж а к амн,

а м о н і

там и

су З'ЯВЛЯЮТЬСЯ першІ

ми
днів.

ТОГОЧЬСНІ' ми

та

б е лем н і там и.

кра б н,

шкараЛУnНl'каrr.и

що вкупІ з

(раками)
крайдяної

мітно ~PCCTIЄ число ріжних рсдів крокодилів.
~о)Первоптах довгохвостий.

ча·

дожили до наших

Замість ВСЯІ<ИХ ЕС ,tяних яшурів пспередньої

мапу почин~ють вимірати, в доfі

Того ж

багатьма инши
доби, що

по

формації дуже

по-

-
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Поверхня земної ~улl під ЦЮ добу знову широко залива
ється ВОДОЮ, суходолу ж лишається порівнюючи мало.
На
тих
шматках сухого rpYHTY .з'являються нові
взірці" д 1 н О З а В
р t в,
а між ними поважне
мІсце
посідає
і г У а НОД О Н

(до 16 меТРіВ завдошки), що існує в

кількох

близьких

родах,

очевидно, у величезному числі. Сила ігуанодонових кістяків, знай
дених в крейдяних ша рах у Бельгії, свІдчить про велике

рення цих тварин в Європі. Вони мали

добелий

та

масивний

]віст,

величезні

стсяли,

користуючись переважно цими трьома

ходили

підпорами.

поши

задні

Й

ноги,

плигали,

Передн~х

же

лап цей велетенський рослиноїдний звір вживав лише на те, щоб

.нагинати

верхів'я дере8, які обгризав.

його

щелепи

нагадуІСТЬ

своєю будовою щелепи нинішніх жуйних тварин.
Мож~иво, що
він не цурався й води, де бро,цив на своїх
цибатих нога.х,
як
лепека, а потім вих()див пастись на берег.

З инших дінозаврІв того часу являютьс'я визначними твари
нами б рон т О З а в р та
а т л ант О З а в р. Про роз-;

f\1іри тіла останнього можуть СВ'дqи·ти ЙJГО С rereHHi кістки,

що

маю ть завдовшки коло З 1/2 метрІв. Але ж і бронтозавр так само
був просто ПОТВОРН9Ї великости: метрів од 20 до 40 завдовшки,
метрів до

6

заввишки й пудів до

чи й більше

1200

вагою.

Всі ці потворні ящури здебільшого мапи непропорціонально

-малу відносно свого тіла голову, з малою кількостю мозку.
За
те кІлькІсть стрижової ріqовини була в багато разів
БJ'л~ша. З
того можна Г4даТ;і, ІЦО в::і сили нервів така потвора
витрачала
переважно на пересування та рухи тіла (особливо важкого хвос
та), але ж змисли мали дуже приглушені.
О,цночасно
з
дінозаврами
жили
величезні
лет ю ч і
я щ ,у р і-п тер о дак т і л і,
у
яких ш -tреqїиь розіпя
тих КрИЛ досягал.s до 8 мегріз. Були також і х:мерні п т и Ц і
-о дон тор н іти З яшуроподібними
зубами
в
дебелих
дзьобах, великими крилами й добре розвиненою грудиною. Иsшу
групу птахів творил~ і Х т і о Р ніс и, також зубаті, але меи

чого

РОЗ\fіру тварини. Oц,~i з НИХ,

були пристосовані до літання,

як,

инші

до

наприклад,
бігання

іхтіО~НіСИ
[tlааРИJlлад

Nesperornis regalis).
Гl0 болотах та
го часу існувало

баГНJвиськах, а тако ж

на суходолі цьо-

багато велетенських желв, а також в цій добі·

з'явилися й перш; гад юки.

Одже в и е С о з о й с ь к і й
ним

чином,

З

\

я

щур

ч~с епохи

епосІ на землі панувапи, голов

І.

нео з о й с ь к О і стає більше суходолу,

зменчується спека й велиrа те~лина, що
біЛЬШ-і-:енч

('" днак( ва

БІгунах, а

ві.v.повідно

д~

п·) в-:ій пове~,хнl земній,

до цього

того

ч~су

була

зменчуІОТЬСЯ

починають уrворювати€ь

на

певні
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,

кпиматичні паси. Одночасно й води встпаlOТЬ в нов! береги. ТИМ
10 коли за періоду крейдового Південну Америку було ще звяз&

но суходолом з Африкою, Азіею та Австралією, а ПІвнічна Аме
рика була відокремленою землею,-ТО під час
епохи
неозойсь
кої розподіл земли та води починав
наближатись
до
нинішніх
географічних. зарисів 3 того часу й наземні тварини та рослини
о\SСявляються В більшому числі ропі в, чимало яких
дожило
до
наших ДН:В, але ж вимірають представники юрсьхих та крейдя
них діб.
За
епохи
неозойської
в
тер ц і .я р і
[формаціЯ
т р ь о х r іре ь к а)
величезна більшІсть масивних ящурlв
вимірає остаточно. Натомість плеЗіозаврів, мезозаврІв, IХТlозавріа,
що їх-можливо-·було повищено пажорами,
приходить
велике
число

мор с ь ких

с с а в Ц І в. ЗакІнчили своє

життя

j дінозаври та птерод&ктілі. 3 рептилій лишаІОТЬСЯ тілько
роди крокодилів та

MeHqi

число гадів. У величезній

й дрібнІ ящурки, але"-- ж
масі

деякі

зБІльшується

розплоджуються с с а в Ц

пта х И, далеко ліпше органІзовані, як lхнl попередники.

f

та

Пти

ці 8 терціярі втрачають зуби та наближаються
своєю
структу
рою до родІв сьогочасних. В цій 'формації
найБІльше
~JДибуємо
водяних та бродунів (качки, нурцІ, корморани, несить-птиця, чай
ка). В менчому числі траПЛЯЮТЬС)1 орли, сови, ятлики, круки, го
луби. В теплих сторонах є вже папуги та tбіси. В повітрІ вирує
безліч всяких комах, з яких відомо більше 3.000
родів, належ
них цій доБІ. Між иншии, варто зазначити, що така сила
дених закам'янілостей комах поs;снюється тим,

що

їхнІ

зн&й
лишки

знаходяться переважно в густій масі бурштинОВіЙ, яка утворилася
з борової смоли терціяру.

В еоцоні поміж

наземних

ссавців

з'являється

прототип

сьогочасного коня, названий Eohippus. Є
велике
число
малп,
оБСИВЛЯЮТЬСjl хижа.кИ, мІж ЯКИМИ
найстаріщ& група-Сгеоdопtа

мають дуже невеликий мо:ао к і озброєні помітно менчим
числом
зубів, як хижаки нинІшнІ. ДалІ знаходимо прототип ведмідя (Су ..

nodon), прототип гієни (Hienodon, ДО 3 метрІв завдовжки), ку
ниці
(Protoviverra). Групу КОDитовців заступають Condylarthra.
В спідніх шарах Єsропейського

о л'" г оце н у знайде

но прадіда звичаЙИ1Ї свинl-Еlоthегіum, а також І

чудернаЦЬК0-

го звtря-Раlегеоthегіumса, завбільшки з коня, 3 короткою

бою, як у тапяра, та

Ни споді мІ.0цена вже ~ трапляються

зубнеюl

з'явля'ються

тру б а ч і

наземні звІрі Європи-м а сто дон,
кими

тру

З-ма. пальцями на ногах.
ж у й н і

з повною

(Proboscit а)

-найбільшІ

З чотирьма

аелетеНСID

икnами.Побіч з ними живуть носороги,

тапири і ще

один

-
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первІсник коня-Апсhlthеrіum, що перейшов до Європи 3 ПівнІч
ноі Америки.

В середньому та
зgерхн~ому n л і о Ц ~ н і
зиайдено
фауну, вже Jlуже
близьку до теперІшньої. Замість
мастодон1в
приходять:
с л о н
(Elephas merJdionaHs) та б е r е м о т

з'ЯSЛЯЮТЬСR бики, ол!'вf, ведмlді, собаки й
кішки. Одно слово, в цІй добі знайдено в и Щ и х
п л а Ц е
я тар них *) ссавців.
Заочатку
ХУIІІ-го століття було
знаf'деRО в шарах
т е
р Ц і я р у
великий [до метра завдовwки] кІстяк з широким І

(Hippopotamus major),

круглим черепком.
а швейцsрський

ДеякІ вченІ визнал·и ЙОГG за кІстяк
природник

е в цер

UJ

ЛЮДИНІі,

присвятив

йому

чулі віршІ:

"Сумний кfстяче убогого грішника!
О, коли б ти Mjr змяrчити кам'яне серце
Нинішніх нащадкІв людських!" •.
Апе ж незабаром було з'ясовано, що вtрш був завсім зай
вий: рештки
кІстяка належали певно.му родові саламандера, що
й нині трапляється в Японії.
З
початком
ч е т в е Р т О гІр с ь ІС О Ї
формації
(по

иншlй

к а),

термінологlі-е п о х а

в період

ант р О п о з о й

п І л ю в і я л ь ний, коли моря

с ь

БІлш ·менч

стали, мало змінивши своі форми відносно терцjяру,-то почала
розвиватись

сьогочасна фауна.

зміна підсоння, а з

Менч всього

цим

зміняються

Головною

ознакою цієї доби є

ЗRязувалась і зм!на тваринного світу.

тварини

морські,

мо"жлкво

лише,

ЩО

деякі пішли в глибші
шари води,
иншl-Н!lвпаКИ-Пl'истосува
лись до поверхових.
Зрештою,
БІльшість
сьогочасних
тварин
водних мали

своіх

родичів

ще в добу ділювіяльну. Але ж

на

тваринах паземних зміни кліматичні лишили великий слід.
Зменчення теплими повітря, ЩО почалося наперед в півкулі пів
нічній, а потІм мабуть і по всій

земн'й поверхнІ,- перейшло

початку nілювія в 4\.імапе охолодження, з якого на Півночі

в

пов

стали величезні Лl:aоДовцl, ЩО потім помалу посувалися на серед

ню Європу аж до Альп.

