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GEOKEMIJA IN KEMIJSKO ■G EO GRAFSKO
VANJE POKRAJINE.

PR O U Č E

»K ozm o s je o r g a n s k a celo ta.*

A. и. Humboldt (I. 1828).

Od frenufka odkrifja radioaklivnih pojavov je zavzelo centralni položaj v sedanjem
nauku o prirodi vprašanje o zgradbi afoma, (ega središča maferije in energije mikro
kozma. Njemu se posvečuje največjo pažnjo in z razrešitvijo tega problema so zvezani
nadaljnji uspehi in napredek ne samo ved o mrtvi prirodi, temveč tudi biologije.
Nauk o atomih se je pojavil kot most, spajajoč liziko in kemijo in se je razvil v
enotno elegantno disciplino, ki postaja temelj in izhodišče za razvoj obeh ved. Pomen
novega nauka je razviden tudi iz dejstva, da so se iz njegovega področja razvile nove
važne discipline, v prvi vrsti g e o k e m i j a.
Njen pojav ni nepričakovan. V evoluciji znanosti so že bila pripravljena tla za
novo vedo, katere izviri so v daljni prošlosti. Že Berzelius (1779—1848) je govoril o
kemiji zemeljske skorje. Pozneje je rekel Bischof! (1863) : „Naša zemlja je velik kemijski
laboratorij, v katerem se od začetka vesoljstva neprestano vrše kemične reakcije in se
bodo odigravale, dokler se bo zemlja vrtela okrog solnca" (44. Številke v oklepaju po
menijo odgovarjajočo knjigo v seznamu literature ob koncu). Postanek geokemije v
sedanji njeni obliki je bil mogoč le z izkristalizacijo novejših pojmov o kemičnih ele
mentih. Hitri njen razvoj tekom zadnjih 10—20 let se pa lahko tolmači z obsežnostjo
materiala, nakopičenega v različnih vedah, ki so se pečale s posameznimi problemi
kemije zemlje. Ta material še ni popolnoma izrabljen, še ni niti zbran in leži raztresen
v številnih delih kemikov, geologov, geofizikov in biologov zadnjih dveh stoletij. Z
druge strani je geokemija tesno zvezana z vso skupino naukov, ki proučavajo s tega
ali drugega stališča zemeljsko oblo in delavci, ki so jih zanimali problemi geokemije,
so prišli z vseh strani, da prinesejo mladi vedi svoje metode in izkustva. Istočasno pa
sta bistvo in cilj geokemije tako jasno določena, da mnogostranski način stavljanja in
razrešitve njenih problemov ne ruši enotnosti discipline. Različni učenjaki v splošnem
enako definirajo njen predmet.
„Naloga geokemije je z ene strani določiti kvantitativni kemijski sestav zemlje,
z druge pa najti zakone, ki urejujejo način razpredelbe posameznih elementov.“ „Cilj
geokemije je pojasniti sedanjo razpredelbo snovi v zemeljski obli kot rezultat zakonitih
procesov“ (I, Goldschmidt).
„Cilj geokemije je za vsak kemični element na podlagi njegovih znanih fizikalnih
in kemijskih svojstev pokazati njegovo pot tekom geološkega razvoja zemlje od prvot
nega njenega stanja do sedanje razpredelbe snovi“ (8, 9, Mark, Paneth).
„Geokemija proučava kemične elemente v zemeljski skorji in v kolikor je mogoče
v zemeljski obli. Ona proučava njihovo zgodovino in razpredelbo v času in prosloru“
(33, Vernadsky),

