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«Від смоли хвойних до бурштину. Ідентифікація викопних смол»

В сборнике опубликованы материалы международного научного семинара «От смолы
хвойных до янтаря. Идентификация ископаемых смол», который состоялся в Киеве 17 мая
2012 года.
Организаторами семинара выступили Национальный научно-природоведческий музей
НАН Украины, Институт Геологических наук НАН Украины, ВОО «Союз геологов
Украины»,
Международный
благотворительный
фонд
«Українська
родина»,
Государственный геммологический центр Украины, ГП «Украинская геологическая
компания».
Тематика семинара позволяет обменяться новейшими научными достижениями в
области теории происхождения ископаемых смол (и, в частности, янтаря-сукцинита), а также
изучения оптических свойств различных минеральных видов ископаемых и современных
смоляных выделений, проблемы идентификации археологического янтаря.
Использование научных исследований позволит наметить пути и перспективы
дальнейших исследований в области прогнозной оценки россыпной янтареносности,
рационального использования янтаря-сукцинита и продуктов его переработки в различных
отраслях современного производства и медицине.

У збірнику публікуються матеріали міжнародного наукового семінару «Від смоли
хвойних до бурштину. Ідентифікація викопних смол», який відбувся в Києві 17 травня 2012
року.
Організаторами семінару виступили Національний науково-природничий музей НАН
України, Інститут геологічних наук НАН України, ВГО «Спілка геологів України»,
Міжнародний благодійний фонд «Українська родина», Державний гемологічний центр
України, ДП «Українська геологічна компанія».
Тематика семінару дозволяє обмінятися новітніми науковими досягненнями в галузі
теорії походження копалин смол (і, зокрема, бурштину-сукцініту), а також вивчення
оптичних властивостей різних мінеральних видів копалин і сучасних смоляних виділень,
проблеми ідентифікації археологічного бурштину.
Використання наукових досліджень дозволить намітити шляхи і перспективи
подальших досліджень в області прогнозної оцінки розсипному янтареносності,
раціонального використання бурштину-сукцініту та продуктів його переробки в різних
галузях сучасного виробництва і медицині.
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549.892:069
ЯНТАРЬ И ИСКОПАЕМЫЕ СМОЛЫ В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛИ ПОЛЬСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
Беличенко Е.
Государственный геммологический центр Украины, Киев.
lgems@mail.ru
В работе представлено научное собрание янтаря и ископаемых смол Музея Земли
Польской академии наук. Охарактеризованы основные коллекции янтаря и ископаемых смол
фондов музея, дано их краткое описание, приведена информация об истории их
формирования и использовании в современной экспозиции Музея Земли "Янтарь – от
жидкой смолы к декоративному искусству".
This work presents a scientific collection of amber and fossil resin of the Museum of the
Earth, the Polish Academy of Sciences. The main collection of amber and the fossil resin museum
funds were described, their brief description was given and the information about the history of
their formation and the use in modern expositions of the Museum of the Earth "Amber - from the
liquid resin to the decorative arts" was provided.
Ключевые слова: янтарь, сукцинит, ископаемые смолы, копал, коллекция, экспозиция.
Музей Земли Польской академии наук (далее – МЗ ПАН) продолжает традиции
Товарищества Музея Земли, образованного в Варшаве в 1932 году. Создание коллекций
музея началось с 1933 года, а в 1938 года впервые вышли "Ведомости Товарищества Музея
Земли". После Второй мировой войны Товарищество продолжило свою работу и в 1948 году
было преобразовано в государственный Музей Земли. С 1959 года Музей Земли вошел в
состав Польской академии наук. В настоящее время собрание музея насчитывает более 175
тысяч образцов и включает в себя богатые коллекции горных пород и минералов,
метеоритов, ископаемой флоры и фауны Польши и других регионов мира, а также
редчайшие архивы истории наук о земле. Особое место занимает уникальная коллекция
янтаря и других ископаемых смол (более 29500 образцов), которая является одной из самых
крупных коллекций ископаемых смол в мире.
В 1951 году в МЗ был создан Отдел янтаря, задачей которого стало целенаправленное
формирование музейного собрания, развитие научно-исследовательской работы,
обеспечение сохранности и рационального использования музейных фондов. К 1974 году
коллекция насчитывала 13 000 образцов. Основу научного собрания янтаря и ископаемых
смол музея составляют шесть коллекций [1]:
• органические включения,
• натуральные формы,
• виды балтийского янтаря,
• сукцинит Польши и других регионов,
• ископаемые смолы мира,
• имитации.
Коллекция органических включений
Коллекция животных и растительных включений начала формироваться одной из
первых и в настоящее время является наиболее представительной. Коллекция создана с
целью систематического изучения фауны и флоры "янтарного леса".
Среди органических инклюзов преобладают представители животного мира. Около
90 % включений составляют двукрылые (Diptera), перепончатокрылые (Hymenoptera),
жесткокрылые (Coleoptera), членистоногие (Collembola) и полужесткокрылые (Heteroptera)
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[2]. К особенно редким образцам в коллекции животных инклюзов относятся: Crustacea, два
образца Isopoda и один Amphipoda Paleogammarus polonicus, из класса Nemathelmintes,
Rotatoria из семейства Brachionidae, Embioptera, два образца Mecoptera, из двукрылых
Trichoceridae Trichocera (Oligotrichocera)?antique (Dahl) (третий известный образец этого
семейства). Коллекция очень редких в балтийском янтаре стрепзиптеров насчитывает 6
образцов. Следы млекопитающих представляют четыре образца с шерстью и образцы с
отпечатками стоп животных (аутоподиев).
Изучение растительных включений в последние годы было сосредоточено на
исследовании частичек древесины и прелиминарных признаках органов растений [2].
За время работы Отдела янтаря МЗ было описано 127 голотипов животных и 3
голотипа растительных включений [3].
Коллекция натуральных форм янтаря создавалась на основе образцов из
месторождений Самбийского полуострова с целью продемонстрировать все разнообразие
условий образования янтаря в янтарном лесу, в первую очередь в стволе дерева. Она состоит
из образцов таких природных форм, как внутриствольные, подкоровые, натечноскорлуповатые образования, а также капли и сосульки. Коллекция подтверждает, что
сукцинит произошел из смолы, которая практически всегда накапливалась или в стволе
дерева, или непосредственно на нем [3].
Коллекция разновидностей балтийского янтаря насчитывает около 3000 образцов и
включает в себя разновидности по размеру, цвету, прозрачности, по степени вторичных
изменений и является исходным материалом для изучения процессов выветривания янтаря
(рис.1). Собрание включает более 130 крупных образцов янтаря весом от 300 до 2050 г.

Рис. 1 Разновидности балтийского янтаря и природные формы ископаемых смол, включая
уникальный образец копала весом 4780 гр из северной части острова Борнео (Малайзия,
штат Sabah), в экспозиция МЗ ПАН.
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Как известно, внутренняя структура янтаря, которая определяет степень его
прозрачности и цвет, зависит от количества, размеров и распределения пузырьков газа в
массе янтаря и от загрязнения органической субстанцией. Первичные разновидности под
влиянием воздуха, света, изменений влажности и температуры меняют цвет и внутреннюю
структуру и переходят во вторичные (измененные) разности [1]. Хотелось отметить, в
Отделе янтаря изучают не только влияния природной атмосферы на янтарь, но и влияние
условий длительного хранения янтаря в музеях, что имеет огромное значение при разработке
методик консервации янтаря.
Коллекция сукцинита Польши и других регионов была основой собрания янтаря в
МЗ ПАН. Первые образцы янтаря собраны еще основателем отдела янтаря Адамом
Чентником и представляют собой главным образом балтийский янтарь из региона Курпе
(Польша). Современная коллекция – наиболее крупная и разнообразная в Польше. Это
собрание в комплексе с литературными данными стали источником для двух изданий
каталога и "Карты находок и старых разработок янтаря". Каталог и карта стали важной
предпосылкой как для организации поисково-разведочных работ, поиска месторождений
янтаря в осадках палеогена, так и для изучения возможности добычи переотложенного
янтаря в более молодых осадках [1].
Также современная коллекция сукцинита включает обширное собрание образцов
сукцинита из месторождений России (Самбийский полуостров), Украины (Ровенская
область), Германии (земля Саксония-Ангальт) и пляжевых россыпей побережья Балтийского
моря.
Необходимо подчеркнуть, что с 1985 года основой изучения и сопоставления смол в
музее служит метод инфракрасной спектроскопии.
Коллекция ископаемых смол мира в настоящее время наиболее активно пополняема
благодаря усилиям ученых и энтузиастов-коллекционеров из разных стран.
Она формируется в нескольких направлениях:
• Собрание ископаемых смол – спутников янтаря.
Как известно, в залежах сукцинита встречаются и другие ископаемые смолы, которые в
последние 20 лет стали объектом активного изучения, так как являются источником ценной
информации об условиях формирования месторождений сукцинита. Так, на Пальмникенском
месторождении добываются хрупкие смолы, составляющие не более 2 % от общей массы
янтаря и представленные геданитом, гедано-сукцинитом, глесситом, стантиенитом,
беккеритом и кранцитом. В шахте Гойтше (Goitsche) в регионе Биттерфельд (Bitterfeld)
встречаются геданит, глессит, гойтшит, стантиенит, зигбургит. На Клесовском
месторождении (Украина) известны находки стантиенита.
• Собрание ископаемых смол, которые встречаются независимо от месторождений
сукцинита и которых в настоящее время известно более 100 разновидностей во всех
регионах мира (кроме Антарктиды).
Коллекция формируется по стратиграфическому и географическому принципу,
включая в себя образцы как из давно известных месторождений и проявлений ископаемых
смол палеогенового и мелового возраста Европы, Азии, Америки, так и новые находки.
Еще коллекция включает молодые смолы, известные в Южном полушарии как копалы,
в других регионах как канифоль, а в России и Польше как молодой янтарь. А также
современные смолы, которые используются для сопоставления при изучении ископаемых
смол.
Обращает на себя внимание постоянное увеличение собрания смол мира. Так, если в
каталоге музея за 1990 год были описаны 36 разновидностей смол в 110 образцах, то к 2009
году коллекция увеличилась на 23 разновидности (в том числе 8 разностей копалов из
Бразилии, Анголы, Австралии, Колумбии, Малайзии, Мадагаскара, Доминиканской
Республики и Новой Зеландии) [1].
В экспозиции музея в 2011 году ископаемые смолы мира были представлены
следующими разновидностями [3]:
9
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Ископаемые смолы Европы палеогенового возраста
Симетит (о. Сицилия, река Simeto), кранцит (Германия, угольная шахты в Konigsaue),
руменит (Румыния, месторождение Colti в Южных Карпатах), плаффеит (Швейцария, карьер
на юг от Fryburga).
Ископаемые смолы Европы мелового возраста
Янтарь из Кантабрии (Испания, регион Kantabria), ретинит (Франция, Moru), валховит
(Чехия, регион Moravia), ископаемая смола из Golling (Австрия), айкаит (Венгрия), янтарь из
Алавы (Испания, Alava).
Ископаемые смолы Азии палеогенового возраста
Ископаемая смола (Россия, Камчатка), руменит (Россия, Сахалин), янтарь китайский
(Китай, провинция Liaoning), янтарь с о. Борнео (Малайзия, штат Sarawak).
Ископаемые смолы Азии мелового возраста
Ретинит (Россия, Таймыр), ископаемая смола (Россия, Чукотка), янтарь ливанский
(Ливан), копалит кавказский (Армения), смола валховитоподобная из Азейбарджана,
японский янтарь (Япония, Kuji), бурмит (разновидность руменита) (Бирма, Myanmar) (рис.2).

Рис. 2 Ископаемые смолы Азии мелового возраста: ретинит с Таймыра (5, 6, 7),
ископаемая смола с Чукотки (8), янтарь ливанский (9), копалит кавказский (10), смола
валховитоподобная из Азейбарджана (11), японский янтарь (12), бурмит (13) в экспозиции
МЗ ПАН.
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Ископаемые смолы Америки палеогенового возраста
Янтарь мексиканский (Мексика, Chiapas), янтарь доминиканский (Доминиканская
Республика, Sierra de Aqua), ретинит гренландский (Гренландия), ископаемая смола
(разновидность седарита) (США, штат Вайоминг).
Ископаемые смолы Америки мелового возраста
Седарит с озера Грасс (Канада, Южная Альберта), седарит (янтарь канадский,
Манитоба), ископаемая смола (США, штат Небраска), ископаемая смола (США, штат
Вайоминг), ископаемая смола (США, штат Нью-Джерси).
Ископаемые смолы из Австралии
Ископаемая смола группы глессита (Австралии, Восточное побережье).
Смолы молодые и современные
Смола молодая, называемая янтарем из Malvan (США, штат Арканзас), копал
доминиканский (Доминиканская Республика, Cotui), копал колумбийский (Колумбия), копал
африканский (Ангола, атлантическое побережье), копал с Мадагаскара (восточный
Мадагаскар), копал с Новой Зеландии (Новая Зеландия, Северный остров), копал с северовосточной части острова Борнео (Малайзия, штат Sabah).
Коллекция имитаций в Отделе янтаря начала формироваться в 50-60 годы XX века,
когда было создано первое собрание, состоящее примерно из 80 образцов, однако они не
были детально изучены, поскольку эта задача не вызывала особого интереса у
исследователей. Активно коллекция начала пополняться в последние десятилетия, когда в
связи с повышением цен на янтарь-сырец на рынке янтарных изделий начало появляться
значительное количество природных и синтетических имитаций натурального янтаря,
инклюзов и изделий. Интересный факт: когда на польском побережье в 1997 году, через сто
лет после первого случая, была найдена ящерица в янтаре, то уже через две недели
появились первые подделки этой находки [1].
Природные имитации обычно представлены копалами, в разной степени
термообработанными, а также копалами, смешанными в разных пропорциях с янтарем и
подвергшимися дальнейшей термообработке. Синтетические имитации представлены
разнообразными термо- и дюропластиками. Идентификация природных подделок, даже при
помощи ИК-спектроскопии очень сложна и требует большой сравнительной базы.
Несколько особняком, учитывая профиль музея, стоит коллекция янтарных изделий
от археологических находок до произведений современных авторов. Она постепенно
собиралась с 1951 года, демонстрируя янтарь, связанный с культурой и искусством (рис.3).
Еще одним аспектом этой коллекции является изучение техники обработки янтаря. С 1980
года и до сегодняшнего времени на постоянных выставках в музее представлены изделия
лучших художников, отражающие современные тенденции художественной обработки
янтаря в декоративном искусстве [2].
Нынешняя экспозиция МЗ ПАН "Янтарь – от жидкой смолы к декоративному
искусству" (рис.4) была открыта в 2006 году и стала уже восьмой постоянной выставкой.
Концепция выставки разработана профессором, доктором наук Барбарой КосмовскойЦеранович [3]. Необходимо отметить, каждая новая выставка демонстрирует посетителям
развитие знаний о янтаре, показывает новые образцы и отражает современное состояние
геологической науки.
Выставка состоит из разделов, демонстрирующих происхождение янтаря и
реконструкцию янтарного леса, включения в янтаре, отражающие все разнообразие
животного и растительного мира 40 миллионов лет назад. Экспозиция рассказывает о
формировании месторождений янтаря-сукцинита, представлен богатый материал из
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Рис. 3 Реконструкция изделий XVII века - линз из янтаря, в экспозиция МЗ ПАН.
месторождений Польши, России, Украины, Германии. Интереснейшей частью экспозиции
стала коллекция различных ископаемых смол мира, представленная впервые. Крупнейший
экземпляр этой коллекции весом 4780 г – копал с острова Борнео. Привлекают внимание
стенды, посвященные этапам развития обработки и использования янтаря. Это янтарь в
археологии, техника обработки янтаря, янтарь в декоративно-прикладном искусстве XVIIXIX/XX веков, янтарь в современном искусстве.
В ноябре 2011 года в МЗ ПАН прошла XXVI конференция исследователей янтаря,
посвященная 60-летию Отдела янтаря в МЗ ПАН. К конференции была подготовлена
выставка "Янтарь известный и неизвестный из коллекции Януша Фудалы в Варшавском
собрании янтаря" [4]. Януш Фудала, известный коллекционер ископаемых смол из США,
десять лет назад начал свое "янтарное сафари" и за эти годы объездил практически все
известные места находок янтаря и других смол. Благодаря ему коллекция Отдела янтаря в
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Рис. 4 Фрагмент экспозиция МЗ ПАН "Янтарь – от жидкой смолы к декоративному
искусству".
МЗ пополнилась 140 образцами ископаемых смол, в большинстве случаев уникальных. На выставке
были представлены собранные и переданные в музей образцы янтаря, ископаемых смол и копалов из
Дании, Северной Америки (Канада, США), Центральной Америки (Доминиканская Республика),
Ливана, Бирмы, Малайзии, Филиппин, Индонезии (о. Суматра) (рис.5).
Коллекция янтаря и ископаемых смол Музея Земли ПАН представляет собой
крупнейшее собрание образцов с целью формирования базы для научных исследований
разного профиля. Создание этой коллекции – результат 60-летней работы сотрудников
Отдела янтаря, который является ведущей мировой научно-исследовательской базой по
изучению ископаемых смол.
В статье использованы материалы, полученные во время научной стажировки автора в
Отделе янтаря Музея Земли ПАН. Стажировка происходила под руководством профессора,
доктора наук Барбары Космовской-Церанович и при участии и. о. руководителя Отдела
янтаря магистра Катаржины Квятковской, которым автор выражает искреннюю
благодарность за помощь и консультации.
1. Kosmowska-Ceranowicz B. Kolekcje zywic kopalnych i subfosylnych w zbiorach
muzealnych jako material do badan ich wlasciwosci // Bursztyn. Poglady, opinie. Materialy
z seminariow Amberif 2005-2009. – Gdansk-Warszawa. – 2010. – S. 79-88.
2. Космовская-Церанович Б. Центр исследования янтаря в Музее Земли Польской
Академии наук в Варшаве // Балтийский янтарь. Наука. Культура. Экономика. –
Калининград. – 2007. – С. 55-62.
3. Burrsztyn – od plynnej zywicy do sztuki zdobniczej // Katalog. – Warszawa. – 2011. – 80s.
4. Bursztyn znany i nie znanu // Warszawa: Muzeum Ziemi PAN. – 2011 – 10s.
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Рис. 5 Ископаемые смолы из Бирмы, Малайзии, Филиппин, Индонезии (о. Суматра)
(а), седарит (б) и янтарь ливанский (с) в экспозиции выставки Музея Земли ПАН "Янтарь
известный и неизвестный".
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УДК [553.99:550.8.02](477)
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКІВ НОВИХ РОДОВИЩ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ.
Галецький Л.С., Ремезова О.О.
Інститут геологічних наук НАН України, вул. Олеся Гончара, 55-Б
remezova-e@mail.ru
На підставі аналізу геологічної будови та процесів морфолітогенезу території в межах
Клесівсько-Пержанської бурштиноносної зони пропонується виділити новий район —
Лучанківсько-Городецький. В результаті проведених робіт уточнені умови утворення,
пошукові критерії, розширені перспективи для подальших пошуково-прогнозних робіт.
On the analysis of the geological structure and morpholithogenesis of the territory on the limits of
Klesiv-Perha amber-bearing zone it is suggested to select the new district –Luchanky-Gorodets. As
the result of organized works the conditions of formation, search criteria are defined more
precisely, prospects for further search works are widen.
Ключові слова: Балтійсько-Дніпровська бурштиноносна субпровінція, межигірська світа,
морфолітогенез, палеодолини, Клесівсько-Пержанська зона
В межах України родовища ювелірно-виробного бурштину пов’язані з БалтійськоДніпровською субпровінцією, яка простягається в напрямку на північний захід на 2000км. В
стратиграфічному відношенні бурштиноносні поклади встановлені на різних рівнях
палеогену, неогену, антропогену. Багаті розсипи тяжіють до приконтактових шарів еоцену і
олігоцену — обухівська і межигірська світи (Рис.1) [1].