8

звязку з тим 'північні роди тварин пе

рейшли J='la Південь. Але через якийсь час знову на землі

ло тепліщати.

Роставала

крига, повітря, що було

поча

занадто

су

хим І сприяло появі велетенських степІв, ставало вохкіщим, а

це

давало можливість знову розвиватися лісам. Головним пре дстав

ником

с с а в Ц І в

phas primlgenius/.

ді1llвіЯЛЬНОі фауни був

По його кучерявій

тись, що був він пристосований до

шерсті

мам у т
можна

/Еlе

догапува

холодного підсоння, аnе

по

тім пересунувся до Середньої Євро~и, де його лишки знаходять-

*)

Таких,

що

плід У них розвивається в окремих ураза вих обо

лонках, відомих під назвою "зчистка" (пла~енти).

-
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я дуже часто. ПОПЛІЧ с мамутом жипи носороги (з одним і .1180lа рогами на носі), 'оленІ, Л0сі, козороги
(Карга іЬех), биковцї
Ovibos). тури (80S primjgenisu), та бізони (8ison priscus). Бе·
[икими табунами вони ходили ПО Європі. Б

у

проживав

велетенський

.мериканськиЙ СПОН.

мастодон

} мериці ж того
(Маstоdоп giganteus)

Австралtl та Новій

8

3епандli жили

ча

та

вели ..

!езні безкрилІ птахи-Dіпогпіs'и
(до З-х метрів
заввишки) та
[если яйuя обширом в 2/3 відра, тоб
то .110 8
літрів. Це булц
Іраоти!
б е з к р и л а,
або
к і в ~-K f В і
[Apteryx),
:.10 живе й донині. Також було там багато великих торби
[чаків.

Нарешті в тІй

же

д і л ю в і я л ь н і й

ІУЛО Зf'айдено й кістяк

люд и

R

и.

с к и б І

Одночасно

знайшлися

І пам'ятки примІтивних JJЮДСЬКИХ ремеС1В та мистеUТВ8. З того
Іиппивало, що первісна людина ЖJlла обіч з велетенськими
ТО
І)шніми звірьми-мамутом і т. п. Але ж. хоча знайдено й чима·

10

спідlв

того

первісного життя людського,

однак

'Ія і поднесь не має відповІдІ на питання, де саме

lервісноі

людини?

[ JO дом а л

n

и

Знайдені

Д JO б у а

(Plthecanthropus

10РОДИПИ теорІю, що ці

к'стки

палеонтоло

була кслиска

шматки

erectus)

на

черепка
який час

нале_а'ЛИ людомалпам, вІд

яких

(отім витворилась людина. Mfcue ж знах'дки Дюбуа (острів Ява)
оворило за те, ІЦО людина ніби походила з Індіі. Однак
гіпоте·
а Дюбуа не знайшла соБІ потвердження. Навпаки, иншl гіпоте
и
[Ameghin, Deerlng]
доводили, що життя людське ПОЧclло
ь в Америц', де нІби то ще раніш жила малоросла людська ра
:а.

ВірогІдно

Ж,

однак,

що людина жила далеко раніш,

ніж

вІдчать про те піЗRlщі wа9И земноі КОРИ, в я .. их знайдено
лю
,ські останки. Є припущення, шо nерщі люде з'явипись на землІ
~e перед епохою неозойською, тоб то
були сучасниками месо-,
ойських страховиRИХ яіцурlв.
Що Ж торrається инших тварин, то, як вже було зазначено,
побутки палеонтологіі примушують нас визнавати, що тІ тварини
'являють з себе нащадків попередніх діб. Можн~ також
припус
'ати, на підставі
геологічних
фактІR,
що
життя
на
землі,
'явивши ся раЗ,-вже більше не переривалоеь. Лише під впnивом
овїльних і стихійних геологічних змін, иншого
взаЄМОПОJJожен
'Я землі та води, то надто теплого, то знову-занапто холодного
:ідсончя, то сухої,
то
вохкої
години
і
заJ1ежяоі
від
того
ідповідноl зміни РОCnИННОСТИ,-вlд всього

.. того

ою еВОnЮЦіі, і більшими або менчими скоками,

і повільною

t

навіть зі

хо ..

зна·

ними поворотами назад,-живі тварини далі зміняли свої пер
існі форми. Багато ріжних родів тварин,
особливо
наземних,
~o J1aneKO гострі ще відчували геологічнІ зміни, як тварини

:вод

і, не могли пристосуватись до нових обставин і ВJlмірали.

Ба-

-
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гатьох витісняли й винищували нові РОДИ, БІльше до життя
пристосовані. Але ж велика сила первісних родів, переживаючи
потрібні трансформації і переходючи з доби в добу, мережили
всІ хуртовини і дожили до наших днів.

адже, коли УЯВИТИ
жна не

собі фауни віків попередніх, то не мо

пом ітити величеЗRОЇ ріжниці між тваринними представ

никами того далекого "вчора" і знаного нам

"сьогодня ".

Безу

мовно, що багато з родів нинішніх не мало З0всlм подібних до
себе РОДИЧів в часи минулі і-навпаки-багато з тих, щО були
колись, не мають нині жадних близьких нащадків.

Та все ж, і виміраючи, праотці Н8.ших тварин часом лиша
ли по соБІ якусь пам'ятку: ті-цілий кістяк, иншl-роги, зуби, чи
кілька кісток. або шкаралупу,

якихсь мінерал~х, що потім

ще

инші-відбиток свого тіла

ЗКАм'яніли й щасливо

кладовоі чинности хим{чних та физичних

уникли

руйнуючих агентів

в

рос

*).

ТІльки ж, щО далі в глибінь вІків і в ГJ1ибінь шарів земної

ко

РИ,-ТQ менче й

тих

менче "було

шансів

зберегтись як~мсь

з

лишків до часу нашого. Треба було занадто щасливого зБІгу ви
падкових обставин, щоб за той довгий час не зникли навіть тве
рді СУ 4 астки архаїчних органtзмїв.

Одже з

могло врятуватись тільки ~ те,

потрапило до

що

тварин

суходільних

якоїсь

лриродньоі схованки-глибоких печерь чи на дно таких

що мали в своіх

м' янила ті

водах

органічні

міцної
пжерел,

багато мінеральної соли, яка враз

останки.

ка·

Частина лишалася -в незмінн~х

вікові цнях крижинах, частину заховали для нас деревляні смоли,

з яких по'вс raB бурштин, ще

частину

залила вупканlчна лава,

що, охоловши, стала вічною схованкою для

багатьох

тваринних

організмІв. Що ж торкається тварин МОРСЬІИХ, то вони,

гинучи

у великІй кІлькости й падаючи на дно океянів, потрапляли там
.nід такі могутні природні
впливи, ЩQ
приводили їхні трупи до
повного роскл-аду і цілковитого знищення.
Таким чином, не зважаючи на
колосальну кількість пале

онтологІчних знахідок, ми все ж
в дослJджених людьми

таки лавинІ

КОf1статувати,

шарах земної кори, занадто

маП0

що

знайде

но скарбів органічного минулого. Особливо, коли взяти на
ува
гу короткий вік iCH,BaHHQ організмів в порjвнянню
з безкраїми
добами Існування самої землі, то не важко припустити соБІ, яка
незчислима сила істот прожила своє
життя на поверхні
нашої
планети. Тим то можна
сказати,
що палеонтологІчні здобутки

УЯВЛЯЮТЬ З себе ЛJ.!ше мікроскопичну часточку не тільки Toro,
що взагалі жило на землі, а й того, що вона ще ":'нииl в собі
ховає. Бо палеОНТОЛ'огія, давши неоцінимий матеріял для уявлен

ня Історіі життя на землі, дала його в та:<ій фОРМі. що він

. *)Чинників.

ло-
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~Ібний на обривки листІв староі

, вицвілої кииrи. Та й 11 Knan-

тики 3 карток, часом иноді дуже nоwматованих, дійшли до нас вирва

ні 3 ріжних іі сторінок. ТИМ то,
сліраючись на
них, не може
мо ще сього,аня змалювати собі правдивого образу, як
виглядав
свІт на самому свому світанку, ЯК послідовно ЙШОВ розвиток, пе
реходячи 3 одної форми ДО инwоі, та... навряд, чи ~
ЛО
нових
знахідках будемо колись соБІ те ясно уявляти.

OlIHIJK, і по тих уривках, фрагментах,черепочках та . скалоч
Ііах минувшини, що повитягала j 8итягає далі з архіВів· вічности
палеонтологІя, переконуємось, що всесвІт взагалі,
наша планета. з ЇЇ органічним життям

не

а

вийшли

з-ссібп& й
готовими й

ц~лком з~кінченими творами, з якоїсь майстерні. Бачимо, що все
повстаВ!lЛО дуже повільно, розвивалось і здосконалювалося дуже
nомsлу, але,

далі,

зрР.штою,

вперед.

І, хоча

всеж

в

таки

тих

поступало

й

поступало

пам' ятках, що скупо віддає

земна КОР", ми не знаходимо послідовности,

але ж,

нам

ПРИВОДIQЧИ

ті зна.хідки до порядку, бачимо рішучІ докази десценденчиих тео

рій світового розвою.
Як вже було сказано, 8
п а л е о 3 О Й С Ь К У
епоху
тваринний світ обмежувався переважно тІльки водяними Істотами.

З помІж нях спочатку (! сілуру) були риби-осетрові, а далІ (В карбо
нІ)

костисті,

більш

досконалої іІ будови,

котра,

як

свідчить

nорівняrtьна анатомія, найближче пІдходить до вищих

-водоземних. Далі ідуть знахІдки водоземних та

хребетникІв
подвійнодиwних

(з карбону) і, нарешті. наземних пл&зfв (3 пермІ). 8 епосі
"с о з О й с ь к f й, характерній
ящурами, приходять [з
су] бе-аплацент&рні ссавцІ,
в епосІ
нео з о й с ь It. j
терціяру) вищі ссавці-плацентарнl, й тільки (з квартеру) в

n

ант

о

n

м е
трІа
й-(з
епосІ

о з о й с ь к І й-людина.