Geokemìja in kemijsko-geografsko proučevanje pokrajine.
»Naloga geokemije je proučevati za vsak posamezni kemični element kraje njegove
razširjenosti, njihovo geografsko razprostranjenost ter izpremembe z globino v različnih
pasovih zemeljske skorje“ (34, Vernadsky).
Ideja o strukturi atomov, nauk o lupinasti oziroma zonami zgradbi zemlje In
kvantitativni račun srednjega kemičnega sestava zemeljske skorje so izhodišča 1er
temelj sedanje geokemije.
Že od 1. 1889. je začel Clarke zbirali material glede kemijskega sestava zemeljske
skorje (starejša dela W. Phillipsa 1. 18 7., H. de la Bechea l. 1830., Elle de Beaumonta
I. 1840.). Vogt, Washington, Vernadsky, Fersman, Dumas, Cook, Loewinson-Lessing,
Knopf, Sederholm. Goldschmidt so nadaljevali to delo, ki je končno sedaj rekapitulirano
in razvito v delih Clarkea in Washinglona (58, 1. 1924.), ki predstavljajo neizčrpen vir
materiala za geokemijo. Večina teoretičnih geokemičnih zaključkov temelji na presojanju
in proučevanju srednjega sestava zemeljske skorje.
Druga fundamentalna pridobitev geokemije je ustanovitev zveze med slrukturo
atomov in njihovo razširjenostjo in razpredelbo v različnih zonah zemeljske skorj« 1er
stabilnostjo v gotovih pogojih. „Kemična sestava zemeljske skorje ni slučajen pojav,
povzročen po učinkovanju slučajnih geoloških faktorjev. Sestav zemlje je zvezan z
značajem kemičnih elementov, je gotova funkcija zgradbe njihovih atomov“ (38, Ver
nadsky). Kakor je to dognano v številnih delih različnih učenjakov, zavisi absoluten
množina kakega elementa v zemeljski skorji od svojstev atomskega jedra (stabilno*!,
število elektronov) ; razpredelitev atomov po globinskih zonah zemlje pa je zvezana z
lastnostmi periferičnih elektronov (Oddo, Harkins, Meitner, Vernadsky, Washington, Niggll.
Fersman, Nernst, Arrhenius).
Novejša proučevanja zonarne zgradbe zemlje in geokemičnih lastnosti različnih
pasov (Van Hise, Goldschmidt, Tammann, Vernadsky, Washington, Clarke, G. Linçk,
Williamson, Addams) so tesno zvezana s starejšimi deli (Suess, De Launay, Grubenmann,
Becke, Niggli, Lukaševič, Daly). Seizmologija podaja tudi eksperimentalne dokaze real
nega obstoja zemeljskih pasov ter nudi kvantitativne podatke glede gotovih njihovih
fizikalnih lastnosti in matematično obdelavo številnih geofizikalnih problemov o zgradbi
in svojstvih zemeljskih globin (Wiechert, Gutenberg, Klussman, Haalck, Schweidar,
Sieberg, Galitzin, Mohorovičić i. dr.).
Med številnimi učenjaki, ki so se pečali s posameznimi problemi geokemije, so
tudi taki, ki so se popolnoma posvetili geokemiji kot svoji pravi stroki ; v prvi vrsli so
to Clarke in Washington, ki smo jih že omenili ter Goldschmidt, Vernadsky in Fersman.
Glavne smernice izsledovanj Goldschmidta, ki uporablja obsežen material in
izkustvo kemije, metalurgije, geofizike, geologije in drugih ved, so teorija sferično-zonarne
zgradbe zemlje, geokemična zgodovina in razvoj zemlje v celoti, razjasnitev pomena
gravitacijskega polja zemlje v geokemičnih procesih in poskus ustvaritve geokemične
zgodovine posameznih elementov, posebno pa redkih (terra rara; 1—4).
Goldschmidt ugotavlja gotove zakonitosti v procesu razpredelbe elementov v
zonah zemeljske skorje v zvezah z njihovimi geokemičnimi svojstvi, izraženimi v
zanimivi klasifikaciji elementov na almofilne, litofilne, halkofilne in siderofilne. Gold
schmidt posebno poudarja praktičen pomen geokemije kol vede, ki proučava nakopi
čenja elementov, tvorečih podlago človeške kulture. V zvezi s tem so zanimivi novi
vidiki za problem preskrbe s surovimi kovinami (6). Zanimiva so tudi izsledovanja
Goldschmidta v smeri teoretične določitve razmerja med kemično sestavo in kristalasto
obliko različnih snovi. Goldschmidt izvaja nove važne zakone izomorfizma in prikazule
njegov pomen kot faktorja, ki določuje geokemični način razpredelbe elemenlov (5, 7).
Na podlagi geokemičnih proučevanj in prorokovani Goldschmidta se je posrečilo odkriti
nove elemente Rhenium in Mazurium (10; gl. tudi 11).
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S proučevanjem kristalnokemičnih odnoSajev elementov se peča ludi Niggli (14).
V geokemičnem oziru je važna njegova razširitev klasifikacije elementov po De Launayu
in Washingtonu na petrogene in metalogene, kakor tudi ustanovitev razmerja med
srednjo sestavo zemlje in periodičnim sistemom elementov, oziroma zveze razširjenosti
elementov z zgradbo njihovih atomov (atomsko število; 15).
Tammann uporablja izkustvo termokemije in bazirajoč na loplotnih lastnostih
reakcij in spo|!n proučava razpredelitev elementov v globinskih pasovih zemlje in dobiva
s tem interesantne zaključke (12, 13).
Oris naravnega stanja kemijskih elementov in njihovih ciklov na zemeljski povr
šini daje Durand (63).
Glavna smer delovanja Fersmana je izdelava novih čisto geokemičnih metod pri
zbiranju materiala (topomineraloška izsledovanja) in metod geokemičnega proučevanja
posameznih pokrajin. Fersman ima tudi zanimive izsledke o zakonitostih razširjenosti in
razpredelbe elementov v zemlji, v zvezi z njihovo strukturo, kakor tudi poskus opisali
sedanje stanje in pokazati nova pota za kozmokemijo (44—48).
Izrednega, epohalnega pomena so dela Vernadskega, ki ustvarja celotni sistem
geokemije kot vede, daje njeno filozofijo ter določa njene osnovne zakone, smernice in
naloge. Njegova predavanja, ki jih je imel 1. 1922. v Parizu na vabilo Sorbonne (33), vse
bujejo ogromno število novo postavljenih problemov, katerih razrešitev je stvar bodo
čnosti in bo zahtevala truda nekolikih generacij.
Glavne in najbolj originalne smernice delovanja Vernadskega so 1.) biogeokemična
vprašanja in 2.) vprašanje o disperziji nekaterih elementov, to je o posebnem raztresenem
načinu njihovega nahajanja v naravi. Biogeokemija Vernadskega daje globoke nazore
o pomenu .žive materije* v geokemičnih procesih in izdeluje popolnoma nove metode
proučevanja procesov življenja, to je biologije (35, 38, 40- 43). Teorija o disperziji ele
mentov stoji v tesni zvezi z vprašanji o energetiki geokemičnih procesov, usmerjenosti
termičnih procesov na zemlji, zgradbi materije in vlogi radioaktivnih procesov (37).
Važno vlogo v tozadevnih vprašanjih geokemije igrajo, kot pokaže Vernadsky, statistične
metode proučevanja materije.
Vernadsky je znanstveno utemeljil in razvil lastno geokemično klasifikacijo ele
mentov, nauk o zonami zgradbi zemlje, o načinih nahajanja kemijskih elementov v
zemlji ter o cikličnosti večine geokemičnih procesov. Njegovi elegantni in globoki orisi
geokemične zgodovine in migracije posameznih elementov poudarjajo zlasti vlogo orga
nizmov v teh procesih. Končno stavi Vernadsky problem o vlogi in pomenu kulturnega
in industrijskega življenja človeštva za kemijo zemeljske skorje.
Geokemija je po nazorih Vernadskega ogromna disciplina, ki obsega s svojimi
metodami ves organizem življenja zemlje ter tvori most med nauki o živi in mrtvi
prirodi. Razvijajoč ideje geokemije, prihaja Vernadsky h globokim filozofskim koncep
cijam, ki bodo močno vplivale na sedanjo filozofijo narave. Ideja o vesoljnem redu, v
nasprotju z idejo „slučajnosti“ , ideja o življenju zemlje kot organizma v nasprotju z
mehaničnimi nazori, kakor tudi ideje o identičnosti materije in univerzalnosti življenja
kozmosa, nahajajo v geokemiji eksperimentalne dokaze svoje istinitosti.
Rekli smo, da je nauk o zgradbi atoma dal impulz za izkristalizacijo geokemije.
Dandanes dobiva geokemija vse večji pomen za posamezne panoge znanosli, jim daje
nov material in mnoge probleme na drug način slavlja in tolmači, katerih razrešitev
po starih metodah še ni bila mogoča. Celo za fiziko, kemijo in nauk o atomih daje
geokemija nove podatke in izhodišča za nadaljnje delo (16, 17). Kot poglavje geofizike
razširjuje in poglablja geokemija njene probleme (21, 30, 31). Le skupno delovanje
obeh ved bo dovolilo vsestransko in uspešno proučevanje zemlje. Poseben vpliv ima
geokemija na svojo najbolj sorodno vedo, geologijo v širšem pomenu besede. Minera-
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logija, petrografia in pedologija dobivajo od geokemije nove impulze za razvoj in se
popolnoma preustrojajo v zvezi z naukom o afomih.
V
lem smislu lahko rečemo, da je geokemija nauk o alomih, uporabljen za pro
učevanje življenja zemlje.
.Med dvema kemijskima disciplinama, ki sta zvezani z zemeljsko skorjo, je geo
kemija atomska kemija, mineralogija pa molekularna kemija zemeljske skorje. Skupaj
predstavljata kemijo zemeljske skorje, katero ustvarili je bila naloga mineralogije, kot
je to smatral pred 100 leti Berzelius’ (Vernadsky, 34). In res, genetska mineralogija je
bila ona zibelka, v kateri je odrasla naša mlada veda.
Ogromnega pomena je tudi geokemija za geografijo, biologijo in nauk o človeški
kulturi in gospodarstvu. Nakopičenje materiala bo dovolilo geokemiji v bodočnosti
napraviti še en korak naprej in preiti od proučevanja kemije zemeljske skorje, na katero
ie omejujejo sedaj najbolj oprezni učenjaki, k proučevanju kemije zemlje kot planeta
in končno, v družbi z astrofiziko, k ustvaritvi znanstveno utemeljene kozmokemije
(23, 24, 45). Croockes, Lockayer, Morozov, Einstein, Eddington in v zadnjih letih Saha,
Nernst, Arrhenius, Lorring in Perrin so pokazali v tej smeri nova pota.
Naša naloga je na kratko seznaniti geografa z bistvom geokem.je in sedanjim
stanjem njenih problemov.
Naj pripomnimo, da so znanstvene razprave v nemščini pri nas več ali manj
razširjene, medtem ko so francoska, angleška in ameriška dela manj znana. Še slabše
poznamo delovanje ruskih učenjakov, jezik in gotova kulturna izolacija sedanje Rusije
sta vzroka, da so uspehi in pridobitve ruskih znanstvenih izsledovanj že v ostali Evropi
malo znane, pri nas pa sploh ne. Radi tega bomo v prvi vrsti poročali o tem, kar še
ni znano.
Radi splošne orientacije za one, ki bi se hoteli bližje seznaniti z geokemijo,
navajamo ob koncu seznam važnejše literature, ki je lahko dostopna v razširjenih
nemških časopisih n izdanjih, kakor tudi seznam redkih gostov našega knjižnega trga,
ki so služili kot material za sestavo tega poročila. Nadaljnji podatki glede literature se
lahko najdejo v navedenih knjigah.
Razumljivo je, da postavimo na začetek vprašanje o metodah geokemije in se
nato seznanimo z metodo geokemičnega proučevanja posameznih pokrajin, ki jo je dal
Fersman in ki je za geografe prav najbolj zanimiro poglavje geokemi|e.
Če bo naše poročilo vzbudilo zanimanje in morda postavilo na dnevni red vpra
šanje o geokemičnem proučevanju Jugoslavije, za katerega je material že deloma na
kopičen v delih mnogih znamenitih geologov In mineralogov, bo izpolnilo svoj namen*).
*
Dasi razpolaga geokemija s sedaj še nepopolno izkoriščenim materialom znan
stvenih proučevanj sorodnih ved, je vendar njena glavna naloga, da izdela svoje metode
izsledovan| in da samostojno zbira potrebna dejstva in podatke. Razen laboratorijskih
nutod in razrešitve gotovih teoretikih problemov nudi geokemično proučevanje in opi
sovanje posameznih dežel največ snovi za nadaljnjo obdelavo in ugotovitev geokemičnih
zakonitosti.
Prvi in dosedaj edini poskus v tej smeri je napravil A. E. Fersman (član ruske
akademije znanosti) v svoji .Geokemiji Rusije“, ki še ni dokončana (44).
On si stavi za nalogo presojati geološke procese s kemijskega stališča in izdelati
metodo kemično-geografskega opisovanja posameznih pokrajin. „Pomena tovrstnih
izsledovanj niso dosedaj zadostno upoštevali. Geografija je v različnih svojih panogah
ignorirala kemizem zemeljskih pojavov, ne računajoč s tem, da so kemični procesi
zemlje v vsakem danem kraju temelj njenega organskega in večkrat fizikalno-geološkega
•) Idejam Vernadskega, ki se bavijo z geokemičnim proučevanjem organskega življenja, bomo radi njihove
splošne zanimivosti posvetili posebno poročilo na drugem mestu.
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življenja. V kompleksu prirodnih procesov se prepleta delovanje kozmičnih faktorjev in
agentov organizirane prirode in kemični procesi niso samo rezultat učinka teh faktorjev,
marveč tudi njihov vzrok. Večina prirodnih procesov vodi k spremembam položaja
kemičnih gmot, k njihovi pregrupaciji, k izločitvi ali absorbciji te ali one vrste prirodne
energije. Vse to s svoje strani spet tvori nove genetske cikle* (44, Fersman). Geografski
studij mora radi svoje popolnosti vedno upoštevati kemično stran vsakega procesa v
prirodi in umeti z geokemičnega stališča tolmačenje procesov življenja na zemlji, torej
tudi delovanje človeka.
Naloga mineraloškega in geokemičnega studija vsake pokrajine je izsledovanje
razširjenosti in vloge posameznih kemičnih elementov in njihovih spojin. Že obstoječa
„topomineraloška" literatura (opisovanje mineralov različnih dežel, držav, rudarskih
revirjev itd., prim. Zefaroviča, Lacroixa in dr.) in splošni mineraloški seznami (na
pr. Hinlze in dr.) ne zadostujejo sedanjemu stanju vede, ker predstavljajo pestro zbirko
knjig, pisanih v različne svrhe, brez kakega občega zedinjajočega principa. Večinoma
so to enostavni seznami mineralov, nahajajočih se v danem ozemlju in katalogi sem
spadajoče literature.
Toda v zadnjih desetletjih zapazimo razvoj mineralogije iz opisovalnega nauka’
ki je laboratorijsko preiskoval minerale, izolirane od svoje naravne sredine kot samo
stojna zemeljska telesa, v kemijo zemeljske skorje, ki smatra mineral kot produkt
gotovih kemičnih reakcij skorje in je torej zvezan s celokupnim življenjem zemlje.
Proučevanje procesov postanka mineralov je pokazalo, da minerali niso stalni,
marveč da so le gotove etape v neprestanih premestitvah kemičnih elementov v zemeljski
skorji, le spremenljivi začasni rezultati kemijskih procesov zemlje. Kemični element je
na ta način za sedaj najbolj stalna in nespremenljiva enota vseh procesov zemlje. (Ni
seveda izključeno, da bo veda v bodočnosti zasledovala spremembe in pretvorbe ele
mentov samih). Proučevanje elementov v razmerah življenja zemeljske skorje je temeljna
naloga geokemije. Njen razvoj iz genetske struje mineralogije (Bischoff, Sterry Hunt,
Vant Hoff, Vogt in dr.) je določen ravno s postopno spremembo objekta znanstvenega
studija — mineral, proces, kemični element. Ti trije momenti zahtevajo tudi tri načine
geokemičnega proučevanja zemeljske skorje : mineraloški, genetski in čisto geokemični
način.
Poskus praktične ustvaritve takšnega vsestranskega studija in določitve temeljnih
nalog kemijsko-geografskih preiskavanj je glavna zasluga Fersmana. V nadaljnjem bomo
podali kratko poročilo o tozadevnih idejah Fersmana in sicer si bomo izbrali shematični
način razlaganja, da dobimo obenem gotov program, ki mu mora zadostiti vsako geokemično opisovanje posameznih delov zemeljske skorje, kakor to odgovarja sedanjemu
stanju znanosti.

