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РОЗДІЛ 1. МУЗЕЄЗНАВСТВО, ТЕРМІНОЛОГІЯ, БІБЛІОГРАФІЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ
Боровская Н. Ю., Космачёва М. В., Резниченко Л. А.
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОЗИЦИЯХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА МУЗЕЯ ПРИРОДЫ
ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.Н. КАРАЗИНА
Создание и деятельность геологического отдела Музея природы Харьковского национального университета
им. В.Н. Каразина созвучны с идеями П.А. Тутковского о
необходимости популяризации геологических и географических знаний, с его подходами к музейной деятельности, которые проявились в годы работы хранителем геологического кабинета Киевского университета (18841895), а затем при организации Национального геологического музея Украины, первым директором которого он
был (с 1927 г.). Содержание экспозиций Музея природы
Харьковского университета соответствует научным интересам П.А. Тутковского в областях минералогии, палеонтологии, динамической и региональной геологии, которым посвящены специальные залы музея.
Фонды геологического отдела насчитывают более
37 тыс. образцов. Систематические коллекции содержат главным образом наиболее типичные образцы всех
классов минералов, образцы драгоценных и поделочных камей, полезных ископаемых, горных пород з
разных месторождений нашей страны и многих стран
мира. В настоящее время геологический отдел обладает большими учебными, коллекционными и обменными фондовыми материалами. Научные сотрудники
отдела подбирают и комплектуют коллекционный
материал для научных исследований, проводимых
научными сотрудниками, учеными, аспирантами, оказывают консультативную помощь, проводят и обеспечивают проведение практических занятий, знакомят
студентов с методами сбора и обработка полевого материала, занимаются определительской работой и работой по консервации ископаемых остатков. Геологические экспозиции используются для проведения занятий со студентами Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и других вузов Харькова при изучении курсов геологи, минералогии, палеонтологи, географии и экологии, оказывает практическую
помощь в оформлении экспозиций краеведческим и
школьным музеям. Отдел проводит занятия и обзорные
экскурсии для школьников города и области. Поддерживает научные контакты с учеными из европейских
стран и ближнего зарубежья.
История создания и развития геологического отдела Музея природы ХНУ рассмотрена в ряде публикаций [3, 4, 7 и др.].
Современная экспозиция зала "Минералы" состоит
из нескольких разделов: формы нахождения минерального вещества в природе, свойства минералов, геохимия
элементов, систематическая коллекция, региональная
экспозиция. Тематика зала и построение экспозиции
соответствуют курсу "Минералогия", который читается
студентам геолого-географического факультета. В экспозиции 2130 единиц хранения, представляющих 540
видов и разновидностей минералов.
Формы нахождения минерального вещества в
природе представлены кристаллами кварца, мориона,
горного хрусталя, кальцита, хлорита, гипса, галита,

антимонита, барита, циркона, гранатов, флюорита,
церуссита, пирита, апатита, асбеста и других минералов различного облика и габитуса; друзами кварца и
его разновидностей, кальцита, датолита, десмина,
барита, целестина, адуляра, гипса, серы, эпидота и
квасцов; конкрециями глинистого железняка, лимонита, фосфоритов с диккитом, клейофаном и сульфидами, пирита, марказита, антраконита, сидерита, железо-марганцевыми, кремневыми стяжениями, оолитовым лимонитом и известняком. Экспозиция "Секреции" привлекает как профессионалов, так и любителей камня: аметист, дымчатый кварц, горный хрусталь, халцедон, делессит, флюорит, гейландит, кальцит и др. Скелетные кристаллы представлены крупными образцами дендритов самородной меди с Урала,
окислов марганца на золенгофском сланце (Германия,
Золенгофен), поступившими в музей с первыми коллекциями, дендритами пирита на сланце из Саксонии
и рядом других образцов. Натечные формы представлены сталактитами разного минерального состава,
кораллитами, травертинами, "капельником" (Германия), крупными образцами натечного лимонита, каолина, серы, штаффелита, малахита и азурита.
Явление полиморфизма проиллюстрировано образцами кальцита и арагонита, пирита и марказита, кварца,
тридимита и меланофлогита. Представлены в экспозиции псевдоморфозы кальцита по малахиту, арагониту,
по птичьему гнезду с кладкой яиц, гематита по кальциту, пириту, магнетиту, глендонит (кальцит по икаиту),
ахтарагдит, гигантолит, псевдоморфозы лимонита, курскита, кремня по органическим остаткам, песчаник по
кальциту («фонтенбло», дар П.И. Зарицкого), гипсу и
другие интересные экспонаты. Широко представлено
окаменелое дерево из Украины (Харьковская область,
Керчь, Донбасс), России (Кировская область, Земля
Франца-Иосифа) и Германии.
Свойства минералов: твердость – проиллюстрирована минералами шкалы Мооса, спайность, блеск и
цвет – минералами, имеющими соответствующие
свойства.
Геохимия элементов: геохимическая таблица элементов, составленная на основе периодического закона Менделеева. Таблица отражает химические свойства элементов и причины образования их закономерных ассоциаций в минералах, горных породах и рудах. В экспозиции представлены минералы, содержащие железо, титан, медь и литий.
Систематическая экспозиция насчитывает 1371
единиц хранения, 1020 поступили в Музей в досоветский период. 302 образца экспозиции - до 1826 года,
из них 26 – коллекция профессора Щеглова, остальные, предположительно, относятся к первым коллекциям, проф. Андре и Ф. Четти. Значительную часть
экспозиции составляют образцы, приобретенные в
минералогических магазинах, преимущественно фирмы Кранц (Германия).
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В экспозиции зала, в основном в систематической
коллекции, представлены: 18 образцов из собрания
(1858 год) горного инженера, геолога и металлурга,
полковника И.Р. Лисенко, работавшего на Урале; 5
образцов из коллекции жителя Харькова, действительного статского советника, члена Российского минералогического общества Ю.И Симашко. Ряд экспонатов представляют интерес в историческом аспекте, в
том числе галька с побережья острова Медный, собранная Э. Лаксманом в 1778 году, макет самородка
"Большой треугольник", самого крупного в России,
найденного на Царево-Александровском прииске 8
октября 1842 г. В Музей поступил 15.03.1843 года от
министра просвещения "По высочайшему повелению…" императора Николая 1. Ранее, 5 июня 1831
года, этим же путем поступил уральский изумруд из
первых находок Я. Коковина, экспонируемый в витрине "Кольцевые силикаты".
Для того чтобы подчеркнуть не только минералогическую, но и историческую и социальную значимость экспозиции, проводится поэтапная замена этикеток на новые, с указанием источника поступления
экспоната.
В зале экспонируются как необходимые для обеспечения учебного процесса, так и редкие минералы из
разных регионов мира. Фонды зала насчитывают
более 17 тысяч единиц хранения, в настоящее время
проводятся работы по дополнению экспозиций редкими видами. Широка и география экспозиции, представлены образцы со всех континентов, более чем из
50 стран мира. Так апатиты в экспозиции - с Кольского п-ова, Байкала, Германии, Канады, Норвегии.
Кварц и его разновидности - из Украины (Карпаты,
Закарпатье, Харьковская область), России (Урал, Алтай, Кольский п-ов, Карелия), из Армении, Азербайджана, Германии, Австрии, Швейцарии, Испании,
Чехии, Франции, ЮАР.
Основой региональной экспозиции, представляющей наиболее интересные в минералогическом отношении места бывшего СССР - Кольский полуостров,
Карелию, Урал, Кавказ, Среднюю Азию - является
коллекция военного летчика В.Я. Дмитрука, полученная в 1986 году по его завещанию. Экспозиция дополнена фондовыми материалами и образцами коллекции И.Т. Чуйко, приобретенной музеем в 2003 году. В
витрине "Кавказ" представлена сохранившаяся часть
коллекции выдающегося ботаника барона Ф. фон
Биберштейна, члена-корреспондента харьковского
университета, пожертвованная в1826 году его вдовой.
В отдельной витрине экспонируется коллекция профессора физики Санкт-Петербургского университета
Н.П. Щеглова, издателя журнала "Указатель открытий
по физике, химии, естественной истории и технике",
приобретенная в 1822 году. В экспозиции представлены
также недавно подаренные музею небольшие коллекции
О.Н. Попова и И.В. Героя.
Коллекции зала служат многим поколениям студентов, изучающих минералогию. Здесь проходят
занятия студентов геолого-географического факультета ХНУ, посещают его и студенты Педагогического
университета, Академии железнодорожного транспорта, Академии городского хозяйства, Гидрометеорологического техникума, учащиеся кружка юных геоло-
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гов Дворца детского и юношеского творчества, школьники и
экскурсанты из числа горожан и гостей города.

Экспозиция зала представляет не только научный
и исторический, но и эстетический интерес. Привлекают посетителей крупные кристаллы горного хрусталя и мориона из Швейцарии, Германии, Украины,
Урала, крупные штуфы минералов Кольского п-ова:
астрофиллита, амазонита, аметиста с баритом и флюоритом на кварците, эвдиалита, крупный кристалл
апатита в беломорите из Северной Карелии, образцы
чароита от Музея им. А.Е. Ферсмана, малахита, благородного талька, лазурита и другие, экспонируемые
вне витрин. Представляют эстетический интерес экспозиции минералов группы кварца, корундов, шпинелей, гранатов, берилла и его разновидностей, янтаря,
в том числе с инклюзами насекомых и пауков из прибалтийских и украинских месторождений. Представляет интерес и коллекция синтетических минералов, в
числе которых корунды, кварц, слюды, алмазы, карборунд. Планируется расширение экспозиции синтетических минералов за счет экспонатов, полученных
музеем ещё в 19 веке.
Экспозиция зала общей (динамической) геологии
содержит материалы о геологических процессах, ряд
которых был объектом исследований П.А. Тутковского. В частности это касается образования лессов, карстовых явлений, артезианских вод и др. Значение этой
экспозиции, в частности, состоит в том, что она важна
для понимания формирования современного облика
земной поверхности.
Комплектация коллекций геологического содержания в Харьковском университете осуществлялась
почти с самого его открытия. Первые образцы минералов были приобретены в 1807 г., и в дальнейшем
многие годы предпочтение отдавалось расширению
собрания именно минералов. Со временем коллекции
стали пополняться и сугубо геологическими образцами. При этом особенно привлекательны коллекции
геологов Харьковской школы, собранные в ходе изучения нашего региона [5, 11]. Так, еще Н.Д. Борисяк,
который с 1843 по 1868 год руководил минералогическим кабинетом, собрал обширные геологические
коллекции, которые при создании специального Геологического музея (при разделении кафедры минералогии и геогнозии университета на кафедру минералогии и кафедру геологии и палеонтологии в 1863 г.)
составили основу его собрания.
При организации современного Музея природы
ХНУ необходимость специальной тематической экспозиции по общей геологии была продиктована
стремлением дать посетителям информацию о геологии вообще и геологическом строении нашего края в
частности и ознакомить их с геологическими процессами, формирующими лик Земли и создающими месторождения полезных ископаемых. Особенно это
было актуально в связи с обучением студентовгеологов и географов ХНУ, у которых курс общей
геологии является одним из важнейших. Создание
специального зала геологических процессов явилось
результатом многолетней кропотливой научнометодической работы всего геологического отдела
музея. К работе были привлечены также художники
музея, которые оформили графические материалы и

создали диорамы. В состав экспозиции входят следующие разделы, содержащие графические материалы и геологические коллекции.
Эндогенные процессы.
Магматизм. Экспозиция характеризует как интрузивный, так и эффузивный магматизм. В частности демонстрируются образцы интрузивных пород, различных по
составу (кислые, средние, основные, ультраосновные) и
структуре, отражающей глубинные условия их образования. Большое внимание уделено вулканитам (различные
лавы и вулканические туфы), а также продуктам их поствулканического изменения и вулканогенным полезным
ископаемым. Очень эффектны крупные образцы базальтов с призматической отдельностью, лав и вулканических
туфов Камчатки и Армении. Особый интерес представляет стенд, посвященный извержению Толбачинского вулкана на Камчатке в 1975-1976 гг. Он содержит фотографии и образцы разных типов вулканитов (канатные и
брекчиевые лавы, вулканические бомбы, лапилли, туфы).
Графические материалы демонстрируют закономерности
распространения вулканов, а фотографии - формы рельефа областей вулканизма. Представление об извержениях
вулканов дает мастерски исполненная диорама.
Метаморфизм. Экспозиция содержит образцы пород
разных фаций контактового и регионального метаморфизма, в том числе метаморфогенных полезных ископаемых - железистых кварцитов Криворожского железорудного бассейна, мраморов Кавказа, Средней Азии и ряда
месторождений России. Уникальны образцы биотитплагиоклазовых гнейсов, поднятые при бурении Кольской сверхглубокой скважины с глубины более 11 км,
которые дают важную информацию о строении и петрографическом составе гранито-гнейсового слоя земной коры.

Тектонические процессы. Экспозиция отражает многообразие тектонических процессов, в частности разрывных и складчатых дислокаций. Здесь выставлены фрагменты зеркал скольжения, тектонические брекчии и др.
породы. Землетрясениям посвящен отдельный стенд с
информативным фотографическим и текстовым материалом, показаны своеобразные формы рельефа тектонического происхождения.
Экзогенные процессы.
Выветривание (гипергенез). Демонстрируемые
коллекции характеризуют все виды выветривания.
Привлекают внимание крупные образцы десквамационных чешуй, являющихся результатом шелушения и
отслаивания горных пород под влиянием резких колебаний температуры. Достаточно полно показаны
продукты кор выветривания, в частности, первичные
каолины месторождений Украинского щита, которые
поставляют сырье самого высокого качества для производства огнеупоров, керамики, бумаги и др. Эффектные образцы демонстрируют сверлящую деятельность моллюсков, разрушение пород лишайниками и корневой системой деревьев.
Геологическая работа ветра. Экспонируются породы, подвергшиеся корразии и дефляции, в том числе
известняки и песчаники с ячеями выдувания, пустынные многогранники, а также эоловые накопления дюнный и барханный пески, лессы.
Геологическую работу поверхностных текучих вод
иллюстрируют разные фации аллювия (алевриты,

пески, гравий, галька), которые находят применение,
главным образом, в качестве строительных материалов.

Геологическая работа подземных вод характеризуется образцами из карстовых районов Украины, Киргизии, Туркмении. Это карбонатные и соляные сталактиты, сталагмиты и кораллиты, а также образцы
пород, подвергшихся поверхностному растворению в
ходе карстовых процессов. Наиболее впечатляют
штуфы из карстовых полостей Горного Крыма и районов развития соляного карста в Закарпатье. Диорама
карстовой пещеры в известняках является одной из
самых эффектных в геологическом отделе музея.
Геологические процессы в районах распространения многолетней мерзлоты показаны на примере
ландшафта тундры. Его прекрасно характеризует
диорама, которая удачно демонстрирует деформации
грунта и гляциальные формы микрорельефа.
Геологическая работа ледников. Экспонируются
образцы ледниковых накоплений. Наибольший интерес вызывают валуны с абразивными штрихами, а
также диорама горного ледника с хорошо показанными боковыми моренами. Значительная часть демонстрируемых валунов была отобрана профессором Харьковского университета Л.И. Карякиным в Украинском
Полесье из ледниковых морен четвертичного материкового оледенения. Их петрографический состав свидетельствует о скандинавском источнике обломочного материала.
Геологическая работа озер и болот. В витрине представлены образцы, характеризующие разнообразие озерных и болотных накоплений, в частности самосадочная
соль Крымских приморских озер, болотные железные
руды, торф и бурый уголь. Природные экспонаты дополнены фотографиями озерных берегов разной морфологии
и схемой образования болот.
Геологическая работа морей и океанов. Экспозиция
отражает абразионную и аккумулятивную работу моря.
Показано разнообразие горных пород и полезных ископаемых морского генезиса. Здесь обращают на себя внимание штуфы органогенных и хемогенных известняков, в
частности из месторождений Харьковщины, а также
рыхлых и сцементированных обломочных пород разных
фаций. Вызывают большой интерес вендские фосфоритовые конкреции Подолии, а также современные железомарганцевые конкреции дна Тихого и Индийского океанов, поднятые с глубин более 5 км. Очень реалистичная
диорама абразионного берега дает представление о разрушительной деятельности моря.
Космогенные процессы. Экспозиция зала знакомит
с морфологией и вещественным составом метеоритов
как носителей информации о возрасте и химизме
планет земной группы, а также с горными породами
импактного метаморфизма. Демонстрируется основная масса (больше 100 кг) самого крупного упавшего
на Харьковщине в 1874 г. каменного метеорита Севрюково. Графические экспонаты зала содержат информацию о строении Солнечной системы и о космогенической гипотезе О.Ю. Шмидта, истории исследования Луны. Отдельный стенд посвящен СихотеАлиньскому метеориту, в изучении которого в 1970 и
1972 гг. принимала участие старший научный сотрудник Музея природы Т.П. Жолудь.
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В целом, рассматриваемая экспозиция весьма полно характеризует все многообразие геологических
процессов. Наиболее детально в ней представлены
материалы о геологических процессах, актуальных
для нашего края - например, о работе временных и
постоянных водотоков, склоновых процессах, которые интенсивно происходят в настоящее время. Отметим, что в формировании ландшафтов Харьковщины в недалеком геологическом прошлом принимали
участие также процессы морской абразии и аккумуляции (в олигоцене - около 30-24 млн лет тому назад),
а с ледниковыми процессами неоплейстоцена (820-9
тыс. лет) связано накопление толщи лессовидных
суглинков и ископаемых почв, которая слагает поверхность водоразделов и речных доголоценовых
террас. Боровая (безлессовая) терраса подвергалась
интенсивным эоловым процессам, которыми можно
объяснить образование многочисленных кучугуров на
ее поверхности. Заметим, что экспонаты других по
тематике залов музея природы (залы минералов, горных пород, полезных ископаемых) также характеризуют определенные геологические процессы, результатом которых они являются.
Экспозиция по общей геологии имеет большое познавательное значение и вызывает неизменный интерес
посетителей. В ее составе содержатся материалы, собранные в ходе полевых работ в нашем регионе, что
представляет немалый интерес для краеведов. При этом
следует иметь в виду, что многие геологические процессы в нашей местности наблюдать невозможно, тем более
ценна информация о них, которую можно почерпнуть из
рассматриваемой экспозиции. Она важна для учащихся,
так как иллюстрирует раздел о литосфере школьных
программ по географии, широко используется при проведении экскурсий для краеведов и других посетителей
музея и особенно необходима для обучения студентовгеологов и географов, поскольку соответствует учебным
программам курса общей геологии, которым закладывается основа их профессиональной подготовки.
Экспозиция зала геологии Харьковщины представляет собрание материалов по региональной геологии - отрасли геологии, которая входила в круг
научных интересов П.А. Тутковского. Экспозиция
соответствует разрабатывавшимся им принципам
региональных исследований.
Ее создание опирается на опыт изучения, охраны и
практического использования геологических панятников природы региона.
Потребность в такой экспозиции была продиктована интересом посетителей к геологическому строению и истории нашего края. Открытие специального
зала геологии Харьковской области следует признать
большим достижением в работе геологического отдела музея. Этому предшествовала большая методическая работа, выполненная научными сотрудниками
отдела. Непосредственно в разработке плана экспозиции, а затем в его практической реализации в разные
годы участвовали В.А. Ведяев, Т.П. Жолудь, С.С.
Киричик, В.А. Кравцов, В.Ф. Лихолет, Л.А. Резниченко, Г. А. Смыслов и др. Консультативную помощь
оказали преподаватели кафедры геологии ХНУ. Для
пополнения коллекций были специально проведены
полевые работы, главным образом, в Изюмском рай-
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оне области. Часть образцов была передана кафедрой
геологии, а керн скважин - Харьковской тематической
партией ПГО "Полтавнефтегазгеология".
В состав экспозиции входят следующие материалы. Графические экспонаты - геологическая карта
области, которая сопровождается стратиграфической
колонкой и разрезом; тектоническая схема, характеризующая положение нашей территории в региональных структурах и тектоническое районирование области; карта размещения геологических памятников
Харьковщины и графические, выполненные с натуры,
зарисовки важнейших из них. На геологической и
тектонической картах показано расположение наиболее крупных месторождений углеводородов и неметаллических полезных ископаемых области.
Коллекции - палеонтологическая и стратиграфическая. Первая содержит окаменелости, которыми
обоснован возраст развитых в регионе отложений.
Здесь наиболее интересными являются образцы триасовых и юрских растений, остатки руководящих аммонитов средней и верхней юры, четвертичная фауна
крупных млекопитающих и др.
Стратиграфическая коллекция выставлена в отдельных витринах и сопровождается схемами расчленения соответствующих отложений. Такие стендывитрины посвящены докембрию и всем развитым в
регионе геологическим системам фанерозоя, начиная
с девона.
Докембрий охарактеризован керном глубоких
скважин, пробуренных на северном борту Днепровско-Донецкой впадины и в северной прибортовой
зоне Днепровского грабена. Это образцы метаморфических пород (гнейсы, кристаллические сланцы и др.),
возраст которых превышает 2 млрд. лет. Они являются по-своему уникальным материалом, позволяющим
судить о вещественном составе фундамента ВосточноЕвропейской платформы в пределах нашего региона.
Палеозой достаточно полно охарактеризован не
только керном скважин, но и образцами из обнаженных солянокупольных "палеозойских" структур Петровской, Великокамышевахской, Краснооскольской и Курульской. Это верхний девон (диабазы,
песчаники, известняки, каменная соль и др.), карбон
(песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки, каменный уголь) и нижняя пермь (песчаники, алевролиты, глины, известняки, доломиты, гипс, каменная
соль). Из штуфового материала наибольший интерес
представляют образцы типичных пород среднего и
верхнего карбона (свиты С25 - балка Орлова в с. Петровское, свиты С32 и С33 - правый берег р. Оскол в с.
Красный Оскол), а также нижнепермских фаунистически охарактеризованных известняков (славянская
свита, известняк S3, с. Курулька). Мезозой и кайнозой
представлены образцами из наиболее информативных
и представительных обнажений региона, которые справедливо относятся к числу геологических памятников
природы [6, 8].
К уникальным экспонатам следует отнести коллекцию окаменелостей из верхнеюрской карбонатной
толщи (остатки кораллов, червей, моллюсков двустворчатых, брюхоногих и головоногих, брахиопод,
иглокожих и др.), которые являются объектом исследований уже на протяжении почти 150 лет. Их изуче-

нием занимались такие выдающиеся исследователи как
Б.К. Бледе, Э.И. Эйхвальд, Э. Вернейль, Н.Д. Борисяк,
И.Ф. Леваковский, Г.А. Траутшольд, А.А. Борисяк, а в
недалеком прошлом - В.П. Макридин, К.В. Дыкань,
Е.И. Кузьмичева и др. Учеными было установлено и
описано около 200 видов животных, причем более 35
из них новых для науки.
Не меньший интерес представляет коллекция
позднетриасовых растений (норийская "гаражовская
флора" и рэтская - "протопивская"). Их изучение было
начато Н.В. Григорьевым, Г.Г. Томасом (еще в XIX
ст.), а затем В.Д. Принадой и Ф.А. Станиславским,
давшим их монографическое описание (1976, 1987). В
частности, в составе "гаражовской флоры" Ф.А. Станиславский описал более 35 видов растений, из которых 15 являются новыми.
Мировую известность имеет также представленная
в экспозиции среднеюрская "каменская флора". Она
была известна еще Б.К. Бледе, Н.Д. Борисяку, И.Ф.
Леваковскому, А.В, Гурову, Э.И. Эйхвальду; ее целенаправленно собирал и исследовал Н.В. Григорьев,
затем монографически описал английский палеоботаник Г.Г. Томас (1911), а позже - Е.Е. Мигачева (1958)
и наиболее детально и полно - Ф.А. Станиславский
(1957). В ее составе установлено более 40 видов растений, в том числе 10 новых. А.Н. Криштофович известный палеоботаник - относил ее к числу особо
выдающихся мировых объектов.
Экспозицию украшают крупные штуфы пермских
и юрских известняков, окаменелой каменноугольной
и юрской древесины и др., которые неизменно привлекают внимание посетителей. Не менее интересны
образцы опала из сеноманских кремнистых песчаников, кремневые конкреции турона и кампана, фосфоритовые стяжения сеномана и кайнозоя, друзы гипса
из юрских и неогеновых глин, карбонатные конкреции триаса, юры и квартера, туфогенные песчаники
средней юры, силициты по оолитовым известнякам
верхней юры, спонголиты и спонгиевые песчаники
верхнего мела, апопепловые бентониты мела, четвертичный вулканический пепел и др. Эти образцы несут
большую палеогеографическую информацию, отражающую обстановки седиментации и историю геологического развития региона.
Объемные экспонаты, выполненные на высоком
художественном уровне, удачно вошли в экспозицию
рассматриваемого зала. Большой интерес вызывает
макет Шебелинского газоконденсатного месторождения, уникального по начальным запасам (650 млрд.
м3 газа) и крупнейшего на момент открытия (1950 г.)
в Европе. Его геологический разрез собран из керна
пород этого месторождения.
Художниками музея были изготовлены две диорамы - Больших Каменских обнажений близ г. Изюм и
Меловского карьера цементного сырья в Балаклейском районе. Они имеют предметный передний план
из натуральных образцов и дальний план, написанный
с натуры, и создают эффект присутствия на этих объектах. Выбор именно этих геологических памятников
для создания диорам не случаен - он определяется их
высокой научной и познавательной ценностью. Так,
Большие Каменские обнажения широко известны
выходами келловея, оксфорда и кимериджа и были в

центре внимания всех выдающихся исследователей
Донбасса, начиная с середины XIX века. Не случайно
сведения о нем вошли в большую сводную монографию В. Аркелла о юрских отложениях мира [1]. Особенно много для изучения этого объекта сделали геологи Харьковской школы. Геологическая ценность
Меловского карьера заключается в содержательности
прекрасно обнаженного верхнего мела (главным образом кампанского яруса) и кайнозоя (особенно киевского региояруса). Да и сам карьер представляет интерес как форма горно-промышленного рельефа: это
один из крупнейших объектов такого рода на Харьковщине, его длина близка 1,5 км, а глубина более 100 м.
Таким образом, рассматриваемая экспозиция
весьма полно характеризует геологическое строение
Харьковщины - ее расположение в пределах Восточно-Европейской платформы (в Днепровско-Донецкой
впадине и Воронежской антеклизе), а также вещественный состав фундамента и осадочного чехла, полезные ископаемые региона и его геологические памятники природы. Это единственное в своем роде
собрание материалов по геологии региона.
Палеонтологическая коллекция музея природы насчитывает более 7 тысяч экземпляров образцов и
включает в себя представителей фауны и флоры, собранной со всех регионов СНГ и различных регионов
мира, по возрасту от докембрийских до четвертичных. Палеонтологическая коллекция музея представлена ископаемыми остатками различных видов животных и растений. Экспозиции демонстрируются в
виде систематических коллекций и включают ценный
научный материал, который иллюстрирует систему
филогенетических взаимоотношений и историческое
развитие животных от зарождения жизни на Земле до
наших дней, демонстрирует ископаемые остатки вымерших представителей органического мира. Она
содержит редкие экспонаты по палеоботанике и палеонтологи беспозвоночных и позвоночных животных.
В ярких диорамах показаны ландшафты прошлого и
типовые их обитатели. Экспозиционная часть палеонтологических коллекций, размещенных на площади
98 м2, широко используются как учебная база для
высших и средних учебных заведений.
Палеонтологические собрания Музея природы
имеют свою историю и ведут своё начало с поступивших из Санкт-Петербурга коллекций проф. Андре и
из Германии итальянца Четти, которые 2 апреля 1807
году прибыли в Харьковский Императорский университет. В эти коллекции входили представители кораллов, моллюсков, насекомых, птиц, а также ископаемые остатки вымерших животных или фоссилий. К
сожалению, описание этих коллекций были затеряны
при перевозке. Сохранился лишь рукописный перечень материалов, находившийся в ящиках с коллекциями. Систематического каталога коллекции музея в
то время ёще не существовало. Первый систематический каталог (1825-1826 г.г.) был составлен профессором И.А.Криницким, который заведовал музеем 12
лет с 1825 по 1838 г.г., и уже к 1826 году в коллекционном палеонтологическом фонде насчитывалось 22
экземпляра окаменелостей, а к 1838 году – 62 ед. хранения. Наиболее значительным приобретением того

9

времени было 91 окаменелая раковина, поступившая
из г. Изюма Харьковской области (гора Кременец).
Согласно имеющимся документам в период с
1837-1842г.г. важнейшим приобретением музея являются: слепок ископаемых частей Megalonyx Laqueatus
(19 экземпляров по каталогу) и 38 ископаемых костей
мамонта открытых проф. И.И. Калениченко в имении
графа Головкина в селе Константиновка (ныне с. Кулишовка) Сумской области. Эти окаменелости были
описаны и изданы в печати Горного Журнала за 1838
год. К сожалению, скелетные элементы кулишовского
мамонта в Музее природы Харьковского национального университета не сохранились и затерялись где-то
в годы войны.
В разные годы обычно палеонтологические коллекции пополнялись за счет сборов кафедр, но главное
пополнение происходило за счет дара экспонатов от
частных лиц и приобретений их из-за границы (в те
годы преимущественно закупались в Минералогическом торговом доме Кранца).
Редкие находки разных лет до сих пор хранятся и
демонстрируются в палеонтологическом зале. Примером может служить найденный в 1899 году в кремнистых песчаниках горы Кременец (город Изюм) позвонки и кости ластовидных конечностей плезиозавра,
единственной находки на территории Украины. Исходя из размеров передних конечностей, достигающих 1 метра, длина этого животного была не менее 4
метров. В 1902 году были проведены дополнительные
раскопки, благодаря чему были найдены кости и другой конечности, поступившие в университет в 19031904 г.г. Расположение костей в слое не нарушило
своего естественного расположения. В результате в
руках ученых оказалась уникальная находка хорошей
сохранности многочисленных костей одного индивидуума состоящей из позвонков всех 3 главных отделов позвоночника и двух не вполне целых, но взаимодополняющих конечностей с отложений более или
менее точно определенного горизонта. Возраст этого
слоя определяется как верхнемеловой.
При содействии Н.А.Богомолова весной 1907 года
А.Н.Рябинин получил их для дальнейшего описания.
В результате исследовательской работы, данная находка была отнесена к группе Coelospondylin рода
Cimorisaurus Bernardi Owen. Определение и описание
этих остатков проводились в Берлинском Museum fur
Naturkunde, музее Тюбингенского университета и
Британском музее в Лондоне.
Предметы, хранящиеся в музее, в разные годы давали повод к составлению особых ученых трудов, так
проф. Д.М. Борисяк в записках "Notice sur guelgues
ossemens fossiles du gouvernement d Orel" (1884) описал челюсть носорога, бивни мамонта и рога оленя,
открытые в Орловской губернии и переданные в музей, а проф. И.И. Калениченко, в Горном журнале за
1838 год – уже упомянутые выше, ископаемые кости
мамонта, найденного им в с. Константиновка (ныне с.
Кулишовка), Сумской области. Проф. А.С. Федоровский опубликовал заметки о китообразном ископаемом
зейглодоне, найденном в Змиевском районе на Харьковщине. У нас в фондах хранятся из довоенных позвонок и 2 ребра китообразного. Из-за давности лет мы
наверняка не можем точно сказать принадлежат ли
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эти экспонаты к описанным в заметках. В палеонтологической коллекции музея также хранятся из сборов А.Федоровского Dicerorhihus mercki (mayer) зуб,
найденный в Полтавской области (и.№ 20724), Eguus
caballus L., плюсна и фаланга пальца, найденного в г.
Арзамасе (и.№ 20729) а также зубы (и.№ 20730) Харьков. Mammuthus primigenius (Blum.) челюсть из
Старобельска, р. Айдар, с. Лиман (и.№ 20731),
Coelodonta antiguitatis Blum., часть черепа (и. №
20732). Из собраний П. Пятницкого Unio tumidus
(Phyll.), Лиман, Сев. Двины, (и. № 20733, 20734),
Viviparus viviparus (L) (и. № 20762), Dreissena
polymorhe (и. № 20889).
Нельзя не вспомнить о находках хранящихся в палеонтологической коллекции представителей мамонтовой фауны харьковской области еще с 19 столетия.
В коллекции есть фрагменты скелетов вюрмских животных с территории Харьковской области - это отдельные части скелетов мамонта, лошади, шерстистого
носорога, первобытного тура, первобытного бизона,
северных оленей, благородных оленей остатки скелетов пещерного медведя, бурого медведя, пещерного
льва и волка. Наиболее интересные из них являются
тазовая кость шерстистого носорога со следами погрызов хищников, крупный череп первобытного зубра
и носорога, рога большерогого оленя, скелет мамонта.
В экспозициях также представлены немногочисленные
находки древних раннечетвертичных млекопитающих. Зуб
раннего мамонта, фрагмент челюсти хоботного, зуб лошади
Стенона, зуб носорога Мерка, зуб этрусского носорога, часть
черепа с рогами длиннорогого первобытного зубра и конечно уникальные остатки шерсти таймырского мамонта обнаруженного в 1948 г. в сев. части п-ва Таймыр, раскопки
проводились в 1949 г. который принадлежит к карликовой
расе мамонтов и погиб 11-12 тыс. лет тому назад, кожа Санга-Юряхского мамонта (Обнаружен в 1891 г. охотником
Санниковым на р. Яна у ручья Санга. Раскопан в 1908 г. К.А.
Воллосовичем, им доставлен в Петербург неполный скелет,
кое-что из мягких тканей в том числе и фрагменты кожи.
Хранится в Зоологическом музее РАН.)
Неотъемлемой частью палеонтологических собраний музея природы являются монографические коллекции известных геологов сборы которых не потеряли своей актуальности до настоящего времени. Это и
коллекция девонских морских отложений Европы
фауны Келецко-Сандомирского кряжа Польши профессора Д.М.Соболева собранная им на рубеже 19-20
столетия, коллекции ископаемой каменноугольной
флоры Донбасса профессора О.В.Гурова (сборы 18931919г.г.), Коллекция Среднекейперской Гаражовской
древней флоры не имеющей себе равных в Европе и
важной для стратиграфии не только Донбасса, но и
других регионов, т.к в других местах Евразии нет
такого набора богатых, следующих одна за другой
позднетриасовых флор. По сегодняшний день с монографическими коллекциями активно работают ученые
из разных стран.
Экспозиция залов геологического отдела Музея
природы Харьковского национального университета
имеет ряд важных достоинств. Ей присущи научность,
систематичность и комплексность; наглядность и оформление экспонатов на высоком художественноэстетическом уровне. Ее большое научное и познава-

тельное значение, обусловленное наличием уникальных материалов, не вызывает сомнений. Она успешно
используется при проведении экскурсий для краеведов и других посетителей музея и как необходимый
фактический материал при обучении студентовгеологов и географов ХНУ.
Геологический отдел музея природы Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина
располагает одним из крупнейших в нашей стране
собранием геологических материалов. Совершенно
справедливо он вошел в число основных геологических музеев Украины, в которых находятся наиболее
полные и выдающиеся геологические коллекции [2].
Сохранить фонды геологического отдела, составляющие более 37 тыс. единиц хранения, накапливаемые более 200 лет, включающие образцы из полностью отработанных месторождений полезных ископаемых, сохранить историю создания минералогических
и палеонтологических собраний - главная задача сотрудников отдела.
1. Аркелл В. Юрские отложения земного шара / В. Аркелл. – М.:
Изд-во иностр. лит., 1961. – 837 с.
2. Геологія і корисні копалини України: Атлас / Головний ред.
Л.С. Галецький. - К.: Ін-т геол. наук НАН України. - 168 с.
3. Зарицкий П.В. К 195-летию минералогического музея
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина / П.В. Зарицкий // Вісн. Харк. нац. ун-ту. - 2002. - №
563. - С. 342-343.
4. Карякин Л.И. История минералогического музея Харьковского университета / Л.И. Карякин // Минерал. сб. 1953. - № 10. - С. 363-368.
5. Космачев В.Г. Вклад Харьковской геологической школы
в изучение северо-восточного региона Украины / В.Г. Кос-

мачев // Вісн. Харк. нац. ун-ту. - 2005. - № 655. - Геологіягеографія-екологія. - С. 3-10.
6. Космачова М.В. Геосайти Харківщини, їх раціональне
використання та охорона: Автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 "Конструктивна географія та раціональне використання природних
ресурсів" / М.В. Космачова. - Харків, 2008. - 22 с.
7. Логвиненко Н.В. Минералогический музей Харьковского
государственного университета им. А.М. Горького / Н.В.
Логвиненко // Ученые зап. Харьк. гос. ун-та. - 1955. - Т.
LXI. - Зап. геологич. фак. - Т. 12. - С. 35-43.
8. Мигачева Е.Е. Харьковская область / Е.Е. Мигачева, И.Н.
Ремизов // Геологические памятники Украины: Справочникпутеводитель / Отв. ред. А.И. Зарицкий. – К.: Наук. думка,
1985. – С. 117-122.
9. Резниченко Л.А. Из истории палеонтологических собраний Музея природы Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина // Материалы VI Международной
конференции "Геология в школе и вузе: Геология и цивилизация" м. Санкт-Петербург, Росія , 2010.
10. Резниченко Л.А. Изюмский плезиозавр в собраниях
Музея природы Харьковского национального университета
им. В.Н. Каразина. // Вісті Музейного Фонду ім. О.О. Браунера, т. 4, № 2-3, Одеса, 2007.
11. Шуменко С.И. Кафедра геологии за 200 лет существования Харьковского университета // Вісн. Харк. нац. ун-ту. 2005. - № 655. - Геологія-географія-екологія. - С.15-18.
The contents of mineralogical, paleontological and dynamic
geological expositions of the State Natural History museum of
V.N. Karazin Kharkiv National University have been considered.
The characteristic of paleontological, mineralogical and petrographic exhibits, tectonic and stratigraphy materials of Kharkov region was given also.
The big scientific, educational and aesthetic value of collections was based.

Бушак Станіслав
ТВОРЧІ КОНТАКТИ АКАДЕМІКІВ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО ТА ПАВЛО TУТКОВСЬКОГО
ПО ЗАСНУВАННЮ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
Два великі визначні вчені, котрі вписали свої імена в
історію української і світової науки тісно спілкувалися
поміж собою протягом тривалого часу. Вернадський
(1863-1945) був засновником і першим президентом
Національної Академії наук України (1918), а Тутковський (1858-1930) –засновником першого в Україні
академічного геологічного інституту (1926) і його першим директором. Їх пов‘язували не лише тривалі плідні
наукові творчі стосунки, а й щира людська симпатія.
Вернадський чудово знав наукові праці Тутковського, як і навпаки. Особисті ж контакти поміж ними
розпочалися з 1918 р. (з часу приїзду Володимира
Івановича до Києва), коли на запрошення міністра
народної освіти Миколи Прокоповича Василенка (в
уряді Гетьмана Павла Петровича Скоропадського) він
прибув до столиці України, очоливши групу видатних
вчених і розпочавши велику та інтенсивну роботу по
заснуванню УАН. Про цей період життя вченого свідчать протоколи засідань Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української Академії наук.
Комісія працювала дуже напружено: з 9 липня по 17
вересня було проведено 23 засідання, в яких окрім
М.П.Василенка і В.І.Вернадського брали участь професори Д.І.Багалій, М.Ф.Кащенко, І.І.Косоногов,
А.Г.Кримський,
О.І.Левицький,
А.М.Лобода,

В.І.Лучицький, Г.Г.Павлуцький, Є.В.Спекторський,
А.В.Сперанський, С.П.Тимошенко, Є.К.Тимченко,
М.І.Туган-Барановський,
П.А.Тутковський,
А.В.Фомін, В.І.Шапошніков, М.І.Ясінський, та секретар
Комісії
В.Л.Модзалевський,
академік
В.С.Іконніков, завідуючий Київським центральним
архівом І.М.Камінін, головний управляючий справами мистецтв і національної культури П.Я.Дорошенко,
С.Л.Франкфурт та низка інших вчених. Ці документи
(журнали), що дійшли до нас, вражають вагомістю
піднятих тем та їх різноманіттям, глибиною і грунтовністю обговорення. Засідання Комісії проходили або
в кабінеті міністра народної освіти Миколи Прокоповича Василенка, або в художньому музеї університету
св. князя Володимира. На жаль, в роботі Комісії не
брав участь (із за свого конфлікту з Гетьманом Скоропадським) видатний історик і громадський діяч
(Голова Центральної Ради) Михайло Сергійович
Грушевський та найближче до нього оточення. Вернадський зустрічався з ним особисто, але Грушевський категорично відмовився працювати над заснуванням УАН із-за своїх політичних поглядів.
Перед цим Вернадський жив у Полтаві у родичів
дружини, виїхавши восени 1917 р. з Петрограду із-за
більшовицького перевороту та розв‘язаного ними
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терору. Ще перед початком роботи Комісії, знаходячись у Києві на з‘їзді партії українських кадетів, після
пропозиції М.П.Василенка очолити роботу по створенню УАН, Володимир Іванович нотує у щоденнику:
“Все больше задумываюсь о создании большого центра в Киеве, воспользовавшись благоприятной политической конъюктурой. Даже если не удасться провести – надо проводить. Обычно из всего этого чтонибудь выходит и никогда нельзя знать результата.
Не надо знать результат, а надо знать то, что хочешь
получить. Написать записку об Украинской Академии
наук. 1. Национальная библиотека при Академии.
Государство должно дать несколь миллионов на приобретение книг. 2. Научно-исследовательские институты: Геологический комитет, географическая карта,
земледельческая и почвенная карты. Необходимо
немедленно ввыработать план. Отдел истории искусств. Украинский и славянский. Изучение Востока
в связи с Крымом. Опытные учреждения в связи с
богатствами Юга. Из людей: Науменко, Грушевский,
Багалей, Оппоков, Высоцкий, Лучицкий, Тутковский. Необходима поездка в Харьков, Одессу, Екатеринослав. Связь с Крымом» (запис від 12 травня 1918 р.).
Між тим, Гетьман всіляко сприяв заснуванні Академії: можна сказати,що поміж ним та Вернадським
було повне порозуміння. Так в протоколі засідання
Комісії від 17 липня 1918 р. зазначено: “Гетьман Украины обратился к министру просвещения с просьбой
предоставить ему список приборов, нужных Академии для Физического института и аналогичных учреждений. К списку должен быть приложен немецкий
перевод. Постановлено: для рассмотрения данного
списка и исполнения поручения Гетьмана Украины
образовать
подкомиссию
в
составе
акад.
В.И.Вернадского, проф. А.В.Сперанского, проф.
С.П.Тимошенко и проф. И.И.Косоногова...” (Засідання 17 липня 1918 року).
Завдання Академії формулювались так: “Обязанности Украинской Академии наук состоят в расширении, углублении и распространении науки, в обогащении их новими открытиями на пользу чловечества”
( Засідання 31 липня 1918 року).
Серед програмних документів ставився акцент на
важливості розвитку української мови та консолідації
українських вчених, розділених політичними кордонами поміж Російською та Австро-Угорськими імперіями: «Украинская Академия наук как высшее украинское национальное учреждение ставит себе целью в
признании украинской самостоятельной культуры с
ее орудием – украинским языком, кроме общенаучной
задачи, также изучение настоящего и прошлого Украины, страны и ее народа».
І далі: «Академиками Украинской Академи наук
могут быть граждане Украины и украинские ученые
Галиции, Буковины и Угорский Руси. В случае особых научных заслуг в академики могут избираться и
иностранцы, но для избрания их требуется не менее
трех четвертей голосов наличных членов в заседании
отделения и Общем собрании Академии. Академики
должны иметь постоянное местожительство в Киеве»
(Засідання 31 липня 1918 року).
Тутковському було доручено важливе завдання –
організація поліграфічної справи в Академії наук:
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“Для подыскания типографи и выработки денежного
плана для ее приобретения и єксплуатации в ближайшем времени постановлено образовать под председательством проф. П.А.Тутковского подкомиссию, в
которую
пригласить
проф.
А.М.Лободу,
В.М.Модзалевского, прив. доц. И.И.Огиенко и заведующего Киевской школою печатного дела...” (Засідання 31 липня 2018 року).
На засіданні 31 серпня 1918 р. розглядали виступ
П.А.Тутковського “о поступившем предложении купить для Академии типографию и о причинах, делающих работу подкомиссии безрезультатной (отсутствие
средств и неясность постановки вопроса. После обмена
мнениями постановлено: а) вопрос о приобретении в
данный момент типографии для Академии снять с
очереди; б) поручить подкомиссии составить в этом
смысле доклад для уведомления министра».
У виступі від 4 вересня 1918 р. академік Вернадський зачитав заяву фізико-математичного відділення
про заснування низки установ природничого спрямування, зокрема Астрономічної обсерваторії, Хімічної
лабораторії, Фізичного інституту, Геодезичного інституту, Геологічного комітету (при Академії), Музею антропології, Ботанічного саду, Інституту прикладної хімії, Акліматизаційного саду, Інституту експериментальної медицини, Аналітичної лабораторії,
Інституту дослідної ботаніки, Інституту дослідної
зоології, Інституту технічної механіки, Мінералогічного музею з лабораторією, Музею геологічного і
палеонтологічного, Музеїв ботанічного та зоологічного, Фізико-географічного інституту, Біологічної станції Азовського моря.
Окрім того, більшість членів Комісії написали розлогі записки, в яких викладали свої погляди на розбудову УАН, в тих галузях, де вони були спеціалістами. Так академік Вернадський створив Записку про
організацію музею та Інституту мінералогії при УАН.
В ній зазначалося: “Мінералогічний музей наших
часів неминуче складається з двох установ, які злучені як найтісніше одна з одною, але цілковито різняться в методах своєї наукової праці і в своїй організації,
а саме з властивого музею та сполученого з їм наукового інституту. /.../ Одним з найголовніших завдань
Українського мінералогічного музею повинно бути
вивчення мінералогії України. В цьому відношенні
для України не зроблено навіть початкової підготовчої роботи. Лише для Волині та повітів Таврії, що
ввійшли в склад України, зараз маємо, хоч і не повні,
списки мінералів, а решта території в мінералогічному відношенні ніколи й не досліджувалася. Навіть
такі місця, як Кривий Ріг та марганцеві руди Наддніпрянщини, в мінералогічному відношенні ані трішки
не вивчені. Першим завданням музею повинно бути
видання мінералогії України”.
Враховуючи те, що мінеральні багатства України
досліджені далеко не повно, “при музеї повинен бути
відділ прикладної мінералогії, в якому були б зібрані
всі корисні мінерали та руди України: глини, торф,
вугіль, сіль, залізо, марганець, графіт, фосфорити тощо,
в порівнявчим освітленню цих же продуктів всіх типів,
які трапляються на всій земній корі.
Нарешті, третім відділом музею повинна бути збірка метеоритів. На Україні маємо гарні їх збірки в

університетах, особливо в Одесі та Харкові. Але повинен бути утворений центр роботи, в котрому було б
зібрано весь матеріял для вивчення цієї царини знаття, що повинна в майбутності розвитися в одну з найцікавіших галузей природознавства”. На думку вченого, сполучений з музеєм Мінералогічний інститут
повинен бути обладнаний відповідними фізичними та
хімічними приладами, зокрема для роботи з рентгенівським випроміненням, постійним та змінним електричним струмом, приміщеннями з однорідним освітленням, широким спектром електричних та магнітних
полів, для різання та шліфування порід та мінералів.
“В цьому науковому інституті винні бути ось такі
відділи: 1) відділ для хімічного аналізу та синтезу, 2)
відділ для розділення мінералів різними плинами, електричним та магнітним шляхом і шляхом капілярним; 3)
відділ для мікроскопічної роботи; 4) кристалографічний
та кристалофізичний; 5) відділ електроскопічний; 6)
відділ радіоактивний; 7) термічний.
Я залишаю на боці фотографічний відділ з огляду
на вирішення питання про утворення загального для
Академії Фотографічного інституту.
Річ певна, що організація такого інституту –
справа дорога й складна, потребує великих та дорогих приладів та приспособлень але необхідно треба
мати на увазі, що на території України немає ні
одного Мінералогічного інституту. Найближчі інститути находяться у Відні та Москві. Очевидна
річ, завдяки величезному практичному, державному
й господарчому значінню мінералогічних дослідів,
життя повинно викликати раніше чи пізніше утворення такого ж інституту й у межах України” (Записка написана в липні-серпні 1918 р.).
Що ж стосується професора Тутковського, то йому
належить записка про утворення кафедри географії в
УАН. У ній зазначалось: “Географія в сучасній добі
користується в усіх культурних краях визнанням як
самостійна обширна наука про обличчя землі в його
сучаснім стані, яка виучує факти і з‘явища в обширах
літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери з погляду розпреділення їх в просторі і їх генезису. /.../ Поруч
з тим, що всі краї Західної Європи і Північна Америка
досліджено в географічнім відношенні досить повно,
територію України в цьому відношенні досі дуже
слабо. Детальне топографічне і картографічне дослідження України ще тільки припускається (силами
майбутнього геодезичного інституту) і основні риси її
гіпсометрії та морфології рел‘єфа ледве закріплено
дослідженнями тільки в окремих частинах краю і в
багатьох місцях залишаються вони невідомими, географічне розпреділення дуже характерних і інтересних
оснівних крайобразів України вивчено лише для північного заходу краю (Волині), а в решті його навіть не
намічено в загальних рисах, в протилежність краям
Західної Європи та навіть решті бувшої Росії, лімнологію України ще зовсім не торкнуто дослідами, тоді
як в нашім краю є чимало великих стоячих водних
басейнів (озір та боліт); майже зовсім не вивчено
також наші великі і малі ріки, їх режим та зв‘язок
його з кліматичними та геологічними умовами; дуже
слабо досліджено життя наших підземних вод, наші
мінеральні води курорти та наші моря; кліматологія
України (така важлива для сільського господарства і

курортної справи), її фітографія, зоогеографія, антропогеографія та етнографія (в обширі матеріальної
культури) являють собою також мало досліджені
обшири науки. На всій території України немає ні
одного географічного товариства. /.../ В нашім освіченім громадянстві досі утримались і навіть панують
багато зовсім неправильних понять про географію
України, які вже давно відкинуто в спеціальних наукових працях; з другого боку, численні географічні
особливості й знаменитости України залишаються
невідомими для більшости її навіть освічених людей”.
Намалювавши такий непроглядний стан географічного дослідження краю, Тутковський робить наступний висновок: “необхідним є авторитетний науковий
осередок для всестороннього розроблення загальної
географічної науки на Україні й особливо – для розроблення географії самої – осередок, який повинен
об‘єднати і керувати усіма географічними дослідами.
Таким осередком повинна стати Катедра географії на
Фізично-математичнім відділі Української Академії
наук” (14 серпня 1918 р.)
А між тим. Величезна підготовча робота по заснуванню УАН принесла свої результати. Незважаючи на
всі труднощі та перепони, 13 листопада 1918 року
було прийнято Закон Української Держави про асигнуваня коштів на утримання Української Академії
наук (за підписами Виконуючого обов‘язки Голови
Ради міністрів А. Ржепицького та за міністра народної
освіти і мистецтва товариша міністра Петра Холодного). Наступного дня (14 листопада 1918) з‘явився
Закон Української Держави про заснування Української Академії наук у м. Києві (За підписом Гетьмана
всієї України Павла Скоропадського) та Наказ Гетьмана про призначення дійсних членів Української
Академії наук (їх було 12 чоловік по 3 відділеннях –
історико-філологічному, соціальних та фізичноматематичних наук). Серед членів відділення фізично-математичних наук були “Ординарний академік
Російської Академії наук Володимир Іванович Вернадський” та “Заслужений ординарний професор
Київського університету Св. Володимира Павло Аполлонович Tутковський”.
Наступні історичні події привели до зміни влади в
Україні. На зміну Гетьману Павлу Скоропадському
прийшла Директорія, потім – денікінці, далі – більшовики. Але при всіх цих перипетіях Українська Академія наук вистояла і зберегла себе як найвища наукова
установа в Україні. І коли у 1919 р. В.А.Вернадський
змушений був виїхати з Києва (спочатку до Ростована- Дону, а потім до Сімферополя), П.А. Тутковський
зіграв видатну роль у збереженні УАН та її повноцінній роботі. В 1924 р. він стає головою науководослідної кафедри геології, яка в 1926 р. була
реорганізована в науково-дослідний Інститут геології.
В радянські часи Тутковський був членом ВЦВК,
депутатом Київського та окружного виконкомів, а
також дійсним членом (академіком) Білоруської Академії наук. Серед численних праць вченого
виділяється, зокрема, перший україномовний «Словник геологичної термінології» (Київ, 1923). Поховали
його на Лук‘янівському кладовищі у Києві.
1. Вернадский И.И. Дневники (Октябрь 1917- январь 1920) – К.:
Наукова думка. 1994. –272 с.
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The author considers the creative cooperation between
Academecians
Volodymyr Vernadsky and Pavlo
Tutkovsky in the organization of Ukrainian academy Of
science in 1918

Гожик П.Ф., Макаренко Д.Є.†, Маслун Н.В., Клюшина Г.В.
ПАВЛО АПОЛЛОНОВИЧ ТУТКОВСЬКИЙ – ЗАСНОВНИК I ПЕРШИЙ ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ, ФУНДАТОР МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

Академік П.А. Тутковський (1858-1930)

До 155-річчя від дня народження українського
вченого-енциклопедиста, засновника і першого директора Інституту геологічних наук НАН України, одного з фундаторів Національної академії наук України, організатора Геологічного музею в м. Києві і
Центрального Волинського музею в м. Житомирі,
академіка Української і Білоруської Академій наук
Павла Аполлоновича Тутковського.
БІОГРАФІЯ
П.А. Тутковський народився 17.02 (01.03) 1858 р.
у м. Липовець Київської губернії (нині Вінницька
область) в родині середнього достатку. Батько його
отримав юридичну освіту і працював суддею; мати
мала музикальну освіту, була домашньою господаркою і першою вчителькою своїх дітей. Прапрадіда
Павла прозивали Корчак Тутко. Він походив із запорізьких козаків, а прадіда Луку за польської окупації
України записали Тутковським. Початкову освіту
Павло одержав вдома від матері, яка добре володіла
основними мовами Європи і які швидко опанував і
Павло. Тому він відразу пішов у третій клас Житомирської гімназії, яку в 1877 р. закінчив зі срібною
медаллю. Далі Павло Аполлонович продовжив навчання в Київському університеті, який успішно закінчив у 1882 р. В 1883 р. фізико-математичний факультет цього університету обрав його стипендіатом для
підготовки до професури по кафедрі мінералогії та
геології.
Деякий час Павло Аполлонович був асистентом і
консерватором мінералогічного кабінету, але через
мізерну зарплату, якої не вистачало на велику сім'ю
(він одружився на першому курсі і в 1889 р. вже мав
п'ятеро дітей), перейшов працювати вчителем в школах Києва, коректором газет тощо.
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У 1900 р. на запрошення акад. О.П. Карпінського
П.А. Тутковський погодився працювати позаштатним
співробітником Геолкому. Йому було доручено проводити геологічну зйомку 16-го аркуша десятиверстної карти Європейської Росії. Це була майже зовсім
не досліджена територія північно-західної України. В
розпорядження вченого надходили геологічні матеріали з 500-кілометрової траси будівництва КиєвоКовельської залізниці. Волинський період в науковій
діяльності вченого був надзвичайно продуктивним.
У 1911 р. в Московському університеті Павло
Аполлонович успішно захистив дисертацію на тему
«Ископаемые пустыни Северного полушария», і йому
одноголосно було присуджено науковий ступінь доктора географії. Того ж року Казанський університет за
комплекс опублікованих праць присудив йому науковий ступінь доктора географії і доктора мінералогії і
геогнозії honoris cansa. Одержати науковий ступінь
доктора географії і доктора мінералогії і геогнозії, не
маючи ступеня магістра, - випадок винятковий. Він
засвідчує справді вагомий внесок Тутковського у
світову геологічну і географічну науку.
Після 18-річного періоду праці на Волині, в
1913 р. Павло Аполлонович повернувся до Київського
університету. Тут він вперше в Україні заснував кафедру і кабінет географії, де відновив педагогічну
діяльність. У 1917 р. на базі цієї кафедри розпочав
свою діяльність Географічний інститут.
Організаційні здібності П.А. Тутковського яскраво
проявилися і в період утворення Української Народної
республіки. Разом з В.І. Вернадським, Д.І. Багалієм,
М.І. Туган-Баранівським він бере участь в Комісії з
підготовки проекту заснування Української академії
наук. Серед перших 12
дійсних членів УАН, затверджених урядом гетьмана 14 листопада 1918 р.,
був і П.А. Тутковський.
Його обрали і першим
головою
фізикоматематичного
відділу
УАН, головою Сільськогосподарського комітету
України, головою природничого відділу та геологічної секції Інституту
української наукової мови. У 1926 р. відбулося
об'єднання
геологічних
установ Народного Комі-

саріату освіти УРСР та Академії наук з утворенням
Українського науково-дослідного геологічного інституту Наркомосу УРСР (зараз – Інститут геологічних
наук НАН України) який очолив П.А. Тутковський. Це
головна геологічна установа в Україні – альма-матер
усіх інших інститутів геологічного профілю.
Ім'я українського вченого та його праці відомі в
усьому світі. За життя професора його 70-рiчний ювілей і 40-річчя наукової діяльності відзначали в УАН
вперше і востаннє у 1929 р. Вітальні телеграми на ім'я
П.А. Тутковського надійшли з Парижа, Лондона,
Нью-Йорка, Австралії і Нової Зеландії. Тоді ж було
знято короткометражний фільм, який зберігся. Вчений вже був дуже хворий і через рік після тяжкої
операції, 3 червня 1930 р., його не стало. З усіма почестями, як видатного вченого і державного діяча,
Павла Аполлоновича поховали на Лук'янівському
цвинтарі у Києві поряд з могилою другої дружини і
наймолодшого сина Олександра.
3а тоталітарного комуністичного режиму майже
всі видатні діячі науки і культури України переслідувалися як українські буржуазні націоналісти. Павло
Аполлонович також фігурував у списках чекістів. Але
передчасна смерть не дозволила його репресувати.
Імовірно, не останню роль відіграло те, що він був
депутатом Київради і членом Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету. Але чекісти в
боргах не бувають. Ще був живий його син, Сергій
Павлович Тутковський – історик, доцент Київського
університету. Так, ніби з помсти, в 1937 р. був репресований і розстріляний останній із родоводу Тутковських - З8-річний син Сергій.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК
Багатогранна діяльність академіка Павло Аполлоновича Тутковського охоплює питання петрографії,
геохімії, регіональної геології, стратиграфії палеонтології, четвертинної геології і геоморфології, фізичної
географії, гідрогеології, геологічної, географічної та
палеонтологічної бібліографії. Численні матеріали,
одержані в процесі трудової та наукової діяльності,
послугували основою для створення і впровадження в
практику багатьох наукових проектів, теорій і гіпотез.
Він вперше:
• започаткував основні напрями вивчення четвертинної геології і ґрунтознавства;
• сформував гіпотезу великого плейстоценового зледеніння;
• розробив і впровадив у практику геологічних досліджень мікропалеонтологічний метод;
• розробив вчення про еволюційні зміни;
• висунув гіпотезу походження пустель Північної кулі
Землі;
• теорію еолового походження лесу;
• склав генетичну класифікацію краєвидів України на
основі їх геологічної еволюції;
• гіпотезу походження неолітичної культури;
• створив проект артезіанського водопостачання
м. Києва водою з юрських відкладів, тощо.
У науковому доробку П.А. Тутковського понад тисячу наукових і науково-популярних монографій,
книг, брошур, статей та повідомлень з геології, географії. В цьому розмаїтті особливе місце посідають

його методичні розробки з мікрофауни. За оцінкою
В.І. Вернадського «П.А. Тутковський оволодів складною і майже відсутньою в Росії галуззю палеонтології – мікрофауною і здобув в ній ім’я фахівця», про
визнання якого свідчить членство в природничих
товариствах Києва, Петербургу, Москви, Бельгійського товариства геології та палеонтологіі тощо.
Павло Аполлонович Тутковський:
• почесний член Київського товариства дослідників
природи (1883);
• дійсний член Петербурзького мінералогічного товариства (1886);
• член Сибірського мінералогічного товариства;
• член Бельгійського товариства геології, гідрології і
палеонтології (1888);
• почесний член товариства любителів природознавства, антропології та етнографії при Московському
університеті (1889);
• член-співробітник Геологічного комітету в Петербурзі (1900);
• почесний член Товариства дослідників Волині
(1909);
• дійсний член Російського географічного товариства
в Петербурзі (1910);
• почесний
член
Наукового
товариства
ім. Т.Г. Шевченка у Львові (1926).
МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЧНА ШКОЛА
В 80-ті роки ХІХ сторіччя Павло Аполлонович започаткував новий палеонтологічний метод. В процесі
вивчення під мікроскопом порід він поряд з мінералами звернув увагу на мікроскопічні черепашки форамініфер. Мікроскопічні фауністичні рештки до цього
часу в Росії не вивчались і П.А. Тутковський збирає
великий фактичний матеріал, самостійно розробляє
методи мікрофауністичних досліджень і вперше публікує ряд оригінальних робіт з цього питання.
Роботи вченого з викопних форамініфер відносяться переважно до ранніх періодів його наукової діяльності і фундаментальні дослідження він завершує в останні роки свого
життя. В мікропалеонтологічну літературу П.А. Тутковський
входить з публікаціями статей по форамініферам з третинних і крейдових відкладів
Києва — «Фораминиферы из третичных и меловых отложений Киева»
(1887 р.) і «Фораминиферы голубоватой глины из
буровой скважины на
Подоле
в
Киеве»
(1888 р.) та інш.
В подальшому дослідник вивчає характер
поширення форамініфер
в мезозойських (юрських, крейдових) та кайнозойських
відкладах
Київської, Волинської, Подільської, Чернігівської, Таврійської (Крим), Люблінської (Польща) та Саратовської губерній.
Треба зазначити, що започаткована П.А. Тутковським методика первинної підготовки зразків, обробки мікрофауни була
настільки досконалою, що майже не відрізняється від сучасних. Вченим охарактеризовано розподіл форамініфер — 70
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видів у юрі, 81 вид — у верхній крейді, 194 види — у палеогені, 131 вид — у неогені. В результаті було сформульовано
мікрофауністичну концепцію, її критерійні ознаки, а саме
«мікрофауна відкладів різного геологічного віку чітко відрізняється одна від одної. Загальні риси мікрофауни кожного
геологічного ярусу мають характерні ознаки, самостійні,
своєрідні і можуть слугувати критерієм для точного визначення геологічного віку. Для кожного ярусу мікрофауни чітко підкреслюють різні фації». Отже, чітко окреслене стратиграфічне значення форамініфер для детального розчленування розрізів мезозою – кайнозою і свідчить наскільки
своєчасною і доказовою була постановка наукових питань а
загальні положення дослідника актуальні і сьогодні.
Дослідження П.А. Тутковського з викопної мікрофауни не обмежувались вивченням мезозой-кайнозойських
форамініфер. Його широкоглядність, знання світової
літератури втілені в «Библиографический указатель литературы по ископаемым и ныне живущим фораминиферам». На жаль, ця робота маловідома і не використовується сучасними дослідниками.
У 1925 р. виходить друком перша частина узагальнюючої роботи П.А. Тутковського «Копальні мікрофауни
України, їх геологічна вага і методи їх дослідження», де
описано методи, значимість мікрофауни, наведено зображення форамініфер у 52 таблицях. На жаль, опис цих
форамініфер, які планувались видати у другій частині,
залишився не виконаним.
Але започаткування П.А. Тутковським мікропалеонтологічного методу, втілення його в практику геологічних робіт при вирішенні низки народногосподарських
питань мало і має неоцінне значення. Вже в другій половині минулого сторіччя мікропалеонтологічні дослідження стають пріоритетними при картувальних, геологопошукових, розвідувальних роботах, особливо в нафтогазоносних регіонах. Створюються мікропалеонтологічні лабораторії в виробничих і наукових установах.
Дослідженнями охоплюється практично весь розріз
фанерозою.
В цьому аспекті Інститут геологічних наук
НАН України може слугувати прикладом ефективного втілення напрацювань і розвитку мікропалеонтологічної концепції П.А. Тутковського.
В інституті геологічних наук мікропалеонтологія,
як один з основних методів використовується при
детальному розчленування відкладів, при різномасштабному геологічному картуванні та пошуках корисних копалин, при палеогеографічних та палеоседиментологічних реконструкціях, у вирішенні біостратиграфічних, геоісторичних проблем докембрію та фанерозою України.
В 50-х роках минулого сторіччя в Інституті були
створені відділи в яких працювали мікропалеонтологи. Найбільш поширеною групою мікропалеонтологічних досліджень спочатку були форамініфери, за
якими проводилось розчленування відкладів мезокайнозою при геологозйомочних та розвідувальних роботах особливо в Карпатському регіоні, ДніпровськоДонецькій западині (ДДЗ). В подальшому для вирішення як фундаментальних так і прикладних проблем
стратиграфії стали залучатися багато інших груп мікрофосилій — остракоди, радіолярії, вапнякові водорості, кокколітофориди, діатомеї, діноцисти, спори і
пилок. Практично в усіх наукових напрямах ІГН пря-
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мо, чи опосередковано, використовуються напрацювання палеонтолого-стратиграфічних досліджень, що
здійснюються у відділенні палеонтології і стратиграфії Інституту (керівник – чл.-кор. НАН України
В.М. Семененко).
ІГН НАН України є також базовою установою Українського палеотологічного товариства, Міжвідомчого
стратиграфічного комітету, які очолює директор ІГН
НАН України, академік НАН України П.Ф. Гожик.
Основним напрямом діяльності палеонтологів та
стратиграфів інституту є вивчення викопних та сучасних макро- і мікрофосілій серед яких викопні та
сучасні дрібні та крупні форамініфери, остракоди,
нанопланктон, тінтініди, радіолярії, органікостінний
мікрофітопланктон, акритархи, конодонти, водорості,
спори та пилок; розробка та обґрунтування палеогеографічних, палеоекологічних, еволюційних критеріїв
стратиграфічного поділу фанерозою з метою вдосконалення регіональних стратиграфічних схем, відтворення палеоседиментаційних особливостей басейнів
та закономірностей формування корисних копалин;
розробка, опрацювання новітніх методик, зокрема
застосування радіобіохронологічних та мікропланктонних даних з метою кореляції регіональних стратонів з океанічними зональними шкалами. З метою наукового та методичного забезпечення регіональних
геологічних досліджень, зокрема створення Держкарти-200, палеонтолого-стратиграфічного супроводу
геологорозвідувальних робіт у нафтогазоносних регіонах вирішується низка стратиграфічних проблем:
1) глобального рівня – визначення статусу застосування нової редакції Міжнародної стратиграфічної
шкали (МСШ) та приведення у відповідність хроностратиграфічних підрозділів у схемах фанерозою України, визначення рівнів глобальних стратиграфічних
меж ярусів згідно з рекомендаціями з вибору точки
глобального стратотипу границь (ТГСГ), визначення
обсягів ярусів, що мають статус неофіційних в МСШ,
тощо; 2) регіонального рівня – ревізія регіональних
підрозділів усіх систем фанерозою, створення біозональних, палеомагнітних шкал, розробка, модернізація кореляційних стратиграфічних схем відповідних
структурно-тектонічних регіонів України.
Всі означені проблеми мають ґрунтовне фактологічне забезпечення особливо з мікропалеонтології.
Так у відділі стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів, починаючи зі створення кабінету
Донбасу у 1934 р., а в повоєнні роки з палеонтологостратиграфічних досліджень Великого Донбасу, ДДЗ,
Волино-Поділля і Переддобрудзького прогину, монографічно вивчались форамініфери канд. геол.-мінерал.
наук Н.Є. Бражніковою, П.Д. Потієвською та д-ром
геол.-мінерал. наук М.В. Вдовенко. За їх участю були
розроблені піонерські міжрегіональні кореляції палеозойських відкладів України, регіональні стратиграфічні схеми, видано довідники, зокрема з систематики
форамініфер (В.М. Вдовенко), тощо. Ці фахівці знані
своїми працями як в близькому, так і далекому зарубіжжі. На жаль, є тільки один спадкоємиць їх численних напрацювань. Це аспірант М.В. Вдовенко –
В.І. Єфименко.
З інших мікрофосилій палеозою досліджувались
остракоди (д-р геол.-мінерал. наук С.В. Горак, канд.