Рис 1. Бурштитоносність України (склав В.Мацуй)
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Значна частина проявів та родовища бурштину розташовані в межах ДубровицькоВолодимирецької бурштиноносної площі. Прояви Клесівсько-Пержанської зони менш
досліджені. Мало уваги приділялось вивченню палеогеографічних умов накопичення
розсипів бурштину, зокрема палеорельєфу, який відігравав роль пасток. Тому метою даної
статті є виділення на основі палеогеоморфологічних ознак перспективних районів для
утворення розсипів бурштину.
Згідно попередніх досліджень, бурштиноносні поклади в межах північно-західної
частини Українського щита представлені такими утвореннями:
1) київська світа(середній еоцен)- пачки кварц-глауконітових пісків, алевритів, глин
у вигляді невеликих останців у заглибленнях докайнозойського ложа. Глауконітові
піски у бас. р.Горинь в нижніх шарах глинисті і слюдисті, вміщують шматки
бурштину(с.Домбровиця). В північно-західній частині УЩ київська світа
розвинута не повсюдно, часто у мілководних фаціях. Інколи ця пачка представлена
зеленкувато-сірим грубозернистим піском, глауконітовим з включеннями гальки
кристалічних порід. Коли ці відклади залягають на більш древніх палеогенових
вуглистих породах, нижня частина пачки складена темними до чорних
глауконітовими пісками[7];
2) обухівська світа (верхній еоцен) в бас. р.Горині, яка представлена перешаруванням
кварц-глауконітових пісків та глинисто-піщаних алевритів зеленкувато- і
блакитно-сірого кольору, глауконітових, слюдистих, потужністю до 20-50м[1];
3) межигірська світа (нижній олігоцен)(Рис.2). Нові прояви бурштину пов’язані з
поширенням відкладів цієї світи на півночі Житомирського Полісся. За даними
ГДП-200 літологічно утворення світи представлені переважно пісками, на заході –
з прошарками глин та алевритів. Піски кварцові дрібнозернисті з добре
обкатаними зернами, з незначним вмістом глауконіту, кількість якого зростає з
верху до низу.
За кольором у складі межи гірської світи виділяються дві верстви пісків.
Піски верхньої частини розрізу світи кварцові з поодинокими зернами глауконіту, сірі,
світло-сірі, інколи жовтувато-сірі, з тонкими (0,1–0,3 м) прошарками алевритів сірих, слабко
ущільнених та темно-сірої глини. В пісках відмічається тонкодисперсний детрит. Інколи
зустрічаються окремі гравійні зерна сірого кварцу. Потужність шару змінюється від 1,5 до
7,0 м.
Нижній шар складений пісками глауконіт-кварцовими дрібно-середньозернистими з
добре обкатаними зернами переважно темно-сірого, інколи темно-бурого кольору. Вміст
глауконіту – 3–5%.
Між нижнім і верхнім шаром пісків залягає переривчастий шар щільної блакитно-сірої
глини потужністю до 2,0 м, інколи алевритів глауконіт-кварцових глинистих темно-бурих,
жовтувато-зеленувато-сірих (потужність прошарків до 1,0 м).
У підошві відкладів межигірської світи залягає шар глин потужністю до 3,0 м. Глини
зеленувато-темно-сірого, іноді темно-бурого кольору, щільні, в’язкі, містять обкатані уламки
кварцу та кристалічних порід розміром до 3 см.
Всі відклади межигірської світи у тій чи іншій мірі є бурштиноносними. Бурштин в
породах світи зустрічається у вигляді уламків різних форм та розмірів (від 0,3 см до 10 см),
жовтого і червонуватого кольорів різних відтінків.
Вивчення споро-пилкових спектрів з глинистих відкладів світи підтверджує думку про
те, що утворення бурштиноносної товщі відбувалося в олігоцені у прибережній зоні
морського басейну і розсипи бурштину відносяться до типових розсипів лагунно-дельтового
типу. Очевидно, що на даній території у цей час росли мішані хвойно-широколисті ліси.
В низинах, на заболочених ділянках проростали гліптостробуси велетенські Segvoia, а
по берегах річок і озер – Alnus і Salix.
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У глинах були відмічені макрофосилії – шишки хвойних з родини Pinaceae: Pinus
thomossiana (Joepp.); Pinus palaeostrobus (Ett.) Heer; P.parabrevis Killper, Echhinostrobus
Sapporta; P.spinosa Herbs та ін.
Палінологом Т.Б.Губкіною у цих відкладах був виділений наступний споро-пилкових
спектр: Ginkgо sp.; Pinus n/p Diploxylon; Pinus n/p Haploxylon; Picea sp. Taxodiaceae; Alnus
sp;. Quercus sp.; Castanopsis sp.; Sapotaceae; Arilina sp.; Rhus sp.; Diatomea; Peridinea.
Дослідженнями встановлено, що підвищена концентрація бурштину, розміром 5 мм
пов’язана з бурштиноносними відкладами межигірської світи. Скупчення шматочків
бурштину приурочені до лінз слабо глинистого піску з вмістом гумусованих уламків
деревини.
Наприкінці середнього еоцену, в результаті поступового опускання території,
континентальний режим на півночі УЩ змінився на морський. В умовах відкритого,
порівняно мілководного басейну відбувалося накопичення глауконіт-кварцових пісків з
рідкими прошарками алевролітів і глин київської світи. Прибережно-морський режим
осадконакопичення зберігся і у пізньому еоцені, коли відбулося накопичення
дрібнозернистих глауконіт-кварцових пісків харківської серії[7].
Накопичення бурштиноносних олігоценових відкладів у Клесівській зоні відбувалось у
два цикли, кожен з яких починався трансгресивною частиною, зафіксованою горизонтом
глини, а завершувався регресивною, наслідком діяльності якого є горизонт бурштиноносного
піску.
Згідно районування, запропонованого спеціалістами Рівненської ГЕ(М.В.Криницька,
В.М.Шпирка) в межах Прип’ятського бурштиноносного басейну Балтійсько-Донецької
субпровінції виділяється чотири мінерагенічні зони: Маневицько-Зарічненська,
Володимирецько-Дубровицька, Клесівсько-Пержанська і Бараші-Лугинська. Найбільш
перспективними для виявлення нових родовищ бурштину є Володимиреьцкий район з
ділянками Дубівка, Володимирець, Вирка та ін.[5]. Тут розвідане Володимирецьке Східне
родовище бурштину. Перспективними для пошуків бурштину є Клесівсько-Пержанська,
Бараші-Лугинська зони. В межах першої зони знаходиться відоме Клесівське родовище
бурштину. Клесівсько-Пержанська зона поділяється на два просторово відокремлених
райони: Клесівський і Пержанський[3].
Останніми роботами ГДП-200 виявлені перспективні ділянки в межах Житомирського
Полісся. Сирницький прояв розміщується на північний-захід від с. Сирниця. При проведенні
глибинних геохімічних пошуків, за допомогою буріння свердловин буровою установкою
КГК-100 виділено дві ділянки – Зимухінська та Тетерівська. Бурштин приурочений до
відкладів межигірської світи (Рис.3). Абсолютні відмітки підошви бурштиноносних порід
знаходиться в межах від +155 м до + 139 м
(на Клесівському родовищі бурштину
відповідно від +159 м до 134 м). Бурштиноносні відклади представлені піщано-глинистими
відкладами з малопотужними прошарками буровугільних прошарків. Піщана частина
складена пісками кварцовими, алевритистими, з добре обкатаними зернами. В базальній
частині товщі спостерігається гравійно-гальковий горизонт, складений кварцом, уламками
кварцитопісковиків та кременів. Потужність останнього не перевищує 0,5 м.
Бурштин Сирницького прояву представлений зернами і уламками неправильної, часто
гострокутної форми, світло-рожевого, вишнево-коричневого і медово-жовтого кольорів.
Розміри зерен коливаються від 0,8 мм до 0,5–0,8 см. Розподіл бурштину по площі
нерівномірний, але зустрінутий він у палеодолинах північно-східного простягання.
Перспективні ресурси (кат. Р2) ділянок «Зимухінська» і «Тетерівська» становлять,
відповідно, 417,4 т та 481,9 т.
Ділянка Томашгород. В геоморфологічному відношенні територія ділянки являє собою
болотисто-лісисту місцевість з виступами кристалічних порід до 5 м, понижені площі між
якими заповнені піщано-глинистими відкладами, які містять у різній кількості бурштин.
Північніше с. Томашгород, при проведені «Геологопрогнозного картування масштабу 1:200
000 західної частини Прип’ятського бурштиноносного басейну з оцінкою перспектив на
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бурштин в межах України» (Рівненська ГЕ) в п’яти свердловинах зустрінутий бурштин в
таких кількостях: свердловина № 8308 – 10 зн.; 8309 – 34 зн.; 8310 – 30 зн.; 8311 – 18 зн.;
8312 –786 зн. Бурштиноносні породи (межигірська світа ) представлені пісками кварцовими з
глауконітом, переважно середньо-дрібнозернистими, жовтуватого світло-сірого кольору.
Рідше зустрічаються середньо-крупнозернисті піски з малопотужними прошарками
гравелистих. Перспективність даної території підтверджується знахідками бурштину в
районі сіл Перга, Майдан Копищанський і Копище. Цей прояв можна віднести до
Клесівсько-Пержанської зони. Відомості про знахідки бурштину в районі с. Томашгород
приведені в доповідній записці управляючому трестом «Київгеологія» А.С. Войновського і
Л.В Бочая (1978 р.).
При оцінці перспектив на бурштин території (І.С. Носов, 1987–1989 рр.), була виділена
Барашівсько-Пержанська палеодолина. Ширина долини 4–6 км, витягнута вона в
субмеридіональному напрямку (від с. Вікторівка на півдні до середньої течії р. Перга на
півночі). Палеодолина унаслідувала пониження кристалічного фундаменту. В своїй
південній частині це пониження приурочено до правого схилу р. Уж, яка, ймовірно,
успадковує його. На півночі протягується вздовж сучасної долини р. Перга. Найбільш
сприятливими для накопичення бурштину являлись ділянки розширення палеодолини, її
плесові частини, які потрібно визначити як улоговинні озера в самих низьких місцях в руслі
древнього водотоку, де значно зменшувалась швидкість течії. Про це свідчить приуроченість
основної маси знахідок бурштину.
Найбільш перспективними для утворення відносно крупних скупчень бурштину в
древньому алювії є донні і пляжеві розсипи мілководних озер.
Козюлівська ділянка. Виявлена при спеціалізованих пошуках на апатитові руди в
межах Словечанського родовища(1990). На трьох профілях (103/16, 125/215 і 125/308)
розкрито горизонт відкладів палеогенового віку, в яких виявлено три уламки бурштину
жовтого і медово-жовтого кольору розміром 0.3-1.5 см. Перспективні ресурси бурштину
категорії Р2 обраховані методом прямого розрахунку з застосуванням коефіцієнту
достовірності 0.3 склали 17 тис. т. За даними попередніх геологорозвідувальних робіт ця
ділянка оцінюється як високоперспективна.
Враховуючи приуроченість Томашгородського прояву до Барашівсько-Пержанської
палеодолини, слід віднести його до Пержанського бурштиноносного району. Прояви
Сирницький та Козюлі можуть бути об’єднані в новий район в межах КлесівськоПержанської зони – Лучанківсько-Городецький за назвами історико-динамічних басейнових
геоморфосистем, виділених О.О. Комлєвим[2]. Для цього району характерна наявність
успадкованих негативних форм — палеодолин та долиноподібних западин, які виступали
пастками для накопичення бурштиноносних покладів. Долини мали північне - північнозахідне простягання і впадали у мілководний басейн, який існував північніше Овруцької
височини. У прибережно-морських умовах нагромаджувались бурштинові розсипи.
Якщо простежити морфолітогенез цього району починаючи з середнього еоцену(час
формування відкладів бучацької серії), то на півночі Українського щита, на площі
Овруцького кряжу та його обрамлення(як північного, так і західного) існували
континентальні умови. Тут формувались серії денудаційних і акумулятивно-денудаційних
рівнин відносно піднесених ділянок міжріч. Між ними формувались серії заболочених
ділянок, переважали плоскі річкові долини, які вже завершили ерозійний цикл і були
заповнені річковим алювієм та болотяними відкладами. Ширина таких долин складала 0.53км, вони мали незначний поздовжній ухил, слабку течію та з часом перетворювались на
ланцюжки озер. Вугленосні відклади формувались на давніх заплавах і низьких терасах
долин. Долини цього віку мають добру збереженість, їх фрагменти збереглись у північному
обрамленні кряжа[6].
Відклади бучацької серії збереглися в пониженнях допалеогенового рельєфу і мають
досить обмежене поширення на площі ГДП-200. Вони зустрічаються, в основному, в
районі сс. Переброди, Сирниця, а також східніше с. Залав’є. Літологічно утворення серії
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представлені: пісками, глинами, інколи бурим вугіллям. Згідно концепції утворення
бурштину, запропонованої В.М.Мацуєм, ці породи виступали колекторами, де утворювався
бурштин[4].
У середньоеоцен-ранньоолігоценову епоху проявились значні трансгресії. Лише
Овруцький кряж та деякі височини західніше його були підняттями. В зоні обрамлення
Овруцького кряжу існував денудаційно-акумулятивний рельєф відносно занурених плоских
ділянок і північніше формувалась незначно піднесена морська абразійно-акумулятивна
рівнина, утворена на місці піднесених слабко розчленованих ділянок. Лише у східній частині
збереглись релікти давньої річкової мережі, успадкованої від попередніх епох. Відбувався
розмив відкладів, утворених в попередні епохи.
Впродовж пізньоолігоцен-середньоміоценової епохи в межах північної частини
Українського щита існували денудаційні, акумулятивно-денудаційні, денудаційноакумулятивні і акумулятивні рівнини. Відклади цієї епохи зустрічаються фрагментарно.
Впродовж розглянутої епохи на цій території були поширені процеси долинного
морфолітогенезу. На північному схилі Овруцького кряжу долини мають успадкований
характер. Тут існувала серія долин с заболоченими і озероподібними розширеннями за
рахунок ефекту підгачування з боку кряжу. Вони впадали у морські затоки, де і
утворювались розсипи. Такі долини виступали пастками для накопичення бурштину.
Літологічний розріз в таких долин більш складний, відбувається перешарування різних
літологічних відмін; потужність алювію збільшується, особливо в межах ерозійних
котловин.
Умови західніше Овруцького кряжу були відмінними від умов вище описаного
бурштиноносного району. Тут в середньоеоцен-ранньоолігоценову епоху сформувались серії
незначно піднесених морських абразійно-акумулятивних і акумулятивних рівнин, які
сформувались на місці акумулятивно-денудаційного рельєфу незначно піднесених
акумулятивних слабко розчленованих ділянок. В межах рівнин існували серії
долиноподібних западин морського генезису, заповнені теригенними відкладами. В
наступну, пізньоолігоцен-середньоміоценову епоху, рельєф цієї території був більш
контрастним, ніж в районі, що знаходиться північніше Овруцького кряжу: чергувались
відносно піднесені ділянки і долини. Окремі долини мали озероподібні або заболочені
розширення за рахунок виходів на поверхню порід різної стійкості до дії ерозії. Долини
відкривались у затоки, що існували північніше[6].
Таким чином, за палеогеоморфологічними особливостями райони західніше і
північніше Овруцького кряжу відрізняються один від одного, що обумовлює необхідність
виділення нового району у складі Клесівсько-Пержанської зони. В результаті проведених
робіт уточнені умови утворення, пошукові критерії, розширені перспективи для подальших
пошуково-прогнозних робіт. Виділені під час геолого-знімальних робіт ділянки потребують
подальшого вивчення з метою уточнення запасів бурштину.
1. Галецький Л.С., Дехтулінський Е.С., Чернієнко Н.М. Перспективи пошуків бурштину на
території України//Український бурштин: Матеріали Першої міжнародної науковопрактичної конференції «Український бурштиновий світ»(Київ, 17-21 жовтня 2007 р.) К., 2008.- с.56-59.
2. Комлєв О.О. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних
формацій Українського щита: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.04.- К., 2005. -36 с.
3. Криницька М.В., Шпирка В.М. Територіальне районування бурштиновмісних площ
України в світлі їх ієрархічного підпорядкування // Український бурштиновий світ : Тези
доповідей Другої міжнародної конференції 16-17 жовтня 2008 р.- К., 2008.- с.12-13.
4. Лебідь М.І., Мацуй В.М. Палеогеографічні аспекти прогнозу розсипів бурштину(на
основі бітумно-буровугільної гіпотези) // Український бурштин: Матеріали Першої
міжнародної науково-практичної конференції «Український бурштиновий світ»(Київ, 1721 жовтня 2007 р.) - К., 2008. - с.38-48.
21

Міжнародний науковий семінар, 17 травня 2012 р., м. Київ

5. Приходько В.Л., Клименко О.П. Програма геологорозвідувальних робіт ПЛРГП
«Північгеологія» з нарощування сировинної бази бурштину в межах західної частини
Прип’ятського олігоценового басейну за 2008-2010 рр. // Український бурштиновий світ:
Тези доповідей Другої міжнародної конференції 16-17 жовтня 2008 р.- К., 2008.- с.10-13.
6. Ремезова О.О. Історiя розвитку рельєфу Овруцького кряжу та його обрамлення в мезозоїкайнозої: Автореф. дис. ... канд.. географ. наук: 11.00.04 - геоморфологія та
палеогеографія. - К.,1997. - 24с.
7. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (унифицированная)
(Макаренко Д.Е., Зелинская В.А., Зернецкий Б.Ф, и др.) - К.: Наукова думка, 1987.-116с.

