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Вступ. Корали і губки є невід’ємною 
частиною сучасних морських екосис-
тем, особливо рифових. Водночас ви-
копні корали та губки є типовими пред-
ставниками скам’янілих решток фане-
розою. Їх імовірні м’якотілі предки 
з’явились ще в едіакарії (венді), тобто 
близько 600 млн років тому. З появою 
твердого скелета на початку фанеро-
зою корали і губки отримали бурхливий 
розвиток, перетворившись у породоут-
ворювальні організми, та почали фор-
мувати каркаси різноманітних органо-

генних споруд – біостромів, біогермів, 
рифів. 

Корали і губки здавна використову-
ють для виготовлення амулетів, релігій-
них атрибутів, прикрас, ювелірних ви-
робів. Деякі види коралів (особливо це 
стосується червоних коралів роду 
Corallium) розглядають як дорогоцінне 
та виробне каміння і високо цінують. 
Крім того, корали знаходять застосу-
вання в акваріумному бізнесі та здавна 
використовуються в різних напрямах 
медицини [7].

Викопні корали і губки завдяки своїм 
формам у вільному від породи вигляді, 
а також неповторним рисункам у поліро-
ваних зразках чи орієнтованих зрізах 
найпершими привертають увагу ювелі-
рів, виробників сувенірів, численних ко-
лекціонерів та часто мають символічне 
значення для певних територій. Так де-
вонський корал Hexagonaria percarinata, 
або камінь Петоскі, з 1965 р. є каменем-
символом штату Мічіган (рис. 1А), а ага-
тизований олігоцен-міоценовий корал 
Montastrea з 1979 р. – каменем-симво-
лом штату Флорида (рис. 1Б).
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Рисунок 1. Поліровані зрізи колоніальних коралів – каменів-символів: А – штату Мічіган [10]; Б – штату Флорида [8]
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Зазначимо, що з появою і розвитком 
сучасних інформаційних технологій тор-
гівля палеонтологічними рештками 
бурхливо розвивається. У деяких краї-
нах комерційне колекціонування та не-
легальна торгівля палеонтологічними 
рештками з переміщенням колекцій за 
межі митних територій набуває ката-
строфічних масштабів, що загрожує 
повною втратою окремих місцезнахо-
джень викопної фауни і флори. Такі 
проблеми, зокрема, змушені вирішува-
ти Росія [1], США [5], Китай [6] та бага-
то інших країн.

Вказані світові тенденції властиві й 
Україні, де розміщується чимало міс-
цезнаходжень палеонтологічних решток 
різного віку і також розвивається ринок 
скам’янілостей. Світова практика свід-
чить, що формальні заборони на збір 
та продаж палеонтологічних зразків не 
дають очікуваного ефекту. Тому зусил-
ля державних органів мають бути спря-
мовані як на охорону найважливіших 
природних палеонтологічних об’єктів, 
так і на законодавче врегулювання 
процесів збору скам’янілостей, їх пере-
міщення і торгівлю. При цьому розроб-
ка відповідних законодавчих актів не-
можлива без урахування зрозумілих 
для всіх учасників ринку критеріїв оцін-
ки і правил торгівлі скам’янілостями. 

Ця публікація акцентує увагу на осо-
бливостях ідентифікації та визначенні 
критеріїв наукової і комерційної оцінки 
поширених в Україні викопних коралів і 
губок. Автори сподіваються, що вона 
сприятиме збереженню і запобіганню 
незворотним втратам унікальних зраз-
ків і колекцій, а також популяризації 
палеонтологічних знань серед палеон-
тологів-аматорів і колекціонерів.

Зазначимо, що підходи до оцінки вар-
тості викопних коралів і губок принципо-
во не відрізняються від оцінки інших 
скам’янілостей. Так само, як і для інших 
викопних решток, оцінка наукової цін-
ності коралів та губок не може бути ви-
значена без участі спеціалістів-палеон-
тологів, які займаються названими гру-
пами. Це зумовлено складністю та спе-
цифікою будови, нерівномірним страти-
графічним розподілом і географічним 
поширенням цих викопних решток. 