геол.-мінерал. наук В.С. Крандієвський), граптоліти
(д-р. геол.-мінерал. наук П.Д. Цегельнюк).
Кандидатами
геол.-мінерал.
наук
Т.І. Немировською,
О.М. Ліпняговим,
Р.І. Козинською за конодонтами розроблено біозональні шкали верхнього девону ДДЗ, середнього карбону Донбасу (верхньосерпуховських, башкирських,
нижньомосковських відкладів). Т.І. Немировська бере
участь в розробці багатьох міжнародних проектів з
проблем стратиграфії палеозою.
Канд. геол.-мінерал. наук Кир’яновим В.В. досліджено акритархи, розроблено стратиграфічну схему
відкладів докембрію України та виконано їх кореляцію з Сибірською платформою.
Залишки судинних рослин карбону в метаосадових
товщах Українського щита, Карпат, Добруджі вивчали кандидати геол.-мінерал. наук О.О. Асєєва,
В.В. Фуртес та д-р. геол. наук Т.П. Міхніцька.
В.В. Фуртесом виділені печінкові мохи з карбонатних
відкладів білокоровицької структури та уточнено
стратиграфію кам'яновугільних відкладів північнозахідної частини ДДЗ. Мікрофітофосилії з розрізів
венду з метою детальної стратифікації вивчались
О.О. Асєєвою. В теперішній час систематичний склад,
їх стратиграфічна приуроченість досліджується канд.
геол. наук К.В. Іванченко.
Канд. геол.-мінерал. наук А.А. Іщенко, вивчаючі
синьо-зелені, жовтозелені, зелені, червоні і бурі водорості, дійшла висновку, що вони існували в довендський час і використала їх для стратиграфічних і палеогеографічних реконструкцій південно-західної частини Східно-Європейської платформи (СЄП). Значний
внесок у вивчення палінології палеозою метаморфізованих порід Мармароського масиву зроблено канд.
геол.-мінерал. наук М.Т. Сергеєвою. Канд. геол. наук
Н.І. Боярина для регіональних біостратиграфічних
кореляцій пермських відкладів використовує рослинні
угруповання.
Значним є вклад канд. геол.-мінера. наук
О.І. Берченко у детального вивчення вапнистих водоростей з відкладів турнейського і візейського ярусів
ДДЗ, розробку літолого-фаціальних критеріїв пошуків
біогермних споруд візейського віку за мікрофаціями і
водоростями, створення стратиграфічних схем. Ці
дослідження продовжує учень О.І. Берченко – канд.
геол. наук О.А. Сухов.
Розроблено методичні основи нового наукового
напряму – палеобіогеоценології (д-р. геол.-мінерал.
наук О.К. Щоголєв).
Відділ стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів, з часу його заснування у 1947 р. очо-

лила учениця П.А. Тутковського, мікропалеонтолог
від
бога,
д-р
геол.-мінерал.
наук,
проф.
О.К. Каптаренко-Чорноусова, автор понад 200 робіт зі
стратиграфії, палеонтології та палеогеографії мезозою
та кайнозою України, серед яких превалюють монографії з систематики, монографічного опису форамініфер.
Вона
виховала
багато
фахівцівмікропалеонтологів які опанували різні групи мікрофосилій. Серед її учнів – кандидати геол.-мінерал.
наук
Є.Я. Краєва,
О.С. Ліпнік,
С.А. Люльєва,
Д.М. П’яткова, Л.Ф. Плотнікова, М.М. Пермякова,
В.С. Горбунов та багато ін. Особлива увага приділяється мікрофауністичним дослідженням які були започатковані П.А. Тутковським. Так, вивченням юрських форамініфер СЄП і прилеглих територій, розробкою стратиграфічних схем, палеогеографією юри
займається Д.М. П’яткова.
Л Ф. Плотнікова – знаний фахівець зі стратиграфії, мікрофауни крейдових відкладів. За розробленими нею
оригінальними методиками з вивчення докембрійської,
ранньопалеозойської мікрофауни вперше в світі доведено
тваринне походження основної групи акритарх
Leoishperidia, відомих з протерозою до теперішнього часу,
і доведено, що вони є предковими формами форамініфер..
Упродовж багатьох років мезозойські остракоди вивчала М.М. Пермякова. Результатом цих досліджень
стало обґрунтування стратиграфічних підрозділів за остракодами, створення палеонтологічного довідника. Дослідження цих фахівців з мікрофосилій оприлюднені в
чисельних монографіях, довідниках, статтях, препринтах.
У відділі палеонтології та стратиграфії мезозойських відкладів (науковий керівник – д-р геол.-мінерал.
наук М.М. Іванік) працюють молоді мікрапалеонтологи - з нанопланктону (Л.М. Матлай), з кременистих
органічних
решток
(радіолярії,
губки)
(Ю.В. Клименко), з форамініфер (Ю.В. Доротяк),
палінолог В.Ю. Очаковський.
Значні успіхи є і у вивченні рослинних мікрофосилій мезокайнозою. Так, палінокомплекси з тріасових
відкладів Донбасу досліджені канд. геол.-мінерал.
наук Г.Г. Яновською, відтворено рослинний покрив і
етапність його розвитку в тріасовому і юрському періодах на території України і Молдавії.
Д-ром. геол.-мінерал. наук М.А. Вороновою монографічно описані і систематизовані спори і пилок ранньої
крейди України, встановлено етапність розвитку ранньокрейдових флор, простежено широтну зональність, реконструйовано палеоландшафти на території
СЄП. Її дослідження продовжує канд. геол. Наук
О.А. Шевчук, яка розробляє біостратиграфію крейдових відкладів за мікрофітофосиліями.
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Палінологічна характеристика флор кайнофіту відображена в роботах Р.Н. Ротман, д-ра. геол.-мінерал. наук
С.В. Сябряй, д-рів геол. наук О.А. Сіренко і М.С. Комар.
С.В. Сябряй вирішено проблему становлення та тенденції
розвитку неогенової флори Карпат, реконструйовано умови формування палеогенових та неогенових вугленосних
формацій України та Угорщини. Вона бере участь в розробці Міжнародної програми NECLIME (неогенові клімати).
О.А. Сіренко розроблені критерії стратиграфічного розчленування пліоцен-плейстоценових відкладів за палінологічними даними. М.С. Комар досліджує характер зміни споропилкових спектрів плейстоцен—голоценових відкладів
півдня України.
Історія існування відділу стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів практично бере початок з
часу заснування Інституту, коли П.А. Тутковський започаткувавши палеонтолого-стратиграфічний напрям, очолив
відділ палеонтології і стратиграфії.
В 30-50-х роках минулого сторіччя сектор стратиграфії і палеонтології мезо-кайнозойських відкладів
очолювала д-р. геол.-мінерал. наук О.К. КаптаренкоЧорноусова. А з 1969 по 1986 р. ним керував видатний мікропалеонтолог чл.-кор. АН України, д-р геол.мінерал. наук, директор ІГН в 1971-1972 рр.
В.Я. Дідковський. Після нього також 10 років відділ
очолював знаний мікропалеонтолог д-р геол.-мінерал.
наук Б.Ф. Зернецький. У відділі отримали високу
кваліфікацію і захистили докторські і кандидатські
дисертації під керівництвом В.Я. Дідковського:
ММ. Іванік – також мікропалеонтолог, д-р геол.мінерал. наук, нині керівник відділу мезозою; д-р
геол. наук О.П. Ольштинська; канд. геол.-мінерал.
наук В.А. Коваленко, канд. геол.-мінерал. наук
Н.В. Маслун. Під керівництвом Б.Ф. Зернецького –
канд. геол.-мінерал. наук Т.С. Рябоконь, кандидати
геол. наук Ю.В. Вернігорова і Т.В. Шевченко.
Мікропалеонтологи беруть активну участь у
виконанні фундаментальних і прикладних досліджень
з розробки та обґрунтуванні палеоокеанологічних,
еволюційних, палеоекологічних
критеріїв стратиграфічного поділу
кайнозою зо мікрофосиліями,
у
створенні
схем,
розробці та впровадженні новітніх
методик, зокрема радіобіохронологічних, мікропланктонних даних для кореляції з міжнародними океанічними шкалами.
Удосконалюються і методичні засади дослідження
мікрофауни, які започаткував П.А. Тутковський. Застосовуються хімічні, фізичні методи, зокрема ультразвукове вилучення мікрорешток, спектроскопічне,
електронномікроскопічне дослідження (Б.Ф. Зернецький), розроблено методику мікробіохімічного
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дослідження форамініфер (М.М. Іванік). А в дисертаційних роботах останніх років вже майже
обов’язковою стає застосування електронної мікроскопії (Ю.В. Вернігорова, Т.В. Шевченко та ін.). Значущим є створення в ІГН такої сучасної лабораторії
(керівник – д-р. геол. наук С.Б. Шехунова), де молоді
науковці, аспіранти зможуть проводити дослідження
на новітньому рівні з використанням різних технологій.
Крім форамініфер для вирішення зазначених проблем
застосовуються й інші групи мікрофосилій.
Остракоди – група, якій, порівняно з форамініферами і
нанопланктоном, приділяється значно менша увага при
біостратиграфічних побудовах. Найчастіше остракоди
використовуються для стратифікації кайнозойських відкладів, про що свідчать наукові роботи кандидатів геол.мінерал. наук Ю.Б. Люльєва і В.А. Коваленка. Д-ром геол.
наук Н.І. Дикань розроблено теоретичні засади систематичного вивчення викопних остракод, опубліковано довідник-визначник «Четвертинні остракоди України».
Радіолярії – група, вивченню якої приділяв значну
увагу П.А. Тутковський, а продовжували його справу
О.К. Каптаренко-Чорноусова, В.С. Горбунов. Але, не
зважаючи на її ортостратиграфічність, особливу значущість при розчленуванні кременистих порід, зараз
ця група в біостратиграфії мезокайнозою України
практично не використовується.
М.М. Іваніком започатковано новий напрям – біостратиграфія за спонгіофауною. Ним, на підґрунті
принципово нового методичного підходу до вивчення
спікул губок, з застосуванням евристичного моделювання, проаналізовано проблеми систематики губок,
створено паратаксономічну класифікацію спікул губок, що уможливила їх застосування для стратифікації та міжрегіональних кореляцій кременистотеригенних відкладів мезозою та кайнозою.
Пріоритетного розвитку набуває альгологічний
напрям, особливо такі ортостратиграфічні групи як
нанопланктон, диноцисти, діатомеї та ін.
Нанопланктон – одна з найважливіших груп для
вирішення проблем біозонування мезозойських та
кайнозойських відкладів, знайшла своє відображення
в фундаментальних розробках д-ра. геол.-мінерал.
наук, проф. А.С. Андреєвої-Григорович, канд. геол.мінерал. наук А.С. Люльєвої, у дослідженнях кандидатів геол. наук А.В. Шумника і Д.Д.О. Ваги.
Вивчення органікостінного мікрофітопланктону –
диноцист, з метою детального розчленування розрізів
створення
біозональних
шкал
проводиться
А.С. Андреєвою-Григорович,
С.А. Люльєвою,
А.Б. Стотландом, Т.В. Шевченко.
Діатомеї – група надзвичайно важлива для створення біозональних біостратиграфічних шкал теригенно-кременистих відкладів кайнозою, репрезентована в Україні працями О.П. Ольштинської. Створено комп’ютерний «Атлас викопних діатомових
водоростей кайнозою України» та навчальний посібник «Основи мікропалеонтологічного аналізу».
Особливо слід відмітити роль мікропалеонтології
у вирішенні геостратиграфічних, геохронологічних,
геострукурних прогнозних задач в нафтогазовій геології. Мікропалеонтологи Інституту приймають саму
активну участь у вирішенні цих завдань в усіх нафто-

газоносних провінціях України — Карпатській, Дніпровсько-Донецькій, Азово-Чорноморській.
Значний вклад мікропалеонтологів і стратиграфів
у вивченні стратиграфії і палеонтології океанічних
осадків. Морські палеонтолого-стратиграфічні дослідження започатковані чл.-кор. АН УРСР В.Я. Дідковським, проводилися за матеріалами численних
морських експедицій в Світовому океані та внутрішніх
морях
(П.Ф. Гожик,
В.Н. Семененко,
Б.Ф. Зернецький, М.М. Іванік, Д.Є. Макаренко). Матеріали опрацьовували Л.О. Дігас, В.С. Горбунов,
С.Я. Люльєва, Н.В. Маслун, Ю.В. Вернігорова.
Ведуться палеонтолого-стратиграфічні дослідження в
Приантарктичних морях (П.Ф.Гожик , М.М.Іванік ,
О.П. Ольштинська, Ю.В. Вернігорова та ін.).
Цей, далеко неповний, побіжний, перелік мікрофауністичних досліджень тільки в ІГН НАН України свідчить, що
мікропалеонтологія як велике відкриття Павла Аполлоновичем Тутковського – ця практично нанотехнологія в геології з
великою роздільною здатністю, яка дозволяє на макро- і
мікрорівнях вирішувати теоретичні і прикладні задачі стратиграфії: хроностратиграфічні, регіонально-стратиграфічні з
метою створення стратиграфічної бази для геологічного
картування та пошуків корисних копалин.
Визнання
мікропалеонтологічної
школи
П.А. Тутковського, ефективність її діяльності, а від
так ім’я цього талановитого вченого і педагога втілено в працях, названих його іменем викопних організмах, вулицях, наукових і виробничих організаціях, де
працювали і працюють його вихованці і послідовники. На Україні створено Інститут Тутковського, одним із напрямів діяльності якого є підвищення кваліфікації фахівців з геології та освоєння нафтогазових
родовищ, літології, стратиграфії, фаціального аналізу
тощо за інноваційними програмами, орієнтованими на
передові досягнення науки, техніки і технологій в
галузі геологічної розвідки та розробки корисних
копалин. У 2007 р. Національною Академією наук
України засновано премію ім. П.А. Тутковського за
видатні наукові досягнення з геології, географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології.
Першими
лауреатами
премії
стали
вченіпалеонтологи ІГН НАН України за цикл наукових
праць: П.Ф. Гожик «Пресноводные моллюски познего
кайнозоя
Юго-Восточной
Европы»,
2006;
М.М. Иваник «Палеогеновая спонгиофауна ВосточноЕвропейской платформы и сопредельных регионов»,
2003; П.Ф. Гожик, Н.В. Маслун, Л.Ф. Плотнікова,
М.М. Іванік, Л.М. Якушин, І.І. Іщенко «Стратиграфія
мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря», 2006. Мотивація вибору цих
праць зумовлена, тим, що в них висвітлено основні
аспекти сучасних стратиграфічних проблем, розглянуто питання розробки теоретичних та практичних
засад детального розчленування кайнозою на системній основі, створення інтегрованих подійностратиграфічних моделей окремих структурнотектонічних регіонів та басейнів України. У 2010 р.
вищезазначену премію за наукову роботу «Систематика четвертинних остракод України» отримала
Н.І. Дикань. Лауреатами Премії у 2012 р. стали Вялова С.О. та Палій В.М. за бібліографічну роботу «Олег
Степанович Вялов. Очерки жизни и деятельности»,

що присвячена видатному вченому геологупалеонтологу, першому президенту Українського
палеонтологічного товариства.
В Україні превалюючим є напрям традиційної
стратиграфії, спрямований на подальшу деталізацію
стратиграфічних схем на комплексному методичному
підґрунті. Розвивається і такий напрям пізнання еволюції біосфери, як подійно-динамічна стратиграфія.
Вже в ХІХ ст. були дані настанови на створення геолого-палеонтологічного літопису докембрію і фанерозою. В оригінальному вченні П.А. Тутковського про
біосферу, що було створено незалежно від академіка
Вернадського В.І., концепція біосфери як сукупності
живих організмів, котрі не можуть існувати за іншими
сферами, ґрунтується на еволюційній зміні біосфери
«за часи геологічної історії Землі щодо багатства
форм та числа особів, та щодо висоти їх організації». І зараз, коли на часі створення Геохронологічного календаря, в пізнанні етапів розвитку біосфери
особливого значення набувають геолого-стратиграфопалеонтологічні аспекти в яких відображаються просторово-часові закономірності функціонування відповідних систем фанерозою. Тому, створення інтегрованих подійно-стратиграфічних моделей окремих структурно-тектонічних регіонів та басейнів сприятиме
розшифровці процесів і явищ фанерозойської історії,
а відповідно і розвитку вчення про Біосферу.

Академік П.А. Тутковський
ПРАЦІ АКАДЕМІКА П.А. ТУТКОВСЬКОГО З ВИКОПНОЇ
МІКРОФАУНИ (1886-1925)
1886. Заметка о фауне пестрых глин с. Чаплинки, Киевской
губ. – ЗКОЕ, т. VIII, вып. 1, с. 173-183, 2 табл.
1887. О фауне пестрых глин с. Чаплинки, Киевской губ. –
ЗКОЕ., т. VIII, вып. 2, прот. засед. за 1886 г., с. III и XXXI.
(Реф.: Moroziewicz , 1886, t.V,р.446).
1887. О фораминиферах буровой скважины в Киеве. — ЗКОЕ,
т. VIII, вып. 2, прот. засед. за 1686 г., с. XV-XVI и XXXI.
1887. Фораминиферы из третичных и меловых отложений
Києва. Статья 1. – ЗКОЕ, т. VIII, вып. 2, с. 345-360, табл. III-VII.
(Реф.: Bull. Soc., Belg. Geol., Hydrol. Et Paleont., 1887, t. I, рrос,
verb., р.195 ).
1888. Фораминиферы голубоватой глины из буровой скважины
на Подоле в Киеве. – ЗКОЕ, т. IX, прот. засед. за 1887 г., с.
XLIV-XLV и СХХII.
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1888. Фораминиферы из третичных и меловых отложений
Києва. Статья 2. — ЗКОЕ. т. IX, стр. 1-65, табл. I–IX. (Реф.:
Jahrb. N. Miner., Geol. U. Palaeont., 1889, Bd.I, S. 510-511).
1890. Фораминиферы из Керченского неогена. — ЗКОЕ, т. XI,
вып.1, прот. засед. за 1889 г., с. LXXIII и ХСIII.
1892. Геологический характер микрофауны Киевской сдондилувой глины. – ЗКОЕ, т. XII, вып.2, прот. засед. за 1892 г., с.
ХХIII-ХХХ и LXXVI.
1892. О микрофауне некоторых третичных осадков Волынской
губ. – ЗКОЕ, т. ХII, вып.2, прот. засед. за 1891 г., с. ХХХVXXXVIII и LXXVI.
1892. Об ископаемой микрофауне градижского мергеля. –
Материалы к оценке земель Полтавской губ., под ред. проф.
В.В. Докучаева, вып. 15, Кременчугский уезд, с. 31-33.
1894. Вниманию русских геологов. – Дневник IX съезда русск.
естествоисп. в Москве 1894 г., № 7, с. 28.
1894. О геологическом характере микрофауны некоторых
третичных отложений Подольской губ. – ЗКОЕ, т. ХIII, прот.
засед. за 1892 г., с. VI-XIII и LX, табл. А. (Реф.: Koken, Jahrb. N.
Miner., Geol. U. Palaeont., 1889, Bd. II, S. 3, № 450).
1894. Дополнение к микрофауне спондилувого яруса. О микрофауне градижского мергеля Полтавской губ. – ЗКОЕ, т. ХIII,
прот. засед. за 1892 г., с. XVII-XXV и LX. (Реф.: Koken, Jahrb.
N. Miner., Geol. U. Palaeont., 1889, Bd. II, S. 3, № 450).
1896. Об олигоценовых окаменелостях с. Мандриковки Екатеринославской губ. – ЗКОЕ, т. ХV, вып.2, прот. засед. за 1895 г.,
с. XXI - ХХII и LI.
1897. К геологии Луцкого уезда Волынской губ. О послетретичном мергеле с. Кульчина. – Ежегодн. геол. и мин. России, т.
II, отд. I, с. 1-8.
1898. Микрофауна мела Люблинской губ. – Матер. для геол.
России, т. XIX (в статье Криштафовича), с. 5-6.
1898. Последовательность ископаемых микрофаун южной
России. – Ежегодн. геол. и мин. России, т. III, отд. I, с. 76-78.
(Реф.: Каракаш Н.) Там же, 1904-1905, г. VII, отд. III, с. 13 и. 38.
1898. О последовательности ископаемых микрофаун южной
России. – Дневн. X съезда русск. естествоисп. в Киеве, №. 3-4,
с. 89-90.
1899. К геологии Луцкого уезда Волынской губ. – ЗКОЕ, т.
ХV1, вып.1, прот. засед. за 1896 г., с. ХVIII-ХХV и LVII.
1899. Второе дополнение к микрофауне спондилувого яруса.
Микрофауна спондилувой глины из Черниговской губ. (буровая скважина на станции Бобровица). – ЗКОЕ, т. ХVI, вып.2,
прот. засед. за 1897 г., с. ХХV-ХХVIII и СIХIХ. (Реф.: Андрусов. – Ежегодн. по геол. и мин. России, 1903 - 1904 г., т. VI, отд.
III, c. 6; Geol.Centralbl., 1902, Bd. II, S. 115).
1899. О некоторых новых колодцах в Киеве. I. Колодезь Киевского казенного винного склада № 1-2. – ЗКОЕ, т. ХVI, вып.2,
прот. засед. за 1897 г., с. ХLII-LХХХV и СLХIХ. (Реф.: Андрусов. – Ежегодн. по геол. и мин. России, 1903-1904 г., т. VI, отд.
III, с. 6; Geol. Centralbl., 1902, Bd. II, S. 43 u 131).
1899. Фораминиферы из буровой скважины в с. Денисовке
Лубенского уезда Полтавской губ. – ЗКОЕ, т. ХVI, вып.2, прот.
засед. за 1897 г., с. ХХХIХ-ХСIV и СLХIX. / Реф.: Андрусов. –
Ежегодн. по геол. и мин. России, 1903-1904 г., т.VI, отд. III,
с. 6; Geol.Centralbl., 1902, Bd. II, S. Geol. Centralbl., 1902, Bd. II,
S.122-123, № 354).
1899. Еще о некоторых колодцах в Киеве (о буровом колодце
киевского казенного склада № 2 и о буровых скважинах на
заводе Карбоник в Киеве). – ЗКОЕ, т. ХVI, вып. 2, прот. засед.
за 1897 г., с. ХСVI-СХIХ и СLXIХ. (Реф.: Geol. Centralbl., 1902,
Bd. II, S. 237, № 650).
1899. Новое глубокое бурение в Киевской губ. (Трощинская
буровая скважина). – ЗКОЕ, т. ХVI, вып.2, прот. засед. за
1897 г., с. СХIХ-СХХIV и СLХIХ – СLХХ. (Реф.: Geol.
Centralbl., 1902, Bd. II, S.45, № 132 ).
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1899. Фораманиферы из меловых отложений Люблинской губ.
– ЗКОЕ, т. ХVI, вып. 2, прот. засед. за 1897 г., с. СХLI-СХLIII и
CXX. (Реф.: Каракаш Н. – Ежегодн. геол. и мин, России, 19041905 г., т. VII, отд. III, с. 12-13 и 37-38; Geol. Centralbl., 1902,
Bd. II, S.122, № 353).
1899. Несколько слов о киевской спондилувой глине и апатитовых песках. – т. ХVI, вып. 2, прот. засед. за 1897 г., с. СХLIIIСLII и СLХХ. (Реф.: Андрусов. – Ежегодн. по геол. и мин.
России, 1903-1904 г., т. VI, отд. III, с. 6; Geol. Centralbl., 1902,
Bd. II, S.105, № 307).
1899. Библиографический указатель литературы по ископаемым и ныне живущим фораминиферам за 1889-1898 гг. –
ЗКОЕ, т. ХVI, вып.1, с. 137-240.(Реф.: Glinka. – Geol. Centralbl.,
1901, Bd. I, S.26, № 81, 1902, Вd. II, S. 31, № 95; Shellwien.
Jahrb. N. Min., Geol. U. Paleont., 1902, Bd. I, H.I, S. 154. Отзыв
Woodward and Sherborn. – ЗКОЕ, т. XIХ. прот. засед. за 1903 г.,
с. LXV).
1899. К геологии Луцкого уезда Волынской губ. – Ежегодн. по
геол. и минер. России, 1899 г., т. III, отд. I, с. 110 и 118. (Реф.:
Каракаш Н. Там же, т. IV, отд. III, с. 11-37).
1901. Палеогеновый мергель Луцкого уезда. – ЗКОЕ, т. ХVII,
прот. засед. за 1898 г., с. XI-XXX и LXXХIХ. (Реф.: Андрусов.
– Ежегодн. геол. и мин. России, 1903-1904 г., т. VI, отд. III, с. 8;
Niedzwiedzki. Kosmos, 1902, t. XXVII, z. 2-4, р. 165; Geol.
Centralbl., 1902, Bd. II, S. 53, № 156).
1901. Фораминиферы из сарматских отложений Кременецкого
уезда Волынской губ. – ЗКОЕ, т. ХVII, вып.1., прот. засед, за
1898 г., с. XXXIX-XLVII и LXХХIХ-ХС. (Реф.: Андрусов. –
Ежегодн. геол. и мин. России, 1903-1904 г., т. VI, отд. III, с. 2930; Geol. Centralbl., 1902, Bd. II, S. 90-91, № 258).
1901. Новые буровые скважины в Черниговской губ. (с. Холмы
и с. Корюковка). – ЗКОЕ, т. ХVII, вып. I, прот. засед. за 1098 г.,
с. LXVI -LХХIII и ХС. (Реф.: Geol. Centralbl., 1902, Bd. II,
S. 702, № 2105).
1901. Sur les foraminiferes de la marne a Spondilus de Kiev. – Bull.
Soc. Belge Geol., Hydrol. Et Palaeont., t. VII (1898). S. 9-21.
1903. Микрофауна третичных отложений ю.-в. части Донской
обл. – Изв. Геол. Ком., т. ХХII ( в статье Соколова), с. 394-400,
402, 412.
1903. Юго-западная часть 16-го листа общей 10-верстной
карты европейской России. Предв. отчет. – Изв. геол. ком., т.
ХХII, с. 137-531, табл. VII.
1905. О меловых отложениях южного Полесья. – ЗКОЕ, т. XIX,
прот. засед. за 1903 г., с. ХХХV и LХXXVI.
1911. Об изучении микрофауны Волынской губ. – Отчет о
деят. Общ. иссл. Волыни за 1911 г., с. IX.
1912. Послетретичные озера в северной полосе Волынской губ.
– Труды Общ. иссл. Волыни, т. X, с. 13-14 и 23.
1925. Копальні мікрофауни України, їх геологічна вага і методи їх дослідження. – К.: Вид-во АН УРСР, – ч. I. – С. 1-4. –
Табл. 1-42.
P.F. Gozhyk, D.E. Makarenko†, N.V. Maslun, G.V. Kliushyna
PAVLO APOLLONOVYCH TUTKOVSKY – FOUNDER
AND FIRST DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES OF THE NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES OF UKRAINE AND, CREATOR OF MICROPALEONTOLOGIC SCHOOL
On the 155th Anniversary of Pavlo Apollonovych
Tutkovsky – Ukrainian scientist- encyclopaedist, founder and
first director of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, one of founders of
National Academy of Sciences of Ukraine, organizer of the
Geological Museum in Kyiv and the Central Volyn Museum in
Zhytomyr, academician of Ukrainian and Byelorussian Academies of Sciences.

Жданова Л. Р.
ФОНДЫ И ФОНДОВАЯ РАБОТА МУЗЕЯ НА ПРИМЕРЕ
НАУЧНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. А. А.ЧЕРНОВА
Фондовая работа музея – является одним из ведущих направлений деятельности музея. Фондовая работа включает в себя: комплектование; учет; систематизацию музейных предметов по коллекциям и фондам; хранение музейных предметов, в том числе и
контроль за состоянием сохранности музейных предметов в помещениях хранилищ, на экспозициях, на
выставках; изучение, консервацию и реставрацию
музейных предметов и коллекций. Основное отличие
фондовой работы музея от других видов музейной
деятельности (экспозиционной и экскурсионной) строгая регламентация основных видов деятельности
нормативными документами, которые определяют
порядок учета, инвентаризации, хранения, использования музейных предметов.
Формы использования музейных фондов весьма
разнообразны. В музеях академической направленности фонды используются как – помощь в исследовательской работе; для пропаганды и популяризация
науки и ее достижений, приобщение аудитории к
знанию, к самостоятельному восприятию, осмыслению и интерпретации природных явлений.
Особенностью геологического музея имени А.А.
Чернова является ее региональная направленность в
комплектовании фондов. Так как научный геологический музей им. А.А.Чернова является структурным
подразделением Института геологии Коми научного
центра РАН, то и создание фондов напрямую связано
с деятельностью Института геологии. Динамика и
содержание поступающих коллекций отражает историю геологических интересов сотрудников института.
Формирование фондов геологического музея имени А. А. Чернова началось со дня ее основания, с
1969г. При комплектовании фондов принято брать за
основу, не отдельно взятый образец, а геологическую
коллекцию. Фонды состоят из монографических,
выставочных, рабочих и обменных коллекций. Собрание монографических и выставочных коллекций
образует основной фонд. Приемка монографических
коллекций проводится после опубликования результатов исследований образцов, входящих в коллекцию.
Все монографические коллекции выступают как приложения к научным отчетам, диссертациям, монографиям и другим публикациям. Работы по подготовке
коллекций к сдаче в музей, на начальном этапе комплектования фондов включались в планы работ лабораторий. Исключения составляют выставочные коллекции, содержащие наиболее эффектные образцы
для экспозиций. Большая часть экспонатов выставочных коллекций появляются путем приобретения за
денежные средства.
Комплектация фондов музея рабочими коллекциями происходит не планомерно. В состав рабочих
коллекций входят собрание каменного материала еще
не изученный в лабораторных условиях, но имеющий
привязку к месторождению.
Коллекции, поступающие в фонды, проходят научную инвентаризацию. Она предполагает анализ пос-

тупающего материала и его закрепление к соответствующему подразделению основного или рабочего
фонда и т.д. Данные фиксируются в учетной документации музея, которая состоит из:
-книги регистраций коллекций;
-паспорта коллекции;
-описи образцов коллекции;
-учетной карточки образцов;
-книги приема-выдачи коллекций;
-книги учета рабочих коллекций.
В книге регистраций фиксируется порядковый номер записи, номер коллекции, Ф.И.О. автора коллекции, содержание коллекции, возраст, место и дата
сбора коллекции, дата поступления в музей, объем
коллекции, название печатной работы и место хранения. Паспорт и опись образцов коллекции заполняется автором. В первой графе описи коллекций записывается порядковый номер образца, он же будет музейным номером. Порядковый номер фиксируется в
виде дроби: в числителе указывается номер коллекции, а в знаменателе порядковый номер. Во второй
графе записывается полевой номер образца, если он
имеется, а в третьей графе номер сопутствующего
шлифа, шлиха; В четвертой графе приводится описание объекта, в пятой графе заносится возраст, в шестой фиксируется место взятия образца (район бассейн
реки, номера обнажений и выработок и т.д.), далее
место хранения и в примечании указывается количество дубликатов данного номера, сведения о произведенных анализах, фамилия сборщика, если материал
собран другим лицом. Здесь же производится отметка, если образец утерян или передан куда-то. Описи
обязательно подписываются автором. На каждый
образец составляется учетная карточка (музейная
этикетка), куда вписываются данные с описи коллекции. Для коллекций шлифов вместо учетной карточки
прилагается авторское описание шлифа, которое хранится вместе со шлифом.
Коллекции хранятся в шкафах с выдвижными лотками и на стеллажах. Во всех случаях образцы размещаются вместе с этикетками. Все коллекционные
материалы могут быть использованы для экспозиций,
также, по решению ученого совета Института, могут
использоваться для дальнейших исследований.
В настоящее время фонды геологического музея
составляют 154600 единиц хранения. На первое января 2013 основной фонд музея состоит из 588 коллекций с общим объемом 69600 единиц хранения. Фонд
рабочих коллекций состоит из 152 коллекций с объемом 85000 единиц хранения.
Превращение музейного фонда в стройную научно
организованную систему является довольно сложной
задачей. Система научно-организованного фонда
создается постепенно, по мере осуществления классификации и систематизации музейных коллекций.
Проведение работы по объединению музейных предметов или коллекций в новые или включению в уже
существующие тематические или типологические
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группы позволяет приступить к созданию каталогов и
путеводителей по фондам.
В 1980-е годы была начата работа по каталогизации музейного фонда. В 1980 г. был опубликован
первый «Каталог монографических палеонтологических коллекций», составителем которого была Дина
Михайловна Томова. Каталог был выпущен с целью
ознакомления с монографически описанными палеонтологическими коллекциями, принятыми в музей с
1969 по 1978 год. Первый каталог содержал сведения
о 73 коллекциях к опубликованным работам и о семи
коллекциях к неопубликованным палеонтологическим сводкам. В основном, в каталоге имелись сведения о хранимых в музее коллекциях фауны и флоры
фанерозоя СССР, собранных и изученных сотрудниками Института геологии. В систематический перечень также были включены сведения об обменных
палеонтологических коллекциях из США. Каталог
был составлен в алфавитном порядке авторов монографий с указанием музейного номера коллекций,
названия работы, места и года издания, наименования
групп ископаемых остатков, количество наименований видов в работе и в коллекции (в том числе новых). Приводится список голотипов, имеющихся в
коллекции, и их номера. Коллекции одного и того же
автора были приведены в хронологическом порядке.
Также каталог сопровождался авторским, систематическим и стратиграфическим указателями.[1]
В 1997 г. А. И. Чумаковой и С. И. Плосковой был
опубликован «Каталог монографических коллекций»
с данными на апрель 1997 г. Каталог содержит информацию о 424 монографически изученных коллекциях
с общим объемом 48409 единиц хранения. Данная
работа состоит из двух частей. Первая часть состоит
из авторского каталога, который был составлен в
алфавитном порядке авторов монографий с указанием
музейного номера коллекций, названия работы, места
и года издания. Вторая часть представляет собой книгу учета коллекций. Она состоит из списка научных и
выставочных коллекций с данными о номере коллекции, Ф.И.О. автора коллекции, содержании коллекции, возрасте, месте сбора коллекции и подробная
информация об объеме коллекции (кол-во образцов,
препаратов, шлифов и аншлифов). В каталоге также
имеется подраздел, где весь фондовый материал сгруппирован по типам коллекций. Выводы же о типах
коллекций делается после анализа темы монографической работы. По тематике они разделены по следующим группам коллекций: палеонтология – 321 кол.;
минералогия – 60 кол.; литология (стратиграфия,
тектоника) – 38 кол.; петрография – 37 кол.; полезные
ископаемые – 38 кол.; выставочные – 41 кол.
В целях удобства пользования каталог сопровождается авторским, географическим указателями [2].
На данный момент «Каталог монографических коллекций» дополнен сведениями о вновь поступивших
коллекциях на период с 1997 г. по 2012 г. и готовится
к изданию, которая будет содержать информацию о
588 коллекциях основного фонда. В новом каталоге
появится более подробная информация по типам коллекций. В разделе минералогии в блоке о районе сбо-
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ра коллекций появилась графа с вариантами минералогического районирования региона. Распределение
литологических и петрографических коллекций идет
по провинциям тектонического районирования. Минерально-сырьевые коллекции сгруппированы по
промышленной классификации месторождений полезных ископаемых (по П. М. Татаринову, А. Г. Бетехтину с упрощениями). При систематизации собрания
палеонтологических коллекций описание каждого
типа ископаемого организма выносится в отдельную
таблицу. Внутри таблиц идет описание групп ископаемых животных в геохронологической последовательности с указанием района сбора, номера коллекции
и автора коллекции.
Благодаря проведению широких минералогических исследований, в музее собран богатый материал, позволяющий дать довольно полную общую минералогическую характеристику региона. Проведенная в последние годы инвентаризация минералогического монографического фонда и анализ опубликованных материалов, содержащих новые данные по
результатам исследований, позволил уточнить и расширить кадастр минералов Северо-Востока европейской части России. Уточненный печатный вариант
кадастра был издан в 2003 году. Кадастр содержит
сведения о 600 минеральных видах региона. В фондах
музея хранятся 43% минералов от описанных на территории региона. [3]
В планах музея стоит издание каталога голотипов.
За годы существования музея сотрудниками Института геологии были переданы на хранение образцы и
шлифы 406 новых видов и родов, найденных и описанных ими на территории региона. Каталог оригиналов будет содержать информацию о принадлежности
голотипа к какому-либо типу, отряду, семейству животного мира; номере коллекции; геологическом возрасте; местонахождении; авторское описание; фотоизображение, а также библиографическая привязка.
Оригиналы (голотипы) будут располагаться согласно
эволюционной цепи развития животного мира.
1. Томова Д.М. Каталог монографических палеонтологических коллекций.Сыктывкар: Ротапринт Коми филиала АН
СССР,1980.С.3.
2.Чумакова А.И.,Плоскова С.И. Каталог монографических
коллекций. Сыктывкар: Геопринт, 1997. С.2
3. Силаев В.И., Юхтанов П.П., Плоскова С.И. и др. Кадастр
минералов европейского северо-востока России как отражение минеральной организации геологических комплексов. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО
РАН,2003.С.19

MUSEUM FUNDS AND MUSEUM FUND WORK
BY EXAMPLE OF A.A. CHERNOV GEOLOGICAL
MUSEUM
The main principles and methods of museum collection
development are discussed. The method of scientific inventory
is described, the main points of registration documentation are
interpreted. The modern quantitative characteristics of museum
fund are given. The brief description of museum catalogues is
given: catalogue of monographic palaeontologic collections,
catalogue of monographic collections of main fund and mineral
cadastre.

Кепин Д. В.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ «АРХЕОПАРКОВ»
Со второй половины ХХ ст. в музеологии и памятниковедении активно развиваются методики создания
природных
и
историко-культурных
музеевзаповедников. Наилучшей формой сохранения недвижимых памятников является их экспонирование in
situ в специально организованном музейном парке
[14; 15; 21; 25; 26; 27; 28; 36].
Цель доклада - рассмотрение вопросов сохранения и экспонирования памятников археологии in situ в структуре
археологического музея-заповедника («археопарка»).
Общие положения музеефикации памятников
Проведение музеефикации как технологического процесса зависит от вида, типа и состояния сохранности раскрытого комплекса или отдельного объекта. Музеефикация
памятников археологии должна состоять из следующих
этапов: археологических, археолого-архитектурных (при
необходимости) и геолого-гидрологических исследований,
консервации, в исключительных случаях, реставрации и
реконструкции открытых сооружений, инженерного благоустройства территории и создания экспозиции на основе
недвижимых и движимых памятников. При музеефикации
необходимо учитывать структурные элементы культурного
слоя – скопления, остатки жилищ, остатки хозяйственных
построек, производственных комплексов и т.д. Нужно различать музеефикацию археологических памятников, расположенных собственно под открытым небом (например «открытые поселения») от экспонирования их в пещерах, гротах, под скальными навесами (т.н. «закрытые» («полузакрытые») объекты). При этом необходимо сохранить не только
внешний вид памятника (в большей степени это относится к
археолого-архитектурным объектам), а также их материальную структуру. Консервация памятников должна обеспечить сохранить их в том виде, в каком они дошли до нашего
времени или были раскопаны и исследованы археологами,
палеонтологами, геологами, палеогеографами, архитекторами. Участие палеонтологов, геологов и палеогеографов
особенно важно при изучении памятников палеолитического времени. Критериями к экспонированию должны быть:
историко-культурная значимость; степень сохранности;
характер материала; масштабы археологических раскопок и
степень изученности памятника; доступность для посетителей; по возможности учитывать все культурные слои памятника; возможность долговременной консервации; существование интерпретации археологических источников (может
быть несколько гипотез относительно реконструкции древнего поселения, а на месте раскопок воссоздается только
одна из них). При музеефикации необходимо участие реставратора.
Применение на памятниках разных методов консервации зависит от вида объекта, его сохранности, а так же от
избранного типа экспозиции:
1. Открытая экспозиция. Предусматривает экспонирование
остатков комплекса или объекта in situ (музеефицированный культурный слой по всей площади распространения
находок). Памятник должен выступать как целостный
объект музейного показа под открытым небом ( в особенности это относится к археолого-архитектурным памятникам эпох неолита, энеолита, бронзы, раннего железного
века, раннего и позднего средневековья).

2. Фрагментарная открытая экспозиция. Предусматривает
создание экспозиции in situ на отдельных участках раскопов под открытым небом (культурный слой лишь частично
музеефицируется). Памятник таким образом выступает в
виде «фрагментов» объекта музейного показа.
3. Полуоткрытая (комбинированная) экспозиция. Предусматривает создание экспозиции как in situ под открытым
небом, так и под навесами и в павильонах.
4. Павильонный способ экспонирования музеефицированных памятников (большей частью это относится
к «открытым поселениям» эпох палеолита и мезолита).
5. Закрытая экспозиция. Предусматривает экспонирование
культурного слоя в павильонном режиме как под открытым небом, так и под землей (для археологоархитектурных памятников раннего и позднего средневековья).
6. Заповедная территория при в границах распространения
культурного слоя при невозможности консервации как
всего культурного слоя, так и отдельных участков на памятнике большого научного значения.
В 80-90-х гг. ХХ в. геологами Е. М. Пашкиным,
О. Е. Вязковой и А. А. Никифоровым в науку введено
понятие «геоэкологический мониторинг» в отношении
объектов культурного наследия, в том числе памятников
археологии. Геоэкологический подход позволяет комплексно характеризовать состояние культурного слоя и
его изменений, установления негативных тенденций и
формализации информации. Это дает своевременно
принимать решение относительно разработке и применения мероприятий по сохранению объектов археологии
[4; 29; 30]. Под геологической средой понимают любые
горные породы и грунты, составляющих верхнюю часть
земной коры. Они рассматриваются как многоаспектные
системы и те, которые находятся под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека. Это
приводит к изменениям природных, геологических и
возникновению новых антропогенных процессов, вызывающих в свою очередь изменение инженерногеологических условий определенной территории. Это
та часть литосферы, в границах которой существует
человек, на которую он влияет и которая определяет
характер его деятельности [3]. Геологи В. Ф. Котлов и
Г. Л. Кофф, инженерно-геологические условия делят на
компоненты: структурно-тектонический, гидрогеологический, грунтовый. Оценочная значимость каждого из
этих
компонентов
зависит
от
региональногеологических и зонально-климатических условий [23].
Под мониторингом окружающей среды (по Р. Менному)
понимают систему повторяющихся наблюдений одного
и более элементов окружающей природной среды в
пространстве и времени с определенной целью согласно
заранее подготовленной программе [22]. Более точное
понимание понятия «мониторинг» в отношении геологической среды дано профессорами Г. К. Бондариком и
Л. А. Ярг, которые под мониторингом понимают систему информационного обеспечения процесса управления
природно-технической системы (ПТС), позволяющей
оптимизировать ее функционирование в заданном (заданных) аспекте (-ах): экологическом, экономическом,
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техническом, моральном. По своему содержанию мониторинг – это система наблюдений за режимом функционирования и прогноза функционирования ПТС. Под
ПТС понимают упорядоченную в пространственновременном
отношении
совокупность
взаимодействующих компонентов, содержащих орудия, продукты и средства труда, природные и искусственные
измененные тела, а также природные и искусственные
поля. Литомониторинг является подсистемой мониторинга среды обитания человека, включающий техносферу. Различают следующие виды мониторинга окружающей среды: геологический, географический, биологический, социальный, каждый из которых может иметь
разновидности [3].
Инженеры-геологи рассматривают каждый археологический
памятник
как
элемент
природноархеологической системы, являющейся составной природно-технической (в нашем понимании природнотехногенной) системы [4]. При этом следует обратить
внимание на укрепление грунтов культурного слоя химическим закреплением, которое может осуществляться
двумя способами: силикатизацией или смолизацией [5].
Открытые в результате археологических полевых исследований памятники подвержены выветриванию, разрушению под влиянием влажности и колебаниям температуры. Особенности культурного слоя (его физикомеханические и химические свойства) необходимо учитывать при разработке программы консервации открытых объектов с целью дальнейшей музеефикации, являющейся составной частью создания «археопарка» in
situ. Для избрания способа закрепления грунтов необходимо провести лабораторные исследования образцов
грунтов с территории памятника, подлежащего экспонированию. Перед тем, как осуществлять консервацию
для сохранения открытых памятников из разных пород
камня, необходимо изучить на месте процессы атмосферного влияния на структуру открытых остатков:
влияние ветров, солнечного света, дождя, пути распространения влажности, загрязнение атмосферы, близость
к источникам тепловых загрязнений, а также гнезд птиц.
Необходимо исследовать поверхность камня, определить его вид, сделать описание его покрытия, определить физический состав камня; выяснить причины и
пути разрушения и загрязнения, сделать описание солевого слоя и видов растительности. Также перед процессом консервации необходимо определить уровень чистоты камня [1; 6].
Особого внимания требуют проведение работ по
сохранению археолого-палеонтологических памятников позднего плейстоцена, прежде всего археозоологических объектов – хозяйственно-бытовых комплексов с остатками жилищ из костей мамонтов. Можно
выделить следующие методы их экспонирования: 1.
Демонстрация раскрытых конструкций на месте обнаружения в специально построенном и оборудованном
павильоне
в
режиме
археологопалеонтологического парка. 2. Фиксация конструктивных элементов построек в раскопе, затем их демонтаж и перенос в стационарное музейное помещение без использования монолитов. В музее проводится восстановление конструкции. 3. Взятие монолитами и перенос в стационарное музейное помещение с
проведением натурной реконструкции. 4. При невоз-
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можности использовать три предыдущих метода возможно создание «археодрома» в районе исследованного памятника, который невозможно сохранить in
situ [7]. Исследователи указывают, что для сохранения палеолитических памятников большого научного
значения с ископаемой фауной необходим специальный заповедный статус [33].
«Археопарк» как элемент природно-археологической
системы является историко-культурным музеемзаповедником (музеем «под открытым небом» - «скансеном»), создающийся на основе недвижимых памятников
археологии разного вида и типа in situ, а также в местах
концентрации памятников, которые невозможно сохранить на месте выявления, однако природный ландшафт
местности позволяет объявить территории геологоархеологическими или природно-археологическими заповедниками. Составной частью организации «археопарка»
in situ является проведение музеефикации раскрытых
комплексов и/или отдельных объектов «Археопарками»
также можно считать «вооброжаемые музеи» («археодромы» - «экспериментальные поселения», созданные в
природном парке или на специально отведенной территории, для которых не нужна разработка концепций зон
охраны археологических памятников [20; 35].
В этой связи следует указать на подготовленные проекты
создания «геопарков» в Украине [8; 16; 32; 38; 39]. Однако,
по нашему мнению такие новые музеи-заповедники как
«геопарки» с включенными в их структуру археологическими памятниками целесообразно называть природно (естественно)-археологическими, которые могут иметь свои варианты. Термин «геопарк» можно распространять только на
территорию, имеющих специальный правовой статус, где
расположены соответствующие природные памятники без
участия в их образовании антропогенной деятельности в
исторические эпохи.
Таким образом, в группе музеев-заповедников выделяется тип археологических «скансенов» («археопарков») in situ,
которые далее можно классифицировать на подтипы: естественно-археологический; геолого-археологический; археолого-палеонтологический; экоэтноархеологический; «археодром». В свою очередь «геопарки» делятся на такие подтипы: палеонтологический; карсто-спелео-археологический;
спелеоархеологический; другие [20].
При проектировании «археопарков» можна использовать и некоторые архитектурно-планировачные критерии,
апробированные при создании музеев народной архитектуры и быта (деревянного зодчества) и этнопарков [9; 10;
11; 12; 13; 34; 37].
В середине 90-х гг. ХХ в. геологом
А. Г. Купцовым и географом Е. И. Романовой предложена концепция выделения «подземной охранной
зоны» в отношении памятников архитектуры [31].
Считаем, что эта скорректированная программа может быть использована и при разработке концепций
охранных зон памятников археологии Украины, в
частности пещер, гротов и поселений с остатками
объектов из разных пород камня эпох неолита, энеолита, бронзы и раннего железного века.
Учитывая вышеизложенные разработки, мы предлагаем следующую иерархию зон охраны археологических памятников, которые могут быть музеефицированными в структуре «археопарка»: 1. – Музеефицированные объекты; зона памятника – заповедная

зона; 2. – Подземная охранная зона; 3. – Охранная
зона; 4. – Зона охраняемого ландшафта; 5. – Зона
композиционного влияния памятника; 6. – Зона регулирования застройки; 7. – Зона инфраструктуры.
Дадим краткую характеристику функциональному
назначению каждой из выделенных зон. 1. Эта зона
распространения археологического культурного слоя.
Предусматривает (там, где это возможно) экспонирование объектов in situ; 2. Выделение этой зоны особенно важно для археолого-архитектурных памятников античного времени и средневековья; 3. Предполагает сохранение и восстановление видовых перспектив со стороны главных подходов к памятнику.
Должна предусматривать современное инженерное
благоустройство территории; 4. Предполагает сохранение дальних ландшафтных фонов, видовых перспектив и композиционного соотношения новой застройки с памятником археологии. Это касается
большей частью недвижимых памятников археологии
античного времени и средневековья, которые дошли
до нашего времени в состоянии руин и находятся в
условиях инфраструктуры населенных пунктов, в
частности городов и их околиц; 6. Эта зона также в
большей мере касается археолого-архитектурных
памятников античного, славяно-русского времени и
позднего средневековья. Подземная охранная зона
памятника археологии в структуре «археопарка» in
situ должна совпадать с границами распространения
зоны памятника, охранной зоны, зоны охраняемого
ландшафта и с зоной композиционного влияния памятника и, таким образом, как бы поглощать в себе
первую, третью, четвертую и пятую охранные зоны. В
свою очередь границы зон регулирования застройки и
инфраструктуры должны совпадать.
Учитывая
особенности
археологопалеонтологических памятников плейстоцена – раннего
голоцена
совместно
с
палеонтологом
Т. В. Крахмальной, нами была предложена следующее
функциональное
зонирование
археологопалеонтологического парка: 1. – Зона памятника (заповедная зона). Территория распространения культурного слоя и костеносного; 2. – Подземная охранная зона; 3. – Зона охраняемого ландшафта; 4. – Зона
регулирования рекреации; 5. -Зона стационарной
рекреации (зона инфраструктуры); 6. – Хозяйственная
зона; 7. – Зона регулирования застройки; 8. – Буферная зона (охранная зона), прилегающая к парку. Тут
следует указать, что границы распространения культурного и костеносного слоя на поселении или стоянке могут совпадать, или костеносный слой может
распространяться за территорией формирования
культурного слоя [24].
Во время музеефикации археолого-палеонтологических памятников с остатками жилищ из костей
мамонтов необходимо участие высококвалифицированного палеонтолога-реставратора и использование полевой (лучше стационарной) палеонтологической лаборатории. Программы по сохранению с дальнейшим экспонированием таких памятников in situ
должны включать инженерно-геологическую оценку
(паспорт) территории, на которой расположен тот или
иной объект и такую же оценку состояния материальной структуры раскрытого памятника, методов кон-

сервации, инженерно-технических мероприятий по
охране: установление ворот, защитных решеток, оборудование лестниц, сооружение павильонов, навесов
и т. д.
В последнее время активизируются работы по музеефикации памятников и созданию «археодромов».
В частности, проблемам сохранения и популяризации археологического наследия была посвящена II
Международная научно-практическая конференция
«Историко-культурное наследие Тарханкута: новые
тенденции развития, новые возможности», посвященной 15-летию созданию Крымского республиканского
учреждения «Историко-археологический заповедник
«Калос Лимен»и 25-летию со дня открытия Черноморского историко-краеведческого музея (22-23 мая
2012 г.). Заповедник создан в 1997 г. на базе древнегреческого городища IV в. до н.э. – II в. н.э. Калос
Лимен (с древнегреч. – «Прекрасная гавань») (рис. 1 –
2). В 2000 г. в состав заповедника включен Черноморский историко-краеведческий музей (открыт в 1987
г.), находящемуся в одноименном поселке городского
типа, а также лапидарий (открыт в 2011 г.), размещенный во дворе музея.
С 2000 г. при заповеднике успешно функционирует программа «Музей - школе»; проходят театрализованные мероприятия - постановки спектаклей античных авторов, греческие танцы в исполнении детского
хореографического ансамбля «Капельки»; выставки
работ местных мастеров декоративно-прикладного
искусства и т.д. Планируется осуществление мероприятий по музеефикации дрвнегреческого и скифского городища Беляус («бельавуз» - с крымскотатарского «устье», IVв. до н.э. – II в. н.э.), расположенного
возле оз. Донузлав, а также греко-скифского поселения Кульчук (с крымскотатарского – «пепельный
холм», IV в. до н.э. – I в. н.э.) в 2,5 км от с. Громово
[17; 18]. C деятельностью заповедника также можно
ознакомиться на сайте: http://kaloslimen.io.ua.
Возле г. Саки с 2000 г. функционирует Международный центр экспериментальной археологии и инновационной педагогики «Кара-Тобе». Проектом предусмотрено экспозицию под открытым небом на площади 10 га. Проводится музеефикация греко-скифского
городища Кара-Тобе (IV в. до н.э.– II в. н.э.) под руководством д-ра ист. наук С. Ю. Внукова и организация «археодрома». С 2003 г. начато строительство
«скифской» деревни. Воссоздана усадьба I в. до н.э. В
башне (бывший дот) размещен Музей древностей
Северо-Западного Крыма. Организованы музейнообразовательные программы, рассчитанные на разные
возрастные группы посетителей [2]. Центр имеет свой
сайт: http://kara-tobe.h1.ru.
Таким образом, создание и функционирование «археопарков» различных подтипов даст возможность расширить сферу музейной педагогики, способствующей
популяризации достижений науки в изучение и сохранении археологического наследия, что в свою очередь
активизирует формирование у посетителей уважительного отношения к памятникам далекого прошлого.
Осуществленные проекты и проектируемые по созданию новых музейных комплексов даст возможность
расширить экскурсионно-туристическую деятельность
по
археологическим
памятникам
Украины.
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Рис. 1. Городище «Калос Лимен». 23 мая 2012 г. Фото А. Р.
Кемаловой.
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Kepin D.V.
THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO
PROJECT OF “ARCHEOPARKS”
The report deals with methodological aspects of using the archeological monuments (complexes and seperate objects) in an effort to create
a museum exposition.

The typology of “archeoparks” in situ with the objects of exhibit
in situ; without the objects of exhibit; “imagionable” museums (“archeodroms” – “experimental settlements”) is proposed. The author
considered the structure of “archeoparcks” in situ in the context of a
“zones of protection of the archeological monument”. In addition to
this the following consequens of such zones as: zone of monument
(zone of archeological cultural level), underground protection zone,
zone of protection Landscape, protection zone, zone of control building zone of monument composition influence are proposed.
Considering archeological monuments’ museification to be the
technological process the authors are of the opinion that it’s necessary
to provide the engineering-geology estimation (“archeological monument – geological surroundings”), before the stage of the conservation of the open air’ objects. Besides, it’s noted that during the elaborating of scientific concepts of “archeoparks” in situ of the different
tupes it’s necessary to have the engineering-geology certificate (estimation) of the state of safe keeping of the nature-archeological system, archeological monument-geological surroundings and also to
forsee the usage of geological monitoring on the state of safe keeping
of the open air immovable monuments in a structure of existed archeological museums – preserves as well as those projecting.

Ковтун І.А.
ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ КНИГИ ВІДГУКІВ
ДУ «МУЗЕЙ КОШТОВНОГО І ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ»
Пусть воплотится красота камней сих
в делах человеческих
Шістдесят років в селищі Володарськ-Волинський
існує створений геологами місцевого об’єднання мінералогічний музей, основу експозиції якого становить колекція Волинського родовища камерних пегматитів. Цей тривалий проміжок часу сповнений
пам’ятних подій в житті підприємства та музею, труднощів та успіхів в його розвитку, зустрічі відомих
людей і просто звичайних щирих вражень від спілкування з екскурсантами, деякі з яких за довгі роки стали справжніми шанувальниками та друзями закладу.
Унікальні зразки у вітринах, цікава екскурсія, фото на
згадку – і не так просто за цим всім звернути увагу на
ще один непримітний здається атрибут музейної
справи – книгу відгуків. Але ж дехто свої емоції та
враження розділить з близькими по приїзду додому,
інший згадає про відвідання музею в робочому колективі та більшість все-таки не промине нагоду залишити згадку про свій незабутній візит, вилити на папір
гарні слова отриманого задоволення та подяки за
можливість насолодитись красою унікальних каменів.
Цікаво інколи взяти одну з цих багатьох вже списаних книг, вчитатись уважно в зроблені в них відгуки, як перед тобою відкривається наповнююче єство
джерело людських щирості і чемності, життєвих мудрості та досвіду, творчого натхнення та душевного
піднесення. Багато завдяки цим записам стало відомо
й того, що приховав в собі час і що потрібно зараз для
встановлення правди і повернення пам’яті про те, як і
чиїми руками вершилась справа розбудови музею. Це
справжня книга життя, біографія одного окремого
закладу, яка спільно написана і шлях, котрим разом
продовжують йти всі ті, хто був ініціатором створення музею і поповнював зразками його, хто сприяв
покращенню експозиції і ретельному збереженні її
скарбів, і врешті – кожен той, хто завітав сюди і став
тим самим важливою частинкою його існування.

Досить символічно, що першим записом в книзі
відгуків, який датується 7 липня 1965 року, є враження працівників геологічного музею Академії наук
УРСР. Ці рядки дають нам уявлення про те, що собою
тоді представляв музей, з чого починалось його становлення і якими труднощами це супроводжувалось:
«Музей маленький, но впечатления очень большие. За
последние годы он пополнился интересными образцами. Желаем Вам и на дальнейшее расти в смысле
количества и качества». Пройшло ще декілька років
організаційних робіт і на сторінках книги знаходимо
схвальні оцінки, якими відмічено системність і науковість принципів формування колекції, її практична
значущість: «Музей сделан оригинально, образцы
подобраны хорошо, полное представление от геологических условий нахождения сокровищ в земной
коре и использования их в народном хозяйстве».
Переглядаючи записи далі, відмічаємо той факт,
що попри короткий термін існування музею в нього
вже з’являються постійні відвідувачі і шанувальники.
«Сколько раз я бывала здесь, но каждый раз я ухожу в
восхищение перед природой, которая создала эту
красоту и перед людьми, которые смогли достать все
это». І тому ж екскурсанту належать гарні слова поетичного змісту про вкотре побачене тут: «Топазы,
голубые как небо и бездонные, как горные озера.
Черные, как ночь морионы». А далі ще одне критичне
бачення унікальності представленого зібрання: «Для
одного месторождения это очень богатый музей».
Книги відгуків при уважному їх перегляді є просто
наповнені цікавими думками, ідеями, та побажаннями,
деякі з яких, висловлені в далекі 60-ті роки, були зреалізовані в пізніший час. «Имеющяяся небольшая площадь музея заметно сдерживает его развитие. Желательно пополнение музея не только уникальными образцами местных минералов, но и изделиями из них, породообразующими минералами пегматитовых тел. У
музея большие возможности роста за счет месторождений Урала, Средней Азии, Забайкалья». Пройде ще
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декілька десятиліть і справді, як висловився ще один
дописувач, цей «продукт творчості великого колективу спеціалістів і робітників» матиме достойні його
багатій колекцій виставочні зали, головний з яких буде
присвячено Волинському родовищу камерних пегматитів з прекрасно представленими в зразках їх складом
і структурою, будуть створені окремі колекції мінералів родовищ світу, радуватиме відвідувачів і експозиція виробів із коштовних каменів.
Наступними поколіннями розбудовників музею
була втілена й така наступна пропозиція – «желательно было бы разместить на стенах несколько фотографий забоев с уникальными находками и схему геологического строения месторождения». Так і є сьогодні:
розповідь екскурсоводів про мінерали доповнюють
цінні і ті, що стали вже архівними раритетами, фотознімки геологів поруч із добутими ними унікальними
кристалами кварців, кар’єрів і пегматитів, карта родовища, які неодмінно слід розглядати як безцінну наочну ілюстрацію тих колосальних проведених на родовищі робіт.
Буває в прочитаних рядках вгадується людина з
надзвичайно чутливою романтичною душею. «Почти
каждый из великих поэтов признавался в любви к
морю. Жаль, что они не видели здешних топазов, –
так затронули почуття відвідувача місцеві самоцвіти і
додає далі, – наверное знакомство с этими великолепными творениями природы сделало такими поэтичными, такими светлыми книги академика Ферсмана».
Інший автор відгуку, проявляючи творчий хист, запропонував увічнити в камені ще й велике ім’я тієї,
хто силою і красою своїх слів прославив волинський
край. «Предлагаем назвать уникальный кристалл берилла «Лісова пісня» в честь Леси Украинки, которая
родилась на Полесье, а чудесный кристалл топаза
напоминает «Вечерний звон» – видишь закат и слышатся звуки песни».
Взагалі кожна творча душа по-своєму відгукується
на естетику і красу й це породжує найрізноманітніші
емоції та відчуття, які інколи наповнюють її до країв:
Рождающий души каскад
Мир камня, что хранит Житомир…
Я поражен, я очень рад,
Я от престрастья чуть не помер.
Або наступні гарні слова:
Ваш музей самоцветов
На Волынской земле –
Радость добрых приветов
Иль луч солнца во мгле.
Багато також записів в книзі залишено людьми з
прагматичним і раціональним підходом, які розсудливо оцінювали поточні здобутки, але й висловлювали
вдумливі прогнози на майбутнє, не забуваючи все ж
при цьому і про прекрасне. «Рассматривая образцы
музея еще лучше видишь значение геологии в новейшей промышленности и технике и красоту камня,
которую совмещают с искусством ювелиров». А ще
один дописувач доречно згадав про ту сторону діяльності підприємства, яке добувало вкрай цінну
п’єзоелектричну сировину, що пов’язана з космонавтикою: «Приятно сознавать, что в области освоения
космоса есть вклад трудящихся рудника «Волынский»».
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Різні мотиви і очікування спонукали раніше й
спрямовують сьогодні до відвідування музею, серед
яких нерідко в записах знаходимо подібні цим слова:
«При посещении музея можно получить глубокие как
научные так и практические познания». А дехто звідси
виносить безапеляційний висновок: «Природу превзойти нельзя в неисчерпаемости ее творческих возможностей». Представник же делегації китайських підприємців висловив впевненість у неминучості подальшого служіння родовища промислово-виробничим
потребам господарства, як це і було на протязі попередніх десятиліть робіт: «Це родовище являється надбанням всього людства. Воно принесе йому неоціниму
користь».
Практичний розум і глибока душа – прекрасний
набір людських чеснот, які звучать в наступних словах, що передають переживання та заклик до Людини
бути другом природи, з розумом раціонально користуватися її дарами, не доводити до повного її винищення, а берегти і цінувати найунікальніші її прояви:
«Cовершенно необходимо на месторождении оставить
хотя бы одну камеру с кристаллами для потомков, ибо
видимо второй Волыни нет». Так сталось, що роботи
на родовищі зупинились, і можна довго сперечатись
про межі цього балансу промислових потреб та екології, а музей й надалі залишається тим куточком, де
зібрані неповторні поліські багатства. «Морионы,
топазы и бериллы – содружество не только полезное,
но и в высшей степени прекрасное» – і непотрібно,
мабуть, сперечатися, що з них першочергове і жертвувати одним на користь іншого, а бажано поєднати ці
дві цінності в одне єдине дане природою людині благо.
За шістдесят років існування музею в його житті
було чимало визначних і незабутніх подій, деякі з яких
вписані великими літерами в історію його становлення. Одним з таких важливих епізодів став приїзд до
музею учасників Міжнародного геологічного конгресу, що проходив в Москві влітку 1984 року. По собі ці
світової слави імена в геологічній науці залишили
прекрасні слова визнання унікальності колекції та
неймовірного захвату від споглядання її. Ось лише
невелика підбірка цих вражень: «Объяснения, которые
мы услышали, дали нам очень богатую информацию и
их затмило только великолепие образцов» (гості з
університету Кембріджа), «Один из самих замечательных музеев! Спасибо за возможность увидеть его и
послушать об образовании пегматитов» (науковці
США), «Чудесные самоцветы ласкают взор. Единство
науки и искусства» (професор Пекінського університету).
Це непоодинокий випадок, коли книга відгуків відобразила в собі історичні віхи життя вже навіть не
музею, а цілого селища Володарськ-Волинський. Так,
досить пам’ятним стало святкування в 1995 році 450річчя його заснування, що відзначилось проведенням
ряду солідних мистецьких, спортивних і розважальних
заходів, одним з яких також була Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Володарщина: погляд
крізь роки». Відомі науковці та краєзнавці з різних
кінців України залишили такі побажання: «Зичимо
нових творчих успіхів у розвідці надр рідної Волині на
благо незалежної України».

Сьогодні музей позиціонує себе як багатофункціональна установа, діяльність якої не обмежується лише проведенням екскурсій. Тому приємною є
позитивна оцінка цієї роботи і пропонованих відвідувачам можливостей в таких словах: «Это один из ценных островков образования, просвещения и зарождения науки в Украине». Музей орієнтується на те, щоб
ті знання, які відвідувач потенційно може взяти тут,
були якомога широкими і служили різним потребам
людини. «Информация для ума, для души, для памяти
на всю жизнь» – це гарний девіз та стимул працівникам закладу слідувати даній меті.
Обов’язково треба навести деякі витримки із зроблених записів, які являють собою цілі літературні
творіння, що насичені прекрасними художніми зворотами, яскравими епітетами та несподіваними порівняннями. «Какое замечательное разнообразие цветных пород – это палитра самоцветов для монументально-декоративной росписи», – пише митець. А чарівний талант письменника вгадується у рядках, які
належать Платону Воронько: «Ця могутня поезія
природи вічно нова, вічно свіжа, вічно святкова».
А особливо до душі припадають пронизані любов’ю слова, які висловлені у такій чутливій віршованій формі:
Виграють диво-камені
Цвітом папороті,
Яр-зелом рути,
Наче блискавка в землю канула
І її ти зумів добути.
Ці рядки були написані в книзі знаним поетом і
журналістом Валентином Грабовським, які він так
щиро присвятив поліському краю, де жив, працював і
творив.
Надзвичайно приємно відшуковувати в таких рядках ще й патріотичні нотки, адже музей хоч і є надбанням національним, в першу чергу є гордістю за
свої природні багатства краю житомирського:
Я до неба мов піднісся,
Як глянув на скарби надр.
Дороге моє Полісся,
Я за тебе гордий, рад!
Музей має честь бути пов’язаним з ім’ям справжньої величини в світі геології, видатним мінералогом і
геохіміком Олександром Євгенійовичем Ферсманом,
саме якому належить характеристика Волинського
родовища, як маленького Уралу. Ця проголошена ним
в науковому світі відзнака стала предметом гордості
нашої поліської землі. До речі, в одній з книг і знаходимо такі, висловлені гостями з Єкатеринбургу, порівняння: «Представителям настоящего Урала было
очень интересно увидеть богатства «Украинского
Урала»».
Ось чому шанованою тут є ця людина і приїзд старших колег саме з музею імені Ферсмана АН СРСР
став знаковою подією. А ще вкрай цінною та приємною була фахова оцінка цих спеціалістів музейної
справи організації та наповнення колекції нашої установи: «Имели большое счастье побывать в одном из
самых удивительных самостоятельных музеев, который бы можно сравнить с самым уникальным «занорышем»!». І закономірно, що роки натхненної праці
приносять вагомі результати, а інколи і світове ви-

знання. «Эта коллекция самая впечатляющая, которую я когда-либо видел. Вы можете заслуженно гордиться», – написала і поставила дату «17 червня 1994»
група геологів зі США.
Музей у великій мірі в своїй роботі орієнтується
на виховання та інтелектуальний розвиток молоді, на
те, щоб його відвідання стало для них гарною пізнавальною та інформаційною екскурсією в неповторний
світ каменів. Не пропустити цей важливий момент
закликає й екскурсант: «Виховне і загальноосвітнє
значення музею має бути широко використано для
формування світогляду підростаючого покоління».
Ще один аргумент необхідності таких заходів влучно
виклав старший, багатий життєвим досвідом, автор
наступних рядків: «Надіюсь, що молоді відвідувачі,
вивчившись і ставши фахівцями, повернуть минулу
славу України, як однієї з найбільш багатих країн
своїми мінеральними ресурсами». Повністю погоджуємось з цими словами, як і з наступними адресованими майбутній зміні рядками, які стосуються вже власне збереження і примноження колекційного фонду
музею: «Хочется верить, что новое поколение сумеет
высоко оценить сделанное и правильно, разумно им
распорядится».
Сьогодні в час, коли нівелюються, здавалось, вічні
моральні цінності, на противагу яким насаджується
ледь не культ спричиненого людською жадібністю
безмірного матеріального споживання, що так безжально витісняє духовність та естетику, до музею приходять люди «традиційних» ідеалів. «Если хочешь
пробудить в человеке не алчное желание прибрать к
рукам драгоценности, а зародить в нем истинную
любовь к камню, природе – ведите его в этот музей».
Неможливо перелічити всі країни та міста, професії та види діяльності, звання, нагороди та займані
посади тих людей і тих регіонів, хто і звідки приїжджали на екскурсію. США, Німеччина, Франція, Китай, Росія, Індія, Іспанія і так далі й далі – краще дослідити розміщену в музеї карту, де відвідувачі, вказуючи на свою батьківщину, практично не залишили
на ній невідміченого місця. Знані вчені та науковці,
письменники й артисти, Герої України і заслужені
працівники, представники влади та майстри спорту,
іноземці, студенти, школярі – це вкрай короткий список, щоб хоча б спробувати перерахувати екскурсантів закладу. Але про деяких з тих, хто ще й залишив
свій запис у книзі відгуків, варто все ж згадати окремо.
Наприклад, відома артистка розмовного жанру
Клара Новикова десять років тому відвідала Володарськ-Волинський, з яким у неї тісно пов’язаний
певний етап життя, і котрий за її ж словами завжди
теплою згадкою залишався в споминах про її дитинство. «Бог отметил это место. Не подведите Его!» –
такий запис вона залишила після екскурсії.
Не забув про своє коріння і народний художник
СРСР, скульптор Веніамін Пінчук: «Горд за свою
настоящую родину Володарск. Спасибо большое
людям, которые с такой любовью обогащают наш
край». А ще один уродженець цієї землі Анатолій
Пап, який починав свою трудову біографію саме на
Волинському родовищі, а потім досяг звання доктора
мінералогічних наук, дав наукову оцінку оглянутій
ним експозиції музею: «Коллекция минералов и гор-
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ных пород поразительна по красоте, подбору, удивительной игре красок и кристаллографических форм
кристаллов».
Дуже часто в записах відвідувачів знаходять місце
і глибокі філософські думки, в яких високий інтелект
віддає належне людині праці: «Чудеса не в фантазии
выдумок, а в гении человеческого ума и рабочих рук
самого Человека». А інколи споглядання здається
вічних каменів підштовхує відвідувачів до пошуків
закономірностей людського існування: «Как много
создано Природой для красоты и радости человеческого существования! Это уникальное собрание заставляет думать, чувствовать и понимать мгновенность
жизни человека. Да, нужно быть сильным, чистым как
кристалл, и излучать красоту человеческого существования – она также бессмертна…».
І все ж як завжди людина, знаючи єдині істину та
закон буття, покладає всю свою віру і надію на Господа, покірно схиляється перед словом і ділами Творця всього цього земного, дарованого Ним з такою
невичерпною та всеблагою любов’ю:
Не камінь…

Я признатись мушу,
Що бачив нині Божу Душу.
Зрозуміло, що на цьому книга відгуків не закінчується, вона лиш привідкрилась нам, і ця стаття є мала
нагода звідати таку бездонну глибину її змісту. Та й
неможливо, мабуть, осягнути всю цінність її сторінок,
адже пишеться ця книга щодня, і буде завершено
один її розділ, як автори візьмуться за продовження
свого літературно-життєвого труда. І, лише коли збіжить трохи часу, обов’язково знову захочеться взяти
його до рук, та ще і ще раз відчути ті ні з чим незрівняні відчуття любові і гордості за наш працьовитий
народ, за наш прегарний край, за наш унікальний
музей.
This paper presents the content and analysis of the records
made in the book of the museum of precious and decorative
stones Ministry of Finance in the village Volodarsk-Volynskyi.
They contain the words of delight and gratitude, beautiful poetic
lines, philosophical reflections. It is possible to study the history
and development, to name famous visitors and important events
in the life of the museum.