22

«Від смоли хвойних до бурштину. Ідентифікація викопних смол»
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯНТАРЯ
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Приводятся результаты исследования образцов янтаря-сукцинита и ископаемых смол
методом флуоресцентной спектроскопии. Спектры флуоресценции регистрировались при
возбуждении лазерами с различными длинами волн. Показана высокая информативность и
эффективность данного метода при исследовании музейных экспонатов.
The results of the study samples of amber by fluorescence spectroscopy are describe. Fluorescence
spectra were registries with excitation lasers with different wavelengths. It was good results and
information content of this method in the study of museum pieces of amber.
Ключевые слова: ископаемые смолы, янтарь-сукцинит, флуоресценция, оптические
свойства, спектры, длина волны.
Введение
Для аналитических исследований использовались образцы ископаемых смол (ИС),
собранные авторами из различных регионов (Карпаты, Сахалин, Япония, Германия, Бирма и
др.), янтаря-сукцинита (ЯС) из месторождений и янтарепроявлений Украины, частично
Прибалтики, копал из Колумбии, современная смола араукариевого дерева из Египта. Кроме
того, нами изучались образцы ИС и ЯС из фондов геологического музея ННПМ НАН
Украины и археологических раскопок на территории Киевщины.
При исследовании оптических свойств ископаемых смол, в том числе и янтарясукцинита, необходимо учитывать некоторые особенности:
– Образцы с одного месторождения могут обладать различными свойствами,
обусловленными неоднородностями среды фоссилизации растительных смол на различных
этапах диагенеза и эпигенеза.
– Неоднородность свойств в образце. Часто на поверхности кусков ИС образуется
корка выветривания, которая обладает принципиально иными свойствами относительно
основной массы образца. Представляется целесообразным изучать свойства центральной
части образцов.
– Влияние молекулярных и макромолекулярных структур на оптические свойства.
– Изменение свойств ИС в случае их предварительной обработки (например,
автоклавирование).
Структура ИС определяется прежде всего его составом. Примерное процентное
соотношение важнейших компонент: углерод (78,6%), кислород (10,5%), водород (10,5%),
сера (0,4%). ИС имеют аморфное строение и внутреннюю структуру нескольких типов:
1 – Молекулярные структуры, изначально присутствующие в исходной вытекающей смоле.
2 – Надмолекулярные структуры, образующиеся в результате различных химических
реакций в процессе фоссилизации.
3 – Микроструктуры, образующиеся в результате процессов полимеризации при
фоссилизации. Микроструктуры, размерами от 0,1 до 1 мм, имеют вид нитей или плоскостей.
Они выявляются при изучении сколов в виде веерообразных плоских слоев.
4 – Макроструктуры, образующиеся в результате физических процессов:
– перемешивание различных неоднородных частей исходной смолы при затвердевании;
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– натекание новой смолы не ранее вытекшую и уже затвердевшую смолу. Макроструктуры
ИС выявляются различными способами, и проявляются в виде неоднородностей. Мелкие
пузырьки образуют завихрения. При флуоресцентном методе исследования проявляются
неоднородности свечения. В поляризационном свете видны неоднородности и зоны
напряжения даже в совершенно прозрачной и однородной пластинке образца.
Результаты исследований и обсуждения
При ультрафиолетовом освещении ИС светятся слабым светом, имеющим оттенки от
голубовато-белой до желтовато-зеленой. При исследовании полировок выявляются области
повышенной флуоресценции. Так как интенсивность флуоресценции пропорциональна
концентрации флуорофора (светящегося вещества), то можно оценить степень
неоднородности распределения данного вещества в образце. С помощью флуоресценции
можно выделить распределение двух компонент:
1 – Первый флуорохром светит слабым зеленым светом и заполняет всю массу образца.
2 – Второй флуорохром светит красно-коричневым светом и находится в
поверхностном слое (выветрелая корочка). В поверхностном слое происходят процессы
окисления с образованием перекисей и гидроперекисей. Эти вещества определяют красный
цвет флуоресценции.
Флуоресцентные исследования образцов янтаря производились с помощью
флуоресцентного микроскопа фирмы Nikon модель Eclipse 80i.
Спектры флуоресценции
Флуоресцентные методы исследования ИС применялись различными исследователями
[1, 2]. Однако в последнее время появились мощные и недорогие источники излучения –
полупроводниковые лазеры с различными длинами волн. Так же появились
высокочувствительные приемники излучения с широким спектральным диапазоном. Это
позволило получить принципиально новую информацию о свойствах ИС. Флуоресцентный
метод является неразрушающим, и не требует специальной пробоподготовки. В связи с этим
он в настоящее время становится более эффективным, чем метод ИК спектроскопии.
Рассмотрим некоторые результаты, полученные с помощью флуоресцентного метода.
Регистрация спектров в диапазоне от 400 нм до 800 нм производилась с помощью
спектрофотометра USB4000 фирмы Ocean Optics (USA), Регистрация спектров в диапазоне
от 800 нм до 1700 нм производилась с помощью спектрофотометра IRSF фирмы Avesta
(Россия).
1 – Возбуждение лазером с длиной волны 400 нм
Доминиканский янтарь (Рис. 1)имеет два пика флуоресценции с длинами волн 470 и
500 нм. Этим объясняется голубой цвет янтаря, если его рассматривать пря ярком солнечном
свете. В спектре излучения солнца присутствует ультрафиолетовая компонента, которая
вызывает флуоресценцию.
Прибалтийский янтарь-сукцинит имеет широкий пик флуоресценции с максимум на
длине волны 540 нм. Этим объясняется желто-зеленый цвет флуоресценции прибалтийского
янтаря.
Украинский янтарь-сукцинит с месторождений Клесово можно разбить на две группы.
В первой группе имеется основной максимум на длине волны 540 нм и дополнительные
максимумы на длине волны 520 нм, 580 нм и 620 нм. Во второй группе имеется основной
максимум на длине волны 580 нм и дополнительный максимум на длине волны 620 нм.
Украинский янтарь-сукцинит с месторождений Могиляны имеет широкий пик
флуоресценции. Имеется основной максимум на длине волны 580 нм и дополнительный
максимум на длине волны 620 нм.
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Украинский янтарь-сукцинит с месторождения Владимирец-Восточный имеет
широкий пик флуоресценции, но максимум находится на длине волны 510 нм. Небольшой
пик на длине волны 540 нм.
Украинский янтарь-сукцинит с месторождения Вольное имеет широкий пик
флуоресценции, максимум находится на одной из следующих длин волн: 540, 580, 620 нм.
Прибалтийский и Украинский ЯС можно разбить на две группы. В первой группе
имеется основной максимум на длине волны 540 нм и дополнительные максимумы на длине
волны 520 нм, 580 нм и 620 нм. Во второй группе имеется основной максимум на длине
волны 580 нм и дополнительный максимум на длине волны 620 нм. Различие в спектрах
можно объяснить различной степенью окисления. В образцах с более выраженной коркой
преобладает излучение на длине волны 580 нм. При регистрации спектра с различных
областей образца максимум излучения изменяется, то 540, то 580, в зависимости от того,
присутствует или отсутствует внешняя окисленная поверхность образца.
Сахалинский янтарь имеет пик 510нм.
Копал из Колумбии имеет пик флуоресценции на длине волны 540 нм.
Современная смола Араукарии (Египет) имеет пики 510, 550, 580, 650 нм – содержит
все основные пики, встречающиеся в ЯС из Прибалтики и Украины.
Бирмит (Бирма) имеет основной пик 580 и дополнительный пик 620 нм.
При возбуждении флуоресценции лазером с длиной волны 400 нм можно выделить
следующие характерные длины волн для флуоресценции: 510, 540, 580, 620, 650 нм.
Янтарная кислота имеет широкий пик флуоресценции с максимумом 507 нм.
2-Возбуждение лазером с длиной волны 935 нм
Прибалтийский янтарь-сукцинит при возбуждении лазером с длиной волны 935 нм
имеет пик флуоресценции с длиной волны 1017 нм.
Украинский янтарь-сукцинит:
Месторождение Вольное – сложный спектр с основным пиком 935 нм и
дополнительными пиками 944, 962, 972, 985 нм.
Месторождение Могиляны – сложный спектр с основным пиком 935 нм и
дополнительными пиками 962, 985, 1033 нм.
Месторождение Клесово 2 – один пик флуоресценции с длиной волны 1008 нм.
Месторождение Клесово 1 – основной пик флуоресценции с длиной волны 1027 нм.
Дополнительные пики – 970, 985 нм.
Месторождение Владимерец-Восточный - основной пик на длине волны 1034, и
дополнительные пики с длинами волн 968 и 1006 нм.
Доминиканский янтарь имеет пики 980 и 1035 нм.
Сахалинский янтарь имеет пики 935 и 1022 нм
Копал из Колумбии при возбуждении лазером с длиной волны 1039 нм имеет пики
флуоресценции с длиной волны 935 и1000 нм.
Современная смола Араукарии (Египет) имеет пики 935, 980, 1025 нм.
Бирмит (Бирма) имеет основной пик 935 и дополнительный пик 1025 нм.
Янтарная кислота имеет слабый пик флуоресценции с длиной волны 1028 нм.
При возбуждении флуоресценции лазером с длиной волны 935 нм можно выделить
следующие характерные длины волн для флуоресценции: 944, 962, 972, 985, 1017, 1033 нм.
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Таблица 1.
Длина волны нм
Прибалтийский
Владимирец
Клесово 1
Клесово 2
Могиляны

Таблица длин волн при флуоресценции:
400
800
540
858, 1011, 1031, 1050, 1109, 1127
510
1008, 1022, 1040
540, 620
858, 1026, 1044, 1059, 1078, 1095,
1106, 1112
580, 620
858, 1053, 1066, 1105
580, 620
858, 1032, 1046, 1064, 1105

935
1017
1034, 968, 1006
1027, 970, 985

935, 1008
1017, 962, 985,
1033
Вольное
540,
580, 858, 1016, 1034, 1060, 1077, 1114, 1017,
620
1131
944,962,972,985
Сахалин
510
1031, 1043, 1084, 1100, 1113, 1129
935, 1022
Доминиканский
470, 500
1081, 1108
980, 1035
Колумбия, копал 540
1016, 1038, 1070, 1097
935, 1070, 1000
Египет, араукария 510,
550, 1042, 1059, 1104
935, 980, 1025
580, 650
Бирмит
580, 620
1015, 1028, 1045, 1058, 1075, 1112
935, 1025
Янтарная кислота 507
852. 1111, 1129
935, 1035
Наиболее эффективным методом исследования флуоресценции ИС является метод
двумерной флуоресценции. В этом случае регистрируется не один спектр флуоресценции, а
целая серия спектров флуоресценции, получаемая при возбуждении излучением с
различными длинами волн. Получается двумерная функция интенсивности флуоресценции
F(L1,L2), где L1- длина волны возбуждения, L2 – длина волны свечения. На основе анализа
функций двумерной флуоресценции может быть проведена более точная идентификация
образцов ИС.
На цвет ИС влияет степень прозрачности образцов, наличие мелких пузырьков. На
флуоресценцию наличие пузырьков не влияет. Таким образом, получаем, что цвет
флуоресценции ИС является более стабильной характеристикой. Важным преимуществом
флуоресцентного метода исследования ИС является то, что можно исследовать изделия без
их разрушения. Ультрафиолетовым светом освещается образец и регистрируется спектр
флуоресцентного свечения. Таким образом, данный метод можно использовать для
идентификации музейных и выставочных экспонатов ИС.
Задача идентификации ИС
Рассмотренные ранее методы исследования оптических свойств ИС позволяют
сформировать некоторое многомерное признаковое пространство. Измерение значений для
некоторой зоны на образце ИС позволяет получить соответствующую точку в признаковом
пространстве. Положение этой точки характеризует свойства образца. В связи с
неоднородным строением образов ИС измерения в различных точках будут давать несколько
отличающиеся значения. Таким образом, конкретному образцу будет соответствовать не
точка – а некоторая область в признаковом пространстве. Для полноты исследования
необходимо измерять свойства не одного образца с конкретного месторождения, а
нескольких образцов. В этом случае мы получим некоторую более широкую область,
соответствующую различным образцам с данного месторождения. Если мы исследуем
образцы с разных месторождений, то получим область в признаковом пространстве для
каждого месторождения. Теоретически эти области могут перекрываться. Это означает, что в
различных месторождениях могут найтись два образца с одинаковыми оптическими
свойствами. Это говорит только о том, что в разных месторождениях могут существовать
места со сходными условиями образования ИС. Разумеется, не существует метода, который
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бы со 100% гарантией производил идентификацию месторождения по одному образцу.
Наиболее эффективна комплексная диагностика, когда для идентификации одновременно
используется несколько различных методов. В этом случае достоверность идентификации
можно довести до 90%.
Предложенный метод был использован для идентификации образцов ЯС,
обнаруженных при археологических раскопках древнего Киева в 2008 году. Было показано,
что образцы, найденные из различных горизонтов можно четко разделить на две группы,
резко различающиеся по свойствам (по месторождениям). Более ранний янтарь-сукцинит
аналогичен прибалтийскому, а более поздний - украинскому.
Выводы
1 – Полученные данные являются, разумеется, предварительными, поскольку
анализировались спектры лишь нескольких образцов с того или иного месторождения. Для
получения более достоверных данных необходимо провести более тщательные
исследования. Необходимо, по крайней мере, с каждого месторождения проанализировать
десяток образцов, и с каждого образца зарегистрировать десяток спектров.
2 – Однако, полученные данные позволяют сделать вывод, что предложенный
флуоресцентный метод является информативным и отражает реальные свойства и состав
образцов ИС.
3 – Высокая достоверность идентификации месторождений получается при
исследовании спектров флуоресценции при возбуждении лазером с длиной волны 400 нм.
4 – При возбуждении флуоресценции лазером с длиной волны 800 нм четко выявляется
янтарная кислота (пик 858 нм), которая присутствует исключительно в прибалтийском и
украинском янтаре-сукцините. В других исследуемых нами образцах ИС, янтарная кислота
не обнаружена.
5 – При возбуждении флуоресценции лазером с длиной волны 400 нм четко выявляется
Доминиканский янтарь, который имеет интенсивную линию флуоресценции на длине волны
403 нм. Никакие другие образцы не имеют свечения на этой длине волны.
1. Савкевич С.С. Янтарь, «Недра», Ленинград, 1970. – 191 с.
2. Богдасаров М.А. Янтарь и другие ископаемые смолы Евразии. БрГУ, Брест, 2010. –264 с.
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Рис.1. Спеектр флуорресценции доминиканнского янт
таря, возбууждение – 365 нм, максимум
м
–
500 нм.