Класифікація. Корали і губки згідно 
з сучасними класифікаціями належать 
до двох типів: кнідарії (Cnidaria) і губки 
(Porifera або Spongia). Кожен з цих ти-
пів у свою чергу поділяється на класи, 

ряди, родини, роди та види. У викопно-
му стані серед кнідарій (жалкі) найчас-
тіше трапляються коралові поліпи 
(Anthozoa), серед яких виділяються під-
класи: ругози, або чотирипроменеві ко-
рали (Rugosa, або Tetracoralla), табуля-
ти (Tabulata), гексакорали (Hexacorallа) 
з найтиповішими їх представниками 
склерактиніями (Scleractinia) та гідроїд-
ні (конулярії).

Губки знаходять переважно в мезо-
зойських відкладах. Серед них виділя-
ють кременисті та вапнякові губки за-
лежно від мінерального складу елемен-
тів скелета (спікул). Для палеозою осо-
бливо характерними є склероспонгії – 
строматопороідеї (Stromatoporoidea) та 
хететиди (Chaetetida). Завдяки схожій 
морфології колоній ці організми трива-
лий час вважались коралами і до губок 
віднесені лише недавно після виявлен-
ня в їхній будові спікул.

У процесі еволюційного розвитку 
протягом фанерозою у складі кнідарій і 
губок виникали таксони, які характери-
зують лише окремі інтервали геологі-
чного часу. Плавна еволюція періодич-
но порушувалась рубежами масових 
вимирань, які пов’язують з катастро-
фічними подіями. Однією з таких подій 
стало повне вимирання ругоз і табулят 
на рубежі палеозою і мезозою. Менш 
значні за масштабами події, що супро-
воджувались суттєвим збідненням біо-
різноманіття та зникненням численних 
таксонів коралів і губок, зафіксованi на 
межі девону і карбону, всередині кар-
бону (межа міссісіпію і пенсільванію), 
на початку кайнозою. Ці так звані 
подій ні рубежі, крім вимирання, також 
приводили до суттєвого оновлення фа-
уни, появи нових таксонів різного ран-
гу. Так на межі палеозою і мезозою 
вимерли ругози і табуляти, натомість 
з’явилися гексакорали (склерактинії).

Будова скелета. У викопному стані 
зберігаються переважно тверді елемен-
ти скелета кнідарій і губок. Вони мають 
різну структуру, морфологію, розміри і 
мінеральне заповнення [3]. Здебільшо-
го викопні рештки складені карбоната-
ми кальцію (переважно кальцитом), 
зрідка кременистою, фосфатною чи 
органічною речовиною. Наприклад, спі-
кули кремнієвих губок заповнені міне-
ралами кремнезему, а деякі організми 
(конулярії) мають фосфатний скелет, 
який вкритий зовнішньою хітиновою 
оболонкою. 

Корали – найчастіші компоненти ви-
копних угруповань фанерозою. Завдя-
ки порівняно легкій ідентифікації, при-
вабливому зовнішньому вигляду вони 
часто стають предметом колекціону-
вання і торгівлі. Чотирипроменеві кора-
ли, або ругози, трапляються виключно 
в палеозої. Їм були притаманні як оди-
ночна, так і колоніальна форми росту. 
Викопні рештки ругоз, або поліпняки, 
складені коралітами. Кораліти одинич-
них ругоз здебільшого мають коноци-
ліндричну форму. На нижньому прокси-
мальному кінці інколи зберігаються 
прикріплювальні утворення, у верхній 
(дистальній) частині розташовується 
чашечка різної глибини та форми. Ча-
шечка віддзеркалює форму м’якого ті-
ла корала, яке у викопному стані за-
звичай не зберігається.

Колоніальні ругози побудовані кора-
літами, що по-різному з’єднуються між 
собою. Колонії мають різні форми та 
розміри. Вони можуть бути гіллястими 
(фацелоїдними) з циліндричними кора-
літами або масивними з призматични-
ми коралітами, які щільно з’єднані між 
собою. Якщо стінки коралітів у масив-
них колоніях зберігались, то утворюва-
лись церіоїдні колонії, якщо ні, то ви-
никали афроїдні або астеєвидні їх різ-
новиди. Розмаїття форм ругоз чудово 
ілюструє літографія видатного німець-
кого біолога Ернста Геккеля (рис. 2А).