Комлева М.А.
РИСИ МЕНТАЛЬНОСТІ КИТАЙЦІВ (В АСПЕКТІ РОБІТ П.А. ТУТКОВСЬКОГО)
Павло Аполлонович Тутковський був видатним
дослідником Полісся і інших теренів України. Він
вивчав природні особливості цих місць, що було основною метою його робіт, але звертав увагу на місцеве населення – його життя, побут, риси характеру,
звички – те, що нині часто характеризують поняттям
ментальності. Тому, плануючи польові розвідки, він
закладав залежність їх успіху і від взаємодії з місцевим населенням, знанням їх ментальних рис [1,2].
В наш інформаційний час надзвичайно виросла
щільність контактів представників різних етносів і,
тому, проблема їх співіснування є дуже гострою.
Метою моєї роботи було вивчення ментальності китайців – чинників, які її формували впродовж тривалого історичного часу, і як вони сприяють адаптації
цього суперетносу до нинішніх умов. В даній статті
розглядаються основні ментальні риси китайців.
Основні риси ментальності китайців формувались
упродовж складної тисячолітньої історії їх етногенезу. Разом з тим, їх ментальність якби конструйована,
введена в їх плоть і кров, відображується у давніх
традиціях, ритуалах тощо [3-5, 7, 9-12].
Важлива риса китайської культури - вона колективістська. Колектив важливіший за інтереси і бажання
окремої людини - маленької частки колективу, якому
повинна абсолютно підкорятися. Соціальне положення і статус особистості контролює колектив. Цінність
людини визначається його важливістю для колективу.
Відмінна особливість китайської ментальності система «церемоній». В більшості суспільств існують
давні традиції, суворо фіксовані стереотипи поведінки, норми взаємин. Але в Китаї вони грали величезну
роль. Тому, основу китайської етики – конфуціанство,
називають етикою ритуалу . Це жорсткі і обов'язкові
регламенти називались рекомендаціями. Їм слідували
ті, хто бажав мати успіх, кар'єру, гідну репутацію.
Багато століть суспільство Китаю цементували соціа-

30

льні норми Лі. Вони визнавались беззаперечно: їх
застосовували пануючі класи в управлінні державою і
встановленні ладу в країні; для всіх - вони були правилами суспільного життя і критерієм оцінки соціальної поведінки людей.
Важлива особливість китайської ментальності місце релігії і моралі інші, ніж в країнах, де переважають світові релігії. Там мораль і етичні норми вторинні, похідні від релігії. В Китаї мораль була
первинною, а релігія - вторинною. Питання віри завжди був справою совісті кожного китайця, але порушення норм моралі, зневага до церемоній і традицій
суворо переслідувалося і засуджувалося громадською
думкою і владою.
Китайська ментальність – це дзеркальне відображення менталітету європейців. «Система програмного забезпечення» в голові китайця працює як би
навпаки. Біла стрілка в компасі китайців показує на
південь, порядок слів в китайському реченні прямо
протилежний порядку слів в більшості мов світу,
китайський колір трауру – білий. Поведінка китайця
також є практично повною протилежністю поведінки
європейця. Китайська ввічливість – це в нашому розумінні «антиввічливість». Те, що європеєць сприймає як галантність, для більшості китайців простий
розрахунок. Китаєць, що запрошує вас увійти до приміщення першим, припускає, що ви поступитесь йому
цим правом. Зазвичай, китайці сприймають і тлумачать дії іноземців по своєму.
Фахівці виділяють наступні риси жителів Китаю:
терпіння, сугестивність (переростає у фанатизм), дисциплінованість, колективізм, щедрість один до одного, патріотизм, завищена самооцінка, наполегливість і
згуртованість. Більшість з перерахованих рис відносяться до позитивних (крім фанатизму і завищеної
самооцінки).

Ментальні риси китайців викликані обмеженістю
у них природних ресурсів. Це надмірна ощадливість,
прагматизм і обачність. Для досягнення мети прагматичний китаєць вибере найбільш економний шлях.
За умов постійного дефіциту їжі покоління китайців
намагаються не витрачати зайву енергію. Прагматизм
і розважливість китайців видна в приватному житті
(наприклад, специфічному споживанні спиртних напоїв: нагрітих в маленьких чарочках), в політиці (у
будівництві тільки необхідної кількості пускових
установок міжконтинентальних ракет, а не як в СРСР
чи в США).
Ставлення в Китаї до життя. Життя в Китаї цінується низько. Це відноситься і до життя тварин
(сприйманих тільки в якості потенційної їжі), і до
людського життя. Приклади: в епоху КНР велась
боротьба з горобцями на їх знищення, бо ті їли дуже
багато зерна. В Китаї існує закон, який забороняє
рятувати людину, яка тоне (бо така її доля). В корейській війні американці були вражені: бачили, як змінювались хвилі атакуючих китайських «добровольців», практично знищувані шквальним вогнем, і потоки людських тіл. Тут проявилась риса ментальності
китайців, що важливіше не «втратити обличчя», а
смерть на полі бою для китайця в тій війні була меншим злом, ніж бути розстріляним за втечу від ворога.
Патріотизм – найважливіша якість китайця, як і готовність принести себе в жертву заради країни. Свіжий
приклад: в 1989 році придушення виступів китайських студентів вилилось в 30 тисяч вбитих, заради
стабільності держави. Патріотизм китайців спирається на багатовікову історію цієї країни. Китайці вельми
зарозуміло ставляться до представників інших народів, але вважають свою державу і культуру найдавнішими на Землі. Яким 7.0 тисяч років.
Китайська ментальність виховується. Так, історія
Піднебесної сильно міфологізована. Основна частина
історичних подій в Китаї стала сюжетами художніх
творів, по яким навчаються китайські школярі. Для
китайців ці книги служать не стільки для вивчення
історичних подій, скільки для наслідування в сучасності. У Китаї часто згадують приклади з середньовічної історії для пояснення подій і сучасної політики
КНР. Китайські діти вивчають персонажів епосу і
вчаться за вигаданими діями їхніх героїв. Вони зібрані разом у єдиному довіднику, узагальнюють основну
мораль древніх китайських художніх творів, «саньшілю цзи» (36 стратегем). Вони є загальним і
обов’язковим елементом грамотності в Китаї. Міфологізований полководець Чжуге Лян, описаний в книзі «Трицарствування», здійснює, на думку китайців,
вчинки, гідні наслідування. Зокрема, він втікає з загоном від ворогів і знаходить притулок на ніч у власника придорожньої харчевні. На наступний день бідняк і
його сім’я, що поділилися з воїнами останньою їжею,
будуть убиті, бо переслідувачі могли дізнатися про
напрям руху загону Чжуге. Звідси: союзник – це тимчасово вигідний партнер. Контакти з представниками
китайських діаспор (Росія) виявляють прояви зарозумілого відношення їх представників до корінного
населення. В Індонезії, в кінці 20 ст. саме дії китайських діаспор, спровокували тут криваві події.

Яскравим відображенням ментальності народів є
прислів’я. Прислів’я, крім стилістичної функції, додають мові певного стилю і емоційного забарвлення.
Китайські прислів’я походять від давньокитайської
писемної мови і мають дуже мало спільного з сучасною мовою. Їх просто вивчають, що є ознакою освіченості. Але, деякі прислів’я мають і недавнє походження і більш зрозумілі. Приклади китайських прислів’їв (в дужках український варіант): хто сидить на
тигрі, тому складно з нього злізти (взявся за гуж, не
кажи, що не дюж); старий кінь знає дорогу (старий
кінь борозни не псує); шакали з одного пагорба (одного поля ягода); чиновники один одного захищають
(ворон ворону око не виклює); спустився з коня, щоб
подивитися на квіти (йти в народ); у дружби немає
ціни (не май сто рублів, а май сто друзів); дивитися на
пожежу з протилежного берега (моя хата з краю);
руйнування і лиха від зрощеного тигра (пригріти змію
на груді); купити скарбницю, а повернути перли (виплеснути з водою дитину).
Основні якості китайської нації складалися століттями і тисячоліттями. На них впливали переважно
зовнішні чинники, зумовлені природними умовами,
характером побуту і праці китайців. Для боротьби зі
стихійними лихами (повені, тайфуни, засухи) були
потрібні спільні дії багатьох тисяч і навіть мільйонів
людей. В основу способу виробництва ліг принцип
колективної обробки землі, що вимагає додаткових
зусиль для створення іригаційних споруд. Скупченість проживання та оточення окремого індивідуума
безліччю собі подібних придушувало індивідуалістичні риси характеру і сприяло розвитку колективізму.
Одним з особливо помітних проявів китайського національного характеру є їх миролюбність, доброзичливість і гостинність один до одного. Вітаючись, китайці ставлять запитання «Ні цзінтянь чіфаньле ма?»,
що дослівно переводиться: «А Ви сьогодні їли?».
Подібний зовнішній прояв турботи про ближнього
йде корінням в глибоке минуле.
З іноземцями китайці ведуть себе інакше. Це необхідно враховувати тим, хто веде з ними ділові перемови, які, зазвичай, тривають довго. Китайці в них
розважливі і прискіпливі. Щоб прискорити перемови
треба заздалегідь відправляти для ознайомлення необхідні документи. Успіх в перемовинах залежить не
лише від знання їх етикету, а і вміння переконати їх
(поруч треба мати фахівців). Китайці ведуть перемови
поступово: спочатку вони намагаються за зовнішніми
ознаками визначити ієрархію переговірників, а далі
орієнтуватись на людей з вищим статусом. Китайці в
перемовах намагаються першим давати висловлюватись іншій стороні, а поступки роблять в їх кінці.
Китайці прагнуть вести перемови на своїй території,
адже згідно їх правилу «гість говорить першим». Китайці не люблять критики, навіть конструктивної.
Тому, треба її робити делікатно, без свідків. Оскільки
китайський бізнес кланово-сімейний, то не треба дивуватись їхнім питанням про вашу сім’ю – це щиро.
Китайські ділові люди цінують формальнонеформальні спілкування («корпоративні вечірки»).
Під час вечері треба потроху ласувати усе, а подякувавши за прийом, хорошу їжу і гостинність, треба
одразу після завершення вечері, уходити. Дуже важ-
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ливо бути привітним. Господині приносять квіти,
краще червоні (не бажано разом сині і білі). Дарунки
беруть не зразу і обома руками. Не бажано дарувати
дорогі подарунки.
Етногенез китайців відбувався в складних історичних умовах формування єдиної китайської держави і
китайської державності на великій, складній за природними умовами території, оточеної ворожими сусідами. Ментальність китайців визначали історикокультурні і природні чинники. Природні умови визначали розселення людей в ранні етапи їх історії, види
господарської діяльності. На більш пізніх етапах еволюції етносів природні і культурні чинники діяли
одночасно і взаємодіяли. Розмаїття культури Китаю
визначають 3 основні ціннісні системи – конфуціанство, даосизм, буддизм, які впливають на китайську
філософію, літературу, мистецтво, на життя простих
китайців, на їх ментальність. Конфуціанство на основі
гармонійного поєднання чесності і вірності, ввічливості і справедливості створює ідеал спрямований до
реального світу і до морального вдосконалення людини. Даосизм прагне вічності тіла і подовження світського життя до нескінченності. Буддизм акцентує на
потрапляння душі у рай і досягнення духом вищої
мети. Нині ці 3 вчення співіснують і взаємно впливають одне на одне. Китаєць може бути конфуціанцем і
водночас вірити у вчення даосизму і буддизму. Китайська етнічна система формувалась серед розмаїття
природних ландшафтів, в складних природних умовах. Розмаїття ціннісних систем, що вплинули на
ментальність китайців, відобразило і різноманітність
природних умов Китаю. Серед найважливіших компонентів природи – чинник території, рельєф, клімат,
ґрунти, ландшафти в цілому.
Китай нині отримав статус великої держави. І завоюванню цих позицій сприяє національний характер
китайців. Саме ментальні риси китайців дозволяють
їм перетворювати свою, у недалекому минулому відсталу напівколоніальну країну, на економічно розвинуту провідну країну світу. Важливою умовою цього
є сильна центральна влада, її внутрішня і зовнішня
політика, яка підтримується людьми. Китай, зберігши
владу Комуністичної партії Китаю, замінивши соціалістичні гасла на націоналістичні, об’єднав людей на
ґрунті покращення економічних умов життя. Це дозволяє їх успішно вирішувати складні внутрішні проблеми (соціально-економічні, демографічні, екологічні), проводити ефективну зовнішню політику (вирішення територіальних проблем, залучення капіталів
китайців-хуацяо, іноземних інвестицій тощо).
Китайці часто називають свою країну «Серединною» або «Піднебесною». В цій назві міститься великий зміст. Її можна прочитати як та, що знаходиться
між небом і землею. Разом з тим, вирази «небесна»,
«небесний» часто вважають синонімом понять «ментальність», «ментальний», похідних від латинського
слова «mens» - «думка». Тут можна вбачати зв’язок із
вживаним в езотеричній літературі поняттям «ментальний план», який називають і «небесний план» чи
«світ думки», які мають позитивне значення [8].
В національному характері китайського народу є
багато позитивних рис небесного плану, які відповідають назві країни - «Піднебесна». На наш погляд,
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виражена позитивна ментальність китайського етносу
пояснює і значний його вік.
Адже, вивчення історії етносів (народів) свідчить
про їх історичну кінцевість. Встановлено, що етноси,
які процвітали 5 тисяч років тому, нині всі зійшли з
історичної сцени, 2 тисячі років тому – збереглись
одиниці. Китайський етнос в цьому відношенні унікальний. Він почав складатись раніше за сучасні світові
релігії (крім буддизму, який більше етичний напрямок), тому на китайців великий вплив мали не релігії,
а етичні (моральні) настанови. Географічно ізольована територія з відносно обмеженими природними
ресурсами і фактично відсутніми напрямками зовнішніх експансій для їх оволодіння. Це сприяло більш
інтенсивному і, водночас, ощадливому використанню
своїх, переважно земельних ресурсів. Відображенням
цих реалій була державна політика ізоляціонізму. За
цих умов відбувалось поглиблення етичних систем
Китаю і прищеплення їх позитивних моральних основ
і простим людям і правителям. Китайські правителі в
різний спосіб оберігали країну і населення від зовнішніх небезпек (Велика китайська стіна, система ієрогліфів). Китай й досі залишається достатньо закритим.
Але нинішні умови невпинні і неминучі. Вони змінюють і сучасний Китай, який стає більш відкритим.
Він водночас проходить фази розвитку розвинутих
країн світу (індустріальну, постіндустріальну інформаційну). Звичайно отримує ті ж проблеми (екологічна), до яких додаються внутрішні – соціальноекономічні, демографічна, продовольча, ресурсна.
Вони штовхають нинішній Китай проводити більш
відкриту і помірковану зовнішню політику. Збереже
це виховану віками ментальність китайців, а в майбутньому і китайський етнос від суттєвих змін? Адже, за
даними видатного вченого Л.М. Гумільова любий
етнос у середньому існує до1,5 тисяч років, а китайський має значно більший вік. Етноси проходять певні фази розвитку, а потім зникають [6]. Визначення
стану і прогноз майбутнього етносів є актуальною
науковою і практичною проблемою.
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P. A. Tutkovskiy studied nature of Polissya and other
places, paid regard to local population – his mentality.
Mentality of Chinese folded during millenniums, in not
simple historical terms, on large, difficult on natural
terms, territory, surrounded hostile neighbours. It is educated at the same time, entered in their culture. China got
status of the large state presently, exactly due to national
character (to mentality) of Chinese. They allow them to
convert it, in near the pas backward napivkolonial'nu
country, on the economic developed leading country of
the world.

Конченко Т.О.
РОЛЬ ПАВЛА АПОЛЛОНОВИЧА ТУТКОВСЬКОГО У РОЗРОБЦІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ЛЕСУ
Павло Аполлонович Тутковський ще з раннього
дитинства проявив неабиякий інтерес до природи, до
наук, що базуються на осяжних фактах навколишнього світу. В своїй автобіографії він написав: «вже з
п'ятого класу я почав дуже захоплюватися самостійним вивченням природничих наук, в яких не було
мертвого догматизму й всі висновки були науково
обґрунтовані; в книжках з природознавства мене приваблював також матеріалістичний світогляд та відсутність містицизму» [1]. І, певне, розуміючи неможливість зрозуміти природу з усією її многогранністю у
вузьких межах знань, блискуче проявив себе в багатьох сферах наук про Землю. Наукова спадщина цього видатного вченого виражена в роботах, присвячених питанням мінералогії, петрографії, з яких він
починав, регіональній і динамічній геології, стратиграфії, геоморфології, фізичній географії, етнографії,
гідрогеології, корисним копалинам, краєзнавству та
ландшафтознавству, природному районуванню, науковій бібліографії, термінології, четвертинним відкладенням і проблемам четвертинного періоду, в яких
він проявив себе «першопрохідцем» в Україні [7].
Займаючись питанням гідрогеології і водопостачанням міст, зокрема Києва, він передбачив наявність
артезіанського горизонту і можливість використання
цієї чистої, на відміну від річкової, води. Його розрахунки зрештою виявилися вірними, а роботи надзвичайно корисними для подальшого водопостачання
Києва.
Розвиток краєзнавства в Україні багато в чому завдячує Павлу Аполлоновичу. Та щирість та відданість
з якою Тутковський П.А. пропагував красу рідного
краю, причини та історію формування українських
ландшафтів у поєднанні з талантом педагога та публіциста стали на захисті вітчизняної науки та культури.
Вернадський В.І. цілком заслужено назвав П. А. Тутковського кращим знавцем неорганічної природи
України.
Спираючись на свої неабиякі знання у багатьох галузях природничих наук він багато займаючись регіонально геологією, виводив концепції, актуальні та
прийнятні стосовно більш глобальних явищ.
Особливої уваги, заслуговує внесок Павла Аполлоновича Тутковського в розвиток теорії походження
лесу. Адже, вивчаючи Полісся, він зауважив наступні
ознаки: піщані пагорби – бархани, пірамідальні відклади, які він представляв як ті, що вказували на ко-

лишнє широке розповсюдження пустелі біля кордонів
зледеніння. Базуючись на цьому спостереження майбутній академік висунув теорію про формування лесу
в посушливих зонах біля підніжжя відступаючого
льодовика за рахунок діяльності сильних сухих вітрів.
Як нам на сьогодні відомо, леси поширені майже
на всіх материках у теплих посушливих районах помірного поясу. Лес – це континентальна ґрунтоутворювальна гірська осадова порода сірувато-жовтого,
іноді бурого або червонувато-бурого кольору. Потужність лесових нашарувань складає від n 10 сантиметрів до n 10 метрів на вододілах та схилах терас давніх
долин. Лес складається з пилуватих частинок розміром від 0,05 до 0,005 мм (до 60 %), глинистих частинок розмірами менше ніж 0,005 мм (до 10—20 %) і
піщаних частинок розмірами 0,1—0,25 мм (до 7 %).
Мінеральний склад лесів характеризується наявністю
кварцу, в меншій мірі – польові шпати, слюда, рогова
обманка і глинисті мінерали (каолініт і монтморилоніт) [6]. В окремих шарах присутні частки вулканічного попелу. У лесовій товщі трапляються черепашки
наземних молюсків і карбонатні конкреції значних
розмірів (до 2—5 см). Інколи можна зустріти залишки
кісток ссавців (гризуни, мамут тощо). Лес має стовпчасту структуру і в природних умовах під дією ерозії
утворює вертикальні урвища (рис.1).
Тутковський П.А. побудував складну, взаємопов’язану модель, що пояснювала формування фенів
(в цьому аспекті вчений спирався на теорії переважання антициклонів над територіями плейстоценового материкового зледеніння А. І. Воєйкова), їх
роль в руйнуванні та перенесенні матеріалу, що зрештою сформувало пустелю на місці відступаючого
льодовика і призвело до утворення лесових товщ
[3,5].
Павло Тутковський, виступаючи ідеологом концепції еолового походження лесу, запропонованої
німецьким вченим Фердінандом Ріхтгофеном у 1877
році, особливу увагу приділив висвітленню цієї ідеї в
умовах середніх широт Європи, а не в умовам сучасних пустель, які досліджували І. В. Мушкєтов (1886,
1906 рр.), В. О. Обручєв (1890, 1895, 1909 рр.) та ін.
Визначним в його теорії є те, що Павло Аполлонович вперше виділяв 2 види лесу: пошаровий озерний з
прісноводною фауною та типовий еоловий з наземною фауною, чітко встановлював між ними кордони,
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що вказує на широту його погляду щодо предмету
свого вивчення.
Ще за життя Павла Аполлоновича було висловлено
багато як критичних так і схвальних відгуків. Зокрема
можливість руйнування вітрами моренних відкладів
викликала сумніви у О.П. Павлова. Е.Є. Лейст вважав за
неможливе існування сухих вітрів у при льодовиковій
зоні, через наявність численних водойм. В той же час
такі вчені як В.І. Крокос, В.В. Ризниченко,
О.В.Красовський, послуговуючись науковими здобутками та міркуваннями Павла Аполлоновича Тутковського, успішно досліджували та пояснювали нові погляди
вченого в геології та суміжних галузях наук.
Розвиваючи ідею теорії Тутковського П.А. про
прилеглі до льодовиків пустелі Н.І. Криштафоровічем
(1893р.) були висунуті міркування про відкладання
лесу вітром в умовах холодного клімату льодовикової
епохи. Ця теорія, хоч і витримала багато критики, в
свій час мала немало захисників (В. І. Крокос (1927
р.), Б.Л. Личков (1926, 1927, 1928 рр.), Г. Ф. Мирчинк
(1928 р.), В. О. Обручєв (1929 р.), Д.Н. Соболєв (1924
р.)) і досі залишається доволі популярною. Виступає
як варіація еолової теорії походження лесу і підтверджується багатьма сучасними дослідженнями [4].
З плином часу, розвитком науки відкривалися нові
факти, висувалися гіпотези, часом протилежні міркуванням Тутковського П.А. Зокрема Б.Л. Личковим
були проведені дослідження, на основі яких висунуте
припущення про формування лесу на Поліссі обумовленого діяльністю водних мас. Численні дослідження
цієї місцевості підтверджують саме цю гіпотезу.
Л. С. Берг у своїй праці «Климат и жизнь» висловлює ще одну, не менш цікаву, ґрунтову теорію формування лесу, зауважуючи надзвичайну різноманітність порід, що складають лесові товщі та горизонтальний перехід лесовидних суглинків, та ряд інших
спостережень які, на його думку, суперечать теорії
лесотворення внаслідок діяльності вітру [2]. В той же
час утворення лесу пояснюється як процес накопичення мінералів різними шляхами (особлива роль
відводиться алювію, як озерному, так і річковому), а
формування властивостей — за рахунок вивітрювання
та ґрунтоутворення.
Проте, не зважаючи на критику, та висування інших, по-своєму цікавих, в певній мірі вірогідних або
суперечливих теорій, концепція еолового походження
лесу і досі залишається однією з найпопулярніших. І
багато в чому саме завдяки кропіткій та натхненній
праці Павла Аполлоновича Тутковського. У березні
2013 р. на географічному факультеті у м. Києві успішно була захищена докторська дисертація за темою

«Еоловий палеоморфогенез правобережної частини
Українського Полісся», в якій дисертант Дубіс Л.Ф.,
спираючись на значний багаж доказів українського
академіка, змогла побудувати модель формування
дюн в Українському Поліссі. Такий факт ще раз підкреслює, що еолові поля і їх геоморфологія досі залишаються привабливими для науковців.
Не викликає сумніву значення великого землезнавця у дослідженні способу формування лесу як в
Україні так і на міжнародному рівні. Завдяки детальним регіональним дослідженням, зокрема Волині,
Тутковський П. А. набув фактичну базу для подальшої характеристики особливостей четвертинного
періоду. Це безумовно дало підставу висувати гіпотези щодо формування лесу.
Свою всеохоплюючу діяльність Павло Аполлонович розширив завдяки ненавмисному залученню багатьох визначних вчених до вивчення актуальних та
цікавих проблем, які він розглядав. Дослідження,
теорії, роботи та виступи Тутковського П. А. дали
поштовх до пожвавлення наукових досліджень та
дискусій навколо походження лесу. Підвищення наукового інтересу до цього питання призвело до більш
детального вивчення та появи нових концепцій, що
дають більш повну та багатогранну картину формування нашої планети. Підсумовуючи, зазначимо, що
нині існує кілька гіпотез походження лесу: еолова,
делювіальна, водно-льодовикова, ґрунтова. І жодна з
концепцій не була остаточно доведена, тож кожна має
право на існування. Що може бути цінніше для науки,
аніж грамотна та аргументована наукова дискусія?
Адже істина народжується шляхом конструктивних
суперечок та розвитку. І дослідження Тутковського
Павла Аполлоновича можна по праву вважати сміливим та впевненим кроком на шляху до неї.
1.Автобиография Тутковского П.А. 1929
2.Берг Л. С. "Климат и жизнь". Госиздат, М., 1922
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Костюк Степан
ФОНДОВА ГРУПА “ГРУНТИ”. ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
У відділі природи Тернопільського обласного
краєзнавчого музею стаціонарно експонуються 11
пластів,
візуально
пропонуючи
відвідувачамспоживачам сприйняття грунтів. Зразками, зокрема,
подано: “Чорнозем глибокий малогумусний” (м. Копичинці Гусятинського р-ну), “Чорнозем глибокий
малогумусний вилугований” (м. Заліщики), “Чорнозем реградований” (м. Тернопіль), “Чорнозем опідзо-
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лений” (м. Заліщики), “Темно-сірий опідзолений
грунт” (м. Кременець), “Сірий опідзолений грунт” (м.
Монастириська), “Ясно-сірий опідзолений грунт” (м.
Бучач), “Дерново-слабопідзолистий грунт” (с. Млинівці Кременецького р-ну), “Торфово-болотний грунт”
(с. Млинівці Кременецького р-ну), “Чорнозем опідзолений середньо-змитий” (м. Заліщики), “Чорнозем
сильнозмитий” (с. Шибалин Бережанського р-ну).

“Землю” доповнюють фізико-хімічні характеристики,
світлини конкретних місцевостей Тернопільщини. У
роздільнику “Грунти” (каталожна шухлядка “Відділ
природи: Географічне положення. Рельєф. Води. Грунти. Печери” – С.К.) станом на 11 березня 2013 року
зафіксовано: “Плакати, листівки” – 1, “Негативи” –
17, “Фотографії” – 2, “Науково-допоміжні матеріали”
– 51. Загалом – 71 одиниця збереження [1].
Документально вартісною видається “Карта грунтів польських, складена на основі власних досліджень
Славоміра Міклашевського у 1924 р.” (Варшава, 1927,
77х74 см; ТКМПл – 2656). Джерелом порівняльного
аналізу постають карти: “Грунти Тернопільської області” (Київ, 1967; ТКМНД – 2361) та “Грунти Української РСР” (Київ, 1972; ТКМНД – 2362). Будову та
склад землі подано серією плакатів “Грунти СРСР”
(Київ, 1976, 88х58 см; ТКМНД – 672-694). Частиною
фотоматеріалів зафіксовано стан грунтів краю у 1920х – 30-х, 1960-х, 1970-х роках. Автори фотосесій – В.
Гнатенко, Л. Берестецька, В. Бурма. Замислитися
сучасників спонукає листівка –ׂ“звернення до колгоспників, робітників радгоспів охороняти грунти від
руйнування, не допускати росту ярів та балок” (Тернопіль, 1978, 30х40 см, худ. М. Пишний; ТКМНД –

7105). Грунтознавчі знання збагачують матеріали
наступних роздільників: “Боротьба з ерозією грунтів”
(“Науково-допоміжні матеріали” – 25, “Негативи” –
23, “Фотографії” – 1. Загалом – 49 одиниць збереження), “Ерозія – зсуви” (“Негативи” – 7, “Фотографії” –
1. Загалом – 8 одиниць збереження), “Ерозія берегів
річок” (“Науково-допоміжні матеріали” – 9, “Негативи” – 7, “Фотографії” – 17. Загалом – 33 одиниці збереження). Пропагандивна насиченість наявного –
сьогодні актуальна, оскільки екологія довкілля щоразу потребує покращення. Зібрані матеріали, скажімо,
грунтознавчого призначення спроможні забезпечити
ефективне проведення теоретичних семінарів, “круглих столів” – на прикладах локальних артефактів
природоохоронного спрямування.
Stepan Kostyuk THE FOND GROUP “THE GROUNDS”
OF TERNOPIL REGIONAL MUSEUM OF LOCAL
LORE.
The gathered earth-khowing sources of the fonds of Ternopol regional museum of local lore are self-sufficient enough for
the provision of the effective conduction of the theoretical seminars,“roundtables”, which are dedicated to bring up the nature
defenders.

Красікова О. Ю.
В. І. КРОКОС І П. А. ТУТКОВСЬКИЙ – ПЕРЕТИН ДВОХ ДОЛЬ НА НИВІ ГЕОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ (20-30 РР. ХХ СТ.)
«Після ґрунтовних праць П. А. Тутковського, що
поклав правдиву наукову основу з широкими висновками та узагальненнями до вивчення четвертинних
покладів України, такі праці за ці поклади, як
В. Д. Ласкарєва,
А. И. Набоких,
Н. П. Фролова,
Г. Ф. Мирчинка, Г. Г. Махова і В. І. Крокоса розгортають перед нами нову епоху в справі вивчення четвертинних покладів України, виводячи питання про
них із стадії невиразних, туманних, абстрактних
міркувань на сталий шлях позитивної науки»
Академік В. Різниченко
(Труди Українського науково-дослідного геологічного інституту, т. 3, 1929 р., с.49)
Відзначаючи ювілей такого поважного, талановитого вченого як Павло Аполонович Тутковський,
неможливо не згадати визначну роль його учнів і
послідовників, котрі впродовж тривалого часу були
поруч на науковому шляху ученого.
І‘мя Володимира Івановича Крокоса – увійшло в
історію вітчизняної науки, як відомого дослідника
четвертинної серії, геолога, палеонтолога і ґрунтознавця, учня двох видатних вчителів: проф.
В. Д. Ласкарєва, з яким він розпочав свої геологічні
дослідження, і О. Г. Набоких, у якого вчений перейняв методику ґрунтових досліджень.
Геологічні дослідження В. Крокос приводив ще за
часів студентства і продовжував після закінчення
Новоросійського університету (1912 р.) [4].
На формування власних поглядів молодого науковця (1915 р.) по дослідженню четвертинної серії
вплинули роботи Павла Тутковського, який в свою
чергу
був
учнем
відомого
геолога
К. М. Феофилактова [5]. В літературних джерелах, на

жаль, не відзначено, за яких обставин познайомилися
В. Крокос та П. Тутковський, але їх плідна співпраця
в місті Києві відбулася після захисту Крокосом докторської дисертації.
Протягом довгих п‘ятнадцаті років В. Крокос збирав та аналізував фактичний і літературний матеріали.
Вчений готував ґрунтовне дисертаційне дослідження
«Материалы для характеристики четвертичных
отложений восточной и южной Украины». Тут слід
зауважити на те, що вся ця робота припала на роки
імперіалістичної війни і революції, та громадської
війни. Можна тільки собі уявити, в яких тяжких умовах доводилося працювати ученому, і він не вважаючи на все, спромігся довести свою справу до кінця.
Офіційними опонентами на захисті були акад.
П. А. Тутковський, акад. В. Різниченко і проф.
Б. Л. Лічков [8]. В рецензії на наукову роботу проф.
В. Крокоса академік Тутковський писав: «Серед наукових творів, що виходили з друку за останнє десятиліття на Україні, дуже мало є таких, що могли б бути
порівняні з твором В. І. Крокоса щодо багатства на
новий фактичний матеріал, здобутий самим автором
шляхом власних дослідів, так і щодо важливості та
новини наукових висновків.…праця автора являє
собою значне придбання для науки…вона дає дуже
повний огляд літератури. Дуже великий, самостійно
здобутий матеріал та надзвичайно цікаві, оригінальні,
почасти справедливі, лише почасти помилкові висновки. Цією працею (й чисельними попередніми працями) автор доводить свою велику ерудицію, свою здібність до великої продуктивної праці в полі та висловлює цілком нові, цікаві, оригінальні думки»[7].
Академік В. Різниченко в своїх «Критичних зауваженнях до дисертації проф. В. Крокоса» назвав
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вищезгадану працю «поважною книгою», і відмітив,
що проф. В. І. Крокос зібрав міцний фактичний матеріал, що є цінним вкладом у науку про українські леси
і взагалі. А також оцінив вклад В. Крокоса до бібліографії четвертинних покладів України, яка буде необхідною підмогою в подальшій праці дослідників, що
присвячують себе вивченню цих покладів [6].
Після успішного захисту докторської (1927)
В. Крокос отримав запрошення до Києва, на посаду
завідувача відділом палеонтології в Геологічному
інституті АН УРСР [3].
Так розпочалась наукова кар’єра молодого одеського
вченого в місті Києві, в системі Академії наук, поруч з
видатною особистістю свого часу – П. А. Тутковським.
Павло Тутковський відзначив Володимира Крокоса,
як спроможного досягнути високих наукових результатів і академік не помилився. В Геологічному інституті
В. Крокос займав посади: заступника директора інституту П. Тутковського; завідувача відділом палеонтології
Національного геологічного музею УРСР ; голови комісії по вивченню Четвертинного періоду на Україні; члена комісії по проведенню кваліфікації наукових співробітників УАН.
Вололимир Крокос старанно приймав участь в підготовці і проведенні геологічних експедицій, не одноразово будучи керівником закладу, він слив людиною порядною і працелюбною, відданою своєї справі.
І хоч за своє коротке життя В. Крокос не здобув ні
звання академіка, ні члена-кореспондента, мабуть тому,
що просто не вспів зробити все заплановане, він був
удостоєний звання доктора геології, яке він отримав в
друге вже у 1935 р. без захисту дисертації [1].
Ухід із життя свого наставника Павла Тутковського
В. Крокос сприймав дуже болячи, і написав останні
слова пошани, в статті «Пам‘яті академіка
П. А. Тутковського», присвячені дорогому вчителю:
«Померла людина, що 50 років невпинно та вперто працювала на користь геології та збагатила її скарбницю
працями першорядної ваги. Живі й працюють чисельні
геологи та ґрунтознавці, що вчаться й учитимуться на ґрунтовних працях П. А. Тутковського і назавжди залишиться в
їх пам‘яті могутня постать талановитого вченого !» [3].
Наукова спадщина професора Володимира Крокоса нараховує близько ста робіт з геології, палеонтології, ґрунтознавства та природознавства, і посідає значне місце в розвитку української науки.
Але є праці котрі і досі залишаються неопублікованими,
зберігаючись в особистих архівних фондах України [2].
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Krasikova O. Y. V.
I. Krokos and P. A. TUTKOVSKY – THE INTERSECTION
OF TWO LIVES IN THE FIELD OF GEOLOGICAL RESEARCH OF UKRAINE (20 – 30 YEARS 20TH CENTURY)

On the basis of archival and literary materials in theses
considered part of the famous scientist– geologist
P. A. Tutkovsky scientific interest in becoming
V. I. Krokosa.

Крочак М. Д., Марченко Т. П.
ВІД ШКІЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ «НАДРА ЗЕМНІ (ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ)» ДО ГЕОЛОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ
В.І. Вернадський писав, що всі живі організми і людина, у першу чергу, в складі біосфери взаємодіють із геологічнім середовищем, із верхньою оболонкою земної кори,
впливаючи на її розвиток та перетворюючи її. Тобто органічне та неорганічне життя нашої планети знаходиться в
повній єдності. Щоб правильно зрозуміти місце органічного світу і людства в загальному житті планети, створити
для себе комплексну наукову картину світу учню, молодій
людині, яка починає процес пізнання, дуже важливо поряд
з іншими природничими науками (фізикою, хімією, біоло-

36

гією та географією) отримати знання з геології, як системи
фундаментальних знань про Землю.
Крім завдань фундаментальної геології, знання її основ,
необхідні кожній грамотній людині для того, щоб пізнати
історію розвитку природи. Без цих знань неможливо зрозуміти процеси формування як минулих, так сучасних
ландшафтів – найважливіших складових частин географічної оболонки Землі. Саме від геології значною мірою залежить забезпечення економіки сировиною нині та у майбутньому. До того ж економічний підйом країни неможливий

без нових геологічних досліджень та пошуків родовищ
корисних копалин, а для цього потрібні нові кадри. Тому
знання з геології можуть стати потужним профорієнтаційним стимулом.
Проте, як відомо, у сучасній школі серед навчальних предметів геологія не значиться. Геологічні питання вивчаються у курсах шкільної географії та в
навчальних курсах краєзнавчих гуртків.
Аналіз діючих програм говорить, що на вивчення
геологічних проблем відводиться: у 6 класі – 12 годин
(разом з вивченням рельєфу; серед власне геологічних
питань вивчається земна кора і літосфера, мінерали,
гірські породи, вулканізм, тектонічні рухи); у 7 класі –
до 8 годин (переважно, геологічна та тектонічна будова земної кори у межах окремих материків та океанів); у 8 класі – 8 годин (геологічна і тектонічна будова України та її корисні копалини). Таким чином, на
вивчення геології у школі загалом відводиться 28
годин. Причому частина часу використовується також
для вивчення геоморфологічних понять. Час, відведений на вивчення геологічного та геоморфологічного
матеріалу, зростає у випадку, коли учні старшої школи
навчаються у класах економічного та географічного
профілю, де у межах курсу «Загальна географія» навчальна програма містить розділ «Геологія та геоморфологія», на вивчення якого відводиться 12 годин.
Така кількість навчального часу надто мала для детального засвоєння предмету вивчення. Крім того,
вчителі географії, не маючи професійної геологічної
освіти, часто бувають не готові доступно і зрозуміло
поясніти теми з геологічних розділів, наприклад таких, як суть геохронологічної шкали чи основні положення руху літосферних плит, причини цього руху.
Про це говорять і проведені наукові дослідження з
даного питання. Ще на початку 80-х рр. на території
України було проведено анкетування вчителів географії з приводу виявлення їх думки щодо покращення
викладання геологічного матеріалу. Більшість пропозицій зводилась до введення у навчальні плани окремого предмету «Геологія».
На даний час передумови покращення ситуації відсутні.
Більше того, спостерігаються навіть певні негативні тенденції з питання вивчення геологічного матеріалу в школах
України. Так, з навчальних планів було вилучено предмет
«Рідний край» (5 клас), у програмі якого передбачалось
вивчення певного геологічного та геоморфологічного матеріалу протягом 6 годин. У 8-9 класах, де географія вивчається на поглибленому рівні чи організоване профільне
навчання, втратила чинність програма з предмету за вибором «Геологія» (102 години), а нова не була введена.
Як наслідок, рівень знань і вмінь випускників 11
класів з геології недостатньо високий, про що свідчать результати зовнішнього незалежного оцінювання. Так, при проходженні учнями ЗНО з географії до
списку питань, на які дала правильну відповідь найменша частина учнів, потрапили завдання, які вимагали знання матеріалу про утворення метаморфічних
порід, рифтові зони серединно-океанічних хребтів та
закономірності залягання корисних копалин. На кожне з них правильну відповідь дали менше 1/3 випускників, які проходили ЗНО з географії.
Для покращення ситуації з викладанням геології у
середній школі Вищий навчальний заклад післядип-

ломної освіти (ВНЗПО) «Інститут Тутковського» та
Геологічний факультет Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за підтримки
Оболонського районного відділу освіти та спонсорської
фінансової допомоги Групи компаній «Надра» запроваджує в шкільну середню освіту експериментальний спеціалізований курс «Надра земні (основи геології)» .
Експериментальний курс «Надра земні (основи геології)», розрахований на два навчальних роки, викладається кандидатом геол.-мін. наук, доцентом
геологічного факультету Київського університету
імені Тараса Шевченка Крочак М.Д. у 2012-2013 навчальному році у 8 класу СЗШ № 256 Оболонського
району м. Києва як спецкурсу в межах навчального
часу в обсязі 2 академічних години на тиждень. Зміст
курсу побудований відповідно курсу «Загальна геологія» для вищих навчальних закладів зі спрощеннями
та значним скороченням матеріалу і засновується на
знаннях учнів з географії, фізики, хімії, які вони отримали в середніх класах.
Програма курсу передбачає вивчення двох складових – теоретичної геології, що розглядає Землю, як
планету в космічному просторі в її геологічному розвитку, геодинамічні процеси в її надрах та на поверхні, їх протікання та наслідки, походження корисних
копалин та інше, а також практичної геології, в рамках
якої вивчаються мінерали й гірські породи та палеонтологічні рештки, набуваються навички роботи з геологічними картами та розрізами, ведення геологічної документації. Ці два боки геології є нерозривними частками процесу пізнання, тому потребують паралельного вивчення.
Для додаткового зацікавлення учнів та кращого
засвоєння інформації в рамках курсу передбачається
багаторазовий перегляд тематичних відеофільмів,
відвідування Геологічного музею, проведення геологічних екскурсій та геологічних вікторин. Цікавим
доповненням є включений практичний курс з вирощування кристалів.
По можливості, після першого року навчання для учнів
планується десятиденна геологічна практика в Карпатах.
Експеримент торкнувся учнів не тільки 8 класу,
які почали систематичне вивчення геології. Інтерес до
геології охопив усю школу, починаючи з її керівництва: директор школи № 256 Рудящий М.І. разом зі
своїми заступниками взяли курс на перетворення
звичайної середньої школи спочатку в школу з поглибленим вивченням геології, а з часом – створення на
базі школи геологічного ліцею. Ось перелік тих подій,
які яскравим калейдоскопом відбувалися у школі:
Першого вересня 2012 року школа набула статусу
експериментального навчального закладу в зв’язку зі
здійсненням дослідно-експериментальної діяльності
за темою «Формування професійної орієнтації учнів у
процесі викладання спеціального курсу «Надра земні
(основи геології)» у середній загальноосвітній школі»,
що стало частиною грандіозного просвітницького
проекту для молоді та юнацтва «Надра земні, надра
духовні», який реалізується за підтримки Групи компаній Надра, ВНЗПО «Інститут Тутковського», Спілки геологів України. В день Свята першого дзвоника
відбулося урочисте відкриття геологічної лабораторії,
створеної за сприяння групи компаній «Надра», яка
носить ім'я відомого українського вченого і популя-
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ризатора геології Ростислава Сергійовича Фурдуя. В
«обличчі школи» також з’явилися геологічні риси.
Фасад був прикрашений зображеннями внутрішньої
будови Землі та геохронологічної шкали, а на подвір’ї
було встановлено брилу граніту, як символ установи,
де геологія – одна з провідних тем вивчення (Фото 1).
Безперечно, що події 1 вересня стали певним підсумком плідної співпраці, а починалося все раніше.
21 лютого 2012 у рамках вищезазначеного проекту до школи завітали співробітники КНУ імені Тараса
Шевченка професор Огарь В.В. та доцент Фурдуй
Р.С., які розповіли про професію геолога та презентували книгу для учнів Фурдуя Р.С. про геологів «Сонця й вітру брат», виданої на спонсорські кошти групи
компаній «Надра». Зустріч пройшла змістовно і надзвичайно цікаво, а автограф-сесія викликала у залі
справжній аншлаг (Фото 2).
07 квітня 2012 учні школи відвідали День відкритих дверей на геологічному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. У
рамках заходу прослухали презентацію-розповідь про
факультет, оглянули експозицію геологічного музею,
познайомилися з технічними можливостями сучасних
мікроскопів, прийняли участь у вікторині. Готуючись
до викладання в рамках допрофільної підготовки
спеціального курсу «Надра земні (основи геології)» та
створення на базі школи експерименттального «геологічного класу» були проведені психодіагностика та
соціометрія на паралелі 7-х класів. Аналіз результатів
психодіагностичного дослідження «Карта інтересів»
(за методикою Федоришина) та тесту «Структура
інтересів і схильностей» дали підстави обрати 7-Б
клас експериментальним, а 7-А клас – контрольним
класами. Результати дослідження показані на рис. 1.
У весняно-літній період 2012 року тривала робота над розробкою програми спецкурсу, погодження
програми та її рецензування на кафедри природничоматематичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, готувався пакет документів (заявки, програми, календарного плану) на здійснення дослідно-експериментальної діяльності.
28 серпня 2012 вчителі школи приймали участь у
виїзній секція вчителів географії Оболонського району. Учасники семінару відвідали геологічну пам'ятку
України -–ідслонення гірських порід неогенового віку
поблизу с. Нові Петрівці та завітали до гостинного
польового табору Спілки геологів України неподалік
с. Глібовка на узбережжі Київського водосховища.
6 вересня 2012. Перший урок з геології. Зйомки сюжету для ТРК «Україна»

Фото 1. Такого вигляду набула ЗОШ № 256 Оболонського району м. Києва з 1 вересня 2012р.

Фото 2. Автограф-сесія під час презентації книги Фурдуя
Р.С. "Сонця й вітру брат"

Вступний урок «Геологія – наука, фах, спосіб життя». В рамках уроку член ВГО «Спілка геологів України» Кичка О.А. провів експрес-вікторину «Що в рюкзаку у геолога?» з наочною презентацію професії геолога. Відзнятий сюжет було показано в інформаційній
програмі «События» телерадіокомпанії «Україна».
Вересень-травень. Трудові будні геологічного класу в опануванні спеціального курсу «Надра земні».
Викладач – Крочак М.Д., шкільний педагогічний супровід – Ярош Л.М. (вчитель географії), БаришТищенко І.О. (вчитель фізики), Тимошенко Л.В. (вчитель хімії) (Фото 3.)
Повторні психодіагностичні дослідження наглядно
продемонстрували, що геологія як сфера трудової
діяльності впевнено зміцнює свої позиції у «карті
інтересів» учнів геологічного класу, покращилися і
соціометричні показники 8-Б класу (Рис.2).
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Рис. 1. Стовпчикові діаграми за результатами дослідження «карти інтересів» учнів 7а та 7б класів навесні 2012р до початку
викладання спеціального курсу «Надра земні (основи геології)»
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Фото 3. Трудові будні геологічного класу

15 листопада 2012 на базі школи відбувся семінар вчителів географії Оболонського району –
перший із серії «Найсучасніші досягнення в галузі
геології та їх роль у формуванні практичної компетенції учнів». Лекцію «Природний газ в Україні. Традиційні джерела» прочитав академік Української нафтогазової академії Загороднюк П.О., голова правління
ВГО «Спілка геологів України», голова Ради директорів Групи компаній Надра.
27 листопада 2012. Відкритий урок геології. Зйомки
сюжету для ТРК «Київ» Інтерв’ю з учнями експериментального 8-Б класу та директором школи М.І. Рудящим.
20 грудня 2012. Захист робіт Малої академії наук.
Реферативні роботи для участі поза конкурсом в районному етапі захисту науково-дослідних робіт МАН готували 2
учениці геологічного класу Барановська Дарина та Салюк
Дар’я. Роботи здобули два ІІІ місця. Це був перший досвід
виконання наукових робіт. 21 грудня 2012. Участь у
науково-практичної конференції присвяченій 100-річчю
від дня народження відомого українського вченогогеолога Євгена Костянтиновича Лазаренка, що проводилася Науково-практичним центром «Дослідник» Київського палацу дітей та юнацтва при спонсорській підтримці ВНЗПО «Інститут Тутковського». Учні 8-Б класу,
які підготували чотири виступи з супровідними презентаціями, були нагороджені подарунками та дипломами.
7 лютого – виїзний урок з мінералогії у Геологічному музеї Національного науково-природничого музею
НАН України. 28 лютого – науково-практичний семінар для методистів та керівників районних методичних
об’єднань вчителів географії «Інновації в шкільній природничій освіті», де відбулося обговорення перших
результатів експерименту, що проходить у школі, та
окреслення перспектив подальшої співпраці навчального закладу з геологічними установами та організаціями.
В рамках семінару учні 8 класу провели майстер-клас з
прикладної кристалографії по вирощуванню кристалів
(фото 4, 5).

Фото 4. Майстер-клас з прикладної кристалографії по вирощуванню кристалів, проведений учнями 8-Б класу

Фото 5. Виставка кристалів мідного купоросу,
що власноруч були вирощені учнями

12 березня – команда учнів 8-го класу взяла
участь у міській геологічній вікторині, присвяченій
150-річчю з дня народження В.І. Вернадського, що
була проведена НПЦ «Дослідник» КПДЮ при спонсорській підтримці ВНЗПО «Інститут Тутковського».
Продемонструвавши хороші знання з геології, команда школи № 256 отримала призове ІІ місце.
13 квітня – участь у Першій міській олімпіаді з
геології на геологічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченко. Серед організаторів: Національний
науково-природничий музей Національної академії
наук України, ВГО «Спілка геологів України» Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради, Державна служба геології та надр.
У червні планується виїзд на польову практику в
район Українських Карпат.
Але зацікавленість геологією ми не обмежуємо
тільки учнями геологічного класу.
1 вересня 2012 на Хрещатику з нагоди початку
навчального року та відзначення Дня знань пройшла
акція «Дай руку, першокласнику!», в презентації
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Рис.2. Стовпчикові діаграми за результатами дослідження «карти інтересів» учнів 8а та 8б класів на початку 2013р. після
піврічного викладання спеціального курсу «Надра земні (основи геології)»
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Оболонського району «Планета дослідників» наша
школа приймала участь під гаслом «Ми – майбутні
геологи!», провідною ідеєю досліду було обрано роботу з гірськими породами, стратегічною метою експерименту стала зацікавленість маленьких дослідників
надрами нашої планети, адже згідно нового Державного
стандарту початкової освіти перше знайомство учнів
початкової школи з поняттям «гірські породи» відбувається на уроках природознавства саме в 1-му класі.
26-30 листопада тиждень початкової школи пройшов
під гаслом «Геологія для наймолодших школярів». Більшість
уроків проведених вчителями були з предмету «Я і Україна»
(природознавство), що найбільш відповідали геологічній тематиці. Але і на уроках математики, і української мови у змісті
творчих завдань, задач, вправ використовувався матеріал з
геології, пройшла виставка малюнків «Збережемо земні надра».
3 грудня 2012 в університеті «КРОК» проходив країнознавчий просвітницький фестиваль «Діалог культур: країни
Європи», де учні 10-А класу представляли підготовлену
ними презентацію молодої з геологічної точки зору країни
Ісландії, яка розташована на вулканічних островах, що виникли в рифтовій зоні Серединно-океанічного Атлантичного
хребта. Учасники заходу були нагороджені загальною Подякою для школи і особистими Грамотами.
Зроблено вже багато, наше шкільне життя бурлить і кипить геологічними ідеями. І за відомим законом діалектики
кількість просто не може не перейти в якість.
Якісно новим для нашого навчального закладу може стати
статус першої в Україні, і взагалі на теренах СНД, геологічної школи в системі середньої загальної освіти, модель якої

наразі викристалізовується в своїх загальних рисах з того, що
вже зроблено і планується зробити.
Столичне розташування школи відкриває широкі можливості для співпраці з найрізноманітнішими установами та
організаціями, здійснення методичного та наукового супроводу, підтримки у матеріально-технічному та кадровому
забезпеченні. Для кожної ланки навчання (початкової, середньої, старшої) можуть бути передбачені, як загальні, так і
особливі, відповідні певній віковій категорії, чинники впливу, види та напрями діяльності В нашому розумінні з точки
зору впливу на учнів це може виглядати приблизно так: З
точки зору діяльності вчителя – це розробка гурткових занять, програм факультативів та спеціальних курсів, модульних курсів для мультипрофільного навчання, створення
методичних посібників тощо.
Від викладання спецкурсу до створення моделі геологічної школи – в цьому і полягає розвиток навчального закладу в умовах інноваційної діяльності. В майбутньому за умови зацікавленості геологічних установ і
профільних вищих навчальних закладів, підтримки
держави та фінансової допомоги спонсорів реальною
перспективою може стати заснування на базі школи
першого в Україні геологічного ліцею.
It is thought that secondary school program needs the
inclusion of discipline «Basics of Geology». The article is
about the introduction of the experiment in study geology in
secondary school № 256 Obolon, Kyiv. There are the
diagram of the components of the experiment for each part
of training and the model of creation of the geological
school.
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Курило М.М., Деревська Т.М.
"НАЙКРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ УКРАЇНИ"
Ці слова належать першому президенту АН України академіку В.І. Вернадському і стосується одного з
фундаторів Української геологічної науки, одного з
перших членів академії наук, засновника і першого
директора Інституту геології і Геологічного музею
АН України П.А. Тутковського [4]. Коло наукових
інтересів вченого охоплює майже всі галузі геології -
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стратиграфію, палеонтологію, гідрогеологію, корисні
копалини, мінералогію, петрографію, кристалографію
та музейну справу.
Народився 1 березня 1858 р. в с. Липовець, сьогодні Вінницької області [3]. Після закінчення Київського університету в 1882 році П.А. Тутковський був
залишений на кафедрі для підготовки до професорсь-

кого звання. З 1883 року він дійсний член Київського
товариства природознавців (КТП) на кошти якого
здійснював наукові подорожі на теренах Київського
учбового округу і поповнює новими експонатами
геологічний та мінералогічний кабінети. В 1884 році з
особистої ініціативи почав упорядковувати каталоги
бібліотеки товариства, ставши згодом її фактичним
бібліотекарем упродовж довгих років. Зберіглося
раритетне видання першого випуску навчального
посібника "Минералогия. Физиография минералов в
синоптических таблицах", складеного П.А. Тутковським. В цей період він підготував до друку посібник
"Кристаллофизика" в якому викладено основи кристалооптики з описом найважливіших приладів і методів дослідження мінералів [1, 5].
В 1895 році він іде з університету, за його словами
через погані стосунки, що склалися в нього з "новими
професорами П.Я. Армашевським і П.М. Венюковим.
З 1895 по 1913 рр. П.А. Тутковський викладає в гімназії, працює інспектором народних шкіл Волині і
мешкає в Луцьку. Пізніше працює директором народних шкіл у Житомирі. Ця його діяльність сприяла
геологічним дослідженням, наблизила його до основного об'єкту його інтересів - Волині та Полісся, а
численні відрядження давали змогу знаходити час для
польових досліджень. Не пориває він свого зв'язку з
Київським університетом і Київським товариством
природознавців, у працях якого регулярно публікує
статті та звіти про геологічні екскурсії. Роки праці на
Волині та Поліссі - плідніші в біографії П.А, Тутковського.
У 1899 р. публікується "Библиографический указатель литературы по ископаемым и ныне живущим
форамениферам (1888-1898)" П.А. Тутковського. Ця
бібліографічна праця привернула увагу Російської
академії наук і КТП було доручено регулярно готувати і видавати "Указатель русской литературы по математике, чистым и прикладным естественным наукам". На цю роботу від казначейства надходили значні кошти, які становили до половини загального бюджету КТП. Були видані "Указатели..." за 1905, 1906,
1907 і 1909-1910 рр. В 1900-1906 рр. П.А. Тутковський - позаштатний співробітник Геологічного комітету і займається геологічною зйомкою 16-го аркуша
Загальної 10-верстної геологічної карти Європейської
Росії (район уздовж Києво-Ковельської залізниці та
глухих місцевостей Полісся). У 1910 році П,А. Тутковський опублікував в "Записках" КТП "Библиографический обзор литературы по геологии и физической географии Центрального и Южного Полесья". На
відміну від попередніх довідників, бібліографічний
матеріал супроводжувався коротким рефератом змісту тієї чи іншої праці, а також критичними зауваженнями самого автора як фахівця і знавця краю.
"Библиографический обзор" П.А. Тутковського, у
якому міститься 771 літературне джерело, можна без
перебільшень розглядати як своєрідний попередник
нинішнього "Реферативного журналу", а КТП - засновник цього видання в Росії.
Українське і Білоруське Полісся довго лишалося
білою плямою для геологів і взагалі дослідниківприродознавців через лісові хащі і багнисті болота,
незначну кількість населення. Було дуже мало літера-

тури, у якій часом містилися зовсім химерні факти
щодо цього краю. П.А. Тутковський, який працював
тут у 1885 р., потім у 1894-1908 рр., зібрав, за його
словами, "для нащадків" усе, що було на той час опубліковано не лише з геології, а взагалі з природознавства цього краю, починаючи з праць Геродота (485425 рр. до н.е.) і Птолемея (160-150 до н.е.). Наприклад, у працях цих вчених на місці Полісся значилося
велике озеро Амедок, звідки бере початок західна
притока Дніпра. Цікаво також, що в цих і пізніших
роботах західних вчених уперто згадувалися алмази з
Полісся. П.А. Тутковський, критично розглядаючи це
питання, приходить до висновку, що за алмази (діаманти) помилково приймалися, вірогідно, дрібні кристали гірського кришталю, які були на той час у пісковиках з Білокоровичів і кварцитах із Сущан [5].
У 1911 р. П.А. Тутковський захистив у Московському університеті дисертацію на тему "Ископаемые
пустыни Северного полушария", за яку йому було
присуджено вчений ступінь доктора географії. Того ж
року Казанський університет присудив йому вчений
ступінь доктора мінералогії та діагностики без захисту дисертації. У вересні 1913 р. він починає працювати приват-доцентом Київського університету, весною
1914 року його призначають ординаторним професором кафедри географії та етнографії. У 1917 р. П.А.
Тутковський заснував при Київському університеті
Географічний інститут, що проіснував декілька років.
І тому зараз географи називають Павла Аполлоновича
фундатором української географії [4].
Професор П.А. Тутковський був талановитим викладачем Київського університету. Пізніше в своїй
автобіографії він писав: " Мене захоплювала праця з
молоддю, і я вживав всіх заходів, щоб мої лекції були
живими, змістовними та давали учням й слухачам
нові досягнення науки; мої лекції завжди були ілюстровані значним числом природних зразків та наукових малюнків. Можу сказати, що ці мої зусилля зустрічалися добрий відгук з боку молоді [2 ст. 65-66].
Вагомим науковим підсумком П.А. Тутковського
стала його відома монографія "К вопросу о способе
образования лесса", що вийшла в 1899 р. В ній автор
на основі палеографічного аналізу дав першу вичерпну для того часу характеристику лесу - цього важливого геологічного утворення, на якому формувалися
найродючіші чорноземні ґрунти, і блискуче виклав
оригінальну льодовиково-еолову теорію утворення
лесу, яку сприйняли видатні вітчизняні і зарубіжні
вчені (В.В. Докучаєв, І.В. Мушкетов, А.Пенк, Дис.
Гейкі та інші,) і принесла її автору всесвітню славу.
Тут треба відмітити той факт, що з питань геології
лесових відкладів мали місце дуже тривалі й емоційні
суперечки між професорами П.Я. Армашевським і
його молодшим колегою П.А, Тутковським. Кожен з
них був автором різних гіпотез походження лесу (водяної і еолової відповідно) і тому ті самі факти трактувалися обома вченими з різних позицій. Часто суддею-примирником у цих суперечках ставав їх учитель
професор К.М. Феофілатов [5].
П.А. Тутковський встановив межі виходів української кристалічної смуги, вивчив численні відслонення інтрузивних та ефузивних порід, детально охарактеризував Овруцький кряж пісковиків та пірофіліто-
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вих сланців. Він багато уваги приділяв вивченню
геології родовищ корисних копалин. Вченим були
досліджені каоліни Чернігівської губернії, бурштин,
туфи та анамезит Рівненщини, мармур Житомирщини.
У співдружності з своїм учителем К.М. Феофілактовим він активно проводив гідрогеологічні дослідження і в 1895 році запропонував пізніше здійснений
проект розвитку артезіанського водопостачання Києва
шляхом використання підкрейдових юрських вод. В
1918 р. виходить робота П.А. Тутковського "Підземні
води України", в якій приведена гідрогеологічна характеристика всіх регіонів України. В цьому ж році
вчений разом з В,І. Вернадським почав брати участь в
створенні Української академії наук (УАН), де в дуже
важкий час в грудні 1918 П.А. Тутковський очолив
Правління УАН. Тоді ж при другому відділі Академії
були засновані кафедри мінералогії (на чолі з В.І,
Вернадським) та геології (на чолі з П.А. Тутковським). Серед перших 12 академіків АН України були
В.І, Вернадський та П.А. Тутковський. Надалі П.А.
Тутковський з 1921 р. очолював "Постійну комісію по
вивченню природного багатств України".
В 1918 році з ініціативи Українського наукового
товариства (УНТ) було створено дві секції - природнича та технічна [5], де головою був призначений
П.А, Тутковський. Він запропонував прийняти рішення скликати з'їзд природодослідників України, залучити до роботи КТП, УНТ та інші наукові товариства
і заклади України і Києва. По всій Україні почала
створюватися мережа освітніх закладів, які започатковувалися при університетах, музеях. У Києві було
створено Крайовий комітет охорони природи на чолі з
П.А. Тутковським, а в Полтаві - Товариство любителів природи на чолі з В.І. Вернадським [1, 5].
В 1920 р. Природнича секція перетворена у Відділ
природничих наук з 10 секціями, серед яких були
секція геофізики та геології. Головою Відділу був
обраний П.А. Тутковський. Вже на першому засіданні
Ради відділу П.А. Тутковський порушив питання про
видання Українського енциклопедичного словника з
метою вироблення української наукової термінології,
а також обговорювався перший номер підготовленого
до друку "Українського геологічного журналу".
В 1924 р. П.А, Тутковський очолив науководослідницьку кафедру геології Київського інституту
народної освіти (КІНО), яка в 1926 р. була реорганізована в Інститут геології АН УРСР, першим директором якого також став П,А. Тутковський.

Не дивлячись на організаційно-наукову і громадсько-політичну діяльність в 1922-1930 рр. П.А. Тутковський знаходив можливість проводити наукову
роботу. Він написав ряд цікавих статей регіональногеологічного характеру, що торкалися питання геології Словечансько-Овручського кряжа, а також інших
районів Полісся та Волині. Тут слід відзначити також
роботу "Природну районізацію України", що вийшла
в 1922 і була однією з перших спроб фізикогеографічного районування УРСР.
На кінець необхідно зазначити, що з іменем П.А.
Тутковського пов'язані вирішення проблеми геологічної фотограмметрії та мікропалеонтологічного аналізу.
За свої наукові розробки в галузі геології П.А. Тутковський отримав в 1899 році від Київського університету золоту медаль імені І.І. Рахманінова, а також
був обраний членом багатьох наукових товариств 1886 р. (Російське мінералогічне), 1888р. - Бельгійське мінералогічне, член Академії наук Білорусії. На
закінчення наведемо слова Великого вченого, ревнителя чудотворної природи України, професора Київського університету, одного із перших академіків
П.А. Тутковського, автора пізнавальної категорії "підсоння" - конкретного природного світу, в якому мешкають всі рослини і тварини, існує людське життя [4].
"Світле майбутнє у природі, як і в людських суспільствах, належить тихій, спокійній, рівній праці, усіх
сумлінних трударів. Тоді то не буде лучче, та не буде краще,
Як у нас на Вкраїні..." Як мовить народна пісня".
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Kurilo M.V., Derevska T.M. THE BEST EXPERT ON
INORGANIC NATURE OF UKRAINE
The basic stage of life, scientifically-research works,
organisational and civil activities of Ukrainian geological
science founder academician P.A. Tutkovsky are described in this paper.

Лівенцева Г.А
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЧЕРЕЗ ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ
ІНСТИТУТУ ТУТКОВСЬКОГО
Ім’я академіка Павла Аполлоновича Тутковського
золотими літерами вписано в історію української геології. І не лише завдяки його науковій діяльності (понад 1350 праць!), але й тому, що він був видатним громадським діячем, щирим патріотом України [2, 5–7].
Утім, попри всі здобутки, іменем видатного вченого не названо жодної академічної чи громадської
установи, державного навчального закладу. Лише
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невеличка вулиця академіка Тутковського на столичній Борщагівці та приватний навчальний заклад післядипломної геологічної освіти.
Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) «Інститут Тутковського» – єдиний в Україні виш післядипломної освіти, що системно здійснює освітню діяльність
в геологічній науці та практиці за напрямами геологія,
розробка корисних копалин, екологічна безпека тощо.