С
флууоресценциии Украинсского янта
аря (Клесоово),
Рис. 2. Спектр
максимум
м- 540нм
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МЕЗОЗОЙ-КАЙНОЗОЙСЬКІ ДОЛИННІ КОМПЛЕКСИ – ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ
ПОШУКОВІ ОБ’ЄКТИ НА БУРШТИН
Комлєв О.О.1, Нестеровський В.А.1, Ремезова О.О.2, Філоненко Ю.М.3
1
КНУ імені Тараса Шевченка,Київ, Україна
2
ІГН НАНУ, Київ, Україна
3
Ніжинський педагогічний університет імені М.В.Гоголя
В публікаціях з бурштинової тематики України та інших територій йдеться про значну
ймовірність утворення первинних (і вторинних) промислових скупчень бурштину в
долинних формах рельєфу. Разом з тим, на перспективних ділянках території України
(зокрема Українського щита і суміжних структур) різними дослідниками встановлені ознаки
системної організації мезозойських і кайнозойських долинних форм, незалежно від їх
розміру і генезису. Всі вони – експоновані і поховані, разом утворюють цілісні морфологічні
комплекси і можуть розглядатись як окрема мезозой-кайнозойська долинна формація
(МКДФ) [1,2,3]. Вона входить до структури історико-динамічних басейнових
геоморфосистем території. Останні розглядаються як прогнозно-пошукові об’єкти для
різних корисних копалин (і бурштину), в створенні їх прогнозно-пошукових систем. В
рамках даної статті розглядається саме МКДФ.
В історико-динамічних басейнових геоморфосистемах всі долинні форми утворюють
вельми розгалужену мережу та найбільше групуються в зоні успадкованих негативних форм
[4]. Долинні форми утворюють в ній своєрідне “тіло”. Воно має порівняно складну
внутрішню будову і розкладається на складові. В ньому чітко проявляються ознаки
системної організації (ієрархія, горизонтальна й вертикальна структура), що і дає підстави
виділяти його як самостійну “долинну формацію”. Базовим елементом і індивідуальною
ознакою МКДФ є фації - найпростіші долинні форми висхідної й низхідної стадій розвитку
рельєфу. Вони віднесені до першої категорії, це: древні річкові долини обох стадій розвитку,
інші за походженням субаеральні і морські долинні форми. Впродовж морфоциклів
геоморфологічного етапу вони співіснують та змінюють одна одну, утворюючи при цьому
своєрідні “фаціальні ряди” долин. В межах дослідженої частини платформної України нами
були вивчені фаціальні ряди долин 9 завершених морфоциклів геоморфологічного етапу. Їх
оцінка на основі концепції сукцесій та порівняльний аналіз виявили ідентичність їх будови,
що може вважатись проявом самоорганізації долинної формації. Диференційованість
процесів в географічній оболонці і тектоносфері проявляється у співіснуванні на території
протягом морфоциклів прогресивних (форми висхідної стадії змінюються формами низхідної
стадії) рядів із різною внутрішньою будовою. Але, в окремі відрізки циклів локально
виникали умови для виникнення регресивних (зворотних) рядів долин. Важливою системною
ознакою долинної формації є ієрархія: наступні її рівні заповнюють долини другої (усі
долини першої категорії морфоциклу) і третьої - долини другої категорії всіх морфоциклів
геоморфологічного мегациклу) категорій. Ієрархія - це ефективна форма організації
дисипативних систем, підтримання їх гомеостазису, властива і рельєфу Землі. Розвинута
ієрархія долинної формації, однієї з його підсистем, свідчить про прогресивну еволюцію
морфосистеми Землі протягом цього періоду, здатність знаходитись в різних режимах
функціонування. Це розтягує період проходження (і здійснення певних видів роботи –
денудації, транзиту, акумуляції) енергії, отриманою системою ззовні, через її структурні
мережі, а тим самим і час її існування. В горизонтальній будові МКДФ виділяються зони: 1)
високої щільності долин і добре розвинутої ієрархії (долини всіх 3 категорій); 2) різної
щільності і неповної ієрархії (долини тільки нижчих категорій) долин, які зв’язані з
долинами попередньої зони системними відношеннями; 3) поодиноких долин, рідких
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випадків розвинутої ієрархії, нечіткого зв’язку з долинами перших зон, хоч і розташування їх
у гравітаційному полі допускає між ними сучасні динамічні зв’язки.
Український щит, поєднаний з Прип’ятською, Дніпровсько-Донецькою западинами,
Дністрянським перикратонним прогином, розташовуються в межах Балтійсько-Дніпровської
і Карпатської субпровінцій єдиної Євразійської бурштиноносної провінції. Бурштин
виявляється тут у верхньоеоцен-олігоценовому, епізодично неогенових і четвертинному
морфолітогоризонтах. В першому він залягає in situ, в останніх є перевідкладеним.
Проведеними дослідженнями в Україні та на інших територіях було встановлено, що
бурштин утворює: 1) промислові розсипи в морських і озерних відкладах, 2) сезонні - в
елювіальних, делювіальних, пролювіально-морських, льодовикових відкладах; 3) тільки
вторинні розсипи - один, два і більше разів перевідкладені; зустрічається в 4) глинистих,
піщано-глинистих (суглинках, алевритах) породах; 5) переважно в нижній частині
трансгресивних розрізів морських відкладів; 6) місцях, пов’язаний з давнім дном, проти яких
впадали річки або тимчасові водотоки.
Більшість цих критеріїв є літологічними і стратиграфічними. Водночас, морфологічні
критерії явно враховуються недостатньо – епізодично і не на системній основі. Ми
неодноразово звертали на це увагу. Концепція МКДФ дає можливість використовувати дані
щодо долинних форм рельєфу на системній основі з іншими геоморфологопалеогеоморфологічними критеріями [5].
Невелика питома вага, висока флотаційність сприяють перенесенню бурштину на значні
відстані (сотні кілометрів), де, за сприятливих умов, утворюються вторинні, третинні, інші,
розсипи. Нині, досліджена територія України розглядається не тільки з точки зору
можливостей утворення тут власних корінних і вторинних розсипів бурштину, але і як
основна у живленні всім відомих вторинних прибалтійських родовищ. Враховуючі,
розглянуті вище закономірності утворення розсипів бурштину, нами були розроблені
прогнозні критерії їх виявлення на основі комплексного палеогеоморфологічного аналізу,
зокрема для Олевської історико-динамічної геоморфосистеми [6]. Додатково аналізувались
також дані карт статики і динаміки історико-динамічних басейнових геоморфосистем.
Метою їх було виявлення перспективних на знаходження бурштину морфолітогоризонтів,
вивчення їх сучасного поширення і положення відносно базисів ерозії, будову (потужність,
пластику обмежувальних поверхонь), характер їх просторового розташування і контактів. За
комплексом всіх цих ознак були намічені ділянки, сприятливі для зберігання бурштину in
situ, які розташовуються переважно в еволюційно-динамічній зоні успадкованих негативних
форм, де й розташовується більшість долинних форм - перспективних пошукових об’єктів на
бурштин.
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Загальний процес утворення покладів бурштину передбачає етапи накопичення в
материнських ґрунтах пралісу, перенесення, поховання та фосилізацію первинних
бурштинових смол. На кількість і характер розподілу даної фосилізованої органічної
речовини впливали зміни палеогеографічних умов на протязі досить протяжного
геологічного часу – від її утворення в біосфері, поховання в літосфері, транспортування в
гідросферу аж до остаточної фосилізації за певних геохімічних умов в гідросфері і
подальшого переходу в літосферу під час діагенезу теригенного матеріалу.
Під час кожного етапу загального циклу на первинні смоли впливали певні фактори
зовнішнього середовища, які або пропускали її на наступний рівень перетворення або
знищували. Від початку до кінця процес бурштиноутворення супроводжувала зміна фізикохімічних властивостей, відбувалося утворення проміжних груп викопних смол (які не
вміщують бурштинової кислоти) та зміна (в сторону зменшення) початкової кількості. Такі
зміни контролюються факторами зовнішнього середовища. До них належить клімат, фізикохімічні показники ґрунтів „бурштинових” лісів, співвідношення суша-море, фізикогеографічні і гідродинамічні показники моря – глибина, рельєф морського дна, швидкість і
напрямок течій, глибина морського хвилювання та геохімічні показники морського
середовища – його окисно-відновний потенціал.
Умови утворення первинних розсипів бурштину на кінцевому етапі визначаються
умовами формування теригенних відкладів в басейні седиментації. На даний час в межах
Рівненського Полісся відомі три родовища (Клесівське, Вільне, Володимирець Східний) та
значна кількість проявів, матеріали геологічного вивчення яких дозволяють дослідити умови
накопичення бурштиновмісних відкладів і отримати нові дані про умови захоронення
первинних розсипів бурштину.
Основою досліджень в межах Володимирецького бурштиноносного району стали
геологічні матеріали та результати аналізів продуктивних (межигірських) відкладів
родовища Володимирець Східний, розташованого на схід від райцентру Володимирець
Рівненської області. Відкриття родовища - результат пошуково-сцінювальних робіт,
здійснюваних Рівненською геологічною експедицією на протязі останніх 20-ти років в межах
даного бурштиноносного району. Його вивченість свердловинами, шурфами, дослідною
траншеєю дозволила провести детальні літологічні дослідження продуктивних відкладів та
здійснити аналіз зміни їх потужностей і глибин залягання. Крім родовища тут виявлено
перспективні прояви Дубівка, Жовкині, Володимирець та прояв Вирка, розташований в
межах південної окраїни даного бурштиноносного району.
Умови бурштинонакопичення в межах олігоценового басейну седиментації
визначаються особливостями геологічної будови північно-західного схилу щита та
особливостями структурно-геоморфологічної будови різних частин межигірського моря.
Крім досліджень, проведених в межах родовища, літолого-фаціальні умови аналізувалися за
матеріалами вище перерахованих проявів. До уваги бралися дані шурфів, які підтвердили
бурштиноносність наявністю уламкового бурштину в технологічних пробах (рис.1). Для
здійснення загального аналізу літолого-фаціальних умов утворення первинних розсипів
результати досліджень розповсюджувалися (з врахуванням подібності літологічних ознак та
глибин сучасного залягання бурштиновмісних товщ) на всю площу бурштиноносного
району.

31

Міжнародний науковий семінар, 17 травня 2012 р., м. Київ

Рис. 1. Схема кореляції межигірських відкладів.
1 – четвертинні відклади; 2 – відклади берекської світи верхнього олігоцену; 3 – відклади
межигірської світи нижнього олігоцену; 4 – відклади обухівської світи верхнього еоцену; 5 –
піски середньо-дрібнозернисті: а) з глауконітом; б) без глауконіту; 6 – піски різнозернисті;
7 – піски глинисті; 8 – піски алевритисті; 9 – піски різнозернисті: з гравієм, з галькою,
щебенем, сульфідними стяжіннями, уламками вуглефікованої або лігнітизованої деревини;
10 – глини; 11 – знахідки бурштину 12 – різновікові границі: 13-14 – шурфи та їх номери;: 13
– на колонках; 14 – на схемі розташування; 15 – межі бурштиноносних районів (1 –
Дубровицький; 2 – Володимирецький; 3 – Клесівський); 16 – родовища.
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Розкриті виробками пошуково-оцінювальних робіт найдавніші за віком породи
родовища представлені утвореннями еоценової епохи – відкладами обухівського регіоярусу.
Їх покрівля залягає на різних гіпсометричних рівнях [3] – від 158,30 м до 164,70 м і
відображає морфоструктуру дна басейну седиментації межигірського часу. В цілому – це
хвиляста поверхня з локальними зниженнями та підняттями різної конфігурації і розмірів. В
розрізах обухівської світи зустрінуті глини алевритисті слюдисті, які подекуди змінюються
близькими за складом глинистими алевритами. Витриманий по латералі і в розрізах матеріал
відкладів обухівського віку свідчить про відносну глибоководність басейну седиментації і
спокійну гідродинамічну обстановку їх формування.
Залягаюча
вище
межигірська
товща
складена
пісками
кварцовими,
глауконітвміщуючими, дрібно-середньозернистими, що містять домішку крупнозернистої
фракції, гравійні зерна та гальку кварцу (табл.1), а також – шматки бурштину (рис.2). Як
правило, разом з бурштином зустрічається більша кількість крупнозернистих піщаних зерен
кварцу та уламки вуглефікованої деревини (рис.3).
Таблиця 1. Гранулометричний склад межигірських відкладів Володимирецького
бурштиноносного району
№ № проби Інтервал,
Гранулометричний склад, %
п/п виробки
м
псефітова
псамітова
алевритова
глиниста
складова
складова
складова
складова
(>1,0 мм)
(1,0-0,1мм)
(0,1-0,01 мм) (<0,01 мм)
Родовище Володимирець Східний (ПК-8 - опорний розріз)
1
ПК-8
2,7-3,0
1,33
90,95
6,75
0,96
2
ПК-8
3,0-3,4
1,38
92,20
4,5
1,91
3
ПК-8
3,4-4,1
0,52
93,87
4,08
1,53
4
ПК-8
4,1-4,8
0,60
93,55
5,42
0,42
5
ПК-8
4,8-5,2
0,34
90,06
8,61
0,98
6
ПК-8
5,2-5,6
0,32
89,61
8,94
1,13
7
ПК-7
2,9-3,3
0,54
92,15
7,03
0,28
8
ПК-7
4,3-5,5
0,28
87,01
10,61
2,09
9
ПК-5
3,2-5,1
1,87
92,17
5,51
0,44
10 ПК-5
5,1-5,5
0,68
91,97
6,75
0,60
Прояв Вирка
11
Св.304
0,6-2,4
0,4
56,93
31,34
11,33
12
Св.322
2,6-3,2
12,6
83,60
1,93
1,87
13
Св.324
1,6-3,0
3,01
88,20
8,79
2,81
14
Св.326
5,0-5,9
12,06
81,30
5,46
1,18
15
Св.328
4,5-5,8
15,03
80,67
2,5
1,8
16
Св.336
5,4-6,5
1,5
89,87
6,42
2,21
17
Св.339
2,8-3,4
0,2
83,43
14,74
1,81
Південна частина Володимирецького бурштиноносного району
18 Св. 96
3,5-4,6
1,06
71,71
24,11
3,11
19 Св. 115
3,1-4,0
2,0
77,54
13,64
6,81
20 Св. 29П
4,7-5,2
3,01
88,35
6,68
1,96
21 Св. 114П
4,0-4,8
0,8
74,50
20,86
3,83
22 Св. 120П
3,2-3,7
1,0
95,69
2,63
0,68
Примітка. ПК – пікет канави, Св. – свердловина
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Рис.2. Заляягання буррштину у ріізнозернист
тих пісках родовище Володимиррець Східни
ий.