Можливо,· що .даль ші

путь розвитку, що

знахідки

нині з Fизів

зміНJlТID або

підводиться

відхилять ЦЮ

терасами вгору, І

при l'сій яеповнотl та нерівностях палентологічного звання, зна
чить

пе~н'

нути хоча

8'ХИ, користуючись з "ких, людська
й покривленим. але

глибlнь-dе
тологІя

світу

Може

profundis.

подасть повну

на землі. Але ж

ж

поступовим

шляхом

цього й не

ніх

розвою

рокІв

про

всі

vласификувавши

основні

об'єктом ни

понад

надто

500.000
праЦj.

іх

То.

роди тварин, що жили за міліойни

перед н-rми і за мілійони років до

ВИГИНУЛИ,-sавдання

в

органічного

родів (П л ат е), ще-однак-не скінчила Сlоєі

дІзнатись

туди,

трапитись, бо не спІд

заб"вати, що зоологІчна систематика, маючи· своїм
",і Існуючі організми, й 8же

ли

ще проминуть століття,-й палеон

схему повстання та

може

думка може

нашо~ доби

остаточно

химерне.

Правда, можливі й щасливі
таких осягнень
палеонтологїі, як

випадки. Це
видко хоча би з
виразний образ розвитку сьо-

-
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гочасного коня. СправдІ, лanеонтопогіі ловелоси видобути по
ріжних мІсцях земної кулі та у рІжних шарах земної кори лиш
ки цІлої низки послідовних лрародичів цієі,так добf)е зианuі нам
тварини.

Межи всіма иншими ссавцями кІнь має дуже

відмінну

'ДОВУ своіх иіг. ТИМ часом, як у всІх ииших ссавців

бу

jснують

ло

п'ять-чотирі-три або принаймні по два пальці на кінчив.х. у

ко

ня та найближчих його родичів (о сла, зебри, кваги) на, кtнчинах

є лише С:>дин пал~ць обутий в рогового черевика.
н І
бачимо тваринку, завбільшки з лисицю,
що

:властиві для організаціі коня. Але ж ноги в неі

В
е о Ц е
має
озиааи,

не

кІнські: на

кожнІй-аж по чоти рі пальцІ, т& щей
й рудиментарний лишок
п'ятого, (тоб ТО. справно кажучи,--"першого"). Ця тварина-так
званий е о r і n у с з спідньгоо еоцену ПІвнічноі Америки.
у верхнІ,' же шарах того самого перlоду-' е оце н у знайдено

вже більшу розміром тварину, також з

органjза'цією

_он,.,

але

лише на чотирьох паnь1tях, без
рудиментарного п'ятого:
Це
о р () г і n у с. В СПjДНЬОМУ
М І оце н І
знайдено
дальшу
стадію трансформацію кІнської ноги У
м е з о г І n J с а, тва
рини, що бу~а завБІльшки з вівцю, а на всІх ногах мала
лише
по три пальцІ й тільки на заднІх
ногах-рудимент
Далі твари~а, знайдена у верхньому Європейському
н і,
якій було дано tfазву
а н х и тер j у м а,

четвертого.

м t о Ц етак
само

мала кінську будову, але спірanl.СЯ на землю неОДН'КQdИМИ трьо

ма пальцяr.,1И. Рудимента ж четвертого пальця вже не мала.
далі, в періоді

n

Ще

л і оце н Q В О М У знайдено знову, форму.

ближчу до сучасної форми.
Це був ~ мериканський
про т о·
г і n у с,
зазбільшки з осла, й дуже подібний до викопаного в
Європі
г і пор , о R а
чи
г і пот е р t У м а, що
ко ..
ристувавсSl лише 3 одного середкього пальця, але ж з обох
бо
к'ів цього основного пальця мав ще два менчих j
нечинних. 8
n л t оце н і ж таки знайдено далі n n і о г і п n у с а,

що мав тІльки оди середній палець, а по боках його в.е не

бу

по й слІдів копитів на пальцях рудиментарних.

ще

в ближчих до нас
а 'саме в
нього

шарах

нео з о й с І. К О і

Д і л ю в і я. л ь R И Х

однопапьчастого

І,

коня,

знайдено

нарешті,
е

останки

непаристокопитого

n

о х и,

справж

преДС1 авника

нинішнього родини-Еq u us.

Таким чином, генеало~чне дерево*)
коня
накреслено па
леонтологією хоча й грубими, але ж певними рисами. Ті
риси
коли пропильнувати відповіднІ

прадідів

коневих,

з'явища

органічної

*]

Родові.

кидають

органах

пра

одночасно багато світла й на

зміни й по инших

инші

еволюції (Г екс л і).

-
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ВІдносно РОЗВt:)J)
паРИСТОIОПИТИХ паnеонтоnоrlя
також по
дав показнІ свідоцтва. Знайдені, наприклад, в початкових шарах
е оце н у. тварини з групи Condylathra без сумніву були пе
реходовою групою межи копитовими

рослиноідними та ХИ)l(~ками

мнясожерами-Сгеоdопtа.
Таким

чином.

паІІеонтопогlя

принаймні

н а т я к ае,

що РОСЛИНОІДНІ

копитовці повстали 3
первісних мнясоідів.
Ще більш цІнним 1 важливим фактом для зрозуміння еволюцtt
ВИЩИХ тварин треба вважати знахідки вже згаданого
А р х е

о

n тер и к с а,

хамені

що лишив

ю р с ь кої

Archaeopteryx

свІй 8ідбит~к в

формацІЇ.

Itthograflca.

а

Uей твір

ознаки двох цілком окремих груп

через

те й

виразно

нинішніх

літоrрафСЬКОМJ
Н8званий

зпучує в

соБІ

тварин-водоземних

та птахів, бо має таку
структуру хвоста, ЯК мають ящірки. а
одночасно 80лодlє крипами й хвостом 3
піррям. однаковими, як
ЛIРРЯ

птиць.

Тоб то паnеонтопогfя,
та шматочки іnюстрацій ДО

подаючи нам найстарlщj документи
історіі землІ,
зроблен~х самою ж

землею, помагає nlOJlСТВУ спраВНІJ

ДИВИТИСЬ на

мииупе й розу

мнооцlнювати сучасне.

УІІ. Розселення тварин по земнІй купІ.

Коли придивитись JlO
того, ЯК нинІ роз:елено на поверхні
земної купІ тваринні органІзми, то легко помІтити, що часом на

віТID в близьких терlторlЯnЬНО
сім РІЖНИХ, одмІнних гуртІв.

площинах проживають істоти ЗОВ
Не

кажучи вже про таку

далеку

землю, як Ок~анія (Австралія, Нова Зеландія та сусІднІ острови,)
що має цІлком
своєрІдну фа,ну,-навіТЬ
близькі одна до одноі
землі, як, наприклад,
Африка
та острів Мадагаскар,
населені

тваринами ріжними.
далені

3

другого боку

відомо, що ИНGДЇ дуже

зе.мnі мають фауну близьку, а деякі

віл

гатунки й цілком од

накові. Так, на континеН1 ах } Фрицькому Й Азійському, не
ЗВЯ
заних межи собою суходолом, і тепер живуть дуже подІбнІ роди
слонІв, верблюдІв, а палеонтологічні знахідки доводять, що й в

АмерицІ (до кінця ділювІя) жили спо ни й верблюди •. антилопи й

тапіри. ОстаннІх бачимо нині знов таки в Південній Америці та
І ндіі. Коли··ж звернути увагу ·на розселення тварин ВОДНИХ, то й
тута враж1Є нас факт певної nокалізаца *) тварин: одні з
них,
наприкnад,:т. ЗВ. морські леви, живуть тільки в понад-()lгунових
*)Перебування в певних місцях стало.

-
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пасах, але яіколи Ре трапляютьеи

в пасі тропІчному. иншl

вуть ПО одиа БІк Американського' континенту-в

Тихому

жи

океянl,

але не бува.ють на другому боці-з 6кеяні Атлантичному.
Одже утворюється таке вражtння, ніби ріжні ропи тваРИJ.l
живvть тіль~и там, п;е вони пеР81сно повстали. А з того
ранІш
творилася хибна думка, що ріжні тварини

народилися

рlжниии

й лишилися незмін'ими вріжних, ОКDемих точках землі.

денчні ж теорії вцзнають, що кожний

Десиен

новий рід тварин, походю·

чи від родів 'попередніх, напочатку з'являвсq в невеликому

ОСfбностей на якійсь певнІй

точці земної кулІ, а

потІм,

числі

роспло

джувався й переходив до
инших місцевостей. 8 HOBfM краю, як
шо том,. сприяли оБСТ8ВИНИ, він мlг J1ИШИТ~СЯ майже в
своєму

первІсному вигляді, або ж-навпгки-з необхfдности мусив
СТОСОВУ8атись

до

нсвогй оточення,

при

змінявся до непі·знання

й

ТВОРИВ нові колІна. Але ж часто бувало, що, 8 огляду

на зміни

геологічні, представники того або иншого .ропу става.nи

відокре

мленими від сусідніх зе",еJТЬ і

лишалися

вони

ум~вин

могли

ПРИС1'осуватись

ПО

в своїй

більшій чи меячій мІрі трансФормувались,
лишаючи попе бою більш зц~бним
спр~ві

розпросторення

1

окрузі.

тамоwнього

.або

Коли

життя,

то

ж вимірали,

по

спритніщим. Таким чином,

·ТВ"РИR по земній

поверхні

в

•

вІдогравanо

р;шаючу ролю пересувгкня живих істот з одної географИЧАОЇ Tt'Jчки дО ИНШИХ, 'ІЦО В ЗООЛОГІЇ вІдоме під назвою пер есе n е Н
н

Я

т

В

ари

Н.