2008 року інституту присвоєне ім’я академіка Павла
Аполлоновича Тутковського з нагоди 150-річного ювілею видатного вченого.
Від часу заснування (2005) у освітніх програмах
інституту взяли участь близько 1500 слухачів: фахівці
геологорозвідувальної та нафтогазової галузей України, студенти профільних ВНЗ, викладачі географії
середніх шкіл Києва, методисти та керівники методоб’єднань вчителів географії столиці, журналісти.
Інститут видає «Збірник наукових праць Інституту
Тутковського» та фаховий журнал «Геолог України».
Тематика напрямів висвітлює увесь спектр геологічних дисциплін, що реалізуються через освітні програми вишу, та демонструє послідовність неперервної
геологічної освіти: від середньої школи через вищу
професійну до післядипломної освіти та підвищення
фахової кваліфікації.
Одним із основних напрямів діяльності інституту є
популяризація геологічних знань, реалізована у проекті «Надра земні, надра духовні», який успішно здійснюється завдяки спонсорській підтримці Групи компаній Надра і партнерству з Всеукраїнською громадською організацією «Спілка геологів України».
2011 року провідний український приватний геолого-геофізичний холдинг «Група компаній Надра»
відзначив своє 20-річчя. З нагоди ювілею був започаткований просвітницький проект, спрямований на
популяризацію геологічної науки серед української
молоді. Почали з друку серії книжок «Група компаній
Надра – юним геологам України». Першою ластівкою
стала книга Ростислава Сергійовича Фурдуя «Сонця і
вітру брат», презентації якої пройшли у Київському
палаці дітей та юнацтва (КПДЮ), Національному
еколого-натуралістичному центрі, школах столиці.
Під час презентацій з’ясувалося, що школярі практично нічого не знають про професію геолога. Наприклад, із двохсот присутніх на заході школярів, які
займаються у природничих та туристичних гуртках в
17 областях України, лише троє знали, хто такий геолог.
Протягом 2012–2013 років у КПДЮ проводилися
наукові читання, присвячені видатним ученимгеологам України: Павлу Аполлоновичу Тутковському, Володимиру Івановичу Вернадському, Євгену
Костянтиновичу Лазаренку. Діти ретельно готували
доповіді-презентації, вивчали біографії науковців,
знайомилися з їхнім творчим доробком. Усі учасники
заходу отримали цінні призи від Групи компаній Надра: книжки «Незабутні постаті» (чудово видана історія Київського національного університету імені Тараса Шевченка), «Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті» із серії «Надра
земні, надра духовні», «Сонця і вітру брат» Ростислава Фурдуя, яка у доступній для дітей та широкого
загалу формі розповідає про досить складні геологічні
поняття [8].
Співпраця з КПДЮ триває, набуваючи нових
форм. Протягом 2012 р. тут діяв геологічний лекторій.
Захоплюючі науково-популярні лекцій «Земля – наш
космічний дім (Всесвіт, Галактика, Сонячна система)»
прочитала кандидат геол.-мінерал. наук, доцент геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марина Дмитрівна

Крочак. Діти та дорослі дізнались на лекціях багато
нового і цікавого про космос, Сонячну систему, рідну
планету. «Астроблеми – зоряні рани Землі» – тема
лютневої зустрічі в геологічному лекторії. Втретє юні
слухачі зібралися, щоб послухати цікаву розповідь
про вулкани Камчатки. Питань до Марини Дмитрівни
Крочак було чимало: Чи важко підійматися на вулкани? Чи це безпечно? Чи справді ті калюжі, що на фото, наповнені кислотою?
Робота лекторію уже дала відчутні результати. Тема
камчатських вулканів настільки зацікавила дітей, що
слухачі-шестикласники(!) запросили Марину Дмитрівну прочитати цю ж лекцію для двох паралельних класів
своєї школи! Чималий захват викликала лекція «Боротьба за виживання динозаврів та ссавців» (звірі, звірозубі, динозаври: еволюційна гонка озброєння протягом
200 млн років (проблема вимирання динозаврів) кандидата геол. наук, старшого наукового співробітника
геологічного ф-ту КНУТШ Попової Л.В.
Уже на початку 2013 р. на базі КПДЮ провели геологічну вікторину, присвячену 150-річному ювілею
В.І. Вернадського. Змагалися учнівські команди чотирьох шкіл Києва: № 11 Дарницького р-ну; № 13 Святошинського р-ну; гімназії № 167 Дарницького р-ну;
№ 256 Оболонського р-ну. Журі вікторини: Гриценко
В.П., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник Геологічного музею
ННПМ НАН України; Курило М.М., кандидат геологічних наук, доцент кафедри геології родовищ корисних копалин геологічного факультету КНУТШ, та
Петруняк Василь, аспірант кафедри геофізики геологічного факультету КНУТШ. Вікторина проходила у
чотири етапи, які передбачали демонстрацію знань
про життєвий шлях та наукові здобутки академіка
Вернадського, загальні геологічні питання з шкільного курсу географії для 6, 7 і 8 класів, навички з ведення геологічної документації та два творчі конкурси
(«Малахітова скринька» і «Геологічна пісня»). Переможці вікторини отримали грамоти та призи. Найкращими за одноголосним рішенням журі стали учні
школи № 13. І учасники, і вболівальники з цього навчального закладу працювали активно, єдиною командою, яка й здобула перемогу.
Одночасно на базі Національного науковоприродничого музею НАН України за сприяння геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Всеукраїнської
громадської організації «Спілка геологів України»
створено школу геології, розпочав роботу палеонтологічний гурток.
Втім, основою будь-якого навчального процесу є
школа. У співпраці з департаментом освіти Оболонської райдержадміністрації у столичній школі № 256
успішно реалізується експериментальний проект
«Надра земні (Основи геології)».
Впровадження у загальноосвітній школі спеціального курсу з вивчення додаткового предмета «Надра
земні (Основи геології)» дає змогу створити відсутню
на сьогодні методичну базу та апробувати її в умовах
практики навчального процесу. Звичайно, експериментальний проект передбачає низку організаційних
заходів. На першому етапі реалізації проекту «Надра
земні, надра духовні» Інститут Тутковського залучив
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до роботи ученого-геолога, який працює як з школярами, так і з учителями. Оскільки викладач у даному
випадку має бути фахівцем високого рівня та мати
досвід роботи з молодіжною, точніше учнівською,
аудиторією, на цю посаду запросили кандидата геолого-мінералогічних наук, доцента кафедри геології
нафти та газу геологічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Марину Дмитрівну Крочак. Науковий керівник проекту – кандидат геологічних наук, заступник генерального директора ТОВ «Надра інтегровані рішення»
Григорій Олексійович Кашуба, координатор проекту
– заступник генерального директора ПВНЗ «Інституту
Тутковського» Ганна Анатоліївна Лівенцева.
Спілкування з учителями географії загальноосвітніх шкіл спонукало фахівців Інституту Тутковського
до проведення серії семінарів для педагогів і методистів. Оскільки в школі елементи геології вивчаються
лише у курсі географії, ми орієнтуємось саме на викладачів-географів.
Інститут Тутковського за підтримки Групи компаній Надра та Інституту геологічних наук НАН України провів для вчителів географії Оболонського району столиці польовий семінар «Геологічні пам’ятки як
свідки історії розвитку Землі» (лектори: Зосимович
Володимир Юрійович, доктор геол.-мінерал. наук,
зав. відділу палеонтології і стратиграфії кайнозою
Інституту геології, Шевченко Олександр Миколайович, зав. відділу методики геологічного картування та
картографування УкрДГРІ, Циба Микола Миколайович, начальник Наддніпрянської геологозйомочної
партії ЦРГД ДП УГК, Пилипчук Олена Миколаївна,
провідний геолог УкрДГРІ) та лекцію «Геологія і
географія – погляд з космосу» (лектор – Федорів Роман Федорович, канд. техн. наук, науковий консультант Групи компаній Надра).
У заходах взяли участь викладачі шкіл Оболонського району, представники управління освіти Оболонської райдержадміністрації, Академії мистецтв,
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка та ін.
У День знань, 1 вересня, в столичній школі № 256
в рамках навчального проекту «Надра земні, надра
духовні» ПВНЗ «Інститут Тутковського» та управління освіти Оболонської райдержадміністрації відкрили
перший на пострадянському просторі геологічний
клас-лабораторію, експериментальну програму в якому будуть освоювати учні 8-Б класу.
Геологічний клас-лабораторія носить ім’я Ростислава Сергійовича Фурдуя, відомого геологанауковця, кандидата геол.-мінерал. наук. Ростислав
Сергійович активно популяризував геологію, презентація його останньої книжки «Сонця і вітру брат»
відбулася саме у 256-й школі.
Базовим навчальним посібником пілотного проекту «Надра земні (Основи геології)» було обрано працю голови Державної комісії України по запасах корисних копалин Рудька Георгія Ілліча «Геологія з
основами геоморфології». У подальшому на її основі
планується розробити перший підручник з основ геології, адаптований для загальноосвітніх шкіл.
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Перший семінар із серії «Найсучасніші досягнення
в галузі геології та їх роль у формуванні практичної
компетентності учнів» відбувся 15 листопада 2012 р.
Лекцію про останні досягнення геологічної галузі
«Природний газ в Україні. Традиційні джерела» прочитав Загороднюк Павло Олексійович, кандидат геолого-мінералогічних наук, президент ВГО «Спілка
геологів України», голова ради директорів Групи
компаній Надра.
Про перші успіхи реалізації проекту та роль геологічних знань у формуванні практичної компетентності
учнів доповіла викладач експериментального спецкурсу «Надра земні (Основи геології)» Крочак Марина
Дмитрівна.
Організатори заходу: науково-методичний центр
управління освіти Оболонської райдержадміністрації,
школа № 256, приватний вищий навчальний заклад
«Інститут Туткоського». У семінарі взяли участь вчителі географії шкіл Оболонського району; гімназії
№143; ліцею № 157; гімназії «Потенціал», гімназії
«Оболонь»; а також представники управління освіти
райдержадміністрації,
геологічного
факультету
КНУТШ, Групи компаній Надра та Інституту Тутковського.
28 лютого 2013 року на базі столичної середньої загальноосвітньої школи № 256 відбувся міський семінар
для методистів та керівників районних методичних
об’єднань вчителів географії «Інновації в шкільній
природничій освіті». Захід ініціювали Департамент
освіти і науки, молоді та спорту столичної держадміністрації та Інститут Тутковського. В рамках семінару
були висвітлені такі питання: значення геології для
економіки країни та роль геологічного факультету
КНУ імені Тараса Шевченка в підготовці кадрів для
геологічної галузі (декан геологічного факультету КНУ
імені Тараса Шевченка, професор, завідувач кафедри
геології родовищ корисних копалин, доктор геол.мінерал. наук Михайлов В.А.); розвиток школи в умовах інноваційної діяльності (заступник директора школи № 256 з навчально-виховної роботи Марченко Т.П.);
місце геологічної науки в системі Малої академії наук
(професор кафедри геології нафти і газу геологічного
факультету КНУ імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук Огар В.В.); про започаткування олімпіади з
геології в Україні (директор Геологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України,
доктор геологічних наук Деревська К.І.).
Надзвичайно цікавим і змістовним був майстерклас із прикладної кристалографії – вирощування
кристалів у домашніх умовах, – який під керівництвом викладача експериментального спецкурсу «Надра
земні (Основи геології)» Крочак Марини Дмитрівни
провели учні геологічного 8-Б класу.
Підсумки семінару підвели заступник генерального директора ПВНЗ «Інститут Тутковського», координатор проекту «Надра земні, надра духовні» Лівенцева Г.А. та методист кафедри природничоматематичної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса
Грінченка Чанцева Н.І.
Географія проекту розширюється, до експерименту уже приєдналася школа № 13 Святошинського р-ну
Києва. Сподіваємося, що 1 вересня 2013 р. один із

восьмих класів цього навчального закладу почне
освоювати спеціалізований курс геології.
Досвід роботи зі старшокласниками свідчить, що
переважна більшість учнів мало знають про геологічні спеціальності: геофізик, геохімік, петрограф, палеонтолог тощо. Реалізація експериментального проекту
«Надра земні, надра духовні» передбачає, що школярі
не лише стануть більш обізнаними професійно, але й
отримають уявлення про нескінченне розмаїття нашого світу, тісну взаємодію і взаємозалежність усіх
форм життя в планетарному масштабі, дізнаються про
вплив людства і кожної особистості на природу та про
можливі віддалені наслідки як виробничої, так і природоохоронної діяльності людини. Такі знання необхідні новому поколінню, яке народилось і сформувалось у незалежній Україні, для будівництва справді
демократичного суспільства.
Павло Аполлонович Тутковський дуже уважно і
обережно ставився до Слова «як знаряддя людської
мислі» [2]. Інститут за дорученням Спілки геологів
України формує і видає фаховий журнал «Геолог
України», який цього року святкує свій перший скромний ювілей – 10 років з дня виходу першого номера.
Ми постійно знайомимо читачів видання з подіями,
що стосуються молодіжного геологічного руху в країні [3], з діяльністю Спілки геологів на ниві просвітництва, розповідаємо про керівників дитячих геологічних гуртків [4], вчителів-ентузіастів, які готують
дітей до роботи у Малій академії наук [1]. В рубриці

«Імена» вже традиційно розповідаємо про видатні
постаті минулого і сучасності, життя і наукові здобутки яких є прикладом для наслідування молодими.
Звичайно, за скороминущими проблемами сьогодення не можна забувати й про перспективу. Адже всі
ми: Інститут Тутковського, Спілка геологів України,
Група компаній Надра – працюємо для молоді, що є
найціннішим у житті.
.
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Лихолет В. Ф.
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
В настоящее время интерес к историческому и к культурному наследию не ослабевает. Музеи являются
теми учреждениями, где сохраняются, экспонируются и
изучаются памятники культуры, искусства, архитектуры
и где можно ознакомиться с деятельностью выдающихся людей прошлого и современности.
Музееведение изучает историю, закономерности развития музеев их организацию, систему научного комплектования, ведение документации и сохранение коллекции. А так же методику организации и оформление
экспозиции, выставок.
Особенностью музеев является то, что они, используя экспозиционный и фондовый материал или специальные выставки с помощью экскурсий, лекций или других видов информации популяризуют первоисточники,
создают базу для научных исследований.
И хотя коллекционированием люди занимались издавна, впервые о музееведении, как науке было сказано в
1877 году директором дрезденского музея «Зеленый
свод» Дж. Грессе. В начале ХХ века в Великобритании и
Германии появляются первые периодические издания по
музееведению. В 1946 году в Париже был утвержден
Международный совет музеев.
Стоит немного упомянуть, как зарождалось коллекционирование. В античную эпоху греки занялись собиранием
предметов. В 385 году до н. э. была создана Академия –
философская школа Платона, где имелись святилища муз.
Слово «мусейсон» означало «место посвященное музам».
Мусейсоны становились центрами литературных сообществ, здесь часто проводились творческие состязания

поэтов. Святилища размещались в священных рощах, где
были выставлены изваяния богинь (первые экспозиции).
Ими приезжали полюбоваться со всех мест античного
мира. Заведовали этими первыми собраниями служители,
которые занимались охраной, учетом. Составлялись списки
с указанием названия предмета имя автора, материал из
которого был изготовлен предмет, степень сохранности и
имя бога, которому была посвящена скульптура, указывалось и имя дарителя.
Известно и собрание живописи древних греков, которые помещались в пинакотеках. Так одна из них была
построена в 437 – 432 г. г. до н. э. архитектором Мнесиклом.
Известны зоологические и ботанические древнегреческие коллекции – коллекция Аристотеля (384-322 г.г.
до н. э.), которая была собрана им при поддержке Александра Македонского.
Особого расцвета мусейсон достиг, когда стали появляться самостоятельные монархические государства в
Греции, Египте, Малой Азии и Ближнем Востоке. Новоявленные цари соперничали между собой за культурное
лидерство. В Египте был основан Птоломеем І в 305-283
г. г до н. э. Александрийский Мусейсон, который посещали ученые по приглашению правителей. Приглашенные находились на полном царском обеспечении и имели для работы все необходимое – библиотеку, оборудование, лабораторию. Здесь хранились коллекции растений и животных, имелись залы для препарирования
трупов, велись научные исследования для изучения
физического мира.
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Нужно отметить, что в Александрийском мусейсоне
проводились фундаментальные научные исследования.
Географ и математик Эратосфен измерил земной радиус, астроном Гиппарх описал 850 неподвижных звезд,
врач Герофил открыл нервную систему и артериальную
сеть. Предполагается, что знаменитая Александрийская
библиотека тоже входила в состав этого мусейсона. Она
стала самым крупным хранилищем книг античности (к
концу І в до н. э. включала более 700 томов). Эллинических царей можно считать первыми коллекционерами
античности.
Возникают республики на берегах Тибра. Под влиянием греческой цивилизации у римлян появляется интерес к произведениям искусства.
После 272 г. до н. э., когда римские легионеры разграбили город Сиракузы, произведения греческого искусства наводнили Рим. Многие богачи стремились
создать собственные собрания. Обычным явлением, уже
в І в. до н. э. становятся аукционы и выставки. В 38 г. до
н. э. в Риме появляется первая публичная галерея с портретами великих людей.
Для европейского средневековья главной особенностью культуры, является ее религиозный характер. Отвергается поклонение красоте и совершенству форм. В это
время погибают многие произведения искусства. На
первый план выходят создание храмов и их сокровищниц. Особо почитаются мощи – нетленные останки людей, причастные к лику мучеников и святых. В церковных собраниях хранятся изделия художественного ремесла, необычные минералы, бивни слонов и другие
образцы мира природы. Ценностью является и то, что
берегли мемориальные предметы, имеющие отношение
к выдающимся историческим деятелям. Так, например,
в киевском храме Святой Софии хранились одежды
первых князей. А в Печерском монастыре (г. Псков) –
вещи из личного обихода Ивана Грозного и Бориса Годунова. Церковные сокровищницы посещались паломниками, богомольцами и даже приговаривались к паломничеству преступники.
Во времена средневековья создавались светские собрания, т. н. «гардеробные» - собрания украшений, оружия, утвари, документов, например: императорская
сокровищница Карла Великого в г. Ахине (Германия). В
Москве во второй половине ХІІ в. в Благовещенском
соборе хранились символы власти, посольские дары,
золотая и серебряная посуда. Огромные богатства были
накоплены Иваном Грозным. Об этом свидетельствуют
летописи, хранящиеся в Новгороде.
Подобные собрания давали возможность не только
любоваться произведениями искусства, но и выступали
в роли своеобразных банков, которые изымались в случае финансового затруднения. Царские собрания находились в постоянном движении – одни экспонаты поступали на хранения, другие изымались.
В середине ХVІІ в. в здании оружейной палаты было
отведено специальное помещение – казенная палата,
куда приводили послов и именитых иностранцев, демонстрируя в том числе, богатство и мощь русского
двора. Прежде чем отправить дары на казенный двор,
дьяки на каждом предмете вешали ярлыки с указанием
веса, цены и имени дарителя.
Частное коллекционирование в средневековье было
развито слабо. Можно считать, что первым ярым пред-
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ставителем частных коллекций стал герцог Жан Беллийский (1340-1416 г. г.). Это был страстный собиратель,
меценат. Он специально искал и приобретал античные
произведения искусства, ювелирные изделия, драгоценные камни, а так же редкости природы.
Частное коллекционирование развивалось и на востоке. В основе коллекционирования в мусульманском
мире лежали религиозные мотивы. Эти сокровищницы
постоянно пополнялись дарами жертвователей. Таким
путем возникли музей Абдол Азиза (под Тегераном) в
священном для мусульман городе Наджафе, музеем
стала сокровищница и гробница халифа Али. Богатые
собрания украшали дворцы светских владык, их главным пополнением были удачные военные походы. Интересно, что особым почетом пользовались произведения каллиграфии. Красивое письмо считалось показателем образованности и духовного совершенства. Высокого уровня коллекционирование достигло в Китае. В
эпоху правления династии Хань (206-220 г. г. н. э.) умение рисовать иероглифы превратилось в подлинное
искусство. Люди отдавали этом много энергии и сил
видели в этом эмоциональное наслаждение. Таким знаменитым каллиграфом был Ван-Си-Чжи (321-379 г. н.
э.). Способных к живописи и каллиграфии отыскивали
специальные люди. Пройдя курс обучения, наиболее
талантливые мастера возвышались императором в должности. В 937-943 г. г. н. э. при царствовании Ли Бяня
появилось Академия, где хранились тысячи картин и
книг. Все императорские коллекции находились в ведении специальных чиновников, они оценивали старинные
свитки, отбирали редкие экземпляры и занимались хранением. Ежегодно свитки проветривались.
Необычный расцвет в эпоху Сун переживала художественная критика. В помощь издавались специальные
трактаты, где указывались определенные требования
к произведениям искусства.
Частное коллекционирование в Японии в Х-ХІ в.
в. находилось под влиянием Китая. Но музеи, как
особая культурная форма возник в Европе. Термин
«кабинет» и «галерея» упоминался коллекционерами
уже в эпоху ренессанса. «Галереями» назывались
залы удлиненной формы с рядом окон на одну сторону, что давало достаточно хорошее освещение для
произведения живописи и скульптуры. «Кабинеты»
были меньших размеров, обычно квадратной формы,
где демонстрировались произведения искусства небольших размеров (галерея Уффици во Флоренции).
Во второй половине ХVІ в. наряду с произведениями искусства коллекционируются диковинные и
экстравагантные вещи в виде кунсткамер. Большое
внимание уделялось естественнонаучным кабинетом,
где собирались коллекции минералов, образцы растительного и животного мира, а так же этнографические
экспонаты. Многие из этих собраний легли в основу
коллекций музеев естественных наук.
Новым толчком в процессе становления музеев в
России можно считать личные собрания Петра І, т. н.
«Государев кабинет». Здесь хранились привезенные
царем из Англии и Голландии книги по анатомии,
математике, географии, кораблестроению, медицинские инструменты, микроскопы, глобусы, заспиртованные животные. В 1703 г. по его распоряжению был
создан Анатомический театр, где производились

вскрытия, изготавливались анатомические препараты.
В Петергофском дворце появляется первая в России
дворцовая картинная галерея (около 100 полотен).
Крупнейшими коллекционерами эпохи Петра І были
дипломаты Д. М. Голицын и Я. В. Брюсс. Обладатель
немалой коллекции был и ближайший сподвижник
царя А. Д. Меньшиков. В феврале 1718 года императором был издан указа «О приносе родившихся уродов, а так же найденных необыкновенных вещей», так
была создана Кунсткамера. Здесь в 1740 г. были впервые изданы каталог и краткий путеводитель по залам.
В XVІІ – XVІІІ в. в. российские монархи стали
приобретать и заказывать произведения искусства. В
1755 году по заказу Елизаветы Петровны в Праге
было приобретено 115 картин голландских, фламандских и немецких мастеров. Коллекция разместилась в
Царскосельском дворце. В1764 г. в Зимнем дворце в
Санкт-Петербурге была принята коллекция берлинского купца и промышленника И. Э. Готсковского (225
картин), что и принято считать датой основания музея
Эрмитаж. Особенно значительным пополнением этой
коллекции стало собрание из 400 полотен П. Крозе
(1772 г.). Сюда входили такие замечательные произведения, как «Святое семейство» Рафаэля, полотна
Рембрандта, Рубенса, Тинторетто и др.
Творцом одного из музеев русской живописи стал
купец и меценат П. М. Третьяков, который обладал
безупречным художественным вкусом и имел особый
дар угадывать в начинающем художнике будущего
мастера.
В первой половине XVІІІ в. для исследовательской
деятельности стали создаваться кабинеты учебных
заведений. В 1774 г. в Горном училище СанктПетербурга был основан кабинет «Российских и иностранных минеральных и ископаемых тел», где и сейчас хранится доставленная с Урала малахитовая глыба 1504 кг, подаренная императрицей Екатериной ІІ .
В Московском университете был утвержден кабинет
натуральной истории, основу которого составили
пожертвования графа П. Г. Демидова – коллекция
минералов, раковин, насекомых, растений и художественных произведений.
В XІX в. появляются музеи, чья тематика посвящена истории, наукам и техническим открытиям. Из
собраний, доступных лишь для немногих, музеи посещаются людьми из разных сословий.
В настоящее время существует огромное многообразие музеев: исторические, художественные, научноисследовательские, музеи ансамблевого типа, государственные, частные и т. д.
Государственный Музей природы Харьковского
университета им. В. Н. Каразина является базой для
практических занятий студентов биофака и геофака, а
так же для студентов мединститута, сельхозинститута
и других учебных заведений, в которых изучаются
предметы, связанные с естественными науками. Принимаются и сборные группы для посещения. Здание
музея было построено в начале ХХ века находится в
г. Харькове на ул. Тринклера, 8. Трехэтажное здание
общей площадью 2900 м2. Второй и частично третий
этаж занимает зоологическая экспозиция (9 залов). На
третьем этаже расположены залы по темам «Проис-

хождение человека» и зал «Дарвинизма». На первом
этаже находится экспозиция геологического отдела.
Началом формирования коллекции музея можно
считать 2 апреля 1807 г. С 1863 г. начинает функционировать геологический музей. Когда на кафедру
зоологического и минералогического кабинета Императорского Харьковского университета поступили
первые экспонаты. В 1937 г. на биологическом факультете университета начинает работать музей дарвинизма.
В 60-е годы 20 века кабинеты были реорганизованы в отдельные музеи. А в 1964 году музеи были
объединены в Музей естествознания. В 1975 году
было изменено название – музей становится государственным Музеем природы.
В зале «Геологические процессы» выставлены в
витринах образцы горных пород, которые образовались за счет деятельности различных внешних факторов и образцы, формирование которых связано с выделение внутренней энергии Земли. Кроме каменного
материала имеется пять диорам: «Карбонатная пещера», «Разрушительная деятельность моря», «Геологическая деятельность ледников», «Район вечной мерзлоты», «Вулканическая деятельность». Имеется фото
и текстовой материал, что позволяет полностью раскрыть данную тему.
В зале палеонтологии и исторической геологии
представлены ископаемые остатки растений и животных прошлых геологических эпох. Зал так же украшен диорамами, где изображены палеоклиматические
условия. В диорамах органично вписаны натурные
экспонаты.
Особо разнообразна и интересна коллекция зала
«Минералогия», где выставляются минералы практически из всех регионов мира. Некоторые коллекции
представляют историческую ценность (коллекция
Кранца), имеется небольшая экспозиция и синтетических минералов. В зале «Метеориты» выставлены
образцы каменных, железокаменных и железных метеоритов, найденных на территории разных стран.
Самый крупный - Севрюковский метеорит, его вес
более 100 кг (был найден в Харьковской губернии). В
тематику геологического отдела входят залы «Полезные ископаемые Украины» и «Геология Харьковской
области». В настоящее время продолжается оформление залов геологического отдела. Более десяти лет
назад была разработана общая концепция зала «Генетические типы месторождений полезных ископаемых», затем коллективом сотрудников геологического отдела и художественной мастерской после выполнения макетных работ общего оформления зала были
осуществлены разработки научно-экспозиционных
планов. Кроме образцов горных пород и минералов,
тематика раскрыта в виде фотоиллюстративного и
текстового материала. Основная цель зала - показать в
каких геологических условиях формируются месторождения алмазов, золота, железа, нефти, газа и др.
Образцы представлены из многих уникальных месторождений, некоторые переданы геологами, которые
участвовали в открытии этих месторождений. Особый
интерес представляет собой объемная геологическая
карта, где показаны тектонические структуры, и какие
типы месторождений к ним приурочены.
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В 70-80 г. г. ХХ века коллекция музея интенсивно
пополнялась за счет сборов натурных экспонатов и
научного материала во время экспедиций на Урал, оз.
Байкал, Среднюю Азию и дальний Восток. Шло пополнение, в частности геологического отдела за счет
сборов юных геологов. В настоящее время наши сотрудники принимают активное участие в проведении
слетов, геологических соревнованиях юных геологов,
ведут консультативную и просветительскую работу
как для руководителей кружков, учителей школ так и
др. Особенно приятно заметить, что после посещения
нашего музея, некоторые коллекционеры дарят небольшие личные сборы. В 2009 г. музею подарена коллекция минералов и горных пород выпускником Свердловского горного института Поповым О. М. В 2012
году экспозиция зала «Минералов» пополнилась коллекцией агатов с Чукотки (коллекционер Герой В.В.).
В 90-е годы была куплена коллекция кимберлитов и
личные вещи одного из первооткрывателей якутских
алмазов Хабардина В. А. В свою очередь, сотрудниками геологического отдела комплектуются из рабочего материала музея учебные коллекции горных
пород и минералов для кабинетов географии и для
оформления экспозиций краеведческих музеев.
Проводятся необходимые работы по хранению музейных фондов, по сверке наличия экспонатов. Кроме
ведения книг учета и поступления экспонатов создается электронная база образцов. Это непрерывный
процесс, поскольку фонды постоянно пополняются,
ведется контроль над движением музейных предметов. Создана картотека старых этикеток.
Один из видов музейной работы является создание
экспозиции. Кроме подбора и классификации каменного материала проводится подготовительная научная
работа по составлению текстового, схематического и
иллюстративного материала. Это проработка значительного количества литературы, использование Интернет-ресурсов. В музее имеется художественная мастерская, где перед оформлением экспозиции изготавливается
макет будущей диорамы или планшета. Затем в отделе и
на совете музея проходит утверждение разработки.
В музее имеется таксидермическая мастерская, где
изготавливаются чучела и мокрые препараты для
оформления экспозиций зоологических залов. Сотрудниками мастерской изготавливается мебель для экспозиции и другие столярные работы. При создании
биогрупп и диорам используются каменный материал,
чучела животных, выполняются макетные работы.

Перед созданием отдельной экспозиции планируется общее оформление зала, общие стилевые принципы раскрытия содержания, намечается маршрут проведения экскурсии, принципы освещения и монтажа.
Все части экспозиции связаны между собой смысловым единством. Ознакомление с музеем рассчитано
на самостоятельное посещение без сопровождения
экскурсовода. В нашем музее нет ставок экскурсоводов, поэтому каждый научный сотрудник хорошо
ознакомлен с экспозицией своего отдела и всего музея. Нами составляется текст экскурсий, затем проходит прослушивание, вносятся коррективы и окончательно утверждается. Кроме обзорной экскурсии по
геологической и зоологической тематике музея можно поверхностно ознакомиться с экспозицией всех
залов. Существуют тематические экскурсии. Наши
сотрудники участвуют при оформлении выставок вне
музея, где проводят экскурсии. Это выставки разных
тематических направлений.
Оказывается методическая помощь для работников других музеев, знакомят их с принципами построения экспозиции, хранения и документации. Проводятся мастер-классы по изготовлению чучел. При проведении экскурсии учитывается индивидуальнодифференцированный подход к группе. Вырабатывается форма подачи материала, например в виде доверительной беседы. Но основной упор делается на
зрительное восприятие. Особое внимание уделяется
интересным фактам.
К сожалению, в настоящее время наблюдается сокращение численности посещений, отсутствие финансирования для проведения экспедиционных выездов и
ремонтных работ. Недостаточно проходит рекламноинформационное освещение деятельности музея, ведь
музей может влиять на аудиторию не только непосредственно в своих стенах, а так же через рекламу.
Такие конференции расширят интерес к работе музеев.
1. Архив минералогического кабинета, послуживший Криницкому И. для составления каталога 1807-1826 г. Архив
Музея природы.
2. Багалей Д.У. Опыт истории Харьковского университета,
Харьков 1898.
3. Грегорова А. К., К основным проблемам музееведения,
Музеи мира сб. науч. тр. НИИ культуры 1991
4. Логвиненко Н.В. Минералогический музей Харьковского
государственного университета им. А.М. Горького, Ученые
зап. Харьк. гос. ун-та 1955.
5. Мезенцева Г. Г., Музеезнавство, Киев 1980
6. Фогт К. Историко-статистические записки об Императорском Харьковском университете и его заведениях, Харьков
1859. Шола Т.
7. Предмет и особенности музеелогии, Museum, 1987 №153.

Маршинцев В.К., Зинчук Н.Н., Стафиевская М.Н.
О ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА «АЛМАЗЫ ЯКУТИИ»
Открытие коренных месторождений алмазов на Сибирской платформе явилось событием мирового масштаба.
Оно всколыхнуло научную мысль на исследование тайн
происхождения алмазов. Алмаз – один из немногих минералов, кристаллизующийся в недрах Земли и поднятый к
поверхности. Алмаз – действительно уникальное творение
природы. Ему нет равных в природе по совершенству
строения и твердости, по ослепительному блеску и красоте.
Отсюда понятно, что исследователей интересует всё что
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связано с алмазами: закономерности размещения месторождений алмазов на Земле; геологические условия нахождения алмазов; горные породы, в которых встречаются
алмазы; изучение возрастных параметров алмазопроявления в различных регионах; морфологическая характеристика алмаза и его ассоциация в горных породах; другие
минералы, кристаллизующиеся также как и алмаз в высокобарических условиях – гранат, оливин, хромшпинелиды,
ильменит, флогопит и многие другие; включения глубин-

ных ультраосновных пород, вынесенные совместно с алмазом в кимберлитовых породах; минералогическая, петрографическая, петрологическая, петрофизическая характеристика алмазосодержащих пород и др. Бурное развитие
минералогических исследований, наблюдающееся в последние десятилетия, связанное с появлением новых совершенных лазерных методов исследований, позволяющее
производить точечное изучение состава отдельных минералов – позволили детально охарактеризовать составы
многих образований, включённых как в алмазы, так и в
другие образования, ассоциирующие с алмазами; открыть
новые минеральные ассоциации, характеризующие составы исходных глубинных расплавов; сделать обоснованные
петрологические выводы.
Большое число опубликованной литературы по алмазной тематике требует систематизации. В библиографический справочник «Алмазы Якутии» (Якутск: Компания
«Дани Алмас», 2012, 408 с.) вошли издания, опубликованные в Российской Федерации, в Республике Саха (Якутия),
в бывшем Советском Союзе и за рубежом. В справочнике
отражены издания первых исследователей кимберлитовых
трубок – геологов Амакинской экспедиции Министерства
Геологии СССР, минералогии алмазов и сопровождающих
их минеральных образований. Сюда же вошли статьи из
многочисленных тематических изданий, ведомственных
сборников и крупные обобщающие работы – монографии
известных исследователей и коллективные сборники статей. Почти сразу же с началом широкомасштабных изучений якутских алмазных месторождений к ним подключились известные исследователи за рубежом – из крупнейших исследовательских центров. В первые годы использовались прежде всего их прекрасные, по тем временам,
аналитические возможности, а в последующем с использованием полученных новых результатов за рубежом публиковались статьи с участием отечественных исследователей.
В советский период основные научно-исследовательские
работы по алмазным месторождениям были сосредоточены в двух исследовательских центрах: в лаборатории «Геологии алмазных месторождений» Геологического института Якутского филиала Сибирского отделения Академии
наук СССР (г.Якутск) под руководством члена- корреспондента АН СССР Ковальского Виталия Владимировича и в
Институте геологии и геофизики Сибирского отделения
Академии наук СССР (г.Новосибирск) под руководством
академиков Соболева Владимира Степановича и Соболева
Николая Владимировича. Исследования по алмазной тематике велись в те времена также во ВСЕГЕИ и НИИГа (ныне ВНИИОкеанологии) (г.С.-Петербург), ЦНИГРИ и МГУ
(г.Москва), Институте Земной коры СО РАН (г. Иркутск) и
ряде других организаций. После 90-х годов прошлого столетия основные научно-исследовательские и опытнометодические работы по алмазной тематике переместились
в ведомственные центры и были сосредоточены в основном в Якутском научно- исследовательском геологоразведочном предприятии (ЯНИГП) ЦНИГРИ акционерной
компании «АЛРОСА» под руководством доктора геологоминерал. наук, профессора Зинчука Николая Николаевича и
кандидата геолого-минерал. наук Герасимчука Александра
Витальевича.
По данному библиографическому справочнику можно
проследить также эволюцию в исследованиях алмазных
месторождений, тенденции развития научных исследований и научной мысли. Поиск и выявление опубликованной

литературы осуществлялся и осуществляется по существующим библиографическим источникам, книжным фондам и каталогам Научной библиотеки Якутского научного
центра СО РАН и других библиотек. В основу справочника
легла обширная библиографическая картотека известных
исследователей алмазных месторождений докторов геолого-минералогических наук Маршинцева Виктора Клавдиевича и Зинчука Николая Николаевича и любезно предоставленные данные по публикованным работам известных
исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и других городов России и стран СНГ, где в
настоящее время живут и работают многие, кто открывал и
исследовал алмазные месторождения. Географически – мы
ограничились территорией Якутии, хотя кимберлитопроявления известны на юге и западе Сибирской платформы
(в Иркутской области и Красноярском крае), однако там
практически нет проявлений алмазоносности. Библиографию своих работ предоставили многие учёные и специалисты, среди которых в предисловии справочника его составители отметили: Герасимчука Александра Витальевича –
кандидата геол.-мин. наук, директора НИГП АК «АЛРОСА» (г.Мирный); Толстова Александра Васильевича –
доктора геол.-мин. наук, главного геолога Ботуобинской
ГРЭ АК «АЛРОСА» (г.Мирный); Специуса Здислава Витольдовича – доктора геол.-мин. наук, заведующего лабораторией НИГП АК АЛРОСА» (г.Мирный); Ротмана
Анатолия Яковлевича- доктора геол.-мин. наук, заведующего отделом НИГП АК «АЛРОСА» (г.Мирный); Егорова
Константина Николаевича - кандидата геол.-мин. наук,
заведующего лабораторией Института Земной коры СО
РАН (г.Иркутск); Костровицкого Сергея Ивановича –
доктора геол.-мин. наук, ведущего научного сотрудника
Института Геохимии СО РАН (г.Иркутск); Милашева
Владимира Аркадьевича – доктора геол.-мин. наук, главного научного сотрудника ВНИИОкеанологии (г.СанктПетербург); Гаранина Виктора Константиновича – доктора геол.-мин. наук, заведующего лабораторией Геологического факультета МГУ (г.Москва); Василенко Владимира
Борисовича – доктора геол.-мин. наук, ведущего научного
сотрудника Института геологии и минералогии СО РАН (г.
Новосибирск); Юзмухаметова Ришата Нургалиевича –
кандидата исторических наук, начальника Управления
социального развития АК «АЛРОСА» (г.Мирный); Бескрованова Виктора Васильевича – доктора геол-мин. наук,
профессора Физико-технического института СевероВосточного Федерального университета (г.Якутск); Зайцева Альберта Ивановича – кандидата геол-мин. наук, зав.
лабораторией Института геологии алмаза и благородных
металлов (ИГАБМ) СО РАН (г.Якутск); Олейникова Олега
Борисовича – кандидата геол-мин. наук, зав. лабораторией
ИГАБМ СО РАН (г.Якутск); Алтухову Зинаиду Андреевну
– кандидата геол-мин. наук, старшего научного сотрудника
ИГАБМ СО РАН (г.Якутск); Бабушкину Светлану Анатольевну – кандидата геол.-мин. наук, старшего научного
сотрудника ИГАБМ СО РАН (г.Якутск); Ягнышева Бориса
Сергеевича – кандидата геол-мин. наук, ведущего специалиста ГУП «Якутскгеология» (г.Якутск); Крючкова Анатолия Ивановича – бывшего главного геолога Амакинской
ГРЭ АК «АЛРОСА», в настоящее время проживающего в
Украине.
Группировка литературы в библиографическом справочнике «Алмазы Якутии» производится по следующим
разделам знаний: а) общая геология – тектоника, поиски и
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разведка, россыпные алмазы, история открытия алмазов; б)
минералогия – региональная минералогия, минералогия
алмаза, ассоциирующие минералы, минералы глубинных
включений, включения в мантийных минералах, самородные минералы; в) петрология – региональная петрология,
петрография кимберлитов, включения глубинных пород в
кимберлитах; г) геохимия – геохимия отдельных элементов, петрохимия кимберлитов; д) разработка месторождений; е) природоохранные мероприятия при разработке
алмазных месторождений. Внутри разделов библиографическое описание дано по годам и в алфавитном порядке,
составлен именной указатель. На некоторые работы мы
приводим краткую аннотацию. Библиографическое описание литературы дано в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и брошюрой «Методические рекомендации по составлению и оформлению списка литературы к научной
работе», Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2009.
Раздел 1. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ включает литературу по
следующим подразделам: геология и тектоника; поиски и
разведка; россыпные алмазы и история открытия алмазов.
Начинается раздел работой И.П.Толмачёва Объяснительная записка к географической и геологической карте стоверстного масштаба района Хатангской экспедиции 1905
года // Изв. ГРО, 1912, т.48, вып.6. Заканчивается раздел
переведённой с английского языка и изданной на русском
языке под редакторством профессора В.К.Маршинцева
работой Джона Тихотского «Алмазная колония России –
Республика Саха (Якутия)».-Якутск: 2011, 408 с. Всего в
данном разделе приведены данные о 1496 опубликованных
работах. Доминируют в разделе опубликованные работы
З.А.Алтуховой (12 – х- здесь и в дальнейшем в скобках
приводится количество опубликованных автором работ;
даны только авторы десяти и более работ), В.П. Афанасьева (29), А.Т.Бондаренко (17), Е.И. Бориса (87), Ф.Ф. Брахфогеля (24), В.И.Ваганова (13),Б.М.Владимирова (10),
А.В.Герасимчука (39), Н.И.Горева (10), С.А.Граханова (27),
Ю.А.Дукардта (17), К.Н.Егорова (25), А.И.Зайцева (19),
Н.Н.Зинчука (182), В.М.Зуева (13), П.А.Игнатова (10), В.В.
Ковальского (21), В.И.Коптиля (30), И.Г.Коробкова (12),
В.Ф. Кривоноса (10), А.И.Крючкова (12), М.И.Лелюха (12),
А.В.Манакова (22), В.К.Маршинцева (29), В.А.Матросова
(11),
В.А.Милашева
(57),
В.Е.Минорина
(16),
С.И.Митюхина (12), В.М. Мишнина (10), Г.Г.Моора (20),
В.И.Никулина
(10),
М.М.Одинцовой
(13),
В.Т.Подвысоцкого (13), Б.И.Прокопчука (32), И.С.Рожкова
(18), О.М.Розена (17), Н.Н.Романова (20), Д.И. Саврасова
(18), В.Д.Суворова (16), В.И.Тараненко (10), А.В.Толстова
(27), В.С.Трофимова (11), Е.В.Францессон (10),
А.Д.Харькива (23), В.А.Хмелевского (12), В.А.Цыганова
(12), С.Д. Чёрного (13), Э.А.Шамшиной (29), Ю.М. Эринчека (19), Р.Н.Юзмухаметова (46).
Кроме многочисленных статей в журналах и тематических сборниках в охваченный исследованиями период по
описываемому региону были опубликованы следующие
основные монографии: А.Г. Коссовская Минералогия терригенного мезозойского комплекса Вилюйской впадины и
Западного Верхоянья.-М.:изд-во АН СССР, 1962, 206 с.;
М.М.Одинцова и др. Структура, вулканизм и алмазоносность Иркутского амфитеатра.-М.:изд-во АН СССР, 1962,
178 с. И.С.Рожков, Г.П.Михалев, Л.М.Зарецкий Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района Западной
Якутии.-М.: изд-во АН СССР, 1963,145 с.; К.Б.Мокшанцев
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Тектоническое строение ЯАССР.-М.:Наука, 1964, 280 с.;
И.С.Рожков, Г.П.Михалев, Б.И.Прокопчук Алмазоносные
россыпи Западной Якутии.-М.: Наука,1967,278 с.;
К.Б.Мокшанцев, Ю.П.Ивенсен, В.В. Ковальский и др.
Строение земной коры Якутии и закономерности размещения полезных ископаемых.-М.:Наука, 1969, 376 с.;
И.С.Рожков А.П.Буров, Б.И. Прокопчук Геологические
основы и методика поисков и разведки месторождений
алмазов.-М.: Недра, 1970, 390 с.; К.Б. Мокшанцев Тектонические карты ЯАССР, 1971, 163 с.; В.А.Милашев Кимберлитовые
провинции.-Л.:Недра,
1974,
238
с.;
К.Б.Мокшанцев, В.В.Еловских,В.В.Ковальский и др. Структурный контроль проявлений кимберлитового магматизма.-Новосибирск:Наука, 1974, 98 с.; В.Л.Масайтис Вулканизм и тектоника Патомско-Вилюйского среднепалеозойского авлакогена.-М.: Недра, 1975, 182 с.; А.Д.Харькив
Минералогические основы поисков алмазных месторождений.-М.:Недра, 1978, 136 с.; В.А.Милашев Структуры
кимберлитовых полей.-Л.: Недра, 1979, 183 с.;
Б.И.Прокопчук Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков.-М.:Недра, 1979, 248 с.; В.С.Трофимов
Геология месторождений природных алмазов. -М.: Недра,
1980, 304 с.; Н.Н.Зинчук, Д.Д. Котельников, Е.И.Борис
Древние коры выветривания и поиски алмазных месторождений.-М.:Недра, 1983, 196 с.; В.А.Милашев Трубки взрыва.-Л.:Недра, 1984, 268 с.; К.Н.Никишов Петрологоминералогическая модель кимберлитового процесса.М.:Наука, 1984, 212 с.; В.И.Ваганов, П.Ф.Иванкин,
Н.П.Кропоткин и др. Взрывные кольцевые структуры
щитов и платформ.-М.:Недра, 1985, 120 с.; Е.П.Акульшина,
О.А.Бетехтина, Е.И.Ващенко и др. Геология алмазоносных отложений верхнего палеозоя Тунгусской синеклизы.Новосибирск:Наука,
1986,
184
с.;
О.М.Розен,
А.А.Вишневский, М.З. Глуховский Строение земной коры
Анабарского щита.-М.: Наука, 1986, 198 с.; Н.С.Малич,
В.Л.Масайтис, В.С.Суриков Сибирская платформа.Л.:Недра, 1987, 413 с.; Е.Е.Милановский Рифтогенез в истории Земли (рифтогенез в подвижных поясах).-М.: Недра,
1987, 297 с.; В.М. Мишнин, Ю.Н.Бадарханов, В.И.Болознев
Якутский мегакратон: нетрадиционные аспекты тектоники
и минерагении.-Якутск, 1987, 243 с.; В.В.Гайдук Вилюйская среднепалеозойская рифтовая система.-Якутск: ЯФ
СО РАН, 1988, 126 с.; В.А.Трухин, В.А.Жиляева,
Н.Н.Зинчук, Н.Н.Романов Магнетизм кимберлитов и траппов.-М.: МГУ, 1989, 165 с.; З.В.Специус, В.П. Серенко Состав континентальной верхней мантии и низов коры под
Сибирской платформой.-М.: Наука, 1990, 272 с.; А.Д.Савко,
Л.Т.Шевырёв, Н.Н.Зинчук Эпохи мощного кимберлитообразования и алмазоносного кимберлитового магматизма в
истории Земли.-Воронеж: ВГУ, 1991, 232 с.;
О.Г.Салтыков, Ю.М .Эринчек, В.Н.Устинов и др. Позднепалеозойские терригенные коллекторы алмазов восточного
борта Тунгусской синеклизы.-С.-П.:ВСЕГЕИ, 1991, 222 с.;
Н.Н.Зинчук Коры выветривания и вторичные изменения
кимберлитов Сибирской платформы (в связи с проблемой
поисков и разработки алмазных месторождений).Новосибирск: НГУ, 1994, 240 с.; И.В.Климовский Криолитозона Якутской алмазоносной провинции.-Новосибирск:
Наука, 1994, 168 с.; А.А.Немиров, А.И.Скрипин,
В.И.Сафьянников и др .Геология промежуточных коллекторов алмазов.-Новосибирск: Наука, 1994, 136 с.; А.Д.
Харькив, Н.Н.Зинчук, А.И.Крючков Геолого-генетические
основы шлихо-минералогического метода поисков алмаз-

ных месторождений.-М.: Недра, 1995, 348 с.; И.И. Колодезников, К.К. Левашов, В.К.Маршинцев и др. Геология и
перспективы алмазоносности юго-восточной части окраины Сибирской платформы и Сетте-Дабана.-М.: Недра,
1996, 160 с.; В.К.Маршинцев, А.С.Таланцев, В.Г.Гадиянов
Магия Якутских самоцветов.-М.: Мир камня, 1996, 144 с.;
В.А. Милашев Трещиноватость, блоковое строение платформенного
чехла
и локализация
диатрем.-С.Пб.:ВНИИОкеанология, 1997, 145 с.; С.А.Батугин, Е.Д.
Чёрный Теоретические основы опробования и оценки
запасов месторождений.-Новосибирск: Наука, 1998, 344 с.;
Т.Г. Десяткин Золото, алмазы и моя жизнь..-М.:Наука,
1998, 233 с.; Р.Н.Юзмухаметов Женщины – первооткрывательницы якутских алмазов (сборник документальных
очерков).-Якутск: Кудук, 1998, 100 с.; А.Д.Кириллин,
О.А.Кириллин, Г.А.Кириллин Мировой алмазный рынок.М.-Обьед. гуманитар. изд-во, 1999, 400 с.; А.В.Манаков
Особенности строения литосферы Якутской кимберлитовой провинции.-Воронеж: ВГУ, 1999, 58 с.; А.Д.Савко,
Л.Т.Шевырев, Н.Н. Зинчук Эпохи мощного корообразования и алмазоносного магматизма в истории Земли.Воронеж: ВГУ, 1999, 102 с.; А.В.Толстов, О.А.Тян Геология
и рудоносность массива Томтор.-Якутск: ЯНЦ СО РАН,
1999, 164 с.; Р.Н.Юзмухаметов Алмазная одиссея (история
открытия первых коренных месторождений алмазов в
СССР).-Мирный: Мирнинская гор. типография, 1999, 128
с.; В.И.Ваганов Алмазные месторождения России и Мира
(основы прогнозирования).М.: Геоинформмак, 2000, 371 с.;
В.Г.Гадиятов, В.К.Маршинцев Цветные камни Якутии и их
месторождения.-Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000, 270 с.; С.А. Граханов Геологическое строение и
алмазоносность россыпей севера Якутской алмазоносной
провинции.-Воронеж: ВГУ, 2000, 78 с.; Ю.А.Дукардт,
Е.И.Борис Авлакогенез и кимберлитовый магматизм.Воронеж: ВГУ, 2000, 161 с.; А.В.Манаков, Н.Н.Романов,
О.Л. Полторацкая Кимберлитовые поля Якутии.-Воронеж:
ВГУ, 2000, 82 с.; И.И.Микоев Методика радиоволнового
просвечивания при поисках в Якутской алмазоносной
провинции.-Воронеж, ВГУ, 2000, 50 с.; В.Т.Подвысоцкий
Терригенные алмазоносные формации Сибирской платформы.-Якутск: ЯФ СО РАН, 2000, 322 с.;
Р.Н.Юзмухаметов Алмазная царевна.-Мирный: АК «АЛРОСА», 2000, 79 с.; П.П.Вечерин, В.А.Левченко,
А.М.Никулин и др. Мировая добыча алмазов: цифры, факты, события (Издание второе, исправленное и дополненное).-М.: Восточная литература РАН, 2001, 310 с.;
М.А.Горянов, А.В.Бадалян Алмазное сияние Якутии.М.:Консалтгарант,
2001,
103
с.;
В.В.Кротков,
Г.П.Кудрявцева, О.А.Богатиков и др. Новые технологии
разведки алмазных месторождений.-М.: ГЕОС, 2001, 309
с.; В.Е.Минорин, А.И. Кривцов Прогнозно-поисковые модели алмазоносных россыпей России.-М.: ЦНИГРИ, 2001,
117 с.; В.И.Никулин Алмазопрогностика (концепция и
методология).-Иркутск, 2001, 317 с.; Л.М.Парфёнов, М.И.
Кузьмин и др.Тектоника, геодинамика и металлогения
территории Республики Саха (Якутия).-М.: Наука, 2001,
571 с.; Ю.Н.Серокуров, В.Д.Калмыков, В.М.Зуев Космические методы при прогнозе и поисках месторождений алмазов.-М.:
НедраБизнесцентр,
2001,
198
с.;
Р.Н.Юзмухаметов История поисков и открытия коренных
месторождений алмазов в Якутии (1948-1955).-Якутск:
ЯНЦ СО РАН, 2001, 145 с.; Я.Я. Биезайс Глубинная сейсмическая модель кимберлитообразующей системы (на

примере Мирнинского кимберлитового поля Якутии).–
Воронеж:ВГУ, 2002, 104 с.; Н.Н.Зинчук, А.Т.Бондаренко,
М.Н. Гарат Петрофизика кимберлитов и вмещающих
пород. -М.:Недра-Бизнесцентр, 2002, 695 с.; П.Д.Кириллин
На алмазной ниве.-М.:Вита-Пресс, 2002, 192 с.; Н.И. Никулин, М.И.Лелюх, Г.С. Фондер-Флаас Алмазопрогностика:
методическое пособие.-Иркутск:2002, 320 с.; А.Н. Алексеев,
В.Ю.Фридовский Научное обеспечение развития горнопромышленных комплексов Республики Саха (Якутия).Якутск, ЯГУ, 2003, 383 с.; М.В. Ошуркова, Т.А.Чёрная
Атлас миоспор из алмазоносных отложений верхнего палеозоя Западной Якутии.-СПт., 2003, 224 с.;
Р.Н.Юзмухаметов Грани алмазной истории (сборник
историко-документальных очерков).-Мирный: АК «АЛРОСА», 2003, 136 с.; Т.С.Андреева, В.К. Маршинцев,
П.П.Шарин Рынок технических алмазов.-Якутск:2004, 92
с.; Н.Н.Зинчук, Е.И. Борис, Ю.Т.Яныгин Особенности минерагении алмаза в древних осадочных толщах (на примере верхнепалеозойских отложений Сибирской платформы).-Мирный: АК «АЛРОСА», 2004, 211 с.; Н.Н.Зинчук,
Ю.А .Дукардт, Е.И.Борис Тектонические аспекты прогнозирования кимберлитовых полей.-Новосибирск: Сибтехнорезерв, 2004, 166 с.; Н.Н. Зинчук., А.Д. Савко.,
Л.Т.Шевырев. Тектоника и алмазоносный магматизм.Воронеж:2004, 282 с.; Н.Н.Зинчук и др. Вопросы методики
прогнозирования и поисков месторождений полезных
ископаемых (применительно к объектам геологоразведочных работ АК «АЛРОСА»).-Якутск:ЯНЦ СО РАН, 2004,
368 с.; Н.Н.Зинчук и др. Изучение алмазов в геологоразведочном комплексе.-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2004, 300 с.
В.Е.Минорин, В.М.Подчасов, И.Я. Богатых и др. Геология,
прогнозирование, методика поисков, оценки и разведки
месторождений алмазов. Кн 2. Россыпные месторождения.-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2004, 424 с.; В.М.Подчасов,
В.Е.Минорин, И.Я. Богатых и др. Геология, прогнозирование, методика поисков, оценки и разведки месторождений
алмазов. Кн.1. Коренные месторождения.-Якутск: ЯНЦ СО
РАН, 2004, 548 с.; А.В. Толстов Закономерности образования и размещения главных рудных формаций Севера Сибирской платформы.-М.: ИМГРЭ, 2005, 200 с.; К.П.Аргунов
Результаты изучения алмазоносности территории главных
алмазодобывающих стран мира.-Якутск: ЯНЦ СО
РАН,2006, 176 с.; И.Г. Коробков Геология и фации верхнепалеозойских отложений алмазоносных районов на востоке Тунгусской синеклизы.-СПб.:, СПбГУ, 2006, 164 с.;
Р.Н.Юзмухаметов История поисков и открытия месторождений алмазов в России.-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2006, 320
с.; С.А. Граханов, В.И.Шаталов, В.А.Штыров и др. Россыпи алмазов России. -Новосибирск:Гео, 2007, 457 с.;
В.А.Милашев Введение в геологию коренных месторождений алмазов. -СПб.: ВНИИОкеанология, 2007, 141 с.;
С.В.Белов, А.В.Лапин, А.В.Толстов, А.А.Фролов Минерагения платформенного магматизма (траппы, карбонатиты и
кимберлиты).-Новосибирск: СО РАН, 2008, 537 с.; А.С.
Гладков, С.А.Борняков, А.В.Манаков, В.А.Матросов Тектонофизические исследования при алмазопоисковых работах: методическое пособие.-М.:Научный мир, 2008, 175 с.;
В.А.Милашев Геология кимберлитов.- СПб.: ВНИИОкеаногеология, 2010, 336 с.
Раздел 2. МИНЕРАЛОГИЯ освещает опубликованную
по региону литературу по следующим специализациям:
физика минералов, минералогия и кристаллография алмаза. Начинается раздел статьёй Г.Г.Моора Находка сапфира
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в Полярной Якутии// Проблемы Арктики, 1937, №-5. Заканчивается раздел статьёй В.К. Маршинцева, Е.А.Матез,
Р.А.Фогель, И.Д. Хатчеон Изотопный состав углерода и
происхождение SiC из кимберлитов Якутии, Россия
//Наука и образование.-Якутск, 2011, №-2, с.5-11. В разделе
по упомянутым выше направлениям содержится 1587
опубликованных работ. Среди них доминирующая роль
принадлежит работам З.А. Алтуховой (17), К.П.Аргунова
(71), В.П.Афанасьева (60), С,А.Бабушкиной (16),
Ю.П.Барашкова (28), З.В. Бартошинского (50),
В.В.Бескрованова (45), Е.И.Бориса (20), А.И. Боткунова
(29), Г.П.Булановой (41), А.В. Варшавского (19),
А.А.Вишневского (11), Э.М. Галимова (10), В.К.Гаранина
(84), Ю.С.Геншафта (18), М.А.Гневушева (17),
С.А.Граханова (10), Ю.А.Дуденкова (11), К.Н.Егорова (28),
Э.С.Ефимовой (15), В.П. Жихаревой (12), Н.Н. Зинчука
(217), Г.В.Зольникова (15), А.С.Иванова (10), И.П.Илупина
(55), Ф.В.Каминского (13), В.Н.Квасницы (27),
Ю.А.Клюева (14), В.В.Ковальского (16), В.И.Коптиля (82),
В.П. Корниловой (11), С.И. Костровицкого (27),
Д.Д.Котельникова
(49),
Г.П.Кудрявцевой
(46),
Ю.Г.Лаврентьева (12), Е.Е.Лазько (22), Н.В. Лесковой (14),
А.Н. Липашовой (10), В.К. Маршинцева (51), С.С.Мацюка
(37), Ю.М.Мельника (21), В.А. Милашева (11), С.И. Митюхина (10), К.Н.Никишова (32), Ю.Л.Орлова (16),
А.Н.Платонова (17), А.И.Пономаренко (16), Н.П. Похиленко (26), Б.И.Прокопчука (13), В.С.Ровша (12), Е.В.Розовой
(10), А.Я.Ротмана (10), А.Ф.Сафонова (24), В.П.Серенко
(13), Г.И.Смирнова (11), Е.В.Соболева (18), Н.В.Соболева
(58), З.В.Специуса (39), Е.В.Францессон (16), С.И. Футергендлер (11), А.Д.Харькива (93), В.А.Хмелевского (13),
Э.А.Шамшиной (18), V.P.Afanas´eva (10), I.V.Aschepkova
(10), W.L. Griffina (10), V.I.Koptil (14), N.P.Pokhilenko (12),
N.V.Soboleva (10), Z.V.Spetsiusa (18).
В этом разделе, наряду с перечнем вышедших статей,
приведены сведения об основных опубликованных монографических работах, главными из которых являются:
А.П.Бобриевич, М.Н.Бондаренко, М.А.Гневушев и др. Алмазы
Сибири.-М.:Госнаучтехиздат,
1957,
158
с.;
А.П.Бобриевич, М.Н.Бондаренко, М.А.Гневушев и др. Алмазные месторождения Якутии.-М.: Госгеолтехиздат, 1959,
525 с.; Ю.Л.Орлов Морфология алмаза.-М.:АН СССР,
1963, 235 с.; И.И.Шафрановский Алмазы.-Л.:1964, 174 с.;
А.В.Варшавский Аномальное двупреломление и внутренняя морфология алмаза.-М.: Наука, 1968, 95 с.;
В.Г.Васильев, В.В.Ковальский, Н.В. Черский Происхождение алмазов.-М.: Недра, 1968, 260 с.; Ю.Л.Орлов Минералогия алмаза.-М.: Наука, 1973, 223 с.; Б.Н.Леонов, Б.И
.Прокопчук, Ю.Л.Орлов Алмазы Приленской области.М.:Наука, 1976, 278 с.; В.А.Милашев Алмаз. Легенды и
действительность.-Л.:Недра, 1976, 111 с. А.Д.Харькив Минералогические основы поисков алмазных месторождений.-М.: Недра, 1978, 136 с.; Е.Е.Лазько Минералыспутники алмаза и генезис кимберлитовых пород.-М.:
Недра, 1979, 192 с.; В.А.Милашев Алмаз. Легенды и действительность (издание второе, пеработанное и дополненное).-М.: Недра, 1981, 161 с.; Л.А.Васильев, З.П.Белых Алмазы, их свойства и применение.-М.: Недра, 1983, 101 с.;
Дж.Доусон Кимберлиты и ксенолиты в них.-Мир: 1983,
301 с.; В.К.Гаранин, Г.П.Кудрявцева, Л.Т .Сошкина Ильменит из кимберлитов.-М.: МГУ, 1984, 240 с.; Ф.В.Каминский
Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород.М.: Недра, 1984, 173 с.; В.Н.Квасница Мелкие алмазы.-
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Киев: Наукова думка, 1985, 215 с.; С.С.Мацюк,
А.Н.Платонов, В.М.Хоменко Оптические спектры и окраска мантийных минералов в кимберлитах.-Киев: Наукова
думка, 1985, 248 с.; Г.Б.Бокий, Г.Н.Безруков, Ю.А. Клюев и
др. Природные и синтетические алмазы.-М.: Наука, 1986,
222 с.; Н.Н.Зинчук, А.Д. Харькив, Ю.М.Мельник,
Н.П.Мовчан Вторичные минералы кимберлитов.-Киев:
Наукова думка, 1987, 282 с.; Г.А.Вермуш Алмазы в мировой истории и истории об алмазах.-М.: Международные
отношения, 1988, 286 с.; В.К.Гаранин Введение в минералогию алмазных месторождений.-М.: МГУ, 1989, 200 с.;
А.Д.Харькив, В.Н.Квасница, А.Ф.Сафронов, Н.Н.Зинчук
Типоморфизм алмаза и его минералов-спутников из кимберлитов.-Киев: Наукова думка, 1989, 183 с.; Г.П.Буланова,
З.В.Специус, Н.В.Лескова Сульфиды в алмазах и ксенолитах из кимберлитовых трубок Якутии.-Новосибирск: Наука, 1990, 119 с.; З.В .Бартошинский, В.Н. Квасница Кристалломорфология алмаза из кимберлитов.-Киев: Наукова
думка, 1991, 172 с.; В.К.Гаранин и др. Включения в алмазе
и алмазоносные породы.-М.: МГУ, 1991, 240 с.; В.В. Бескрованов Онтогения алмаза.-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1992,
165 с.; Г.П.Буланова, Ю.П. Барашков, С.Б.Тальникова и др.
Природный алмаз – генетические аспекты.-Новосибирск:
Наука, 1993, 167 с.; А.Д.Харькив, В.Н.Квасница, Б.С .Панов.
Многоликий алмаз.-Донецк:РИО, 1993, 184
с.;
В.Н.Квасница, А.Д.Харькив, Н.Н.Зинчук Природа алмаза.Киев: Наукова думка, 1994, 208 с.; А.Д.Харькив,
Н.Н.Зинчук, А.И.Крючков Геолого-генетические основы
шлихо- минералогического метода поисков алмазных
месторождений.-М.:Недра, 1995, 348 с.; П.П. Вечерин, В.В
.Журавлев, В.Б.Квасков и др. Природные алмазы России.М.: Полярон, 1997, 303 с.; С.А.Вишневский, В.П
.Афанасьев, К.П.Аргунов и др. Импактные алмазы: их особенности, происхождение и значение.-Новосибирск: НИЦ
СО РАН, 1997, 53 с.; А.Д.Харькив, Н.Н. Зинчук, В.М.Зуев
История алмаза.-М.: Недра, 1997, 601 с.; В.Л .Масайтис,
М.С.Мащак, А.А. Райхлин и др. Алмазоносные импактиты
Попигайской астроблемы.-СПб.:ВСЕГЕИ, 1998, 179 с.;
К.П.Аргунов Методическое пособие по изучению физических свойств якутских монокристаллов и поликристаллов
алмаза.-Якутск:Гохран РС(Я), 1999, 90 с.; К.П.Аргунов
Методическое руководство по описанию морфологии
якутских алмазов.-Якутск: ГОХРАН РС(Я), 1999, 78 с.;
В.Н.Квасница,, Н.Н.Зинчук, В.И .Коптиль Типоморфизм
микрокристаллов алмаза.-М.: Недра, 1999, 224 с.;
В.П.Афанасьев, Э.С.Ефимова, Н.Н. Зинчук, В.И.Коптиль
Атлас морфологии алмазов России.-Новосибирск: НИЦ
СО РАН, 2000, 291 с.; В.В .Бескрованов Онтогения алмаза.
Издание 2-е, исправленное и дополненное.-Новосибирск:
Наука, 2000, 264 с.; Н.Н.Зинчук Постмагматические минералы кимберлитов.-М.:Недра, 2000, 538 с.; К.П. Аргунов
Обзор характеристик алмазов из месторождений Урала,
Красноярского края, Иркутской и Архангельской областей.-Якутск: ЯГУ, 201, 206 с.; В.П.Афанасьев, Н.Н.Зинчук,
Н.П. Похиленко Морфология и морфогенез индикаторных
минералов кимберлитов.-Новосибирск: Гео СО РАН, 2001,
276 с.; Н.Н.Зинчук, В.И.Коптиль Типоморфизм алмазов
Сибирской платформы.-М.: Недра, 2003, 603 с.;
К.П.Аргунов Дефектные алмазы и их диагностика.-Якутск:
ЯФ СО РАН, 2004, 216 с.; В.П.Афанасьев, С.А.Горяйнов,
А.П.Елисеев и др. Изучение алмазов в геологоразведочном
комплексе: методическое пособие.-Якутск ЯФ СО РАН,
2004, 300 с.; К.П.Аргунов Алмазы Якутии: Физические,

морфологические,
геммологические
особенности.Новосибирск: Гео СО РАН, 2005, 402 с.; К.П.Аргунов Результаты изучения алмазоносности территории главных
алмазодобывающих стран мира.-Якутск: ЯНЦ СО РАН,
2006, 176 с.; Н.Н.Зинчук, А.Д.Савко, Л.Т.Шевырев Историческая минерагения в 3-х томах. Том 2. Историческая минерагения древних платформ.-Воронеж: ВГУ, 2007, 570 с.;
Ю.Б.Шелементьев, Ю.К.Окоёмов, Т.П .Хапкина и др. Алмазное сырьё: учебно-справочное пособие.-М.:Наука, 2007,
304 с.; Н.Н.Зинчук, А.Д.Савко, Л.Т .Шевырев Историческая
минерагения в 3-х томах. Т.3. Историческая минерагения
подвижных суперпоясов.-Воронеж: ВГУ, 2008, 622 с.; В.А.
Милашев Алмаз. Легенды и действительность. Изд. 4-е
дораб. и исправ.-М.:ЛКИ, 2008, 176 с.; Z.V.Spetsius,
L.A.Teylor Photographic evidence for their origin –USA, 2008,
278 p.;Ю.П. Солодова, М.В. Николаев, К.К.Курбатов и др.
Геммология алмаза: учебное пособие.-Якутск: ЯГУ, 2008,
416 с.; А.М.Хмельков Основные минералы кимберлитов и
их эволюция в процессе ореолообразования (на примере
Якутской алмазоносной провинции).-Новосибирск: АРТА,
2008, 252 с.; В.П.Афанасьев, Н.Н.Зинчук, Н.П.Похиленко
Поисковая минералогия алмаза.-Новосибирск: Гео СО
РАН, 2010, 650 с.
Раздел Ш ГЕОХИМИЯ включает следующие направления: геохимия отдельных элементов, геохимия изотопов
и петрохимический состав кимберлитов. Начинается раздел статьёй А.В.Литинского О содержании в кимберлитах
Ni,Cr,Ti,Nb и некоторых других элементов и возможности
применения геохимических методов поисков кимберлитов
//Геохимия, 1961, №-9, с.813-821. Завершается раздел
статьёй V.B.Vasilenko, L.G.Kuznetsova, V.A.Minin, A.V.
Tolstov Behavior of major and rare-earth elements during the
postmagmatic alteration of kimberlites // Russian Geology and
Gephysics, 2012, V.53, p.62-76. Раздел содержит 447 литературных источников, среди которых преобладают работы
Ю.П.Барашкова (12), В.Б.Василенко (39), Э.М.Галимова
(10), К.Н.Егорова (13), А.И. Зайцева (19), Н.Н.Зинчука (62),
И.П.Илупина
(45),
С.И.Костровицкого
(21),
Л.Г.Кузнецовой
(26),
В.К.
Маршинцева
(18),
Л.В.Соловьевой (10), З.В.Специуса (10), Б.С.Ягнышева
(20).
По геохимическому направлению следует отметить
следующие монографические работы: В.А.Милашев Петрохимия кимберлитов и факторы их алмазоносности.- М.:
Недра, 1965, 190 с.; И.П.Илупин, Ф.В.Каминский,
Е.В.Францессон Геохимия кимберлитов.-М.: Недра, 1978,
352 с.; И.Н.Говоров, И.П.Илупин, А.Д.Харькив Геохимия
глубинных вулканических пород и ксенолитов.-М.: Наука,
1980; Б.Г.Лутц Геохимия океанического и континентального
магматизма.-М.:
Недра,
1980,
247
с.;
С.И.Костровицкий Геохимические особенности минералов
кимберлитов (по данным изучения среднепалеозойских
кимберлитов Якутии).- Новосибирск: Наука,1986, 264 с.;
А.Д.Харькив, В.В.Зуенко, Н.Н.Зинчук и др. Петрохимия
кимберлитов.-М.: Недра, 304 с.; В.Б.Василенко, Н.Н. Зинчук, Л.Г.Кузнецова, В.П.Серенко Петрохимия субщелочных
карбонатсодержащих комплексов Сибири (кимберлиты,
кимберлитоподобные породы и месторождения апатита).Новосибирск: Наука, 1994, 235 с.; В.Б. Василенко,
Н.Н.Зинчук, Л.Г.Кузнецова Петрохимические модели алмазных месторождений Якутии.- Новосибирск: Наука,
1997, 574 с.; А.В.Лапин, А.В.Толстов, Д.В.Лисицин Кимберлиты и конвергентные породы: формационные петрогео-