Рис. 3. Літологоо-фаціальниий розріз родовищ
ща Володимирець Східний (масштаб
б
горизонтаальний 1:5 000, вертиикальний 1::200).
1 – четвеертинні відклади; 2 – відкладии берекськкої світи верхнього
в
олігоцену; 3 – фаціїї
теригенніі зон літорралі і сублііторалі наппіввідкрит
того мілковводного шеельфу меж
жигірськогоо
моря; 4 – відкладии обухівськкої світи верхнього еоцену; 5-6
5 – пісоок різнозер
рнистий, з
уламками вуглефікованої дереевини та окремою
о
га
алькою: 5 – глинист
тий, з граввієм; 6 – з
сульфідним
ими стяжінннями, 7 – глини;
г
8 – пісок
п
глаукконіт-кварццовий, дріббно-тонкоззернистий;;
9 – шурф
фи, їх номер
ери та глиибини, інтеервали вияввлення буррштину; 100-11 – гра
аниці: 10 –
геологічні;; 11 – літоллогічні.
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Підошва продуктивної товщі родовища наслідує хвилеподібний характер покрівлі
підстилаючих обухівських порід. Піщані фракції витриманого гранулометричного вмісту
характерні переважно для межигірських відкладів мінімальної потужності (від 0,3 м), які
займають гіпсометрично вище положення (припустимо схили локальних підводних морських
палеопіднять, переважно в межах південної частини родовища). Дані відклади
характеризуються і меншими вмістами бурштину.
Палеозниження, заповнені межигірськими відкладами максимальної потужності (від
2,5 до 4,5 м), розташовані в північній частині ділянки і мають субширотне простягання.
Відклади палеознижень відзначаються змінністю літологічного складу – для них характерні
проверстки та лінзочки глини, проверстки алевритистих та глинистих пісків, значні домішки
гравійних зерен кварцу (ш. 247, 254 рис.3).
Продуктивні відклади родовища сформовані в прибережних та мілководних умовах
епіконтинентального межигірського моря (нижній олігоцен).
Геологічна будова відповідна родовищу виявлена і на інших детально вивчених
проявах району. Зафіксовані виробками перепади сучасних гіпсометричних відміток покрівлі
порід підстеляючої обухівської світи складають в середньому 10 м, відображаючи тим самим
неоднорідну морфоструктуру дна басейну седиментації межигірського часу. Як і на
родовищі – це хвиляста поверхня з локальними зниженнями та підняттями різної
конфігурації та розмірів. Відклади обухівської світи повсюдно представлені пісками
глауконіт-кварцовими дрібно-тонкозернистими, алевритистими зеленувато-сірими та
глинами щільними, слюдистими, алевритистими, тугопластичними.
Південніше родовища (рис.1) розташований прояв Володимирець. В центральній
частині прояву простежується значне обухівське підняття північно-східного напрямку, де
породи еоцену виходять на дочетвертинну поверхню і практично розділяють прояв на два
поля поширення межигірських відкладів. Межигірська товща складена різнозернистими
кварцовими глауконітвміщуючими пісками з переважанням дрібно-середньозернистих,
глинистих, тонковерствуватих у верхній частині, сіро-зеленого кольору. Піски спорадично
містять гальку рожевих кварцитів і прошарки (1-10,0 см), збагачених вуглистим матеріалом і
рідкими шматками бурштину (рис.1). В окремих випадках разом з бурштином зустрічаються
уламки лігнітизованої і вуглефікованої деревини невеликих розмірів. Аналогічно родовищу
продуктивні відклади прояву також сформовані в прибережних та мілководних умовах
епіконтинентального межигірського моря і підстеляються більш глибоководними літологофаціальними утвореннями обухівського басейну. Потужність межигірських відкладів
коливається від 0,5 м до 8,4 м.
На прояві Дубівка (розташований в 4 км на схід від родовища) розкриті шурфами
продуктивні на бурштин відклади представлені пісками, які різнозернисті за
гранулометричним складом (з перевагою дрібно-середньозернистої фракції), сірі з
зеленкуватим відтінком, глауконітвміщуючі. В окремих шурфах зустрінуті рештки деревини
(рис.1), гумусовані проверстки (потужністю до 1-2 см) чи скупчення (у вигляді примазок)
сажистої органічної речовини, глинисті стяжіння, збагачені добре розкладеною органікою,
кварц-сульфідні стяжіння, а також гравій, галька кварцу, кварцитів, кременю. Пісок
середньо- і добре обкатаний. Потужність відкладів змінюється від 0,4-0,5 м в північнозахідній частині до 8,4 м в в палеозападинах південно-східної частини.
Продуктивна товща в геологічному розрізі дослідної траншеї № 1 (північно-східна
частина прояву) представлена піском кварцовим глауконітвміщуючим, дрібносередньозернистим, переважно дрібнозернистим, світло-сірим з зеленкуватим відтінком
(глибина залягання 1,4-2,7 м) та піском глауконіт-кварцовим, дрібно-середньозернистим,
сіро-зеленого забарвлення (від 2,7 до 4,6 м).
В розрізі дослідної траншеї № 2 (західна частина прояву) продуктивна товща
представлена піском кварцовим з домішками глауконіту, різнозернистим, з прошарками
глинистого, збагаченого добре розкладеною органікою, з уламками деревини та бурштину,
світло-зеленкувато-сірим (глибина залягання 1,7-2,9 м).
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В південно-східній частині прояву виявлено лінзовидне перешарування проверстків
(перші см) пісків дрібнозернистих, глауконітвміщуючих кварцових, зеленкувато-сірого
кольору, різною мірою гумусованих та пісків кварцових глауконітвміщуючих
дрібнозернистих, жовтувато-бурувато-сірих, озалізнених і алевритів зеленувато-темно-сірих,
зеленкувато-чорних, інтенсивно гумусованих. Кількість гумусованих проверстків
закономірно зменшується від 50% в покрівлі до 10 % в підошві, а кількість озалізнених пісків
має протилежну тенденцію (від 10% в покрівлі до 40% в підошві). В рядом розташованому
шурфі виявлено пісок кварцовий глауконітвміщуючий, тонко-дрібнозернистий, глинистий,
жовтувато-зеленкувато-сірий, що містить коричнювато-темні глинисті стяжіння, збагачені
добре розкладеною органікою, щебінь кременів та середньо обкатану рінь кварцу розміром
до 3 см. Потужність - 0,3м. Літологічна характеристика відкладів та зменшення потужності
свідчить про їх утворення на незначній віддалі від острова та періодичне затоплення
острівної суші морськими водами.
В цілому, літологічний склад межигірських відкладів прояву не витриманий, як в
розрізі, так і по латералі. Фаціально продуктивна товща представлена теригенними
відкладами, сформованими в межах мілководної шельфової частини епіконтинентального
межигірського моря архіпелагової будови, в зонах літоралі (прибережних частин островів) та
субліторалі з перемінним, переважно ослабленим гідродинамічним режимом.
Південніше родовища та проявів Володимирець і Дубівка виявлено перспективний
прояв
Жовкині.
Межигірська
товща
складена
різнозернистими
кварцовими
глауконітвміщуючими пісками з невитриманим співвідношенням гранулометричних
фракцій, в тому числі гравійно-галькового матеріалу та глинистої складової (рис.1).
Потужність межигірських відкладів змінюється від 0,3-0,7 м в центральній частині ділянки
до 5,3 м в південно-західній частині.
На півдні (прояв обмежений Липнівським валом) відклади обухівської світи практично
виходять на денну поверхню і відмітки їх покрівлі складають 162-166 м. Межигірських
відклади в даній частині прояву характеризуються переважанням вмісту крупнозернистої
складової, наявністю гравію та гальки білого кварцу, рожевих пісковиків, зустрічаються
також невеликі уламки вуглефікованої деревини, що підтверджує наявність палеосуші на
південь від ділянки.
Максимальний середньозважений вміст бурштину (104,62 г/м³) виявлено при промивці
межигірських відкладів шурфа, розміщеного в західній частині прояву, в проверстку
кварцового різнозернистого піску з переважанням крупнозернистого, слабоглинистого,
збагаченого тонкодисперсним органічним матеріалом, темно-сірого кольору. Продуктивна
товща перекрита перешаруванням глини та піску з поодинокими зернами гравію. Вірогідно
глинистий прошарок перекрив дане локальне скупчення піску з наявністю бурштину і
перешкодив його подальшому транспортуванню прибережною течією.
Отримані в процесі буріння свердловин та шурфів на прояві Жовкині геологічні дані
дозволили визначити особливості її геологічної будови. Бурштиновміщуючими породами
також є теригенні відклади прибережно-морських та мілководно-морських фацій
межигірського часу.
Прояв Вирка розташований у крайній південній частині району. На утвореннях
обухівської світи еоцену плащеподібно залягають відклади межигірської світи олігоцену,
виповнюючи простір прибережних острівних і міжострівних мілин, а також жолобоподібні,
лінійно витягнуті у північно-східному напрямку,зниження морського дна. Ширина знижень,
виповнених продуктивними на бурштин відкладами, коливається в межах від 120 м до 1150
м при загальній довжині прояву в 3,5 км. Як прибережні мілини, так і жолобоподібні
западини додатково ускладнені великою кількістю мікрозападин і мікропіднять дна
межигірського басейну, що в цілому придає його морфоструктурі мозаїчний характер.
Відсутні відклади межигірської світи у південно-західній частині ділянки, в межах
припустимо значного за розмірами палеоострова, а також на площах розвитку локальних
палеоостровів.
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Межигірські відклади ділянки представлені мілководно - морськими і прибережно морськими піщано-глинисто-алевритистими утвореннями і складені різнозернистими,
переважно крупно-середньозернистими кварцовими глауконітвміщуючими пісками, місцями
сильно глинистими, зеленкувато-темно-сірими, що містять прошарки глинистих алевритів,
глин алевритистих темно-сірих з включеннями лігнитизованої деревини та окремих шматків
бурштину (рис. 1). Гідродинамічний режим був малоподвижним – відклади даного прояву
характеризуються дещо підвищеним вмістом алевритової складової.
Потужність продуктивних відкладів коливається від перших десятків сантиметрів на
схилах палеознижень і на мілинах до 11,5 м в самих зниженнях. Середня потужність
межигірських відкладів у межах мілин складає 1-2 м, а у жолобоподібних лінійних впадинах
– 5-7 м.
За результатами повного мінералогічного аналізу в межах прояву виявлено мартит,
мінерал екзогенного походження, який утворюється при окисленні магнетиту в умовах
теплого клімату. Мінерал виявлено в пісках різноманітного гранулометричного складу:
різнозернистих, глинистих, світло-сірих з зеленуватим відтінком; крупнозернистих, сильно
глинистих, темно-сірих; середньозернистих з проверстками дрібно-тонкозернистого,
слабоглинистих, темно-сірих з буруватим відтінком; дрібно-тонкозернистих, алевритистих,
сірих до темно-сірих з зеленуватим відтінком; дрібно-тонкозернистих, алевритистих, темнозеленувато-сірих з проверстками (1-2см) темно-сірого; тонкозернистих, алевритистих,
слабогумусованих, темно-сірих з зеленуватим відтінком.
Виявлення мартиту в невитриманих по гранулометричному складу пісках, присутність
гумусованого матеріалу, відсутність або незначна кількість глауконіту (0,1-0,2%) свідчить
про формування даних відкладів в умовах літоралі, куди міг потрапляти і екзогенний
матеріал. Денудацію зазнавали породи з вмістом магнетиту. Відповідно, на даній території
мали місце невеликі за розміром палеоострови, в геологічній будові яких брали участь
основні породи – габро та габро-долерити. Таким чином, мартит у вікладах морських фацій
межигірського часу підтверджує острівну будову межигірського басейну.
З мінералів легкої фракції на прояві Вирка (проаналізовано 12 проб) присутні: кварц (в
усіх пробах) – від 73,34 до 98,14%, кальцит (в усіх пробах) – 0,34-1,14%, польові шпати
(виявлено у 7-ми пробах) – 0,06-0,96%, мусковіт (виявлено у 9-ти пробах) – 0,04-0,2%,
глинисті частини (виявлено у 11-ти пробах) – 0,2-24,2%,. Уламки озалізнених порід виявлено
(0,38-2,2%) виявлені в трьох пробах, а уламки порід на глинистому цементі в 5-ти пробах
(0,04-3,26%). Присутність змінених порід, що важко піддаються точному визначенню
свідчить про присутність близьких джерел руйнування суші і перебування порід, що
піддаються руйнуванню в екзогенних умовах. Однозначно, джерела розмиву знаходилися в
безпосередній близькості і, вірогідно, - це були острови епіконтинентального моря.
Для межигірських відкладів північної частини даного бурштиноносного району
характерна відсутність або ж незначна кількість мінералів важкої фракції, що може свідчити
про піщаний характер острівних ґрунтів. Легка фракція представлена переважно знаковими
кількостями польових шпатів, біотиту, що теж свідчить про додаткові, незначні за розміром,
близько розташовані провінції розмиву. На самому північному прояві Каноничі, на якому в
даний час продовжуються пошуково-оцінювальні роботи, при проведенні польових робіт
виявлено збагачення продуктивних піщаних відкладів зернами польового шпату та
присутність значної кількості напівобкатаних зерен, що дозволяє припустити про незначну
віддаленість джерела розмиву, складеного гірськими породами основного складу
(припустимо в межах Володимирецької інтрузії [2]).
В цілому, підтверджується припущення білоруських геологів щодо утворення
бурштиновмісних відкладів в регресивний етап розвитку харківського морського басейну
(рюпель) [1]. За рахунок вивільнення з-під рівня морських вод підводних палеопідвищень
утворювалася велика кількість островів, які зразу ж попадали в умови сприятливі для
денудації. Можливо, розтягнутий в часі, регресивний етап межигірського моря сприяв
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поширенню смолопродукуючих дерев в межах таких островів і сприяв додатковому
збагаченню прибережних зон та морського мілководдя викопними смолами.
Поклади бурштину Володимирецького бурштиноносного району приурочені до
відкладів мілководних ділянок моря, ускладнених багаточисельними островами і ними
відгороджених від відкритого моря. Змінність межигірських відкладів по латералі і вертикалі
свідчить про їх формування в межах мілководного моря з частими морфоструктурними
перепадами морського дна та з перемінним гідродинамічним режимом. Збагаченість
гравійним та гальковим матеріалом, наявність напівобкатаних зерен кварцу свідчить про
близькі джерела теригенного матеріалу.
Бурштиновмісні відклади утворюють прибережно-морські фації прибережних зон
островів та мілководно-морські фації мілководних зон шельфу. Літологічна спорідненість
відкладів (різнозернистість піщаних фракцій, глинистість, гумусованість, збагаченність
уламками вуглефікованої деревини та бурштину, гравійними зернами та галькою), а також
наявність численних островів, часта міграція берегової лінії на фоні загальних піднять та
опускань території ускладнює можливість їх чіткого розділення.
Висновки
1. Продуктивні відклади Володимирецького бурштиноносного району утворювалися в
мілководно-морській зоні напіввідкритого шельфу, ускладненого багаточисельними
островами. Представлені теригенними фаціями літоралі (прибережних зон островів) та
субліторалі (мілководно-морських зон) межигірського басейну седиментації.
2. Бурштин накопичувався в успадкованих структурно-геоморфологічних зниженнях
морського дна, в межах схилових частин успадкованих локальних палеопіднять та в
прибережних зонах палеоостровів.
1. Богдасаров М. А. Ископаемые смолы в отложениях Северной Евразии : автореф. дис. на
соиск. уч. степени докт. геол.-минер. наук : спец. 25.00.01 “Общая и региональная
геология” / М. Богдасаров . — Минск, 2009. — 46 с.
2. Криницька М. В. Вплив характеру поведінки докайнозойської поверхні та карстових
процесів на формування покладів бурштину Рівненського Полісся / М. В. Криницька, В.
А. Нестеровський // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К. : 2010. – Вип.3. – С.271-275.
3. Пошуково-оцінювальні роботи на бурштин у Володимирецькому районі Рівненської
області на ділянках „Дубівка”, „Жовкині”, „Володимирець”, „Вирка” і „Володимирець
Східний” : звіт Рівненської ГЕ ПДРГП „Північгеологія” [відп. вик. В. Артишук]. – К.,
2009. Фонди ПДРГП „Північгеологія”.
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РОЗШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ В МЕДИЦИНІ
Малюк Вол.І.1., д.мед.н. проф., Репецька Г.Г.2, к.мед.н. доцент, Малюк Вік.І.1, д.біол.н. проф.,
Макаренко М.В.1, к.с.-госп.н., Малюк І.В.1.
1
Міжнародний Християнський Університет – Київ, Україна
2
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Київ, Україна
Проф. В.І.Малюк почав вивчення лікувальних властивостей бурштинової (янтарної)
кислоти та її солей, як засобів МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ, 1968 року. Тоді ці засоби
використовувались лише в фармацевтичній промисловості для надання розчинності деяким
фармпрепаратам (наприклад, левоміцетин-сукцинат натрію). Його подальшими
дослідженнями було виявлено основні фармакологічні властивості і всебічно обґрунтовано
МЕДИЧНЕ застосування цих речовин. В.І.Малюк та інші українські вчені були піонерами
цього науково-практичного напрямку, хоча впровадження результатів у практику відбулося
лише в останні десятиліття.
Бурштинова кислота і її натрієва сіль (сукцинат натрію), попри деякі хімічні
відмінності, мають дуже близькі метаболічні та профілактично-лікувальні властивості, що
пояснюється тим, що діючою субстанцією є аніон бурштинової кислоти (сукцинат),
присутній в обох речовинах.
Характер дії: бурштинова кислота та її солі (сукцинати) є речовинами природного
походження. Вони містяться у кожній клітині живих організмів (тварин, рослин та
мікроорганізмів). Сукцинати є частинами біохімічної системи (циклу трикарбонових кислот),
яка виробляє 90-95% енергії в організмі. Багаторічні дослідження проф. В.І.Малюка, його
учнів та інших вчених показали, що при введенні в організм сукцинати викликають такі