Рсзріжняють два способи переселення:
ли тварини перехоцили д~ И}fШИХ країв
с и вне.

акт и вне, ко

з власної вопі, й

коли їх переНОСtfЛИ з одної

ТОЧКИ

n

а

ДО точок инwих

всякІ стихІйні сили, незалежно від їхнього бажання.

Першим Імпvльсом до активного мандрування по свІтах бу
ло посліДО9не розплод'Кечня Я'КогосЬ твариного роду. ПОКИ окре·
мих одиниць того роду було небагато,-ВОНИ могли жити на ма

лій території ~ГYPTi, коли ж росплоджувались далі, то 8же їм
става по тісно й не вистачало на всіх поживи,-І тоді тварини
ПО'tинали лvч!.ми росхопитись далі й далі від осередку своєї пер
вісної батьківщинио, Позаяк,

таким

тв!.рини, що служили кормом

чи~ом,

для тварин

могли

місце, вони надили до нього й своїх ворогів, а тІ

пома"у

посувалися

за

попередніми,

щоб

переселятись

ииших, то,

змІняючи

вороги також

ловити

їх собі на

пожив.".

Такого ]90ДУ

вттяло майже

переселення

HiQworo

з одної точки до инших не

уя

утрудпення для тварин морських, що

"'д

0

цас велики~ вод ДОlСТОРИЧНО1 доби могли бе~ перешкод
майже по всьому свІті. Для тварин)Ке

суходольних

дальших M~HnpiQoJ( vтеорюваr.ась оцночасно з появою

п"авати

можливість
нових

ходолів, що виходили з-під води, то в одному, ТО в иншому

су

міс-
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ЦІ зеМНОl КУЛІ.

Геологія свідчить, що в історіі землІ
менти, коли нинІшнІ

не раз бували

континенти то зпучувапись ОДИН з

такі

одним,

ТО Знову роз'єднувались. Так, наприклад, Австралія, ЩО-ВИДИМО
-найдавніще віддІлилась вІд Африки (ще на
прикІнці месозой
СЬКоі епохи), до того часу складала частину великого
південно
го суходолу. З другого
боку
був
такий період, коли Південна
чаСтина Африки вfдділил:!сь від Африки
Північної й. одночасно,

вІл Північного суходолу. Це трапилось в період еоцену, коли се
реД1іНУ Африки, де тепер лежить Сахара,
заливало
море. Так
CSMO й Північна Америка до
кінця
терціару була в безпосере ..
дньому звязку з Північною та Східньою Азією,

а потім з'єднапа

ся з Америкою Південною.
З того стає зро:аумілим,
що величезну ролю в розселенні
тварин по
світі
відогр&вали геологічнІ
зміни, наслідком
чого
кІлька разів
було
цілком
перекреслено
rеографичну
мапу
землі.

Позаяк же цІ зміни

Відбували

коли одночасно відбувалися
климатичнf, то

сформацію, а

в тІ

перед'історичні часи,

й грандіозні *) зміни геологічні

та

розселення тварин

впливало
й на jхню - тран
CBoro боку ставила в певну за

Трttнсформацtя з

лежнІсть вибір того чи иншого мІсця ДЛJl перебування

животин

них органІзмІв.

Так, наприклад, тварини, ЩО з

осередків архаїчних

окея

иjв п~дходили до берегів тодішніх КОНТИRентів,-МОГЛИ, зІ змІною

роспологу води' й суходолу, опинитись в замкнутих вС'дозборах
середземних морях та
більших чи
повільно до нових умовии життяловою

Rагою

вод

морських-до

менчих озера.х. Переходючи
З с~лоних f З великою удІ ..

життя

у

BOnax

питних,

з

менчою

вагою уділовою,-морСЬКі тварини мусипи пристосовуватись,

ви

творювати в соб1 нові органи та й
змІняли
форми.
Копи ж з
часом висихали й деякІ з цих водозборів,-тварини мусили при ..
звичаюватись до болотяного,

а

далі -й

суходольного

Таким чином, в певних мІсцях витворювались

нові

життя.

класи, нові

типи. А росплодившись,
вони починапи мандрувати далі и палі,
чому сприяли періодичні звязки суходолів межи собою. І, справ ..
ді, тІльки так можна соБІ пояснити факти палеонтологІчних 3"5хjд'к останкІв певних родів в таких

.ІХ~леких
нинlШНЬОГG іхнього осідку. А як д~леко могли

землях вІд

відбуватися

м!сцSl

ман

дрівки певних родів, можуть свідчити бодай тІ слІди, що лиши
лися пам'яткою про пересеJiенвя первісних тапірів (prototapirus),
які, будучи дуже
поширенІ в
європІ,
заходили
на Південь в
Африку, а тако )І( М'андрували на Північ -по
всій Азії, перехо*)8елитенсыї •.

дили

~O

ПІвнІчної
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Америки,

а

вlдтlль-аж

до

Америки

Південної.
Але ж не тілкм самий голо,п, тоб то брак
шував тварин шукати для себе
иншого місця

поживи, приму
на землІ. Гнали
їх з рІдного краю на чужину й всякі стихійнІ
чинники: повіді,
вибухи сопок 1'а вулканІв, земле-rруси, велетенські степовІ й лІ

совІ пожежі, ЩО могли повстати з 'Іиннос.ти вулканів чи від грі
МОВИЦЬ. Далі певних тварин виганяли з батьківщини новІ РОДИ,
щО або ВИТІОРИЛИСЯ на місцІ, або ж прийшли з якогось иншсго
краю, й жити з ЯКИМИ в сусідстві для
тварин
певного
кодла
ставало небезпечно. ТакІ могли бути імпульси для активноrо пе
реселення животинних орrаНізміВ по широкому простору земли.

З другого боку були й иншl чинники, які не виганяли І до
му тварин, а просто переносили іх в далекі кра! без іхньої на те
волі. Таке пасивне переселеННfI в зна~ній мІрІ було однаковим І
для тварин, І для рослин, ЩО також силоlФ

стихІй

розносились

по усІх всюдах. Всякі спори*), яйuя, nярви чи хризаліди
істот зривалися 3 свого мІсця з вІтром і заносилис.я на

малих
далекІ

просторониl через. гори й моря. Рlжнf птаJИ, що ходили по JfКИХСЬ·
вожких

грунтах,

умазували

в глей ноги,

f

разом з тим глеєм,

в якому були не тільки зар одки, але І дооосnl

малІ

органІзми,

--переносили іх туди, куяи залітали сами. Павуки могnи на влас ..

ній павутині

переноситись вітром до нових да1:еких. навіть заио ..

рських країн, як це довеnено пfзиlщими дослідамя. Нарешті, такі
організми, як комахи, а особливо метелики,
теж цІпком пасивно, силою

великих

тек само

ХУРТО9ИН

птахи

переносилися з

одної краіни до инших. В·ДОМО, наприклад, що під

ryparaHIB європейських птахів ааганяв в11'РОМ

й

аж

час

великих

на

Азорські

с~трови.

Другим стіхlйним чинником, ЩО розносив

ТВІІ рин

по

всІх

закутках CB~TY в вода. За весняної повІді прудкl стумки збігають
aj стрімких верховин, несучи • собою силу орrаиlчних зародкІв 1·
самих організиlв в ДОЛИНИ, до рІчок. З річок течією

виносить іх

ДО моря, а там морські ХВИЛІ та вже морськІ течії пfпхоплlOТЬ

іх

далі й несуть до чужих берегів, чи то якихсь островів, чи то й
иншого -.Континенту. ~ НарештІ, в океянах періодично зриваються
смерчІ, що захс. плють у своі водянІ стовпи силу

Br ди

вкупІ

з

тваринами й nуже пруд~о переносять іх
на далекі простороні.
Відомі випадки,
коли з смерчів підхопnюють частину води низь

кі хмари
іх

не тільки манесеньких морських ТВ:tРИR, а навІть риб

й заносять над суходоли, де вони можуть падати з дощем

втрапити до несолених озериих вод. Иноді тварини

переїздять

великІ водяні просторо ні на кригах, деревинах І на инших

*] 8ародки в формі насіння.

й

бlль-

,-
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ших Т8uринах то-що. До пасивноrо ж пересе!'fення тварин треба
віднести й перевозку їх ПlOдьм~ з одии1t кІнцІв
свІта до ИНШИХ.
При чому люпе пересиляють певних тварин
зумисне (наприклад
-господаРСl-КИХ та
забавних). а
НАших-перевозять неСВіДОМО
[наприкпап, бліх, вошей та 'инших зовнІшніх І серединних ларази ..

ТІВ].

Крім зазначених, були ще й

маСоВІ, 'р-аnів-пасиеиl

ман·

ДР~ВКИ тварин на далекі земnf, ПО чого tпонукали їх ДОВГОТРИ
вапі причини стихійні. Так, наприклад. величезні ссавці (маму
ти), плазуни та й ВСЯКі иишl РО!1И пІд час, копи в

період

.nіпю

зJвлt.НИЙ 3 півночІ сунули величезні крижаНІ шаРИ,-відсувалися
на південь. О !(ИН ча~ гадаnи, ща, з тієї доби t нзші європейськІ птахи
завели соБІ звичай, що-кожної
ocei-lИ тік~ти до вирІю.
ПересеnяJOЧИСЬ з тих ЧИ ин ших причин З місця
первІсного
C:Boro проживання на мІсця нові, одні 3 орган(змfв, ЯК вже було
зазначено, nристосовувались до нових
обставин життя,
инші
гинули,
падаючи
переможені
в
ЖИТ'rьовtй
боротьбІ,
иншl
мішалися 3 другими. близькимРІ собі тваринами й так зм'НЯnИСЯ,
що утворювали спочатку
нову
породу, а
потім І
новий
рІд.
Таким способом повстали "локальні", місцеві РОДИ, що при роз'вд ..
яаваі континентів, лишалися вже
тільки s певних
землях. З
того ПФ рfЖНИх місцевостях повсrаsари локальні фауни,
непо

дібні до фаун місцеВОС1 ей инwих, наоеіть близьких територіяnьно,
ЯК, наприклад, Мадагаскар та

Середня Африка. Проживаючи JlOBri

перІоДИ часу в певнfм оточе~ні, певних кліматичних та инших
УМО8инах, чимало родІв настільки .. принатурулись С4 8 СВОІХ ста
лих осlдках, ЩО перенесенІ
осlбнос,-и до
умов инwих вже не
можуть пристосуватись, як то кажуть, .. не піддаються аклІмати
зації It й гинуть. Однак, є багато й таl(ИХ родІв,
що дуже леГКQ
миряться та П,РИЗ8ичаЮЮТltся ДО ціпком нових природніх

УМОРИН.