химические критерии. -Мирный, АК «АЛРОСА», 2004,
224 с.
Раздел 1У ПЕТРОЛОГИЯ включает следующие геологические направления: магматизм и горные породы (кимберлитовые породы), ксенолиты верхней мантии, ксенолиты метаморфических пород, региональная петрография и
петрография кимберлитов. Раздел открывается статьёй
Ф.Ю.Левинсон-Лессинга,
А.С.Гинзберга,
Н.Л.Дилакрорского Траппы Тулуно- Удинского района в
Восточной Сибири //Труды СОПСа СССР.Серия Сибирская, 1932, вып.1. Завершает раздел обобщающая работа
В.К.Маршинцева Кимберлиты Якутии (трубки, минералогия, геохимия, петрология).-Якутск: АН РС(Я), 2010. Среди
913 литературных источников раздела, преобладают работы следующих исследователей: З.А.Алтуховой (20), А.П.
Бобриевича (13), А.Т.Бондаренко (11), В.Б.Василенко (10),
Б.М.Владимирова (21), Н.В. Владыкина (10), В.К.Гаранина
(11), К.Н.Егорова (33), А.И. Зайцева (26), Н.Н.Зинчука (60),
Г.В. Зольникова (19), И.П.Илупина (14), А.И.Киселева (10),
В.В.Ковальского
(36),
В.П.
Корниловой
(16),
С.И.Костровицкого
(15),
А.И.Крючкова
(11),
Г.П.Кудрявцевой (10), Е.Е.Лазько (11), А.В. Лапина (13),
А.А.Маракушева
(10),
В.К.Маршинцева
(54),
В.А.Милашева (45), К.Н. Никишова (39), А.И. Пономаренко (23), Н.П.Похиленко (19), М.И.Рабкина (11),
А.Я.Ротмана (22), А.Ф.Сафронова (20), В.П.Серенко (18),
В.С.Соболева (13), Н.В.Соболева (38), Л.В. Соловьёвой
(14), З.В.Специуса (32), А.В.Толстова (28), В.С.Трофимова
(10), А.В.Уханова (11), Е.В. Францессон (19), А.Д.Харькива
(59), В.С.Шкодзинского (14), Z.V.Spetsiusa (13).
По данному направлению опубликованы следующие
монографические работы: А.А. Меняйлов Туфы и кимберлиты Сибирской платформы и их происхождение.-М.:АН
СССР, 1962; Петрография и минералогия коренных месторождений алмазов. Тр. ЯФ СО АН СССР, сер. геол.-М.: АН
СССР, 1962, 227 с.; В.В.Ковальский Кимберлитовые породы Якутии и основные принципы их петрогенетической
классификации.-М.: АН СССР, 1963, 184 с.; В.А.Милашев
М.А.Крутоярский, М.И.Рабкин, Э.Н.Эрлих Кимберлитовые
породы и пикритовые порфириты северо-восточной части
Сибирской платформы. Труды НИИГА.-М.: Госгеолтехиздат, 1963, т. 126, 216 с.; А.П.Бобриевич, И.П.Илупин, И.Т.
Козлов и др. Петрография и минералогия кимберлитовых
пород Якутии.-М.: Недра, 1964, 190 с.; Б.Г.Лутц Петрология гранулитовой фации Анабарского массива.-М.: Наука,
1964, 124 с.; В.С.Трофимов Основные закономерности
размещения и образования алмазоносных месторождений
на древних платформах и в геосинклинальных областях.М.:Недра, 1967, 300 с.; В.Г.Васильев, В.В.Ковальский, Н.В.
Черский Происхождение алмазов.-М.: Недра, 1968, 260 с.;
Е.В.Францессон Петрология кимберлитов.-М.: Недра, 1968,
200 с.; В.В.Ковальский, К.Н.Никишов, О.С.Егоров Кимберлитовые и карбонатитовые образования восточного и юговосточного склонов Анабарской антеклизы.-М.: Наука,
1969, 288 с.; А.Г.Жабин, Н.П.Сурина Петрология даек,
силлов и трубок взрыва Маймеча-Котуйской провинции.М.: Наука, 1970, 2004 с.; В.А.Милашев Физико-химические
условия образования кимберлитов.-Л.: Недра, 1972, 176 с.;
Б.Г.Лутц Петрология глубинных зон континентальной
коры и верхней мантии.-М.: Наука, 1974, 304 с.;
В.К.Маршинцев Карбонатитовые образования Восточного
склона Анабарского сводового поднятия.- Якутск: ЯФ СО
РАН, 1974, 120 с.; Н.В.Соболев Глубинные включения в
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кимберлитах и проблема состава верхней мантии.Новосибирск: СО РАН, 1974, 263 с.; И.Т. Бакуменко,
В.С.Добрецова, В.В. Кепежинскас и др. Глубинные ксенолиты и верхняя мантия.-Новосибирск: Наука, 1975, 271 с.;
А.А.Фролов Структура и оруденение карбонатитовых массивов.-М.: Недра, 1975, 160 с.; Л.С.Бородин, А.В.Лапин,
И.К.Пятенко Петрология и геохимия щёлочноультраосновных пород и кимберлитов.-М.: Наука, 1976,
244 с.; Б.М.Владимиров, Н.Я.Волянюк, А.И. Пономаренко
Глубинные включения из кимберлитов, базальтов и кимберлитоподобных пород.-М.: Наука, 1976, 284 с.;
С.И.Костровицкий Физические условия, гидравлика и
кинематика
заполнения
кимберлитовых
трубок.Новосибирск: Наука, 1976, 96 с.; А.В.Лапин, В.К. Маршинцев Кимберлиты и пикритовые порфириты. Петрология и
геохимия даек щелочно- ультраосновных пород и кимберлитов.-М.: Наука, 1976, 121 с.; Е.В.Францессон Кимберлитовый магматизм древних платформ.-М.: Наука, 1979;
Б.М.Владимиров, С.И.Костровицкий, Л.В. Соловьёва и др.
Классификация кимберлитов и внутреннее строение кимберлитовых трубок.-М.: Наука, 1981, 136 с.; В.П.Корнилова,
К.Н.Никишов, В.В.Ковальский и др. Атлас текстур и структур кимберлитовых пород.-М.: Наука, 1983, 158 с.;
К.Н.Никишов Петролого- минералогическая модель кимберлитового процесса.-М.: Наука, 1984, 212 с.; Н.Н.Зинчук,
В.А. Хмелевский, Е.И.Борис, Р.А.Затхей Литология древних осадочных толщ в районах развития кимберлитового
магматизма.-Львов: изд-во Львовского ун-та «Высшая
школа», 1985, 164 с. Б.В. Олейников, К.Н.Никишов,
В.В.Ковальский и др. Петролого-геохимические черты
глубинной эволюции вещества кимберлитовой и базитовой
магматической системы.-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1985, 200
с.; В.К.Маршинцев Вертикальная неоднородность кимберлитовых тел Якутии. -Новосибирск: Наука, 1986, 239 с.;
А.В.Уханов, И.Д.Рябчиков, А.Д.Харькив Литосферная мантия Якутской кимберлитовой провинции.-М.: Наука, 1986,
286 с.; Б.М.Зубарев Дайковый тип алмазных месторождений.-М.: Недра, 1989, 183 с.; В.С.Соболев Петрология верхней мантии и происхождение алмазов. Избранные труды.Новосибирск: Наука, 1989, 252 с.; З.А. Алтухова Автолитовые кимберлитовые брекчии Якутии.-Якутск: ЯНЦ СО
РАН, 1990, 218 с.; Б.М.Владимиров, Л.В.Соловьёва,
А.И.Киселёв Кимберлиты и кимберлитоподобные породы:
кимберлиты – ультраосновная формация древних платформ .-Новосибирск: Наука, 1990, 264 с.; И.П.Илупин,
В.И.Ваганов, Б.И.Прокопчук Кимберлиты.Справочник.-М.:
Недра, 1990, 248 с.; В.А.Милашев Кимберлиты и глубинная
геология.-Л.: Недра, 1990, 167 с.; А.З.Энтин, В.К. Маршинцев и др. Карбонатиты Якутии.-Якутск: ЯНЦ СО СССР,
1991, 310 с.; Н.Н.Зинчук, З.В. Специус, В.В.Зуенко, В.М.Зуев
Кимберлитовая трубка Удачная. Вещественный состав и
условия формирования.-Новосибирск: НГУ, 1993, 147 с.;
В.А.Милашев Среда и процессы образования природных
алмазов.-СПб: Недра, 1994, 144 с.; А.Д.Харькив, Н.Н. Зинчук Атлас- определитель пород и руд месторождений алмазов кимберлитового типа.-М.: Недра, 1994, 143 с.;
А.В.Лапин Месторождения кор выветривания карбонатитов.-М.: Наука, 1995, 208 с.; А.В. Толстов, А.Р.Энтин,
О.А.Тян, А.Н.Орлов Промышленные типы в карбонатитовых комплексах Якутии.-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1995, 168
с.; Е.В. Францессон Кимберлитовый магматизм древних
платформ.-М.: Недра, 1995, 342 с.; Б.А.Мальков Геология и
петрология кимберлитов.-СПб: Наука, 1997, 282 с.
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А.И.Чепуров,И.И., Фёдоров, В.М.Сонин Экспериментальное моделирование процессов алмазообразования.Новосибирск:НИЦ СО РАН, 1997, 196 с.; А.Д. Харькив,
Н.Н.Зинчук, А.И.Крючков Коренные месторождения алмазов мира. -М.:Недра, 1998, 555 с.; А.В.Толстов, О.А.Тян
Геология и рудоносность массива Томтор.-Якутск: ЯНЦ
СО РАН, 1999, 164 с.; Н.Н.Зинчук, А.Т.Бондаренко,
М.Н.Гарат Петрофизика кимберлитов и вмещающих
пород.-М.: Недра, 2002, 695 с.; В.А.Милашев,
Ю.А.Третьякова Режим и факторы образования кимберлитов.-СПб.: Недра, 2003, 112 с.; А.А.Фролов, А.В. Толстов,
С.В.Белов Карбонатитовые месторождения России.М.:НИА-Природа, 2003, 494 с.; А.В. Лапин, А.В. Толстов,
Д.В.Лисицын Кимберлиты и конвергентные породы. Формационные петрогеохимические критерии.-М.:ИМГРЭ,
2004, 226 с.; В.А. Милашев Энергетические аспекты образования кимберлитов.-СПб.: ВНИИОкеангеология, 2004,
102 с.; О.М.Розен, А.В. Манаков, Н.Н. Зинчук Сибирский
кратон: формирование и алмазоносность.-М.: Научный
мир, 2006, 212 с.; А.В.Толстов Главные рудные формации
Севера Сибирской платформы.-М.:2006, 212 с.; С.В. Белов,
А.В.Лапин, А.В.Толстов, А.А.Фролов Минерагения платформенного магматизма (траппы, карбонатиты, кимберлиты).-Новосибирск: СО РАН, 2008, 537 с.; В.К. Маршинцев
Кимберлиты Якутии (трубки, минералогия, геохимия,
петрология).-Якутск: АН РС(Я), 2010.
Раздел У РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ начинается работой В.М.Власова и А.Е. Толстоброва Опыт деревянного крепления откосов бортов карьера трубки Айхал
//Цветная металлургия, 1972, №-5, с.20-23. Завершает раздел работа В.Ф.Монастырского Надежность распределительных конвейеров обогатительных фабрик алмазосодержащих руд // Наука и образование, Якутск, 2007, №-1, с.4551. Логично с этими материалами связан раздел У1 «ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
АЛМАЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ», который начинается
работой А.В.Дроздова, В.М.Зуева Некоторые аспекты защиты окружающей среды при отработке алмазных месторождений Западной Якутии //Тезисы докладов ХП совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока.Иркутск-Южно- Сахалинск, 1988, с.160-162. Завершается
этот раздел иллюстрированным электронным изданием
«Вилюйский край (природа, история, развитие)», подготовленным коллективом авторов под научным руководством доктора геол-мин-наук В.К.Маршинцева и доктора
биологических наук Д.Д.Саввинова.-Якутск: Издательскополиграфический комплекс СВФУ в 2010 году. Всего в
этих двух разделах 142 опубликованные работы, преобладают среди которых научные труды А.Д.Андросова (38),
В.М.Власова (11) и Б.С.Ягнышева (11).
В этих двух разделах справочника содержится сравнительно небольшое (по сравнению с другими разделами)
количество как статей, так и обобщающих монографических работ. Среди последних следует отметить:
В.Н.Емельянов Технология бульдозерной разработки вечномерзлотных россыпей.-М.: Недра, 1976, 287 с.; В.С. Попов, В.Г.Гринев Конструирование технологии подземной
отработки кимберлитовых трубок.-Якутск: ЯНЦ СО РАН,
1990, 88 с.; А.Д.Андросов Развитие технологии реконструкции глубоких карьеров Якутии.-Новосибирск: Наука, 1991,
103 с.; А.В.Самохин, В.И.Слепццов, Т.А.Вычужин и др.
Тепловая защита мерзлых обнажений от протаивания при
открытой разработке алмазных месторождений Якутии.-

Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1994, 44 с.; А.А.Козеев,
В.Ю.Изаксон, Н.К.Звонарев Термо- и геомеханика алмазных месторождений.-Новосибирск: Наука, 1995, 244 с.;
А.Д.Андросов Технология разработки глубоких карьеров
Якутии.-Новосибирск: Наука, 1996, 215 с.; С.А.Батугин,
Е.Д.Чёрный Теоретические основы опробования и оценки
запасов месторождений.-Новосибирск: Наука, 1998, 344 с.;
С.М.Ткач Методологические и геотехнологические аспекты повышения эффективности освоения рудных и россыпных месторождений.-Якутск: Ин-т мерзлотоведения, 2006,
284 с.; В.М.Власов, А.Д.Андросов Технология открытой
добычи алмаза в криолитозоне.-Якутск: ЯНЦ СО РАН,
2007, 386 с.; А.Д.Саввинов, М.М.Тяптиргянов, В.Г. Кривошапкин и др. Экология бассейна реки Вилюй: промышленное загрязнение.-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1992, 120 с.;
Д.Д.Саввинов, М.М.Тяптиргянов, В.Г .Кривошапкин и др.
Экология реки Вилюй: состояние природной среды и здоровья населения.-Якутск:ЯНЦ СО РАН, 1993, 140 с.;
И.В.Климовский, Г.П.Готовцев Криолитозона Якутской
алмазоносной провинции.-Новосибирск: Наука, 1994, 168
с.; Н.Г.Соломонов, И.М.Охлопков Экологическая безопасность при разработке россыпных месторождений алмазов.Якутск: Сахаполиграфиздат, 2004, 2004, 262 с.;
Б.С.Ягнышев, Т.А .Ягнышева,М.Н.Зинчук, Я.Б. Легостаева
Экология Западной Якутии (геохимия геоэкосистем: состояние и проблемы).-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2005, 432
с.;А.В.Дроздов, Н.А.Иост, В.В.Лобанов Криогидрогеология
алмазных месторождений Западной Якутии.-Иркутск:
ИГТУ, 2008, 507 с.
В настоящем анализе опубликованного библиографического справочника не приводятся методические
работы, диссертации и другие справочные материалы, не
уделено внимание и многочисленным тематическим и
специализированным сборникам. Количество таких материалов огромное, что можно показать на примере только
одной организации – ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА», в
которой на протяжении последних 25-30 лет расширены и
усилены
научно-исследовательские
и
опытнометодические работы в связи с задачами, связанными с
научно-методическим обеспечением геологоразведочных и
прогнозно-поисковых работ Компании. За последние пятнадцать лет этой организацией подготовлено и проведено
ряд крупных научных региональных и Российских научнопрактических конференций, по результатам которых изданы следующие сборники статей: «Геология, закономерности размещения, методы прогнозирования и поисков месторождений алмазов» .Материалы научно-практической
конференции, посвященной 30-летию ЯНИГП ЦНИГРИ
АК «АЛРОСА» .(Ответственный редактор проф.
Н.Н.Зинчук).-Мирный, Мирнинская типография, 1998, 408
с.; «Проблемы алмазной геологии и некоторые пути их
решения». Материалы Всероссийского совещания «Стратегия поисковых работ на алмазы на территории РФ в
2001-2005 гг». (Ответственный редактор проф. Н.Н.Зинчук
и проф. А.Д. Савко).-Воронеж, ВГУ, 2001, 606 с.; «Проблемы прогнозирования, поисков и изучения месторождений
полезных ископаемых на пороге ХХ1 века». Материалы
научно-практической конференции, посвящённой 35летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА».(Ответственные
редакторы проф. Н.Н.Зинчук и проф. А.Д. Савко).Воронеж, ВГУ, 742 с.; «Геологические аспекты минерально-сырьевой базы АК «АЛРОСА»: современное состояние,
перспективы, решения». Дополнительные материалы по

итогам региональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы геологической отрасли АК «АЛРОСА» и научно-методическое обеспечение их решений,
посвящённой 35-летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА».Мирный: Мирнин.типография, 2003, 432 с.; «Вопросы
методики прогнозирования и поисков месторождений
полезных ископаемых (применительно к обьектам геологоразведочных работ АК «АЛРОСА)». Материалы научнопрактической конференции.Ответственный редактор
проф.Н.Н.Зинчук –Якутск:ЯНЦ СО РАН, 2004, 368 с.;
«Изучение алмазов в геологоразведочном комплексе».Материалы
научно-практической
конференции.
/Коллектив авторов; под редакцией проф. Н.Н.Зинчука/.Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2004, 300 с.; «Геология алмазов
настоящее и будущее (геологи к 50-летнему юбилею
г.Мирного и алмазодобывающей промышленности России)». /Коллектив авторов; под редакцией проф.
Н.Н.Зинчука/.-Воронеж: ВГУ, 2005, 1663 с.; «Проблемы
прогнозирования и поисков месторождений алмазов на
закрытых территориях». Материалы Ш Региональной
научно-практической конференции, посвящённой 40летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА». (Коллектив
авторов; под ред. к.г.-м.н. С.И.Митюхина).-Якутск: ЯНЦ
СО РАН, 2008, 428 с.
Таким образом, впервые подготовлен и издан в
связи с 20-и летием Академии наук Республики Саха
(Якутия) библиографический справочник «Алмазы
Якутии», включающий в целом 4585 опубликованных
работ, распределенных по 6 разделам (общая геология, минералогия, петрология, геохимия, разработка
месторождений и природоохранные мероприятия при
разработке алмазных месторождений). В библиографический справочник вошли в основном издания,
опубликованные с момента открытия коренной и
россыпной алмазоносности Сибирской платформы.
Не имеющий аналогов в мировой практике библиографический справочник позволяет исследователям
(геологам, геофизикам, минералогам, экспериментаторам, специалистам-практикам, занимающимся
прогнозированием, поисками, оценкой и разработкой
алмазных месторождений) получать наиболее полную
информацию в интересующих их областях знаний.
1.В.К.Маршинцев, Н.Н.Зинчук, М.Н.Стафиевская Алмазы
Якутии (Библиографический справочник).-Якутск: Компания «Дани Алмас», 2012, 408 с.
2. В.К.Маршинцев, Н.Н.Зинчук, М.Н.Стафиевская О прикладном значении библиографического справочника «Алмазы Якутии»
V.K. Marshintsev, N.N. Zinchuk, M.N. Stafievskaya
ABOUT APPLIED SIGNIFICANCE OF BIBLIOGRAPHY
REFERENCE BOOK “DIAMONDS OF YAKUTIA”
Discovery of diamonds in Yakutia became an event of the world
scale. Diamond belongs to one of few types of minerals which
crystallize at great depth and are transported to surface by kimberlites – the most mysterious rocks on Earth, which are investigated by many known specialists – geologists, geophysicists,
petrologists, mineralogists, geochemists et al. Large number of
published literature on diamond subject require systematization.
Bibliography reference book, devoted to 20th anniversary of the
Sakha Republic (Yakutia) Academy of Sciences, mainly includes publications (4585 works) issued since the discovery of
Yakutian diamonds. Grouping of literature in the reference book
is performed on the following areas of knowledge: general
geology (tectonics, prospecting and exploration, alluvial di-
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amonds, history of diamond discovery); mineralogy (regional
mineralogy, mineralogy of diamond, associated minerals, mineralogy of deep inclusions, inclusions in minerals, native minerals); petrology (regional petrology, petrography of kimberlites,
inclusions of abyssal rocks in kimberlites); geochemistry (geochemistry of individual elements, petrochemistry of kimberlites); development of deposits, nature-conservative measures

during diamond deposits mining. As a result of the bibliography
reference book publication – mineralogists, petrologists, experimentators, practical geologists who carries out prospecting and
investigation of diamond deposits – are provided with most
complete information in areas of knowledge that interest them.
Bibliography – 1 item

Нестеренко Л.І.
ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ КРАЮ В ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ
ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
Палеонтологічна колекція Донецького обласного
краєзнавчого музею налічує біля 600 палеонтологічних зразків.
Музейне палеонтологічне зібрання почало складатися з 1956 року. Перша палеонтологічна колекція
була передана до музею викладачами та студентами
кафедри загальної геології Донецького індустріального інституту. Саме в 1956 році Сталінський обласний
краєзнавчий музей (до 1950 р. – Сталінський обласний історичний музей) одержав додаткове приміщення для створення відділу природи. Співробітники
відділу природи на протязі багатьох років працювали
над розширенням колекції, проводячи експедиційні
збори у різних куточках Донецької області, залучаючи до цієї справи фахівців та аматорів. Так у 1987 році
на прохання співробітників відділу природи музею
Центральний
науково-дослідний
гірничорозвідувальний музей м. Ленінграда передав колекцію
провідної викопної фауни та флори Донбасу. До цієї
колекції ввійшли кілька зразків, що були зібрані на
початку минулого століття видатними палеонтологами.
Унікальними зразками колекції можна назвати відбитки девонської риби та стовбур дерева, які були
знайдені біля с. Роздольне Старобешевського району
(їх вік - біля 380 млн. років), різноманітну викопну
флору кам’яновугільного часу (великі фрагменти
стовбурів дерев, відбитки кори, листя, кореневої системи рослин), крейдову викопну фауну, особливо
відбиток риби (вік біля 100 млн. років), різноманітні
відбитки широколистяної сарматської флори з м.
Амвросіївка, фрагменти кісток викопних ссавців –
мастодонта, вовнистого носорога, а також кістяк мамонта – найбільшого із викопних ссавців.
Різноманітні прошарки земної кори уявляють собою великий «архів», літопис минулих мільйонів
віків, події яких зареєстровані різноманітними знаками – необхідно тільки вміти розбирати ці знаки, щоб
мати змогу прочитати літопис історії Землі та життя.
Донбас і зокрема Донеччина уявляє собою природний палеонтологічний музей, унікальний і неповторний. Залишки викопної фауни та флори містяться в
осадочних гірських породах – морських та континентальних.
Вивченням палеонтологічних залишків на Донеччині займалися такі відомі вчені як Ф.М. Чернишов,
М.М. Яковлев, Б.К. Ліхарев, Б.І. Чернишов, І.Ф.
Шмальгаузен, М.Д. Ротай, Д.Є. Айзенверг, В.Д. Фомічов, М.Д. Залесський, Є.О. Новік, Н.П. Василюк та
інші [5].
В геологічній будові Донецького басейну приймають участь осадочні гірські породи девонської,
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кам’яновугільної (карбону), пермської, тріасової,
юрської, крейдової, палеогенової, неогенової та четвертинної систем. Ці поклади залягають на прадавніх
кристалічних докембрійських породах. Осадочний
покрив Донбасу почав утворюватися біля 400 млн.
років тому назад.
Девон представлений різноманітними морськими
та континентальними відкладеннями. В цей період
розвивається наземна рослинність – перші папоротевидні, плаунові рослини, продовжується розвиток
нижчих хребетних – панцирних риб. Найбільшої повноти та потужності девонські відкладення досягають
біля с. Роздольне Старобешевського району. Багато
знахідок вперше були описані саме тут. Відслонення
об’явлене державним геологічним заказником «Роздольненський». Більше 20 експонатів колекції характеризують цей час – стовбури та стебла плауновидних
рослин Caracuboxylon sp., Bergeria sp., відбитки стебел та листя прапапороті Archaeopteris sp., Callixylon
trifilievi Zalessky, рідкісні відбитки пластиношкірої
риби Bothriolepis cf. sp.? [9,10].
Кам’яновугільні поклади відіграють головну роль
в будові донецького краю. Нижньокам’яновугільні
відкладення виходять на поверхню в басейні р. Кальміус. Найбільш повний розріз нижнього карбону Донбасу представляють відкладення біля с. Стила Старобешевського району. Розріз має велику наукову цінність і був представлений на багатьох Міжнародних
геологічних конгресах як еталонний, розташований на
території державного геологічного пам’ятника природи «Стильське відслонення». Зразки вапняків із колекції утримують велику кількість фауни: строматопори
- Rosenella lissitzini Vass., колоніальні і одиночні корали - Michelinia rectotabulata Vass., Syringopora gracilis, Syringopora graeliskens, Syringopora ilariae Vass.,
Syringopora sp.,Caninia amplexoides (Stuck.), Caninia
subibicina M’Coy, Campophyllum caninoides Sibly,
Calmiussiphyllum sp., Lithostrotion sp., Eolithostrotionella sp., Lonsdaleia dupliada gnarf Var., Lonsdaleia sp.,
Lophophyllidium sp., Arachnolasma sp., Cyathoclisia
modavense Salee., Dibunophyllum bipartitum M’Coy,
Dibunophyllum derbiensiformis Vass., Dibunophyllum
turbinatum M’Coy, Dibunophyllum sp., Clisiophyllum
(Clisaxophyllum) brazhnikovae Vass., Nervophyllum
beschewensis Vass., молюски представлені переважно
брахіоподами - Chonetes sp., Gigantoproductus giganteus (Sowerty), Gigantoproductus sp., Productus sp.,
Linoproductus probus Rot., Linoproductus sp., Spirifer
medius, Choristites sp., гастроподами - Euomphalus sp.,
головоногими - Orthoceras sp., Pseudorthoceras sp.,
Goniatites sp., морські лілеї - Crinoidea sp. (colm.) [2,

3,4,6,10]. Деякі вищеназвані види зустрічаються серед
морської фауни середнього та верхнього карбону.
Відкладення середнього карбону розповсюджені
майже на всій території Донбасу. Вони представлені
потужною товщею циклічно змінюючихся прошарків
теригенних порід (пісковиків, алевролітів, аргілітів) з
підлягаючими їм прошарками вапняків та вугілля.
Особливо пишний розвиток має кам’яновугільна флора. В середньокам’яновугільний час, вона відрізняється розмаїттям видів та великою кількістю деяких видів. Велике поширення у цей час мали плауновидні
рослини - Lepidodendron obovatum Sternb., Lepidodendron sp., Lepidodendron aculeatum Sternb., Lepidodendron lycopodioides Sternb., Lepidodendron grigoveri,
Lepidostrobus sp., Sigillaria elegans Brongn., Sigillaria
laevigata Brongn., Sigillaria scutellata Brongn., Sigillaria
(Eusigillaria) mamillaris Brongn., Sigillaria (Eusigillaria)
tessellata Brongn., Sigillaria (Eusigillaria) Davreuxii
Brongn., Sigillaria (Eusigillaria) elongata Brongn., Sigillaria sp., Syringodendron sp., Stigmaria ficoides Sternb.,
Stigmaria sp., хвощевидні (членистостебельні) – каламіти - Asterocalamites sp., Mesocalamites cistiformis
(Stur) Hirm., Mesocalamites sp., Calamites Suckowii
Brongn., Calamites sp., Annularia stellata Brongn., Annularia stellata (Schloth.) Wood, Annularia sp. В меншій
мірі були розповсюджені папороті - Sphenopteris sp., а
також голонасіннєві, які представлені численними
птерідоспермами (насіннєві папороті) - Palmatopteris
sp., Mariopteris sp., Eusphenopteris sp., Alethopteris sp.,
Neuropteris heterophylla Brongn., Neuropteris tenuifolia
(Schloth.) Brongn., Neuropteris flexuosa Sternb., Neuropteris rarinervis Bunb., Neuropteris Scheuchzeri Hoffm.,
Neuropteris sp., Mixoneura (Neuropteris) ovata Hoffm.,
Linopteris sp., Cladophlebis sp. (Linopteris sp.) і незначною кількістю кордаітів - Cordaites principalis (Germ.)
Gein., Cordaites sp. (Dadoxylon), Artisia approximata
(Brongn.) Corda [8,10,11]. Основними вугленакопичувачами були плаунові рослини. Для верхньокам’яновугільних відкладень характерна дуже слабка
вугленосність та зменшення кількості вапняків. Флора
верхнього карбону дуже різноманітна і схожа за видовим
складом
на
середньокам’яновугільну.
З’являються
перші
хвойні
–
араукарії.
Кам’яновугільні палеонтологічні знахідки в музейній
колекції численні як за видами, так і за кількістю і
складають майже 50 % експонатів всієї колекції.
Тріасові відкладення виходять на поверхню в західній та північно-західній частині Донбасу. Представлені пісковиками, конгломератами і барвистими глинами. Поклади бідні на фауну. В колекції представлена малочисленими двостулковими молюсками - Mytilus sp., Trigonia sp..
Відкладення юри представлені глинами, пісковиками з прошарками вапняків, які розповсюджені в
північно-західній частині Донеччини. Найбільш представницькими у відношенні викопної фауни є відкладення середньої та верхньої юри. Серед вапнякових
пісковиків та вапняків зустрічаються брахіоподи,
двостулкові молюски - Trigonia sp., головоногі молюски - Pseudonerinea Clio d’Orb та уламки амонітів,
панцери і голки морських їжаків. В колекції знахідки
малочислені.

Серед мезозойських відкладень Донбасу породи
крейдової системи найбільш розповсюджені. Повні
розрізи верхньої крейди зустрічаються в долині р.
Сіверського Дінця на півночі і в басейні р. Кринки на
південному сході Донецької області. Відкладення
найчастіше представлені крейдою, різноманітними
мергелями, вапняками, пісками та пісковиками [5]. У
крейдових породах зустрічається різноманітна фауна і
інколи флора. В музейній колекції крейдова фауна
представлена двостулковими молюсками: найчастіше
- Inoceramus sp., Inoceramus crassus Petrascheck, Pecten
sp., Lopha sp., Mactra sp., головоногі молюски - Belemnitella sp., панцери морських їжаків Echinocorys
sp., Echinocorys spaericus Schluter, Micraster cortestudinarium Goldfuss [1,10] та уламки і сліди життєдіяльності іншої морської фауни. Більше 60 знахідок крейдового віку зберігається в фондах музею.
Кайнозойські відкладення Донеччини представлені породами палеогенової, неогенової та четвертинної
систем. Палеогенові та неогенові осадки представлені
пісками, алевролітами, пісковиками, глинами, що
виходять на поверхню частіше на околицях Донбасу[5]. Серед палеогенових порід зустрічаються двостулкові молюски Glycymeris tenuisleatus Koenen.,
Pecten bellicortatus Waad., Venericardia oswaldi Sokol.,
Crassatella sp. та гастроподи Trochus sulcata podolicus
Koles.. Неогенові породи (піски, глини, вапняки) оголюються по долинах річок, найбільш повно представлені на півдні. У вапняках зустрічаються двостулкові
молюски і гастроподи Viviparus sp., Buccinum sp., у
глинах сарматського віку – зкам’янілі стовбури та
відбитки квіткових рослин (бука, каштану, дуба, берези та інших). Серед верхньонеогенових порід (пізній
пліоцен) зустрічаються кістки хоботних тварин –
слонів Elephas planifarnis Fale, Elephas meridionalis
Neste., мастодонта Mastodon arvernensis [7].
Четвертинні (антропогенові) осадки зустрічаються
повсюдно на території Донецької області. Відкладення
представлені
делювіальними,
алювіальноелювіальними утвореннями - пісковиками, суглинками, лесовидними породами, потужність яких сягає від
1 до 40 м [5]. Серед плейстоценових осадків зустрічаються зуби, кістки, черепа копитних тварин – вовнистого носорога Phinoceros (Coelodonta) antiquitatis
Blum., оленя Cervus elaphus L., бізона Bison priscus,
бика Bos primigenius Boj та хоботних – слонів Elephas
trogonterii Pohl., мамонта Mammuthus primigenius
Blum. Серед сучасних відкладень (голоцен) зустрічаються останки сучасних тварин, двостулкові молюски
Mytilus sp., Mya sp., Pholas sp., гастроподи [10]. Кайнозойські знахідки складають більше 100 зразків палеонтологічної колекції музею.
Палеонтологічні знахідки, що входять до музейної
колекції, уявляють собою цінний науковий матеріал,
що відтворює природні умови існування організмів та
зміну геологічних процесів на протязі всієї історії
творення природи Донеччини, розвиток органічного
світу.
Десята частина музейної палеонтологічної колекції представлена в залі «Геолого-географічна характеристика Донецької області». Інша частина музейної
колекції періодично експонується на виставках.
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Колекція палеонтологічних знахідок займає важливе місце серед природничих колекцій і загалом
зібрання музею. За допомогою зразків колекції можна
відтворити в природничій експозиції геологічну історію, палеогеографічні умови на території донецького
краю в різні геологічні часи.
У 2005 році автором був виданий каталог «Палеонтологічна колекція в зібранні Донецького обласного
краєзнавчого музею», який був відзначений серед
кращих музейних видань на ІІ Всеукраїнському музейному фестивалі (м. Дніпропетрівськ, 2008).
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Nesterenko L.I. GEOLOGIKAL HISTORI OF REGION IN
PALEONTOLOGY COLLECTION OF DONETSK REGIONAL MUSEUM
Short description of paleontology collection of museum is inprocess lighted up, history of its creation, use of paleontology
standards, for reflection of geological history and structure of
the Donetsk area in the natural exposition of museum. Paleontology collection is one of most interesting and rich among
museum collection.

Павлова Т.М., Борисова Е.А.
ВКЛАД АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО В РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
В 2013 году исполнилось 150 лет со дня рождения
Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945) –
выдающегося ученого ХХ века, основателя геохимии,
биогеохимии, радиогеологии, создателя целой
научной школы. С 1912 года В.И. Вернадский –
академик
Императорской
Санкт-Петербургской
академии наук (в дальнейшем Академия наук СССР),
Он один из основателей (1918 г.) и первый президент
Украинской Академии наук, философ, мыслитель и
общественный деятель. Однако на протяжении всей
своей научной деятельности Владимир Иванович
оставался, прежде всего, минералогом и геохимиком,
исследователем
природных
процессов
минералообразования в свете новых идей химии
земной коры. И с 1906 года он неразрывно связан с
музеем, носящим сейчас имя его ученика и соратника
академика Александра Евгеньевича Ферсмана.
Род Вернадских связан с Украиной. Истоки рода
по отцовской линии уходят в середину XVII, когда
литовский шляхтич Верна боролся против Польши на
стороне Богдана Хмельницкого [13].
Владимир Вернадский родился в СанктПетербурге 28 февраля (12 марта по новому стилю)
1863 года. Его отец, Иван Васильевич, потомок
украинских казаков, профессор экономики Киевского
университета; мать – Анна Петровна, была дочерью
украинского дворянина.
В 1885 году В.И. Вернадский окончил физикоматематический факультет Петербургского университета и был оставлен в нем для научной работы. В
студенческие годы большое влияние на него оказал
преподаватель минералогии, выдающийся естествоиспытатель, всемирно известный почвовед В.В. Докучаев, который предложил ему заняться минералогией
и кристаллографией, а также пригласил на должность
хранителя
университетского
минералогического
кабинета. Таким образом, в самом начале своей
научной карьеры В.И. Вернадский проявил интерес к
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работе с коллекциями минералов и к минералогии.
В 1889 году Владимир Иванович выезжает в
командировку в Италию, Германию и Францию, где
изучает методы исследования кристаллов. Во время
пребывания за границей он встречает профессора
Московского университета, известного геолога А.П.
Павлова, который приглашает талантливого ученого в
Москву преподавать на кафедре минералогии
естественного отделения физико-математического
факультета университета. С 1891 года Вернадский –
приват-доцент, в 1897 защитил докторскую
диссертацию, с 1898 года стал профессором
Московского университета, заведующим кафедрой
минералогии
и
кристаллографии.
Здесь
на
протяжении многих лет Владимир Иванович читал
лекции и занимался научными исследованиями,
получившими всеобщее признание [16].
Работы В.И. Вернадского привлекли к нему
внимание Академии наук, и в 1906 году его назначают
заведовать
Минералогическим
отделом
Геологического музея им. Петра Великого в
Петербурге, директором которого в то время был
академик Феодосий Николаевич Чернышев (18561914). Необходимо отметить, что ранее, в 1904 году, в
Геологическом музее им. Петра Великого произошла
реорганизация, в результате которой фактически было
создано два музея, но они носили названия отделов:
Минералогический
отдел
и
объединенный
Геологический и палеонтологический отдел, которые
были независимы в научном отношении, но связаны
административно. Это объединение двух отделений
получило официальное название «Геологический
музей имени Петра Великого Императорской
Академии Наук». Таким образом, В.И. Вернадский
фактически
возглавил
музей,
впоследствии
превратившийся в существующий и поныне
Минералогический музей Российской академии наук.
В начале 1911 года в знак протеста против

полицейского произвола во время студенческих
волнений в Москве, Вернадский подает в отставку и
покидает университет [10]. Почти двадцатилетний
период преподавания в Московском университете
закончился, и Владимир Иванович с семьей
переезжает в Петербург, целиком погрузившись в
музейные проблемы и заботы.
Необходимо отметить, что до прихода в музей
Владимира
Ивановича
Вернадского
минералогические коллекции находились в большом
запустении. Музеем долгое время руководили далекие
от минералогии люди, и собрание было раздроблено,
образцы частично перепутаны и утеряли атрибуцию.
Предстояло проделать огромную работу по
приведению в порядок образцов, собранных в XVIII –
XIX столетиях. По инициативе Вернадского, среди
всего собрания было выделено несколько различных
коллекций, которые существуют в музее и поныне.
Это – систематическая коллекция, где представлены,
как можно более полно, встречающиеся в природе
минеральные виды, согласно их классификации;
коллекция месторождений, в которой сгруппированы
минералы, характерные для различных типов
месторождений; коллекция кристаллов, где собраны
кристаллы с наиболее полно выраженными гранями;
так
называемая
коллекция
образований
и
превращений (псевдоморфозы и другие интересные
по форме агрегатов образцы); коллекция поделочных
и драгоценных камней, а также коллекция метеоритов.
Для каждой из них были заведены большие
инвентарные книги, куда стали записывать уже
имеющиеся в музейном собрании образцы и новые
поступления. Кроме того, были созданы картотеки по
минералам и месторождениям, а также авторский
каталог,
в
котором
особым
порядком
регистрировались поступления минералогического
материала в музей от того или иного лица.
Для осуществления этих и других задач Вернадский
приглашает в музей молодых и талантливых
сотрудников. Так, в 1907 году на должность ученого
хранителя пришел В.И. Крыжановский, в конце 1912
года
должность
старшего
хранителя
Минералогического отделения занимает А.Е. Ферсман
[17].
Помимо чисто музейного направления В.И.
Вернадский придавал большое значение и созданию
аналитической базы для исследования минералов на
современном уровне и стал предпринимать
энергичные шаги к оснащению музея новыми
лабораториями.
В
результате
была
создана
специальная химико-минералогическая лаборатория,
лаборатория спектрального анализа и другие. К
работе
были
привлечены
многие
ученики
Вернадского: А.Е. Ферсман, И.Д. БорнеманСтарынкевич, А.А. Твалчрелидзе и другие. Они
начали
систематические
исследования
по
минералогии редких элементов (цезия, таллия и др.),
минералогии радиоактивных элементов, которым уже
тогда Вернадский предсказывал большое будущее. С
течением времени, расширяясь и развивая тематику,
эти лаборатории дали начало всем минералогическим,
а позднее и геохимическим учреждениям Академии
наук [12].

Владимир Иванович постоянно уделял внимание и
организации экспедиций. Еще в 1897 году он начал
изучать ториевые и урановые минералы на Урале, в
Ильменах, и эту работу продолжили его ученики и
сподвижники – К.А. Ненадкевич, Е.Д. Ревуцкая, Б.А.
Линденер и многие другие. В 1911 году по инициативе
Вернадского начала свои изыскания Радиевая
экспедиция Академии наук, и в ходе ее работ вплоть до
1918 года были изучены также районы Кавказа, Средней
Азии, Сибири, Забайкалья, а полученные результаты
дали возможность организовать в России добычу урана
и радия для прикладных и научных целей. Об
актуальности и значимости этих исследований говорит
тот факт, что в 1922 году на базе одной из лабораторий
музея, основанной в 1912 году В.И. Вернадским, был
создан Радиевый институт Академии наук.
Участники экспедиций собрали многочисленные
образцы минералов, которые значительно обогатили фонды
и выставки музея. Однако это был не единственный способ
пополнения музейного собрания. В.И. Вернадский и его
непосредственный помощник по музейной работе В.И.
Крыжановский прилагали также большие усилия для
приобретения коллекций у частных лиц. В музей
поступили коллекции уральского горнопромышленника и
любителя минералов К.А. Шишковского, горного инженера
И.Н. Крыжановского и другие.
А в 1913 году, благодаря настойчивости В.И. Вернадского и А.Е. Ферсмана, в Вене было куплено уникальное
собрание минералов князя Петра Аркадьевича Кочубея
(1825-1892), содержащее более 2700 образцов из русских
и иностранных месторождений [19]. В это собрание
входили крупные великолепные топазы, изумруды и
многое другое. Например, единственная в мире крупная
друза александрита, весом более пяти килограммов,
состоящая из 22 кристаллов. Она была добыта в 1840 году
в Изумрудных копях на Урале. Ее изображение приведено
в известном труде выдающегося русского минералога
Николая Ивановича Кокшарова (1818-1892) «Материалы
для Минералогии России» (1852-1855 гг.), а также на
юбилейной медали, посвященной 250-летию нашего
музея (1966 г.). При этом саму друзу и другие
замечательные образцы из коллекции П.А. Кочубея
(уникальный образец перовскита из Ахматовской копи на
Ю. Урале, кристалл аквамарина, длиной более 20 см, из
Адун-Челона в В. Забайкалье, друза манганита из
Тюрингии, Германия, и т.п.) можно увидеть в настоящее
время на постоянных музейных экспозициях.
В 1914 году распоряжением Президиума академии
наук академик В.И. Вернадский назначен директором
объединенного музея, называвшегося в то время
Геологический и Минералогический музей имени Петра
Великого.
Еще одной сферой научных интересов Владимира
Ивановича Вернадского было изучение внеземного
вещества как инструмента к познанию материи Земли
в целом. Музейное собрание еще с XVIII века, наряду
с минералами и рудами, включало коллекцию
метеоритов. Начало коллекции было положено
историческим образцом, найденным в 1749 году в
Красноярской тайге и доставленным в музей по
распоряжению академика П.С. Палласа. Это так
называемое Палласово железо, или железо-каменный
метеорит, весом 687 кг, стал первым объектом в
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мировой истории, признанным внеземным, и первым
метеоритом, поступившим в Академию наук. С тех
пор коллекция постоянно пополнялась, благодаря
Высочайше утвержденному 25 мая 1898 года
постановлению правительства о том, что все
«метеориты / метеорные камни, аэролиты, камни,
падающие с неба, составляют государственную
собственность
и
подлежат
передаче
в
правительственные естественно-исторические музеи,
как то: Минералогический музей Императорской
Академии Наук, минералогические и геологические
собрания Императорских университетов, музей
Горного
Института,
собрание
Геологического
Комитета,
минеральные
собрания
СельскоХозяйственного Института в Москве…» [8]. К
сожалению, после событий 1917 года этот порядок
был нарушен. Понимая важность такого рода
постановления, В.И. Вернадский в 1938 году просит
Президиум
Академии
наук
обратиться
в
правительственные органы Советского Союза с
просьбой принять соответствующий закон по
метеоритам [9], который, впрочем, так и не был
принят.
Но,
согласно
соответствующим
постановлениям правительства (постановление №
13095 Совета Народных Комиссаров от 12.05.41,
распоряжение Совета Министров СССР № 7501-р от
04.04.1952, положение о музейном фонде СССР №
273 от 26.07.65 и др.), за находку метеоритов и
передачу его в музей стала выплачиваться премия
[20].
В Минералогическом музее, понимая значение
социального аспекта в пополнении метеоритной
коллекции,
денежное
вознаграждение
стали
выплачивать еще раньше, в 1923 году. Еще чуть
раньше, в 1921 году, в музее, по инициативе В.И.
Вернадского и приглашенного им в музей еще в 1912
году Л.А. Кулика, был создан метеоритный отдел. С
этого времени музеем организуются экспедиции по
проверке сообщений о падениях метеоритов,
поступающие в Академию наук. Коллекция
метеоритов начинает снова расти. Так, за период с 19
мая 1921 года по 29 ноября 1922 года было собрано 3
железных и 8 каменных метеоритов, представленных
234 фрагментами [6]; с 29 ноября 1922 года по 25
марта 1924 года в коллекцию поступило 80
фрагментов различных метеоритов [7]. Метеоритный
отдел музея впоследствии был преобразован в
Метеоритную комиссию (1935 г.), а затем в Комитет
по метеоритам АН СССР (1939 г.), председателем
которых также стал Владимир Иванович. После его
смерти Комитет по метеоритам возглавил академик
В.Г. Фесенков [20]. В настоящее время в результате
ряда реорганизаций Комитет преобразован в
Лабораторию метеоритики Института геохимии и
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
(ГЕОХИ РАН), где и находится большая часть
коллекции. Часть коллекции, исторически связанной с
Минералогическим музеем им. А.Е. Ферсмана РАН (в
том числе упомянутое выше Палласово железо),
экспонируется в нем, кроме того, целый ряд образцов
можно увидеть сейчас в Музее внеземного вещества
ГЕОХИ РАН.
Еще одной комиссией, созданной по инициативе В.И.
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Вернадского (в 1915 году), была Комиссия по изучению
естественных производственных сил России при
Академии наук (КЕПС), ученым секретарем ее был
назначен А.Е. Ферсман [21]. Она была призвана решать
различные проблемы, связанные с развитием сырьевой
базы страны, и работники музея тесно сотрудничали с
этой организацией. Они принимали непосредственное
участие в полевых экспедициях КЕПС, в сборе и оценке
данных по месторождениям полезных ископаемых,
изучению вещественного состава руд. За счет этого
также шло значительное пополнение музейных фондов,
а результаты проводимых в лабораториях музея
исследований внесли огромный вклад в дело изучения
минерально-сырьевой базы России.
Для обсуждения и распространения научных
знаний В.И. Вернадским был организован в музее
научный семинар, называвшийся «Минералогический
кружок». На нем выступали с докладами ведущие
специалисты в области минералогии, геохимии,
кристаллографии. Помимо выступлений самого
Владимира Ивановича, большой популярностью
пользовались лекции и доклады А.Е. Ферсмана и
других минералогов. Добавим, что заседания
«Минералогического кружка» проходят в музее
регулярно и в настоящее время.
Большое значение придавал В.И. Вернадский и
публикации научных трудов. Еще в 1907 г. музей
основал свое собственное периодическое издание. До
1916 года оно выходило под названием «Труды
Геологического музея им. Петра Великого» несколько
раз в год. Как правило, «Труды» включали одну
работу по какому-либо конкретному вопросу. Но затем
в них стали публиковаться и результаты музейной
работы, отчеты о полевых работах и многое другое. С
1926 года, уже когда Владимира Ивановича на посту
директора музея сменил ставший тоже к тому времени
академиком Александр Евгеньевич Ферсман и в связи
с окончательным отделением Геологического отдела
музея от Минералогического и образованием двух
самостоятельных музеев, начали выходить «Труды
Минералогического Музея Академии Наук СССР» по
одному тому (выпуску) в год. В настоящее время
журнал также выходит в виде ежегодных выпусков
под названием «Новые данные о минералах» [14, 18].
Документы, свидетельствующие об активной и
плодотворной
деятельности
академика
В.И.
Вернадского на посту директора Минералогического
музея, сохранились в Архиве РАН. Это письма и
служебные записки, направленные ему как директору
музея, повестки заседаний «Минералогического
кружка» и собраний Минералогического общества,
почетным членом которого был Владимир Иванович,
и которые нередко проходили в музее, расходные
сметы и тому подобное. Например, там имеется копия
прошения министра народного просвещения П.М.
Кауфмана в Государственную Думу от 25 января 1907
года об отпуске из казны в распоряжение
Императорской Академии Наук 5000 рублей на
приобретение инструментов для Геологического
музея. В этом документе указано, что «по назначении
своем на должность адъюнкта по минералогии при
Императорской Академии Наук, профессор статский
советник Вернадский
обратил внимание на

совершенное отсутствие в Геологическом Музее
Академии самых необходимых инструментов для
минералогических
и
кристаллографических
исследований, как то: поляризационных микроскопов,
гониометра, аппарата для измерения угла оптических
осей, монохрометра, рефрактометра, спектроскопа и
поляризационного аппарата. Без этих инструментов
никакая ученая работа не мыслима и Музей своих
научных функций исполнять не может. Между тем
пополнение и приобретение таковых из сумм Музея
представляется совершенно невозможным, так как его
бюджетные средства столь скудны, что едва
покрывают расходы по удовлетворению текущих
насущных нужд. В виду сего профессор Вернадский
как адъюнкт по минералогии лично наиболее
заинтересованный
в
устранении
указанного
недостатка, обратился в конференцию Императорской
Академии Наук с представлением о необходимости
испрошения из казны не менее 5000 рублей на
покупку для Геологического Музея Академии
перечисленных выше инструментов» [1]. На копии
приложения к этому документу стоит: «На подлинном
Собственною Его Императорского Величества рукою
написано: «Быть по сему». В Царском Селе 9 мая
1908 года» [2].
Владимир Иванович оставался на посту директора
музея до 1921 года. В Архиве РАН авторами
настоящей
работы
обнаружены
документы,
датированные этим годом, в которых на это прямо
указывается [3, 4]. Так, в выписке из протокола
заседания Академии наук от 10 июля 1921 года
сообщается, что на время экспедиции на север
академик В.И. Вернадский просил академика А.П.
Карпинского
заместить
его
как
директора
Геологического и Минералогического музея и тот
любезно согласился [4]. Но совершенно очевидно, что
с 1918 года Владимир Иванович уже не мог уделять
музею много времени в связи со своими поездками.
Поэтому
непосредственное
руководство
Минералогическим отделением музея в 1919 году
перешло к академику А.Е. Ферсману.
Остается добавить, что и после ухода с поста
директора музея Владимир Иванович на протяжении
всей своей жизни был в курсе всех музейных проблем
и забот, оказывал всемерную помощь и поддержку
Александру Евгеньевичу Ферсману и другим
сотрудникам музея (см., например, письма А.Н.
Лабунцова к академику В.И. Вернадскому [15]).
Заметим, что после окончательного разделения двух
музеев Вернадский принимал участие и в
деятельности Геологического музея, а в 1926 году
согласился взять на себя заведывание библиотекой
Геологического и Минералогического музеев [5].
Исследователи
научного
наследия
В.И.
Вернадского отмечают большое значение его трудов в
развитие минералогии. «Минералогические работы
В.И. Вернадского, опубликованные им на рубеже двух
столетий, по существу произвели полный переворот в
минералогии, которая из науки сугубо описательной, в
значительной мере оторванной от главного русла
развития геологических дисциплин, стала наукой о
законах образования и изменения минеральных тел
среди всей совокупности геологических процессов…»

[11]. Среди крупнейших работ наиболее известны:
«Опыт описательной минералогии» (1909-1914 гг.),
«Минералогия» (1910 г.), «История минералов земной
коры» (1923-1936 гг.) и другие.
Из 416 опубликованных при жизни научных работ В.И.
Вернадского 100 работ посвящено минералогии, 70 —
биохимии, 50 — геохимии, 29 – кристаллографии,
остальные – разным проблемам науки, истории,
философии и организационным вопросам.
Многие работы ученого были опубликованы уже после
его смерти. В.И. Вернадский умер 6 января 1945 года в
Москве в возрасте 82 лет, похоронен на Новодевичьем
кладбище.
Вклад академика В.И. Вернадского в развитие
Минералогического музея Академии наук поистине
трудно переоценить. Имя этого выдающегося ученого
всегда будет неразрывно связано с Минералогическим
музеем, который Владимир Иванович поставил на
совершенно
новый
уровень
как
научноисследовательское и музейное учреждение, а затем
курировал научную работу коллектива музея на
протяжении всей своей жизни.
1. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 25. Л. 25, 25 об., 27.
2. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 25. Л. 26.
3. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 25. Л. 72, 72 об.
4. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 25. Л. 73.
5. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 25. Л. 81.
6. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 38. Л. 2, 2 об.
7. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 38. Л. 12, 12 об.
8. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 38. Л. 35.
9. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 38. Л. 68.
10. Барсанов Г.П. Значение минералогической школы В.И.
Вернадского в Московском университете (1890-1911 г.г.) для
развития современной минералогии // Тр. Минерал. Музея
АН СССР. 19591. Вып. 10. С. 31-44.
11. Барсанов Г.П. От редакции // В.И. Вернадский.
Избранные труды. Т. III. М.: АН СССР. 19592. C. 3-4.
12. Барсанов Г.П., Корнетова В.А. История развития
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана АН СССР за
270 лет (1716-1986г.г.) // Старейшие минералогические
музеи СССР. М.: Наука, 1989. С. 9-52.
13.
Биография
В.И.
Вернадского.
URL:
http://www.tstu.ru/win/kultur/nauka/vernad/biover.htm
(дата
обращения: 25.02.2013)
14. Борисова Е.А., Павлова Т.М. Юбилеи и юбиляры 20062007 // Новые данные о минералах. 2007. Вып. 42. С. 139145.
15. Борисова Е.А., Павлова Т.М., Лабунцова М.А. К 125летию А.Н. Лабунцова. Письма А.Н. Лабунцова к академику
В.И. Вернадскому (из Архива РАН) // Новые данные о
минералах. 2010. Вып. 45. С. 129-147.
16. Владимир Вернадский: Жизнеописание, Избранные
труды, Воспоминания современников, Суждения потомков /
Составитель Г.П. Аксенов. М.: Современник, 1993. 688 с.
17. Годовиков А.А. Основные хронологические даты в
истории Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана АН
СССР. // Старейшие минералогические музеи СССР. М.:
Наука, 1989. С. 53-71.
18. Матвиенко Е.Н. К 100-летию журнала «Новые данные о
минералах» // Новые данные о минералах. 2006. Вып. 41. С.
129-132.
19. Моисеева М.Л. Петр Аркадьевич Кочубей и его
коллекция минералов в собрании Минералогического музея
А.Е.Ферсмана РАН. // Новые данные о минералах. 2003.
Вып. 38. С. 89-98.
20. Назаров М.А. Метеоритная коллекция Российской
Академии наук // Музеи Российской Академии Наук.
Альманах – 1999. М.: Научный мир, 2000. 338 с. (см. также

61

http://www.meteorites.ru/menu/collection/coll_history.html)
21. Павлова Т.М. А.Е. Ферсман в Минералогическом музее
Академии наук // Новые данные о минералах. 2003. Вып. 38.
С. 129-134.
WORLD FAMOUS SCIENTIST OF XX CENTURY
ACADEMICIAN VLADIMIR IVANOVICH VERNADSKY WAS
IN CHARGE OF THE MINERALOGICAL MUSEUM OF

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES SINCE 1906 TILL 1921.
Now the Museum is named after his disciple – academician
Alexander Evgenievich Fersman. Here V.I. Vernadsky’s activity
as a head of the Mineralogical Museum with special
emphasizing his leading role in the Museum developing is
described. New details about it from the Archive of Russian
Academy of Sciences are presented.

Сокур Т.М.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Как-то мне посчастливилось прочитать книгу П.А.
Тутковского «Юго-западный край» написанную им 1895
году, где с большой любовью описаны всевозможные
виды ландшафтов и обнажений, встреченных им во время
своих путешествий. П.А. Тутковский был мастером поэтических описаний и не только в геологических и географических аспектах. Мне в свою очередь понравилось
описание поездки в м. Коростышев. «... Свое знакомство с
окраинами Полесья я начал с радомысльского уезда, с м.
Коростышева, лежащего на месте пересечения р. Тетерева киево-брестским шоссе. Чтобы добраться до этого
местечка, пришлось совершить путешествие в неуклюжей машине французского изобретения, называемой
дилижансом. Невозможно придумать более неудобного
способа передвижения, как езда в дилижансе, особенно в
так называемом первом и втором классе, внутри кареты.
Здесь места, очевидно, рассчитаны на очень тщедушных
людей; если только в число пассажиров попадется личность более или менее почтенных размеров, то остальным
приходится очень плохо; сидеть тесно, ноги девать некуда, а голова чуть-ли не упирается непосредственно в потолок. Притом, в виду ночной езды (дилижанс уходит из
Киева в 4 часа пополудни, в Коростышев приходит в 4
часа утра, в Житомир – в 8 часов утра) многие берут с
собою одеяла ...» [10]. Я максимально постаралась передать на современный язык текст, поскольку в грамматике
1895 года еще присутствует ряд букв, которые уже канули в Лету, благодаря реформе 1917—1918 годов. Это
буквы “ер” (ъ), “ять” и “і”. Далеко вперед ушли всевозможные технологии и уже в карете прошлого далеко не
уедешь! Время идет вперед! И путешествовать сегодня
(спустя 118 лет) намного комфортнее. И в салоне машины
французского автопрома, и не только французского, могут легко уместится и уютно расположиться несколько
«личностей почтенных размеров». Да и добраться до
Житомира из Киева на общедоступном маршрутном
такси можно не за 16 часов, а за 1,5 часа. Как мало прошло времени и как сильно проявился прогресс. Но на
пути к вершинам цивилизованного состояния, основанного на высших научно-технических и других достижениях,
многие вещи, как и буквы “ер” (ъ), “ять” и “і” безвозвратно уходят в прошлое и становятся историей.
В круг научных интересов автора входит изучение
верхневендских отложений Подольского Приднестровья.
Вот как описал Р. Выржиковский свои впечатления в
геологическом путеводителе по западной Подолии в 1926
году: «…Всякого, кто путешествует по Украине и впервые попадает в Подольское Приднестровье, неожиданно
поражает своеобразие и красота ландшафтов. В то время,
как в остальной части Подолии местность носит более
или менее равнинный или холмистый характер, здесь мы
видим глубокие каньонообразные долины, часто со ска-
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листыми склонами, увенчанными наверху грядами и
бастионами скал, и если смотреть с берега какой-нибудь
реки, то получается впечатление горной страны…». И
еще: «…Береговые обрывы Днестра нередко достигают
150-170 м. высоты. Однако, если ехать по одной из междуречных полос плато, местность представляется гладкою или пологоволнистою равниною, к тому же чаще
всего совсем безлюдною; лишь при непосредственном
приближении к долине, открывается ее глубина и видны
круглые склоны и лежащие внизу густо заселенное, одетое садами плоское дно. Боковые склоны этих долин,
рассечены «ярами» (оврагами) дают громадные обнажения (до полуторасот метров высоты), открывающие нам
геологическое строение местности…» [2].
В настоящее время накоплен большой фактический
материал по верхневендским отложениям данного района, разрез которых является уникальным. В разрезе отложений Подольского Приднестровья прослеживается
наличие четко выраженных особенностей, отличающих
данное подразделение от других, а также полнота разреза
(отсутствие существенных стратиграфических перерывов, отчетливо наблюдаемая последовательность
пород, возможность наблюдения границ с подстилающими и покрывающими отложениями), доступность для осмотра и изучения. Все эти характеристики послужили поводом для выделения в качестве
эталонных (стратотипических разрезов) для региональной стратиграфической шкалы. Но, Подольское
Приднестровье таким как его описал Р. Выржиковский мы уже не увидим.
Днестр является самой большой рекой Западной
Украины и Молдовы и вместе с Дунаем, Днепром и
Южным Бугом принадлежит к большим рекам водосборного бассейна Черного моря. В среднем течении
Днестра сооружен каскад русловых водохранилищ,
среди которых самые большие Дубоссарское и Днестровское. В Днестровский комплекс входят: основное
водохранилище с гидроэлектростанцией, буферное
водохранилище и гидроаккумулирующая электростанция. Первый агрегат ГЭС запущен в эксплуатацию в 1981 г. и в связи с этим сегодня на географических картах уже нет названий десятков днестровских
селений (с. Бакота, с. Теремцы, с. Студеница, с. Кониловка, с. Надднестрянка, городок Калюс, с. Лоевцы и
др.) [6]. Под водой Днестра покоятся более сотни сел,
из них — 37 в Хмельницкой области, многие из которых подарили свои имена слоям, свитам и сериям
стратиграфической схемы, и это только малая часть
жертв прогресса. Вместе с сотнями сел погибли и
уникальные разрезы, которые могли бы пополнить
список докембрийских геологических памятников
Украины.

Мой рассказ будет о тех прекрасных селах и городках, которые сохранились и которых уже нет на
карте Украины, но которые останутся жить в названиях слоев, свит и серий региональной стратиграфической схемы принятой для венда Подолии.
Для верхневендских отложений Подольского
Приднестровья выделяются две серии: Могилевподольская и Каниловская. Могилев-подольская серия состоит из трех свит – могилевской (включает
ольчедаевские, ломозовские, ямпольские, лядовские
слои), ярышевской (подразделяется на бернашевские,
бронницкие, зиньковские слои) и нагорянской (джуржевские и калюсские слои). Каниловская серия залегает на могилев-подольской со структурным несогласием и объединяет четыре свиты (в составе каждой
свиты выделяются по два слоя) – даниловскую (пилиповские и шебутинецкие слои), жарновскую (кулешовские и староушецкие слои), крушановскую (кривчанские и дурняковские слои) и студеницкую (поливановские и комаровские слои).
Земли над Днестром начали заселяться еще в давность, свидетельством тому являются археологические находки остатков поселений трипольской, черняховской, зарубинецкой культур.
Село Нижний Ольчедаев, которое дало название
ольчедаевским слоям, было основано в 1660 году. В
настоящее время там проживает порядка 420 человек
на площади 1300 тыс. кв. м. А вот так описывает Н.
Ольчедаев в своей книге Ю.Й. Сицинский, написанную на рубеже ХIХ-ХХ веков: «Ольчедаевъ Низшій,
при рч. Лядаве. Въ селеніи имеется городище, носящее названіе Мистысько. Помещается на высокомъ
месте, при рч. Лядаве и овраге "Жовничи". Форма
кругообразная; площадь, занимаемая имъ, обнесена
землянымъ валомъ, длиною въ 510 саж., и рвомъ;
поверхность холмистая. Народъ говоритъ, что здесь
былъ городъ "Надлугай", а по другимъ - "Забугаймисто"» [9]. Недалеко от с. Н. Ольчедаеве в лесу расположено скифское городище VІ - ІV ст. до н.э.
Село Ломозов (ломозовские слои). Вот как село
описывает Сицинский Ю.Й: «… с. при рч. Лядаве. Въ
3 верст. отъ села, на крестьянскихъ поляхъ городище,
называемое Валы. Помещается оно на высокомъ месте; форма его кругообразная, обведено кругомъ валомъ длиною въ 734 саж., а шириною въ 5 саж. Въездовъ много, но все они позднейшіе. 2 кургана у села
на крестьянскихъ поляхъ…» [9]. В селе Ломозов также найдены скифское городище VІ - ІV ст. до н.э.
Город ЯEмполь (ямпольские слои) — посёлок городского типа в Хмельницкой области Украины. Основан в 1535 году. Магдебургское право с 1569 года.
Статус пгт с 1938 года. Население, согласно переписи
2007 г составляет 2,0 тыс. жителей. Посёлок находится на реке Горынь, в 2 км от железнодорожной станции.
Первые сведения о Ямполе относятся к XVI веку,
когда он был торговым центром края. Ямполь был
единственным на Подолье центром развития каменотёсного промысла. Изделия местных ремесленников
повсюду пользовались большим спросом, вывозились
в Новгородскую губернию. Ямполь посещали торговые представители Рима, Венеции по вопросу поста-

вок «золотой подольской пшеницы». После Люблинской унии Ямполь входит в Брацлавского воеводства.
В начале 1651 шляхетское войско двинулось на
Ямполь. В ночь на 6 марта брацлавский воевода с
двумя полками ворвался в Ямполь. Войско разрушило
дома, уничтожило около 10 тысяч человек. Вследствие этих опустошений Ямполь долго оставался обезлюдевшим и возродился уже как небольшое село. В
1775 году в Ямполе насчитывалось всего 113 домов.
После присоединения Правобережья к России в
1795 году Ямполь стал уездным городком Брацлавского наместничества и получил собственный герб.
Во второй половине XIX века в Ямполе появились
мелкие предприятия, но удельный вес их был незначителен. В начале ХХ века заселённая территория
Ямполя составляла 450 десятин. Здесь было 27 незамощёных улиц и 5 площадей. Городок освещался
лишь 62 керосиновыми фонарями. Ямполь считался
одним из беднейших уездных городов Подольской
губернии.
С марта 1917 года (после Февральской революции
в России) на территории района власть переходит из
рук в руки, а именно: Центральная Рада, Гетманат,
Директория, Советская власть, которая окончательно
утвердилась в районе в январе-феврале 1921 года. В
1926 году в посёлке действовали три электростанции,
масло и плодоконсервный заводы, млинокомбинат,
хлебоприёмный пункт, артель бытового обслуживания. В указанный период Ямполь был уездным городом, а с 1932 года стал районным центром.
Ямпольский район за послевоенные годы стал одним из ведущих в области по выращиванию высоких
урожаев сельскохозяйственных культур, а по выращиванию сахарной свеклы одним из лучших в стране
(интернет-ресурс).
Село Лядово (лядовские слои). Первые поселения
в этой местности появились около 150 тысяч лет тому. С. Лядово основано в 1190 г., занимает 3800
тыс.кв. м., с населением 805 человек. Село известно
уникальным скальным монастырем. На 90-метровой
высоте среди высоких монолитных скал расположились три пещерные церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи, Святой великомученицы Параскевы
Пятницы и преподобного Антония Печорского. О
монастыре сложено немало легенд, некоторые из них
утверждают, что здесь спрятаны монастырские древности и документы. По преданиям здесь поселился
когда-то монах Антоний Печорский, услышав «глас
небесный». В этом году монастырю исполнится тысяча лет!
А так описал этот монастырь Сицинский Ю.Й:
«…Пещерная церковь въ скале надъ Днестромъ и
кельи. Здесь былъ некогда монастырь. Въ этой пещерной церкви, ныне приходской, находится древняя,
весьма чтимая икона Обретенія главы св. Іоанна
Предтечи. По соображеніямъ Я. Потоцкаго, Лядава
лежитъ на томъ месте, где въ географіи Птолемея
указанъ городъ Клепидава…» [9].
Ярышев (ярышевская свита) — село на Украине,
находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой
области. Население по переписи 2001 года составляет
1613 человек. Занимает площадь 7,3 км². Знаменитые
уроженцы Иосиф Шмерелевич Сиркис (1860—1928)
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— еврейский писатель, купец первой гильдии, филантроп, Овший Овшиевич Яхот (1919—2002) — советский и израильский философ, специалист в области
общетеоретических вопросов философии, философских проблем социальной статистики, истории философии в СССР, доктор философских наук, профессор.
Из словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «Ярышев (Ярышево) — мст. Подольской губ., Могилевского у., на р. Лядаве (близ впадения ее в Днестр), в 16
вер. от у. гор. 2058 жит., правосл. и катол. прк., синагога, школа, заводы пивоваренный, свечной, кирпичный, маслобойный, дрожжевой и винокуренный, 3
вод. мельницы, много лавок. В окрестностях добываются фосфориты» [11].
Село Бернашовка (бернашевские слои) расположено на западе Могилев-Подольского района. Лежит
на высоком правом берегу Днестра. В селе проживает
около 200 человек и занимает около 1700 тыс. кв. м.
Основание Бернашовки датируют 1380 годом, хотя
поселения на этом месте были значительно раньше.
Это подтверждают данные археологических экспедиций, во время которых рядом с Бернашовкой были
найдены и исследованы остатки раннетрипольского
поселения. Оно считается одним из древнейших археологических комплексов Винничины. Также у Бернашовки был открыт уникальный восточнославянский ювелирный комплекс 5-6 веков. Бернашовка
расположена на сказочно живописном склоне долины
Днестра, на берегу реки Жван. Очень гармонично в
такой местности выглядят каменные кресты, которые
остались наверняка еще со времен Петра Дорошенко
(тогда Бернашовка была центром казацкой сотни
Могилевского полка). Говорят, что с казацких времен
сохранилась в селе деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Некоторые исследователи предполагают, что это переносной казацкий храм, который
беглые казаки принесли сюда после разрушения Запорожской Сечи. Действительно есть доказательства,
что церковь была перенесена из другого места, но
вряд ли из Сечи, ведь существуют записи, о том, что
старая церковь из села Перекоринцы (ныне Мурованокуриловецкий район) была продана и перенесена в
село Бернашовка. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы датируется второй половиной 18 века. Рядом
с церковью стоит деревянно-кирпичная колокольня.
(Роман Маленков, интернет-ресурс).
Село Бронница (бронницкие слои) основана в
1388 г.занимает территорию в 2787 тыс. кв. м., население составляет 1268 человек.
В с. Броннице Могилевского уезда В. Гульдман
упоминает земляной ход, расположенный под горой
напротив р. Днестр, в усадьбе имения. Этот ход имел
вид погреба, длиной 2 саж и 1 саж в ширину. У местных жителей этот ход имеет название Бабиной дыры.
В 60-х годах XIX столетия владелец имения кн. Витгенштейн проводил исследование этого хода и обнаружил там человеческий череп, железный топорик и
около 3-х аршин медной проволоки [3].
В 1972 г. антропогенную пещеру Бабина дюрка в
урочище Бабин пысок (Бабий рот - укр. диалект.)
возле с. Бронницы исследовали одесские спелеологи
А. Горбатов и А. Давиденко. Выяснилось, что пещера
сквозная - имеет два входа, и, по-видимому, в про-
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шлом имела еще и третий. Основная часть пещеры
представляет собой коридор, который простирается
на северо-восток. Лишь привходовые части пещеры
выдолблены на глубине 2-3 метра в известняках, остальная же часть пещеры вырубалась в песчаниках,
которые залегают под пластом известняка. Искусственное происхождение подтверждается прямоугольным сечением ходов. По свидетельствам местных
жителей, ранее стены полости были обшиты дубовыми досками, которые были растянуты населением на
хозяйственные нужды. Параметры пещеры достаточно значительны: средняя высота ходов 1,5 м, средняя
ширина 3,5 м (!), общая же длина пещеры 506 м. Назначение пещеры не ясно. Не исключено, что она
могла служить убежищем.
При дообследовании пещеры в 1982 г. другими
одесскими спелеологами - Л. И. Бескровной и Т. Коломишиц, найдено ответвление в южной части, которое вело вверх и было заполнено глиной. Исследователи предполагают, что этот ход вел к усадьбе имения, которая сейчас уже не существует, но местные
жители о ней еще помнят [1].
Село Зиньков (зиньковские слои) — село в Виньковецком районе Хмельницкой области Украины.
Дата основания села Зиньков - 1404 год. Население по
переписи 2001 года составляло 1822 человек. Занимает площадь 6,867 км².
Зиньковский замок, построенный в середине XV
века родом Одровонжев, должен был служить защитой местному населению от нападений татарских орд.
Стоял Зиньковский замок на боковой линии Черного
татарского пути, который шел от Бара до Зинькова.
Зиньковские старосты в 1457 и 1516 г.г. давали отпор
врагу. Самый известный в истории неудачный штурм
Зиньковского замка турками был в 1524 г. Во второй
половине XVII в., во время казацких войн, Зиньковский замок разрушен. Как ни странно, восстановили
Зиньковский замок турки, которые в 1672 г. захватили
Подолье и держали его в своей власти 27 лет. В первой половине XVIII в. Зиньков был ареной крестьянских восстаний. Во время Барской конфедерации
Зиньковский замок захватил конфедератский отряд,
после кратковременной осады этот отряд сдался коронному региментарию Ксаверию Браницкому. Потеряв милитарное значение, Зиньковский замок в XVIII
в. был собственностью Сенявских и Чарторыйских.
Последний хозяин Зинькова, принц Людвиг Вюртенбергский, который получил несколько оскудевший
замок в качестве приданого своей жены Марии Чарторыйской, не знал, наверное, что делать с таким
громоздким приданым, и решил избавиться от него,
продав «Крестьянскому Союзу». Крестьяне по-своему
распорядились Зиньковским замком. «Союз» продал
его на строительный материал, выкопав даже камни
из фундамента.
«…Остатки замка на горе, построеннаго въ XV в.
владельцемъ Одровонжомъ. Башни снесены около
1880 г., остались кой-где фундаменты. Замокъ занималъ правильный треугольникъ, стороны коего имели
по 40 саж. По угламъ его были башни. Внизу замка
костелъ 1450 г. и церковь Троицкая 1521 г...» [9].