основні ефекти: 1) прискорена адаптація організму до фізичного і психологічного
навантаження (адаптогенна, антистресорна дія), підвищення психічного тонусу і фізичної
працездатності (антидепресивна дія), прискорене відновлення після екстремальних
навантажень; 2) прискорене знешкодження зовнішніх і внутрішніх токсинів (антитоксична
дія); зокрема значне послаблення дії алкоголю, нікотину, пестицидів та інших хімічних
речовин; з цим пов’язана гепатопротекторна дія, особливо чітко при порушеннях функції
печінки; 3) активуюча і нормалізуюча дія на серцево-судинну діяльність, особливо при
серцевій недостатності, гіпертонічній хворобі. 4) протирадіаційна дія. Ці основні ефекти
сукцинатів значно розширюють сферу їх застосування – як для здорових, так і для людей з
вищевказаними порушеннями і хворобами.
Для практичного застосування цих речовин тепер існує солідний нормативно-правовий
статус, який був створений в Україні зокрема дослідженнями проф. В.І.Малюка і його
наукового колективу: 1) За поданням проф. В.І.Малюка на сукцинат натрію отримано дозвіл
Фармкомісії МОЗ УРСР за №8 від 12.11.1990 р. на застосування в якості лікувальнопрофілактичної харчової добавки адаптогенної дії. 2) Бурштинова (янтарна) кислота
включена в перелік дозволених харчових добавок Постановою Кабміну України від 4 січня
1999 р. № 12. 3) Бурштинова (янтарна) кислота входить в Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом стандартизації України ТК-55 «Метанол, продукти
органічного та неорганічного синтезу» (235 стандартів). Наказ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ №
123 від 5 червня 2007 р. 4) За поданням проф. В.І.Малюка одержано ТУУ 24.1-32161176-001 :
2008 «Натрію сукцинат». 5) За поданням проф. В.І.Малюка одержано ТУУ 14.4-32161176002 : 2008 «Сіль кухонна, збагачена бурштиновою кислотою або її натрієвою сіллю». 6) За
поданням проф. В.І.Малюка одержаний Патент України № 33890 «Збагачена кухонна сіль»
від 10.07.2008 року.
В Україні бурштинова (янтарна) кислота входить до складу горілки «Хортиця
Платинум» та деяких інших горілчаних виробів, що сприяє зменшенню токсичності і
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послабленню похмільного синдрому. Харківське ТОВ ВТФ «Фармаком» випускає «Дріжджі
пивні з янтарною кислотою». В аптеках доступні комбіновані харчові добавки з янтарною,
лимонною та аскорбіновою кислотами.
В Російській Федерації янтарна кислота, янтарно кислий натрій та інші солі янтарної
кислоти – калієва, кальцієва – регламентовані і застосовуються, як біологічно активні харчові
добавки (БАД), як складові комплексних медикаментів, як підкислюючі добавки до
безалкогольних напоїв, концентратів супів, бульйонів тощо, як стимулятор в птахівництві, як
добавка-витверезник до горілки.
В США янтарна кислота і сукцинат натрію регламентовані FDA (Food and Drug
Administration – Державна регламентуюча установа США для медикаментів та харчових
добавок) і вживаються, як компонент багатьох комплексних фармпрепаратів (антибіотиків,
кортикостероїдів тощо), щоб надати їм розчинність у воді (гідрофільність), як індивідуальна
речовина для стимуляції відновних процесів центральної нервової системи, підвищення
імунітету, лікування фіброміалгії, в спортивній медицині, в складі численних біологічно
активних добавок (БАД) тощо. Янтарна кислота включена в перелік ФДА загально визнаних
безпечних речовин (список GRAS). В Інтернеті міститься біля 72 000 посилань на
регламентовані FDA фармпрепарати з янтарною кислотою і 117 000 посилань – з сукцинатом
натрію.
Останнім часом отримані обнадійливі експериментальні і клінічні дані про
застосування янтарної кислоти при лікуванні раку, при гінекологічних захворюваннях, при
інфекційних захворюваннях дітей, при інсулінозалежному діабеті, при геронтологічній
патології. [1, 2].
Радує те, що застосування бурштинової кислоти та її солей розширюється як для
профілактики, так і для лікування хвороб.
Основні лікувально-профілактичні властивості бурштинової та інших органічних
кислот – компонентів циклу Кребса – представлені в діаграмі.
1. http://www.yantar.info/treat.php
2. http://www.info/form.php
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УДК 553.99:56.012.1(477)
НАЗЕМНО-БОЛОТНЫЙ ЭТАП ФОССИЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СМОЛ
Мацуй В.М.
Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, г.Киев.
E-mail: v_matsui@ukr.net
Проанализированы природные особенности Днепробасса и условия фоссилизации
(окаменения) растительных смол в начале среднего эоцена, определены причины
сверхобильного выделения живицы-смолы (сукциноз) преимущественно древнейших хвойных
растений и даны рекомендации для прогноза россыпных месторождений янтаря-сукцинита.
Ключевые слова: ископаемые смолы, янтарь-сукцинит, торфяники, бурый уголь, лигнит,
Днепролбасс, коренной первоисточник, россыпи.
Введение, район исследования
Сегодня уже никто из исследователей геологии янтаря не сомневается в том, что
залежи бурых углей, лигнитов и ископаемых смол (ИС) залегают совместно, а янтарясукцинита (ЯС) – исключительно в россыпях, накопившихся в морской
глауконитсодержащей среде. В классической, и пока еще единственной, хотя и устаревшей
классификации ископаемых смол Н. А. Орлова и В. А. Успенского [1] при характеристике
группы сукцинита указано… «что залегающие совместно с углями смолы не могут быть
настоящим янтарем (с. 35), и что образование настоящих янтарей из смол возможно только в
песках и глинах (морских осадках – авт.), а не в среде разлагающихся растительных
остатков» (с.55). И далее по тексту … «Первичные месторождения (балтийского янтаря –
авт.) не известны. Все находки относятся к уже переотложенному янтарю, вымытому из
каких-то эоценовых буроугольных залежей. Древнейшей сукцинитсодержащей породой
является так называемая «голубая земля», принадлежащая к древне-третичным отложениям
Восточной Пруссии (вторая половина эоцена - нижний олигоцен – авт.)» (с.56).
В 2007-2009 гг. Н.И. Лебедь и автор настоящей работы обосновали возможность
непосредственного участия буроугольного битума (природной смеси восков и смол) в
процессе янтареобразования. В свете предложенной гипотезы битумно-буроугольная
формация, вмещающая ИС, рассматривается как россыпеобразующая, или как коренной
первоисточник россыпей ЯС. Последние и ИС рассматриваются как природные
органические вещества угольного ряда. ИС формировались в молодых наложенных
впадинах горно-складчатых подвижных областей при размыве «недозрелых»
палеоторфяников с низкой степенью разложения исходного торфа, а ЯС – в спокойных
платформенных условиях, в которых битумсодержащие угли характеризуются полной
гелификацией (разложением) торфа [2-7].
Идеальные условия для буйного произрастания растительности и углеобразования
установились в первой половине среднего эоцена на территории Украинского щита (УЩ) и
его склонах, территориально отвечающих Днепровскому буроугольному бассейну
(Днепробассу) – рис. 1. Этот уникальный регион расположен на правобережье среднего
течения Днепра и прослеживается в виде широкой полосы вытянутой с северо-запада на
юго-восток, охватывающей Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую,
Днепропетровскую и Запорожскую области Украины. Общая площадь 100 тыс. км2. Здесь
установлено порядка 120 месторождений и углепроявлений представленных бурым
гумусовым углем марок Б.
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Рис. 1. Украинский щит (Днепробасс), предполагаемые границы морских палеогеновых
бассейнов
Результаты и их анализ
Основная масса угля Днепробасса согласно петрографическим описаниям – это смесь
разнообразных мельчайших растительных обрывков различной стадии биохимического
разложения с включением форменных элементов – спор, пыльцы, обрывков кутикулы и
коровой ткани, смоляных и сетчатых тел. Отчетливо просматриваются смоляные ходы,
обилие грибов-паразитов.
Из органических включений кроме лигнита в углях присутствует ретинит светложелтого цвета, внешне очень напоминающий настоящий янтарь-сукцинит. Эти включения
являются хорошим признаком повышенного содержания смол в битумах.
Образование бурых углей происходило в течение двух стадий: торфяной и
буроугольной, аналогично, россыпей янтаря-сукцинита – наземно-болотной (протоянтарь) и
морской (россыпи).
Россыпи янтаря-сукцинита пространственно приурочены к внешнему краю
Днепровского буроугольного бассейна, что уже снимает вопрос, где искать их коренной
первоисточник, за счет размыва которого они образовались. Причем, наиболее богатые
россыпи ЯС приурочены к северо-западным окраинам буроугольного бассейна, где пласты
богатого на битум угля почти полностью размыты (рис. 1).
Наземно-болотный этап фоссилизации растительных смол предусматривает выделение
живицы при жизни и гибели растений, захоронение ее в подстилке «янтарного» леса и
перенос в сильно увлажненные заболоченные участки; захоронение деревьев, насыщенных
смоляными веществами в болотах и озерах. Процессы выветривания и окисления смолы
одновременно с ее усыханием и отвердением; диагенез смолы в палеоторфянных на стадии
углеобразовательных процессов в условиях повышенной влажности и затруднительного
доступа воздуха.
Наземно-болотный этап фоссилизации ИС и промышленная угленосность Днепробасса
связаны исключительно с континентальными отложениями бучакской свиты, залегающими
на породах докембрийского основания, или их коре выветривания, - реже верхнемеловых
осадках. Перекрываются они неугленосными морскими, прибрежно-морскими и лиманноморскими отложениями киевского, обуховского и межигорского горизонтов (вторая
половина среднего эоцена – ранний олигоцен).
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Территория Днепробасса в первой половине среднего эоцена представляла собой
низменную сушу, покрытую лесами, лесными болотами и озерами. С севера и юга она
омывалась мелководными морскими бассейнами, наступавшими со стороны ДнепровскоДонецкой впадины и Крымско-Карпатского участка Тетиса. Наиболее приподнятая часть
этой суши располагалась на северо-западе УЩ. К югу и юго-востоку она переходила в
пониженную сушу и, наконец, - обширную низменную аккумулятивную равнину
прибрежной полосы, ограниченную морскими акваториями.
Характерная особенность сложно расчлененного палеорельефа Днепробасса – густая
сеть эрозионно-тектонических аккумулятивных депрессий в кристаллическом фундаменте.
Это фрагменты древних долин и долинообразных понижений, сформировавшихся в стадию
усиления эрозионной деятельности в раннем мелу, повторной эрозии в раннем-среднем
эоцене и последующие геологические эпохи. Характеризуются они прямолинейноизвилистыми очертаниями с большим количеством мелких ответвлений. Депрессии
приурочены к тектоническим разломам преимущественно субмеридионального,
субширотного, северо-западного и северо-восточного направления. Почти все они берут
начало в центральной части УЩ и открываются к ДДВ и Причерноморью. В наиболее
глубоких частях депрессий залегают разнозернистые, часто гравелистые кварцевые пески
руслового аллювия. Пески плохо отсортированные, местами глинистые. Вверх по разрезу
они постепенно переходят в мелко- и среднезернистые пески с линзами алевритистых,
песчанистых и углистых глин. Мощность до 15 м. Выше по разрезу накапливались
торфяники, с которыми в Днепробассе связаны многочисленные буроугольные
месторождения и углепроявления, заключающие в своем составе ретиниты и другие виды
ископаемых смол. Мощность угольного горизонта достигает 30 м (до 3 пластов угля).
Отложения
надугольного
горизонта
представлены
светло-серыми
кварцевыми
разнозернистыми песками, мощностью до 10 м.
Одна из наиболее крупных и «угленасыщенных» в буроугольном бассейне
Александрийско-Кременчугская депрессия имеет протяженность 110 км. Ширина ее
непостоянная и изменяется в пределах 10 км. В ней расположены Балаховское,
Михайловское, Краснопольское, Семеновско-Александрийское, Морозовское, Бандуровское,
Мироновское месторождения, а также ряд углепроявлений.
Анализ палеогеологических данных позволяет судить, что в бучакское время в
Днепробассе на фоне общего опускания территории при оптимально-теплом и влажном
субтропическом с элементами тропического климате эпизодически происходили медленные
ритмические колебательные движения земной коры, которые неизменно влияли на
перемещения береговых линий морских бассейнов. Вследствие подъема уровня грунтовых
вод перед фронтом трансгрессирующих морей почвы «янтарных» лесов, обильно
насыщенные массой растительной органики и смоляными выделениями хвойных,
постепенно превращались в торфяные болота (впоследствии – слои битумсодержащих бурых
углей). В условиях отступания морских бассейнов, некоторого подъема суши и установления
более засушливого периода, открытые водные бассейны углубленных участков древних
долин уменьшались в своих размерах, заиливались и зарастали растительностью, а в
конечном итоге – превращались в торфяники покрытые лесом.
Таким образом, обширная сеть торфяников, послужившая в дальнейшем основой для
образования бурых углей Днепробасса, тесно связана с неоднократными изменениями
водного режима болот-озер. Тектонический режим оказывал благоприятное влияние на
процессы углеобразования, всецело определяя уровень грунтовых вод и положение
торфяного слоя не только в прибрежно-морской зоне, но и на внутриконтинентальном
болоте. Об огромных масштабах углеобразования на рассматриваемой территории в
бучакскую эпоху свидетельствуют угленосные толщи, которые…«залегают не только в
депрессиях допалеогенового рельефа, но и на водоразделах и склоновых частях ложа
осадочного покрова» [8, с. 63].
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Палеонтологические остатки из бучакских обложений (рис. 2, 3), в том числе
непосредственно янтаревмещающих инклюз, бурых углей и битумов (продуктов
жизнедеятельности растений) позволяют однозначно считать, что исходным материалом для
формирования залежей бурого угля служили древесные (90-95%) покрытосеменные и
голосеменные субтропические, частично, тропические вечнозеленые растения. Из
голосеменных субтропических форм – кипарисовые, араукариевые, таксодиум, секвойи,
ногоплодник, гинкго; а также хорошо нам известные хвойные Pinus Haploxylon и Diploxylon,
Picea sp., Podocarpus. Из покрытосеменных произрастали магнолии, пальмы, маслинные,
мареновые, миртовые, падубовые, вересковые, дримис и др. [9]. Состав растительных
ассоциаций бурых углей приближается к флористическому составу современных
субтропических торфяников с интенсивным увлажнением и активной микробиологической
деятельностью. В целом растительность бучакского времени была близка к флоре
современной южной Японии и южных частей Северной Америки.
По данным Ф.А.Станиславского [10] убедительные остатки магнолии (отпечатки двух
листьев и сборной листовки) встречены в бучакских песчаниках урочища «Карниха» возле с.
Гулянка Житомирской области (вблизи проявления янтаря-сукцинита – авт.). Листья и плод
очень сходны с листьями и плодами современной вечнозеленой Magnolia grandi-flora Z.,
произрастающей на влажных почвах в юго-восточной части Северной Америки и часто
разводимой у нас на черноморском побережье Кавказа и Крыма. Из этого же
местонахождения Н.В. Пименовой приведен Taxodium, ныне произрастающий в том же
районе и указывающий также на болотные леса… Кроме растительных остатков в песчанике
«Карнухи» найден отпечаток пресноводного моллюска, сходного с современными Unio и
Anodonta; поэтому в фациальном отношении песчаники «Карнухи» являются речными и
озерными отложениями [10, с. 65-69].
Ботанический состав угля Днепробасса изучен недостаточно. Поэтому до сих пор не
потеряли своего значения работы И.И. Шмальгаузена (конец ХIХ ст.) и А.Н. Криштафовича
(середина ХХ ст.). В буром угле окрестностей пос. Екатеринополь (Ватутинский
геологопромышленный район) И.И. Шмальгаузен описал стволы деревьев одно- и
двудольных родов: хвойных, кипарисовых, пальм и близких к ним видов. А.Н. Криштафович
полагал, что в эоцене вплоть до Киева наблюдались тропические папоротники, пальмы,
вечнозеленые растения, миртовые, гладколистные дубы, протейные и др., а из хвойных –
секвойи.
За редким исключением, все известный на земном шаре находки ископаемых смол
связаны с флористическими сообществами вечнозеленой растительности с пальмами
субтропического влажного климата и хвойно-широколиственных лесов умеренного
влажного и теплого климата верхнемелового-эоценового, возможно, и раннеолигоценового
возраста [11]. По-видимому, появлению продуцирующих смолообразующих растений
послужила глобальная перестройка растительного покрова в апт-альбе, наступившая после
готерив-барремского аридного максимума. «Эта перестройка сказалась в быстром
распространении покрытосеменных – магнолий, лавров, платанов, эвкалиптов, дубов и в
появлении новой формации хвойных, в которой господствующее положение заняли
сосновые и таксодиевые…» [с.13].
В рассматриваемую эпоху бучакского углеобразования, (равносильно, в наземноболотный этап фоссилизации растительных смол) почти все элементы ландшафта
Днепробасса были в значительной степени обводнены и находились в полной зависимости
от водных режимов. Основные из них:
• Лесотопяные болота (низинные с древесными фитоценозами).
• Топяные болота (низинные с болотными фитоценозами).
• Лесные пресноводные болота (заболоченные хвойные и лиственно-хвойные леса).
• Прибрежно-морские солоновато-водные мангрового типа и др.
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Рис. 2. Отпечаток шишки в янтаре-сукцините.