Найважливішим елементом внутріш-
ньої будови ругоз є вертикальні пласти-
ни – септи, які розвивалися лише в 
чотирьох квадрантах. У поперечних зрі-
зах септи утворюють двосторонньоси-
метричні або радіальні структури. На 
периферії коралітів розвивались дисе-
пименти, а в централній частині – осьо-
ві структури різної будови та конфігура-
ції. У вертикальних перетинах, крім 
осьових структур, виділяються горизон-
тальні елементи – днища. Вони мають 
дуже різноманітну форму, бувають по-
вними чи розщеплюються на окремі 
пластини та розташовані з різною щіль-
ністю. 

За зовнішнім виглядом шестипроме-
неві корали, або склерактинії, дуже схо-
жі на ругози. Як і ругози, вони мають 
одиночну і колоніальну форми росту. Їм 
також властиві схожі з ругозами мор-
фологічні елементи коралітів – септи, 
днища, дисепименти, осьові структури 
(рис. 2Б). 
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Водночас деталі будови цих організ-
мів кардинально відмінні, що ставить 
під сумнів навіть філогенетичний 
зв’язок між ругозами та склерактинія-
ми. До того ж септи у склерактиній, на 
відміну від ругоз, розвивались у шести 
сегментах, що вважається головною 
відмінністю, яка покладена в основу ви-
ділення двох класів коралів – Rugosa і 
Scleractinia. Перші склерактинії відомі в 
тріасових відкладах. Протягом мезозою 
і кайнозою вони виступали активними 
рифобудівниками, зберігши вирішальну 
роль у процесах рифоутворення дотепер. 

Табуляти також надзвичайно поши-
рені в палеозої, але невідомі в мезозої 
і кайнозої. На відміну від ругоз, це ко-
лоніальні організми, які утворювали різ-
номанітні за структурою і розмірами 
поліпняки, що формувались внаслідок 
різних способів брунькування. Поліпня-
ки є результатом існування гіллястих та 
масивних колоній. Тип колоній визначає 
форму коралітів, яка буває відповідно 
циліндричною, призматичною та у ви-
гляді невеликих зігнутих конусів. Осо-
бливим типом гіллястих колоній є такі, 
в яких кораліти зростаються боковими 
стінками, утворюючи ланцюжки. 

У будові табулят виділяють септальні 
утворення, які, на відміну від ругоз, не 
формують суцільних пластин, а проявлені 
у вигляді септальних шипів. У вертикаль-
них розрізах добре проявляються днища. 

Скелет викопних губок побудований 
своєрідними елементами голкоподібної 
форми – спікулами, які складені склеро-
бластами. Останні залежно від складу 
поділяються на калькобласти, склеро-
бласти, сілікобласти і спонгобласти. 
Калькобластами побудовані спікули вап-

някових, сілікобластами – кремнієвих гу-
бок. Спонгобласти виділяють специфічну 
органічну речовину – спонгін. Спікули 
губок бувають одновісними або утворю-
ють агрегати, серед яких (за кількістю 
променів) трапляються тривісні, чотири-
вісні і шестивісні. Розміри спікул незна-
чні, лише зрідка їх довжина досягає 1 см. 
У викопному стані скелети губок знахо-
дять у формі жовен, невеликих гіллястих 

колоній або одиночних циліндро- та куб-
коподібних утворень. Скелет кремнієвих 
губок з карбонатних порід можна виді-
лити розчиненням карбонатної складової 
у слабких кислотах (рис. 3).

Дуже близькими за формою до гу-
бок є сфінктозої (Sphinctozoa), які зу-

стрічаються починаючи з карбону. За 
морфологічними особливостями вони 
нагадують губки, але не містять спікул. 

Строматопороідеї – це колоніальні 
організми, які у палеозої (переважно си-
лур і девон) часто брали участь у фор-
муванні органогенних споруд. Скелети 
строматопороідей називають ценостеу-
мами, які можуть мати пластинчасту, 
жовноподібну чи дендроїдну форму.     

Рисунок 2. Літографії, якi ілюструють розмаїття морфології: А – ругоз [3, Tafel 29]; Б – склерактиній [3, Tafel 9]

Рисунок 3. Кременієва губка після кислотної обробки 
(карбон Тянь-Шаню)
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У будові ценостеуму розрізняють гори-
зонтальні елементи – пластини (ламіни 
або центостроми) та дисепименти; вер-
тикальні елементи – стовпчики, ценос-
тели і колони; комбінації горизонтальних 
і вертикальних елементів – автотуби, 
ценотуби. Зірчасті канали – астрорізи є 
найхарактернішими морфологічними 
елементами строматопороідей. 