Кроме того, в Зинькове сохранились прекрасный образец подольской деревянной архитектуры - Михайловская церковь (1769) и усадьба (XIX в., классицизм).
Село Нагоряны (нагорянская свита) — село находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
Население по переписи 2001 года составляет 351 человек.
Днестровский берег около с. Нагорян - это нагромождение чудотворных скал, среди которых наиболее ярко
выделяются три с «человеческими» названиями: «Дед»,
«Баба» и «Внучка». Подобная красота не могла не породить народные легенды, которые и предоставили названия этим творениям природы. Одна такая легенда рассказывает о печальной истории любви богатой красивой
девушки из с. Нагорян и бедного деревенского парня. Как
и водилось, престарелые родители девушки были против
такого неравного брака, тем более что к красавице сватался хозяин с. Нагорян. Чтобы убрать «конкурента», богач
отправил любимого девушки на опасную работу - сплавлять лес по Днестру, где тот погиб. Девушка же покончила с собой, бросившись в реку с самой высокой скалы.
Сицинский Ю.Й описывает село так: «…Нагоряне, с.
при Днестре выше Лядавы. Въ скале надъ Днестромъ
находится 7 пещеръ. Самая обширная находится ниже
другихъ; входъ въ нее съ юга, имеетъ видъ арки въ 8 метровъ ширины и 4 высоты въ средине; самая пещера имеетъ видъ залы неправильной элиптической формы, длиною въ 28 метровъ. Изъ другихъ пещеръ - только две
доступны, они меньшихъ размеровъ. Возле пещеръ внизу
по склону горы находится рядъ большихъ камней, напоминающихъ мегалитическія постройки. На камняхъ
этихъ, какъ и на скалахъ и стенахъ пещеръ, вырезаны
знаки, фигуры и даты (XVIII в.). Въ пещерахъ найдены:
отбивной массивный осколокъ кремня, съ одного конца
окресанный малыми отбоинами въ виде скребка и три
толстыхъ остроконечныхъ осколка съ отбивными луковичками. 2 кургана въ 132 саж. отъ села Нагорянъ, на
ровномъ каменномъ плацу, близъ глубокаго оврага.
Одинъ курганъ вышины 1 1/2 саж. и въ окружности 75
саж., другой вышиной въ 2 саж., а въ окружности 67 саж.
Къ юго-востоку отъ селенія, въ разстояніи около одной
версты, въ долине, известной у местныхъ жителей подъ
названіемъ Глибокой долыны, былъ некогда, по народному преданію, какой-то городъ. Въ 1890 году, весною,
здесь. на пахотномъ поле, въ земле на глубине одного
аршина, найдены были кафли (изразцы) продолговатой
формы. Въ казенномъ лесу, неподалеку отъ того же селенія
къ северу, на урочище, носящемъ названіе Застахомъ,
группа невысокихъ могилъ и громадныя каменныя плиты.
По преданію, здесь были устроены землянки для заболевшихъ чумою, и здесь находилось чумное кладбище [9].
Джуржевка (джуржевские слои) — деревня Подольской губернии, Ушицкого уезда, при реке Ушице, с винокуренным заводом, 63 дворами и 366 жителями (1885).
Одно из замечательных месторождений подольских фосфоритов, запас которых, по приблизительному исчислению, превышает здесь 1000000 пд. [11].
Калюс (калюсские слои) - старинный городок, который существовал здесь с летописных времен. По слухам,
его основали греки, приплывшие сюда по Днестру. Первые упоминания о Калюсе датируются 1431 г. — в грамоте польского короля, выданной одному из местных шляхтичей. В 1542 г. городок был полностью уничтожен ордой, но быстро возродился. В начале ХХ в. здесь прожи-

вало 1365 православных, 1324 еврея и 33 католика. А по
данным переписи 1905 г., в городке насчитывалось 970
дворов, проживало 5248 человек. Городок Калюс можно
считать малой родиной Евгения Патона, известного инженера, основателя Института электросварки, автора
знаменитого моста в Киеве. Его отец Оскар Петрович
Патон, бывший консул Российской империи во Франции,
по окончании службы построил в Калюсе одно из родовых поместий.
К сожалению, городок Калюс затоплен в конце 70-х
гг. прошлого века, при строительстве Днестровской ГЭС.
А вот как увидели городок Калюс создатели энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон:
«…Калюсъ мст. Подольской губ., Ушицкого у., в 26 в. от
у. г., на левом берегу Днестра, при впадении в него рч.
Калюса. Двор. 393, жит. 2713; правосл. црк., синагога,
лавки, винокур. зав., мельница; виноградник с 20 т. лоз.
Одно из важных месторождений подольских фосфоритов.
Упоминается уже в1241 г. [11].

Городок Калюс. Фото из [6]

Еще одно воспоминание Сицинского Ю.Й.:
«…Калюсъ м. Близъ местечка, надъ рч. Калюсомъ,
около с. Горячинецъ есть урочище Городище; здесь
есть следы валовъ, остатки каменныхъ крестовъ. Въ
этой местности найдены: бронзовый крестъэнколпіонъ, квадратная бронзовая иконка съ эмалью
съ изображеніемъ, кажется, свв. Бориса и Глеба - на
коняхъ; два ромбовидные железные наконечника
стрелы. Въ местечке, по дороге къ Днестру, недалеко
отъ волостного правленія, на усадьбе крестьянина
Варфоломея Орловскаго, - каменная баба изъ известняка. Лежитъ въ саду разбитая на два куска. Высота 3
арш.; ширина головы 9 вершк., плечъ 12 вершк., внизу 9 вершк. Толщина камня 5 вершк. Правая рука на
груди, левая немного опущена книзу. По дороге изъ
Ольховца, слева, на 5-й версте отъ него, два кургана
(преданіе говоритъ, что здесь похоронены два князя,
убившіе другъ друга при единоборстве). При той же
дороге, при въезде въ местечко Калюсъ тоже курганъ…» [9].
Каниловская серия. Село Каниловка вместе с селами Студеница и Бакота затоплено Кониловка - 1
курганъ на церковномъ поле [9].
Село Даниловка (даниловская свита) — село в
Белогорском районе Хмельницкой области Украины.
Год основания: 1601 г. Население по переписи 2001
года составляло 333 человек. К сожалению больше
никакой информации автор не нашел.
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Пилипы-Хребтиевские (пилиповские слои) —
русское старообрядческое село в Новоушицком районе Хмельницкой области возле рек Даниловка и
Батожок. Население 841 человек (2006). Село Пилипы-Хребтиевские основано в 1735 году русскими
старообрядцами-пилипонами (откуда происходит
название села), которые пришли сюда с территории
современных Курской и Орловской областей. В 1835
году в селе жил 121 старовер, 1857 — 380, 1864 —
402, 1868 — 770. В 2005 году в селе проживало 806
старообрядцев. Село Пилипы-Хребтиевские являются
одним из наиболее крупных старообрядческих русских сёл. Жители села соблюдают обычаи старообрядцев: мужчины носят бороды, женщины покрывают
головы платками. По старинке, в селе, воду носят из
колодцев. Кроме русских староверов на окраине села
находится
несколько
домов
с
украинцамиправославными и поляками-католиками. В селе находится единственная в Хмельницкой области школа с
русским языком обучения, одно из зданий которой
построено в 1886 году и является памятником архитектуры. В 1929 году была разрушена старообрядческая
церковь, восстановленная селянами в 1990 году. В
районе села расположен памятник археологии всеукраинского значения — городище периода Киевской
Руси.
Шебутинцы (шебутинецкие слои) — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.
Население по переписи 2001 года составляло 554
человек. Занимает площадь 1,944 км².
Село Кулеши (кулешовские слои). Среди множества неординарных названий украинских сел и поселков часто можно встретить довольно аппетитные
топонимы. В них можно угадать даже популярные
блюда национальной кухни, такие как Борщи, Мамалыга, Кулеши. Но, очевидно, это единственная достопримечательность данного села.
Старая Ушица (староушицкие слои) - посёлок
городского типа до 1826 года назывался село Ушица,
с 1826 по 1923 года имел статус города с названием
Старая Ушица, в 1923 году - снова переведён в разряд
сёл. С 1980 года селу Старая Ушица присвоен статус
посёлка городского типа. Согласно новому административному делению посёлок Старая Ушица в период с
1923 по 1959 года был центром района, который назывался Староушицким. В 1931 году в состав Староушицкого района присоединён Китайгородский район. В июле 1934 года Староушицкий район разукрупнен, а 23.09.1959 г. район ликвидирован и введён в
состав Каменец-Подольского района. В связи с сооружением Новоднестровской гидроаккумулирующей
станции и созданием Днестровского водохранилища в
период с 1977 по 1979 года велись подготовительные
работы по переселению жителей на новое место проживания за 5 км. в новопостроенное поселение Старая
Ушица (1980 г.), которое размещено в пределах округа Приднестровской возвышенности Ушицкого района, а бывшее село полностью затоплено в 1980 году.
История Старой Ушицы теряется в седой древности. В летописи она упоминается как город в 1144
году. В окрестностях древнего города Ушица выявлены остатки позднепалеолитического поселения и
поселения трипольской культуры. Вблизи Старой
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Ушицы найдены остатки городища скифских и древнерусских времён. В 1793 году, когда Правобережная
Украина воссоединилась с Левобережной в составе
России, земли Ушицкого староства, кроме тех, что
принадлежали Ушицы, были подарены Екатериной ІІ
графу Шереметьеву. По указу от 5 июля 1795 года
Ушица стала уездным центром Подольского наместничества (с 1797 года - Подольской губернии). Однако, в 1826 году центр уезда перенесён в город Летнивец, получивший название Новой Ушицы (теперешний районный центр Новоушицкого района). В 1867
году в Старой Ушице было 3082 жителя, из них мещан - 1731, купцов - 407, цеховых - 307, остальные селяне, духовенство. Население в то время занималось хлеборобством, садовничеством, рыбалкой,
сплавом леса, выращиванием табака. В начале 30-х
годов заработала больница, открыт родильный дом,
двое детских ясель на 40 мест. В живописном уголке
на берегу Днестра сооружен детский санаторий республиканского значения. Перед Отечественной войной в Старой Ушице было две средних школы, в которых обучалось 937 учеников, работали 39 учителей.
Живописные пейзажи покрытых лесом гор, величавый ток Днестра, по котором курсировали скоростные катеры на подводных крыльях, прекрасные пляжи, фруктовые сады создали Старой Ушице славу
дачного и курортного места. В 1960 году открыт областной детский ревматологический санаторий. Открыт интернат на 45 мест для детей других сел. При
доме культуры работали многочисленные аматорские
кружки и коллективы. Действовали две сельские библиотеки, стадион, несколько промышленных предприятий. С 1961 года началась разработка залежей
бентонитовых глин для нефтеперерабатывающей и
фаянсовой промышленности, в штольнях работали 34
горняка, которые за пятилетку вырабатывали 6030
тонн сырья при плане 4850 тонн. Действовали предприятия по производству черепицы, изготовлению
безалкогольных напитков, действовала местная мельница и др.
Новопостроенный посёлок Старая Ушица создано
на базе села Кривчаны с присоединением к нему затопленных водохранилищем сёл Старая Ушица, Кониливка, части сёл Кривчаны, Бакота. Посёлок городского типа Старая Ушица расположен на расстоянии
50 км от г. Каменец-Подольский. В посёлке Старая
Ушица проживает 2920 граждан. Центр поселения
Старая Ушица сформирован домом культуры на 450
мест, общеобразовательной школой І-ІІІ уровня (степени) на 450 ученико-мест, двумя детскими садиками,
домом быта, парком культуры и отдыха им. Героя
Советского Союза Й.А. Кадученка, мемориалом погибшим в годы войны воинам. Действует Староушицкая райбольница № 3 на 50 коек, поликлиника на 150
посещений в смену, аптека, аптечный киоск. В северо-западной части поселка действует Староушицкий
областной детский санаторий «Днестр» на 100 койкомест.
Крушановка (крушановская свита) — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области
Украины. Население по переписи. Почтовый индекс
— 32390. Занимает площадь 1,87 км². А такой Крушановку увидел Сицинский Ю.Й: «… Въ 3 верст. отъ

села, надъ речкой Студеницей, находится высокій
холмъ, называемый "Молочный камень"; здесь есть
пещера. По народному сказанію, въ ней прятались
жители при татарскихъ набегахъ [9].
Село Кривчаны (кривчанские слои) сейчас территориально входит в новопостроенный посёлок Старая
Ушица. А так Сицинский Ю.Й. описывает интересные
археологические находки: «… с. Кривчане расположено при впад. Жванчика въ Ушицу. Найденъ кремневый топоръ, отчасти полированный, длины 17 сантим., шир. 5 и толщ. 2 1/2. Въ 1892 г. найденъ кладъ
изъ серебр. монетъ XVII и XVIII вв. [9].
Село Дурняки (дурняковские слои) прежнее название села Любомировка— село в Новоушицком
районе Хмельницкой области Украины. Население по
переписи 2001 года составляло 320 человек. Занимает
площадь 1,438 км². Село расположено на живописных
Подольских Товтрах. Через село проходит дорога
областного значения, также проходят пути зимней
миграции птиц. В селе есть пруд, а также ручей, который вытекает из него, но в засушливые периоды он
пересыхает. В пруду водится рыба. В лесу, который
расположен почти в центре села, растет очень много
видов грибов. Также в этом лесу есть источник.
Село Студеница (студеницкая свита). Там, где маленькая речка Студеница сливается с Днестром, издавна существовал небольшой населенный пункт, который по имени речки был назван Студеницей. Первые
письменные свидетельства о нем относятся к 1388 г.
Студеница — одно из тех подольских поселений,
жители которых не хотели мириться с владычеством
Польши и часто брались за оружие, чтобы избавиться
от него. Во время этих восстаний Студеница часто
разрушалась, а иногда и опустошалась, жителям приходилось покидать ее. Студеница неоднократно разрушалась и предавалась огню во время набегов турок,
однако, по словам О. С. Компан, «словно казацкий
феникс» она вновь воскресала из пепла, и жизнь продолжалась в этом утопающем в фруктовых садах, с
трех сторон окруженном горами маленьком поселке,
расположенном в красивой долине Днестра [4].
И опять вернемся к Сицинскому Ю.Й:
«…Студеница, м. при рч. Студенице. На одной изъ
трехъ горъ, окружающихъ местечко, такъ называемой
"Билой горе", въ верхнихъ уступахъ 5 скальныхъ пещеръ, состоящихъ изъ камеръ и переходовъ. По
преданію, здесь былъ монастырь. Въ 1883 г. найдены
внутри скальныхъ пещеръ: небольшой кремневый
наконечникъ дротика овальной формы, отделанный
правильными продольными полосами безъ подправки; два широкіе кремневые скребка такой же отбивки,
одинъ край отделанъ мельчайшими зубчиками; 7 толстыхъ отбивныхъ осколковъ ножевидныхъ и остроконечныхъ. Тогда же собраны на стоянке близъ техъ же
пещеръ: 5 кремневыхъ скребковидныхъ отбойниковъ
овальной и продолговатой формы; небольшой
широкій многогранный нуклеусъ; кремневый отбивной топорикъ долотообразнаго вида съ узкимъ
лезвіемъ, расширенный къ середине, съ остріемъ отполированнымъ; кремневый плоскій топоръ съ началомъ шлифовки на поверхности; 12 малыхъ толстыхъ
кремневыхъ острій более или менее правильной отбивки; 20 такихъ же острій крупнее, листовидной

формы; 38 кремневыхъ ножей, различныхъ по величине и степени отделки, - большинство крупные довольно грубой отбивки, одинъ съ подправленными
краями; 4 кремневые ножевидные скребка разной
величины, концы коихъ отделаны правильными тонкими отбоинами; 2 небольшіе кремневые скребка
округленной формы съ подправленными краями и 4
скребка отбивные безъ подправки; обломки кремневыхъ ножей и острій; неудачныя орудія или отбивные
осколки, оставшіеся при выделке орудій. Въ томъ же
1883 г. найдены въ стенке оврага въ слое очень твердой глины следующіе предметы, рядомъ лежащіе
вместе съ мамонтовыми костями: кремневый топоръ
оваль ной формы, отбитый отъ нуклеуса однимъ ударомъ; такой же топоръ узкій, миндалевидный, нижняя
сторона коего, отделенная отъ нуклеуса, совершенно
гладкая, верхняя покрыта шероховатою коркою и
очищена по краямъ рядомъ крупныхъ осколковъ; 8
отбивныхъ кремневыхъ острій малаго размера, довольно толстыхъ, отколотыхъ однимъ ударомъ безъ
подправки; такое же остріе крупнее и шире; кремневый толстый ножевидный осколокъ, - съ одной стороны мельчайшими отбоинами сделаны две полукруглыя выемки съ зубцомъ между ними на подобіе пилы;
небольшіе кремневые осколки съ отбивной луковичкою. Въ томъ же овраге въ верхнихъ пластахъ глины
найдены куски распиленныхъ или искусственно разбитыхъ оленьихъ роговъ. Близъ Студеницкихъ пещеръ найденъ также тонкій прямой кремневый топоръ, грубо отделанный крупными неровными отбоинами. Въ 1883 г. на вершине горы В.Б. Антоновичемъ
раскопано 4 кургана: въ нихъ найдено въ каждомъ по
2 скелета, обложенныхъ дубовыми обаполами, головы
на западъ, на ногахъ остроконечные сафьянные сапоги безъ подошвъ; на рукахъ бронзовые перстни, свитые изъ проволокъ, безъ спайки; на шее кожаные
вороты. При одномъ скелете у головы следы бронзы и
у пояса несколько кремней съ острыми краями. На
еврейскомъ кладбище находятся древніе памятники,
изъ коихъ некоторые, по словамъ местныхъ евреевъ,
относятся къ X столетію (у Марчинскаго - къ XVI
ст.)…» [9].
От Каменца до самой Студеницы и дальше, за
Днестр, проходил чумацкий путь.
В стратиграфической истории Подольского Приднестровья с момента его научного изучения было
разработано несколько стратиграфических схем. Так в
книге [5] приводится схема, где нынешние кривчанские и дурняковские слои выделялись в бакотские,
получившие свое название по с. Бакота (что означало
«желанное, чудесное место»), которое также попало в
зону затопления. О затопленном селе Бакота можно
много информации найти на сайтах интерентресурсов, где можно прочитать отзывов об увлекательных путешествиях. К счастью, безымянной территорией, покрытой толщей воды (как это случилось
со многими другими селами), Бакота не стала. Села
нет, а прекрасное место, притягивающее сюда все
больше и больше туристов, осталось. Здесь сохранились остатки пещерного Свято-Михайловского монастыря XI-XIV вв. стоящего на горе, и уникальное
место - наибольшее в Украине кладбище мамонтов (в
3-4 км от с. Бакота, осталось незатопленным).
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В XIII ст. Бакота была административным центром
Понизья, которое входило в состав ГалицкоВолынского княжества. Первое летописное упоминание о ней относится к 1240 году. Теремцы и Студеница впервые упоминаются в исторических документах
1388 года.

Бакота 70-х. Фото с kampot.org.ua Бакота сегодня.
Фото с velokiev.com

На территории Бакоты и Студеницы выявлено поселение времени позднего палеолита и неолита, исследовано славянское поселение черняхивской культуры (II-VI ст. до н.э.), XII-IX веков и древнерусских
времен, а также остатки городища и скального православного монастыря XII-XIII веков. Кроме Лядавского и Бакотского монастыря, в те времена было уже
много других пещерных монастырей по Днестру, как
на славянской территории так и в соседней Молдавии,
на что указывают остатки их, существующие в настоящее время еще во многих забытых людьми местах и
ожидающих своего христианского возрождения Из
таких монастырей и церквей доселе известны : в Лядаве , Нагорянах, Мукше, Субочи, Студенице, Бакоте,
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Кривчанах (Липчане), Галице, Крещатике на Днестре,
Сатанове и Черчи на р. Збруче, Малиевцах и Соколе
на р. Ушке, в Стене на р. Русаве. Имея своим прообразом древние греческие пещерные храмы, монастыри и келии, Подольские скальные монастыри и храмы,
по своему славяно-русскому характеру и культуре,
могут идти в сравнение с пещерными монастырями на
Днепре: Киево - Печерским, Зверинецким, Гнилецким, Зарубским и др. [8].
Это маленькая толика огромной информации о
прекрасной Украине с ее прошлым и настоящим. И я
надеюсь, как записано в Международном стратиграфическом справочнике: «…Изменение названия географического объекта не влечет за собой соответствующего изменения названия стратиграфиического
подразделения. Исчезновение географического объекта не требует нового названия» [7], что названия сел,
которых уже нет на карте Украины «продолжат жить»
в названиях геологических стратонов.
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РОЗДІЛ 2. ГЕОМОРФОЛОГІЯ, ГРУНТОЗНАВСТВО, ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО
Вершинiна Л.Р.,Єфіменко К.О.
РАЦІОНАЛЬНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ - ГОЛОВНИЙ ФАКТОР
ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ.
Постановка проблеми. Зараз перед кожним
громадянином України постала гостра проблема,
пов’язана з раціональним використанням земельних
ресурсів, адже безоглядні дії людини призвели до
порушення
і
непоправної
втрати
якісної
характеристики ґрунтів. В результаті екстенсивного
ведення господарства рівень деградації ґрунтового
покриву збільшився в декілька разів :
більше
половини орних земель зазнають процесів ерозії і
дефляції, в результаті чого знижується врожайність
культур;
майже
всі
землі
України
забрудненні,особливо
після
катастрофи
на
Чорнобильській АЕС;
значна частина земель
підтоплюється й ін. Велику тривогу викликає втрата
гумусу, адже він служить не тільки біоенергетичною
основою родючості, але й виступає як регулятор усіх
процесів у ґрунті. Свідченням цьому є факт, що в
Україні через водну і вітрову ерозію в середньому
втрачається 600-700 кг/га гумусу, стільки ж і більше
втрачається
його
шляхом
виносу
врожаєм
сільськогосподарських культур і ін. Тому просто
необхідно,щоб пріоритет зараз надавався збереженню
й відтворенню родючості ґрунтів, та їх подальшої
охорони.
Ця
проблема
є
не
тільки
сільськогосподарською, а й соціально-економічноюі
потребує системної орієнтації у дослідженні та
вирішенні практичних завдань щодо раціонального
використання й охорони земель. Це також важливо
через те,
що вступ України до Європейського
економічного
простору
вимагає
формування
екологічної політики галузей національної економіки,
екологізації виробництва з метою створення
передумов і забезпечення їх функціонування на
принципах сталості біосфери як цілісної системи. Це
прямий
обов’язок
усіх
землевласників
і
землекористувачів, які повинні всіма доступними
способами
досягати
умови
раціонального
використання енергетичного потенціалу ґрунту –
гумусу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий внесок у з’ясування розвитку економічних
поглядів на раціональне використання й охорону
земель зробили такі відомі вчені, як В.В. Горлачук,
А.С. Даниленко, І.Р. Михасюк, П.Т. Саблук, А.Я.
Сохнич, А.М. Третяк та ін. Зараз відчувається брак
моногра-фічних
досліджень
у
контексті
раціонального
землекористування,
управління
процесами його раціоналізації, відсутні теоретикометодологічні та методичні аспекти розв’язання цієї
проблеми.
Постановка завдання. Метою дослідження є
поглиблення теоретико-методологічних аспектів та
розробка практичних рекомендацій щодо формування
раціонального
бездефіцитно-гумусного
землекористування.
Виклад основного
матеріалу. Раціональне
використання земель та їх охорона напряму залежить

від якісної оцінки, а останній раз бонітування ґрунтів
в Україні було проведене у 1993 році (!). За оцінками
економістів-екологів, щорічні втрати нашої держави
від
нераціонального
використання
природних
ресурсів і тотального забруднення довкілля досягають
15-20 % її національного доходу. Якщо негайно не
взятися за радикальну охорону і всебічне екологічне
відродження навколишнього природного середовища,
насамперед ґрунтів, то будь-які економічні реформи
можуть виявитися взагалі зайвими і марними.
Держава, яка не розв'язує свої екологічні проблеми, не
турбується про екологобезпечне функціонування
народно-господарського
комплексу,
не
має
майбутнього!
У Земельному кодексі України(ст. 165, п. 2)
встановлюються такі нормативи у галузі охорони і
раціонального використання земель та відтворення
родючості ґрунтів : а) оптимального співвідношення
земельних угідь; б) якісного стану ґрунтів; в)
гранично допустимого забруднення ґрунтів; г)
показники деградації земель та ґрунтів[3]. Вони
дублюються Законом України “Проохорону земель”
(ст. 30). Нормативи оптимального співвідношення
земельних угідь встановлюються для запобігання
надмірному антропогенному впливу на них, у тому
числі надмірній розораності сільськогосподарських
угідь.
В Україні, за даними Державного Агентства
земельних ресурсів щорічні втрати грунту становлять
близько 600 млн. тонн, у тому числі понад 20 млн.
тонн гумусу; 0,5 млн. тонн азоту; 0,4 млн. тонн
фосфору і 0,7 млн. тонн калію. При цьому з одного
гектара втрачається 500 – 700 кг поживної речовини,
що в 2,3
разу більше,
ніж вноситься з
добривами(рис.1)
.

Рис.1. Динаміка внесення органічних добрив в Україні за
1970-2009 рр.

Надмірне розширення площі ріллі на схилових
землях
призвело
до
порушення
екологічно
збалансованого співвідношення ріллі, природних
кормових угідь, лісів та водойм, що негативно
позначилося на стійкості агроландшафтів і зумовило
значне техногенне навантаження на екосферу[1].
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Водна ерозія ґрунтів є найбільш істотним
фактором зниження продуктивності земельних
ресурсів,
деградації
агроландшафтів.
Втрати
продукції землеробства від ерозії перевищують 9 - 12
млн. тонн зернових одиниць щороку. Площа
еродованої ріллі в України протягом останніх 25 років
збільшилася на третину і щорічно розширюється на
90-100 тис. га, при цьому втрачається 600 млн. т
ґрунту і до 20 млн. т гумусу, вміст якого в ґрунтах
знизився на 20%. Однак витрати на протиерозійні та
інші ґрунтово-охоронні й земле-меліоративні роботи
постійно зменшуються.
Значної екологічної шкоди також зазнають грунти
внаслідок їх забруднення викидами промисловості та
використання в аграрному секторі засобів хімізації.
Ситуація із забрудненням території ускладнилася
після аварії на Чорнобильській АЕС. Радіонуклідами
забруднено понад 4,6 млн. га земель у 74 районах 11
областей, у тому числі 3,1 млн. га ріллі. З
використання
вилучено
119
тис.
га
сільськогосподарських угідь, у тому числі 65 тис. га
ріллі. Понад 12 % орних земель мають показники
забруднення в діапазоні від 0,1 до 15 Ні/нм [4].
Сільськогосподарські
угіддя
перенасичені
пестицидами та іншими хімікатами, попри те, що
останнім часом внаслідок низки економічних проблем
внесення мінеральних добрив і пестицидів значно
скоротилося. Всі наведені фактори негативно
впливають на врожайність сільськогосподарських
культур, а через неї – на продуктивність тварин, отже,
й на аграрне виробництво в цілому.
Тож, зараз необхідно :
оптимізувати розподіл земельного фонду між
галузями народного господарства і якомога
ефективніше його використовувати у кожній з них;
оптимізувати структуру окремих видів
земельних угідь (ріллі, багаторічних насаджень,
сіножатей, пасовищ, лісів, земель під водою тощо)
відповідно до природно-економічних зон і районів;
розробити і впровадити раціональну систему
землеробства, яка включає ґрунтозахисний обробіток,
удобрення; вапнування кислих та гіпсування
засолених і солонцюватих грунтів, технологію
вирощування сільськогосподарських культур, систему
сівозмін тощо;
осушувати заболочені і перезволожені земель
та зрошувати і обводнювати посушливі;
запобігати
затопленню,
підтопленню,
заболоченню земель, погіршенню їх фізико-хімічних
властивостей;
широке
використовувати
ґрунтові
мікроорганізмів для створення високородючих і
стійких до ерозії грунтів;
розробити
і
впровадити
науково
обгрунтованої системи луківництва;
розробити і впровадити раціональну систему
розселення, забудови сільських та міських населених
пунктів, розміщення каналів для перекидання води з
багатоводних
у маловодні райони, великих
водосховищ,
шляхів
сполучення,
ліній
електропередач, нафтогазопроводів;
розробити і впровадити еколого-економічної
оцінки земель та використання її для планування
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розміщення і спеціалізації сільськогосподарського
виробництва, визначити обсяг державних закупівель
рослинницької і тваринницької продукції, витрат на
виробництво і доходності сільськогосподарських
підприємств,
встановити
правильні,
науково
обгрунтованих ціни.
Перетворення у суспільно-політичному житті
держави вимагають кардинального удосконалення
екологічних і економічних аспектів використання
земельних ресурсів. А це необхідно здійснювати
базуючись на сучасних досягненнях аграрної науки і
продовжуючи
дослідження
щодо
екологізації
землекористування. Раціональне і еколого-безпечне
ведення сільсько-господарського виробництва на
нових наукових засадах пов’язане насамперед з
оптимізацією
співвідношення
природних
та
агроекосистем, реконструкцією агроландшафтів на
екологічнійоснові, проти ерозійною організацією
території на рівні окремих сівозмінних масивів, полів
і робочих ділянок[2].
Раціональне використання землі в аграрному
виробництві вимагає, щоб кожне підприємство, кожен
землевласник чи землекористувач орієнтувався на
дбайливе господарське використання земельних
ресурсів
з
найбільшою
вигодою.
Вимоги
раціонального використання, закріплені в правових
формах, набувають характеру загальнообов’язкових
приписів і зводяться до: забезпечення використання
сільськогосподарських угідь відповідно до цілей,
пов’язаних з веденням сільського господарства або
необхідністюпереробки
виробленої
продукції
рослинництва та тваринництва; захисту земель від
ерозії,
заболочення,
засолення,
підтоплення,
забруднення відходами виробництва, хімічними та
радіоактивними речовинами, іншими несприятливими
природними і техногенними процесами; забезпечення
збереження
родючості
ґрунтів;
консервації
деградованих
і
малопродуктивних
сільськогосподарських угідь [5].
Беручи до уваги, що в разі неправильного
використання землі, порушення агротехнічних правил
та
вимог
якість
земель
знижується,
сільськогосподарські
підприємства
повинні
застосовувати
певні
організаційно-господарські,
агротехнічні, меліоративні, гідротехнічні та інші
заходи щодо збереження родючості землі, а також
недопущення погіршення її якості.
Великого значення у забезпеченні раціонального
використання та охорони земель, зокрема й у процесі
аграрного
виробництва,
набуває
економічне
стимулювання.
Воно
забезпечується
шляхом
заохочення або застосування специфічних земельноправових санкцій, що полягають у примусовому
припиненні чи обмеженні прав порушника на
користування землею.
У спеціальній літературі зазначається, що
зацікавленість землевласників і землекористувачів у
здійсненні заходів, спрямованих на попередження
негативних процесів, що погіршують стан земель,
може бути досягнуто тільки за умови, що такі дії
будуть для них економічно вигідними. Спроби
викликати певну зацікавленість лише шляхом
закріплення відповідних обов’язків навряд чи

спонукатимуть землевласників та землекористувачів
до певних дій. Тим паче, що заходи, пов’язані з
попередженням погіршення якості земель, їх
забруднення, псування чи деградації, вимагають
значних матеріальних витрат (на придбання нової
техніки, будівництво захисних споруд, розробку
планів зі збереження родючості ґрунтів тощо)[3].
Треба
організовувати
продаж
сільськогосподарських
земель
в
Україні
безпосередньо, як основний підхід на відкритих
аукціонах, через земельні біржі; розробити механізм
позбавлення самовільного зай-няття земельних
ділянок та встановити жорсткіші покарання за
вчинення цих дій; розвивати інфраструктуру ринку
землі (земельні біржі, земельні банки) та систему
середньо
та
довгострокового
іпотечного
кредитування; запровадити дієву систему реєстрації
прав на нерухомість через запровадження програми
LandRegistrer. Також передбачити заборону на
володіння сільськогосподарськими землями на
підприємстві, які засновані за участю іноземних
фізичних та юридичних осіб.
Ринок землі у різних розвинутих країнах
формувався в залежності від економічної ситуації в
країні. При побудові власної моделі ринку землі
доречно було б врахувати,наприклад, американський
досвід формування та регулювання ринку землі, а
саме: встановити економічні важелі, які б
унеможливлювали спекуляцію на земельному ринку,
через недопущення подрібнення земель, при продажу
землі
сільськогосподарського
призначення
не
змінювати цільове призначення, тому що зміна
цільового призначення може привести до різкого
збільшення або зменшення вартості земельної
ділянки. В разі не використання землі протягом року
необхідно вилучати землю і шляхом аукціону, її
перепродати, а отримані кошти підуть на погашення
витрат по організації аукціону, а інша сума коштів –
колишньому землевласнику.
Для України також доцільно здійснити перегляд
оцінки землі. По-перше, переглянути нормативну
грошову
оцінку
землю
з
урахуванням
її
продуктивності, а саме віддачі ресурсного потенціалу
землі на потреби людства. По-друге, здійснювати
контроль за використанням ресурсного потенціалу
землі. По-третє, формувати ціну на основі віддачі
ресурсу (стосується сільського господарства), який
формує цінність продукції, яка вироблена на тій або
іншій землі.
У всіх країнах світу історично склалися дві головні
форми землекористування. Перша з них –
землевласник є водночас і землекористувачем. Друга
– ці процеси уособлюють різні суб’єкти. Відносини
між ними, як правило, здійснюються на засадах
оренди певної земельної ділянки. Із позицій впливу на
продуктивне господарське використання землі щодо
ринкових агроформувань певні переваги має оренда
землі, оскільки орендарю необхідно зі свого доходу
виплачувати орендну плату, що за незмінності інших
умов знижує його конкурентоспроможність і слугує
чинником більш продуктивної експлуатації землі.
Оренда землі для багатьох орендарів є засобом
досягнення
оптимального
рівня
концентрації

сільськогосподарського виробництва і використання
його відомих переваг, хоча таке можливо і за
приватного
землекористування.
Відносно
раціонального землекористування, то у цілому
переваги
має
поєднання
землеволодіння
і
землекористування у межах господарської одиниці. За
умов землекористування на орендних засадах цього
можна досягти в разі довготермінової оренди і
стабільності орендних договорів. Короткі терміни
оренди призводять до того, що орендатор не
зацікавлений у збереженні родючості ґрунту і нерідко
використовує “комерційні” сівозміни, які призводять
до
суттєвого
погіршення
родючості
земель
сільськогосподарського призначення, а відповідно й
послаблення їх продуктивних функцій[5].
Отже,
застосування
на
практиці
заходів
економічного
стимулювання
раціонального
використання та охорони земель забезпечить
зацікавленість сільськогосподарських підприємств як
землевласників або землекористувачів у здійсненні
природоохоронних заходів, що є для них економічно
вигідним. Підприємства, що здійснюють заходи з
попередження деградації земель, підтримують
родючість ґрунтів на належному рівні.
Деградовані
та
малопродуктивні
землі,
господарське використання яких є екологічно
небезпечним і економічно невигідним, а також
техногенно забруднені земельні ділянки, на яких
неможливо одержати екологічно чисту продукцію, що
становлять загрозу для здоров’я людей, мають
підлягати консервації, тобто тимчасовому вилученню.
На жаль, в Україні часто не дотримуються норм
консервації земель.
Необхідно приділяти велику увагу боротьбі з
водною та вітровою ерозіями. Ефективним способом
боротьби з водною ерозією є розміщення борозен і
рядів рослин під прямим кутом до поверхневого
стоку. З цією метою в Україні вумовах слаборозсіченого рельєфу треба застосовувати контурний
обробітокгрунту. Добрі протиерозійні результати
також дають ґрунтозахисні сівозміни,розміщення
сільськогосподарських культур смугами, поперек
схилу,залуження грунтів на схилах. Дуже еродовані
землі треба переводити зорних на луки.
У районах поширення вітрової ерозії (Запорізька,
Донецька, Херсонська, Миколаївська області )
необхідно застосовувати ґрунтозахисні сівозміни,
розміщуватисмугами посіви й пари, висівати буферні
смуги
збагаторічних
трав,
проводити
снігозатримання, безвідвальний обробіток грунту із
залишенням стерні на поверхні полів, залуження
еродованихземель[6].
Слід також відзначити, що зараз активно
розвивається новий напрям біологічної науки
алелопатія, яка вивчає вплив одних рослин на інші.
Виявляється, окремі сорти сорго, суданки, соняшника
нагромаджують в собі хімічні речовини, згубно діючі
на деякі бур'яни. Треба тільки висіяти і не збирати їх
після визрівання, а весною посіяти тут, скажімо,
овочеві культури. Дослідження тривають. Слід
визначити склад "живих гербіцидів" для сорго,
суданки й соняшника, вивести сорти цих та інших
культур з більшим вмістом необхідних речовин.
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Висновки і пропозиції.Головною метою земельної
політики має бути стабільність та ефективність
функціонування системи сільськогосподарського
землекористування, зорієнтованої на вирішення
питань продовольчої безпеки країни та добробуту
сільських громад і територій. З цією метою необхідно
на державному рівні визначити науково обґрунтовані
моделі, систему норм і стандартів користування
сільськогосподарськими
землями,
забезпечити
неухильне дотримання цих норм; забезпечити на всій
території
України
комплексний
землеустрій,
акцентуючи увагу насамперед на сільських
територіях. Крім цього, одним із головних завдань
державної земельної політики на стратегічну
перспективу має бути формування стійкого
агроекологічного іміджу України як країни, яка
виробляю якісну сільськогосподарську продукцію за
допомогою природозберігаючих технологій.
Вирішення екологічних проблем раціонального
землекористування повинно забезпечуватись на
основі
комплексного
ландшафтно-екологічного
підходу
організації
сільськогосподарського
землекористування при максимальному використанні

потенційних
можливостей
навколишнього
середовища, без порушення при цьому гармонії
суспільства і природи.
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Вовк О.Б., Орлов О.Л.
ҐРУНТИ АНТРОПОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОЛЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ
НАУКОВОГО ТА ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Ґрунт, як і решта компонентів сучасних екосистем,
знаходиться під постійним впливом різноспрямованої
діяльності людини. До вже звичних, добре
досліджених і відображених в численних музейних
природничих експозиціях сільськогосподарських,
лісогосподарських
та
рекреаційних
типів
трансформації ґрунту, сучасна цивілізація додає
техногенний та урбаногенний типи, які вирізняються
своєю агресивно-деструктивною дією на всі
компоненти природних екосистем, зокрема і на ґрунт.
За таких умов, структура ґрунтового покриву
змінюється через появу новоутворених ґрунтових
виділів – антропогенних ґрунтів. Вони набувають
нових властивостей, відмінних від природних, що
відбивається
на
структурно-функціональній
організації ґрунтової біоти. Новоутворені ґрунти в
антропізованому середовищі забезпечують умови для
розвитку живих організмів, акумулюють в своїй товщі
забруднюючі речовини і утримують їх від
проникнення в ґрунтові води, очищають поверхневі
стічні води, регулюють вміст СО2, О2 , N2 в повітрі. На
змінені властивості антропогенних ґрунтів чітко
реагує ґрунтова фауна через пристосувальні
перебудови як на рівні організму, так і на рівні
популяцій та угруповань. З’ясування причиннонаслідкових зв’язків функціонування антропогенного
ґрунту як біокосного тіла дає розуміння єдності всіх
компонентів
екосистеми,
створеної
(або
трансформованої) людиною. Адже все створене
людиною є частиною нашого з вами довкілля,
середовища нашого існування, а часом і виживання.
Розкриття механізмів антропогенного ґрунтоутворення та з’ясування функціональної спроможності
техногенних та урбаногенних ґрунтів відкриває нові

72

можливості представлення в природничих музеях і
донесення до відвідувачів, за посередництва ґрунтової
складової, найбільш тонких механізмів утримання або
втрати екологічної рівноваги в екосистемах, змінених
діяльністю людини. На основі цих постулатів і була
розроблена
концепція
формування
фондів
природознавчого музею з врахуванням не лише
історії розвитку екосистем певного регіону, але й
відображенням
їхнього сучасного стану та
можливістю прогностичної оцінки подальших
сукцесійних змін.
Очевидно, що новаторські підходи до презентації
наукових досліджень та розкриття нових якостей
ґрунтів будуть цікавими і для різних категорій
музейних відвідувачів. Сучасна людина, яка є
частинкою динамічного всесвіту, потребує нової
інформації, яка здатна адекватно формувати (або
розширювати) її світогляд та світосприйняття. І
природнича музейна експозиція, яка не уникає
дискусійних трактувань щодо структури екосистем
міста, техногенних комплексів, а науково пояснює
особливості виникнення та розвитку нових форм та
пристосувань живого до екстремальних умов, здатна
допомогти людству оцінити реальний стан довкілля
та збалансувати своє життя з його потребами.
Рівень громадської свідомості повинен бути
підготовленим до сприйняття не лише інформаційних,
але й моральних цінностей природи. Таке сприйняття
формується двома шляхами. Перший шлях – це
набуття знань і науковий пошук. Другий –
безпосереднє сприйняття еколого-етичних цінностей,
як елемент духовного виховання, згідно з
психофізичною матрицею суспільної поведінки. В
цьому сенсі природознавчий музей постає справжнім

храмом науки, де особистість вступає в духовний
контакт з царством природи [16].
Метою цієї публікації було представлення нового
об’єкту
науково-музейного
опрацювання
–
антропогенного ґрунту та окреслення перспективних,
заснованих
на
світових
та
вітчизняних
напрацюваннях, напрямків його відображення в
сучасних природничих експозиціях та виставках.
Державний природознавчий музей НАН України
(м. Львів) є піонером не лише у створенні
відповідного музейного фонду «Ґрунти» з підрозділом
«Антропогенні ґрунти», але і у розробці підходів та
методів для використання результатів наукового
опрацювання у експозиційній діяльності музею.
Формування колек-ції антропогенних ґрунтів, яка
послужила основою для створення основного

підрозділу фонду розпочалось з 1996 року. Вже
станом на 1 січня 2013 року, відповідно до облікових
записів, до музейної колекції антропогенних ґрунтів
входять 7 ґрунтових монолітів та 144 ґрунтових
взірців які, відібрані по профілю ґрунтового розрізу.
Вони репрезентують сучасний стан ґрунтового
покриву урботехноекосистем заходу України (табл.).
Відмінною рисою формування цих колекцій є їхнє
паралельне та багатоетапне наукове опрацювання, яке
доповнює
інвентаризаційні
дані
параметрами
структурно-функціональних
властивостей
антропогенних ґрунтів [17].
За результатами досліджень сучасного стану та
екологічних функцій антропогенних ґрунтів вже
можна говорити про певні узагальнення та наукові
здобутки.

Таблиця. Репрезентативність антропогенних ґрунтів в фондах Державного природознавчого музею НАН України
Номенклатурна
одиниця
Блок
Клас
Тип
Клас
Тип
Блок
Тип

Наявність в фондах ( од)

Генетична назва ґрунту

зразки

моноліти

Урбанозем
Технозем

13
7

1
–

Ґрунтові субстрати
Урбаноґрунт
Техноґрунт
Природно-антропогенні ґрунти
Ґрунти змінені рекреаційним та аграрним навантаженням

12
92

1
5

20

–

Антропогенні ґрунти
Антропоземи

Наукове осмислення отриманих даних дозволило
визначити, які ґрунти та ґрунтові новоутворення,
поряд з природними ґрунтами, слід аналізувати для
повноти оцінки екологічного стану ґрунтового
покриву урбо- і техноекосистем та набір яких
параметрів їх стану буде репрезентативним для
проведення подібної оцінки [8]. На підставі даних про
особливості
формування
та
властивості
антропогенних
ґрунтів,
запропоновано
схему
структурної
організації
ґрунтового
покриву
антропогенних ландшафтів Розточчя-Опілля [4].
Результати багаторічних досліджень дозволили
обґрунтувати основні напрямки оптимізації та
відновлення екологічних функцій антропогенних
ґрунтів. Вони утворюють два вектори направлених
або на самовідновлення функцій, або на відновлення
функцій шляхом додаткового втручання людини [2].
Окрім того, колекції природних та антропогенних
ґрунтів є фундаментальним базисом для започаткування та реалізації музейного ґрунтового
моніторингу. Відмінною рисою власне музейного
моніторингу є формування музейних цільових
ґрунтових колекцій, які доповнюються інформацією
про властивості та структурно-функціональний стан
об’єкта. Колекції, які сформовані в результаті
довготривалих досліджень, дозволяють проводити
порівняльну оцінку змін властивостей ґрунтів
впродовж певного відрізку часу, а нові – служать
основою сучасного регіонального моніторингу
ґрунтового різноманіття і його змін під впливом
антропогенних факторів або природних сукцесійних
процесів.
Так,
до
прикладу,
започатковано

моніторингові
дослідження
спрямованості
та
швидкості процесів ґрунтоутворення в межах
техногенних комплексів різного походження. За
допомогою наукових даних, зібраних впродовж 1998 2012 років буде вибудувано часовий ряд
трансформації екологічних функцій та інтенсивності
ґрунтотворних процесів в антропогенних ґрунтах.
Вже попереднє порівняння показників сучасного
стану ґрунтів з показниками 12-14-річної давності
підтвердили перспективність таких досліджень.
На стадії розробки знаходиться сьогодні ідея
впровадження моніторингу стану міських ґрунтів.
Його необхідність визначається неможливістю
адекватної оцінки сучасного стану ґрунтів за наявною
інформацією, яка практично не відображає суті
природних та антропогенних процесів в ґрунтах міста.
З метою розширення спектру оцінок функціональної
стійкості ґрунтового компоненту міста здійснено його
еко-енергетичні дослідження. Встановлено, що
більшість ґрунтів в місті характеризуються
переважанням швидкості споживання енергії над її
надходженням, в результаті чого
формується
від’ємний енергетичний баланс в міській екосистемі.
Збалансування
енергетичної
складової
функціонування міських ґрунтів можливе за умов
збільшення притоку енергії в ґрунт через
привнесення біомаси або підвищення продуктивності
фітобіоти міста [6].
Ґрунт, в тому числі і антропогенний – це не тільки
результат, але й арена, де відбувається взаємодія
факторів-ґрунтоутворювачів і тому його не варто
розглядати відокремлено від функціональної єдності
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екосистеми. Антропогенні ґрунти хоча і різняться від
своїх природних аналогів за структурою та
властивостями, у своїй більшості здатні виконувати
основні екологічні функції. Вони забезпечують умови
для існування більшості груп біоти на різних стадіях
їхнього розвитку, через свої буферні властивості
оберігають від негативного впливу антропогенних
катастрофічних чинників та забезпечують можливість
для відтворення біорізноманіття. Окрім того,
антропогенний ґрунт сам по собі може бути
унікальним об’єктом, який має практичну та наукову
цінність і може послужити моделлю сукцесійних
процесів
самовідновлення
або
ефективного
конструювання
ґрунтового
покриву.
Тому,
перспективними, на нашу думку, є розробка
рекомендацій щодо заповідання локальних оселищ,
які формуються на антропогенізованих або
антропогенних ґрунтах. Це створить умови для
започаткування довготривалих грунтово-екологічних
досліджень з метою з’ясування спрямованості
ґрунтотворних процесів, що становить значний
науково-теоретичний та практичний інтерес.
Созологічне
спрямування
грунтово-екологічних
досліджень дозволить розширити спектр оцінок
природоохоронної вартості будь-яких об’єктів за
рахунок доповнення їх показниками ґрунтового
різноманіття та функціональної стійкості ґрунтів різного
походження. Такі дослідження вже були проведені на
території об’єктів природно-заповідного фонду з
високим ступенем антропогенної трансформації та для
перспективних об’єктів екомережі заходу України і
підтвердили об’єктивність оцінки та перспективність
подальшого
використання
[12-15].
Враховуючи
созологічну вартість ґрунтів були розроблені
рекомендації щодо збереження або підвищення
охоронного
статусу
досліджуваних
об’єктів,
запропоновано шляхи оптимізації, а в деяких випадках і
запровадження,
природоохоронного
зонування,
складено перелік заходів для підвищення протиерозійної
стійкості ґрунтових ареалів, послаблення або
регулювання рекреаційного, лісогосподарського та
сільськогосподарського, а місцями і техногенного,
навантаження на ґрунти [11]. Сьогодні активно
обговорюється питання розширення переліку категорій
еталонних ґрунтів за рахунок антропогенних типів, які
здатні виконувати всі екологічні функції та
підтримувати біорізноманіття, і залучення їх до об’єктів
екомережі. До еталонів антропогенних ґрунтів повинні
бути включені деякі відміни урбаногенних (урбаноземи)
та техногенних (техноземи) ґрунтів, з метою збереження
інформації
про
найбільш
вдалі
варіанти
самовідновлення
або
конструювання
людиною
ґрунтового профілю і які можуть слугувати маркерами
якості відновних процесів в екосистемах. Моніторинг
стану таких еталонів дозволять отримати абсолютно
нові та вкрай цінні наукові данні щодо перебігу процесів
формування та функціонування антропогенних ґрунтів,
які будуть покладені в основу розробки ощадливих
шляхів рекультивації ґрунтових белендів та відновлення
санітарних функцій антропогенних ґрунтів [1; 5].
На жаль, антропогені ґрунти та новітні методи їх
дослідження, а відтак і результати наукової роботи, які
здатні пояснювати та вказувати шляхи відновлення
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екологічної рівноваги в ґрунті та антропогенно
зміненому ландшафті, залишаються доступним лише
вузькому колу науковців. В час, коли необхідно
звернутись до «екологічної свідомості» наших громадян,
ми, науковці, повинні позбутися зайвого «академізму»,
зробити кроки назустріч суспільству і донести ці знання
доступними засобами за посередництва музейних
експозицій, навчально-освітніх програм тощо. Особливо
це актуально для формування суспільного усвідомлення
необхідності
збалансованого
та
ощадливого
природокористування
в
комплексах,
створених
людиною, як то великі промислові виробництва, кар’єри
або міські агломерації.
Акцентувавши увагу на ґрунті, як ключовому
компоненті антропізованої екосистеми, який орієнтує
біохімічні та енергетичні потоки і скеровує процеси
кругообігу, ми отримаємо дієву модель для аналізу
якості екосистеми загалом та взаємозв’язків між
окремими її компонентами. До того ж ґрунтові
експонати є рідкісними в музеях природничого
спрямування і володіють високим степенем новизни.
Одним з перших завдань тимчасової, або частини
постійної експозиції природничого музею має бути
відображення місця антропогенного ґрунту в
сучасному ландшафті. За посередництва сучасних
методів виготовлення ґрунтових музейних експонатів
[7] ми маємо змогу звернути увагу відвідувачів на те,
як людина щодня змінює ґрунтовий покрив. Він
поступово втрачає свою цілісність, стає більш
строкатим та сегментованим, наповненим сміттям і
поступово трансформується в субстрат, життя в якому
може існувати лише за умови додаткового
«окультурення» (до прикладу, клумби, газони тощо).
Мало хто задумався над тим, що це також результат
нашої діяльності (або бездіяльності) і, що, тим не
менше, земля, до прикладу в місті, дарує нам радість
свіжої трави весною, квітів влітку та наповненості
життям ґрунтових організмів. Водночас, ґрунтові
техногенні бедленди це не лише естетично мало
привабливі території, але й джерело потенційної
хімічної загрози для навколишніх ландшафтів та для
здоров’я і безпеки людей. Демонстрація фрагментів
ґрунтового покриву, поряд з покривом природного
ґрунту формує уявлення про причинно-наслідкові
механізми втрати антропогенними ґрунтами своїх
екологічних функцій.
Особливу увагу привертають елементи будови
профілю антропогенного ґрунту, як то послідовна
зміна різнозабарвлених шарів, включення та
артефакти, які на 30-60 % можуть формувати його
товщу. Власне за рахунок таких включень профіль
антропогенного ґрунту матиме підвищену атрактивну
привабливість та, водночас, допоможе з’ясувати
особливості походження та будови цих ґрунтів. Так,
цікавою групою експонатів мають стати профілі, які
ілюструють будову та основні історичні етапи
формування культурного шару міста, часто, зі
зразками
похованих
природних
ґрунтів
–
урбаноґрунти. Для міста Львова, з його понад 750річною історією формування міського середовища,
встановлена потужність культурного шару, яка
коливається від 1 до 10 метрів, залежно від
геоморфологічної будови території та тривалості її

забудови [3]. Разом з тим, у фондах Державного
природознавчого музею НАН України містяться
зразки ґрунту, який в часи заснування міста формував
природний ґрунтовий покрив його території. Цікавим
є також досліджений факт про збереження
потенційної біогенності цих ґрунтів, яка не лише
описує структуру їхнього мікробіотичного комплексу,
але й здатність до відновлення своїх функцій в умовах
зменшення урбаногенного навантаження [3]. Своє
місце віднайдуть в експозиції музею і урбаноземи,
тобто ґрунти конструювання профілю та властивостей
яких цілеспрямовано здійснювалось людиною для
покращення
умов
існування
культурних
та
декоративних
рослин.
Такі
ґрунти
інколи
характеризуються кращим поживним потенціалом,
ніж до втручання людини. Прикладами таких
урбаноземів можуть бути ґрунти комплексу зелених
насаджень Святоюрської гори, парку ім. І.Франка,
скверів центральної частини міста Львова [14].
Ґрунтові
моноліти
урбаноземів
допоможуть
продемонструвати
відвідувачам
приклад
конструктивної зміни ґрунтового середовища, яка
покращила його властивості за забезпечила стійке,
збалансоване функціонування паркових екосистем.
Ще однією категорією ґрунтових новоутворень, які
заслуговують на експонування в природничому музеї
є техногенні ґрунти. Такі експонати з вдало
підібраним супровідним матеріалом ілюструють
історію розвитку промисловості певного регіону і,
водночас, дають уявлення про «природну вартість»
економічного зростання. На відміну від ґрунтів, які
формуються в місті впродовж століть, ґрунти
промислових та кар’єрних комплексів зазнають
докорінної трансформації в доволі короткий проміжок
часу, що позбавляє їх шансу на вироблення
адаптаційних механізмів в нових агресивних умовах.
На місці природних ґрунтів, а то й ґрунтотворних
порід, в процесі самовідновлення природного
середовища кар’єрних комплексів, формуються
ґрунтові новоутворення з відмінними ознаками та
властивостями. Вони малопотужні, без чіткого
розмежування на генетичні горизонти, але їх
достовірно можна розглядати як первинні сукцесійні
етапи
розвитку
зональних
(інтразональних)
природних типів ґрунту даної території. Зазначимо,
що
в
техногенних
ландшафтах,
оточених
високопродуктивними природними і культурними
біогеоценозами, відновлення техногенно знищених
біогеоценозів (в тому числі і ґрунту) може проходити
більш швидкими темпами, аніж в природних. Ця
особливість антропогенного ґрунтоутворення, яка
встановлена
довготривалими
моніторинговими
дослідженнями [9], в природничій експозиції є
яскравим свідченням потенційної регенераційної
здатності техногенної екосистеми.
За умови проведення рекультиваційних заходів на
використаних промислових територіях формування
ґрунтового
покриву
проходить
шляхом
цілеспрямованого
конструювання
ґрунтового
профілю та часткової фітомеліорації технозему.
Механічне почергове насипання різноманітних
субстратних шарів, часто без врахування основних
факторів та умов ґрунтоутворення, є дієвим з точки

зору приховування наслідків техногенної діяльності
людини, але, здебільшого, малоефективним з точки
зору збалансованого функціонування екосистеми,
зокрема ґрунтової. Людина вдруге, після, розкриття
кар’єрних розробок, втручається в природні процеси
регенерації і знову повертає ґрунтоутворення до
вихідного «0» - відліку. Адже ґрунтоутворення це не
одномоментний акт, а постійний генетично
детермінований, біо-субстратний процес, результатом
якого є функціонально стабільна ґрунтова система.
Морфологічними особливостями конструйованих
ґрунтів є чіткі межі переходу між окремими шарами,
які різняться за структурою та властивостями
субстрату та розбалансований водно-повітряний
режим ґрунтової товщі. Акцентуючи увагу на цих
особливостях, порівнюючи їх з будовою природного
ґрунту, ми маємо змогу зосередити увагу як на
неефективних, так і на найбільш вдалих варіантах
конструювання людиною ґрунтового профілю та
розкрити наукові основи проведення рекультивації та
відновлення не лише господарських, але й загально
екологічних функцій техноземів.
Кульмінацією експозиції, присвяченої антропогенним
ґрунтам, має стати демонстрація зародження та розвитку
життя в такому ґрунті та його ролі в антропогенній
екосистемі.
Зростання
частки
антропогенних
(техногенних та урбаногенних) оселищ за рахунок
руйнування та зниження різноманіття природних
грунтово-екологічних ніш зумовлює підвищену
конкуренцію за придатний для життя простір. Це
актуально
для
сегментованого
антропогенного
ландшафту, в якому технічні або житлові споруди,
дороги тощо є перепоною для обміну генетичним
матеріалом, а, найбільш вразливими є рідкісні та
ендемічні види організмів, зникнення яких проходить
катастрофічно швидкими темпами.
Водночас, породні субстрати, різного віку і складу
створюють в техногенних ландшафтах безконкурентні
умови для поселення і активного розвитку різних груп
біоти, які трансформують первинний матеріал і залучають
його до ґрунтотворного циклу. Антропогенні ґрунти,
здебільшого, не мають, нагромадженого роками, банку
насіння, спор, яєць типових живих організмів, які можуть
зберігатись в ґрунті тривалий час і за сприятливих умов
відновити популяцію. Вони заселяються синтантропними
рудеральними, часто адвентивними видами, занесеними з
оточуючих біогеоценозів, які здатні до існування за умов
забруднення або фізичної трансформації середовища. В
ході сукцесійного розвитку такого біотопу зростає
різноманіття різних груп біоти та виробляється їхня
спеціалізація до умов середовища. Все частіше науковці
констатують
появу
нових
форм
організмів,
пристосованих до антропогенних змін ґрунтового
середовища їхнього існування. Вже можна говорити про
появу стійких адаптивних ознак не лише в окремих груп
біоти, але й в ґрунтах у зв’язку з незворотністю
антропогенних еволюційних процесів [10].
Поряд з середовищеформуючими функціями, про
виконання який йшлося вище, особливу увагу слід
приділити низці біохімічних функцій, які сприяють
зв’язуванню та трансформації токсичних сполук в
більш безпечні їх форми. Антропогенні ґрунти, як і
їхні природні аналоги, стають дієвим біогеохімічним
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бар’єром для більшості забруднюючих речовин (важкі
метали, пестициди, нафтопродукти) на шляху їх
міграції в атмосферу та ґрунтові води. Таким чином,
виконуючи роль сорбенту, ґрунт переводить
поверхневі забруднені води в ґрунтові, очищаючи їх.
Важливою є роль ґрунту як утилізатора органічних
решток та продуктів життєдіяльності організмів, які
можуть створювати загрозу для життя і здоров’я
людини в місті.
Запропонований авторами системний підхід до
відображення в природничих музейних експозиціях
сучасного
ґрунтового
покриву,
як
взаємопроникаючого поєднання його природних та
антропогенних складових, здатних забезпечити
зрівноважене
функціонування
біогеоценозів,
покликаний сформувати у відвідувача розуміння
цілісності екосистеми. Будь-яка діяльність людини
відбивається на стані навколишнього середовища, її
наслідки можна побачити, або відчути у зсувах,
ерозійних процесах, пилових бурях, втратах врожаю
на присадибних ділянках, що на більш глобальному
рівні виливається в катастрофічні кліматичні зміни,
знищення зональних типів рослинності тощо. І це
вчинки не якоїсь відособленої, не відомої нам,
людини, це вчинки кожного з нас, розплачуватись або
ж користуватися плодами яких прийдеться наступним
поколінням. Багаторівневе подання інформації для
відвідувачів різного віку та освітнього рівня – від
дошкільнят до студентів та науковців – забезпечить
формування
природо(ґрунто-)
ощадливого
світогляду націленого на вивчення і пошук шляхів
охорони та збалансованого використання ґрунтових
ресурсів.
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Гулик С.В., Сеньків Н.В.
СУЧАСНА СТРУКТУРА І СТАН ВОДНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Сучасна структура господарства будь-якої країни
побудована на комплексному використанні ресурсів.
Кожна з галузей господарства відчуває гостру
необхідність не лише у виробничих ресурсах, що
складають фундамент її розвитку, а й потребу
залучення супутніх ресурсів, які забезпечують
функціонування та обслуговування основного виду
діяльності.
Водні ресурси є частиною природного ресурсного
фонду, який може використовуватись в якості як
основного, так і додаткового потенціалу для розвитку
певних галузей господарства. Вони виступають
головним засобом у рибному господарстві, транспорті
(водні види), електроенергетиці (ГЕС). Водні ресурси
відіграють значну роль, тобто є супутніми у хімічній,
цукровій,
целюлозно-паперовій
промисловості,
сільському господарстві, рекреаційній сфері, а також
необхідні для забезпечення комфортних умов
проживання населення і нормального функціонування
будь-яких громадських закладів та установ.
Враховуючи певні умови, природні запаси води,
які містяться в річках, не завжди здатні забезпечити
задоволення попиту на водні ресурси у повному
обсязі. Це пов’язано, зокрема, з нерівномірністю
стоку у зв’язку із сезонними змінами, відсутністю
достатнього об’єму води, зосередженого на певній
території, а також з віддаленістю споживача від
джерела водних запасів. Для вирішення проблем
такого характеру постає потреба у антропогенному
впливі на природні водотоки з метою створення
оптимальних та зручних умов для використання
водних ресурсів. Цей вплив проявляється у
цілеспрямованому регулюванні стоку шляхом
спорудження штучних водойм, а також регулюванні
рівня ґрунтових вод завдяки створенню каналів. Всі
водойми, які утворені в результаті господарського
освоєння водних ресурсів об’єднані в клас водних
(аквальних) антропогенних ландшафтів.
Пожвавлення інтересу до водних антропогенних
ландшафтів зумовлене низкою чинників. Наявність
штучних водойм та їх територіальна організація визначають особливості водозабезпечення населення та
галузей господарства. Водні антропогенні ландшафти
мають відчутний вплив на формування і розвиток
рекреаційної галузі, рибного господарства. На
сьогоднішній день надзвичайно гостро стоїть питання
аналізу якості води у штучних водоймах, що
безпосередньо визначає якість питної води та
доцільність її споживання.
Питання водних антропогенних ландшафтів добре
висвітлено у працях багатьох вчених. Дослідженню
водних
антропогенних
ландшафтів
Поділля
присвячено статті Денисика Г. І. та Хаєцького Г. С.,
монографію
«Водні
антропогенні
ландшафти
Поділлля» (2007) за редакцією Г. І. Денисика та Г. С.
Хаєцького. Вивчення штучних водойм Тернопільщини
відображено у публікаціях Мариняка Я.О. Ним
проаналізовано кількісні показники штучних водойм, а

також детально охарактеризовано сучасну структуру та
стан водогосподарського комплексу Тернопільської
області.
Водні антропогенні ландшафти – це штучні
наземні (водосховища, ставки, канали) та підземні
(артезіанські свердловини, колодязі) водойми,
створені протягом тривалої історії господарського
освоєння водних ресурсів [1]. Водні антропогенні
ландшафти найчастіше зустрічаються в заплавах
річкових долин, рідше – на їхніх схилах і вододілах
[2].
Територія Тернопільського району має всі
необхідні умови для створення штучних водойм.
Рівнинний характер рельєфу, сприятливі кліматичні
умови, ґрунтово-рослинниий покрив зумовили
формування досить густої гідрографічної мережі. На
території Тернопільського району нараховується 9
річок, завдовжки понад 10 км, та 60 річок, довжиною
менше 10 км [5]. Це відіграє значну роль у процесі
створення штучних водойм.
В районі водні антропогенні ландшафти
представлені системою як наземних водойм –
водосховищ, ставків, каналів, так і підземних –
колодязів та свердловин.
Водосховище – це штучна водойма, об'ємом
більше 1 млн. м3, яка створена з метою накопичення,
зберігання та наступного використання води і
регулювання стоку, як правило, шляхом будівництва
гребель на ріках.
Водосховища
створюють
для
вирішення
комплексних завдань з метою:
1. створення
запасу
води,
який
гарантує
бездефіцитне забезпечення споживачів;
2. трансформації витрат паводків та повеней;
3. розвитку гідро- й теплоенергетики, водного
транспорту;
4. боротьби з повенями;
5. зрошення;
6. створення умов для відпочинку населення [3, 7].
Станом на 2012 р. у Тернопільській області
нараховується 26 водосховищ, проте на території
Тернопільського району створено лише 2 (табл.1) –
Горішньо-Івачівське (с. Івачів Горішній) та
Тернопільське (м. Тернопіль). Горішньо-Івачівське
водосховище вважається найстарішим не лише у
районі, а й на території всієї області – рік наповнення
1931, Тернопільське – 1956 р. Вони споруджені на
р.Серет та належать до басейну р.Дністер[9].
На водосховища району, загальна місткість яких
становить 15,75 млн.м3, припадає близько 19,4 %
ємності всіх водосховищ області.
ГорішньоІвачівське водосховище можна вважати середнім за
величиною, Тернопільське – дуже великим (за
класифікацією
А.Б. Авакяна),
окрім
цього
Тернопільське водосховище за об’ємом посідає друге
місце в області після Касперівського.
Відповідно до «Програми державного моніторингу
довкілля в частині здійснення Держводагентством
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України контролю за якістю поверхневих вод»,
затвердженої наказом Держводагентства України від
30.12.2011 р. №310, на пунктах спостереження, які
функціонують на Тернопільському та ГорішньоІвачівському
водосховищах,
лабораторією
моніторингу вод та ґрунтів Тернопільського
обласного управління водних ресурсів здійснюється
щоквартальний контроль якості поверхневих вод за
хімічними і радіологічними показниками. Результати
радіологічних досліджень на вміст цезію-137 в
досліджуваних водоймах становлять 0,073 та 0,068
БК/дм3 відповідно для Горішньо-Івачівського та для
Тернопільського водосховищ, що не перевищує
гранично-допустимих норм [8]. Інформація за
результатами
досліджень
щоквартально
направляється в Дністровсько-Прутське і Дніпровське
басейнове управління водних ресурсів, обласну
санітарно-епідеміологічну
службу,
управління
екології та природних ресурсів [9].

Водосховища
району
мають
комплексне
використання. Горішньо-Івачівське водосховище є
основним джерелом водопостачання для потреб
обласного центру. Окрім цього, воно відіграє значну
роль у розвитку рибного господарства та є місцем для
відпочинку.
Тернопільське
водосховище
насамперед
є
важливою базою для розвитку рекреаційної сфери,
воно є основною окрасою міста. На берегах
водосховища облаштовано два пляжі для відпочинку,
а також здійснюються водні прогулянки в літній сезон
на теплоходах «Капітан Парій», «Герой Танцоров» та
на вітрильній яхті «Тернопіль».
Протягом
останніх
років
Тернопільське
водосховище стало базою для розвитку водномоторного спорту. У 2011 р. на ньому було проведено
чемпіонат Європи, а в 2012р. – чемпіонат світу з
водно- моторного спорту. Такі події стали
відродженням

Максимал
ьний напір
на греблі,
м

Площа
дзеркала
при НПР,
га

Довжина
берегової
лінії, км

Вид
здійснюва
ного
регулюван
ня

ГорішньоІвачівське
Тернопільське

Ємність, млн.м3

Водотік,
на якому
створено
водосхови
ще

Назва
водосхови
ща

Таблиця 1. Водосховища Тернопільського району

р. Серет

4,13

3,15

1,89

315

19,2

сезонне

р. Серет

8,0

12,6

6,63

300

7,8

сезонне

Повна

Корисна

давніх традицій, адже в 1987 р. в Тернополі вже було
проведено світові змагання з цього виду спорту, і, як
виявляється, вони стали єдиними в історії тогочасного
СРСР.
Став – це штучно створена водойма, місткість
якої не може перевищувати 1 млн.м3. За своєю суттю
став являє собою невелике водосховище, яке
створюється на дрібних ланках гідрографічної сітки
для зберігання води з метою водопостачання,
зрошення, розведення риби і водоплавної птиці, а
також для забезпечення санітарних і спортивних
потреб.
Ставки викопують або створюють шляхом
будівництва
гребель на невеликих річках чи
природних улоговинах (балках тощо). Вони
наповнюються водою за рахунок поверхневого та
підземного стоку.
Тернопільський район відзначається невеликою
кількістю ставків, у порівнянні з іншими
адміністративними одиницями області. На нього
припадає лише 3,7 % усіх ставків області. Станом на
2012 р. на території району створено 33 ставки,
загальною площею 232 га. За розміром вони невеликі,
їхній сумарний об’єм складає 2,867 млн.м3, тобто
4,9% від загального об’єму ставків області.
Канали – це штучні русла правильної форми з
безнапірним рухом води за рахунок різниці рівнів
вихідного й кінцевого пунктів. Вони являють собою
штучні відкриті русла, облаштовані у заглибині чи
насипі ґрунту. Будівництво каналів здійснюється
шляхом поглиблення та випрямлення природних
річищ або в заплавах, які потребують осушення.
Річкові канали зумовлюють зниження рівня ґрунтових
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вод, що сприяє раціональнішому використанню
перезволожених земель [2].
У зв’язку з природніми особливостями, на
території району окреслено ряд земель, які є надмірно
зволоженими, і тому не цілком придатні для
сільськогосподарського освоєння в такому стані. В
зв’язку з ситуацією, яка склалась, на території
Тернопільського
району
проведено
низку
меліоративних
заходів
з
метою
осушення
перезволожених земель для їх раціонального
господарського використання. Меліорація земель є
головним чинником інтенсифікації сільського
господарства, важливою складовою забезпечення.
сталого
виробництва
сільськогосподарської
продукції, особливо в роки з несприятливими
погодними умовами.
Землі, які підлягають осушенню, зустрічаються
практично на всій території району, окрім північної.
Вони розміщені окремими ареалами, займаючи на
території району площу 10,653 тис. га, в м. Тернопіль 74,0 га. Більшість земель, які підлягають осушенню на
території району – це землі, які перебувають у
сільськогосподарському використанні (рис. 1). На них
у частці осушених земель припадає 99,9 %, тобто 10647
га, і лише 0,1 %, що становить близько 6 га, складають
ліси. У м. Тернопіль вся площа осушених земель (74
га) припадає на сільськогосподарські угіддя
Канали,
які
знаходяться
на
території
Тернопільського району, відносяться до відкритої
осушувальної
мережі
меліоративних
систем,
загальною довжиною 249,319 км. Вони належать до 3
осушувальних систем: «Серет», «Качава», «Гнізна» та
представлені мережею внутрішньогосподарських та

міжгосподарських каналів. Всього на території
Тернопільського району споруджено 27 міжгосподарських
каналів, загальною довжиною 77,285 км. З них 11,
довжиною 29,414 км відносяться до осушувальної системи
«Серет», 9 - довжиною 14,430 км до «Гнізни» та 7 довжиною
33,361
км
до
«Качави».
Канали
міжгосподарської осушувальної мережі знаходяться на
балансі міжрайонних управлінь водного господарства.
Канали внутрігосподарської осушувальної мережі на
території району мають майже в 2,5 рази більшу
протяжність, ніж міжгосподарські, їх загальна довжина
172,034 км. Вони знаходяться в комунальній власності
сільських, селищних і міських рад, в сумі належать 36
сільським радам.