A ) MINERALOŠKO PROUČEVANJE POKRAJINE.
Opisovanje rudnin, ki se nahajajo v danem ozemlju, in njihovih lastnosti, je
temelj vsega nadaljnjega izsledovanja ; vsebuje pa sledeče naloge :
1. Sestava seznama vseh mineralov, nahajajočih se v dani pokrajini, z detajlnim
In popolnim morfološkim opisovanjem vsakega mineralnega tipa in s presojo njegove
razširjenosti (po možnosti kvantitativno). Važno je navesti pogoje, v katerih se nahajajo
minerali (v kakšni hribini oziroma v kakšnem geološkem telesu), kakor tudi spremembe
mineralov v sedanjih razmerah (preperevanje itd.).
2. Določitev parageneze in prirodnih mineralnih asocijacij, ki jih lahko opazujemo
v dani pokrajini, 1er teritorijalnega in kronološkega nastopanja mineralov v vsaki pri
rodni grupaciji (sodobnost, zaporednost, nadomestitev).
3. Natančna in detajlna kemična analiza mineralov, določevanje sestave in spre
membe sestave ob različnih pogojih.
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Potreba temeljitega proučevanja mineralov za nadaljnji geokemični študij bazira
na tem dejstvu, da mineral ni slučajen pojav, temveč je tesno genetski zvezan s po
stankom drugih mineralov ter določa značaj tega fizikalno — kemijskega ravnomočja kot
rezultat katerega je nastal. Radi tega je nastop ali odsotnost teh ali onih tipov mineralov
v zemeljski skorji zakonit pojav za gotove kemične elemente. Ta zakonitost prihaja do
splošnega izraza v klasifikaciji mineralov (39, Vernadsky),

