
Що приховують в собі стародавні піски та глини 
міста Дніпро? 

Приблизно 35 мільйонів років тому, у Еоценовій епосі, та місцевість, де 

зараз розташовано м. Дніпро, була частково вкрита теплим та солоним 

морем. Голубі хвилі плескалися о гранітні скелі та грайливо набігали на 

піщані пляжі. Яких тільки дивовижних тварин там не було! Ближче до берегу, 

у царстві підводної рослинності, мешкали різні молюски – м’якотілі тварини, 

що ховали своє слизьке тільце у домик-раковинку. Молюски-равлики 

ховалися у раковинку-башточку, двостулкові молюски мали раковинку із двох 

половинок. Деякі молюски повзали по дну, інші – заривалися у ґрунт або 

влаштовували собі пасовища на водоростях і морських травах.  

 

 

 

 

 

 

Рештки стародавніх молюсків 

 

Підводна рослинність також давала оселю та їжу для безлічі 

невеличких та дуже 

дрібних тваринок: 

одноклітинних, 

ракоподібних та 

інших. Серед 

одноклітинних були 

дуже численними 

так звані 

форамініфери. 

Форамініфери – це 

дрібненькі істоти, 

які, в основному, 

можна добре 

розглянути лише за 

 



допомогою мікроскопу. Вони, як і молюски, мали маленький домик-раковинку. 

Ці раковинки такі різноманітні за формою! Як шарики, як буси, пляшечки, 

зірочки – все і не перелічити. 

      

 

 

 

 

 

 

Черепашки стародавніх форамініфер під електронним мікроскопом 

 

На мілководді також були поширені різні моховатки, губки, корали. 

Моховатки мали форму корок, кущиків, полюбляли селитися поверх камінців 

та черепашок молюсків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишки стародавніх моховаток під електронним мікроскопом (ліворуч) та 

реконструкція їх існування на дні моря (праворуч) 

 

Химерними були губки. Вони мали різну форму у вигляді шарів, кубків, 

чашок, пальців, корочок, кущиків. Жили завжди на одному місці, до якого 

жорстко прикріплялися. Полюбляли скельні виступи, вкриті водою. Деякі 

свердлили черепашки молюсків, споруди коралів та моховаток. Цікаво, що 

 

 



скелет губок складався з дрібненьких, мікроскопічних скляних паличок, 

виделочок, зірочок, квіточок, або таких, що походили на щупальця 

восьминога. Усі ці палички та зірочки звуться спікули. 

 

 

 

 

 

 

Спікули стародавніх губок під електронним мікроскопом 

 

Дещо подалі від берегу селилися корали. Вони також мали різну форму, 

могли бути у вигляді грибів, шарів, кущів. Деякі зросталися разом та 

формували рифи. Це великі або малі вапняні споруди, які сьогодення відомі 

лише у самих теплих морях земної кулі.  

 

 

 

 

 

 

 

Рештки стародавніх коралів 

 

Ну і яке ж море без риби? Звичайно і давнє море, про яке йдеться мова, 

мало в достатку різноманітних риб, навіть акул. 

То були справжні морські хижаки, а деякі з них 

досягали кілька метрів довжиною. Про це 

свідчать численні залишки великих акулячих 

зубів. 

 

 



Як ми про це все дізналися? Адже ми стоїмо на твердій землі і немає 

ніде ніяких акул або коралів. І не дізналися б, якби в море не накопичувалися 

піски та глини, а в них не осідали б скелетні залишки древніх організмів. 

Скелети морських тварин 

надійно заховані в   товщах 

пісків, вапняків, глин та інших 

порід. І навіть, коли море 

перестає існувати, в товщі 

землі залишаються шари 

морських осадків з давніми 

організмами. Ці шари іноді 

виходять на поверхню землі. 

Тоді можна, озброївшись 

лопаткою, спробувати 

пошукати скам'янілості. Але 

часто людині, щоб дістатися 

до таких шарів, потрібно пробурити свердловину або розробити кар'єр. 

 

У нас в місті, на лівому березі Дніпра, є кар'єр, в якому видобувають 

граніт для будівництва. Кар'єр 

називається Рибальський. На 

гранітних скелях залягають 

коралові піски, ракушняки, а 

також глини, в яких ми і 

знаходимо залишки давніх 

організмів. Коралові піски, які  

широко відомі серед 

палеонтологів України та 

зарубіжжя, мають назву 

«мандриківські верстви». Вони 

мають важливе значення для науки, є геологічною пам’яткою України та 

палеонтологічною візиткою нашого міста. 

На стендах Палацу студентів, ми бачимо лише деякі скелетні рештки 

тих найцікавіших істот, що колись населяли давнє Еоценове море 

Дніпропетровщини…Дослідження тривають … 

________________________________________________________________________ 