За період експлуатації меліоративних систем основна
увага приділялася ремонту міжгосподарської сітки, а
внутрігосподарська, яка знаходиться на балансі місцевих
рад (а до моменту розпаювання знаходилась на балансі
колективних господарств) ремонтувалась недостатньо у
зв’язку з обмеженим фінансуванням.
На сьогоднішній день канали Тернопільського району
знаходяться в незадовільному стані. Понад 60 % відкритих
внутрігосподарських каналів замулились, заросли
чагарниками і деревами. Порушується оптимальний водноповітряний режим ґрунтів, необхідний для одержання
високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур,
підвищується рівень ґрунтових вод. Гідротехнічні споруди
та колекторно-дренажна мережа каналів виходять з ладу.

Рис.1. Структура осушених с/г земель Тернопільського району (включаючи м. Тернопіль)

За останні роки проводились роботи по благоустрою
осушувальних каналів по В.Гаївській, Романівській,
Почапинській, Настасівській, Мишковицькій сільських
радах та В.Бірківській селищній раді.
Тернопільська область в достатній мірі забезпечена
підземними водами, їх прогнозні запаси складають 592,6
млн.м3, затверджені – 122 млн.м3. У зв’язку з цим на
території як області загалом, так і Тернопільського району
зокрема, склались сприятливі умови для розвитку не лише
наземних антропогенних водойм, а й підземних. На
території району вони представлені колодязями та
свердловинами.
Колодязь (криниця) — це глибоко викопана й
захищена цямринами від обвалів яма для добування води з
водоносних шарів землі.
Колодязі є основним джерелом питної води для
населення у приватних садибах, де відсутнє
водопостачання. Викопування колодязя відбувається
переважно ручним способом , їх глибина буває різною і
залежить від глибини залягання ґрунтових вод. Всередині
він облаштований бетонними циліндрами для захисту води
від забруднень та з метою запобігання обвалів землі. На
сьогоднішній день необхідність дозволу на копання
колодязю є непотрібною, плата за використання води
відсутня.
У Тернопільському районі колодязі зустрічаються у
всіх населених пунктах. Вони розташовані здебільшого на
території приватних дворів, а також обабіч доріг. В останні
роки для полегшення праці жителі облаштовують їх
автоматичними помпами для викачування води, а також
вони є основою для створення систем автоматичного
водопостачання у приватні будинки.

Свердловина — це гірнича виробка циліндричної
форми великої довжини і малого (порівняно з довжиною)
діаметру, яку споруджують за допомогою спеціальних
інструментів і механізмів без доступу в неї людини.
На території Тернопільського району перші
свердловини на воду почали з’являтись у 50-х рр. ХХ ст.
Зараз їх кількість становить 415. Найкращими показниками
забезпеченості свердловинами відзначаються такі села, як
Велика Березовиця, Великі Гаї, Мишковичі, Романівка,
Товстолуг і місто Тернопіль.
Водні антропогенні ландшафти є невід’ємною
структурною частиною ландшафтної сфери Землі. Їх
кількісні характеристики та особливості територіальної
організації мають безпосередній вплив на комплексне
використання водних ресурсів у галузях народного
господарства та в побуті.
На території Тернопільського району склались
сприятливі природні умови для створення штучних
водойм. У районі водні антропогенні ландшафти
представлені системою водосховищ, ставків, осушувальних каналів, колодязів та свердловин. Їх поява
зумовлена соціально-економічними потребами населення,
а доцільність створення виправдана завдяки широкому
комплексному використанню. Систематичний контроль за
станом штучних водойм та якістю води, який здійснюється
на відповідних пунктах спостережень, є основою для
вжиття необхідних заходів уповноваженими організаціями.
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Gulik S.V., Senkiv N.V. THE CURRENT STRUCTURE
AND STATUS OF AQUATIC ANTHROPOGENIC
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The main issues of modern structure, status and
desirability of establishing water anthropogenic landscapes
Ternopil region. Study their quantitative and qualitative
characteristics, territorial organization, the value in the structure
of economic complex.

Довгань Т.В.
ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Грунтовий
покрив
планети
є
основним
компонентом біосфери і виконує в ній ряд важливих і
екологічних функцій. Ґрунти є середовищем
існування і перебування більшості живих організмів
суші, постійно беруть участь в обміні речовиною та
енергією з гідросферою та регулюванні складу
поверхневих і підземних вод, регулюванні газового
складу і режиму атмосферного повітря, забезпечують
сприятливе середовище для проживання людини і є
основним
засобом
праці,
який
інтенсивно
використовується
у
сільськогосподарському
виробництві та інших галузях народного господарства
[1, 2].
Ґрунтовий покрив характеризується досить
високою чутливістю до дії зовнішніх чинників і є
одним з найуразливіших компонентів біосфери. Тому
в умовах антропогенного впливу та порушення
збалансованих екологічних зв’язків у ґрунтах
розвиваються деградаційні процеси, які погіршують
їхні морфогенетичні властивості, а в окремих
випадках призводять до локального руйнування
ґрунтового покриву. Висока чутливість і вразливість
ґрунтового покриву зумовлені низькою буферністю і
стійкістю ґрунтів до дії сил, невластивих їм в
екологічному аспекті [3].
Згідно
визначення
запропонованого
М. І. Герасимовою,
Н. А. Караваєвою
та
В. О. Таргульяном деградація ґрунтів “…це зміни у
функціонуванні ґрунтової системи і (або) в складі й
будові твердої фази, і (або) регуляторної функції
ґрунтів, що є результатом відхилення від екологічної
норми й погіршення параметрів, важливих для
функціонування людини та біоти” [4].
Є. І. Панкова і А. Ф. Новикова (2000) під
деградаційними процесами розуміють “… процеси,
які погіршують властивості ґрунтів і обмежують їхню
родючість”. Деградаційні процеси автори поділяють
на природні, природно-антропогенні та власне
антропогенні [5].
У межах Смілянського району Черкаської області
значного поширення набули природно-антропогенні
деградаційні процеси, які зумовлені як природними
особливостями території (рельєф, ґрунтотвірні
породи, клімат, геологічні аномалії), так і
антропогенним чинником.
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Досліджень по оцінці екологічного стану
грунтового покриву в Черкаській області, зокрема в
Смілянському районі, проводилось недостатньо. Тому
було поставлено за мету оцінити рівень забруднення
рухомими формами важких металів (мідь, свинець,
кадмій, цинк) ґрунтового покриву та встановити
особливості їх накопичення трав’янистою і деревною
рослинністю на території Смілянського району.
Техногенна забрудненість ґрунтів токсичними
хімічними елементами та їх сполуками залежить від
їх типу, особливостей міграції елементів в ґрунтах
різних типів, кількості внесених мінеральних та
органічних
добрив,
пестицидів,
гербіцидів,
забрудненості
промисловими
та
побутовими
відходами,
інших
чинників.
На
території
Смілянського району переважаючими ґрунтами є
чорноземи різних типів, для яких характерна низька
міграційна здатність більшості хімічних елементівзабруднювачів і, як наслідок, накопичення їх у ґрунті
і рослинах.
Найбільш небезпечними для ґрунтів є хімічні
забруднення, ерозія та засолення. За ступенем
небезпеки хімічні речовини поділяються за
Держстандартом 17.4.1.02-83 на три класи [6]:
І клас – високонебезпечні речовини (Cd, Pb, Zn);
ІІ клас – помірно небезпечні речовини (Cr, Ni, Cu,
Co);
ІІІ клас – малонебезпечні речовини (Mn, Fe).
Клас небезпеки встановлюється за показниками,
неведеними в таблиці 1..
Рівень забруднення ґрунтів важкими металами на
більшій частині території Смілянського району
допустимий,
зокрема:
сумарний
показник
забруднення (СПЗ) дуже низький (2 - 8) та низький
(8 - 16). Лише північніше м. Сміла виявлено локальні
точкові геохімічні аномалії, пов’язані з діяльністю
автозаправної станції та складу мінеральних добрив
Донні відклади є природним акумулятором
шкідливих
компонентів,
накопичення
яких
відбувається переважно за рахунок поверхневого
стоку. Забруднення донних відкладів здебільшого має
локальний характер і приурочене до населених
пунктів та місць скидання стічних вод. Джерелами
надходження забрудненого матеріалу в донні
відклади є, ймовірно, продукти розмиву берегів і дна,

Таблиця 1. Показники та класи небезпеки хімічних речовин [6]
Норми для класів небезпеки
Показник
І клас

ІІ клас

ІІІ клас

Токсичність, ЛД .

До 200

200-1000

Понад 1000

Персистентність в грунті, міс.

Понад 12

6-12

Менше 6

ГДК в грунті, мг/кг

Менше 0,2

0,2-0,5

Понад 0,5

Персистентність в рослинах, міс.

3 і більше

1-3

Менше 1

Вплив на харчову цінність сільськогосподарської продукції

Сильний

Помірний

Немає

водоносні горизонти, паводкові води. Загалом на
території Смілянського району Черкаської області
рівень сумарного забруднення донних відкладів
важкими металами не перевищує допустимого
(СПЗ<16).
Для повної оцінки екологічного стану ґрунтового
покриву необхідно окремо розглянути кожен клас
хімічних елементів-забруднювачів.
Забруднення елементами І класу небезпеки
(свинець, миш’як, цинк, кадмій, ртуть, фосфор,
скандій). Вміст свинцю на рівні ГДК (32 мг/кг)
спостерігається в донних відкладах малих річок та у
верхів’ях більших річок. Ділянки з вмістом свинцю
від 1 до 2 ГДК відмічаються в донних відкладах
притоків р. Велика Вись, в верхів’ях р. Гнилий
Ташлик, Вільшанка, Сріблянка. В районі м. Сміла
забруднення свинцем сягає 2 - 3 ГДК. Підвищений
вміст цинку на рівні 1 - 2 ГДК відмічається в донних
відкладах малих річок, що протікають по території
міст,
вздовж
автомагістралей
та
залізниць.
Забруднення кадмієм зафіксоване на рівні 1 - 2 ГДК в
гирлі лівого притоку р. Гнилий Ташлик біля
с. Степок.
Максимальне
забруднення
донних
відкладів ртуттю (в 7 разів перевищує ГДК)
зафіксоване в донних відкладах р. Вільшанка
(с. В'язівок) та р. Сріблянка (м. Сміла). Фосфор на
всій досліджуваній території розподілений рівномірно
і його вміст в пробах, зазвичай, не перевищує ГДК.
Забруднення донних відкладів фосфором носить
локальний характер. Вміст скандію майже на всій
території Смілянського району не перевищує
допустимого рівня.
Забруднення елементами ІІ класу небезпеки
(молібден, олово, ніобій). На території району вміст
молібдену не перевищує допустимого рівня. Окремі
аномальні точки виявлено поблизу с. Пастирське на
лівій притоці річки Гнилий Ташлик. В центральній
частині і на південному заході району зафіксовані
точки з підвищеними концентраціями ніобію.
Помірно небезпечне забруднення оловом виявлене на
р. Тясмин в м. Сміла.
Забруднення елементами ІІІ класу небезпеки
(марганець, барій, стронцій). Майже на всій території
Смілянського району вміст марганцю в донних
відкладах не перевищує ГДК. Точки з помірно
небезпечним рівнем забруднення встановлено лише в
середній течії р. Топилянка (в чотири рази перевищує

ГДК) та в лівій притоці р. Вільшанка (в 2,7 рази
перевищує ГДК). В південно-західній частині
території зафіксовані аномальні точки з забрудненням
барієм на рівні 2,5 ГДК. Аномальний вміст стронцію в
межах 2 - 3 ГДК виявлений в гирлі р. Топилянка.
Аналіз отриманих результатів показав, що у
багатьох пробах вміст рухомих форм важких металів
перевищує встановлені норми. До елементів,
концентрація яких більша за гранично допустиму
концентрацію та орієнтовно допустиму концентрацію
(ОДК), належать: Cd, Pb, Zn, P.
Відношення цих величин дозволяє прогнозувати
масштаб впливу діяльності людини на довкілля,
передусім на грунтовий покрив.
Техногенне надходження небезпечних хімічних
елементів у грунти, закріплення їх в гумусових
горизонтах в грунтовому профілі в цілому не може
бути рівномірним. Розподіл важких металів по
поверхні ґрунту визначається багатьма чинниками.
Він залежить від особливостей джерел забруднення,
метеорологічних особливостей регіону, геохімічних
чинників і ландшафтній обстановці в цілому.
Вихлопні гази транспортних засобів, станції
очищення стічних вод, зрошування стічними водами,
відходи, залишки і викиди при розробці корисних
копалин і промислових майданчиків, внесення
фосфорних і органічних добрив, застосування
пестицидів і так далі привели до збільшення
концентрацій важких металів в ґрунті.
До тих пір, поки важкі метали міцно пов'язані зі
складовими частинами грунту і важкодоступні, їх
негативний вплив на грунт і довкілля буде незначним.
Проте, якщо грунтові умови дозволяють перейти
важким металам в грунтовий розчин, з'являється
пряма небезпека забруднення грунтів, виникає
вірогідність проникнення їх в рослини, а також в
організм людини і тварин. Крім того, важкі метали
можуть бути забрудниками рослин і водоймищ в
результаті використання стічних вод. Небезпека
забруднення грунтів і рослин залежить: від виду
рослин; форм хімічних сполук в грунті; присутності
елементів протидіючих впливу важких металів і
речовин, що утворюють з ними комплексні з'єднання;
від процесів адсорбції і десорбції; кількості доступних
форм цих металів в грунті і грунтово-кліматичних
умов. Отже, негативний вплив важких металів
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залежить, по суті, від їх рухливості, тобто
розчинності.
Таким чином, можна сказати, що антропогенна
діяльність на порядок збільшила надходження
свинцю і кадмію в грунт на території Смілянського
району. Важкі метали та інші токсичні мікроелементи
утворюються в аномальних концентраціях близько
промислових центрів, міст і уздовж крупних
транспортних магістралей.
Головне джерело забруднення грунтів свинцем та
цинком – вихлопні гази автомобілів, адже найбільший
їх вміст спостерігається вздовж автомагістралей та
залізниць.
При недостатньо продуманій антропогенній дії і
порушенні збалансованих природних екологічних
зв'язків в ґрунтах швидко розвиваються небажані
процеси
мінералізації
гумусу,
підвищується
кислотність
або
лужність,
посилюється
соленакопление, розвиваються відновні процеси - усе
це різко погіршує властивості ґрунту, а в граничних
випадках призводить до локального руйнування
ґрунтового покриву. Висока чутливість, уразливість
грунтового
покриву
обумовлені
обмеженою
буферною і стійкістю ґрунтів до дії сил, не властивих
йому в екологічному відношенні.
Збереження і поліпшення ґрунтового покриву, а,
отже, і основних життєвих ресурсів в умовах
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва,
розвитку промисловості, бурхливого зростання міст і
транспорту можливо тільки при добре налагодженому

контролі за використанням усіх видів ґрунтових і
земельних ресурсів [7].
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Dovgan T.V.
THE DEGRADATION PROCESSES OF SOIL COVER
SMELYANSKY DISTRICT OF CHERKASSY REGION
In the present research papers for research is to assess the
ecological condition of soils as deposit and then buffered
medium in the way of technological flows of hazardous
substances - heavy metals in Smelyanskiy District
Cherkasy region.

Єрмоленко І. М., Дзюба О. І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ РОДОДЕНДРОНА ЖОВТОГО (RHODODENDRON LUTEUM SWEET)
Збагачення асортименту декоративних рослин
новими стійкими видами і формами є необхідною
умовою створення культурних фітоценозів. Значне
погіршення
екологічного
стану
внаслідок
техногенного забруднення середовища зумовлюють
пошук та мобілізацію рослин з підвищеною стійкістю
та життєздатністю. Отже, першочергова увага
приділяється рідкісним та малопоширеним видам
рослин, що мають високий біологічний потенціал.
Серед декоративних деревних рослин особливо
цінними є представники роду Rhododendron L., що
включає більш ніж 1200 видів і близько 10000 сортів і
використовуються в основному як декоративні
рослини відкритого і закритого грунту [ 9].
Рододендрон жовтий (Rhododendron luteum Sweet
(рід Rhododendron L., родина Ericaceae))- третинний
релікт флори України, вже давно привертає увагу
вчених. З часу його першої знахiдки Мiклером в 1795
р. в Українi висувались рiзнi гiпотези щодо
походження R. luteum Sweet на Полiссi, уточнювався
його ареал, а також виявлялись можливостi
практичного використання цiєї рослини. Паралельно
велись дослiдження по вивченню фармакологiчної
цiнностi R. luteum Sweet. Було встановлено, що вiн
багатий на флавоноїди, ефiрнi масла, дубильнi
речовини, вiтамiн [5,7,8, ]. Вище зазначений хiмiчний
склад дає теоретичну основу про наявнiсть у R. luteum
Sweet високої алелопатичної активностi, яка зовсiм не
вивчалась. Беручи до уваги той факт, що в світі
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активно ведеться пошук фіторегуляторів природного
походження, вивчення фізіолого - біохімічних
властивостей рододендрона жовтого та встановлення
хімічної природи алелопатично активних сполук цієї
рослини є актуальним завданням, вирішення якого на
сучасному етапі може дати цінну інформацію щодо
ролі вторинних метаболітів R. luteum Sweet в
процесах регуляції росту і розвитку рослин та більш
повно розкрити біохімічний потенціал даного виду.
В літературі зустрічаються дані про те, що в
стресових умовах відбуваються зміни метаболічних
процесів рослини, що веде до збільшення синтезу
деяких речовин, серед яких фенольні сполуки, деякі
амінокислоти [1,3,6]. Так, як ці групи речовин
розглядають як алелохімікати, то ми припустили, що
в стресовому стані, повинна підвищуватись
алелопатична активність рослини.[6, 10,11,12]
Результати дослідження динаміки алелопатичної
активності водних витяжок з листків R. luteum Sweet
показують, що найбільша алелопатична активність
була у витяжок, отриманих з рослин першого року
після пересадки. Рослини другого року після
пересадки виявляли меншу активність. І лише на
третій рік цей показник наблизився до показників
рослин стійкого фітоценоза. Така ж закономірність
спостерігалась і для ризосферного грунту. Ми
встановили амплітуду реакції рододендрона жовтого
на дію алелопатичного фактора (водні витяжки з
листків) в межах досліджуваних нами концентрацій.

Найбільшою амплітуда реакції була у рослин першого
року після пересадки. У рослин другого року після
пересадки вона була менша. У рослин третього року
після пересадки цей показник був ще меншим, і
наближався до рослин стійкого фітоценоза.
Визначення загального вмісту ФС в цих рослинах
та грунті показало, що найвищий їх вміст у рослин,
що ростуть перший рік після пересадки, а найнищий у
рослин стійких фітоценозів та тих, що ростуть третій
рік після пересадки.
Для перевірки нашого припущення про стресовий
стан рослин при інтродукції, ми перевірили його,
взявши за основу загальновідомі показники
стресового стану рослин—вміст, співвідношення
пігментів та вміст проліну [2,4]. Результати цих
дослідів показали, що рослини першого року після
пересадки мають підвищений вміст проліну,
хлорофілу в, каротиноїдів, що свідчить про їх
стресовий стан. Всі ці дані підтверджують наше
припущення, що алелопатична активність рослин
може бути показником їх стресового стану.
Отже, лише на третій рік після перенесення з
природного ареалу, рослини виходять з стресового
стану, що необхідно враховувати при інтродукції та
вирощуванні цієї рослини.
Отримані результати розширюють існуючі
погляди відносно збереження R.luteum Sweet в
природних фітоценозах, як реліктового виду флори
України, а також дозволяють рекомендувати
рододендрон жовтий для інтродукції в ботанічні
сади, дендропарки та використання в ландшафтній
архітектурі.
1. Гродзинский
А.М.
Аллелопатия
растений
и
почвоутомление. Избранные труды.—Киев: Наук. думка,
1991.—430с.
2. Гродзинский А.М. Основи хімічної взаємодії рослин.-Київ:
Наук. думка.-1973.- 206 С.
3. Гродзинский А.М., Горобец С.А. Аллелопатически
активные
вещества
плодов
катрана
татарского.//
Методологические проблемы аллелопатии.- Киев.: Наук.
думка, 1989.- с.44-46.

4. Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник
по физиологии растений.—Киев: Наук. думка., 1973.—591с.
5. Дзюба О.І., Дерев’янко В.А. Порівняння алелопатичної
активності екстрактів з листків та квіток рододендрона
жовтого (Rhododendron luteum Sweet) // Вісник Київського
ун-ту ім. Т. Шевченка.-1999.-Вип. 2.- С.67-68
6. Иванов В.Б., Быстрова Е.И., Дубровский И.Г. Проростки
огурца как тест-объект для обнаружения эффективных
цитостатиков // Физиология растений.- 1986.- т.33,вып.1.-С.
195-199.
7. Кефели В.И. Природные ингибиторы роста // Физиология
растений.-1997.-т.44, №3.-С.471-480.
8. Комисаренко Н.Ф., Чернобай В.Г. Флавоноиды
рододендрона
желтого
R.
luteum
Sweet.-Мед.
промышленность СССР.- 1965.- 19. - С.279.
9. Комиссаренко Н.Ф., Левашова И.Г. Биологически
активные вещества листьев рододендрона желтого // Раст.
ресурсы.-1980.-T.16,вып.3.-С.406-411.
10. Ксензова Э.Н. Прием количественного определения
фенольных соединений в растительных тканях.// Бюл.
Всесоюз. НИИ защиты растений.- 1971.-№20.-С.55-58.
11. Мороз П.А., Комиссаренко Н.Ф. Аллелопатическая
активность некоторых фенольных соединений // Роль
токсинов растительного и микробиального происхождения в
аллелопатии.—Киев: Наук. думка, 1983.—С. 118—122.
12. Фитохимический анализ лекарственного растительного
сырья // Методические указания к лабораторным занятиям.С.-П. Государственная хим.- фарм. академия.- СанктПетербург.-1998.-60 с.
Yermolenko I.M., Dziuba O. SOME ASPECTS OF THE
INTRODUCTION OF YELLOW RHODODENDRON
(RHODODENDRON LUTEUM SWEET)

The thesis is devoted to the questions of research the
physiоlogically-biochemical properties of Rhododendron
luteum Sweet. It is given for the first time the allelopathic
characteristic of R. luteum Sweet, study of its
physiоlogical and biochemical properties, adaptation
processes of introduction. The received results expand
existing sights concerning preservation of R.luteum Sweet
in natural phytocenosis, as a tertiary relict of the flora of
Ukraine, and also allow to recommend R.luteum Sweet for
introduction in botanical gardens, dendroparks and use it
to landscape architecture

Зінько Ю.В.
СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОХОРОНИ РЕЛЬЄФУ
Дослідження з охорони геолого-геоморфологічних
об’єктів стають важливими в контексті розуміння історії
Землі, вирішення природоохоронних питань та
популяризації
геонаук.
Проблематику
охорони
геоспадщини в зарубіжних публікаціях активно
розглядають на методолого-методичному рівні та на
рівні регіональних і національних досліджень. Останнім
десятиріччям посилилася увага дослідників багатьох
країн до вивчення і сталого
використання
геоморфологічної спадщини. Зокрема, значного
поширення тут набув геоморфосайтний підхід, що
передбачає наукову, культурну, естетичну та
геоморфологічну оцінку геоморфологічної спадщини
[33]. У цьому підході забезпечується також оцінка
потенційного використання та можливих загроз для
цінних геоморфологічних об’єктів.
Питання
збереження
геологічної
та
геоморфологічної спадщини активно вивчають також

вітчизняні представники геолого-геоморфологічних
наук [1, 7–9, 12, 21]. Основний акцент у цьому разі
роблять на обґрунтування цінних у науково-освітньому
значенні об’єктів геоспадщини для потреб заповідання у
вигляді пам’яток і заказників. За такого вузько
прикладного напряму дослідження недостатньо
враховують зарубіжні природоохоронні (концепції
геоконсервації і георізноманітності) та методичні
(широкий спектр оцінок їхньої вартості, потенціалу
використання та потреб захисту) напрацювання.
Проблема комплексної оцінки особливо актуальна для
потреб збереження і використання геоморфологічної
спадщини. Впровадження інноваційних методологометодичних підходів у практику дослідження
проблематики охорони рельєфу дасть змогу забезпечити
комплексне оцінювання геоморфологічної спадщини в
науковому, культурному, естетичному, економічному,
екологічному плані та розроблення науково-практичних

83

рекомендацій щодо їхнього сталого використання
(геотуризм, геоосвіта) та заходів їхнього захисту.
Сучасний етап розвитку методологічно-методичних
підходів в охороні геоспадщини пов’язаний із
запровадженням поняття георізноманітності, що
передбачає інтегрований підхід з аналізом природних,
соціальних і економічних чинників у разі збереження й
використання об’єктів неживої природи [35, 36, 43].
Поняття
георізноманітності
ввійшло
в
природоохоронну практику Європи у зв’язку з
розробленням методичних засад програм збереження
біо- та ландшафтної
різноманітності. Термін
георізноманітність
стосується
різноманітності
елементів неживої природи: геологічної будови,
рельєфу, ґрунтів, поверхневих і підземних вод.
Важливість збереження георізноманіття пов’язана також
зі щораз більшим антропогенним впливом, що веде до
ліквідації різноманітності літосфери і гідросфери в
геологічному, морфологічному та гідрологічному
аспектах [35, 36, 38].
Сьогодні є два розуміння георізноманітності [42]:
1. як «вміст» основної інформації для розуміння
історії Землі;
2. це спадщина з вищим освітнім, культурним,
естетичним потенціалом, що може сприяти
розвитку різних видів діяльності.
Термін
георізноманітність
розширив
термінологічний словник у галузі охорони та
збереження абіотичних об’єктів, де традиційно вживали
терміни геоконсервація та геоспадщина. За К.
Шарплесом [43], георізноманітність відображає якісні
риси неживої природи, які ми намагаємось зберегти.
Стратегія
вивчення
георізноманітності
повинна
концентруватись на пріоритетах: знаннях, оцінках та
захисті й використанні [42].
У рамках концепції георізноманітності більшу увагу
приділяють базовій науковій оцінці та обов’язковим
додатковим
оцінкам
(культурній,
естетичній,
економічній та екологічній). Таку оцінку можна робити
якісними і кількісними методами. У концепції
георізноманітності ця оцінка стосується трьох основних
аспектів геосайтів: геологічного (внутрішньої цінності),
потенціалу використання та потенційних загроз і
потреби захисту. Потенціал використання геосайту
пов’язаний з можливістю його застосування для освітніх
туристичних і культурних цілей. Оцінки загроз і потреби
захисту геосайтів дають змогу визначити засоби і
терміни для заходів щодо їхнього збереження. У
методичному плані розширено спектр оцінок геосайтів
від наукових до історико-культурних та економічних
[36]. Суттєву роль почали відігравати кількісні
(параметричні)
оцінювання
геосайтів.
Окрім
геоконсерваційних завдань, тут вирішували питання
оцінювання загроз та конструктивного використання
геолого-геоморфологічних об’єктів [35]. У цей період у
науково-прикладному плані сформувались напрями
досліджень, пов’язані з геотуризмом і геопарками [16,
46]. Саме такий методологічний підхід використано для
формування базового поняття – геоморфосайти – як
інструментарію для дослідження геоморфологічної
спадщини в рамках концепції георізноманітності [33,
42]. Це поняття, запропоноване італійським дослідником
М. Панізою 2001 р., мало відображати комплексну
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(наукову, культурну, естетичну, економічну) оцінку
геоморфологічних об’єктів [33]. Методично це дало
змогу розширити спектр якісної та кількісної оцінки
геоморфологічних об’єктів і визначити їхній потенціал
використання й розробляти основи менеджменту
їхнього збереження. Значну увагу приділяли також
картуванню об’єктів геоспадщини та їхній популяризації
[29, 37].
Вітчизняні
напрацювання
в
цей
період
супроводжувались
запровадженням
зарубіжних
геосайтного і геотопного підходів [14, 17, 22], появою
низки публікацій з естетичної та культурної оцінки
геологічних утворень і геоморфологічних об’єктів [19,
24], геотуристичних оцінок геоспадщини [25], а також
створенням інвентаризаційних списків заповідних
геоморфологічних об’єктів на регіональному рівні та для
великопросторових природоохоронних територій [1, 5,
12].
У вітчизняних працях з питань охорони рельєфу,
опублікованих в останні десятиріччя, основний акцент
зроблено на практично-заповідному підході [4, 7, 12].
Відповідно, тут основні поняття пов’язані з вітчизняною
природоохоронною (природно-заповідною) практикою –
охоронні, заповідні геоморфологічні об’єкти та пам’ятки
природи. Головним критерієм їхнього виділення
залишалась науково-освітня цінність. З іншого боку,
поширене у вітчизняних публікаціях поняття “пам’ятка”
у трактуванні зарубіжних авторів має передусім не
науково-освітній зміст, а естетичний [27].
Зарубіжні дослідники наголошують на певних
відмінних
рисах,
що
відрізняють
об’єкти
геоморфологічної спадщини (геоморфосайти) від інших
категорій геоспадщини (геосайтів) [41]:
1) багато геоморфологічних об’єктів мають
виражений естетичний характер. Завдяки цим рисам у
геоконсервації вони є природними пам’ятками;
2) для цих об’єктів характерна динамічність, що
пов’язана з сучасними геоморфологічними процесами.
Це вирізняє геоморфологічні охоронні об’єкти від інших
типів геоспадщини (стратиграфічних, літологічних,
палеонтологічних), що є статичними;
3) цим об’єктам властивий різний масштаб.
Об’єкти геоморфологічної спадщини можуть бути
представлені від локальних утворень до комплексів
форм і геоморфологічних ландшафтів.
Водночас зарубіжні дослідники наголошують, що
рельєф – це скелет ландшафту. У багатьох випадках
екологічна цінність території також залежить від
геоморфологічного
контексту.
Зазначають,
що
геоморфологічна спадщина може бути представлена
окремими об’єктами або значними за площею
ландшафтами. Зарубіжні дослідники доводять, що
об’єкти геоморфологічної спадщини можуть бути
видозмінені, пошкоджені або навіть знищені під
впливом людської діяльності.
Окреме
питання
стосується
використання
іншомовних термінів з проблематики геоморфологічної
спадщини у вітчизняних публікаціях. Уживання терміна
геосайт фіксоване в публікаціях кінця 90-х років у
зв’язку з участю в міжнародних проектах зі збереження
геоспадщини як геологічного, так і геоморфологічного
типу [7]. Одночасно виникло багато застережень щодо
використання цього терміна, особливо з огляду на

широке застосування терміна “сайт” в інформаційній
практиці. Одночасно цей термін почали широко
використовувати в ході регіональних досліджень [17,
22].
Останніми роками у вітчизняних публікаціях
використовують термін “геотоп”, у тім числі геотопи
геоморфологічного типу [14]. Цей термін завдяки
наявній просторово-ієрархічній компоненті зручний для
вирішення питань територіального планування з
урахуванням об’єктів геоморфологічної спадщини.
Водночас для цього терміна характерна двозначність
визначень
через
практику
його
одночасного
застосування в геоконсервації та ландшафтній екології.
Інноваційний термін у дослідження проблематики
збереження геоспадщини – геоморфосайт – ще не
використовують у вітчизняних публікаціях з тематики
збереження геоспадщини. Як свідчить з вітчизняний
досвід охоронної, культурної, естетичної оцінки
рельєфу, відповідним за змістом цьому міжнародному
терміну міг би стати термін “геоморфологічна
спадщина”.
У проблематиці збереження і використання
геоморфологічної спадщини важливу роль відіграють
питання їхньої оцінки. За останні десятиріччя
простежується еволюція підходів в оцінці рельєфу для
природоохоронних потреб. У 80–90-х роках ХХ ст. в
зарубіжних дослідженнях рельєфу як об’єкта
геоспадщини домінували науково-освітні оцінки [31, 32,
39]. Основними критеріями тут є рідкість об’єктів,
забезпеченість
науковими
дослідженнями,
репрезентативність, наочність, інтегрованість з іншими
природоохоронними
об’єктами,
палеогеографічна
повнота [41]. Тенденцією останнього десятиріччя, яка
пов’язана із запровадженням підходів концепції
георізноманітності, стало використання як базових
(науково-освітніх) оцінок, так і додаткових для опису
об’єктів геоморфологічної спадщини (геоморфосайтів).
За E. Райнардом та ін. [41], до таких додаткових
цінностей геоморфосайтів належать: екологічні з
критеріями їхнього екологічного впливу та захищеності
від зовнішнього впливу; культурні з критеріями
історичної, художньої та релігійної важливості;
естетичні з критеріями оглядовості, контрастності,
вертикальності, просторової структуризації; економічні з
критерієм їхньої продуктивності для виробництва. На
базі цих критеріїв широко використовують кількісні
методи оцінки геоморфосайтів, що передбачають бальну
і рейтингову методику. Завдяки широкому застосуванню
додаткових оцінок у практиці вивчення геоморфосайтів
певного розширення зазнали критерії науково-освітньої
оцінки. Зокрема, оцінюють зв’язок рельєфу з
культурними об’єктами чи іншою природною
спадщиною. Важливою на сучасному етапі дослідження
об’єктів геоспадщини є оцінка використання та
менеджменту. У цьому разі застосовують такі критерії,
як оглядовість, доступність, вразливість, інтенсивність
деградації, ризик деградації, умови для спостережень,
межі доступних змін, потенційне використання,
захищеність на законодавчому рівні, обмеженість
використання, сервісна підтримка використання [41].
У зарубіжних публікаціях наголошують, що
геоморфологічну спадщину оцінюють у ході
природоохоронних
досліджень
навколишнього

середовища, опису і територіального планування цих
об’єктів [41]. Ця оцінка важлива в разі вибору
потенційних геоморфологічних об’єктів для охорони,
розробки пропозицій щодо захисту, а також потенціалу
їхнього
використання
(освітніх,
туристичних,
економічних) [30].
Щодо
вітчизняних
підходів
в
оцінці
геоморфологічної спадщини, то, як уже зазначено,
простежується домінування науково-освітніх оцінок.
Акцент роблять на генетичних критеріях [20, 21],
морфогенетично-вікових [2], природності, унікальності
й репрезентативності [10, 11]. Одночасно значну увагу
приділяють оцінкам геоморфологічної спадщини в
контексті
ландшафтно-пейзажної,
історичної
й
археологічної [21], культурно-історичної, естетичної,
рекреаційної, екологічної [10], культурно-естетичної та
рекреаційної [19, 24] цінностей. У багатьох публікаціях
порушено питання співвідношення (взаємовідносин)
між рельєфом і екологічними мережами [3],
рекреаційним і геотуристичним використанням [19, 25].
Одночасно актуальними стають дослідження щодо
застосування
і
менеджменту
геоморфологічної
спадщини [15].
Аналіз методологічних і методичних підходів у
проблематиці охорони й використання на підставі
зарубіжних і вітчизняних досліджень дає змогу їх
узагальнити
з
застосуванням
концепції
георізноманітності (табл. 1). Закордонні дослідники
геоморфологічної
спадщини
наголошують
на
важливості врахування ролі суб’єкта (людини) у
сприйнятті феноменів рельєфу. У цьому разі потрібно
зважити як на індивідуальні (психологія, культура), так і
на суспільні (норми поведінки, суспільно-економічні
рамки) риси як своєрідні “фільтри сприйняття”
геоморфологічних утворень. Важливо також пам’ятати,
що антропогенний чинник у відносинах між
геоморфологією і суспільством виявляється в пасивному
(геоморфологічний
ресурс)
й
активному
(геоморфологічна небезпека) плані [33]. Особливо
виділяють
питання
уразливості
геоморфосайтів
унаслідок
антропогенного
впливу
(урбанізація,
інфраструктура, вандалізм), а також унаслідок
природних процесів (геоморфологічних, геологічних,
гідрологічних).
Проблематика оцінки впливу антропогенних
процесів порушена також у вітчизняних публікаціях.
Зокрема, у ході стандартної паспортизації об’єктів
геоспадщини в Україні звертають увагу на їхній
екологічний
стан
[8],
оцінюють
загрози
геоморфологічної спадщини для конкретних видів
господарської діяльності [15, 23].
Важливою
складовою
дослідницького,
проектувального й популяризаційного процесів,
пов’язаного з геоморфологічною спадщиною, є
створення картографічних моделей [29]. У разі
картографування геоморфосайтів необхідно знати їхнє
цільове призначення (для дослідників, проектантів,
туристів), переважні теми (перевагу надають
послідовному висвітленню різних тем), спосіб подання
основних картографованих об’єктів. Міжнародний досвід
зображення на картах об’єктів геоморфологічної
спадщини свідчить, що їх виділяють переважно на
підставі карт, складених на морфогенетичній основі.
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Таблиця 1. Методолого-методичні підходи до вивчення геоморфологічної спадщини в рамках концепції георізноманітності
Методологічно-методичні
Міжнародна практика дослідження
Вітчизняний досвід дослідження
підходи
Методологічні підходи
Геоморфосайтний з виділенням базової
Цільові оцінки рельєфу: охоронна оцінка,
наукової та додаткової культурної,
естетична оцінка, екологічна оцінка,
естетичної, економічної й екологічної
господарська оцінка
цінностей
Методи досліджень
Прямі (якісні) і непрямі (параметричні)
Прямі (якісні) і непрямі (бальні) методи
методи досліджень
дослідження
Пріоритети досліджень
- відбір і опис об’єктів за основними
- опис об’єктів за окремими цільовими
цінностями;
критеріями;
- визначення потенціалу використання
- використання для інженерних потреб,
для різних видів природокористування;
рекреації і туризму, планування
- визначення загроз і потреб захисту
природоохоронних об’єктів;
- менеджмент збереження об’єктів

Для тематичних карт геоморфосайтів за бальними
показниками їхньої наукової, культурної, екологічної
цінності використовують значкові позначення їхніх типів
та кількісних параметрів [29]. Дослідники наголошують на
важливості картографічних моделей геоморфосайтів як
важливого інструменту територіального управління та
популяризації геоспадщини. Зокрема, пропонують серед
геотуристичних карт, що мають виражений інформаційнорекламний характер, виділяти такі типи карт: оглядові,
власне геотуристичні – для аматорів наук про Землю,
геоосвітні [33]. Добрим прикладом популяризації
гео(морфо)спадщини є також розробка геотуристичних
карт для національних парків Польщі [37].
Вітчизняний досвід картографування об’єктів
геоморфологічної спадщини має різні варіанти: виділення
як одного з різновидів геологічних пам’яток на
геологічних картах [6, 8], представлення різних видів
геоморфологічної спадщини на геоморфологічних картах
заповідних територій [2] та створення тематичних карт
охорони геоморфологічних об’єктів регіонів (Українські
Карпати, Поділля) для окремих проектованих геопарків
[12, 18]. В Україні ще недостатній досвід популяризації
об’єктів геоспадщини, у тому числі геоморфологічної, на
спеціалізованих картах для освітніх груп і туристів.
Отже, аналіз методологічних і методичних підходів у
практиці зарубіжних досліджень геоморфологічної
спадщини є важливим для організації аналогічних
досліджень в Україні. Передусім, увагу вітчизняних
дослідників
геоморфологічної
спадщини
в
методологічному плані повинні привернути можливості
використання концепції георізноманітності у формі
геоморфосайтного підходу. Це дасть змогу, з одного боку,
розширити спектр оцінки об’єктів геоморфологічної
спадщини – наукова, культурна, естетична, економічна. З
іншого боку, цей підхід забезпечує всебічне оцінювання
потенціалу використання та визначення можливих загроз
і потреб захисту важливих геоморфологічних об’єктів.
Потребують дослідження і такі науково-практичні
питання, як менеджмент охоронних геоморфологічних
об’єктів та їхнє геотуристичне і геоосвітнє використання.
У цьому контексті важливу роль повинні відіграти
регіональні дослідження геоморфологічної спадщини з
їхньою науковою, культурно-естетичною та екологічною
оцінкою. Вони повинні супроводжуватись комплексною
паспортизацією
об’єктів,
їхнім
тематичним
картографуванням і випуском науково-популярних
видань (каталогів, карт для геотуризму і геоосвіти).
Насамперед
такі
комплексні
геоморфологічні
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дослідження потрібно провести для регіонів України, що
мають
значну
геоморфологічну
різноманітність
(Українські
Карпати,
Подільська
височина,
Придніпровська височина, Кримські гори).
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Yuriy Zinko
MODERN SCIENTIFIC AND METHODICAL
APPROACHES TO RELIEF PROTECTION
International and national publications on the problem of
relief protection have been comparatively analyzed. Critical
analysis of existing terminology used in the research of relief
protection has been conducted. The main methodological
and methodical approaches to investigation, evaluation and
use of geomorphological heritage in international and
national publications are presented. The possibilities of
application of the methodological and methodical
approaches within the framework of geoconservation and
geodiversity concepts in the national research of relief
protection are emphasized. Logistic schemes of the
geomorphological heritage investigation within the main
research concepts are offered.
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Ковальчук В.О.
ЗЕМЛЕУСТРІЙ В РАЙОНІ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ
Україна входить до числа тих держав, котра має
перспективу у розвитку та розробці мінеральносировинної бази. На території держави розвідано
близько 20 тис. родовищ, що являють собою 111 видів
корисних копалин. За видобутком таких руд, як
марганцеві,залізні та титано-цирконієві Україна з
кінця минулого століття посідає провідне місце і світі,
Європі. Наявність в Україні значних обсягів та
великого розмаїття рудних, нерудних, паливних та
гідромінеральних відкладів дозволяє країні бути
незалежною на міжнародному ринку, стати постійним
та незамінним експортером.
Надра як об’єкт землекористування тісно пов’язані
із землею та входять до її складу. Також варто
зауважити, що надання земельної ділянки в
користування та подальша її експлуатація не пов’язані
із вилученням цього об’єкту природи з природного
середовища. Земельна ділянка в усіх випадках
залишається частиною єдиної екологічної системи.
Земельні ділянки для користування надрами
надаються користувачам надр після погодження місця
знаходження та одержання ними спеціальних дозволів
на користування надрами чи гірничих відводів.
Відповідно до статті 11 Гірничого закону України
до повноважень місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування у сфері гірничих
відносин належить погодження місць розташування
на підпорядкованій їм території гірничих підприємств
виходячи з інтересів територіальної громади; а також
участь у розробці комплексних планів розвитку
гірничодобувної промисловості на підпорядкованій їм
території [1].
Землі для видобування корисних копалин,
проведення геологорозвідувальних робіт виділяються
в землі промисловості із земель, що мають інше
цільове
призначення.
Так
із
земель
сільськогосподарського призначення допускається
лише вилучення для розміщення на них об'єктів, де
проводитиметься видобування корисних копалин
загальнодержавного
значення
і
відповідно
виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією.
Виділення ділянки із лісового фонду для видобування
корисних копалин, що не пов'язано з веденням
лісового господарства, проводиться після надання цих
ділянок для зазначених цілей [4].
Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних
з користуванням надрами, проводиться після
оформлення в установленому порядку прав
користування надрами і відновлення земель згідно із
затвердженим проектом рекультивації на раніше
відпрацьованих площах у встановлені строки [3].
Гірничим відводом є частина надр, надана
користувачам для промислової розробки родовищ
корисних копалин. Користування надрами за межами
гірничого відводу забороняється. При наданні
гірничих відводів вирішуються питання щодо
правильності поділу родовищ корисних копалин на
окремі гірничі відводи з метою запобігання
залишенню поза гірничими відводами менш цінних
ділянок родовищ та не придатних для самостійної
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розробки, дотримання вимог безпеки під час
проведення гірничих і підривних робіт при розробці
родовищ корисних копалин, відвернення небезпеки
для людей та навколишнього природного середовища.
До земель гірничих відводів висунуто ряд
основних вимог. Перш за все, варто доцільно
визначити межі відводу:
- межею розробки родовищ корисних копалин є
контури їх запасів, оцінених ДКЗ, з урахуванням зон
зсування гірських порід або розносу бортів кар'єру;
- межею будівництва і експлуатації підземної
споруди є її технічні межі з урахуванням зон зсування
і обвалення гірських порід;
- межа поховання шкідливих речовин і відходів
виробництва, скидання стічних вод визначна тією
частиною надр, де може бути забезпечена їх
локалізація в суворо визначених межах.
Другим важливим аспектом є те, що гірничий
відвід на розробку родовища корисних копалин або
його частини надається за умови, що запаси корисних
копалин родовища та компонентів у них пройшли
експертизу і одержали оцінку Державної комісії по
запасах корисних копалин.
Гірничі відводи для розробки родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення надаються
Держгірпромнаглядом. Для одержання
гірничого
відводу підприємство чи громадянин залежно від
виду родовища корисних копалин подає заявку
місцевому органу державного гірничого нагляду.
Заявка включає в себе:
1) заяву (найменування підприємства чи відомості
про громадянина, що мають намір одержати гірничий
відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета,
для якої він одержується);
2) проект гірничого відводу у двох примірниках,
що повинен містити таку інформацію:
а) пояснювальна записка (мета, обґрунтування
необхідності одержання гірничого відводу, загальні
відомості про територію, на якій знаходиться
гірничий відвід,коротка геологічна характеристика
ділянки надр у межах гірничого відводу та прилеглої
до неї території, наявного родовища корисних
копалин, обґрунтування та розрахунок меж і розмірів
гірничого відводу);
б) графічні матеріали складаються з копії
топографічного плану поверхні в проектних межах
гірничого відводу і копій геологічних карт і розрізів.
На
копії
топографічного
плану
поверхні
зображуються рельєф поверхні і пункти опорної
геодезичної
сітки,
контури
лісових
і
сільськогосподарських угідь, межі землекористування
і населених пунктів, гірничі виробки, водні об'єкти,
будівлі і споруди, дороги, наземні та підземні
комунікації, об'єкти природно-заповідного фонду,
пам'ятки історії і культури та мистецтва, межі
залягання родовищ корисних копалин та суміжних
гірничих відводів, а також межі проектного відводу.
Масштаб копії топографічного плану обирається
залежно від розмірів ділянки надр, характеру і

призначення
об'єкта,
який
передбачається
побудувати, - від 1:1000 до 1:25000 [6].
Після того, як гірничий відвід для розробки
родовищ корисних копалин надано – він підлягає
реєстрації в органах державного гірничого нагляду.
Важливим аспектом виділення земель під
видобування корисних копалин є забезпечення
охорони навколишніх територій. Особливістю
правового режиму земель надрокористування є
встановлення навколо гірничого підприємства
санітарно-захисних зон, а значить і певних обмежень
стосовно прав на землю. У межах санітарно-захисних
зон забороняється будівництво житлових об’єктів,
об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів,
пов’язаних з постійним перебуванням людей.
Відповідно до Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я,
встановлюються наступні розміри санітарно-захисних
зон:
- Клас І А (санітарно-захисна зона 1500м) для
кар’єрів по видобуванню залізних руд відритим
способом з використанням вибухових засобів;
- Клас ІІ (санітарно-захисна зона 500 м) для
підприємств
по
видобуванню
залізних
та
поліметалічних руд (за винятком свинцевих, ртуті,
миш'яку та марганцю) та гірських порід VIII-XI
категорій відкритою розробкою без застосування
вибухових засобів.
- Клас ІІІ (санітарно-захисна зона 300 м) для
підприємств по видобуванню металоїдів відкритим
способом [5].
Після завершення на територіях розробки родовищ
корисних копалин чи інших робіт, що призвели до
порушення земної поверхні, необхідно виконати
комплекс гірничотехнічних робіт, тобто провести
гірничотехнічну рекультивацію. Основна мета її
виконання – це подальше використання земельних
ділянок
у
відповідних
галузях
народного
господарства (у сільському, лісовому, рибному
господарствах, для промислового та комунального
будівництва, створення тепличних господарств і зон
відпочинку). Усі роботи виконуються підприємством,
яке проводить гірничі роботи або спеціалізованими
організаціями із рекультивації [2,3].
У випадку відкритих розробок корисних копалин
гірничотехнічна рекультивація включає:
будівництво
доріг,
гідротехнічних
і
меліоративних споруд;
- зняття, транспортування, складування (за
необхідності) і нанесення на рекультивовані землі
придатних (родючих та потенційно родючих) ґрунтів і
порід;
- планування поверхні порушених земель;
- виположування або терасування укосів відвалів і
бортів кар'єрних виїмок;
- ліквідацію наслідків осідання відвалів і
протиерозійні заходи;
- комплекс меліоративних заходів, спрямованих на
поліпшення хімічних і фізичних властивостей порід і
їх сумішей, з яких складається поверхневий шар
рекультивованих земель (за необхідності).

Гірничотехнічна рекультивація, як правило,
повинна вписуватись у загальну технологію розробки
родовища і формування відвалів, а гірничі роботи
повинні забезпечувати: вибіркове зняття ґрунту і
потенційно родючих гірських порід, створення у зоні
відкритих розробок сприятливих екологічних умов
для рослин і тварин; комплексне вилучення із
розкривної товщі попутних копалин, які мають
промислове значення (наприклад, вапняку, скельних
порід, каолінів, глин і пісків та ін.).
У зв’язку з тим, що деякі положення стосовно
надання та використання таких земель не досить чітко
врегульовані чинним законодавством, їх віднесення
до окремої категорії допомогло б врахувати
особливості правового режиму, специфіку їх
використання, наявність спеціальних прав та
обов’язків, належної оцінки та охорони таких земель,
створити певний механізм, який би передбачав
особливості землекористування, пов’язаного з
надрокористуванням, тому що землекористування
підприємств гірничодобувної промисловості тісно
пов’язане з використанням надр, так само як
відносини надрокористування пов’язані з земельними
відносинами. Порівняно з іншими категоріями земель,
тут виникає взаємозв’язок норм земельного,
гірничого, природоресурсного права, регулювання
одночасно нормами земельного та гірничого права.
Землі надрокористування є специфічними, адже
під час виділення земельної ділянки, погодження її
меж, рекультивації, встановлення санітарно-захисних
зон виникає взаємозв’язок норм земельного,
гірничого,водного,
лісового,
природоресурсного
права, регулювання одночасно нормами земельного
та гірничого права. Саме тому необхідно враховувати
особливості
правового
режиму,
специфіку
використання, наявність спеціальних прав та
обов’язків, належної оцінки та охорони таких земель,а
також
забезпечення
охорони
навколишнього
середовища від шкідливого впливу таких об'єктів
надрокористування.
1. Гірничий закон України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-14
2. Закон України "Про охорону земель" від 19.06.2003 №
962-IV (Редакція станом на 09.12.2012)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15
3. Земельний кодекс України
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page2
4. Лісовий кодекс України
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/page2
5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 173 від
19.06.96 (редакція 02.10.2009) «Про затвердження
Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96
6. Постанова Кабінету Міністрів України поточна редакція
30.10.2012 № 59 «Про затвердження Положення про
порядок надання гірничих відводів»
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF

Land management of areas, where extraction of minerals
is situated, is extremely important, because it includes
procedures such as allocation of land,regulation of
protection zones, implementation of land reclamation.
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Когайчук С.Ю.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ САДОВИХ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ
ПРОТЯГОМ ХVІІ – ХІХ СТОЛІТТЯ
Період від середини ХVІІ до початку ХІХ століття
в історії українського садівництва характеризується
масштабною
інтродукцією
плодових
культур,
декоративних, лікарських, технічних та інших
корисних рослин. У першій половині ХVІІ ст. плодові
дерева та виноград вирощували не лише у
монастирських садах, але майже при кожному домі.
Про київські сади того часу повідомляє Еріх Ляссота1:
«Теперішнє місто збудоване внизу, в долині, на
правому березі Дніпра й досі розкинуте через те, що майже
біля кожного будинку – садок» [4,с.23].
Своє захоплення руським садівництвом висловив
Петрій де Ерлезунд, посланець шведського короля
Карла ХІІ, який відвідав Росію у 1605 і 1611 рр.:
«Некоторые думают и пишут, что в России не растет
ни плодовых деревьев, ни зелени, они грубо
ошибаются: там не только разводятся различные
деревья, но и сеются всякого рода семена, так что в
России легче достать плодов, чем в ином месте, как,
например, яблок, слив, свеклы, петрушки, хрену,
редьки, редиски, тыквы, огурцов, серой и белой
капусты, луку, чеснок, шалфею, ноготков, фиалок
разноцветных, мирры, гвоздики, иссопу, майорана,
тимьяна, базилики, перца и других тому подобных плодов»
[7,с.8].
Фрагмент із тексту «Домобудівництва» яскраво
змальовує своєрідний характер руського садівництва
ХVІІ ст.: «…А сад развадити про себя, ино прививка
от древа до древа по три сажени и больше ино яблони
ростут велики обилью и всяким овощем не помещает
ростет, а как будет густо от ветья по деревием не
растет ништо ино борщу насеяти ино всегды плод а
падушок яблочных и што поспело, огурцы и дыни, и
всякои овощ в пору бы обирати што про себя съесть,
или поблюсть или в год что поставить или что
осолить, или в квасы ставить яблока и груши или в
патоке и ягодныи и вишневой морс…» [2,с.26].
Тривалий час на Русі поняття «сад» більшою
мірою залишалось тотожним поняттю «огород». У
статті «Садоводство въ Россіи въ прошломъ столетіи»
автор В.К. вказує на те, що «когда англыйская
королева Елисавета приняла послов Ивана Грозного
въ своемъ роскошномъ дворцовомъ парке, то они
наивно жаловались на то, что аудиенция-де была имъ
дана «въ капустномъ огороде» - месте презренном,
недостойномъ ихъ высокаго сана». [3,с.97-100].
Поняття «краса» і «користь» були тотожні, тому
красу вбачали у побутових предметах, а утилітарна
функція саду залишалась головною аж до 60-х років
ХVІІ століття. У саду часто розташовували криницю,
погріб, приміщення для інвентарю. Іноді траплялись
досить своєрідні поєднання. Наприклад, дерев’яну
бесідку для відпочинку зводили над льодовнею,
поміж квітів насаджували цибулю. «Деревья
посаженные
правильными
концентрическими

кругами. Это были груши, белые и красные вишни,
сливы. Квадраты, оконтуренные концентрическими
дорожками, заняты рожью, овсом, коноплей,
пшеницей, маком, кустами смородины и малины, а
также «немецкими» цветами и травами. О
хозяйственной роли сада напоминали навесы для
хранения плодов» [9,с.168].
Протягом ХVІ – ХVІІ ст. з’являються аптекарські
сади із лікарськими та іншими рослинами (шавлія,
цикорій, м’ята, мак, кріп, гісоп та ін.). Значно
збільшилась площа аптекарських садів та розширився
набір вирощуваних лікарських рослин після видання
«Аптекарского приказа» та заснування Іваном ІV
«Верховой аптеки». В деяких з них стали виводити
нові сорти плодових дерев та овочів, що вирізнялись
урожайністю та якістю. У 1714 року у Петербурзі був
закладений перший аптекарський сад. Уже в 1763 р.
сад нараховував 1275 видів рослин, в тому числі й рідкісні
види із Сибіру, Монголії, південних країв Росії [2,6].
Відомості про поширення плодових дерев по
території України подає Павло Алепський2. Сади, що
їх зустрів на шляху з Василькова до Києва, коротко
описані в його «Щоденнику». У записах згадується
Бориспіль («…его сады бесчисленны, …большая
часть деревьев вишня») [2,с.31], Київ («…незліченна
кількість великих шовковицевих дерев, горіхів; дуже
багато в цих садах виноградних лоз…»), Путивль:
«…поблизу нього – безліч плодових садів і багато
садочків біля будинків, цілі ліси яблунь з чудовими
плодами…; є вишні і пташине серце; виноградників
багато» [4,с.25]. Автор зазначає, що в садибах киян
росте багато горіхів, винограду, тутових і
абрикосових дерев. Підкреслює, що в XVІІ ст.
асортимент московських та ізмайлівських садів
поповнюється культурами, привезеними з київських
садів. Велику кількість плодових дерев зустрів він в
Ольшаній, Іваниці, Корбутові, Кропивній, Чигирині,
Медвині.
Безперервно зростає асортимент культивованих
рослин. Окрім яблуні, груші, вишні та сливи у
культуру вводять абрикос, аґрус, грецький горіх.
Спостерігаються зміни і у догляді за садом: садівники
навчились вирощувати саджанці, удобрювати сади
органічним добривом, обрізувати дерева, створювати
живоплоти, захищати дерева від підмерзання,
зберігати і переробляти вирощений урожай. В цей
період у садах були поширені такі сорти яблуні, як
Кальвіль сніговий і Путівка осіння, груші – Лимонка
київська, вишні – Гріот український, сливи –
Опішнянка та ін. Виноград вирощують не лише на
Поділлі, але й на Волині та Брацлавщині.
Значний вплив на розвиток садівництва в Україні
мала литовсько-польська знать. ЇЇ замки-фортеці,
втративши оборонне значення, перетворилися на
комплекси палаців, невідʼємною частиною яких

1

2

Еріх Ляссота – онімечений слов'янин із старовинного
моравського роду. В 1594 р. був у Києві і дав його короткий
опис у «Щоденнику» [4].
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П.Алепський – архідиякон, син антиохійського патріарха
Макарія. Супроводжуючи Макарія в його подорожах, у
1653 р. побував на українській землі.

стали парки та сади. Іноземні феодали поповнювали
український сортимент новими декоративними і
плодовими культурами. Про особливості того періоду
у своїй праці зазначає Кіра Архімович: «По великих
маєтках почали виникати прекрасні декоративні садипарки та овочеві садки… Такі великі сади ставали
свого роду джерелом для розповсюдження нових
сортів серед населення. Селяни, працюючи в
поміщицьких садах, придивлялися до кращих сортів,
вчилися доглядати за садом, а набуваючи щепи та
живці з таких садів, переносили нові сорти до своїх
невеликих садів. Часто траплялося, що поміщикиаматори садівництва активно допомагали селянству
закладати садки в лісах або в себе біля хати… Як
наслідок цього, великі сади колишніх поміщиків ще й
до цього часу оточені широкою смугою селянських
садків з тими сортами плодових дерев, що були в
близькому до них поміщицькому саду» [1,c.36].
Найвідомішими поміщиками-садівниками були
Браницькі, Потоцькі, Чарторийські, Розумовські,
Понятовські, Корецькі, Вишневецькі, Збаразькі,
Дашкевичі,
Кирдієвичі,
Семашки,
Острозькі,
Безбородки, Фундуклеї, Балашові. Землевласники
часто бували закордоном, тому у їх садах проростали
сорти західного походження, а закладали та
доглядали насадження досвідчені іноземні фахівцісадоводи [1,c.36].
Згодом плодові сади починають узгоджувати з
лісами, гаями, звіринцями. До садової композиції
лаконічно входять мальовничі краєвиди. Разом з тим,
на рівні з декоративними кущами та квітами, в садах
насаджують дерева не для прибутку, а для краси. До
таких відносили кедр, піхту, і навіть виноград. Такі
сади змінили своє призначення. Вони мали
театральний
та
музейний
характер,
і
«використовувалися для маскарадів, театральних
вистав, були музеями скульптури, рідкісних рослин і
плодів» [6]. Створювали сади і для «прохолоди», про
що свідчить значна кількість у них забудов для
відпочинку – теремки, бесідки, вишукані огорожі.
Однак, головною рисою українського саду
залишалось використання його у господарських цілях.
Про що свідчить інвентарний опис саду при літньому
палаці Збаразьких «… ділянок з різними травами і
овочами 24, фіговий гай чималий, у ньому фігових
дерев 39, інших різних дерев є приблизно 300 штук.
Там, де будинок садівника біля винної крамниці під
горою, там же овочеві городи при італійському саду.
Сад розкішний, повний фруктів, навіть таких, які в
цій країні дуже рідкісні, такі як виноград, фіги,
персики,абрикоси» [6,с.62].
Розвитку садівництва сприяли і запорозькі козаки.
Садовину вирощували для власних потреб. Сади
закладали на найкращих ґрунтах, у захищених від
вітрів місцях, поблизу води. Окрім покращених сортів
насаджували також наявні дикорослі овочеві дерева.
Найбільш поширеними були яблуня, груша, вишня,
черешня. Аполлон Скальковський вказує, що у
багатьох місцях (Шостакова балка, Осконорівці)
бачив гігантські вікові плодові дерева. Припускає, що
вони були посаджені козаками в останні роки їхнього
перебування на цих територіях. Із записів дослідника
видно, що «у 1820 р. поблизу руїн Ізмайлівської

фортеці можна було побачити велетенські дерева
айви та шовковиці, рештки мармурових фонтанів,
сліди черешень і шовковиці в Акермані, Бендерах.
Тепер там неможливо відшукати й сотні старих
дерев». [8,с.22]. Розвитку галузі сприяли і чумаки.
Вони перевозили фрукти, садивний матеріал,
подекуди й садову землю, зокрема, з уманського саду
Потоцького в Одесу.
Наприкінці ХVІІ – у другій половині ХVІІІ ст.
садівництво продовжує розвиватися у російських та
іноземних
поміщицьких
господарствах:
розширюються старі, закладаються нові сади та
виноградники, створюються парки та оранжереї. В
той час, коли український селянин потерпав від
зубожіння, іноземний землевласник у своєму
господарстві запроваджував більш урожайні сорти і
нові культури, новітні агротехнології.
Перша половина ХVІІІ ст. характеризується
розвитком промислового шовківництва в Україні. За
наказом Петра І у Києві було відкрито три (два у
1706р., ще один у 1729р.) казенних шовкових заводи.
Й.А.Гільденштедт (1774) у своїх дорожніх записках
згадує: «…шовковиця є майже при всякому домі,
…зустрічається навіть частіше, ніж волоський горіх».
Культура шовковиці у цей період помітно
поширюється у степових районах: на Полтавщині,
Слобожанщині, Катеринославіщині. На Київщині
шовківництво, хоч і не набуло тоді широкого
розвитку, обраховувалось десятками тисяч дерев.
Наприклад, 1731 р. француз Фішер передав київський
завод майстру грекові Яну Дирею. Майстер шовкової
справи (Фішер) залишив 30 000 дерев шовковиці. На
кінець ХVІІІ ст. шовковицю розводили не лише у
казенних садах, але й у приватних садибах, де
вигодовували шовкопряда.
Для ХVІІІ ст., поряд з розвитком промислового
шовківництва, характерний дальший розвиток
плодівництва. Фруктові сади у цей період можна було
побачити майже при кожному будинку. У містах сади
були малі, а у передмісті та при монастирях вони
займали великі площі. Щодо ступеня поширення садів
Й.А.Гільденштедт пише: «На Поділлі до 300
будинків, біля кожного з них – фруктовий сад».
Хорошими фруктами славилися у другій половині
ХVІІІ ст. сади Полтавщини. Про це відомо із
листування (1752р.) Теплова3 з графом Розумовським,
що
збереглося
у
документах
Харківського
історичного архіву. Теплов писав: «А скільки в
Гадяцькому полку, у містечку Опішні кращі фрукти
груші, що звуться зимниці, яблука зимниці ж опорт,
сливи угорки і горіхи волоські, того ради вказано,
щоб усіх сортів відправити до двору з посланцем у дві
посилки, першу – цього ж року восени, хоча б
небагато в Санкт-Петербург, а другу – на великій піст
у Москву» [5,с.31]. В лютому 1752 р. з Опішнянської
сотні було надіслано 180 свіжих яблук, 600 сушених
груш, три пуди сушених слив тощо.
Чудовий сад належав родині Каразіних. Сад
знаходився при хуторі Основинці, Богодухівського
повіту, Харківської губернії, поблизу станції Гути
(Харків-Миколаївської залізної дороги). Заклав його
3

Теплов – царедворець часів Єлизавети Петрівни.
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Іван Назарович Каразін наприкінці ХVІІІ ст. на
найвищих схилах правого берегу річки Мерло. У 1858
році сад перейшов у спадок до І.І.Каразіна, площа
якого тоді становила не більше 16 десятин. Поступово
новий власник розширив сад до 42 десятин, на 20 з
яких простягався плодовий сад із розсадниками. Сад
достатньо забезпечувався водою, включав кам’яні
ґрунтові сараї та дві плодові сушки. За власними
записами І.І.Каразіна в Основинському саду було до
400 сортів яблук, 360 сортів груш, 65 вишень і
черешень, а також 8 сортів абрикос і персика. У 30-х
та 60-х роках сильні морози знищили значну кількість
цінних сортів [5].
У другій половині ХVІІІ століття плодові культури
помітно поширюються на Лівобережній Україні у
таких населених пунктах: Оскалі, Олексіївці та
Чугуєві (під Харковом), в Матвіївці і Пархомівці, у
Старій і Новій Водолазі, Ракитному, Контакузові і
Валках, в Ахтирці, Славгородку і Турії, у Волчанську,
Великому Бурлуці та Графському, у Великому
Бобрику, Бездрику, Писарівці, Хотині, Гречанівці і
Токарях. На Правобережжі плодові сади були
закладені у Білій Церкві, Богуславі, Василькові,
Києві, Немирові, Тульчині, Трипіллі, Черкасах та
багатьох інших.
На початку ХІХ ст. відбувається колонізація
Криму та Півдня України. Губернська влада
опікувалась поширенням та розвитком садівництва у
маєтках
колоністів.
Стрімко
продовжувала
розвиватись садівнича справа і у поміщицьких
маєтках. Так Граф де Мезон у 1811р. посадив у
приморському Ногайську гай. Через одинадцять років
у ньому нараховувалося до 40 000 плодових дерев.
Аполлон Скальковський відмічав, що в колонії Шабо
на початку 50-х рр. ХІХ ст. було понад 4000 десятин
садів та виноградників. У 20–30-х рр. ХІХ ст. у
південній частині України створюються овочеві,
виноградні, лісові розсадники та виникають великі
товарні сади. У цей період велике значення мав
розсадник Вільгельма Крістера у Києві. Починаючи з
1859 року ця плодова фірма не лише забезпечувала
щепами, але регулярно видавала прейскуранти.
Перший перепис садів було проведено 1887 року
(табл.1.), за яким площа плодових насаджень
Російської імперії становила 230 тис. га. Наприкінці
ХІХ – початку ХХ століття в Україні була чимала
кількість садів площею від 20 до 40 десятин.
Найбільший сад цього часу Ошкало знаходився на
Катеринославщині і мав площу у 250 десятин.
Люботинський сад (ст. Люботин Подільської губернії)
– 140 десятин. На Поділлі в Осламівському маєтку,
поблизу ст. Бар, князі Гагаріни облаштували сад
площею 130 десятин. На Київщині у с. Вороному
(поблизу ст. Поташ) існував сад площею 95 десятин
[1,с.37]. До основних садівничих регіонів належала
Правобережна Україна, а також Таврійська,
Херсонська, Харківська та Полтавська губернії
[8,с.29].
Бурхливими темпами розвивалось садівництво в
Україні до початку Першої світової війни. За даними
Максима Щербини у період з 1887 по 1914 рік площа садів
України збільшилась на 295 тис. га, що становила понад
44% плодових насаджень Російської імперії. Якщо
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проаналізувати соціальний стан власників садів, то вони
розподілялись так: 65 % садів належало селянам, 32 % –
поміщикам, 3 % – іншому населенню [8,с.33].
Таблиця 1. Площа садів Російської імперії станом на 1887
р.(за [8])
Адміністративний
Тисяч
Тисяч
Відсоток до
район (губернія)
десятин
га
загальної
площі землі
Таврійська
(разом з Кримом)

12,6

13,76

0,23

Подільська

38,3

41,74

1,02

Київська

36,3

39,65

0,8

Херсонська

31,9

34,75

0,5

Полтавська

28,8

31,46

0,68

Харківська

20,2

22,02

0,42

Катеринославська

14,9

16,26

0,26

Чернігівська

14

15,29

0,32

Волинська
Разом

13,8
210,5

15,07
230

0,22
0,46
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Kogajchuk S.Yu. SOME ASPECTS OF THE GARDEN
LANDSCAPES FORMATION OF UKRAINE THE ХVІІ – ХІХ
CENTURIES

In the article the features of the formation, development and
functioning of garden landscapes of Ukraine during the ХVІІ –
ХІХ centuries are analyzed, the state of gardening with the
period of its revival in monastic and peasant gardens to the XX
centuries is described. Author determined the factors that
influenced the gardening in the country. Peculiarities of laying
fruit crops along with other plants are researched. Filed
quantitative and qualitative characteristics of fruit orchards ХVІІ
– ХІХ centuries are also provided (Karazin I.I., Count de Meson
etc.). Major area gardens and assortment of most common crops
are listed. The basic Gardening areas are pointed out.