ВОНИ однаково добре ЖИВУТЬ 1 розвиваlOТЬСЯ по всіх
геоrрафи
чиих шир~тах, ЯК, наприклад, пеякі метелики [канчатцl-Vаnеssа],
птицІ [rопу6и, гоnсбці], ссавці (мишІ,
пси), не
кажучи вже про
зоолоrlя
називав
n о n 1тро пІч н н м и,
або
кос м (:) n о ПІТ а м и.
Але ж І космополітизм не буває аБСОI1ЮТНИМ; тварини все таки
підлягають певним змінам, хсча б І R межах свого роду. З дру
тварин нижчих. Такі роди тварин

гого боку жадний космополітизм не

доводить

тварину 'до такоі

змІни її органІзму, щоб вона могла жити однаково скрІзь І

ди. Тим то нема на землі тварин, однаково

здібних

всю

жити,

сти й ПЛОДИТИСЬ то на суходолі, то в ріжних шарах ВОДИ, то

ро·
на

землІ, чи в землі.
Як вже

зазначалося,

найбільше

псширені теритсріяльно

тварини морськІ, а з них ті, що живуть на біїtьшій глибині. бо
там умови житrя ДЛЯ них
більш-менч ОДЧ8кові.
За ними далІ

-
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йдуть комах,"" ПТR.хи Й, нарешrі, бfль-шj хре~етники.
Такий роспод1л РіЖНИХ тваринних організмів на повеРХНІ землі
залежить від тих перепон,

що ставали

тварина.м

на шляху ПjД

час іхнlх переселень. Головними ж
перешкодамJ.f були зовнішнІ
природні умоеи. Тварин морських стримували довгІ скиби :;емпІ,
особливо континенти, що йдуть в наПРЯМі меРИДtальнсму (з Пі В

НОЧІ на Південь). Через те й морсь!(а лонадбережна' фауна
берегІв Америки tJrає в соБІ

обох

такІ вІДМР-lНОСТИ. Дnя тварин

сухо

дільних перепонами на шляху ставали В')nЯНі простори та

висо

КІ, ВКРИТі Сl'Jlгами гop~. І тут

знову

помічено,

сrримують розселе::lRЯ тв9.РИН Н:lземних гірські

тягнутьсь також з П'в~очj н& Південь.

T~K,

ЩО

пасма,

найдужче
копи вони

наприклад,

розрf

жняється суходольна фауна Західньої та Східньої Америки, епо
Довш якої тягнеться f(Qрділ'єрський та
АЧlIСЬ1СИЙ
бар'єр.
ТИМ
часом вподовш гірських "асів тварини манпрували з ПІвночІ на
Південь, не зважаючи
навіть
на температурні
рfжчицї' Та й
взагалІ умови температурні грали менчу ролю в розселеНfiі

рин по свІті. Про це свідчать факти, що в країнах зовс'м

жн~м л~дсонням живуть тва.рини о,цН<;'к('·вих
по країнах, з однаковим ПІДСОННЯМ,

рітні роди. НаПРИК18Д

Тр.: пічні

часом

округи

тва

з рІ

родів, і-навпаки
траПЛЯЮТЬС91

Бразілії й

зовсІм

по

умовах

підсоння, й по умовах rРУИl'іg та рослинности дуже подібні ДО
тропічної Африки, О.!Інак маю"'ь дуже відміННІ фауни. Так само

.й

між ПІвденною Африкою та

Австрал~єю

ріжниця

зазчачених

умов не значна, а T~IM часом рlжниця в
Фз.уні-величезна. Але
ж в СубтроПІчнІй Афоиці чи Австрал і живе багато
тварин од
накових, як у пі9Н'ЧНИХ земпях.

НарештІ є ще й суб'єктивна причина, що завважає

твари

нам мандрувати, це-обмежена зді6ніс rь деяких тварин до

при

стосовання.

Отож з вище~азначеRИХ прич.ин сталося

так,

що по ріж
(рунтов

них кінцях світа, нав;ть, і подібних по Кl1іматичних та
них умовах, ще з часів даВRОМИЯУЛИХ

кальна фауна. UЧ

,творилася

віДМінна

ло

відміннІсть наст~льки велика, ЩІ) для зручно

сти ознайомлення з тваринним CI3ЇTOM. є

потреба

поділити всю

поверхню землі
на
акремі.
з о о г е о гра Ф и ч н і
0кру г Н.
ПО
думцІ
С к Л Я тер а,
потім підпертій

у о лес о М,
більшl~ть ПРИРО'цник!в поділяють землю, при
ймаючи на увагу ріж~ицю в роцах тварин Т'І Іст~рію росподілу
іх,
О

на
кру

таких

6

з

о

о г

е

о' гр' а

Ф

и

ч

них

г:

l-П а л е арк ТИЧ Н у,

що охопл:оє

'Всю

Європу,

Північну Африку. (до Сах.ари), й Середущу Азію [до Гималаїв
Південних ХИR];

2 -Н

е о арк ТИЧ Н У,-ДО Я~ОЇ

належить

та

ПіВНЇLJна

-
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r

Америка (ДО Мексики) та ренланпія;

3-

Нео тро

n f

ч ну, що охоплює Сере.цущу

Америку,

Піаденну Мексику та ЗахіJlНIО Інді., (АНТИЛЬСhкі Острови):
4-1 нді й С h К У
(чи
о рІс н т а n ь н У),
склапається з передньоі Індії, Південних Хии та частини
ських островів (Вор нео, Ява);

5-Е Ф і о п с ь ку, куди налеЖИТIt ВС" тропІчна
ка, М адагаекар та тропічна Арабія,
й-6-А в стр а л У ·й С J. К у, що о,опnюв

Нову 3епанпlю, Нову Гвінею, й

частину

щО

Малай

Афри

Австралію,

Маnайськи:!

Острові.

(Uепебес, Тимор і т. д.).
Цей поділ землі на lоографмчнf округи було

sробnено на
ПI'дставl роз~еленкя переважно ссавцІв, птахІв та плазів, а це
nуже аідповідав тому. як було ще в доБІ терціяру, коли перше
місце між суходІльними, тваринами посідали ссавцІ та птахи. Зго
ПОМ було запропоновано (Г ель при н) рахувати лише n'JlTJ.
основних округ, З'єnна1:WИ двІ подlбlfl (особпиво н. П'вночі)-Па..
пеарктичну та Неорктечну-в

одну-Г о пар кти ч н у.

найБІльш своєрІдною І найБІльш старою фауною

тьея округа

А в СТр • л І й с ь к а.

Вона

такими прздавнlми типами тварин, яких вже не

по инших континентах. Тут ще живе чимало

вІдрІжняє ..

відзначаеться

І_снув

таких

щО 31!ЛИШИЛИСЯ від крейдяної доби й дуже мап0

вІддавна

організмІв,

рfжняться

в:д

7варин, що були в месозойськІй епосІ. ВідІрвана від
инших
зе
мель в глибокій
минувшині
й дуже
мало
населена ЛЮДI»МИ
ще й нині, АвстралІйська ОРКУГ& мала
Haz.TO сприятливІ
умови

для життя таких тварин, що ПО инших TO~Kax землі

не

могли б

комкуровати з більш розвиненими сучасниками. З огяду ж на те,
що тут ще не було спритних хижаків, котрІ з'явилися на земnl

по вlJlДI'ленl

;, встралlУ, тут заховалася ціла ~изка низчих ссав
ців торбинчакїв [Marsupialia], та яйцеродних,
ОДИОПРОХОДО8ИХ
ссавців (Monotremata). З загального числа всІх 42 родин торби
нчак'в, що е по свІті, в Австралії живе 38 родин, а з 322 родів
лтажlв, що живуть в АвстралійськІй окрузІ, 204 не
трапляється
ніде инде /У о л е с/. Нова 1к ЗеландІя, яка ще раніш відокре ..
милась від Австрал!ї, ніж Аастрапія-- вІд Африки,---не мав навіть 1
торбинчакfв. За те в ній захорапися надзвичайно стародавНІ форми
хребетників: безкрилий кІві [Apteryx/, ящірка Гатерія та недавно

винищенІ

Малайцями

величезні

птахи-Dіпоvпіthіdае.

Цікаво

зазначити, що в Австралійській
окрузі
майже
нема
СПЇаочих
птиць [8ейдовський], як нема мІсцевих родів комахоїдів
та
КО
питовців.