Рис. 3. Ствол болотного кипариса
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Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем основные факторы, способствовавшие
буйному развитию растительности и почти повсеместному формированию торфяников на
территории УЩ (Днепробасса) в первой половине среднего эоцена:
• гумидный субтропический с элементами тропического климат;
• географическое положение преимущественно низменной суши, с севера и юга
омываемой мелководными морями;
• высокий уровень залегания грунтовых вод;
• благоприятная тектоническая обстановка;
• широкая сеть водных бассейнов в понижениях кристаллического основания.
Разумеется, на различных участках обширной территории Днепробасса в зависимости
от палеорельефа, типа водных режимов и фациально-экологических особенностей процессы
торфообразования протекали неодинаково. В оптимальных условиях разложения органики и
накопления торфа (обычно глубоких депрессиях древнейших долин кристаллического ложа)
смоляные выделения продуцирующих растений вполне «дозревали» для последующих
диагенетических
и
эпигенетических
преобразований
в
условиях
морской
глауконитсодержащей среды, наземного и подземного эпигенеза. Напротив, при
неоптимальных условиях торфообразования (сухие участки или сильно обводненные)
формировались гумусированные глины, лигниты, которые на последующих этапах
фоссилизации превращались в те или иные минеральные виды ИС по качеству значительно
уступающие ЯС.
В качестве примера кратко охарактеризуем одну из сотни разновидностей ИС:
яулингит [1, с. 75] – светлый, медово- или восково-желтый, напоминающий янтарь-сукцинит.
На воздухе легко выветривается, превращаясь в буро-желтую рыхлую массу. Обнаружен в
нижней Австрии (р. Тристанг) на контакте глинистых сланцев и угольных пластов в толстых
(0,5-1 м толщиной) стволах лигнитов, принадлежащих к какому-то виду рода Abies.
Встречается в виде налетов и натеков на стволах лигнитов, а также заполняет трещины в их
древесине. Не сложно домыслить характер специфических условий формирования
вышеотмеченных стволов лигнита на стадии наземно-болотного этапа диагенеза.
На территории Днепробасса смола, выделяемая из продуцирующих деревьев в
макроскопических количествах в различных местах своего захоронения накапливалась поразному. Так на возвышенных участках рельефа она захоронялась в лесной подстилке и на
почве, где подвергалась некоторому затвердению за счет испарения эфирных масел, что
сопровождалось поликонденсацией и частичным окислением смоляных веществ на воздухе
[12]. Источники этой живицы: всевозможные повреждения при жизни растений, из которых
она обильно вытекала, а также живица, освобождавшаяся с поверхности погибших и
поваленных деревьев, внутриствольных и подкорковых участков. Впоследствии живицасмола с возвышенных суходолов водными потоками вместе с растительной трухой
перемещалась вниз по склонам в пониженные и увлажненные участки рельефа, или в
результате подтопления оставалась на месте затопляемого болота.
Смолопродуцирующие растения, произраставшие в пределах отрицательных элементов
палеорельефа – на склонах и днищах широких речных долин и долинообразных понижений,
озерных котловин, болот и низменных приморских равнин, пополняли смолой заболоченные
и увлажненные участки, где захоронение органики происходило в условиях чередования
слабоокислительной и восстановительной среды. Захоронение смоляных выделений, в том
числе и содержавшихся в стволах погибших деревьев, происходило под воздействием
разлагающейся растительной органики без участия процессов окисления. Параллельно с
фоссилизацией смол протекали процессы углефикации и гидротации. Происходило все
большее уплотнение смол, снижалась их растворимость в органических растворителях,
изменялась температура плавления, увеличивалась твердость и значительно повышалась
хрупкость – приобретались характерные свойства ископаемых смол. Вместе с тем следует
отметить, что смоляные тела в процессах углеобразования принимают пассивную роль, в
связи с чем в торфах и углях они сохраняются в тех же количествах. Наблюдения
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показывают, что ИС, в т. ч. и ЯС, на первых этапах формировавшиеся совместно с
разлагающейся растительной органикой, торфом, лигнитом и бурым углем, прекрасно
сохраняются на протяжении десятков миллионов лет по настоящее время. Их находки
неизвестны лишь в существенно карбонатных образованиях морских бассейнов, а также в
континентальных толщах красноцветной – карбонатной формации неогена-эоплейстоцена и
в лессовых породах плейстоцена.
Ярким подтверждением вышеизложенного является группа янтарепроявлений
Житомирской области (Бараши, Викторовка, Ольховка, Гулянка, Ушомир и др.),
приуроченные к прадолинам субширотного простирания (системе разломов в
кристаллическом фундаменте). По этим долинам в постбучакское время (эоцен-ранний
олигоцен) морские воды глубоко проникали в пределы водораздельной части УЩ и
обеспечивали благоприятные условия для диагенетических преобразований протоянтаря и
приобретения им свойств янтаря-сукцинита. То же самое можно сказать о детально
разбуренной Федоровской палеодолине на Ровенщине, с юга открывающейся к Клесовскому
месторождению янтаря-сукцинита и выполненной янтаревмещающими песками, а также
подобного типа палеодолине, расположенной в 5 км восточнее Федоровской, также
вытянутой с юга на север в сторону береговой полосы морского бассейна [13].
Результаты исследований и выводы
1. Бучакское время в Днепровском бассейне – время необычных природных
контрастов, когда на одной территории и одновременно сочетались зонально и экологически
самые различные типы растительности, свойственные субтропическим, тропическим и
умеренным широтам. Например, хвойные (сосновые, в т.ч. древнейшие из ныне известных в
южном полушарии и юго-восточной Азии араукариевые, а также таксодиевые, кипарисовые,
ногоплодниковые и др.) произрастали совместно с крупными листопадными
широколиственными, влаго- и теплолюбивыми породами (ореховые, буковые, магнолиевые
и др.) и вечнозелеными растениями (миртовые, вересковые, пальмы, падубовые и др.),
древовидными папоротниками.
2. Избыточное увлажнение, обводненность и теплый (близкий к тропическому) климат,
вызвавшие интенсивную микробиологическую деятельность бактерий, плесени, дрожжевых,
простейших, водорослей, грибов-паразитов, создали в бучакскую эпоху Днепробасса
чрезвычайно противоречивую экологическую обстановку и дестабилизацию режима
развития. С одной стороны – она способствовала интенсивному росту растений, а с другой –
их быстрому бактериальному заражению и в результате скорому отмиранию. Это
обстоятельство привело к модернизации защитных органов хвойных (резиногенных тканей и
проч.) и все большей активизации их работы по максимальному выделению смоляных тел с
целью защиты растений от гниения и разрушения микроорганизмами в местах различного
рода поражений, так как живицу в большом количестве выделяют только раненые и больные
деревья. Частое обновление (ротация) во времени растительных объектов, обильно
продуцирующих растительные смолы, привело к огромному накоплению последних в
областях аккумуляции, где они в конечном итоге слагают битумную часть бурого угля.
Таким образом, именно климатические условия и палеоэкологическая обстановка
продуктивного периода на территории Днепробасса, которые были одновременно и
чрезвычайно благоприятными и неблагоприятными для роста янтарепродуктивных деревьев
обусловили здесь сверхобильное выделение живицы и частую ротацию популяций
преимущественно хвойных деревьев.
3. На территории Балтийско-Днепровской янтареносной провинции Днепровский
буроугольный бассейн был далеко не единым, в котором происходило накопление
растительных смол и формирование протоянтаря в первой половине среднего эоцена. В
битумсодержащих бурых углях Германии также выявлены включения кранцита и иных
минеральных видов ископаемых смол. В этих углях аналогично «содержится
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многочисленная флора, состоящая из остатков голосеменных (секвой, таксодий), а также
пальмовых и каучуковых деревьев, подтверждающая существование тропического климата в
эоценовое время на территории Германии» [9, с.52]. Цитируемый автор пришел к выводу о
почти полной идентичности остатков флоры, найденной в бурых углях Германии и флоры из
углей Днепровского бассейна [с. 53].
4. В болотно-торфяной этап преобразований растительных смол на пути перехода в
бурый уголь в зависимости от фациальных условий и прежде всего от степени разложения
исходного торфа в конечном итоге происходило формирование всего разнообразия
известных нам минеральных видов ископаемых смол.
5. На основании анализа вышеприведенных данных о природе Днепровского
буроугольного бассейна в первой половине среднего эоцена (сглаженный низменный рельеф,
теплый гумидный субтропический климат, преобладание заболоченных водораздельных и
приморских лесных массивов, озерно-болотных, болотных и заболоченных пойменных
фаций) можно обоснованно утверждать, что в этих условиях почвообразование здесь
сменилось заболачиванием и торфообразованием. Следовательно, именно в палеоболотах,
а не в абстрактных местах произрастания гипотетических сосен формировался протоянтарь.
Впоследствии, в позднем эоцене – раннем олигоцене при размыве битумсодержащих бурых
углей протоянтарь преобразовывался в янтарь-сукцинит в морской глауконитсодержащей
среде, а с конца олигоцена, в неогене и антропогене – в условиях подземного и наземного
эпигенеза.
6. Вторичное происхождение продуктивной толщи янтаря-сукцинита –
неоспоримый факт. Но за счет каких однотипных геологических объектов могли
сформироваться такие огромные запасы россыпей ЯС на огромной территории от Британии
и южной Швеции до Черного и Азовского морей, где уже за историю человечества добыто
тысячи тонн солнечного камня, а его неразведанные ресурсы оцениваются в десятки и даже
сотни миллионов тонн? Ответ на поставленный вопрос дает вышеприведенная
характеристика наземно-болотного этапа фоссилизации растительных смол, когда
формировался коренной первоисточник ЯС, а именно – битумсодержащие бурые угли.
7. Наукой установлено, что качественно-обоснованный прогноз рассыпных
месторождений невозможен без установления местоположения и геологической природы
коренного первоисточника, за счет размыва которого они образовались. Это аксиома
геологии россыпей. Выше мы отмечали, что глубокие депрессии в кристаллическом
основании, позднее унаследованные различного рода палеодолинами и озерными
котловинами, – это наиболее благоприятные зоны аккумуляции и фоссилизации обильного
растительного материала и смоляных выделений. Поэтому битумсодержащие бурые угли
Днепровского бассейна, заключающие в своем составе ИС, приурочены исключительно к
данным депрессиям. Следовательно, последние и являются основными объектами
накопления протоянтаря и поставщиками его в морские бассейны в последующие эпохи
размывов и морского осадконакопления. Это очень важное положение должно учитываться
геологами при поисках янтарных россыпей и прогнозной оценке янтареносности.
Таким образом, депрессии в кристаллическом ложе Днепровского бассейна
(палеодолины и долинообразные понижения), заполненные либо бучакскимим
буроугольными напластованиями с включениями ИС, либо эоцен-олигоценовыми
янтаревмещающими осадками, зачастую перемытыми и переотложенными в неогене и
антропогене, требуют самого пристального внимания и изучения в связи с решением
проблем янтареносности региона.
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Водоносность бучакско-каневских отложений украинского Полесья, Днепровско-Донецкого
артезианского бассейна и формирование янтаря-сукцинита в эоцене.
Водоносність бучацько-канівських відкладів українського Полісся, Дніпровсько- Донецького
артезіанського басейну та формування бурштину-сукциніту в еоцені.
Water presence in the butchak- kanev sediments of Ukraine and formations of amber-succinite in
the eocene.
Ключевые слова: водоносность бучакско-каневских отложений,украинское Полесье,
Днепровско-Донецкий артезианский бассейн, янтарь-сукцинит
Вступление. В работе описан водоносный горизонт бучакско-каневских отложений
украинского Полесья и Днепровско-Донецкого артезианского бассейна, который в
геоструктурном отношении приурочен к одноименной тектонической впадине. Широкое
изучение подземных вод Полесья и Днепровско-Донецкого артезианского бассейна связано с
необходимостью обеспечения водой хорошего качества возростающих потребностей
населения,
промышленности
и
сельского
хозяйства
Украины,
источником
централизованного водоснабжения которых являются в основном подземные воды. Первые
сведения по гидрогеологии отдельных районов Полесья встречаются в работах К.М.
Феофилактова (1881,1887), А.П.Карпинского, П.Я. Армашевского, П.М. Чирвинского, П.Я.
Тутковского(1893, 1911, 1914, 1918), И.Ф. Синцова (1905,1908). В 1923-1930г.г. начинается
планомерное изучение подземных вод Украины в основном гидрогеологами Украинского
отдела Геологического комитета (В.И. Лучицким, В.Л. Личковым, А.У. Зеленко и др.). В.И.
Лучицким (1926) на основе данных бурения скважин на воду была составлена карта изобат и
изогидростатических линий бучакско-каневского водоносного горизонта северо-восточной
Украинской артезианской мульды. К.И. Маков (1934-1948г.г.) изучал вопросы региональной
гидрогеологии территории Украины. К.Н. Варава (1955, 1956,1959) в своих работах освещает
подземные воды украинского Полесья. Короткая характеристика разных генетических типов
трещинных вод Украинского кристаллического щита, северо-западная часть которого
находится в пределах Полесья, дается в статьях А.Е. Бабинца(1956, 1957). Ф.А.
Руденко(1953, 1957) характеризует подземные воды правобережного Полесья и режим
подземных вод Украинского кристаллического щита. Ю.Г. Головченко, Г.И. Банник(1971)
изучали водоносность бучакско-каневских отложений Днепровско-Донецкого артезианского
бассейна. Т.С. Николаенко (1971) изучала водоносность отложений палеогена ВолыноПодольского артезианского бассейна. В. М. Шестопалов и др. (1988, 1989, 1991, 2001)
изучали водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Ж.С. Камзист, А.Л.
Шевченко (2009) осветили гидрогеологию Украины.
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В бучаке (первая половина среднего эоцена) начинается процесс янтареобразования с
вытекания живицы-смолы из ран определенных видов преимущественно хвойных
деревьев[1]. Последующая стадия – захоронение последних и перемещение с более
возвышенных участков рельефа кусков смолы в пределы заболоченных приморских равнин и
в различные отрицательные элементы денудационного рельефа. В это время в условиях
оптимального теплого и влажного климата (субтропического с элементами тропического)
бучакского времени происходило наиболее интенсивное накопление пластов
битумсодержащего бурого угля ( в прошлом палеоторфяников). Установлена прямая
зависимость между содержанием битума и первичной смолы. В процессе янтареобразования
по существу буроугольный битум является концентратором протоянтаря до его
преобразования в янтарь-сукцинит в морской обстановке с участием глауконита.
Следовательно, именно смоляные тела, будучи основными концентраторами буроугольного
битума, являются начальной формой протоянтаря, то есть, коренным первоисточником, в
результате размывов которого (в эоцен-олигоцене) в морской глауконитвмещающей среде и
позднее – в условиях подземного эпигенеза формировался янтарь-сукцинит[1].
Основными проявлениями месторождений россыпного янтаря-сукцинита в пределах
житомирского Полесья находятся в районе с. Бараши, районе г. Овруч, долине р.Уборть,
верховьях р.Уж. В вертикальном разрезе верхнего кайнозоя региона преобладающие
глубины залегания янтаря от 1.5-4м до 18м.
Предполагается, что наиболее крупные залежи янтаря украинского Полесья (на юг от
Припяти и на запад от Днепра – север Киевской, Житомирской, Ривненской и Волынской
областей) приурочены к одновозрастным с прибалтийским позднеэоценовым прибрежноморским кварц-глауконитовым пескам[2,3].
Цель работы: изучение водоносности бучакско-каневских отложений (эоцен) районов
формирования проянтаря в Украине.
Результаты и обсуждение.
Водоносность бучакско-каневских отложений украинского Полесья.
Песчаная толща бучакско-каневского возраста, которая значительно распространена в
пределах киевского и черниговского Полесья, повсюду характеризуется большой
обводненностью[4]. Почти на всей площади своего распространения на Полесье бучакскоканевские отложения залегают мульдоподобно и перекрываются водостойкими мергелями
киевского яруса, отсутствующими только на северо-восточной и западной окраинах
распространения бучака, т. е. в областях его питания, где киевский ярус представлен
преимущественно песчаными фациями; такое положение создает условия для существования
в бучакско-каневских отложениях достаточно мощного напорного водоносного горизонта,
который характеризуется значительной водообильностью.
Песчаные отложения каневского яруса обычно сменяются бучаком без резко заметного
фациального перехода, и вся бучакско-каневская толща пород содержит гидравлически
связанные напорные воды, потому ниже они рассматриваются как один совместный
бучакско-каневский водоносный горизонт.
Условия
залегания
обводненной
толщи
бучакско-каневских
отложений
характеризуются постепенным погружением их от окраин распространения до оси эоценовой
мульды Днепровско-Донецкой впадины, где глубины залегания водоносного горизонта,
изменяются в пределах Полесья от 20-35 до 50-80 м, достигают 110-120 м. Водоносный
горизонт бучакско-каневских отложений эксплуатируется большим количеством скважин,
дебиты которых изменяются от 3-5 до 20-38 м3/час при значительно небольших понижениях
пьезометрических уровней. Величины удельных дебитов скважин изменяются в пределах
0.5-2.0 до 5-8 м3/час, изредка 10-12 м3/час.
Резкая смена дебитов скважин, которые раскрыли бучакско-каневский водоносный
горизонт, связана с неоднородностью литологического состава пород водовмещающей
толщи, частой сменой как по глубине, так и по площади распространения более
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крупнозернистых песков этой толщи мелкозернистыми глинистыми их разновидностями, что
подтверждается большим фактическим материалом бурения скважин на водоносный
горизонт бучакско-каневских отложений в Полесье. Общее понижение пьезометрических
уровней этого водоносного горизонта направлено в сторону Днепра, где бучакско-каневские
отложения на значительном участке, от устья Десны до г. Кременчуга (южнее Полесья),
раскрыты глубоким розмывом речки и контактируют с крупнозернистыми
флювиогляциальными песками долины Днепра. Этот участок реки является зоной
дренирования напорных вод бучакско-каневского водоносного горизонта, перелива их в
пески четвертичной толщи и дальнейшего подземного стока в Днепр.
Максимальные отметки пьезометрических уровней бучакско-каневского водоносного
горизонта, которые достигают 136-143 м, находятся на северо-восточных окраинах
черниговского и западных окраинах киевского Полесья, постепенно понижаясь в
направлении области дренирования и стока этих вод – к долине Днепра.
По химическому составу и степени минерализации подземные воды бучакскоканевских отложений в пределах Полесья относятся к типу слабо минерализованных
гидрокарбонатнокальциевых вод, которые часто отмечаются относительно повышенным
содержанием магния [3].
Общая минерализация подземных вод бучакско-каневских отложений изменяется в
пределах 420.0-814.6 мг/л; в них содержится: гидрокарбонатов – 314.1-573.4 мг/л (5.15-9.40
мг . экв), кальция 70.1-112.2мг/л (3.50-5.60 мг . экв), щелочных металлов 1.8-96.4 мг/л (0.084.02 мг . экв), магния 14.6-27.3 мг/л (1.20-2.25 мг . экв), хлоридов 4.3-35.5 мг/л (0.12-1.00 мг .
экв), сульфатов – от следов до 36.2 мг/л (0.75 мг . экв); нитраты, нитриты и аммиак в воде
бучакско-каневского горизонта не обнаружены.
Питание водоносного горизонта бучакско-каневских отложений осуществляется в
основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, происходящей на северо-восточном
крыле Днепровско-Донецкой впадины (левобережье Днепра) и на ее юго-западных окраинах
(правобережье Днепра), а также в центральной части Украинского кристаллического щита,
преимущественно в районах буроугольных месторождений[4].
В значительной мере пополнение водоносного горизонта осуществляется и за счет
перелива в бучакско-каневские пески напорных вод верхнемеловых отложений, что
наблюдается на северо-восточном крыле Днепровско-Донецкой впадины, где эти пески
залегают непосредственно на трещиноватой толще мергельно-меловых пород сенон-турона,
которые содержат напорные воды.
Водоносность
бучакско-каневских
отложений
Днепровско-Донецкого
артезианского бассейна.
Бучакско-каневский водоносный горизонт в связи с выдержаностью и значительной
водообильностью является одним из основных в Днепровско-Донецкой впадине и
исключительно широко используется для водоснабжения [5].
Распространен он почти на всей площади бассейна в пределах обширного
палеогенового поля и отсутствует только в долине Днепра и на участке ПереясловХмельницкий – Черкассы и в сводовых частях ряда солянокупольных структур (г.Ромны и
др.)
На большей части впадины бучакско-каневские отложения залегают ниже местных
базисов эрозии. Только в ее бортовых участках в долинах Десны, Сейма и особенно на
левобережье Сев. Донца они размыты речной и овражно-балочной сетью и сохранились
лишь на водораздельных площадях.
Бучакские отложения представлены песками разно-, мелко- и среднезернистыми,
иногда крупнозернистыми, с прослоями и линзами плотных кремнистых песчаников и глин.
В каневских песках преобладают мелко- и тонкозернистые глинистые пески (до 90%).
Общая мощность водовмещающих отложений на большей части ДнепровскоДонецкого артезианского бассейна составляет 10-50 м и только в осевой его части 50-100 и
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даже до 200-300м на отдельных купольных структурах; однако мощность вскрываемых
скважинами на воду песков колеблется от нескольких до 65м (в среднем 20-40).
Глубина залегания водоносного горизонта изменяется от нескольких десятков до 200300 м в осевой части впадины. Напоры возрастают к осевой части впадины, где их величина
достигает 200-333 м (г.Прилуки, села Гусиное, Хорошки). Пьезометрические уровни
устанавливаются на глубинах от 2 до 100 м и более, в понижениях рельефа многие скважины
фонтанируют (уровни до плюс 7-13 м). Бучакско-каневский водоносный горизонт широко
используется для водоснабжения сельскохозяйственных обьектов, промышленных
предприятий и многих городов (Чернигова, Миргорода, Лубен, Полтавы, Прилук и др.)
Дебиты скважин изменяются от долей до 8-10 л/сек, а в отдельных случаях достигают
16,7 л/сек (г.Конотоп) и даже 32 л/сек (г.Лебедин). Наибольшей водообильностью
отличаются пески в долинах рек Самары (на участке от г. Павлограда до г. Новомосковска) и
Орели, где производительность скважин достигает 15-20 л/сек (Григорович, 1961). Но чаще
всего дебиты скважин составляют 1-4 л/сек[5].
Питание бучакско-каневского водоносного горизонта осуществляется за счет
инфильтрации атмосферных осадков на северо-восточном крыле бассейна и за счет перелива
в бучакско-каневские пески напорных вод верхнемеловых отложений. На правобережье
Днепра областями питания являются окраины юго-западного крыла и центральная часть
Украинского кристаллического массива. На юго-западном крыле впадины, как показал Ф.А.
Руденко[5] , пополнение запасов подземных вод бучакско-каневских отложений
осуществляется также за счет перелива вод трещиноватой зоны кристаллических пород
докембрия, которым присущи более высокие пьезометрические уровни.
Сток напорных вод направлен в сторону долины Днепра, которая является основной
областью разгрузки. В восточной части впадины разгрузка вод бучакско-каневского
горизонта осуществляется в долинах Сев. Донца и его левобережных притоков.
В северо-восточной и северо-западной частях бассейна воды бучакско-каневских
отложений пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, кальциево-магниевые, кальциевонатриевые, реже натриевые с минерализацией до 1 г/л и жесткостью 1-8 мг . экв. В
центральной
части
развиты
гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые,
хлоридногидрокарбонатно-натриевые и хлоридно-натриевые воды с минерализацией 3 г/л и более,
причем максимальное засолонение вод наблюдается вблизи солянокупольных структур. В
юго-восточной части впадины развиты гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевые и
сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевые воды с минерализацией 0.5-1 и 1-3 г/л[4].
В средней части долины р. Самары воды бучакских отложений имеют сульфатно-хлориднонатриевый и хлоридно-сульфатно-натриевый состав и минерализацию 1-3 г/л, реже до 5 г/л.
В Приднепровской полосе (с. Галещино, города Новомосковск, Павлоград) за счет
подтока высокоминерализованных вод из нижележащих каменноугольных, триасовых и
юрских отложений минерализация вод бучакских отложений увеличивается до 10-32 г/л, а в
долине р. Самары местами до 25-46 г/л [5].
В Полтавской области воды бучакско-каневских отложений в отдельных случаях
содержат бром, бор и другие микрокомпоненты и используются для розлива как столовые: в
с. Шишаках-“Гоголевская”, в с. Семеновке – “Весело-Подолянская”.
Заключение.
Формирование водоносного горизонта бучакских отложений происходило в нижней
половине среднего эоцена в пределах морских бассейнов, омывавших низменную сушу
(Украинский щит), покрытую густой субтропической лесной растительностью с участием
смолопродуцирующих хвойных. Последние и являлись источником накопления смоляных
образований в глубоких отрицательных элементах палеорельефа кристаллического
основания и приморских равнинах мангрового типа.
По химическому составу и физическим свойствам напорные воды бучакско-каневских
отложений (еоцен) отличаются высоким качеством и пригодны для хозяйственно-питьевого,
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промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, что при наличии сравнительно
неглубокого залегания и значительной водообильности водоносного горизонта способствует
широкому использованию его как в районах киевского и черниговского Полесья, так и на
всей территории развития подземных вод бучакско-каневских отложений в пределах
Днепровско-Донецкой впадины.
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3. Н.П. Осокина Подземные воды Житомирского Полесья (район месторождений янтаря)//
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ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИКОПНИХ СМОЛ ТА ЇХ ІМІТАЦІЙ
Прокопець В.В., Рудюк Я.О.
Природне утворення бурштин (сукциніт) – це похідна бурштиноутворюючої
рослинності, частіше всього родин Pinaceae, Taxodiaceac, Cupressaceae та деяких інших – в
основному, крейдяно-неогенового, рідше – більш молодого віку.
Будь-які інші, схожі на бурштин утворення, варто, очевидно, відносити до викопних
бурштиноподібних смол. Їх перелік на протязі більш ніж сторічного періоду вивчення
бурштину поповнювався (і поповнюється нині) все новими й новими різностями. Найчастіше
дослідники викопних смол мають справу з такими їх представниками [3]: айкаїт, альмашит,
амбрит, амброзин, ауосміт, беккерит, бірміт, валховіт, геданіт, глессіт, делатиніт, дуксит,
іксоліт, канзасит, кефлакіт, кисцеліт, копаліт, кранцит, мукіт, нейсдорфіт, піастра, ретиніт,
росторніт, руменіт, седарит, симетиит, стантиєніт, телегдит, тринкерит, уілерит, шейбеїт,
штрауфіт, еуосміт, яулінгіт.
Г. Штрунц [5] доповнює цей список назв, що рідко зустрічаються в літературі,
присвяченій бурштину: алінгит, бакаліт, буркіт, букамарінгит, геоцерин, геоміріцит, гирцин,
куронгіт, мидятоніт, піауцит, рейсиніт, рохделерит, сеттлингіт, склеретинит, стакеніт,
сукцинеоліт, тасманіт, уранелен, чемоїніт і шланіт.
Склад сукциніту та бурштиноподібних викопних смол, а також їх властивості,
визначаються видом бурштиноутворюючої рослинності та генетичними умовами утворення.
Основні компоненти – вуглець, водень, кисень, нерідко – сірка; відмічається постійна
присутність кальцію, алюмінію, кремнію, заліза і сліди магнію [2]. Склад найбільш цінної
викопної смоли – сукциніту – укладається в формулу C10H16O. Характерним компонентом
сукциніту є бурштинова кислота – C4H6O4. Коливання її вмісту складають від 3,5–4 до 7–8 %
– для українських родовищ і від 3,2 до 9,4 % – для білоруського і балтійського бурштину.
Кольорова гама сукциніту дуже різноманітна: від білого до золотаво-жовтого та
блакитного; всього гемологами виділено більше 200 колірних відтінків бурштину. Сукциніт
досить впевнено діагностується за низькою твердістю (2–2,5 по шкалі Мооса), ізотропності і
люмінесценції в ультрафіолетових променях (біла, блідо-блакитна, зеленувата і жовтувата).
При нагріванні до 140–200 ºС бурштин-сукциніт стає еластичним; амброїд, що при цьому
отримується мало чим відрізняється від бурштину.
Значне різноманіття викопних смол, певні коливання їх складу і властивостей
утруднюють діагностику. Виробники прикрас і сувенірної продукції спритно
використовують вищесказане, підмінюючи бурштин-сукциніт різними імітаціями. Серед них
прийнято виділяти природні – більш молоді смоли і синтетичні. З числа сучасних
декоративних імітацій частіше за інші використовуються копал, дамар і смоли каурі.
Копал – назва великої групи смол, що добуваються з дерев, що ростуть, іноді вони
зустрічаються і у фосилізованому вигляді [4]. На даний час копал копал добувають в країнах
Східної Африки (в Танзанії, Мозамбіку та на Мадагаскарі), в окремих місцях на західному
узбережжі континенту (від Сьєрра-Леоне до Анголи) і в Центральній Африці (в Нігері і
Заїрі). Копал утворюється із смоли різних дерев: в Сьєрра-Леоне це Guibourtia copallifera, у
Гані та Нігері – Gyanothyrsus, в Заїрі та Анголі – різні види Daniella і Colophospermum
mopane. До копалів також відносять смоли з Південної Африки, найвідомішою з яких є так
звана демерера аніме (або колумбійський копал). У багатьох видів копалу з Центральної та
Південної Америки відмічається ботанічна схожість з деревами виду Hymenaea.
Копал зустрічається в двох різних видах: молодий копал, так званий «чаказі» і зрілий
або викопний копал. Затверділий копал зустрічається на глибині 0,9–1,2 м поза асоціацією з
деревом – його джерелом. Викопний «аналог» копалу з крейдяних і палеогенових відкладів,
що відрізняється дуже низьким вмістом кисню, отримав назву копаліту.
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Різьблені вироби і намиста з копалу легко відрізнити від таких самих з бурштинусукциніту, використовуючи простий спосіб: достатньо капнути ефіром на поверхню копалу –
він розм'якне, розливаючи сильний аромат.
Дамар – сучасна смола, що отримується з кількох видів різних дерев, що ростуть в
Малайзії та на островах Тихого океану – головним чином з дерева Agathis dammara*. Дерева,
що виділяють дамар, сягають великої висоти і товщини. Смола м’яка, прозора, через кілька
днів засихає, перетворюючись на масу білого кольору. Дамар м’якше африканського копалу,
використання його для виготовлення прикрас і виробів можливе після введення в смолу
зміцнювальних домішок, наприклад, сандараку – «смоли ялівця». В Азії дамар
використовують як лак.
Смола каурі отримується з дерева Agathis australis, що росте на о. Північному Нової
Зеландії, а також на островах Фіджі, Нові Гібриди та в Австралії. Найдревніша смола каурі,
що зустрічається на цих островах, очевидно, міоценового віку [4].
Смола найкращої якості – тверда і яскрава – як правило, зустрічається в горах на
невеликій глибині у ґрунті. В заболочених місцях і в торф’яниках вона може залягати глибше
5 м. зустрічається смола каурі і в піщаних дюнах, де її знаходять разом з рештками стовбурів
та пеньків дерев – зазвичай до 4 м глибиною. Відмічені випадки знаходження каурі у
похованому вигляді на узбережжі та на мілині.
Більша частина смоли каурі, що добувається у свій час експортувалась до Англії та
Америки, де використовувалась у виробництві лаків. Незначна кількість смоли йшла на
виготовлення намист і мундштуків. З крупних шматків смоли місцеві майстри майстерно
вирізали голови чоловіків племені маорі; шліфовані ювелірні вироби з каурі донині
популярні у туристів.
У якості синтетичних імітації бурштину нині використовується настільки значна
кількість синтетичних матеріалів (лише пластмас більше 60), що гемологу, окрім знання
мінералогії, необхідна серйозна підготовка в області молекулярної хімії.
Із синтетичних матеріалів у якості імітацій бурштину частіше за інші
використовуються бакеліт, казеїн, целулоїд, полістирол, поліефір та епоксидні смоли. При
діагностиці вказаних матеріалів перш за все вимірюється їх щільність і показники
заломлення. Невелика кількість матеріалу спалюється, при горінні синтетиків відчуваються
різкі запахи: підгорілого молока (казеїн), камфори (нітроцелюлоза) або печених фруктів
(перпекс-акрилова смола). Важливою властивістю, що дозволяє впевнено розпізнавати
імітації «під бурштин» є здатність багатьох синтетичних матеріалів розчинюватися в ефірі
(нітроцелюлоза), бензолі (полістирол) та в інших розчинниках.
В наш час для точної ідентифікації викопних смол за їх складом застосовують наступні
лабораторні методи:
а) для визначення відмінностей в молекулярному складі зразка – інфрачервона
спектроскопія, тонкошарова хроматографія, масс-спектроскопія та диференційний
термічний аналіз;
б) для виявлення і визначення неорганічних сполук (мікроелементів та домішок) –
емісійна спектрометрія і нейтронно-активаційний аналіз;
в) для визначення характерного розміщення атомів – рентгенівська дифракція**.
Для застосування вищеприведених методів діагностики потрібна сучасна складна
апаратура, що є у наявності лише в добре оснащених лабораторіях. Рядовому спеціалісту
(через обмежені фінансові можливості і не завжди достатню наукову компетентність)
доводиться вдаватися до використання більш простих, але досить надійних гемологічних
методів. Деякі з них охарактеризовані нижче.
*