Хететиди – виключно колоніальні 
організми, які утворювали округлі, на-
півсферичні, пластинчасті колонії різно-
манітних розмірів, що за аналогією з 
коралами традиційно називають поліп-
няками. Колонії виключно масивні, по-
будовані призматичними, округлими 
або меандричними комірками, довжина 
найбільшої діагоналі яких у поперечни-
ку не перевищує кількох міліметрів. 
Здебільшого розміри колоній не дося-
гають перших десятків сантиметрів у 
поперечнику, зрідка зустрiчаються ко-
лонії висотою до 1 м. У структурі комі-
рок виділяються псевдосептальні ви-
ступи – результат розростання колоній 
шляхом ділення материнських комірок 
на дочірні. У поздовжніх розтинах спо-
стерігаються горизонтальні елементи 
скелета – днища. Днища здебільшого 
повні, відстань між ними мінлива і є ви-
довою ознакою. Хететиди – вимерлі 
організми, які з’явились в ордовику та 
зникли в міоцені. Найчастіше трапля-
ються у середньому–верхньому карбоні 
(пенсільванії) та крейді.

Конулярії у викопному стані зустрі-
чаються починаючи з кембрію і закінчу-
ючи початком мезозою. Більшість з них 
належала до бентосу, частина – вільно 
плавала. Скелет конулярій – панцир, 
який має видовжену пірамідальну або 
конусоподібну форму, його довжина 
може досягати 30-40 см. Форма панци-
ра в поперечному розрізі різноманітна, 
найчастіше квадратна або ромбічна. 
Стінки панцира (перидерма) вкриті по-
перечною і поздовжньою скульптурою 
– ребрами й борознами. Поверхня ко-
нулярій часто вкрита хітиновою оболон-
кою, яка надає конуляріям неповторно-
го зовнішнього вигляду і привертає 
увагу колекціонерів (рис. 4).

Породи, які вміщують 
корали і губки
Переважну більшість коралів і губок 

у викопному стані знаходять у вапняках 
морського походження. Значно рідше 
вони трапляються в морських карбо-

натно-глинистих, глинисто-карбонат-
них, глинистих та інколи піщаних по-
родах, де зазвичай краще збережені, 
часто демонструючи морфологічні де-
талі будови скелета, які здебільшого не 
зберігаються в карбонатних породах 
(чашечки та епітека ругоз, молоді стадії 
росту одиночних ругоз і колоній). Також 
відомі знахідки решток коралів і губок 
серед біогенних силіцитів і фосфоритів. 
Вторинні зміни (перекристалізація, до-
ломітизація, заміщення кременистою 
речовиною) здебільшого негативно 
впливали на стан збереженості органіч-
них решток. Часто такі процеси при-
зводили до повного розчинення скеле-
тів, інколи залишаючи лише відбитки, 
внутрішні або зовнішні ядра.

Визначення наукової цінності 
зразків викопних коралів і губок 
є особливо відповідальним завданням. 
Для її встановлення потрібно врахову-
вати такі фактори: 

1. Наявність і точність географічної 
п р и в ’ я з к и  м і с ц е з н а хо д же н н я 
скам’янілості, зафіксованої у польовій 
документації та в палеонтологічних 
описах. Зразки без такої прив’язки за 
рідкісним винятком втрачають наукову 
цінність. 

2. Наявність даних про вік і склад 
вміщуючих порід, тобто даних щодо 
стратиграфічного положення скам’яні-
лості, яка вказана у польових матеріа-
лах і в палеонтологічних описах.

Ці два фактори є найважливішими для 
наукових досліджень, оскільки дозволяють 
повторити збори іншим науковцям, пере-
вірити початкові описи та визначення.

3. Збереженість коралів та губок та-
кож суттєво впливає на можливість їх 
детального вивчення. Повні поліпняки, 
ценостеуми, панцирі мають більше зна-
чення порівняно з відбитками, зовнішні-
ми та внутрішнми ядрами. Особливу 
цінність для наукових досліджень не-
суть унікальні зразки, в яких збере-
глись початкові стадії росту одиночних 
ругоз та колоній коралів і губок, чаше-
чки, зовнішня поверхня, прикріплю-
вальні утворення, викопні симбіози та 
ін. Важливо підкреслити, що розміри 
скам’янілостей принципово не вплива-
ють на наукову цінність зразка, на від-
міну від комерційної.