В) GENETSKO PROUČEVANJE POKRAJINE.
Če hočemo vsestransko in popolnoma ugotoviti pogoje poslanka gotovih mineralov,
moramo izvršiti naše preiskavanje v treh smereh, in sicer v mineraloški, geološki in
fizikalno-kemijski, kar je že davno razumeval Bischoff, ko je rekel: »Vse bolj in bolf
se vidi, da je mogoče proučevati vzajemne genetske odvisnosti le leda , če združeno
delujejo mineralogija, geologija in kemija.”
>
1. M i n e r a l o š k i s t u d i ) prevzame detajlnejšo analizo parageneze, ustanovitev
pogojev, ki so določili skupni nastop vrste mineralov, proučevanje oblik nahajanja,
določevanje onih prvotnih teles, iz katerih je nastal ta ali oni mineral in zaporednih
sprememb, ki jih je prestal.
2. G e o l o š k i š t u d i j ima namen zvezati kemijski proces postanka minerala z
gotovim kompleksom geoloških faktorjev v prostoru in času in se deli na sledeče
momente :
a) Do l o č i t ev genetskega Upa. to je onega geološkega procesa, ki je bil
vzrok postanka danega minerala. Nočemo se zadrževati na obstoječih sistematikah
genetskih procesov (Emmons, Niggli, Lindgreen, Obručev, Boldyrev, 49), temveč navajamo
kar klasifikacijo Fersmana, ki se najbolj približuje klasifikaciji Koenigsbergerja (1.1914.).
Naloga geokemičnega proučevanja v tej točki je zvezanje poslanka danega minerala z
enim izmed naslednjih genetskih lipov.
I. Magmatske izločitve, pri katerih je važno navesti ali je mineral nastal pri
intruziji, ali efuziji, v kaleri fazi tega procesa, v kakšni zaporednosti kristalizacije, ali
je morda rezultat epimagmafskih procesov v smislu F. Beckeja itd.
II. Hidrotermalne oborine v praznih prostorih eruptivnih hribin ; zapolnitve votlinic,
luknjic, plinskih mehurčkov ; geode ; mandlji z zeoliti v bazičnih hribinah ; miarolitične
votlinice v viskoznih magmah (prehod k pegmatitovim žilam).
III. Žile;
1. pegmafilove,
2. hidrotermalne:
a) hidrolermalne rudne žile ; večinoma so zapolnitve razpok disjunktivnih dislokacij s snovjo, v kateri prevladujejo težki elementi in ki se obarja iz termalnih vod,
prihajajočih iz globljih delov eruptivne matice;
b) hidrolermalno-dislokacijske žile alpskega lipa so zvezane s procesi gubanja in
vsebujejo malerial iz površinskih cementacijskih zon;
c) metasomalske žile so zvezane z reakcijami medsebojne izmenjave snovi med
raztopinami.
IV. Pnevmatoliti :
1. površinski (sublimacije, oprhi ; solfatare) ;
2. globinski (ži!nik-Stockwerk).
V. Kontaktne tvorbe, zvezane z dotikanjem ali pronicanjem magem v prihribino.
Fersman razlikuje :
1. endokontaktne pojave, ki se odigravajo v eruptivu samem,
2. ekzokonlaktne pojave, ki se razvijajo v prihribini in
3. migmatizem, ali anateksis po Sederholmu — vzajemno pronicanje vrste sedimenlarnih slojev in viskozne magme in njihovo kemično asimilacijo, pri temer ostane
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zunanja struktura sedimentov ohranjena (44, 54). Ta proces tvori že prehod k sledeči
skupini.
VI.
Regionalno-metamorfne tvorbe (sivi pasovi i. dr.) so vsestransko proučene po
Grubenmannu, Niggliju, Goldschmidlu in Beckeju.
VII: Normalne sinhronske sedimentarne tvorbe ; minerali singeneze ; tvorba samega
sedimenta vsled gotovih fiziko-kemijskih, biokemičnih in mehanskih reakcij.
VIII. Tvorbe diageneze, to je celokupnosti vseh teh pojavov, ki se vrše na dnu
vodnega bazena v prvotni blatnati še ne strjeni usedlini. Gotovi procesi, ki se vrše
neposredno pod vodno gladino, pretvarjajo sediment v hribino, dokler ne pride nanj
sloj novega sedimenta. Važnejše reakcije pri tem so pregrupacija snovi v sloju samem,
Ivorba lepila, konkrecij itd. S Hzikalno-kemijskega ozira je to proces uposlavitve
ravnomočja med vodno raztopino bazena in sedimentom. Procesa singeneze in diageneze
na dnu vodnega bazena sta analogna procesom tvorbe tal na kopnem.
IX. Tvorbe katageneze, to je celokupnosti vseh kemijskih pretvorb hribine od
trenutka, ko se je oddelila od vodnega bazena s slojem novega sedimenta in do tre
nutka, ko je hribina dosegla površino kopnega, izvzemši one reakcije, ki so povzročene
z eventuelnimi velikimi temperaturami in tlakom v večjih globinah, to je reakcije prave
metamorioze. Vendar pa vsebuje pojem katageneze še celo vrsto reakcij in sicer reakcije
medsebojne izmenjave snovi v raztopinah med petrografsko različnimi, toda krajevno
blizu ležečimi horizonti, ki vodijo k ravnomočju v raznoliki vrsti slojev. Sem spadajo
oborine vadoznih vod v votlinah in razpokah, postanek dolomitov, stalaktitov itd.
Produkti geotermične metamorfoze (F. Becke), nastali pod učinkom delnega povečanja,
temperature v globinah 1—2 km vsled geotermične stopnje, bi tudi spadali sem. Zona
katageneze v smislu Fersmana ni istovetna z zono katamorfizma po Van Hiseju, ker
se prva nahaja v bolj globokih delih slednje (30, 31). Važnost kafagenetskih procesov
pokazuje Fersman na primeru učinka jurskih črnih glin na spodaj ležeče apnence cen
tralne Rusije.
X. Tvorbe hipergeneze, to je procesov površinskega prhnenja hribin (preperevanje
površinske metamorfoze, postanek tal, dendritov itd.), ki se vrše v zoni biosfere. Ta
zona poglavitnih biokemičnih reakcij se karakterizira z razširjenostjo koloidov in mo
bilnega ravnomočja v kemijskih procesih. Nestabilnost in spremenljivost pogojev po
vzročita razširjenost nestabilnih vmesnih tvorb, tako zvanih mufabilnih spojin (Fersman)
z menjajočo se sestavo. Sem spadajo tudi .periodični minerali* slanih jezer (Kurnakov), ki
se pojavljajo le v gotovih letnih časih. (Na primer: 2 Na C1 + Mg SO* = Na, S 0 4-+-Mg Cl, ;
reakcija se vrši po leti v smislu na levo, po zimi pa na desno, 54). Minerali v tej po
vršinski zoni so mobilni, premični fiziko-kemični sistemi, katerih proučevanje spada h
kemijskemu tloznanstvu (pedologiji). Fersman pokazuje na konkretnih primerih, da je
včasih mogoče najti sledove hipergeneze iz prejšnjih geoloških formacij za časa, ko je
ta ali drugi del zemlje bil na kopnem, a ga je pozneje zopet pokrila voda.
Določitev genetskega tipa, h kateremu spada gotovi mineral in natančna lokali
zacija minerala v tem tipu, kakor tudi določitev vseh pogojev postanka minerala, pred
stavljajo včasih težavno nalogo, ki zahteva proučevanje minerala v celokupnosti vseh
okrožajočih ga naravnih razmer. Še težavnejša poslane ta naloga, če vzamemo v poštev,
da imajo genetski tipi med seboj vrsto prehodov, vmesnih procesov in da si razen
tega še sledijo drug za drugim v gotovi zaporednosti, v genetskem ciklu.
bi D o I o č i t e o t e r m o d i n a m i č n e z o n e p o s t a n k a m i n e r a l a , oziroma
zveze gotovega minerala z glavnimi geokemičnimi zonami zemeljske skorje.'
Splošni nauk o zonami zgradbi zemlje in o razpredelbi kemijskih elementov v
posameznih zonah spada k splošni geokemiji. Pri proučevanju geokemije posameznih
pokrajin pridejo v poštev le neznatne globine 16—25 km, v katerih so eventuelno že
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bile svoi čas te ali druge hribine. Le v leh me|ah imamo neposredne in zanesljive
podatke. Vendar pa moramo (udi računati z možnostjo dotoka snovi iz magmatskih
zon (16—40 km globine).
Ni izključena celo možnost prihajanja snovi Iz globin izostatičnega nivoja : 90—120
km (2, 12, 13, 15, 21, 26, 30-34, 44/45, 61).
Gotovi intervali v spremembi velikosti temeljnih geokemičnih faktorjev (tempera
ture, pritiska in množine glavnih kemijskih agentov O, CO,, H,O, SiO,) določa|o in
karakterizirajo termodinamične in kemične zone zemeljske skorje. Agregatno stanje
materije določuje štiri „fazne zone“ zemlje (atmosfera, hidrosfera, litosfera in magmosfera po Vernadskemu, 33, 34). Vse tri vrste zon se medsebojno ne ujemajo popolnoma.
Isti del skorje lahko tekom geoloških razdobij prehaja iz ene zone v drugo. Važne so
sledeče termodinamične zone:
1. Površinska zona (Fersman) vsebuje nižje sloje atmosfere (troposfero), hidrosfero
in površino litosfere. Vse to imenuje Vernadsky upravičeno biosfero, radi posebno važne
vloge „žive materije“ v njej. Karakteristika le zone je nizka temperatura, mali pritiski,
močno delovanje O, C02, H20. razširjenost žive materije, ogljikovih spojin, trdnih amorf
nih teles in koloidalnih sistemov (Cornu), prevladovanje ekzotermičnih reakcij, kopičenje
spojin, rezistentnih napram učinkovanju H,0, СО,, O, ki nastajajo z maksimalno izlo
čitvijo toplote (izjeme le vsled posebnih geoloških ali organskih vzrokov), nastopanje
genetskih tipov skupine X, in ob meji s sledečo zono tudi skupin IV—1., VII, Vili, IX.
Za spodnjo mejo le „skorje preperevanja* lahko smatramo tako zvano kisikovo površino,
ki loči zono z navzočim svobodnim kisikom od zone, kjer ga ni.
2. Metamorfna zona (Van Hise, Becke, Grubenmann) predstavlja prehod k mag
matski zoni in se karakterizira s porastom temperature pritiska in množice SiO, (na
račun COa) z globino. Njen zgornji del predstavlja pas katamorfizma oziroma cementacljski pas, ki se ujema s pasom razloma (Bruchzone, zone of fracture) v smislu odnošaja
napram enostranskemu pritisku (stressu). V tej zoni je važen kemijski učinek vode,
cirkulirajoče po špranjah, ki lahko obstojajo v trdni hribini pri velikih pritiskih do
globin 6—10—30 km (po poskusih Addamsa). Van Hise deli svojo zono katamorfizma
(Zone des Abbaus) na a) pas preperevanja (belt of weathering), ki spada prav za prav
k površinski zoni in na b) pas cemenlacije (belt of cementation). Pod cemenlacijskim
pasom leži pas anamorfizma (Zone des Aufbaus), ki se že približno ujema s tekočo
zono (zone of rock flowage), to je zono plastične reakcije na učinek stressa pri orogenetskih procesih. Z ozirom na regionalno metamorfozo razdeljujeta Grubenmann in
Becke zono anamorfizma še na epizono, mezozono in katazono. Sem spadajo genetski
tipi skupin (II), III—2., V, VI.
3. Magmatska zona (Dalyjeva .bazaltova postelj' v globini 15—20 km (60) se
karakterizira z veliko temperaturo in (hidrostaličnim) pritiskom, prevladovanjem SiO,
in plastičnim stanjem snovi. V tej zoni je izhodišče snovi za vulkanske procese in za
postanek rudnih žil. Sem spadajo genetski tipi skupin 1, II, III—1„ IV—2; V.
Kar se tiče splošnega uvrščanja genetskih tipov k tej ali drugi globinski zoni,
moramo omeniti, da je to le gotova shematizacija zemeljskih procesov, dopustna samo
radi enostavnosti in preglednosti (Becke, Fersman). V splošnem se lahko vsak genetski
proces vrši v različnih termodinamičnih zonah (Leith, Mead); tem težavneje je v vsakem
konkretnem slučaju določiti, h kateri zoni spada dani mineral.
Mimogrede še omenimo, da je bil nauk o zonah metamorfizma globoko razvit
pri Lukaševiču (1. 1909.), ki je popolnoma neodvisno prišel v splošnem k istim zaključ
kom kakor Van Hise, Becke, Grubenmann, Weinschenk in Sederholm (34, 54) *).
c)
D o l o č i t e v ) k r o n o l o g i j e g e n e t s k i h p r o c e s o v v smislu njihove
zaporednosti in zveze z gotovimi geološkimi formacijami.
•) Tudi Vernadsky se je ïe od 1.1890. peïal s sUïnimi idejami.

120

Vsevolod Gorsky:

C i k l i g e n e i s k i h p r o c e s o v . Genetske cikle imenuje Fersman zaporednost
posameznih genetskih procesov, oziroma lipov, z drugimi besedami vrsto mineralotvornih procesov, ki so se s časom razvijali pod učinkom gotovih geoloških pojavov.
Vsak geološki proces je vedno zvezan s najraznovrstnejšimi fiziko-kemičnimi pojavi ter
povzroča gotove kemijske pregrupacije in mineralotvorne procese. Naloga geokemtčne
analize je razčleniti mineralne asocijacije na posamezne laze in zvezati vsak mineral z
gotovo fazo dolgotrajnega prirodnega procesa.
Fersman navaja le glavnejše cikle, zvezane s sledečimi geološkimi procesi:
1. Vulkansko delovanje na površini.
Ciklus :
1; skrepenevanje raztaljenih lav,
2. sollalarno delovanje,
3. mofetno delovanje,
A. postvulkanske hidrotermalne zapolnitve votlin in praznih prostorov.
Značilno je izhajanje velike množice plinov v atmosfero, povečanje množice COa
v almosferi (v zvezi s tem sekundarni ciklus po S. Arrheniusu : razvoj rastlinstva-glacialna doba) in tvorba poroznih hribin (votliči, pepel, grohi).
H. Magmatski procesi v globinah (diferencijacija magme, asimilacija sosednih
hribin).
Ciklus:
I. kristalizacija magmatskih mineralov v gotovi zaporednosti, večkrat v dveh fazah,
'L tvorba pegmafitovih žil,
3. nastanek miarolitičnih praznin in mandljev ter njihova zapolnitev s produkti
postvulkanskega delovanja,
4. postvulkanski hidrotermaini procesi v eruptivu samem in v sosednih hribinah.
Značilno je stalno znižanje temperature in postopna zamenjava učinka magme
z učinkom plinov, nadalje z učinkom hidrotermalnih raztopin in končno hladnih vadoznih vod. Vzporedno s temi procesi gre tudi kontaktna metamorfoza in migmatizem.
ffl. Tektonski procesi povzročajo .postorogeneiske cikle“ površinskega hi globin
skega značaja. Mineralotvorni procesi so v splošnem različni v krajih tangencialnih in
vertätahtih gibanj zemeljske skorje. Gubanja (plikativne dislokacije) povzročajo hidrotermalne procese površinskega alpskega tipa. Disjunktivne dislokacije (prelomi, tektonski
jarki, zone razloma) so zvezane z vulkanskim in hidrotermalnim globinskim delovanjem.
Zveza eruptivnih in metamorfnih procesov s procesi dviganja zemeljske skorje v dani
pokrajini je v zadnjem času prikazana v delih Salomona, Nigglija in Wolffa. .Končna
oblika, ki jo zavzema magma, prodirajoča v zemeljsko skorjo, je funkcija krajevnih
geoloških razmer, posebno pa procesov gibanja (Bewegungszustand) v dotičnem delu
skorje' „ V mineralnem sestavu eruptivnih hribin se zrcali vsa njihova predzgodovina" (26).
IV. Učinek term (večinoma z juvenilnimi vodami) stoji v tesni zvezi s tektonskimi
procesi. Postorogenelski cikli povzročajo, kakor smo videli, hidrotermalne procese povr
šinskega značaja (vadozne vode, vodna para in ogljikov dioksid kol činitelji) ali gloWnskega značaja (težki elementi, fluorovi in žvepleni spojini kol egenti).
Ciklus :
1. postanek razpok v zemeljski skorji,
2. pnevmatolitski procesi,
3. čtsto Hdrotermalni procesi, ki se vrše pri stalno pada|oči temperaturi, tako da
končno lahko nastopajo normalne hladne raztopine.
Cikhis ni vedno pravilen : večkrat se lahko ponavlja visoka temperatura (Nachschub,
remise en mouvement).
V. Procesi melamorfozê vsled pritiska so odvisni v gotovi meri od višine tempe
rature. Pri nizkih temperalurah v zonah tangencialnih gibanj učinkuje enostranski pritisk
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(stress) — tvorijo se kristalasti škriljevci. Pri višjih temperaturah nastopa v plastični
snovi deloma že hidrostatični pritisk; v teh pogojih je dana možnosl postanka gnajsov.
Za ta ciklus je značilna tvorba mineralov z večjo specifično težo in prekristalizacijo
mineralov navpično na smer pritiska.
VI. Pod vplivom atmosfere in podnebja se pojavljajo različni genetski cikli. Te
meljni geokemični činilelji atmosfere so: О, CO,, H,O, N, mehanska premestitev delcev
snovi, spremembe termičnih pogojev in vlažnosti, električne izpraznitve (Os, HN03).
Celokupnost vseh teh fizikalnih in kemični i faktorjev določuje kemijski učinek podnebja.
Klima povzroča pasovno razvrščenje površinskih kemičnih procesov tvorbe tal (Dokučajev, Sibircev, Glinka) 1er letno periodiciteto nekaterih kemijskih reakcij v slanih jezerih,
puščavah itd. V vseh sem spadajočih ciklih, ki se vrše v površinski zoni, igrajo
posebno važno vlogo biokemične reakcije in učinek organizmov, posebno pa mikro
organizmov (33). Vpliv atmosfere sega tudi bolj globoko v zemeljsko skorjo : pronicanje
atmosferskih plinov vsled kapilaritete, adsorbcije, prenosa po talnih vodah, učinka
mikroorganizmov. Tudi hidrosfera je nasičena z atmosferskimi plini.
Kot primer navedemo površinski ciklus, ki je karakterističen za srednje geografske
širine (Fersman) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nakopičenje humoznih snovi,
preperevanje silikatov,
biokemična fiksacija dušika iz zraka in kalija iz tal,
nakopičenje silicijevega dioksida („podzol") in železnih spojin („Orlstein*),
izluževanje huminovih spojin železa po текаћ,
sedimentacija in nakopičenje železa v jezerih in močvirjih.

Ciklus puščav:
1. fiksacija dušika zraka z električnimi izpraznitvami,
2. mehansko razpadanje hribin,
3. mehansko kopičenje kremenjaka in nabiranje lalerilov kemičnim potom,
4. transport topljivih snovi,
5. Začetek genetskega tipa slanega jezera.
VII. Učinek ledu: izliranje snovi, ki olajša nadaljne kemične reakcije, transport
snovi; učinek večnega mraza.
VIII. Učinek površinskega tekočega vodovja: erozija, izluževanje, transport topljivih
snovi in organskih spojin, biokemične reakcije.
IX. Učinek podzemnih vod (talnih, vadoznih) je podan z globino pronicanja talnih
vod in deloma s položajem kisikove površine (0—1-5 km globine). Važna je tudi globina
C02-površine, oziroma meja pronicanja vadozne ogljikove kisline od zgoraj. V povr
šinskih pasovih imamo pretežno raztapljajoči učinek vode, ki se zamenjuje s cementacijskim učinkom v večjih globinah. Postanek stalaktitov spada sem (učinek spremembe
pritiska pri izločitvi CO, : oborevanje karbonatov).
X. Procesi v močvirjih se odlikujejo s kopičenjem znatnih množic organskih snovi
(N, H, C, P, S, Fe, deloma Mn in K-spojine), pri čemer prevladujejo oksidacijske reak
cije. Pri diagenezi pa se vrši redukcija.
Ciklus :
1. nakopičenje huminovih snovi, produktov razpada organske materije,
2. fiksacija sulfida in fosfata železa,
3. tvorba šote.
V
jezerih, kjer se ne vrši proces pošolovanja, opazujemo včasih sedimentacijo
bobovca in jezerskih rud pod vplivom mikroorganizmov, ki oksidirajo železo (55).
Material za to prinašajo rekè v obliki huminovih spojin.
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XI. Procesi v slanih jezerih.
Ciklus :
1. izluževanje tal in hribin z vodo,
2. transport topljivih soli,
3. koncentracija soli v gotovem bazenu,
4. kristalizacija soli v gotovi zaporednosti.
Karakteristične so precejšnje temperature (do 70° C) In zakonitost sesedanja in
skupnega nahajanja različnih soli (Vant Hoff, Kurnakov). Loewinson-Lessing smatra,
da je prevladovanje natrijevih soli dokaz za postanek dotičnega nahajališča iz slanega
jezera, medtem ko obilica kalijevih soli govori za morski izvor (54).
XII. Procesi v oceanih so posebno pomembni za litogenezo. To so reakcije ponajveč biokemičnega značaja (učinek živečih organizmov in produktov razpada organskih
snovi), vršeče se pri razmeroma nizkih temperaturah. Geokemični značaj usedlin je
odvisen od biogeografskih faktorjev (geografska širina kraja, značaj in bližina obrežja,
značaj faune in flore) in od balimetričnih faktorjev (različni potek procesov v lifora'ni,
sublitoralni, pelagični in abisalni zoni; zmanjšanje vloge CO, spojin in povečanje mno
žice SIO, in Mn-spojin z globino). (40).
XIII. Premestitve obalne črte. Transgresije in regresije se odlikujejo z gotovo
zaporednostjo usedlin In igrajo važno vlogo v biogeografski razpredelbi organizmov, ker
vplivajo na njihove življenske razmere.
Genetski ciklus slojevne vrste:
apnenec....................................................globoko morje,
apneno-glavkonitove in glavkonito-peščene
facije....................................................regresija,
peski s premoškimi in glinastimi vmesnimi
plastmi, sadra, s o l i ............................. presledek v sedimentaciji, kontinen
talna hipergeneza,
bazalna breccia na obali, peski obrežnih zon: transgresija.
apnenci................. .................................. globoko morje.
Na golicah na|demo ravno obratni vrstni red slojev.
XIV. Delovanje organizmov in človeštva.
Vsi glavnejši kemični elementi na ta ali drug način prehajajo pri svojih pregrupacijah in premestitvah v zemeljski skorji skozi „živo materijo* — organizme, ki igrajo
pri tem posebno važno vlogo. „Biosfera povzroča nepretrgani, zakoniti, stalni tok ke
mijskih elementov iz žive v mrtvo prirodo in nazaj* (42). „Neznatne množice snovi, ki
pridejo tu v poštev, povzročajo ogromne posledice in so tudi same posledice velikih
prirodnih pojavov* (39, Vernadsky).
Tudi kulturno in tovarniško-industrijsko delovanje človeštva je postalo sedaj po
svojem obsegu in vplivu na kemijsko življenje zemlje enakovredno z drugimi geokemičnimi faktorji in mora biti upoštevano pri geokemičnih proučevanjih (jemanje mine
ralov pri rudarskem odkopavanju, kemijska industrija, izdelava kovin, sežiganje premoga,
destilacija nafte itd.). Zanimivo je, da so biokemične reakcije prirode, kakor tudi indu
strijsko delovanje človeka v glavnih svojih potezah usmerjene z geokemičnega stališča
proti temeljnemu zakonu mineralotvorbe na površini, ki zahteva, da naj se nabirajo
snovi z minimalno notranjo energijo. Pri tovrstnih ciklih je značilno kopičenje nekaterih
snovi vsled razpada organske materije in produktov človeškega delovanja (H2S, NH3, CO,,
selenove žlindre v tovarnah za žvepleno kislino itd.).
K r o n o l o g i j a m i n e r a l o t v o r n i h p r o c e s o v . Določiti starost posameznih
mineralov in hribin je možno ali relativno potom ugotovitve geološke formacije, v kateri
so nastali dotični minerali, ali absolutno, kar ni vedno mogoče in tudi še ni popolnoma
zanesljivo (25, 30, 31). K drugi vrsti spadajo večinoma radioaktivne metode (metode
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svinca, helija in pleohroističnih kolobarjev), metoda določevanja razmerja vsebine
fosforja in fluora v kosteh okamenin po Carnoju ali razmerja konhita in kalcita v fosilnih
školjkah po Fersmanu.
Določitev pripadnosti geokemičnih procesov h gotovi geološki formaciji je potrebna
predvsem za ugotovitev zveze med mineralogijo in geologijo danega ozemlja. Na ta način
lahko zvežemo kemijske pretvorbe, ki so se vršile v našem kraju z onimi lizikalno-kemičnimi
faktorji, ki so se polagoma menjali tekom časa in s tem tudi spreminjali lice dotične
pokrajine, njen kemizem, rastlinstvo in živalstvo. Zgodovina kemijskih procesov zemlje
v njihovi geološki zaporednosti nas uči. da so se kemijski procesi, podobno procesom
razvoja organskega življenja, neprestano razvijali, menjali, dobivali nove oblike ravno
močja ob novih pogojih in se akomodirali novim fizikalno-kemijskim razmeram. Za
periodami intenzivnih kemičnih pregrupacij-revolucij so nastopale periode relativnega
niiru-evolucije. Periode močnega vulkanizma in dislokacij so dajale začetek novim ge
netskim ciklom in elemenlogenetskim periodam.
3. F i z i k a l n o - k e m i j s k a

analiza

g e n e t s k i h t i pov .