В Мінералогічному словнику [1] дамар (або даммар) трактується як «викопна смола» – за назвою дерева Pinus
dammara.
**
У якості прикладу: Р. Бротон встановив, що інтенсивність дифракційних картин у новозеландської смоли
каурі (94–100 %) значну перевищує таку у копалу з Танзанії та інших місць (84–94 %).
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1.

Визначення твердості. Твердість поверхні бурштину-сукциніту може
варіювати в залежності не лише від його різновидів, але й від умов, в яких він
знаходився після вилучення з надр (окиснення, втрата води та ін.). В будьякому випадку дуже ефективним є «бритвовий метод»: не дуже гострим лезом
проводять по поверхні зразка – бурштин і копал дають мілкі крихти, а імітації з
пластмаси – закручену стружку.
2.
Метод нагрівання. Мілкі шматочки зразка кладуть у пробірку і нагрівають.
При цьому відмічаються запах, точка плавлення, тип полум’я, займистість,
клейкість зразка і т. д. Більш надійно нагрівати бурштин у скляній реторті, що
з’єднана з охолоджуючим приймачем. При такому дистилюванні бурштин
розділяється на бурштинову олію, кристалічну бурштинову кислоту і каніфоль.
3.
Метод соляного розчину. Середня щільність бурштину складає 1,08 г/см3, і
тому він плаватиме в соляному розчині з концентрацією 8–10 чайних ложок
кухонної солі на стакан води. Більшість пластмас має більш високу щільність,
ніж бурштин, тому вони тонуть у вказаному вище розчині.
4.
Стійкість поверхні до розчинників. Цей метод застосовують, щоб відрізнити
бурштин від більш молодих бурштиноподібних смол. Поверхня копала (каурі,
дамара та ін.) злегка розчиняється, якщо на неї на 1 хв. капнути етилового
спирту – вона стає липкою і залишає відбиток пальця. При цьому відчувається
сильний ароматичний запах; бурштин при подібному дослідженні розливає
тонкий аромат.
Не дивлячись на те, що нині розроблене і використовується досить широке коло
методів, що використовуються для діагностики бурштину, бурштиноподібних смол та
імітацій «під бурштин», результати застосування кожного з них ще далекі від бажаних.
Очевидно, лише комплексне застосування вищенаведених методів дозволить з високим
ступенем надійності вирішувати питання діагностики смол та їх «аналогів».
1.
2.
3.
4.
5.
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Охоронні археологічні розкопки давньоруських садиб, що проводилися на ділянці по
вул. Спаській, 35, тривали три сезони - 2007, 2008 та 2011 рр. Територія, охоплена
розкопками, належить до припортової зони давнього Подолу. Хронологічно давньоруські
горизонти охопили період з рубежу Х-ХІ по 1-у пол. ХІІІ ст. Торгово-реміснича специфіка
цієї ділянки підтвердилась даними розкопками. В давньоруських шарах вдалося зафіксувати
торгові важки та монети візантійського та західноєвропейського походження. Тут же було
виявлено існування залишків ювелірного, залізоробного, косторізного та склоробного
ремесла [Сагайдак, Хамайко, Вергун 2009, с. 264-265]. Крім того, розкопками було
засвідчено і наявність у давньоруських шарах необробленого бурштину, заготовок та
відбраківок з нього, готової продукції та пошкоджених бурштинових виробів [Хамайко
2011], що, в свою чергу, підштовхує до висновку про обробку бурштину безпосередньо на
досліджених садибах.
Частину виявленого розкопками 2008 р. бурштину було піддано флуоресцентному
аналізу. Матеріал для проведення аналізу відбирався так, щоб максимально повно
представити культурні шари та об’єкти, де він зустрічався.
Вивчення зразків бурштину проводилося за допомогою методу флуоресценсії на
сучасній апаратурі. Спектри флуоресценсії отримані внаслідок збудження зразків лазером з
довжиною хвилі 400 нм. Реєстрація спектрів проводилася за допомогою спектрофотометра
USB4000 фірми Ocean Optics (USA). Перевага методу флюоресценсії в тому, що зразок не
потрібно руйнувати. З його допомогою можна отримати більш стабільні результати, тому що
вони не залежать від наявності чи відсутності пухирців у матеріалі. Наявність останніх
впливає на колір бурштину в оптичному діапазоні, але не впливає на флуоресценсію. Крім
того, цей метод є більш чутливим до хімічного складу зразка.
Хронологічно більш давніші зразки (№9 та №10) за характеристикою схожі на
прибалтійський бурштин (максимум випромінювання з довжиною хвилі 540 нм) (рис. 1).
Інші зразки за характеристиками схожі на український бурштин. Зразки з аналогічними
характеристиками трапляються на родовищі Вільне (максимум випромінювання з довжиною
хвилі 620 нм) (рис. 2).
Два зразки - № 1 та № 2 (таб. 1) - відносяться до розряду підйомного матеріалу і не
мають археологічного контексту. Втім, за морфологічними ознаками (дрібні шматочки
невизначеної форми, один зі зразків вкритий кіркою вивітрювання) та кольоровою гамою бурштин яскравого темнорудого кольору, напівпрозорий - їх можна віднести до бурштину,
характерного для давньоруського часу.
Один зразок (№ 3) походить з горизонту 3, датованого ХVІІ-ХVІІІ ст. Цей горизонт
стратиграфічно перекриває горизонт 4 та подекуди горизонт 5. Тому існує імовірність
потрапляння знахідок з цих горизонтів в його заповнення внаслідок порушення їх цілісності.
В даному випадку це - непрозорий світлопомаранчевий уламок бурштину, вкритий кіркою
вивітрювання (0,9 х 0,7 х 0,7 см).
Більшість зразків належать археологічним горизонтам 4, 5, 6 з міжгоризонтними
розшаруваннями (або об’єктам з цих горизонтів), що являють собою кілька послідовних
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Таблиця 1
Зразки бурштину (розкопки по вул. Спаська, 35, 2008 р.)
№
п/п
1
2

Інвентарний номер

Польова адреса

Датування шару/об’єкту

№ 41
б/н

Р.3, об. 2, п/м
Р. 1
Р. 2, горизонт 3, об. 17,
гл. 1,93 м
Р. 2, сектор 4, горизонт 4

–
–

3

№ 4461

4

№ 7084

5

№ 4455

6

№ 3538

7

№ 5751

8

№ 798

9

№ 665

10

№ 693

11

№ 693

12

№ 4652

13

№ 4654

14
15

№ 2343
№ 3479

Р. 2, горизонт 4 А, об. 19,
гл. 1,43-1,50 м
Р. 2, сектор 2, горизонт 4
Б, гл. 1,15-1,20 м
Р. 1, горизонт 5 В, об. 30,
гл. 1,85 м
Р. 3, горизонт 6, гл. 1,902,10 м
Р. 3, горизонт 16, шурф 5,
гл. 4,00-4,20 м
Р. 3, горизонт 16, шурф 5,
гл. 3,98-4,20 м
Р. 3, горизонт 16, шурф 5,
гл. 3,98-4,20 м
Р. 2, сектор 4, об. 9, гл.
1,00-1,05 м
Р. 2, сектор 3, об. 18, гл.
1,13-1,20 м
Р. 1, об. 27, гл. 1,43-1,61 м
Р. 1, об. 27, гл. 1,55-1,75 м

XII-XIII ст. (?)
1-а пол. ХІІІ ст.
1-а пол. ХІІІ ст.
1-а пол. ХІІІ ст.
сер. - 2-а пол. ХІІ ст.
1-а пол. - сер. ХІІ ст.
20-30-ті рр. ХІ ст.
20-30-ті рр. ХІ ст.
20-30-ті рр. ХІ ст.
2-а пол. ХІІ ст.
2-а пол. ХІІ ст.
2-а пол. ХІІ ст.
2-а пол. ХІІ ст.

хронологічних страт. За знахідками та статистичними даними керамічного матеріалу ці шари
було сукупно датовано 1-ю пол. ХІІ-1-ю пол. ХІІІ ст.
Зразки №№ 4-6 походять з горизонту 4. Він найбільше постраждав від пізніших
перекопів і зберігся лише фрагментарно, переважно у заглиблених котлованах об’єктів у
двох локальних зонах. В обох випадках шар містить свідчення пожежі, що знищила дерев’яні
конструкції споруд. Шар датовано за знахідками передмонгольським часом - 1-ю пол. ХІІІ
ст. Обидві зони містять знахідки бурштину. Це в основному дрібні (0,5-1,5 х 0,7-2,1 см)
відщепи або уламки червонувато-коричневого або червонувато-помаранчевого кольору,
вкриті кіркою вивітрювання. Деякі з них мають ознаки підрізування, які у частині випадків
виявляють дійсний колір бурштину – червонуватий більш темного насиченого коричневобагряного відтінку чи більш світлого теплого помаранчевого відтінку. У першому випадку
прозорість бурштину менша за рахунок великої кількості мікротріщин у його структурі, у
другому ж випадку – навпаки прозорість висока, що значно підвищує його естетичні
властивості. Це може свідчити на користь висловленого Р.Л. Розенфельдом припущення про
надання бурштину більш виразного кольору шляхом прокалювання у піску [Розенфельдт
1978, с. 198].
В одному випадку фрагмент бурштину містить сліди обпаленості – з одного боку
камінь став тьмяним, непрозорим, потрісканим, на поверхні з’явилися дрібні каверни від
утворених високою температурою бульбашок. Інша частина, що не так обгоріла, навпаки
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нграду й зрразка № 9-0
0665
Рис.1 Спекктри зразкіів з Калінін

Рис.2. Спеектри зразкків з родови
ища Вільнее (Україна) й зразку № 5-04455
набула наасиченого темнокори
ичневого коольору з незначним
н
багряним відтінком [Хамайкоо
2011, с. 344].
Зразкки №№ 12, 13, 14, 15 та 7 належать
н
до
д чотирьоох археолоогічних об
б’єктів, щоо
зафіксован
ні у горизоонті 5, який
й зберігся більш
б
повно. Він пред
дставлений
й двома сад
дибами, щоо
загинули в потужній
й пожежі, що
щ фіксуєтться на всій, розкритій розкопкками площіі, і міститьь
ознаки силльної потуж
жності.
Зразкки № 14 таа № 15 похходять з об
б’єкту 27, розташован
р
ному в Садибі І (Розккоп 1). Це велика (д
досліджена частина 5 х 7 м) дерев’яна
д
наземна зубна
з
спорруда, що загинула
з
у
потужній пожежі. Споруда
С
м
містить
чиссленні реш
штки ювеліірного вирробництва [Сагайдак,,
Хамайко, Вергун 2009, с. 264-2265], серед
д яких і ком
мпактне сккупчення буурштину (б
більше 1200
уламків, розмірами
р
0
0,6-4,2
х 0,55-3,0 х 0,2--1,2 см).
Оскіільки садиб
ба загинулаа в потужн
ній пожежі, бурштин сильно посстраждав від
в вогню і
остаточноо втратив свої декораттивні власттивості. Цее - повністю спечена маса бруд
дного сизо-жовтого кольору. Поверхня
П
уламків потріскана,
п
, спінена, частково обвугленаа, міститьь
численні каверни
к
та пухирці.
У дааному конттексті оброобку буршттину можна вважати додаткови
им виробни
ицтвом, щоо
існувало паралельно
п
о з основноою ювелірною справвою, пов’яззаною з ви
икористанн
ням міднихх
сплавів таа золота [Хаамайко 20111, с. 34].
Зразок № 7 (ууламок буррштину неввизначеної форми пррозорого теемнорудого
о кольору,,
вкритий кіркою
к
виввітрювання)) походитьь з об’єкту
у 30, що віідноситься до нижньо
ої частини
и
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горизонту 5 і стратиграфічно перекривається об’єктом 27. Це - залишки наземної споруди з
невиразними контурами, що містить численні дрібні деревні вуглинки в заповненні. За
археологічним матеріалом вона датується сер.-2-ю пол. ХІІ ст.
Зразки № 12 та № 13 (уламки темнорудого непрозорого кольору, вкриті кіркою
вивітрювання) належать двом археологічним об’єктам (Об. 9 та Об. 18), розташованим у
межах Садиби ІІ. В обох випадках це - залишки наземних дерев’яних конструкцій, що
загинули в пожежі. Об’єкти пошкоджені пізніми перекопами і не зберегли початкових
обрисів. Датовані сукупно 2-ю пол. ХІІ ст.
Знахідки з цієї зони включають, окрім виробничих відщепів та уламків природного
бурштину, ще й готові вироби, заготовки та відбраковані зіпсовані частини виробів –
фрагментований перстень з овальним щитком, хрестоподібну підвіску з лілієподібними
закінченнями, а також призматичну заготовку з ненаскрізним отвором. До цього ж
горизонту, імовірно, належать і дві круглі намистини, що походять з перекопу у тих же
квадратах, що і решта знахідок [Хамайко 2011, с. 34]. Це намистина зонної форми з
темнорудого напівпрозорого бурштину (h 6,0 мм; d 9,5 мм; d отвору 3,0 мм), а також
фрагмент намистини зонної форми з темнорудого непрозорого бурштину (h 10,0 мм; d 20,0
мм; d отвору 5,0 мм). У Новгороді зонні бурштинові намистини трапляються у шарах XXIII ст. і XIV-XV ст. [Полубояринова 1991, с. 42; Полубояринова 1994, с. 76-77]. У Старій
Ладозі зонні намистини виявлені у шарах горизонту Д і Г (Х-поч. ХІ ст. і до XV ст.) [Давидан
1984, с. 118]. З об’єкту середини - другої половини ХІІ ст. походить пласко-опукла вставка
до персня (внутрішня частина вставки пласка, а зовнішня - сферична) овальної форми (5,0 х
6,0 мм) з темнорудого прозорого бурштину, на внутрішньому боці якої прокреслений хрест.
Вставки з бурштину у металеві прикраси у переважній більшості знаходять окремо. Вони
мають таку ж саму форму як вставки з напівкоштовного каміння й датуються
передмонгольським часом [Розенфельдт 1978, с. 207-208; Полубояринова 1991, с. 87].
Частина знахідок з бурштину походить з розвідкового шурфа, який було закладено в
найнижчій точці Розкопу 3 (у межах Садиби ІІ) з метою виявлення більш ранніх культурних
нашарувань [Сагайдак, Хамайко, Вергун 2008, с. 267]. У ньому, в горизонті 16, було
виявлено кілька фрагментів необробленого бурштину (зразки №№ 9-11). Уламки
невизначеної форми (розмірами 0,4-2,0 х 0,5-1,5 х 0,4-1,0 см) вирізняються кольоровою
гамою - від світложовтого непрозорого до яскраворудого прозорого. Попередньо цей
горизонт було датовано рубежем Х-ХІ ст., однак подальші дослідження 2011 р., що відкрили
його (в розкопках 2011 р. він отримав назву горизонт 14) по всій площі розкопок, дата була
скорельована завдяки наявності плінфи та смальти у горизонті 13, що стратиграфічно
перекривав його (час активного будівництва Ярослава Мудрого), як 20-30-ті рр. ХІ ст.
Загальна картина виявлення археологічного бурштину на розкопі характерна для
Київського Подолу. Досліджені комплекси в інших частинах району надають нам змогу
уявити обсяг обробки й використання бурштину [Толочко, Гупало 1975, с. 14-15; Гупало,
Ивакин 1980, с. 219; Ивакин, Степаненко 1985, с. 101; Сагайдак 1991, с. 122; Калюк 1991, с.
45]. Подальше комплексне вивчення цього матеріалу (морфологічний опис, визначення
технології обробки, аналізи щодо встановлення походження бурштину) допоможе з’ясувати
усі аспекти цього питання.
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