4. Наукова цінність зразків різко 
зростає в тих випадках, коли вони вхо-
дять до складу колекцій. Серед колек-
цій, які повинні зберігатись у музеях, 
особливо важливими є ті, що описані 
та опубліковані у вигляді палеонтологі-
чних монографій або окремих статей. 
Меншу наукову цінність мають колекції, 
які описані, але неопубліковані; ще 
меншу – зібрані, але не описані. 

5. Найбільшу наукову цінність у па-
леонтологічних колекціях мають типові 
екземпляри – голотипи (або їх замінники 
– лектотипи та неотипи), синтипи та па-
ратипи вперше описаних видів. Голотипи 
(лектотипи та неотипи) неприпустимо 
навіть переміщувати з одного музею до 
іншого. Паратипи і синтипи можуть під-
лягати обміну з іншими музеями. Рішен-
ня щодо цього обміну прий маються му-
зейними радами. Гіпсові та латексні від-
битки, а також ацетатні репліки також 
можуть використовуватись для надання 
іншим музеям і спеціалістам.

Рисунок 4. Конулярії роду Paraconularia. Пермські відклади Каліфорнії (кол. авт.)



2020 precious and decorative stones   2019 № 2 (96)ISSN 2079-1410

RESEARCH AND DEVELOPMENT

6. Особливо важливими для прести-
жу музеїв є палеонтологічні зразки, які 
мають історичну цінність. До них від-
носять, наприклад, такі, що зібрані ві-
домими вченими на початкових етапах 
палеонтологічних досліджень із збере-
женими авторськими етикетками і ви-
значеннями.

Комерційна цінність зразків 
Найважливішим критерієм, що впли-

ває на цінність скам’янілості, є її поши-
реність, від якої залежить частота зна-
хідок. Чим частіше знаходять той чи ін-
ший вид коралів або губок, тим менша 
його цінність. Також з цим тісно пов’язана 

доступність місць локалізації викопних 
решток. Тому вартість скам’ яні лостей з 
важкодоступних місць (наприклад, з 
Антарктиди) суттєво зростає. 

Важливе значення має збереженість 
викопної рештки (повна, неповна, фраг-
ментарна). Цікаво, що при цьому вто-
ринні процеси, наприклад, заміщення 
кремнеземом або піритом, можуть 
збільшувати комерційну цінність зразка, 
зменшуючи його значення для науки.

Як і для наукових досліджень, осо-
бливу цінність мають унікальні зразки, 
які демонструють відбитки м’якого тіла, 
що зазвичай у викопному стані не збері-
гаються, чашечки (рис. 5), початкові ста-
дії росту коралів, викопні симбіози і т. ін. 

На відміну від наукової, комерційна 
вартість зразка залежить від його роз-
мірів. Зразки повинні забезпечити ві-
зуальне розпізнавання морфологічних 
особливостей скам’янілості. Зазвичай 

їх розміри мають дорівнювати 5 см і 
більше. При цьому особливим попитом 
серед колекціонерів користуються се-
редні за розмірами екземпляри (10–
30 см). Найпопулярнішими при цьому є 
скам’янілості без решток породи або 
такі, що контрастно виділяються на фо-
ні породи, в якій вони розміщуються, 
або мають контрастно виражену будову. 
Останні часто застосовуються в ювелір-
них виробах та сувенірах (рис. 6).

Здебільшого зразки викопних кора-
лів і губок потребують спеціальної  об-
робки. Вона полягає у звільненні 
скам’янілості від породи. Ця операція 
(препарування) потребує спеціальних 

навичок та розу-
міння особливос-
тей будови ске-
лета органічної 
рештки, що під-
лягає препару-
ванню. Якщо та-
ке препарування 
неможливе, готу-
ють зразки з по-
лірованими по-
верхнями чи по-
лірованими орі-
єнтованими зрі-
зами (приполі-
ровками), які до-
зволяють чітко 
бачити внутріш-
ню будову кора-
лів, хететид, 
стро матопорат. 

Для виготовлення орієнтованих (поздо-
вжніх та поперечних зрізів) також необ-
хідно володіти знаннями щодо особли-
востей будови скелетів викопних орга-
нізмів.

Як зазначалось вище [6, 8, 10], не-
абияку роль у формуванні комерційної 
вартості зразків коралів і губок також 
відіграють модні тенденції, що тісно 
пов’язані з пізнавальними, естетични-
ми, символічними, релігійними й інши-
ми аспектами життя суспільства. 