D o I o č 11 e o j i z ik a ! n o ■k e m i j s ki h p o g o j e n , s katerih se je vršil gotovi
mineralolvorni proces, je precej težavna naloga. Vendar predstavlja že določevanje geneze
prvi korak v tej smeri, ker pri lem na podlagi opazovanih posebnosii pojavov lahko
sklepamo o fizikalno-kemičnih pogojih postanka in o nadaljnih pretvorbah minerala.
Zakone fizikalne kemije se sedaj uspešno uporablja pri proučevanju postanka mineralov
v eruptivnih hribinah (Vogt, Becke, Eitel in dr.), v kontaktnih in regionalnometamorfnih
tvorbah (Goldschmidt, Niggli, Grubenmann in dr.), v jezerskih sedimentih (Vant Hoff,
Kumakov in dr.) in pri diagenezi na morskem dnu. Fizikalno-kemijska analiza drugih
genetskih ciklov se nahaja še v začetnem stadiju. Proučevanje življenja in bioloških
procesov s tega stališča je še komaj pričelo.
Posamezne naloge, ki pridejo tu v poštev, so n. pr. določevanje temperature
postanka (.geološki termometri*, 28), pritiska (Addams), razpredelbe kemičnih mas,
koncentracije prirodnih raztopin, njihove elektrolitične dissocijacije v naravnih razmerah
(Walther), določevanje vloge katalizatorjev (agents mineralisateures francoskih učenjakov),
vpliva elektromagnetskih sil itd. Pri dolgotrajnih procesih je treba upoštevati spremembe
učinkujočih faktorjev (padec ali naraščanje temperature ali pritiska) in kemičnega sestava
(n. pr. prehod solfatar v mofete i. dr.). Idealni cilj tovrstnih izsledovanj bi bil ugotovitev
zakonov ter matematično izraženih odvisnosti med različnimi faktorji.
D o l o č i l e и p o l j a r a o n o m o č j a m i n e r a l n i h t e l e s . Vsako :;aravno
mineralno telo je produkt gotovih kemičnih reakcij in je po svoji genezi zvezano z gotovimi
termodinamičnimi pogoji, z gotovo grupacijo elementov in z odnošajem njihovih mas.
Stabilnost minerala je določena z gotovo spremembo teh treh faktorjev. Meje sprememb
njihovih velikosti, v katerih je mineral še stabilen, izražajo stopnjo stabilnosti minerala,
to je njegovo polje ravnomočja.
Fersman posebno poudarja pomen Ostwaldovega zakona za razrešitev mnogih
minerogenetskih vprašanj : „V vrsti mogočih sprememb se izvrši predvsem vedno lista,
ki je po svoji stabilnosti najbližja prvotnemu položaju* (44). Ta zakon nam tolmači
vzrok obstoja in razširjenosti vmesnih produktov in nestabilnih teles v prirodi. V pro
cesih ne nastopa takoj končno ravnomočje, temveč nastaja v začetku najbližje ležeča
vmesna tvorba, četudi z manjšim poljem stabilnosti.
E n e r g e t i k a g e o k e m i č n i h p r o c e s o v mora določiti oblike in vire ener
gije, ki je povzročila te ali druge kemijske reakcije.
Kozmična energija se izraža v prvi vrsti v energiji solnčnih žarkov in sicer v
njihovem svetlobnem in toplotnem učinku ter učinku ultravijoličnih žarkov. Vsled po
sredovanja žive materije ima svetlobna energija največji vpliv na vse važnejše geokemične procese zemlje. .Živo snov lahko smatramo kot materijo v aktivnem stanju, kot
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akumulator solnčne energije. Ona pretvarja svetlobno in toplotno energijo v kemično
energijo, v molekularno gibanje* (Vernadsky, 33).
Toplotna energija ureja termične razmere zemeljske površine, pospešuje potek
kemijskih reakcij (pri zvišanju temperature na 10° C gre reakcija dvakrat hitreje, Ostwald),
Vpliva na organsko življenje in povzroča z vsem tem pasovno razširjenost geokemičnih
reakcij od počasnih skoro neopazljivih sprememb v arktičnin krajih, do intenzivnih in
karakterističnih procesov v tropičnih krajih in puščavah (46). Manj važni so drugi viri
kozmične energije, kakor vpliv planetov, zvezd, kozmičnih meglic, padanje m.teoritov
in kozmičnega prahu, uhajanje atmoslerskih plinov v vesoljni prostor, vpliv kozmičnih
faktorjev na težnost zemlje (plima in oseka) itd.
lntratelurska, zemeljska energija sestoji v prvi vrsti iz preostankov kozmične
energije od trenutka postanka našega planeta In zavisi na ta način od njene zgradbe
in kozmične zgodovine. Dandanes se naši nazori o telurski energiji silno izpreminjajo.
Pomen notranje gorkote zemlje kot preostanka kozmične energije zemlje, ki je bila
svoj čas raztaljeno žareče telo, ni več tako nedvomen kot preje. V procesih radioaktivnega
razpada (jolly) ali v energiji atomov, nahajajočih se v stanju disperzije (Vernadsky),
teoretično lahko najdemo vso energijo, ki je potrebna za potek vseh znanih geoloških
procesov in tudi za povzročitev gorkote zemeljske skorje (20, 23, 27, 33, 37).
Notranja energija materije same in energija solnčnih žarkov sla na la način dva
temeljna vira energije za geokemične procese. Oblike in načini nastopanja teh energij
pa so različne V geokemičnih procesih moramo upoštevati n. pr. energijo gravitacije
(vloga pri sedimentaciji), mehansko energijo tektonskih procesov (orogeneze in epirogeneze), kemično energijo reakcij v zemeljski skorji, posebno ekzotermičnih v, oksidacijskem pasu, ki povzročajo tudi gotov del zemeljske gorkote. Malo proučena je Še
vloga magnetne in električne energije, ki se izraža v procesih elektrolilične dissocijacije
in v učinku zemeljskih električnih lokov, lastnega električnega potencijala nekaterih
rudnih teles itd.
Med različnimi oblikami energije, pretvorjene iz energije solnčnih žarkov, ne
smemo pozabiti stalno naraščajočega delovanja človeštva. To delovanje postaja važen,
kemične procese zemeljske površine usmerjajoč faktor, slično kakor n. pr. delovanje
polipov ali bakterij. Tvoreč svoje kulturne vrednote zavzema človek gotov položaj v
kemiji zemlje, ker kopiči v svojih tovarniških proizvodih energijo in tvori endolermične
spojine, v nasprotju s tendenco prirodnih procesov, potekajočih na površini zemlje
v smeri maksimalne izločitve toplote.

CÌ GEOKEMIČNO PROUČEVANJE POKRAJINE.