Нео тро піч н а

округа

відріЖНJlЄТЬСЯ великим чи

слом своєрідних родів тваринних, що лишились

ці ару,

тута з часів тер

до ЯКИХ ШЛ;J\СО:.f п~~еселензя домІшалися р~ди

з

инших

-
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округ. З властивих тварин, тут суть викnючно

пnасконосі маnпи,

яких нема в Старому світі, потім-паНЦИРНИIИ, комахоїдн,
лами
(яким В. Старому світІ відповідають верблюди), багато є
своєР'д
них хижаків та гризунів, а з поміж птиць трьохпальчатl струсі,
[Paramedeidae]. тукан (Rhamphastidae), до 400 родtd калібрі
(Trochilidae). ~ плазів тут є видатні предстаВНИ1tИ старого ча~у
полози (Воа), суть отруйні ящірки (Hefodermatldae), алігатори t
т. 11. Нема ніде на земnі тякої ріжноманіТности комах, між яки ..
ми трапляються надзвичайно яскраві барвами метелики

та
хи
мерного вигляду жуки. Взагалі, після Австралійської,
Неотропіч
на округа посІдає друге місце по числу родів своєріпних тваРИR.
Г о л а р І{ тич н а
округа охоплює найБІльший шмат
земної поверхні. Межуючи на ПівночІ
з бtгунорою
смугою, во

на сягає на Південь аж до Сахари, на Заході доходить

до ее

реднє американських прерfй, а на СходІ до· Гим&лайських гір. На

·

ЦІИ велитенсьtc]И простороні
суть самІ 'ріжноманітнl грунти й
підсоння. Від крижаних гІр Півночі й аж до роспаленоі Африцької пустині по ній розхидалися високІ с·иіговї гори
та
глибокі
долини, густі ліси й широкі поля, великі й малі озера та
внут
рішнІ, середземні моря. Однак, не зважаючи на те, за винятком

дуже невеликого числа більших систематичних груп тваринних в
uіЙ окрузі майже нема таких особливих jCTOT, щоб вони не

зди

бувалися І по ииших зоогеографичних округах. 3 поміж
есавuів
тут є лише одна громада щурів з защічними, торбинками Saccomyjidae,) що не трапляється ніде иице. 3 менчих угрупувань (ро

·дин) тут живе биковець (Ovibos], щ? пІдчас формації д~ві.альноі
жив і в середній ЄвропІ, козорога антилопа(Апt'lосарга),
ка родин своєрідних JCомахоїдlв ·та гризунів

[в частині

тичній) та чимало родин рослиноїдних ссавців, як

козулі, сарни, зубри, ЯКИ і т.
класи. водоземних бачимо тут

Amphiumidae),
Amiidae.

а

Інд і й с h

помІж
к·!!·

n.

(В

частині

С130єрідні

осетрових

от

декіль
Неоарк

верблюди,

ПалеарктичНіЙ). 3

родини

(Serenidae

та

риб-Lеріdоstеп~dае та

[о Р ї є н т а л ь н а] округа

визна

чаЄТIDСЯ найбогатшою в світІ фауною по ріжноманітнuсти. В ній
лишилося чимало форм терціяру. Правцопоцібно, що ці
тварини
nереСИЛИЛИСD сюди в добі змін кліматичних з округи Голарктич
ної і втримались тут і в окрузі Ефіопській.
На орієнтl пр~ж~ває велv.:ке число ріжних РОЦ1В малп, а в
тім числі
дві
своєрідних родини-Gаlеорі1 hecid ае й Tarsidae.
Є окрема .родина комахоїдів (Tupaidae), суть орангутани та
гіб
бони, особливий рід слона. однорогІ й двохрогі носар оги,. малень

КІ ЖУИrlі оленьки

(Tragufus], ·своєрідна ящірка-Маніс, тап·іри
(Tapirus m~layanus) і т. д. TY'r же проживає багато великих і·
малих хижаків КОТЯ'{ОГО роду--тигри, п:=!рди, !1L!.нтери і т: п.

-
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Індії походять дикі кури, бажаНtИ, пави, rиндики. Тута ж

водяться

найбіЛЬШ
отруйнt
гиди,
ЯК, наприклад,
ОКjЛЯРНИКИ
8ели!<у р!жноманlтнІсть родІв комах [особливо-мете ..
ЛИКіВ] збеРігає в "'собl палкий орієнт.

[Elapidae].

ВЕф І о

n

с ь к і й

ОКРУЗІ є дві людоподfбних

ро ..

ДИНИ малп-горипа та шимпаR3, рlжнf роди
павlя:нІв, бегемоти,
жирафи, зубатІ комахоїди (Oryct eropus), Місцеві носороги, одно
горбі й двухгорбі верблюди, смугасті коні
(зебра 1 а квага), ан
тилопи, крокодили, ящурі. ЦІкаво. між иншим,
зазначити, що в
Ефіопській
окрузі
нема
місцевих
овечих
родІв "оленя, вівцІ,
кози.

З хижакІв тут проживають леви, ягуари, гіЄ1-lИ,
ВОВКИ, ли
сиці, шакали. Але ж нема ведмедІв.
П га1:И тут не мають
таких
ріжноманlтних представникІв,
як в окрузі ІндІйській. Але ж опн!. з
наших свІйських птиuь
перпичка t ТІентарка)
псходить родом
з
ОКРУГИ' ЕфІопської. З
плазlв тут >кивуть великі желви, xaMerreOH· та гадсящури.
Дуже помітно в і др1жняється
вІд фауни
загально-Ефіопсь-.
кої фауна острова Мадагаска.ру. Більшість
есіх
місцевих ссав ..
ціа-напівмалпи, що рідко трапляються по инших МJ·СUЯХ В
еві ..

ті. Досить сказати, що з існуючих на M8дaгa~Kapi 45 родів малп

25
І1Ю

радів-Місцевих. Але ж тут нема жадних великих
групу

звtрей

заступлено

лише

чотирьма

(Vlver;dae). Нема тут і великих РОСЛИНСJЇДНИХ

хижаків, й

родами

Вlвер

ссавців, що

жи ..

BY'rb в сусідній Африці.
~.Одже,
оглянувши
загальн!
розселення TBap~H по землІ,
треба прийти до висновку,
що лише на ве~иких просторах, де
були самі ріжиоманітні умови життя, могла
розвинутись велика
рlжноманітність животинних фОРМ. Тим часом, як

ція менчих земель (АRстралія з

сприяли трансформацfі тваринних

її

островами,

ся,

u.to

там з

роду 8

не

розгалуженнJO

вже мало

вони й са.мі не дуж~ п~длягали змінам, а одночасно

f\fожливlсть 'затримуватись

ізоля

Мадагаскар)

організмів. та

їхніх родів. Лишившись 8 Ta~iM оточеннj,

рання

зміняло ..
й

рід, бо не було

мали

там.

конкуренції з тваринами, .бlльш р'озвиненими й більше пристосова
НИМИ дО життьової боротьби.

Розпросторення
тя проваnять у

тварин

водІ, треба

водних. Тварин, що все. своє ЖИТ
поділяти на два гур'ги:

мешканців

морських, 1'об то тих, що жив~'ть по воаа){ солоних, та

мешкан

иів вод питних (або-солодких), чи то таких, що живуть по

рl

жних водозборах, куди не заливає солона МОРСЬКІ! вода.

Що торкається тварин иорських, то їхній' гесграфичний рос

n

r

Д1Л не має В'дношення до континентів, а одночасно й

до зазна

Ч~Н'~Х ВИІце З"Jогеографичннх округ. Голо"вним ЧИННИКОМ, щО при
мушує тих ЧИ ~fНШИХ морських таарин до життя

в

Р'іжних

міс-

..
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ЦІВQСТЯЖ. ЧИ ТО В па ~I тропІчному,
ЧИ в пасах бігуноsих,-чи
то В глибинах океянlв, чи ближче' до їхній поверхнl,-треба вва
жати теппину води. ВідПОВідно до того. в якій теплині призви
чаіnись жити ті ';ІИ иишl· МОРСIDкі тварини,

триматись певних місцевас rеЙ.

Р ле ж

вони й

часами

намагаються

й вони

змінюють місце свого первісного.' осідку, здебlльwего
данному випадку стихІєю, що

. розселює

тако ж

пасивно. В

морських тварин

по рl

)кних водах, найчаСТlще бувають морські течії. Вони або ж зага
ня ІОТЬ тварин в далекі від іхньої
батьківщини країни, або ж
Н&В:1&ки-ке

пуска:оть

їх перохадити з од ноі частини води

д!)

другої. Особливо стримуючу ролю відогр.9Є веЛИКІ екваторlяльна
течія, що має напрям
протилежний
обертанню
земноі кулі.
Для багатьох морських тварин вона
уявляв з
себе кордон, що
не дав їм змоги перейти з
одної до другої півкулі землІ. Крім
морських течІй перем:щеннlО водних тварин допомагають морськІ

хвилі, ЩО відносять ЛЯРВИ,

явчка (риб'ячу

родки 'До чужих берегів. Перепливши

кашку)

далекі моря,

можуть не втрачати своєї життьовости Й,

та иишl зn.
ті

приставwи

заРОАКИ
до

чужих

берегів, заплоджують тута нові колонії.
Всю морську фауну
(по думці
ю R тер а)
є З9ичай
подіпяти на три віДді пи:
п е л аги ч ну,
п о над б ер е ж н у
та
г n и б и н н У.
е n аги ч н а
Ф а у н а
Рое має геQграфичного рос
поділу. бо вона складається з організмів, що : живуть або ж на
самій поверхні води чи в її ЗОВНішніх шарах й легко перемі

r

n

щуються по в:іх на'рямках в океянах (це-так
н кто н).

Здебільшого бачимо тут-нижчих тварин

блакитна-зелених, або-мІнливих

кольорІв,

n n

званий

а

прозорих,

часто зовсім мняких,

як драглі [перетвори •. мнякуни[.
Але ж
Існує
чимало й пепа
rичних риб, ,що або ж стало живуть у верхніх шарах води, або
виходять з глибин на якийсь час доби (наприклад.
Scopelidae,
Вгата),
що вдень перебувають в глибинtIих шарах, а
на
ніч
-спати -підпливають вгору. до поверхні
води. По всІх морях
теплих кпимаrичних пасів

в

холодних

морях

пепагична

Півночі

й

фауна

ПІвдня

вона

однакова, але

помітно

ж

відрІ ..

·жняється.

П о над бер е ж н у
вІдмінність по ріжних

фа' у ну,

географичних

з огляду на

округах, поділяють

її

вІдпо

відно до кпиматичних пасів: на l-тропичну
(Індійська, Атлан
тична й Захіпньо-Америкачська), 4-арктичну (Північну) та 3антерктичну (ПІвденну). Найбільш помітної ріжниці понадбереж
на фауна набірає там, де

бами

землІ

фауна

повз

рному

морях.