Поширення коралів і губок в Україні
Корали і губки на території України 

знаходять на різних стартиграфічних 
рівнях у породах, що виходять на по-
верхню, та у керні свердловин.

Найдавніші на території Україні ко-
рали і строматопорати відомі з силурій-
ських  вапняків Придністров’я (рис. 7А, 
Б). Північніше у девонських відкладах 
розкритих кар’єром Коржова, зустріча-
ються зовнішні ядра одиночних ругоз 
– результат інтенсивної доломітизації.

Верхньодевонські строматопорати і 
табуляти відомі у відслоненнях р. Мо-
кра Волноваха (південна частина Дон-
басу). У цих самих районах 
нижньокам’яновугільні карбонатні поро-
ди, що виходять на поверхню (рис. 7В) 
та розробляються численними 
кар’єрами з видобутку флюсової сиро-
вини, вміщують багату і різноманітну 
фауну ругоз, табулят, хететид. 

Середньо-верхньокам’яновугільні 
(зрідка нижньопермські) рештки можна 
знайти у вапняках і сланцях вугленос-
ної товщі, що виходить на поверхню в 
центральній частині Донбасу (рис. 8). 
Нерідко кам’яновугільні корали і губки 
зустрічаються на різних глибинах у кер-
ні свердловин, пробурених у Дніпров-
сько-Донецькій западині та у Львівсько-
му палеозойському прогині. 

Рисунок 5. Масивна (церіоїдна) колонія ругоз Hexagonaria, 
яка демонструє добре збережені чашечки коралітів. 
Девон Марокко (кол. авт.)

Рисунок 6. Вироби з коралів: А – перстень; Б – коралове яйце [9]
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Мезозойські (переважно юрські та крейдові) корали і губ-
ки надзвичайно поширені в Гірському Криму. Юрські скле-
рактинії тут виступали рифобудівниками, формуючи каркаси 
рифових споруд. Мармуризовані вапняки з різноманітними 
коралами можна побачити в облицювальних матеріалах бу-
динків, тротуарних плитках, а також у гальці південнокрим-
ських пляжів. Готерив-баремські корали і губки переповню-
ють вапняки, що залягають в підніжжі окремих кримських 
куест. Крім колоній склерактиній і хететид, тут також зустрі-
чаються одиничні ґудзикоподібні корали роду Cyclolites (рис. 
7Г). У мергелях, що розміщуються вище, не є великою рід-
кістю губки. Склерактинії також знаходять у верхньоюрських 
біогермах західних окраїн Донбасу (с. Кам’янка) та у верх-
ньокрейдових відкладах Волино-Поділля, Дніпровсько-Доне-
цької западини, При чорномор’я.

Корали і губки кайнозою відомі на Поділлі в рифових 
вапняках Товтр та у південних районах України. З палеогену 
південного Придніпров’я, зокрема, описані унікальні креме-
нерогові губки із збереженим спонгіном. 

Нещодавно численні та різноманітні корали і хететиди 
переважно кам’яно вугільного віку знайдені у четвертинних 
відкладах льодовикового походження на околицях м. Гра-
дизька [2]. 

Рисунок 8. Поперечниий зріз одиночної ругози 
роду Arctophyllum, верхній карбон Донбасу

Рисунок 7. Корали і губки з місцезнаходжень України: А – фавозитиди (Tabulata); Б – строматопороідеї, силур, 
м. Кам’янець-Подільський; В – велика за розмірами колонія ругоз Siphonodedron, нижній карбон Донбасу; 
Г – склерактинії роду Cyclolites, нижня крейда (готерив) Гірського Криму
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Висновки 

Зразки з коралами та губками мають наукове та комер-
ційне значення. Вони є предметом колекціонування і торгівлі. 
Проте наукова та комерційна оцінка окремих зразків і колек-
цій викопних коралів і губок неможлива без залучення фа-

хівців-палеонтологів, які вивчають ці групи. Хоча комерційна 
вартість зразків встановлюється ринком, пропозиції щодо 
оцінки скам’янілостей далекими від палеонтологічної науки 
експертами-любителями та чиновниками митниць можуть 
бути лише орієнтовними, оскільки вони не враховують усіх 
аспектів цінності зразків. 