Mineraloški in genetski studij daje potrebno izhodišče za določevanje razširjenosti,
vloge in zgodovine posameznih kemičnih elementov v danem ozemlju. Predpogoj geo
kemične analize je temeljito poznavanje geograf je, orografije, stratigrafije in tektonike
kraja, njegovih hribin, mineralov, nahajališč genelskih tipov in ciklov. Temu sledi
geokemično opisovanje v sledečem redu.
1.
D o l o č i t e v k e m i č n i h e l e m e n t o v , n a h a j a j o č i h se v d a n i po
krajini.
Razpredelitev kemičnih elementov v posameznih ozemljih je rezultat gotovih
kemijskih in fizikalnih procesov v različnih globinah zemeljske skorje in zavisi nepo
sredno od vseh geoloških pojavov, ki so se odigravali v danem ozemlju tekom njegove
geološke zgodovine.
V
zemeljski skorji lahko izločimo posamezne dele, ki se dajo karakterizirati kot
posledica delovanja zanje značilnih geoloških faktorjev, ki so povzročili gotove fizikalnokemijske procese. Vsak tak del (n. pr. Alpske gube, Fenoskandija, Uralsko gorovje ali
pri nas morda Pohorje, Zagrebška gmota, Bosansko rudogorje i. dr.) se karakterizira
tudi s kompleksom več ali manj razširjenih kemijskih elementov, ki igrajo v njem
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gotovo vlogo. Skupnost elementov, ki jih najdemo v na ta način geološko omejenih
krajih, predstavlja naravno gfokemično asocijacijo elementov. Ta asocijacija je značilna
za dano ozemlje, ker predstavlja končni rezultat fizikalnih in. kemičnih procesov, ki so
se v njem vršili.
Na podlagi obsežnega geološkega materiala se da ugotoviti skupine elementov,
ki so zvezane z osnovnimi tipi geokemičnih procesov (Elie de Beaumont, Vogt,
De Launay). Take tipične asocijacije elementov so :
L Površinski elementi: H, C, N, О, (He, Ne, Ar, Kr, Xe,) (glavni agenti bio-fere).
II. Elementi zvezani pretežno s kislimi magmami : H, He, Li, Be, В, О, F, Na, Al,
Si, K, (Ti), (Mn), Rb, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Cs. TR, Ha, Ta, W, (Au), Nt, Ra, (Ac), Tn, Pa,
U, včasih tudi Cu, As, Bi ; ni gotov položaj v tej skupini P, Cl, Ba, Sr in Po, (Elementi
odgovarjajo z geološkega stališča Suessovi Sal-zoni).
III. Elementi zvezani pretežno
a) s srednje bazičnimi magmami : C, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ca, Mn, (Br),
Sr, (J), Ba, včasih Zr ; po Vernadskemu ni popolnoma upravičeno zvezati Br in | s to
skupino (odgovarjajo Sima-zoni);
Ы z ultrabazičnimi magmami: Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pl (odgo
varjajo Nife-zoni).
IV. Elementi zvezani pretežno z žilnimi procesi: S, Sc, Fe, Со, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge,
As, Se, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, (Po) (azonalni)
Naloga geokemične analize je primerjati naravno asocijac jo elementov raziskanega
ozemlja s tipičnimi asocijacijami in določili gotove podobnosti in razlike. V to svrho
daje Fersman tabelarični način predstavljanja naravnih asocijacij v zvezi s periodičnim
sistemom elementov. Fersman podaja Mendelejevo tabelo v spremenjeni in shematizirani
obliki (položaj Ne! Znak TR označuje vse redke elemente) in označuje pri znaku vsakega
elementa njegovo pripadnost k tej ali drugi tipični asocijaciji (I, H, lila, llib, IV). (Podrob
nejše o tem, kakor tudi o nekaterih spremembah, ki sem jih uvedel, gl. v mojem članku
.Geokemični pomen študija atomske toplote*, ki je izšel v .Tehniškem listu“, Zagreb
1928, br. 5). Z debelimi črtami je razdeljena tabela na tri polja, kojih vsako pred
stavlja gotove geokemične posebnosti (neutralni plini so izločeni. Gl. 45).
Zgornje polje (»navadno*; prvi dve vrsti elementov) vsebuje vse najbolj razširjene
in važne elemente zemlje, pri čemer odgovarja v splošnem zaporednost elementov po
atomskih številkah zakonu razpredelitve elementov po zonah zemeljske skorje z soraz
merno globini rastočo atomsko težo (oziroma specifično težo), kar velja le za prvih 28
elementov (Fersman).
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Levo spodnje polje (.žilno*) vsebuje elemente večinoma zvezane s procesi
postanka žil, z dislokacijami, izločitvami fumarol itd. To so eleklropozitivne kovine, ki
tvorijo večinoma spojine z žveplom ob maksimalni izločitvi toplote. Napram magmi s-o
ti elementi indiferentni ali dvojnega značaja, bolj pa so vezani na srednjebazične hribine
(izvzemši VII. kolono).
Desno spodnje polje (.kislo*) vsebuje večinoma s kislimi magmami zvezane
elemente, (izvzemši VIII. kolono), ki ustvarjajo stabilne spojine s kisikom (naivečja
izločitev toplote ob postanku). Vsi elementi tega polja z označbo II so n. pr. karakte
ristični za granitne pegmatite.
Če naznačimo elemente, ki jih nahajamo v preiskanem ozemlju v odgovarjajočih
kvadrantih tabele, pustimo pa vse druge kvadrante prazne, potem dobimo jasno sliko
naravne asocijacije elementov dotičnega kraja. Primerjanje te tabele z glavno nam
prikazuje geokemične posebnosti pokrajine. Število elementov tega ali drugega tipa in
njihova razpredelba v poljih in kolonah tabele nam lahko povedo, da so razširjeni n. pr.
žilni ali kisli elementi ali izomorfne vrste elementov v vertikalnih kolonah itd.
Ta enostavna metoda geokemične primerjave je v gotovi meri pomanjkljiva in
subjektivna, kar priznava tudi Fersman, vendar pa daje včasih možnost, kakor je raz
vidno iz konkretnih primerov v »Geokemiji Rusije*, napraviti mnogo novih in koristnih
zaključkov. Metoda je posebno važna za eruptivna ozemlja, ker upošteva vse elemente,
ki jih je prinesla magma v dano pokrajino, ne pa samo elemente, ki so preostali v
skrepeneli hribini. V tem slučaju je metoda celo popolnejša kakor metoda čisto petrografskega proučevanja hribine. Dokler pa še nimamo zadostnih kvantitativnih podatkov
in ne moremo številčno izražati rezultatov geokemičnih procesov, se moramo zadovoljili
s kvalitativnim opisovanjem 1er z nepopolno in subjektivno oceno. Tem bolj zanimive
so zalo tabele naravnih geokemičnih asocijacij bazičnih eruptivov Koljskega polotoka
Umptek in Lujavrurt (v Hibinskih in Lovozerskih tundrah v Laplandu), ki so bili prvič
proučeni in deloma tudi odkrili na ekspedicijah Fersmana v letih 1920—23 (48).
Kol primer splošnega značaja navedemo labelo naravne asocijacije elementov v
meteoritih, soglasno s podatki Farringlona, Wahla, Čirvinskega, Merilla, Berwerlha in
Fersmana (3, 29, 30, 31, 44, 45), Podčrlani so posebno važni elementi; drugi so dolo
čeni le v sledovih ali samo spektroskopsko.
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Važnejši elementi nastopajo, kakor vidimo, v navadnem polju ; vsi ostali so
približno enako razdeljeni v dveh drugih poljih. Iz tabele vidimo, da kvalitativne razlike
med kemičnimi asocijacijami zemeljskih in kozmičnih procesov ni. Razlika je samo
kvantitativna. Vsi glavni elementi zemlje so obenem glavni elementi teh kozmičnih
teles, iz katerih so nastali meteoriti. Vzrok sedanje razporeditve elementov v zemeljski
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skorji je prvotna, izven možnosti natančne geološke preiskave ležeča neenakomernost
njihove razpredelbe v posameznih pasovih zemeljske skorje. Pri analizi tabele lahko
tudi vidimo, da je neutemeljeno pričakovati, da bi se nahajali elementi težji kot Fe, Co
in Ni v zemeljski globini (v barlsferi) v večjih množinah.
Naravne asocijacije elementov dane pokrajine bodo lem bolj enostavne in bolj
izrazite, čim enostavnejša in homogenejša je geološka zgradba dotične pokrajine. V
geološko kompliciranih in v obsežnih ozemljih so lahko zastonani vsi elementi. V takih
slučajih je treba razdeliti pokrajino na posamezne enake dele, geokemične province.
Njihov obseg se določa po značilnih geokemičnih procesih in ciklih, ki prevladujejo v
dotičnih delih. Splošne geokemične posebnosti pokrajine v zvezi s geologijo, mineralogijo
in m'nerogenezo predstavlja Fersman v preglednih tabelah, ki vsebujejo sledeče kolone:
geološke formacije, njihovo karakteristiko, lilogenezo in navzoče minerale (sin-, dia-,
kata- in hiper-geneze).
2. K v a l i t a t i v n a i n k v a n t i t a t i v n a o c e n i t e v r a z š i r j e n o s t i k o n 
c e n t r a c i j e in v l o g e p o s a m e z n i h e l e m e n t o v v da ni p o k r a j i n i .