8

Н1.ПРЯМі

берегІв

великі

водозбори розмежовано

мерид:яльному.

Амери.канських,

в

Особливо

ски

своєрlдн'І.

Середземному та Чо

~

Найбогатча

ставникІв

97-

й найріжноманtтнtйща фауна тропІчна.

фауни арктичної

3

пред

переважно трескаві риби· Gadus

мап0 родІв трапляється іу водах антарктичних.
Що стосується
Ф а у н и
г л и б и н R О і,

чи

то вона

майже не мав ~jдмінности у ВОД5Х теплих (тропічних) від вод 'хо
лодних (арктичних і антарктичних). Це залежить від того, що во

да в морях на глибин.і від 2000 метрІв по всІх широтах
світу
має майже однакову теплину, подібний тиск та просвітність. Ра
нІш гадали, що по великих глибинах моря [глибше за 500 мет
РіВ) не може бути життя. Однак потІм було доведено
помилко
вість ЦІєl думкв. НавпаКИ,-можна гадати, ЩО й
на
глибинах,
більших за

5000

метрів, ЖИВJТЬ ріжнl тварини, при

чому в тих

cnfnHlx шарах існує ЧИМ8 rro тварин само го давнього походжеиня,
лишаючись. там в малозмjяених родах в:д праві.у.

rl0заяк в глибоких шарах води панує повна пітьма,

то ба

гато глибоковопних трарин, не маючи змоги користуватися з оруд

дІв зору, остаточно втратили очj. Инші ж маJOТЬ особливІ прила
ДИ, якими самІ соБІ освічують околиuі, й можуть бачити.
Баrато
з тварин глибоководних мають зовс м чорне або темне nr б8РВ
лення, але ж деякі раки-·білf й прозорf, ииші
(напр. ArlsteuS]
мають дуже яснІ червоні кольори. Між представниками глубо.lО
водної фауни трапляються досить велики тварини, порlвнюlOЧИ з
іхніми родичами, що живуть в шарІІХ
поверхових. Ці
мешканцІ
вІчної темряви мають особливІ властивости в пристосованні ДО ве

личеЗНQГО тиску води на повеРJНЮ свого тіла. Тим

то,

коли

їх

прудко витягнути на повітря, то вони так роздимаються. що гус
то-часто їхнє тІло не витримує внутрІшнього тиску й

розрив" є

ться, мов вибухае. Це запежить від того, що зовнІшній тиск повІтря

надто малий, щоб втримати форму їхнього тІла й
вального

осбливо

пnа

міхура, наповнено зконцентрованими гаЗАМИ.

Н.ше

Чорне море

має своєрідну

фауну. Так, наприклап,

відомо, що в ньому зовсім нема правдивої фауни глибоководної. По ..
чикаючи вже з глибині
пркближно на 160
метрів, у
Чорному
морі не можуть жити жаднІ істоти, за вииятком
тlЛЬkИ
певних

Мjкробів, позаJlК всі глибинні шари його води отруєно СI'РОВОJl
нем. Присутність ~епикоі кількости цього газу на дні моря має
звязок ше з Jlоісторичними добами. 3а часів пліоцену Чорне мо
ре злучалося з Каспієм, але ж було відр'зане від океяна. Копи
ж потІм воко

відокремилось

від

Кайспійського

й

злучилося І

морем Середземним, то солона вода більшої удіnової ваги поча
ла заливати з мори
Середземного /через Босфор! й осідала на
Дно. Одже, непризвичаєні до солоної води черноморськІ тварини
почали масово

гинути, а трупи їх,

опадаючи

ликі шари органічних річовин. Ті річовини
ся, а наслідком

роскладу

утворюєrься

Аа ДНО, утворили ве

ступr.'ево росклапають

сіроводень. Таким чином

./

-
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8 Чорному морІ заnишиnися мешканцІ його

пише

в

ПОlерхо

вих, мап0 J:ОnОНИХ водах [розведених водами ріЧОК] й ~e отрув·
них "газами, ,JIIKf не
підходять аж в шари
поверхові. До Чорного
моря пересеnиnось однак чимало
родІв з моря
Середземноrо.
тfn&ки ж небаrато 3 них принатуриnись до нових УМО8. ТИМ то
й не бачимо в Чорному морі більшости тих тварин, що живуть

в

Середземному чи по океянах на

однакових rеоrрафичяих ши

ротах.

Нас е пен н R В О Д n и тни Х. Фауна СОnОДКОВОДК&
напевне походить вІд nавиіх морських форм, що пристосуаались
до

життя

факт. що

спочатку у водах

8

напівсоnоиих.

ilpo

морях Існують препставники майже

це

свf,цчить той

всІх солодковод

них родІв, тим' часом, як по водах lІИТНИХ-ПОРfВИlOlОчи-дуже мап0
представникІв СОnОНОВQДНИХ. Деякі з

низку

nOKoniHb,

по

такоУ Міри

що не тільки сами вже не

солоновопних,

перейшовши

принатуриnись ПО води

ПИТНQї,

можуть в еоп'оній воді жити,

але ж

І яйця їхнІ
перенесені ДО води морськоУ, гинуть. Через те ве
лика частина рj'fНИХ
органfзмів
уперто тримаеться й по маnо-'

водних водозборах, однак ДО моря не втІкає. Але ж-навпаки
~YTЬ такІ риби, ЩО визнаючи за свою батьківщину море, запnи
ва.ють до річок лише на часину, щоб вІдкласти там свою кашку.
Тварин питних вод тако ж можна подJлити по геоrрафичних
пасах, позз.як загальчий їхнІй характер
ти вJд того,

пІд яким

Вида тнlщими

зміняється, в зsпежнос

пfдсонням вони стало ПРОЖИВАІОТЬ.

представниками вод питних

можна

вважати

раків (Astacldae). В ріЖних родах вони існують по річках всього
світа. Це свідчить про дуже давнє генеаJтогlчне дерево раКіВ, шо
доводят. і його закам·янілости, знайдені· ще в юрській
формацІї
Європи.
НаприкІнці Тf)еба
згадати
про
фауну
r Іре ь к У та
під з е ~ н у.

Верхів'я ВИСОКИХ гір мають С80Є властиве

населення,

що

не .радо спускається в долини. Є кілька родІв птахів,
що
пере
важно перебувають у височині, гребуючи
житrям
nОЛЧН,
куди
ВОНИ злітають часами по здобич.
З
представників
ЦИХ
птиuь
перше місце належиться кондорові [Sarcorhamphus). ЩО живе в
яайбtпьших високостях Південно-Американських Андів. Так сам"
й хижак суп
[Gураёtоs]
перебуває
тільки
по верхів·ях
гІр

[В Європі]. Баранці [бекаси часто залітають аж до

5000

в гори. Так само можна тута здибати й колібрf.
З ссавців на верховинах, вже
вкритих
віччими

трапляється заєць БІляк, в

Гималаях-муфлон

[OVЇs

метрів
снігами.

Hodsoni1]

та як [Роёрhаgus].
Звертає на се'іе увагу той факт, шо гірська ф:а.уна чи то в
тропіqНI:lХ, L,и В холодних чи в cep~ДHьпгo піДСI)~·tя країнах БІльш

-

99-

• менч oltHaKOBa. Це ВИДКО НІ р1жних роnах комах, що зд~бlnьwа ..
го траПn5tІОТЬСЯ по верховинах всіх географичних ТОЧОК землІ
[8 Європі, в Азії, Перу t Т. д.! й дуже поnlбні межи собою.
n 1.а. з е м n е ю. по печерах та rnи~оких копанках ЧИ
криницях живуть стало переважно нижчі тварини,

вуки. rробs.ки. шкараnупники. ДеякІ

а також

перебувають там

па·

тимчасо

во, ииші ж проживають все своє життя.

В ТИХ, ЩО живуть

постійно в

пітьмі. дуже мап0

піrмеиту, ·помічаєrься значна прозорІст. та ,uеrенерацfя

в

шкурІ

. або ж

t

повний брак .оруддів зору.

Так само здебlnьшоrо сn1 ПНМИ або майже слІпими
J пІдземнІ ссавцІ (напр. • кроти).

Очевид"rо. ШО життя в ПОВ9і1і
в

РОЗI!f;fненнf зору.

бува~т"

пІтьмІ H~ викn~каl потреби

а натомtсть удоскоиаnlOlОТв инu;xl

ЗМЯСnИ

(НЮХ. слух, дотик), 3 ПQміччу !. КИХ
мешканцІ. пlТhМИ анаХОJlІІТIt
соБІ ПОЖИ9У· ро спинну чи мож,ть ВЛОВИТИ якусlt ЖИІУ 3lXобич.

УІІІ.

ЗакІнчення.