Določitev prisotnosti tega ali onega elementa v pokrajini je zvezana z natan
čnostjo kemične ali spektroskopske analize. Če bi mogli kvantitativno odgovoriti na
postavljeno vprašanje, bi odpadle vse pomanjkljivosti prej omenjene metode geokemičnega primerjanja. Ta naloga pa predstavlja precejšnje fežkoče, zahteva mnogo truda
in za sedaj ni v vsakem posameznem slučaju razrešljiva. Važno pa bi bilo n. pr. pri
merjati procentualno množico posameznih elementov v danem kraju z odstotki teh
elementov v srednjem sestavu zemeljske skorje. Razen povprečne množice elementa je
treba tudi upoštevati njegovo sposobnost za koncentracijo (n. pr. večja nahajališča Cu,
Pb lfd.), oz. za disperzijo (raztresenost Ti, Zr i. dr.), kar je posebno važno za nauk o
slojiščih. Pri kvalitativnih ocenah se lahko poslužujemo različnih označb elementov v
Fersmanovi tabeli ali z oklepaji itd., da izrazimo pogosto nahajanje in relativno množico
elementov. Kakor vidimo, zahteva geokemični studij, da se kemiisko, spektroskopsko
in mikroskopsko analizirajo po možnosti vsi objekti proučevanja v danem kraju.
3. D o l o č i t e v s k u p n e g a n a s t o p a n j a k e m i č n i h e l e m e n t o v v
dani p o k r a j i n i in n j i h o v e z v e z e z g e o l o š k i m i p r o c e s i in f o r ma 
ci j ami .
Proučevanje tega vprašanja vodi k ustanovitvi zakonov razpredelbe elementov v
raznih delih zemeljske skorje (po površini, v globini in tekom časa1 in vsebuje sledeče
naloge :
a)
D o l o č i t e v z v e z e med p o s a m e z n i m i k e m i č n i m i e l e m e n t i .
Zakonitost skupnega nastopanja elementov se ne da izraziti z enim splošnim pravilom.
Vzroki parageneze so raznovrstni in niso enostavni. Na podlagi empiričnih podatkov
lahko določimo sledeče vzroke skupnega nahajanja elementov.
I. Sorodnost kemijskih lastnosti elementov povzroča postanek enakih produktov
pri geokemičnih reakcijah, n. pr.: Nb in Ta, Be in Al, vsi TR, včasih Zr in Ti, Ni in Co.
Fe И Mn, Cu in Ag.
II. Sposobnost gotovih skupin elementov, posebno vertikalnih grup Mendelejeve
tabele, za izomorfne zamene: K, Rb, Cs; Zn, Cd; As, Sb, B i; Zr, Ha.
HI. Izrazite razlike kemičnih lastnosti povzročajo tvorbo stabilnih spojin, ki na
stanejo ob veliki izločitvi toplote (Vogt); S in Ba v BaSO; K in O v KO; Ti, Fe;
V, Fe; V, Ti; Sn, W ; Ba. Mn; Cu, Mn; Cu, Zn; Au, Te.
IV. Genetska zveza, na primer skupna geneza pri radioaktivnem razpadu: U, Ra,
Nf, He, Pb.
V. Vloga v organizmih; nakopičenje gotovih elementov v zoni biosfere v zvezi z
organskim življenjem : C, S, P, Fe v šotiščih; Ca, C, O v školjkah; P, Ca, F v kosteh Itd.
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Vf. Nepojasnjene empirične zakonitosti, n. pr.: Ag, Zn, Pb; Ar, Ne, Kr, Xe;
U, Th ; i. đr.
b) D o l o č i t e v z v e z e p o s a m e z n i h e l e m e n t o v i n n j i h o v i h a s o 
c i a c i j z g o t o v i m i h r i b i n a m I. O določevanju pelrografskega tipa elementov,
oziroma o tipičnih asocijacijah elementov smo govorili že prej.
c) D o l o č i t e v z v e z e e l e m e n t o v z g e n e t s k i m i t i p i . V tej točki
naäega proučevanja moramo ugotoviti vlogo elementov v g oloških procesih in v zgradbi
pokrajine ter zvezo elementov z zonami njihove razširjenosti na površini in v globinah
zemel|ske skorje. Tozadevni studij lahko privede k omejitvi pokrajin gotovega geokemičnega značaja, ki jih imenuje Fersman elementogenetske province (razširitev pojma
o metalogenelskih provincah po Spurru, 61).
d) D o l o č i t e v z v e z e e l e m e n t o v z g o t o v i m i g e o l o š k i m i f o r 
m a c i j a m i , ki se karakterlzirajo s svojimi značilnimi procesi, kar lahko privede k
po|mn o elementogenetskih epohah (razširitev pojma o metalogenetskih epohah po
Llndgreenu, 61).
Vrsta vprašanj, ki smo se jih dotaknili v zadnjih točkah, je v splošnem še malo
proučena. Sem spada na primer zanimivi problem o atlantskih in pacifičnih magmah
(Iddings, Prior, Becke, Rosenbusch). Fersman je mnenja, da sta oba tipa magem zako
nito zvezana z gotovimi geološkimi procesi, formacijami In krajevnimi razmerami.
Nasprotno pa zanika Loewinson-Lessing to zvezo In meni, da sploh ni mogoče najti
zakonov sorememb kemijskega sestava magme tekom časa (54). Tako lega problema
še ne moremo smatrati kot rešenega (gl. tudi 30).
4. U g o t o v i t e v z g o d o v i n e p o s a m e z n i h e l e m e n t o v v d a n i po
k r a j i n i in zveze e l e me n t o v z mi n e r a l i .
V
tej točki geokemičnega studija moramo obravnavati nekatera že omenjena
vprašanja, samo z drugega stališča, in sicer je naloga določili vlogo in karakter raz
širjenosti posameznih elementov v raziskanem ozemlju ter zvezo med elementi samimi
pri genetskih procesih v smislu zgodovine njihove migracije in tvorbe mineralnih skupin.
Če sta prva dva vprašanja geokemičnega proučevanja najbližja nalogam kemije
in sloji trelje že na meji z geologijo, nas privede zadnje vprašanje v stik z mineralogijo
kot zgodovino mineralov v zemeljski skorji. Od elementa se moramo zopet vrnili k
mineralom in določiti poli, po katerih gre grupacija in ločitev, to je „migracija“ kemij
skih elementov (Fersman). S lem dobimo končno sliko geokemičnih posebnosti vsakega
elemen'a, njegovega značaja in usode v geološki zgodovini pokraj ne, zveze z drugimi
elementi pri genetskih procesih, obenem pa vloge in zgodovine kombinacij elementov,
to je mineralov.
Geokem čno proučevanje posameznih pokrajin nam bo dalo na ta način potrebni
material za splošno geokemično karakteristiko elementov in za njihovo medsebojno
primerjanje in s lem tudi možnost uslanovilve naravne geokemične klasifikacije ele
mentov Posebno pažnjo bi bilo treba posvetit: vlogi organskega življenja in biogeokemičnih reakcij v zgodovini posameznih elementov, ker obstojajo v tem oziru še
nek tere nejasnosti.
5. D o l o č i t e v v l o g e k e m i j s k i h e l e m e n t o v v i n d u s t r i j s k e m in
g o s p o d a r s k e m ž i v l j e n j u č l o v e k a in u g o t o v i t e v v p l i v a i n d u s t r i j e
i n g o s p o d a r s t v a na g e o k e m i j o p o k r a j i n e .
S lem vprašanjem prehajamo v območje iloveške kulture in tovarnlško-induslrijskega delovanja, ki se ga doslej pač še nikdo ni dotaknil s tovrstnim proučevanjem.
Z ene strani daje geokemično proučevanje pokrajine material velikega praktičnega
pomena za iskanje koristnih mineralov in sploh za rudarstvo. Lahko pričakujemo, da
bo geokemija postala temeljna veda za nauk o slojiščih in bo pokazala nova, pravilna
in koristna pola za rudarska raziskovanja. Z druge sfrani mora geokemija, kakor smo
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že zgoraj omenili, upoštevali in cenili (udi geokemično delovanje človeštva. V tem oziru
so njene metode posebno zanimive in važne za geografa, ker prikazujejo na nov način
intimno zvezo življenja človeštva s celokupno prirodo.
6.
Ob zaključku postavimo še eno vprašanj?, ki ga Fersman ne omenja, ki pa
bi moralo biti tudi predmet geokemičnega proučevanja vsake pokrajine in ki bi posebno
zanimalo prirodoslovce in biologe. Gre za b i o g e o k e m i j o d a n e p o k r a j i n e , ki
bi se pečala s celo vrsto vprašanj, zvezanih z vzajemnim vplivom procesov življenja in
k mičnih procesov zemlje. Upoštevali moramo ne samo geokemični pomen življenja,
temveč tudi biološki pomen geokemije.
Ne le procesi življenja usmerjajo potek vseh važnejših geokemičnih reakcij, kakor
je to pokazal Vernadsky, temveč tudi prostorna in časovna razpredelba geokemičnih
procesov v zgodovini zemlje vplivala globoko na življenje in razvoj organskega sveta
(paleontologija in geokemija! Ekologija in geokemija!).
Globoki vzajemni učinek vseh faktorjev mrtve in žive prirode nam daje sliko
enotnosti življenja zemlje kot celote. .Tako je zemeljska skorja ne le vztrajna gmota
materije, temveč kompliciran mehanizem, ki vzdržuje s posredovanjem materije v aktiv
nem stanju (žive snovi) atome skorje v intenzivnem in neprestanem gibanju* (Ver
nadsky 33),
Ì928.
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R é s u m é , Di e G e o c h e m i e u nd di e c h e m 1s c h -g e o g r a p h i s c h e
E r f o r s c h u n g de r L a n d s c h a f t . Im vorstehenden wird die junge geochemische
Wissenschaft, die aus der Physik und Chemie verbindenden Lehre vom Bau der Atome
sowie aus der genetischen Mineralogie hervorgegangen ist, kurz in ihrem jetzigen Stande
betrachtet und werden sodann die Hauptaufgaben der auch für den Geographen wichtigen
chemisch-geographischen Erforschung der Landschaft einer programmatischen Analyse
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unterzogen. Bilden doch die Ausgangspunkte der heutigen Geochemie die Idee von der
Struktur der Atome und der Zusammenhang dieser Struktur mit der Verbreitung bestimmter
Elemente in der Erde, ferner die Lehre vom zonaren Aufbau der Erdrinde und die quan
titative Berechnung ihrer mittleren chemischen Zusammensetzung. Die Geochemie, deren
wissenschaftliche Entwicklungslinien und bisherige Ergebnisse in den Werken Clarkes,
Washingtons, Vernadskys, Goldscnmidts, Fersmans, Nigglis, Tammanns, Durands u. a.
niedergelegt sind, gewinnt daher taglici an Bedeutung für zahlreiche andere Disziplinen,
wie besonders für die Physik, Chemie, Astrophysik, Mineralogie, Geologie, Biologie,
Geographie u. a. und es ist zu erwarten, daß sie für alle diese Wissenschaften nicht
nur neues Material, sondern auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten zeitigen wird. Der
Autor beschäftigt sich vor allem mit den Ideen Fersmans und Vernadskys, die in Europa
infolge der geringen Kenntnis der neueren russischen wissenschaftlichen Arbeiten noch
fast unbekannt sind, obwohl sie eben für die Geographie und die Biologie von beson
derem Interesse sein dürften. Namentlich die Geographie hat in ihren verschiedenen
Zweigen bisher den Chemismus der Erdrinde außer acht gelassen und nicht bedacht,
daß die chemischen Prozesse jeder gegebenen Landschaft durchaus die Grundlage ihres
physikalisch-geolog:schen Lebens bilden. Drei Gesichtspunkte sind für die Chemie der
Erdrinde richtunggebend, der mineralogische, genetische und rein chemische. Der Autor
entwickelt von ihnen ausgehend und darin dem russischen Geochemiker Fersman folgend,
ein Programm der chemisch-geographischen Erforschung der Landschaft in seinen
Einzelheiten. Ein Literaturverzeichnis ist beigegeben.
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