Наведені lІище факти та

:а'явища

тварин, а також І тІ ВltКОПХИ, ЩО

:& ЖИ,.ТІІ ісмуlOЧИХ

зчаходят.ся І

давнІх

НИМ!

wnpnx

земяоі· кори, :І очевидністю говорять нам :аа те, ЩО. орrанічиий
світ, JlJCИМ бачимо ЙОГQ на землf,- не створено JНЩОЮ, иаnnри

РОДАЬОfO СИnQIО, а повстав вІн WnЯХQМ nQ.іПhПОГ~ РО3QИТКУ форм
найпростl щих. Але ж наш викnап бу. би неповним,
копи б по
за наведеними з'явищами nристосоваМНIІ. зна.хідкам\! naneOMTOnQa
гічними та фактами зоогеоrрафичмими,
ми не еnИIІИnИ б
уglrи

на

так

зва.ноМу

основному

біогенетичному закоиl, про

якоrо

раз-у-раз нагадує нам
ембрlоnоrіJl, TOS
ТО наука, що студіюt
початковІ етадіі розвою орrанізма, тваринног() Іародка [ембріона].
Можн!. ск&заТ;.І-Ж!.ltна 3 наук,' про "1<1
буn. мо •• вище, не

дає такого перококуючоrо ДОІ(З,ЗУ еаОЛIQцtЙffИХ те~рlй, JlК емБРI
ологія, що похазує
нам
на"Вtч в розвитку кожноrо ОКJ)еиоrо
ембріона, М~ВЛЯ!.
ЖИ9У істор!ю
BChoro ТВ!J)ИННОГО
свІту. Uей
закон пІд назвою
закона
Ф ипо r е н е 3 и
вперше бу.
ло зазначено швейцарським природииком
А r а с і
(1807-1873), а потІм ["РУНТОВКО ОСВІтлено французьким видатним . ВІ"У·

r

ралІстом
е к к е лем
Полягll.Є вІн В тім,
ЩО

(1843-1916).
кожна жива тварина в сао!му

РОnКОВОМУ [ембріональному] стані

послІдовно

переХОJ1ИТЬ

3&-

стадІІ

РО;ВИ1'іСУ всього тааРИИ!іОГО сз\ту. Тоб TJ
кожна 3
ем5рl онаnа·
них стаДІЙ
організма незмінно
повторює собоlO прадавнІй стан

100 тваринного - свІту, Вlдбиваючи в розвиткові окремого

еВОЛЮЦіЙНИЙ розвиток -тварик, що відбувався
років у неаЧИСЛИМІЙ кІлькости
історіі

попередніх

Той

протягом

кІлька

Кілька ГОДИН, чи й ще коротче, але ж

той

пр6ТЯГОМ Мlпійонів

істот.

наших прародичів відбувається нині

роткої доби, що може тривати лише

ІндіВlда

переБІг
дуже ко

тижнів, або навіть

жадна тварина

не

може

його обминути.

3

того випливає, що

навіть ті

тварини,

К0ТРІ

остаточно

вигинули в часи, неймовірно від нас
далекі, й
не лишили
по
собі жадного спадку, в ДіЙСНОСТИ ЖИВУТЬ В кожній сьогочаснІй
тварині, нагадуючи про себе в час її

8ізьмІм кілька прикладів.

СJ.огочасві птахи, не має в

ембріонального розвитку.

у паоуги,

котра, як і всІ

мнші

дорослому стані й натяку на зуби,

в стадіЇ ембріональній зуби

Існують.

Т4К само у струся в

пе

ріоді ембріонаЛЬН0ГО розвитку спочатку з'являю:гься передні

чини, ва ЯКИХ значиться по три пальці. Але ж ЗГОДОМ,
стадія. минає, початкові форми пальцj в
і У всіх ин чих птиць, що

не

мають

[крипах]. у жаб'ячих ПУГQловків, поки

кін

коли та

зникають І у с труся,
ЇХ на

верхніх

як

кінчинах

вони не дійшли до

стану

дар~слоj жаби, іСНУЮТЬ доагі хвости, що потім зникають, і хвоста
Tий пуголовок перетворюється на
безхвосту
жабу. Крlм
того,

той же са.МиЙ пуголовок, дихає

зявами,

а,

закінчивши

свого розвитку, й переТ8 )рившись на жабу, починає

генями,.. тоб то з тварини

8

водоземну. чи ~наземну.

водної

перетворювться на

ембріоні курчати,

стадію

пихати

ле

тварину

або навіть І в

за

родку людини на передньому кіНЦі тіла іСНУЮТЬ так зван і

ЗЯБнt

щІлини, тоб то отвори для зявів, що потім зникають, або ж

ростають без

сліду,

аб.о ж перетворюючись на деякі

за

змислові

оруддя.

ВсІ зазначені

й

подібні з'явища ціпком не могли б

жадного пояснення, копи б ми не стояли на (рунТі

теОРії. Але ж, коли

ми

же легко зрозуміємо все

знаємо

мати

еВОЛJOційноі

филогенетичний' закон, то

зазначене, дарма,

що

воно може

ду

вида

ватись нам і не доцільним і просто
химерним.
З филогенези ж
цілком натурально випливає,
що всі ті
~мбрlональнl з'явища,
котрі в дозрілій тварині

зникають,

суть лише згадкою про

те,

що ті або
инші тваринні
роди в давн.и
минувшині перейшли
стадії нижчі, були, в станІ родів ин ших, що
або ж спинилися в
своєму дальшому розвитку або ж
остаточно вигинули. Тим
ТО,
коли ми нині знаємо тільки беззубих птахів, то, бачучи зуби
в
ембріонІ папуги, ми можемо бути
певні,· що
прародичі
папуги
були ті зубаті птахи, кІстяки яких об'явила
нам
палеонтологіи
в
юрській
чи крейдянІй
формаціях
земної
кори.
Так
само
не зробимо ми жадної помилки,
коли
на пІдставі
зародкових
пальціа у струся, поведемо його родовід
принаймні аж до
того

101 знамекитого

Архептернкса з-

юрської Аоби,

що, очевидно,

сам

походив вІд sіщуріВ діб попереднІх, тоб то що·наЙмевче вІд яко
rOCb птеродактиля.
ні щілини курчати
го, що вони мали
видно, потрlбувапи
ни ім були конче

Так саио й пугоnовчин хвіст,ЙОГО зяви, ЗJlВ
й людини-нІщо инше, як лише свідоцтва то
СВОЇІ попередників І! инших формах, як І. оче
тих ерганів, бо ЖИЛИ в таких умовах, де во
потрІбними, тоб то у воді. А коли це так. 1

коли ми знаємо, що перші форми огранізмів, сnраВАі,

були тjль

ки воnнl, то нам не важко Івязати сучасних тваринних представ

ників з тими, що були на самому свІтанку органічного ЖИТТЯ на
аемпі. Тоб то ми неминуче мусимо прийти до
висно!Sку про Ре·
переривність житт" і його послІдовний РОЗtlИТОК з форм найпро
стlщих аж до сучасних високоскладових і досконалих. Таким спосо
бом одна з
велитенських таємниць природи стає для
нас
ціл
ком ясною й Еисвітленою.

Зовсім инша річ, що сьогодня ми ще не можемо з певністю

відповісти соБІ, як саме той розвиток орrанlчног~ свІту відбував
ся та які .по того імпуnь~и спричинилися, чи тривало

це протя
гом СОТОХ мІлійонів піт, як гадають Дар~иністи
й
могло
лише
H_nTO повільним шляхом незначних і невловимих амін
приве(" Т;.
ДО нинішнього стану, під впливом боротьби
311.
існування. T~
помІччю натурального добору; чи В'дбувалася те 3 огляду на Пt; ..

ребу І певну волю органІзмів самих, як говорять памаркісти; Ч~
може всі ті зМіни ПОRставали скоками, а

еволюція

потрібувал.

далеко менчого часу й трансформацІя не залежала

в

своїй стадії ні від чого иншого, як від випадку. що

намагаються

перві сніЙ

довести ПРИХИЛJ.ники теорії мутацlйноі,-зрештою основна

спра
ва від того не змlню~ться.
Можливо, що в кожнІй з тих основних десценденчних тео ..

р Ій є

своя

новІ думки,

час тин а

Можливо,

що

Дарви

які сьогочасні йоrо противники-оборонцІ теоріі му

тації-веажають

розвиток

Іст и н и.

за

біологічних

"мотлох

наук

та груз." котрий

пише

І й о r а нее н /.

гальмував

можливо, що

тІ думки були несправні,-однак можемо
сказати ще раз. що
жадна з теорій, витворених в минулому столІттІ, не зроБИJ:Iа та
хого могутнього перевороту в думках людства, як теорІя Дарвм
нова. І, не зважаючи на свої певні хиби. все таки вона для ба
гатьох видатних умів і нинlшноі доби все ще СДУЖИТI:t провідною
зорею в дальших намаганнях розвязати як ЦЮ, так і инші одвіч
нІ загадки

ПРИРОДИ, щО не хоче ДОПУСТИТИ ЛЮДСТВО В свої таєм

ничі лабораторії. Так само для багатьох натуралістів лишається
незрушеною й теорія, основу якій п('кпав
Ламарк. Але ж нині
більшість
схилясться до
теорії мутаціі. І це .зрозуміло, бо ця
теорія не вtдкипає, як по"'ереднІ, шляху експериментальної пере
ВjРІПf теоретичних

тверджень І в тих. експериментах, переведен-

них в широких

розмірах

1

1.02 в умовах;" що

виключають

можли-

вість ПGМИПКИ, находять соБІ нові й нові докази•.
Очевидно, однак
що 110вна істина прийде згодом, дарма, що
"література про розвиток

органічного

життя на землі, "-як го

ворить проф. Дом і Н,-" розрослаС1l вже до такоі
міри, що
й цілого життя людини не
може вистачити, щоб
простудіювати

всі відповідні праці, наПlісані чи то природознавцями, чи
лософ~ми~ ..

то-фи

Друкарськ і помилки:

Стор.:

рядок:

надруковано:

треба:

мнясо

м'яс-

1 знизу
10 знизу
4 знизу
10 зверху
5 знизу
5 знизу
2 зверху
-; зверху

боротьби

боротьбі

З зверху

спадквоість

спадковість

1
13
15
18
19
45
46
52
56
56
61
62

1
1

63

21

зверху
ЗНl'iзу

Еспансь~ому

10

знизу
знизу
зверху

сонний

сІнний

[1821-4894],

[1821-1894],

Р у,

Рей,

десценденичним

десценденчни м

совїми

своУми

3

З

ро-

роду

Ухною

Їхню

lнтеленту

інтелекту

десцендечнl

десценденчнl

десцендентичну

десценденчну

Еспанському)

76

1

80

10 знизу

regali$

regalis].

82

4
20

діловіяльній

ділювіяльній

94

знизу

знизу

•

дlювіальноІ

ділювіяльноf

.'

,.

! .

/

<."'!о.

\

І
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