Колода Н. Ю.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗАРУЦЬКОГО КАР’ЄРУ З ВИДОБУТКУ КАРБОНАТНИХ ПОРІД
Нерудні корисні копалини є найбільш поширеними в Україні як за кількістю видів, так і за кількістю
відкритих та освоєних родовищ. Серед них особливе
місце належить карбонатним породам. Карбонатні
поклади використовують у промисловості будівельних матеріалів (виробництво цементу, вапна, щебеню,
штучного і облицювального каменю), чорній металургії (флюсові вапняки, вогнетриви), особливу частину
займають при використанні у сільському господарстві
вапнування кислих ґрунтів і добавка до корму худоби
та птахів). Вапняні породи використовується в кольоровій металургії, хімічній, цукровій, целюлознопаперовій, електротехнічній, парфумерній та інших
галузях. Розробка карбонатних покладів відкритим
способом призводить до значних екологічних наслідків, зокрема порушення водного і сольового режимів,
реакції ґрунтів, забруднення ґрунтів та зниження їх
родючості й врожайності.
В зв’язку з цим після видобутку корисних копалин
відкритим способом обов’язковим елементом природоохоронних заходів є рекультивація земель, яку автор розглядає на прикладі Заруцького вапняного заводу, що розташований у Сумській області.
Заруцьке родовище крейди було відоме ще на початку 20 століття і до початку промислової розробки,
що почалася в 1928 році, велися одиничні виробки
приватними особами. На раніше відпрацьованих ділянках і відвалах відбувається природне самозаростання. Відвали розташовані уздовж північного борту
кар’єру покриті трав'янистою і частково чагарниковою рослинністю
Згідно до Земельного кодексу України земельні
ресурси, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших
робіт, підлягають рекультивації.
На початок рекультивації по гірничотехнічному відновленню порушених при розробці земель, кар'єр
являв собою виїмку неправильної форми, що розкривала четвертинні та корінні породи. Глибина виїмки
коливається від 8.0 до 40.5 м. По східній і південній
межах виїмки розташовуються зовнішні платоподібні
відвали розкривних порід. Східний зовнішній відвал
рекультивований – здійснено насадження дерев (сосна і береза). Кут укосу північного борту кар'єру 40 55 град., а південного західного і східного бортів 50 75 град. Робочий проект рекультивації земель, порушених при розробці Заруцького родовища крейди на
діючому кар'єрі розроблений Спеціальним конструкторським бюро Міністерства транспортного будівництва в 1983 році. Технічні умови на рекультивацію
земель видані головним землевпорядником Глухівського райвиконкому. Мета рекультивації – покриття
відпрацьованого кар'єру лісонасадженнями грунтозахисного і протиерозійного призначення. Проект рекультивації розроблений з дотриманням усіх діючих
норм, інструкцій і вказівок по відновленню земель,
порушених відкритими гірничими розробками, а так
само діючих норм і правил провадження робіт на

кар'єрах. Проектом передбачене виконання робіт з
рекультивації в 2 етапи:
1-й
етап – гірничотехнічна рекультивація, яка
полягає у виконанні планувальних робіт і покритті
дна кар'єру потенційно родючим грунтом. Обсяг робіт
з гірничотехнічної рекультивації виконується Заруцьким вапновим заводом.
2-й
етап – біологічна рекультивація, яка полягає у відновленні родючості грунтів, посадкою дерев і
посівом трав.
За період видобутку крейди на діючому кар'єрі Заруцького родовища роботи з рекультивації порушених відкритими гірничими роботами земель проводилися в 1972 - 1973 роках без проектів рекультивації.

Рис. 1. Заруцький кар’єр

Рис. 2. Рекультивація порушених земель Заруцького
кар’єру

Згідно актів здачі рекультивованих земель у 1972 1973 роках землекористувачам було повернуто 6,0 га
земель придатних для посадки лісу.
За період 2002 - 2003 років рекультивовано 8,1 га
порушених відкритими гірничими роботами земель. З
цих земель на площі 6,6 га виконано обсяг робіт з
біологічної рекультивації за рахунок коштів підприємства. У 2005 році початі, а у 2006 році завершено
роботи з гірничотехнічної рекультивації на площі 1.5
га. У листопаді місяці 2006 року ця ділянка була прийнята згідно Акту прийому рекультивованих земель
та передано на баланс Білокопнтовської сільської
ради.
Для рекультивації порушених земель, відновлення
деградованих земельних угідь використовується
ґрунт, знятий при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, шляхом його нанесення на малопродуктивні ділянки або
на ділянки без ґрунтового покриву.
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Таким чином, проведена рекультивація земель
сприяє не тільки відновленню частково перетворених
природно-територіальних комплексів, а й створенню
на їх місці ще більш продуктивних і раціонально організованих елементів культурних антропогенних
ландшафтів, поліпшенню умов навколишнього природного середовища.
Саме тому, гірничотехнічна рекультивація кар’єрів
потребує належної уваги, оскільки надра корисних
копалин є вичерпними, а земельний фонд для ведення
сільського господарської і лісогосподарської діяльності обмежені у своїх ресурсах.
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RECULTIVATION ZARUTSKA PIT WITH EXTRACTION CARBONATE ROCKS

Are considered a rekultivation of lands within the Zarutsky pit on production of carbonate rocks.

Комлев А. А., Нестеровский В. А.
РЕЛЬЕФ - КАК ЧАСТЬ И ОСНОВА ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯНТАРЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ)
П.А.Тутковский, выдающийся исследователь Полесья, был многогранным ученым по разным направлениям геологии и географии. Он стремился к глубокому пониманию «рельефа» - отдельных его форм
(долин, ледниковых, эоловых образований), а на интуитивном уровне как целостного системного образования. Естественно в поле его зрения попадали и
все известные в то время полезные ископаемые, в
частности, и янтарь. Он описывал случаи находок,
давал генетические объяснения, составлял прогнозы.
При написании настоящей статьи авторы отдают дань
уважения П.А.Тутковскому и как одному из первых,
кто увидел связь между рельефом и накоплением
янтаря в пределах территории Украинского Полесья.
Мы разделяем мнение, что «рельеф» существенно
влиял на процессы накопления и превращения янтареподобных смол в ценный минерал, образование
первичных, вторичных, многократно переотложенных, скоплений янтаря. При решении различных вопросов янтареносности территорий, особенно связанных с выявлением промышленных месторождений
янтаря, рельеф должен рассматриваться в динамике,
развитии – как историко-динамическая геоморфосистема [1-3,6]. Основным содержанием этой геосистемы является «морфолитогенез» или сопряженное
развитие рельефа и рыхлых отложений. Изменение
морфологии (морфометрии) земной поверхности прямо регулирует процесс литогенеза на стадиях элювиогенеза (выветривания) и седиментогенеза, косвенно –
диагенеза и катагенеза. По существующим представлениям, превращение живицы пород деревьев в янтареподобные смолы и янтарь достаточно сложный и
длительный процесс, который протекал в древних
болотах (торфяниках), буроугольных пластах, структурных, морфологических, литологических «ловушках», где, отложения, вмещавщие полезный компонент, проходили отмеченные выше литогенетические
стадии последовательно, повторно, неоднократно, в
течение одного и более циклов морфогенеза.
Палеогеоморфологический анализ позволяет восстановить структуру и соотношение функций (денудации, транзита, аккумуляция) историко-динамической
геоморфосистемы в отдельные циклы (этапы) морфогенеза, является основой глубокого, историкоэволюционного анализа. Историко-динамическая
геоморфосистема Земли развивается на нашей плане-
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те с архея, непрерывно формируя собственное пространство-время – геоморфолитосферу. В строении
геоморфолитосферы отражено ритмично-цикличное
развитие геоморфосистемы Земли. Отдельным циклам развития на региональном уровне отвечают конкретные вещественно-морфологические комплексы
современных и древних геоморфологических (геологических) формаций.
С вещественно-морфологическими комплексами
разновозрастных геоморфологических формаций
связаны и многие осадочные полезные ископаемые, в
частности и янтарь. Поэтому, в совместном проекте
«Янтарь Украины и Бэларуси: создание научной прогнозно-поисковой системы месторождений», представленом на конкурс в «Международный фонд фундаментальних исследований» (МФФИ) Украины и Бэларуси, нами предлагается для решения фундаментальной задачи проекта использование современной
геоморфологической основы, которую отражают изложенные выше представления об историкодинамической геоморфосистеме Земли. Создаваемая
прогнозно-поисковая система месторождений янтаря
охватывает все перспективные для их поисков вещественно-морфологические комплексы геоморфолитосферы смежной территории Украины и Бэларуси, в
пределах которой в продолжении большей части фанерозоя существовали целостные геоструктурные и
геоморфосистемные ансамбли.
«Палеогеоморфологический
историкоэволюционный» анализ отражает последовательность
исследований историко-динамической геоморфосистемы, суть морфохронодинамического подхода
геоморфологии.
Он
служит
теоретикометодологической основой, определяет применяемые
методы и их алгоритмы в исследованиях вещественно-морфологических комплексов геоморфолитосферы
территории. Целью морфохронодинамического подхода является статика и динамика историкодинамической геоморфосистемы и ее подсистем. Началом исследований является статика геоморфосистемы - проведение декомпозиции геоморфолитосферы
(пространство-время системы) на компоненты (входящие в нее материальные образования других систем) и элементы (данной системы). Структурная
компоновка элементов историко-динамической геоморфосистемы
проводится
на
историко-

морфологический основе, что позволяет интегрировать в целое современные экспонированные земной поверхности и погребенные (фрагменты древних)
геоморфосистемы.
Это
позволило
в
структуре
историкодинамической геоморфосистемы исследуемой части
территории Украины и Бэларуси, перспективной на
обнаружение месторождений янтаря, выделить ее
элементы - объемные, часто сквозные, повсеместно
развитые, вытянутые, симметричные, анизотропные, стратифицированные на морфолитогоризонты, историко-морфологические образования с
выраженными центростремительными группированиями их разновозрастных экспонированных
и погребенных форм - бассейновые историкодинамические геоморфоситемы. В мезозоекайнозое, они интегрировали разные по возрасту
геоморфологические формации, развивались в
условиях колебательных тектонических движений, изменений климата, субаэральных и субаквальных обстановок, полностью и частично совпадали с современными и древними речными
бассейнами, заполнялись неглубокими морями.
Бассейновые историко-динамические морфосистемы концентрировали, организовывали, направляли
потоки вещества и энергии, влияли на образование
различных осадочных полезных ископаемых. Нами
предложено использовать их в качестве геоморфологической основы в создаваемой прогнозно-поисковой
системе месторождений янтаря территории Украины
и Бэларуси. Выходной предметный элемент системы
– блок оригинальных геоморфологических карт, дополняющие друг друга. По содержанию они являются
статики и динамики [4-6,8].
Статические карты состава, строения, структуры раскрывают разные аспекты организации бассейновых историко-динамических геоморфосистем. Они
позиционируют компоненты и элементы в геоморфолитосфере, на поверхности геоида, их направление,
форму, характер соседства и др. Количественно выраженные, они позволяют применять разные методы
картографического анализа для получения данных
динамического характера. Карта состава показывают
стратиграфию геоморфосистемы, пространственное
положение цикловых морфолитогенетических горизонтов и их комбинации. Отдельные выделы (морфолитокомплексы) геоморфосистемы отражают их сложность (число морфолитогоризонтов) и качественный состав (возраст морфолитогоризонтов). На карте
показаны мощность морфолитогоризонтов и их топографичная привязка. Карты строения составляются
для площадных (морфолитокомплексов) и линейноточечных элементов отдельно и при необходимости
совмещаются. Карта морфолитокомплексов обобщает
данные карт цикловых морфолитогоризонтов. Карты
строения прямо и косвенно используют для динамических интерпретаций. Основные обобщающие показатели морфологии поверхностей, ограничивающих
морфолитогоризонты, их пластика и типы конформности между ними. Карта конформности отражает
характер выраженности погребенных поверхностей на
экспонированной посредством количественной (в
балах) и качественной шкал конформности. Карты

линейных и линейно-точечных элементов являются
аналитическими данные - положение и возраст сохранившихся тальвегов долин и междуречий, пространственные параметры, морфология, морфометрия и их
аномалии, позиция по отношению к современным
базисам эрозии, важные в изучении историко-эволюционной и современной динамики геоморфосистемы.
Карты структуры (структурно-функциональной специализации) создаются на основе карт состава и
строения. Они наиболее важные из карт историкодинамических геоморфосистем, реализуют представление о структуре, как растянутой в пространствевремени функции, имеющей современный и исторический аспекты. Статика выражает позиционные
свойства бассейновых историко-динамических геоморфосистем, является основой последующих динамических интерпретаций.
На картах динамики показаны: динамика функциональная; динамика историческая и эволюционная.
Карты отражают пополнение, распределение, обмены
веществом (энергией) историко-динамических геоморфосистем в отдельные циклы развитня. Оценка
функциональной динамики (соотношение денудации,
транзита, аккумуляции) проводится на основе объемно-площадных (морфолитокомплексов) и линейноточечных элементов. Историческая и эволюционная
динамика восстанавливается сопоставлением данных
палеогеоморфологических исследований циклов. Она
содержат данные: обобщающие - эволюционнодинамические зоны; аналитические – участки денудации, аккумуляции, транзита в отдельные циклы
развития.
Изучение функциональной, исторической и эволюционной динамики историко-динамических геоморфосистем Украинского щита и сопряженных впадин выявили многие закономерности. Это нарушения
их целостности и границ, многократных изменений
обстановок, условий, типов морфолитогенеза, соотношения процессов денудации, транзита и аккумуляции, также общность, направленность, цикличность
их развития, отличия эволюционной динамики и соотношения эволюционно-динамических зон (унаследованных отрицательных форм, внутренних бассейновых и межбассейновых перестроек). Они важны и при
создании итоговой карты прогнозно-поисковой системы месторождений янтаря данной территории.
На наш взгляд, рассмотренная геоморфологическая основа прогнозно-поисковой системы месторождений янтаря территории Украины, имеет универсальное значение и может использоваться в прогнозно-поисковых работах на янтарь в районах со схожими природными условиями, а также для других видов
осадочных полезных ископаемых [9].
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Relief significantly affects the formation of clusters
(and industrial) of amber. Relief should be considered as
a historical-dynamical geomorhposystem for successful
conclusion of questions of their searches. The article
presents some theoretical ideas about it and matter of
original geomorphologic maps produced forecast-retrieval
system for amber deposits on territory of the Ukrainian
Polissya.

Кураева И.В., Войтюк Ю.Ю., Матвиенко А.В.
ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОГЕННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
В ХХІ веке вопрос охраны окружающей среды не
утратил своей актуальности. С каждым днем все больше ученых обращаются к вопросу загрязнения
окружающей среды.
Еще в конце ХІХ века Тутковский П. А. более чем
30 работ посвятил охране окружающей среды Украины, в то время когда еще не существовало природоохранного направления в науке. Тутковский П.А. был
первым кто писал о вреде промышленных выбросов и
начал борьбу с техногенным загрязнением в Украине.
В настоящей статье представлены результаты изучения закономерностей распределения тяжелых металлов в техногенно-загрязненных почвах Украины.
Приведены данные о валовом содержании металлов и
их подвижных форм в почвах расположенных в зоне
влияния предприятий различного профиля. Эти исследования
являются
продолжением
экологогеохимический работ начатых П. А. Тутковским.
Поведение тяжелых металлов в почвенных отложениях территорий, подверженных локальному загрязнению от промышленных предприятий различного
профиля, изучено еще недостаточно. Избыточное
количество металлов, поступивших в растения из
почв, может отрицательно влиять на здоровье населения, употребляющего их как продукты питания, вызывая некоторые заболевания [1,2,4].
Особую роль играет изучение содержания подвижных форм элементов, которые при определенных
физико-химических условиях могут поступать в растения и природные воды и вовлекаться в трофические
цепи биогеоценозов [14].
Почвенные отложения промышленно-городских
ландшафтов с различным характером производства
(черная и цветная металлургия, машиностроение,
химическая, легкая, пищевая, промышленность и др.)
и сельскохозяйственные агломерации можно отнести
к самостоятельному генетическому типу [5]. Геохимическое поведение элементов в таких почвах зависит в первую очередь от характера и особенностей
техногенного воздействия. В настоящее время накоплен большой фактический материал о закономерностях распределения тяжелых металлов в почвах техногенных ландшафтов. Выявлены геохимические ассоциации элементов, характерные для различных урболандшафтов Украины [13]. Однако многие вопросы
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геохимического поведения микроэлементов в техногенно загрязненных почвах до конца не выяснены.
Изучение форм нахождения и миграции химических
элементов в почвах, определение показателей подвижности даст возможность оценить степень их загрязнения.
Цель исследований: установить закономерности
распределения тяжелых металлов в почвенных отложениях техногенно загрязненных территорий.
Нами исследовались почвы техногенно загрязненных территорий Украины, находящиеся в непосредственной близости от промышленных предприятий
различного профиля. Образцы отбирались с глубины
0-20 см согласно с ГОСТ 17.4.4.02-84.
Содержание гумуса, глинистой составляющей, емкость катионного обмена определяли общепринятыми
методами [3]. Формы нахождения элементов в почвах
определяли методом последовательной экстракции
[8], модифицируя их для каждого конкретного случая.
Содержание элементов в экстрагентах определяли
атомно-абсорбционном методом, валовое содержание
элементов – с помощью эмиссионного спектрального
анализа, а также атомно-абсорбционного метода с
подготовкой проб по конкретной методике [12].
До настоящего времени в Украине нет единой
концепции определения предельно-допустимых концентраций элементов в основных почвенных разностях. Разработки отечественных и зарубежных исследователей [7, 9, 10, 11, 15] не отражают характер и
специфику особенностей почв Украины, поэтому для
оценки загрязнения почв целесообразно использовать
значения фонового содержания. В результате проведенных анализов установлено, что в почвах техногенно загрязненных территорий валовое содержание
металлов выше фонового почти во всех пробах (табл.
1), в частности в почвах на территории жилых массивов и частного сектора. Например, содержания тяжелых металлов в почвах, расположенных вблизи обогатительной фабрики в Макеевке, почти во всех исследуемых образцах выше фонового, то же отмечается и
в почвах частного сектора.
Наиболее загрязнены тяжелыми металлами почвы
промышленных территорий и окрестности предприятий черной и цветной металлургии, районы жилых
массивов. Менее подвержены техногенному загрязне-

нию тяжелыми металлами территории, расположенные вблизи производственного объединения химической промышленности «Азот» (Черкассы). Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах
промышленных зон выше, чем в почвах фоновых
территорий (табл. 2). На территориях, подверженных
техногенному воздействию предприятий машиностроения и металлообработки, содержание (%) подвижных форм Zn в почве составляет 23,2; Cu – 6,2; Co –
15,7; Pb – 24,2; Ni – 7,6, за их пределами оно снижается. Основное количество металлов в этих почвах
связано с устойчивыми формами.
В почвах зон влияния промышленных и химических предприятий содержание подвижных форм элементов составляет, %: Zn - 37,5; Cu – 54,2; Co – 32,6;
Pb – 30,4; Ni – 1,2, на садово-огородных участках оно
понижается. В почвах, подверженных влиянию выбросов угледобывающей промышленности, на долю
подвижных форм приходиться, %: Zn - 47,5; Cu –
34,5; Co – 29,7; Pb – 35,5; Ni – 7,3; на расстоянии 1,5
км от обогатительной фабрики количество подвижных форм металлов уменьшается, а доля устойчивых
форм - повышается.
Наиболее подвержены загрязнению почвы в пределах предприятий черной и цветной металлургии. В
них отмечена высокая концентрация тяжелых металлов, связанных с фракцией легкообменных ионов, и
повышенное содержание водорасстворимых форм. В
почвах прилегающих территорий, содержание подви-

жных форм тяжелых металлов уменьшается, наблюдается увеличение устойчивых форм.
Для понимания специфики миграции и оценки загрязнения почв большое значение имеет изучение их
потенциальной буферной способности (ПБС) к загрязнению тяжелыми металлами. ПБС – это оценка подвижности элемента, так как определяется общим запасом его подвижных форм (фактор емкости) и их
концентрацией (фактор интенсивности) в почвенномрастворе. ПБС почв к конкретному химическому элементу – важный показатель подвижности химических
элементов в почвах. ПБС характеризует способность
почвы при изменении внешних условий поддерживать в почвенном растворе определенный уровень
концентрации элемента при поступлении его в растения.
По экспериментальным данным графическим методом были рассчитаны ИПП (интенсивный показатель подвижности) и ЭПП (экстенсивный показатель
подвижности) химических элементов в почвах. ЭПП
отражает содержание металлов, прочно связанных с
составными частями почвы, ИПП – концентрацию
элементов в почвенном растворе или близких к нему
по составу вытяжек. ПБС исследуемых почв вычисляли по отношению ЭПП к ИПП (табл. 3). Исследуемые
почвы можно расположить в порядке возрастания их
ПБС следующим образом: светло-серая оподзоленная
на лесах – дерново-среднеподзолистая на кварцевых
песках – чернозем обыкновенный на лесах – каштаново-солонцеватая на тяжелых глинах – чернозем на

Таблица 1. Валовое содержание тяжелых металлов в техногенно загрязненных почвах, %
Элемент

Фоновое
содержание

Zn
Cu
Co
Ni
Pb
Cr

80-30
15-30
2,8-4
10-23
10-20
20-30

Zn
Cu
Co
Ni
Pb
Cr

22-58
40-100
24-30
10-42
10-30
50-86

Zn
Cu
Co
Ni
Pb
Cr

42-90
32-50
12-18
10-80
10-20
120-160

Zn
Cu
Co
Ni
Pb
Cr

26-40
32-40
25-80
32-50
12-20
80-100

Количество проб с
превышением фонового содержания, %

Территория предприятий
или в непосредственной
близости от них

Жилой массив, частный сектор (1-2 км от
предприятий)

Машиностроение и металлообработка (Киев) (n=800)
100
120-2500
15-800
80
15-153
12-50
99
3-100
2-82
75
2-85
2-30
100
25-160
10-100
100
32-80
10-100
Угледобывающая промышленность (Макеевка) (n=350)
100
80-320
15-200
100
120-200
40-150
100
35-100
20-80
80
15-65
10-28
100
50-180
10-100
97
30-120
90-130
Черная и цветная металлургия (Алчевск) (n=120)
100
100-1200
80-1200
97
25-2500
20-180
92
6-50
8-12
100
20-120
20-100
100
10-700
10-300
100
120-260
70-150
Химическая промышленность (Черкассы) (n=80)
100
30-150
97
30-87
100
28-160
100
25-250
100
20-160
95
70-280
Примечание: n – количество проб, тире – элемент не определяеться.

Садовоогородные
участки
20-80
12-32
2-20
2-20
2-62
15-63
120-320
32-320
12-20
25-63
7-250
120-180
20-200
20-80
15-120
30-150
10-80
70-180
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продуктах выветривания твердых пород – чернозем
Показатели интенсивности и емкости Zn и Cu
обыкновенный на элювиальных песчанистых сланцев. определяли по конкретной методике [6], графически и
Таким образом, нами установлено зависимость между расчетным методом – по изотермам сорбции (табл.3).
ПБС почв к загрязнению тяжелыми металлами и ее Установлено, что ПБС исследуемых почв значительно
физико-химическими свойствами
ниже, чем фоновых..
Таблица 2. Распределение металлов в почвах по фракциям, в зависимости от характера производства
Фракции (доля валового содержания, %)
Элемент
Валовое содержание, мг/кг
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
1. Машиностроение и металлообработка
Zn
Cu
Co
Ni
Pb
2. Черная и цветная металлургия
Zn
Cu
Co
Ni
Pb
3. Угледобывающая промышленность
Zn
Cu
Co
Ni
Pb
4. Химическая промышленность
Zn
Cu
Co
Ni
Pb
Примечание. Формы нахождения: I – водорастворимая, II – легкообменных ионов, III – растворимых в слабокислой среде соединений, IV – органического вещества, V – аморфных гидроксидов Fe, Mn, Al, VI – устойчивая. Над чертой: 14 – содержание в почве промышленной зоны; под чертой: 1 - фоновые, 2 - в черноземе садово-огородных участков, 3 - фоновое в черноземе, 4 – в лугово-черноземной почве садово-огородных участков. Тире – элемент не определяется.
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Таблица 3. Потенциальная буферная способность к загрязнению Zn, Cu, Ni, Co.

Почва
Чернозем обыкновенный на элювии песчанистых сланцев
Чернозем на продуктах
выветривания
твердых пород
Чернозем обыкновенный на лессе

Каштановосолонцеватая на тяжелых глинах
Дерновая среднеподзолистая на кварцевых песках
Светло-серая оподзоленная на лесах

Элемент
Zn
Cu
Ni
Co
Zn
Cu
Ni
Co
Zn
Cu
Ni
Co
Zn
Cu
Ni
Co
Zn
Cu
Ni
Co
Zn
Cu
Ni
Co

ИПП, мкг/мл
0,12
0,20
0,17
0,18
0,14
0,12
0,10
0,10
0,13
0,18
0,08
0,50
0,14
0,10
0,15
0,16
0,15
0,60

ЭПП, мкг/мл
1,43
5,60
2,02
4,7
2,62
2,5
2,5
1,8
1,5
4,6
1,0
5,0
1,2
1,1
1,2
1,3
1,0
5,4

ПБС (ЭПП/ИПП)
11,92
28,00
11,88
26,11
11,57
20,83
25,00
18,00
11,54
25,56
12,50
10,00
8,57
11,00
8,00
8,13
6,67
9,00

Примечание: Тире – показатели не определялись.
Таблица 4. Потенциальная буферная способность (ПБС) почв к загрязнению Zn и Cu на разном расстоянии от источника загрязнения в пределах предприятий угледобывающей промышленности.

Показатель
Глина, %
Гумус, %
Сумма поглощенных катионов, моль/кг почвы, n•10-2

Чернозем на элювии глинистых
сланцев
100 м
1500 м
32,2
42,3
5,25
4,42
18,93

19,17

Лугово-черноземная
почва
100 м
1500м
23,4
30,5
4,9
5,2
13,3

16,15

ПБС Cu
ПБС Zn
Примечание. Над чертой – ПБС загрязненной почвы, под чертой – фоновая ПБС
.

Таким образом, в почвах техногенно загрязненных
территорий количество Cu, Zn, Co, Ni, Pb в подвижных формах (водорастворимая, легкообменных ионов,
растворимых в слабокислой среде соединений) увеличивается по сравнению с фоновыми, одновременно
уменьшается их ПБС к загрязнению тяжелыми металлами
Определение фонового природного уровня микроэлементов в почвах основных ландшафтных зон Украины можно провести по содержанию химических
элементов в почвах заповедников. Почвы территорий, подверженных влиянию выбросов производств
черной и цветной металлургии, машиностроения,
угледобывающей, химической и металлообрабатывающей промышленности содержат тяжелые
металлы в количестве, которое в десятки и сотни раз
превышает природный геохимический фон. Наиболее
загрязнены тяжелыми металлами почвы промышленных и селетебных зон вблизи предприятий черной и

цветной металлургии. Меньше загрязнены почвы,
находящиеся под влиянием выбросов предприятий
химической, машиностроительнойи металообрабатываеющей промышленности.
В техногенно загрязненных почвах почвах повышается содержание металлов, находящихся в обменной и легкорастворимой фракциях, значительно увеличивается их подвижность по сравнению с фоновой.
Оценена степень загрязнения почв и определена
генетическая природа геохимический аномалий.
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Латыпов А.И., Жаркова Н.И., Чернийчук Г.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЗАНИ
Практика современного проектирования требует
решения многих вопросов, связанных с поведением
оснований под действием динамических нагрузок. В
связи с увеличением интенсивности техногенного
вибрационного воздействия на основания зданий и
сооружений, строительством в сейсмичных районах,
проектированием фундаментов, работающих в условиях динамического нагружения, актуальность рассматриваемой в данной работе проблемы в последнее
время значительно возросла.
Интенсивность воздействия на геологическую
среду территории Казани в настоящее время можно
охарактеризовать как очень высокую. Это обуславливается ростом строительства высотных объектов,
активным освоением подземного пространства, проведением значительных по объему планировочных
земляных работ. Так, например, в настоящее время
возводятся и проектируются здания высотой более 30
этажей со сложными конструктивными решениями
фундаментов. Активно прокладываются транспортные и коммуникационные тоннели, строятся станции
метрополитена, подземные переходы, паркинги.
Ландшафт города претерпевает серьезные изменения
в связи с намывом новых территорий, изменением
положения берегов реки Казанки. Дополнительно
ситуация усугубляется высокой плотностью застройки территории города.
Кроме того, инженерно-геологические условия значительной части города относятся к III наиболее высокой
категории сложности (по СП 11-105-97). Это обусловлено
следующими неблагоприятными факторами:
- наличием в верхней части разреза сложно построенной
(нередко с линзовидным залеганием слоёв) неогенчетвертичной песчано-глинистой толщи, подстилаемой
карбонатно-терригенным комплексом пород, зачастую
разрушенных до дисперсного состояния;
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- близким залеганием грунтовых вод в пределах комплекса низких террас рек Волги и Казанки, а также их высокой
и средней агрессивностью по отношению к подземных
конструкциям различного типа;
- развитием целого спектра геологических и инженерногеологических процессов, таких как карст, суффозия, речная и овражная эрозия, переработка берега водохранилища,
строительное и гидротехническое подтопление, заболачивание, просадочные явления в грунтах;
- интенсивным техногенным воздействием на геологическую среду города на протяжении нескольких веков, в
некоторых случаях значительным техногенным изменением территории.
В 2006-2008 годах коллективом кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых
технологий Казанского Федерального Университета была
выполнена работа по созданию постоянно действующей
модели геологической среды для организации системы
гидрогеологического и экзогеодинамического мониторинга
на территории города Казани [2]. В качестве фактического
материала, кроме собственных данных, были использованы материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных различными организациями (более тысячи
скважин). Результатом работы явилась цифровая модель
геологической среды масштаба 1:25 000, отражающая
геолого-геоморфологические, гидрогеологические, инженерно-геологические условия, включая карты уровней и
химического состава подземных вод, типов грунтовых
толщ, типов и мощностей техногенных грунтов, распространения геологических и инженерно-геологических процессов, содержащая информацию о физико-механических
характеристиках свойств выделенных инженерногеологических элементов. Нанесение на построенную
модель схемы нагрузок от зданий и сооружений позволило
выполнить районирование территории города по устойчивости к техногенному статическому воздействию.

В настоящий момент авторами предпринята попытка
оценки устойчивости геологической среды к динамическому воздействию. В качестве источников динамических нагрузок выбран подземный транспорт (метрополитен), надземный колесный и рельсовый транспорт, а также
потенциальное сейсмическое воздействие.
На первом этапе исследований был выполнен анализ
инженерно-геологических условий территории с точки
зрения возможности проявления негативных последствий
от динамического воздействия. Многочисленные наблюдения и эксперименты различных авторов позволили установить, что в условиях динамического нагружения наиболее подвержены деформированию основания, сложенные
несвязными грунтами. Поэтому в качестве первого критерия потенциальной неустойчивости было принято наличие
на участке песчаных грунтов, естественного сложения,
намывных и насыпных. При этом в качестве последствий
воздействия на них динамики общепринято различать разжижение, доуплотнение, разуплотнение и сдвигонакопление.
Если говорить о наиболее катастрофичных последствиях воздействия динамических нагрузок на несвязные грунты, то к ним, несомненно, стоит отнести разжижение водонасыщенных песчаных грунтов, сопровождающееся резкой потерей несущей способности оснований фундаментов
зданий и сооружений. Поэтому в качестве второго критерия выбора участков возможной динамической неустойчивости было принято значение степени водонасыщения
песков, в большинстве случаев напрямую связанное с положением уровня грунтовых вод.
Основная доля грунтовых толщ с исключительно природными песчаными грунтами, сосредоточенными в верхней части разреза, приходится на комплекс третьей, четвертой, пятой и шестой аллювиальных четвертичных террас
рек Волги и Казанки (23,7% от общей площади города).
Пылеватые и мелкие пески значительно преобладают над
песками средней крупности и крупными. В большинстве
случаев они являются маловлажными, поскольку расположены выше уровня грунтовых вод.

Грунтовые толщи с природными песчаными грунтами,
приуроченные к комплексу низких террас реки Волги и её
притоков, менее распространены – 5,2 % городской территории. Для них так же характерны пылеватые и мелкие
пески, которые, тем не менее, в большинстве случаев являются водонасыщенными в связи с весьма неглубоким
залеганием уровня грунтовых вод.
Насыпные и намывные песчаные грунты разного гранулометрического состава в основном приурочены к первой и второй надпойменным террасам крупных и малых
рек, где их мощность нередко достигает 5-10 м (4,6 % от
общей площади города). Как правило, они являются водонасыщенными, поскольку эти территории расположены в
зоне гидротехнического подтопления.
Наличие насыпных и намывных песчаных грунтов для
комплекса высоких террас не характерно (1,5% и менее
0,1% городской территории соответственно). Здесь они
представлены, как правило, маловлажными песками разного гранулометрического состава.
На рис 1 и в табл. 1 показано пространственное расположение различных типов грунтовых толщ несвязных
грунтов, приведены некоторые сведения о гидрогеологических условиях, а также данные о площади их распространения в пределах города.
Анализ известной литературы, содержащей сведения о
последствиях динамического воздействия на основания,
позволяет сделать вывод, что реакция грунтов в значительной степени определяется величиной бытового давления,
напрямую связанной с глубиной залегания. Так, практически неизвестны случаи проявления серьезных деформаций
от динамических нагрузок грунтов, залегающих глубже 1015 м. На этом основании по глубине исследуемая толща
была ограничена первыми n10м.
В качестве четвертого критерия районирования территории была принята плотность сложения песчаных грунтов. Глубокие исследования динамической неустойчивости
позволили сделать вывод, что при высокой плотности
сложения (Id>0,7) песчаные грунты становятся практически
неразжижаемыми [1].

Рис. 1. Карта типов грунтовых толщ несвязных грунтов. Расшифровка индексов представлена в таблице 1.
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Генезис
Грунтов

Таблица 1. Типы грунтовых толщ территории г. Казани, в состав которых входят песчаные грунты, их генезис и поожение в пространстве
Геоморф.условия, (глубина
залегания грунтовых вод, м)

Техногенно изменённые

Аллювиальные

Комплекс низких террас
Волги и её притоков
(< 3-5 м)

Комплекс высоких террас
Волги и Казанки
(> 10-15 м)

Комплекс низких террас
Волги и её притокою (< 3-5
м)
Комплекс высоких террас
Волги и Казанки (> 10-15 м)

Площадь,
км2

% от площади города

10,6

3,1

0,4

0,1

6,9

2,0

16,2

4,7

15,7

4,6

48,2

14,0

Песчаные грунты, подстилаемые скальными и полускальными грунтами (Dd)

0,4

0,2

Переслаивание песчаных и глинистых грунтов с
преобладанием песчаных, в основании толщи –
скальные и полускальные грунты (Ed)

0,7

0,2

Насыпные песчаные грунты (TFw)

6,6

1,9

w

9,3
5,3
0,1

2,7
1,5
< 0,1

Строение грунтовой толщи
(индекс на рис.1)
Песчаные грунты (Aw)
Песчаные грунты, подстилаемые глинистыми грунтами (Вw)
Переслаивание песчаных и глинистых грунтов с
преобладанием песчаных в верхней части грунтовой
толщи (Сw)
Песчаные грунты (Ad)
Песчаные грунты, подстилаемые глинистыми грунтами (Вd)
Переслаивание песчаных и глинистых грунтов с
преобладанием песчаных в верхней части грунтовой
толщи (Сd)

Намывные песчаные грунты (TW )
Насыпные песчаные грунты (TFd)
Намывные песчаные грунты (TWd)

Рис.2. Карта районирования территории города
Казани по динамической
неустойчивости несвязных
грунтов различного генезиса. Описание скважин
приводится на рис.3.

102

Рис.
3.
Инженерногеологические колонки,
иллюстрирующие типичные разрезы грунтовых
толщ несвязных грунтов.
Расположение скважин
показано на рис. 2. Условные обозначения: 1 –
суглинки, 2 – пески мелкие, 3 – пески пылеватые,
4 – пески средней крупности, 5 – супеси, 6 –
глины, 7 – торфа, 8 –
насыпной
супесчаный
грунт, 9 – насыпной песчаный грунт, 10 – насыпной суглинистый грунт,
11 – намывной песчаный
грунт. Степень водонасыщения песчаных грунтов: а - маловлажные, ж водонасыщенные. Консистенция
глинистых
грунтов: б – твёрдые, в –
полутвёрдые, г– тугопластичные, д – мягкопластичные, е – текучепластичные, ж – текучие.

Рис.4 Пример испытания намывного
песка в условиях динамического
нагружения.

Совокупность всех вышеприведенных критериев
позволила выделить несколько подтипов грунтовых
условий, а также построить карту потенциально возможной динамической неустойчивости и выделить
наиболее проблемные участки (рис.2).
Так, например, верхняя часть разреза правого берега р.Казанки в Ново-Савиновском районе города
Казани сложена значительной толщей намывных
песчаных грунтов, находящихся в водонасыщенном
состоянии и имеющих степень плотности Id=0,5÷0,67.
В настоящий момент здесь ведутся проектно-

изыскательские работы под застройку зданиями повышенной этажности. Кроме того, указанная территория попадает в зону прокладки второй очереди линии
метрополитена.
В таблице 2 приведены данные по площадям территорий города, потенциально неустойчивых по тому
или иному типу. Инструментальные исследования
влияния динамического воздействия на грунты проводятся в лаборатории механіки грунтов кафедры
общей геологии и гидрогеологии Казанского Федерального Университета, оснащенной динамической
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Таблица 2 Особенности распространения несвязных грунтов с различным типом динамической неустойчивости

Тип динамической
неустойчивости

Доуплотнение

Разуплотнение

Сдвигонакопление

Разжижение

Площадь,
км2

5,0

13,2

12,9

33,7

% от
гор. площади

1,5

3,8

3,7

9,8

Грунты (тип грунтовой толщи)
Аллювиальные водонасыщенные
(Aw, Вw,Сw)
Аллювиальные пески неводонасыщенные (Ad, Сd)
Насыпные песчаные грунты неводонасыщенные (TFd)
Насыпные песчаные грунты водонасыщенные (TFw)
Намывные песчаные грунты водонасыщенные (TWw)
Аллювиальные пески неводонасыщенные (Ad, Вd, Сd)
Насыпные песчаные грунты неводонасыщенные (TFd)
Насыпные песчаные грунты водонасыщенные (TFw)
Аллювиальные пески водонасыщенные (Aw, Сw)
Насыпные песчаные грунты водонасыщенные (TFw)
Намывные песчаные грунты водонасыщенные (TWw)
Аллювиальные пески водонасыщенные (Aw, Вw,Сw)
Насыпные песчаные грунты водонасыщенные (TFw)
Намывные песчаные грунты водонасыщенные (TWw)

Площадь,
км2

% от
гор.
площади

0,5

0,1

0,8

0,2

0,1

Менее
0,1

1,3

0,4

2,3

0,7

10,8

3,1

2,3

0,7

0,2

Менее
0,1

6,5

1,9

3,0

0,9

3,8

1,1

17,9

5,2

6,6

1,9

9,3

2,7

Примечание: расшифровка индекса грунтовой толщи показана в таблице 1

установкой трехосного сжатия, а также прибором
циклического кольцевого сдвига производства компании «Wille Geotechnik» (Германия).
Испытания в условиях трёхосного сжатия проводятся на образцах песчаного грунта по схеме недренированных испытаний с контролем напряжений.
Исходное напряженное состояние в каждом конкретном случае соответствует природным условиям. Интенсивность динамической нагрузки (амплитуда и
частота) рассчитываются в зависимости от параметров и типа воздействия. Результаты испытаний строятся в виде графиков (рис.4).
ВЫВОДЫ
1.Благодаря комплексной оценке, учитывающей наличие совокупности нескольких критериев, было
проведено предварительное районирование территории города Казани по динамической неустойчивости
грунтов оснований.
2. К наиболее распространенному типу динамической
неустойчивости можно отнести разжижение водонасыщенных песков, которому потенциально подвержено 12,3% площади территории города. Кроме того, на
площади около 4% могут проявиться одновременно
процессы разжижения и сдвигонакопления грунтов,
приуроченных к комплексу низких террас.
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3.Разуплотнению могут быть подвержены преимущественно неводонасыщенные песчаные толщи как природного, так и техногенного происхождения (3,9%
территории), расположенных в пределах комплекса
высоких террас.
4.К наименее характерному типу динамической неустойчивости относится доуплотнение рыхлых песков
(1,5 %).
5.На низких террасах в условиях динамического нагружения возможно параллельное развитие процессов
доуплотнения и сдвигонакопления в пределах одной
грунтовой толщи, что обусловлено одновременным
присутствием на разных глубинах песков как рыхлых,
так и плотных.
6.Дальнейшая детализация районирования возможна
после проведения достаточного количества лабораторных и полевых исследований.
1.Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических нагрузках. Изд-во Московского университета. 1997. 288 с.
2.Гидрогеологические и инженерно-геологические условия
г.Казани/ под ред.А.И.Шевелева. – Казань, Изд-во Казанского
университета, 2012. – 236с.
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G.A.RESEARCH OF SOIL BASES DYNAMIC STABILITY IN THE KAZAN CITY AREA
On this paper are shown the results of zoning Kazan's
city territory on dynamic instability of the soil bases. The
basis of this work is formed on mathematical analysis of
numerical model date of geological environment, con-

structed on the results of drilling more than one thousand
bore holes. Series of some criteria, such as soil depth,
saturation degree, relative density, allowed to allocate
subtypes of soil conditions and also constructed the map
of potentially possible dynamic instability
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ТЕРРАСЫ ПОДВОДНЫХ ГОР И МОРФОЛИТОГЕНЕЗ КАК ИНДИКАТОР
ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ДНА ОКЕАНА.
Подводный рельеф, как наиболее доступный объект исследования дистанционными методами и прямыми наблюдениями с борта обитаемых подводных
аппаратов (ПА) несёт в себе чрезвычайно ёмкую геологическую информацию. Даже микро- и мезоформы
отлично сохраняются водной толщей от механического выветривания, отражая обстановку и среду своего
создания. Особенно много важной и значимой информации приносит изучение поверхностей выравнивания, как локальных, так региональных и глобальных.
Они встречаются повсеместно в виде отдельных террас, лестниц террас, плоских вершин подводных гор.
Многие из них (особенно верхних уровней) горизонтальны, некоторые наклонны, но большинство несёт
на себе следы абразионной деятельности: волноприбойные ниши, нависающие козырьки, бенчи. Наиболее благоприятным базисом для формирования поверхностей выравнивания являются не стойкие к механическому разрушению карбонатные породы.
Большинство вершин подводных гор тропических,
субтропических и умеренных широт надстроено шапками рифогенных (коралловых и мшанкововодорослевых) отложений, образованных в результате
скомпенсированного опускания оснований горных
сооружений. Поэтому вполне здесь вполне уместно
применение термина «морфолитогенез» - нового научного направления, возникшего на стыке литологии и
геоморфологии [10].
Морфолитогенез - это совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных природных процессов
формирования рельефа и осадочных горных пород в
условиях динамичной среды и высокой энергии эндогенных и экзогенных процессов [3].
Процессы морфолитогенеза, одной из важнейших
составных частей экзогенного морфогенеза, широко
проявлены на положительных структурах дна Мирового океана, прежде всего – на подводных горах срединно-океанических, асейсмичных глыбовых и вулканических хребтов, пространственно и генетически
связанных с зонами долгоживущих глубинных разломов. Основной особенностью осадконакопления на
подводных горах является быстрая, сингенетическая
цементация осадка, в связи с чем здесь залегают в
основном литифицированные породы, в то время как
на сопредельных котловинах – рыхлые, одновозрастные или даже более древние осадки.
Формирование литифицированных, преимущественно карбонатных пород происходило на фоне опускания оснований подводных горных сооружений.
Наиболее ярко проявлен коралловый морфолитогенез.

Он связан с ростом коралловых рифов и пространственно приурочен к тропическим широтам. Несколько
меньшую, но всё же значительную роль имеет мшанково-водорослевый морфолитогенез, развитый на
подводных горах субтропических и умеренных областей.
Наблюдения показали, что для большинства подводных гор Мирового океана был характерен субаэральный этап развития. Затем (преимущественно в
олигоценовую и миоценовую эпохи), на фоне погружения оснований были сформированы мощные шапки
литифицированных карбонатных пород, прошедших в
своём развитии стадии окаймляющего рифа, барьерного рифа, атолла с вулканическим ядром и нормального атолла.
Древние коралловые постройки развиты во многих
районах Мирового океана. …Приведем несколько
примеров.
Хребет Наска является одним из крупнейших глыбово-вулканических сооружений юго-восточной части Тихого океана. Наиболее высокие их подводных
гор района являются гайотами, образовавшимися в
результате абразионного выравнивания миоценовых
коралловых построек [2].
При типизации древних коралловых построек нами была принята морфогенетическая классификация
коралловых построек, предложенная О.К. Леонтьевым и др. [4,5,6]. Согласно основным положениям
этой классификации, гайоты Профессора Месяцева и
Эклиптика пережили абразионную переработку на
стадии атолла с вулканическим ядром, о чём свидетельствует незначительные, по сравнению с общей
площадью вершины гайота, размеры вулканических
останцов. На доабразионной стадии эти подводные
горы были близки к островам архипелага Фиджи (Вуамбалаву, Онсата и др.) и Каролинских (о-в Трук).
Все остальные подводные горы хребта Наска были
абрадированы на стадии нормальных атоллов. Субаэральный этап развития, в течение которого подводные
горы подверглись абразии, эрозии и химическому
выветриванию, привёл к тому, что большинство из
них лишилось основных морфологических черт атоллов – лагуны и кольцевого рифа (реликты кольцевого
рифа сохранились лишь в юго-восточной части вершины г. Профессора Месяцева).
В настоящее время гайоты хребта Наска сохранили в своём рельефе все признаки поднятых атоллов и
по своим геоморфологическим особенностям близки к
о-вам Науру и Ниуэ. Эти острова сложены коралловыми известняками, но практически не сохранили
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морфологических черт атоллов из-за многократной
перестройки рельефа.
Современный рельеф хребта Наска – результат
сложного взаимодействия эндогенных и экзогенных
факторов: тектонических движений, вулканизма, кораллового морфолитогенеза, абразии, эрозии и др.
Однако, есть все основания полагать, что ведущим
фактором гайотообразования здесь являлся коралловый морфолитогенез. Нестойкость рифогенных известняков к абразии и химическому выветриванию привела к относительно быстрой нивелировке и формированию абразионных поверхностей выравнивания –
террас и плоских вершин гайотов. Таким образом,
процессы древнего (миоценового) морфолитогенеза
во многом предопределили особенности последующего морфогенеза.
Не менее ярко коралловый морфолитогенез проявлен на подводных горах Северо-Западного (Императорского) хребта Тихого океана. Императорский
хребет представляет собой цепь изолированных и
полуизолированных вулканических подводных гор,
ориентированную в северо-западном направлении.
Практически все подводные горы хребта являются
гайотами. Однако происхождение их различно.
Подводные горы северной части хребта представляют собой крупные щитовые вулканы. Мощность
карбонатных отложений на их вершинах и склонах
незначительна. На плоских вершинах подводных гор
Суйко, Нинтоку, Джингу и Оджин обнажаются щелочные базальты и андезити, иногда сильно изменённые
(вплоть до формирования латеритовых кор выветривания) На склонах этих подводных гор встречены
обнажения мшанковых рифогенных образований,
однако они маломощны и существенного рельефообразующего значения не имеют.
Совершенно иное строение имеют гайоты, лежащие южнее г. Лира (Милуокский узел подводных
гор). Здесь расположены горы Коко, Кинмей и Милуоки. Они имеют двухъярусное строение. На базальтовом основании, в интервале глубин 1000-300 м, залегают мощные «шапки» рифогенных известняков.
Наиболее полные данные имеются по горе Милуоки.
Конфигурация горы в плане напоминает гантель или
восьмёрку, длинная ось которой вытянута в северозападном направлении. Подводная гора увенчана
двумя плоскими вершинами, лежащими на глубинах
600-470 (северо-западная) и 500-300 м (юговосточная), которые разделены седловиной глубиной
470 м. Граница рифогенных известняков с базальтами
расположена на 860 м в юго-восточной части горы и
на 1000 м – в северо-западной. Различие максимальных глубин распространение известняков близко к
различию глубин северо-западной и юго-восточной
вершины и составляет около 140 м. Очевидно, что
юго-западная часть горы относительно приподнята.
Базальтовое основание г. Милуоки сильно расчленено эрозионными V-образными ложбинами. Контакты известняков и базальтов чётко проявлены в рельефе. Известняки образуют отвесный, местами нависающий уступ высотой около 30 м. У основания уступа
лежит субгоризонтальная терраса.
Основная особенность рельефа склона, сложенного рифогенными известняками, заключается в чередо-
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вании крутых уступов и разделяющих их выровненных слабонаклонных террас. Эрозионные формы,
типичные для базальтового цоколя, в известняках не
проявлены.
Юго-восточная вершина г. Милуоки имеет слабовыпуклый профиль и полностью лишена основных
морфологических черт атоллов – лагуны и кольцевого
рифа, вероятно, в результате существенной субаэральной перестройки рельефа. В этом отношении она
напоминает подводные горы южного блока хребта
Наска. Северо-западная вершина сохранила в рельефе
некоторые особенности атолла – в её центральной
части расположены две депрессии. Это реликты древней лагуны. Вероятно, время абразионной переработки северо-западной вершины было менее длительным, чем юго-восточной, из-за более проявленной
тенденции к погружению.
Анализ фактического материала позволяет считать
гору Милуоки двувершинным гайотом, образовавшимся в результате абразии древней коралловой постройки. По всей вероятности, гора подверглась абразионной перестройке рельефа на стадии нормального
атолла, хотя находки базальтовой гальки на её вершине допускают и возможность наличия незначительного по размерам фрагмента вулканического ядра.
Примеры двух горных сооружений, рельеф которых претерпел существенные изменения в результате
кораллового морфолитогенеза можно существенно
дополнить. Аналогичные данные имеются и по многим другим районам тропической зоны Мирового
океана – это хребты Маскаренский, Мальдивский,
Западно-Индийский, Экватор [7,8] (Индийский океан), Угловое поднятие, хребты Китовый и Вавилова
(Атлантический океан), практически все горы архипелагов Микронезии и Полинезии, поднятие МаркусНеккер, Гавайский хребет и многие другие положительные структуры [11]. Рельефообразующее значение
коралловых рифов необходимо учитывать при детальных геоморфологических и палеогеографических
исследованиях. Без этого невозможно правильно понять этапность и направленность формирования рельефа подводных гор.
Коралловый морфолитогенез имеет весьма существенное значение при превращении подводной горы в
гайот. На ранних стадиях развития коралловой постройки (вулканический остров с окаймляющим рифом,
остров с барьерным рифом) кольцевой коралловый
риф служит волнорезом, предохраняющим вулканическое ядро от абразионного воздействия. На поздних
стадиях (атолл с вулканическим ядром, нормальный
атолл) коралловая постройка, наоборот, является благоприятным базисом для формирования абразионных
поверхностей выравнивания. При этом достаточно
относительно непродолжительного этапа, чтобы снивелировать основные формы рельефа атолла (лагуна и
кольцевой риф). Погружение известнякового острова
с выровненной вершиной (кстати, типичное для большинства положительных структур океана) приводит к образованию типичного гайота, сформированного в результате кораллового морфолитогенеза и
абразии.
Следует отметить, что процессы морфолитогенеза
на подводных горах закономерно подчиняются кли-

матической зональности – его рельефообразующая
роль уменьшается по направлению от тропических к
бореальным широтам. Однако и в пределах последних
донные отложения подводных гор очень часто литифицированы. Практически на всех положительных
структурах Мирового океана карбонатные образования подверглись вторичным изменениям – ожелезнению, омарганцеванию, фосфатизации и доломитизации.
По нашему мнению, обилие литифицированных
осадочных пород на подводных горах отражает специфические условия вторичных изменений осадков,
связвнные с подтоком флюидов, резко меняющих
гидрохимические свойства придонной воды и ведущих к быстрой литификации, перекристаллизации и
аутигенному минералообразованию [1]. Это подтверждается многочисленными примерами интенсивных
вторичных изменений в зонах тектонических нарушений, обнаруженных нами на подводных горах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Часто
именно по зонам трещиноватости формируются фосфоритовые, алюмофосфатные и железо-марганцевые
корки, в то время как на вмещающих породах они
либо отсутствуют, либо проявлены в меньшей степени.
Часто вторично
изменённые,
перекристаллизованные породы образуют бронирующие горизонты, что проявляется в рельефе в виде нависающих
козырьков либо грибовидных останцовых форм рельефа.
Связь описанных выше процессов с долгоживущими глубинными разломами, этапностью их активизации очевидна как для срединно-океанических, так
и глыбово-вулканических асейсмичных хребтов и
поднятий.
Таким образом, морфолитогенез на подводных горах Мирового океана является чётким индикатором
тектонических
движений
и
гидротермальнозксгалятивных процессов и может рассматриваться
как важнейший критерий региональных и глобальных
геодинамических реконструкций
В результате постмиоценового поднятия либо
планетарной регрессии вершины коралловых и мшанково-водорослевых построек были подняты выше
уреза воды и подверглись абразионной (вероятно,
многоэтапной) переработке. В связи с нестойкостью
известняков к абразионному воздействию были образованы лестницы террас и выровненные вершинные
поверхности гайотов.
При обследовании подводных гор Атлантического,
Тихого и Индийского океанов с борта подводных аппаратов на глубинах 1200 – 200 м нами были обнаружены многочисленные реликтовые абразионные, эрозионные и карстовые формы рельефа, выработанные в
рифогенных известняках, что подтверждает наличие
субаэральных этапов развития подводных гор.
Склоны подводных гор закономерно террасированы практически во всех районах Мирового океана [9].
Гипсометрические уровни террас индивидуальны для
каждого района. Например, для хребта Рейкьянес
характерны террасы, лежащие на глубинах 1200,
1150, 1050, 950 м, для Императорских гор – 1200,
1150, 1050, хребта Наска – 1200, 1000, 500, 400-350 м.
Некоторые уровни террас идентичны для многих
районов океана. Это, прежде всего, 1200 м, реже –

1000-1050 и 350-400 м. Эти уровни проявлены на
горных сооружениях различного генезиса – на срединно-океанических хребтах (Северо-Дтлантический
хребет, Западно-Индийский хребет, хребет Рейкьянес), асейсмичных глыбово-вулканических поднятиях
(Наска, Китовый, Экватор и др.), вулканических хребтах (Вавилова, Императорские горы и др.).
Данные наблюдений с борта подводного аппарата
«Север-2» показали, что большинство обнаруженных
террас имеет явно абразионный генезис. Классические реликтовые береговые линии были обнаружены
на хребте Наска, Императорских горах, хребте Экватор. Гряды грубообломочного материала, сцементированные карбонатным материалом, которые можно
интерпретировать как древние береговые линии, найдены на подводных горах САХ и Рейкьянес на глубинах 900, 950, 1050 и 1200 м.
Террасированность склонов подводных гор проявлена фактически повсеместно.
Анализ обильного фактического материала показал, что для большинства положительных структур
дна океана были характерны три основные этапа развития. Первый, олигоцен-миоценовый, характеризовался монотонным, скомпенсированным погружением
оснований. В результате этого были сформированы
мощные рифогенные постройки, венчающие вершины
подводных гор. Для второго, постмиоценового этапа,
было характерно кратковременное поднятие либо
эвстатическое понижение уровня океана. В результате
этого в рифовых известняках были выработаны террасы, а вершины большинства подводных гор лишились основных морфологических черт атоллов – лагуны и кольцевого рифа (кое-где сохранились их реликты). В течение третьего, новейшего этапа, произошло
быстрое погружение оснований подводных гор. При
этом опускание было неравномерным, оно часто сопровождалось клавишными дифференцированными
тектоническими движениями. Важно отметить, что
существуют как единые, общие для Мирового океана
уровни абразионных террас, так и локальные поверхности выравнивания, специфичные для отдельных
блоков горных сооружений.
На хребтах и поднятиях, не испытавших быстрого,
нескомпенсированного погружения, рост коралловых
построек продолжается и в настоящее время. Типичным
примером этого являются атоллы Тихого океана. В зависимости от амплитуды и направленности тектонических движений их оснований они образуют морфогенетические ряды, чутко реагируя изменением рельефа на
вертикальные тектонические движения [4,5,6].
Широкое развитие погружённых реликтовых поверхностей выравнивания на подводных горах Мирового океана, наличие мощных толщ мелководных
рифогенных образований свидетельствует о глобальных, этапных процессах опускания, характерных для
большинства подводных горных сооружений. Это
подтверждается данными глубоководного бурения и
бурения на атоллах [11], нашими данными о наличии
континентальных латеритовых кор выветривания на
вершинах подводных гор, например Императорской
цепи (1000-1200 м). Детальное изучение экзогенного
морфогенеза в океане даёт надёжную основу для палеотектонических реконструкций и указывает на зна-
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чительное преобладание погружения блоков земной
коры над поднятием. Направленное, закономерное,
этапное опускание как срединных хребтов, так и
асейсмичных морфоструктур указывает на важную
роль отрицательных вертикальных тектонических
движений в геологической эволюции океанов.
Выводы.
1. Морфолитогенез является одним из важнейших факторов формирования и последующей эволюции рельефа
подводных гор (морфогенеза). Он существенно влияет на
формирование плоских вершин гайотов и лестниц абразионных террас., повсеместно развитых в толщах шапок мелководных литифицированных известняков структур различного генезиса всех районов и широт Мирового океана.
2. Формирование хорошо выраженных уровней террас
произошло в результате абразионного воздействия, во время субаэрального этапа развития подводных гор. Наличие
реликтовых абразионных поверхностей выравнивания на
больших глубинах свидетельствует о преобладании новейших процессов опускания практически всех горных сооружениях Мирового океана.
3. Чётко выделяется два этапа погружения структур. В
течение первого происходило формирование мощных рифогенных толщ на фоне скомпенсированного погружения.
Затем, после незначительного поднятия, фиксируемого в
образовании лестниц абразионных террас следовало новейшее, быстрое клавишное опускание положительных структур дна Океана.
4. Широкое распространение на средних и больших
глубинах во всех районах Мирового океана абразионных
террас, образованных в толщах молодых мелководных
известняков иллюстрирует клавишно-блоковое строение
земной коры, общую тенденцию подводных хребтов и поднятий к погружению и важнейшую роль вертикальных
блоковых тектонических движений в формировании литосферы океана.
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The power and scope of exogenous morphogenesis are
clearly controlled by the general geological and tectonic
setting of each particular region. The MORPHOLITHOGENESIS as an important factor in the formation and
preservation of underwater topography is well expressed
in both tropical and boreal latitudes in all oceans of the
Planet. The Young abrasion terraces and plane tops of
submarine mounts are widespread today in various, and in
including a large deep in all areas of the oceans, illustrate
a key-block structure of the crust, the general tendency of
underwater ridges and rises to the down lifting and the
importance of vertical blocs-tectonic movements in the
formation of oceanic lithosphere.

Рашидов Т.М.
ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ,
КЛАССИФИКАЦИЯ И ГЕОРИСКИ
Грязевой вулканизм - это довольно необычное и
интереснейшее явление природы, которое отличается
многообразием форм и особым характером деятельности. Поэтому грязевые вулканы уже длительное
время являются объектом пристального внимания
ученых. С древних времени грязевые вулканы привлекли внимание людей своим необычным видом,
характером поведения. Уже тогда люди присваивали
им имена, которые характеризовали вулканы в зависимости от их вида, характера деятельности. Литературные сведения о больших огненных извержениях
грязевых вулканов уходят в глубокую старину. Упоминания о грязевых вулканах приводятся в записках
историков и путешественников, таких как Прииск
Панийский. В X в. великий арабский путешественник,
географ и историк Масуди в своем сочинении "Луга
золота и рудники драгоценных камней" описал одно
из замечательных извержений, происшедших на Кас-
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пийском море в группе вулканических островов Бакинского архипелага
Сам же термин "грязевой (грязный) вулкан" или
же "грязевая сопка" был дан академиков Г.В. Абихом
(1863), как точно определяющим данный природный
феномен. Все предыдущие определения не давали
такой четкой и емкой характеристики данного явления [3, 4, 6].
Обычно в современном рельефе грязевые вулканы
представляют собой более или менее крупные возвышенности на поверхности земли. В морфологическом
отношении они имеют форму усеченного конуса с
относительной высотой от 5 до 400 м (например, грязевой вулкан Торагай, достигающий в высоту 400 м),
и внешне напоминают магматические вулканы [3].
Диаметр их основания имеет размеры от 100 м до
3,5-4,0 км. Вершина вулкана венчается кратером,
имеющим форму от плосковыпуклой до глубоко запа-

вшей – кальдеровидной. Диаметр кратера иногда превышает 500 м. Обычно его расположение соответствует центральной части вулкана и представляет собой
окончание канала жерла, соединяющий очаг вулкана с
земной поверхностью). В период извержений грязевых вулканов происходит выброс грязевулканической
брекчии. Весь этот материал сползает вниз по склонам возвышенностей, маскируя структуру цоколя, на
котором как бы сидит вулкан. "Тела" вулканов создаются наложением грязевулканической брекчии при
многократных извержениях. Если брекчия густая, то
вулкан имеет форму конуса с крутыми склонами; при
обильном питании брекчии водой вулканы, как правило, приобретают низкую приплюснутую форму с
плоским блюдцеобразным кратером. Встречаются
вулканы, кратеры которых представляют депрессию
(впадины). Относительная высота и форма склонов
кратеров вулканов зависят как от степени его активности, так и от характера извергаемых масс. На краю
кратера, окаймляя его, располагается кратерный вал в
виде кольца или эллипса; высота вала на крупных
вулканах достигает 20-30 м. Кольцевые валы образуются в результате выпирания грязевулканического
покрова и оседания кратерного поля при пароксизме
вулканов. Рельеф грязевых вулканов со временем, под
воздействием регрессивных факторов эрозии, расчленяется барранкосами, которые в нижней части вулкана, углубляясь и расширяясь, превращаются в глубокие ущелья. В этом отношении характерны грязевые
вулканы Торагай, Галмас, Отманбоздаг и многие другие [5].
В отличие от грязевых вулканов, грязевулканические
проявления обладают малыми размерами, слабой деятельностью и однообразием их морфологии. В продуктах их
выноса отсутствует твердый обломочный материал.
Надо отметить, что по сравнению с магматическими
грязевые вулканы в глобальном масштабе пользутся ограниченным распространением; расположены они преимущественно в пределах Альпийско-Гималайского, Тихоокеанского и Центральноазиатского подвижных поясов, в
более чем 30 странах мира (Колумбия, о.Тринидад, Италия,
Румыния, Украина, Туркменистан, Иран, Пакистан, Бирма,
Малайзия и др.).
В Азербайджане явление грязевого вулканизма в основном сконцентрировано в Шемаха-Гобустанском и
Нижнекуринском районах, на Абшеронском полуострове,
в районах Бакинского и Абшеронского архипелагов (рис.
1).
По количеству грязевых вулканов, их разнообразию и
интенсивности извержений Азербайджан не имеет себе
равных в мире. В этом уникальном регионе до недавнего
времени количество грязевых вулканов считалось около
400, т.е. почти половина, имеющихся на нашей планете. Из
них 200 - континентальные и около 180 - морские.
В Азербайджане встречаются все формы грязевулканических проявлений (действующие, потухшие, погребенные, островные, подводные, нефтьвыделяющие). По морфологии выделяются конусовидные, куполовидные, уваловидные, платовидные грязевые вулканы. Кратеры вулканов
имеют различные формы: коническую, плосковыпуклую,
щитообразную, глубокоопущенную, кальдеровидную.
Около 40 грязевулканических проявлений обильно выделяют нефть.

Начиная с середины XIX в., исследователями были
предложены различные схемы грязевых вулканов по их
морфологическим и генетическим типам. Такие характеристики даны Г.В. Абихом (1863), А.Н. Красновым (1905),
Н.И. Андрусовым
(1914),
К.П. Калицким
(1921),
Н.С. Шатским
(1965),
И.М. Губкиным
(1934),
Н.О. Назаровым
(1957),
А.А. Якубовым
и
М.М. Зейналовым (1958), Д.А. Лилиенбергом (1962),
М.И. Субботой
(1963),
З.И. Гурьевой
(1967),
А.А. Якубовым, Алиевым (1978), Р.Р. Рахмановым (1983) и
др.
Надо отметить, что имеется много общего в типизации
грязевых вулканов, т.е. вышеуказанными авторами выделяются крупные и мелкие вулканы, грязевые сопки, сальзы
и т.д. Есть и различия в этих классификационных схемах.
Н.И.Андрусов выделяет: 1. Крупные вулканы и грязевые
излияния. 2. Мелкие вулканы, находящиеся в непрерывной
деятельности. С.Р. Зубер, наряду с вулканами с большими
излияниями грязи без образования кратеров, собственными
грязевыми вулканами в виде конусов, впервые выделяет
ископаемые грязевые вулканы с размытыми конусами.
Н.С. Шатский крупные грязевые вулканы подразделяет на
конусовидные и щитовидные. Р.Р.Рахманов грязевые вулканы подразделяет на конусовидные и платовидные, а
сопки, сальзы и грифоны на самостоятельные и находящиеся на грязевых вулканах.
Более подробная классификация морских грязевых вулканов (7 видов) дана З.И. Гурьевой. В частности, ею различаются конусы и останцы древних грязевых вулканов,
образующих острова, подводные конусы с крупными глыбами на вершинах, образующих иногда и надводные камни, покровы брекчии на дне моря, погребенные грязевые
вулканы и др.
Однако наиболее полная морфологическая классификация грязевых вулканов приводится в «Атласе грязевых
вулканов Азербайджана» (Якубов и др., 1971) и в книге
«Грязевые вулканы» (Якубов, Алиев, 1978). Авторами
выделяются вулканы наземные, погребенные, морские
(островные, подводные), сопки, сальзы и грифоны (самостоятельные и расположенные на вулканах) с указанием
соответствующих их размеров (высота, диаметр кратера и
основания). На карте грязевых вулканов нефтегазоносных
областей Азербайджана (Якубов и др., 1978) выделены
вулканы крупные, периодически извергающиеся; крупные,
находящиеся в покое более 100 лет; мелкие действующие
(сопки, сальзы, грифоны) и погребенные.
Ниже приводится последняя классификация грязевых
вулканов, данная Алиевым и др. (2004) [2].
Грязевые вулканы и грязевулканические проявления
I. Грязевые вулканы
Наземные - 135
1) действующие - 123 (включая нефтьвыделяющие)
2) потухшие (находящиеся в покое более 200 лет) - 7
3) погребенные - 5
4) обильно нефтьвыделяющие - 23: (Ахтарма-Пашалы,
Гыррыг, Шорбулаг)
Морские - 53
1) островные - 11
2) подводные - 42
Морфологические типы:
1) конусовидные (Беюк Кянизадаг, Торагай, БоздагГюздек)
2) куполовидные (Давалидаг, Гаракюре, Сарынча)
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3) уваловидные (Дуровдаг, Чеилахтарма, Дашгиль)
4) платовидные (Нардаранахтарма, Аязахтарма, Айрантекен)
Формы кратера:
1) плосковыпуклые (Чапылмыш)
2) глубокоопущенные (Дашмардан, Галмас, Гаракюре)
3) кальдеровидные (Кечалдаг, Готурдаг, Дурандаг)
Характер деятельности:
1) периодически извергающиеся (Локбатан, Кейреки,
о.Гарасу)
2) находящиеся в активной грифонно-сальзовой стадии
(Галендарахтарма, Дашгиль, Борансыз-Джульга)
II. Грязевулканические проявления - 75
1) грязе-водовыделения с пленкой нефти – 53
2) характеризующиеся обильным выделением нефти - 22
(Гылыч, оз.Гыррыг, Хыдырзынды)
Как видно из вышесказанного, грязевые вулканы играют
определенную роль в рельефе Азербайджана. Однако,
вместе с тем, эти объекты могут представлять собой и
определенные геориски. Сюда входят потоки грязевулканической брекчии, многочисленные трещины (разломы)
различной амплитуды смещения и направления, образованные на эруптивном теле, потоки газа, колебания поверхности земли, вызванная извержением грязевого вулкана и
т.д. Сводный пример георисков, связанных с извержением
вулкана, приведен на рисунке 2.

Существует немало зафиксированных примеров
георисков, связанных с извержениями грязевых вулканов. Например, последнее извержение грязевого
вулкана Локбатан – самого активного в Азербайджане. Начиная с 1829 года он извергался 23 раза А последнее, 24-ое, произошло 20 сентября 2012 года. Почти все извержения вулкана Локбатан сопровождались
выносом на земную поверхность больших объемов
грязевулканической брекчии, воспламенением и горением газов, столбом пламени, иногда достигающим в
высоту 300-400 м. Стоит отметить, что вулкан находиться на территории одноименного месторождения,
на котором производиться добыча нефти. Во время
извержения также выбрасываются остроугольные
обломки твердых пород различного возраста, иногда
достигающие нескольких метров в поперечнике, количество которых находится по отношению к глинистой массе в подчиненном положении [3]. Примечательно, что все извержения этого весьма интересного
вулкана происходят обычно вечером, ночью, изредка
под утро, как это произошло в этот раз. 20 сентября
2012 г. вулкан, после небольшого затишья, вновь
пробудился и ранним утром начал свою деятельность
продолжительным подземным гулом, взрывом, огненным столбом высотой более 200 м, выбросом вулканической
брекчии
(рис.
3)..

Рис. 1. Карта расположения грязевых вулканов Азербайджана и прилегающей акватории Каспийского моря
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Рис. 2. Типичные геориски в районе расположения грязевого вулкана

Рис. 3. Огненный столб во время извержение
грязевого вулкана Локбатан 20 сентября 2012
г. На склоне вулкана видны нефтяные вышки
.

Рис. 4. Вулкан Кечалдаг. Часть кратер в виде кальдеры проседания (T.
Moerz, 2003).

По сравнению с предыдущими, нынешнее извержение оказалось довольно мощным, напоминая извержение в октябре 2001 г., когда вулкан в течении 2530 минут выбросил на земную поверхность брекчию в
объеме более 300 тыс. куб.м., покрывшую площадь 15 га.
Вообще, большая часть грязевых вулканов расположена на значительном удалении от населенных пунктов. С одной стороны, это создает определенные трудности в плане наблюдения за деятельностью вулканов и регистрации извержений. С другой стороны, это
позволяет избежать жертв и разрушений, которые,
несомненно, могут возникнуть во время извержения
при непосредственной близости вулкана от населенных пунктов.
Однако небольшая часть вулканов все же расположена вблизи населенных пунктов (а если быть точ-

нее, жилых строений, которые возводятся в непосредственной близости от вулканов), а также территории с
инженерными сооружениями.
Так, 10 октября 2000 года произошло единственное на сегодняшний день извержение грязевого вулкана Кечалдаг, расположенного на территории Джейранбатанского водохранилища. Извержение было без
горения газа и проходило в два этапа. Всего было
выброшено 193 тыс. м3 брекчии покрывшая площадь
3,86 га. Толщина брекчии по краям покрова доходила
до 0,5-2 м, а в средней части составляла свыше 10 м.
Появились кольцевые трещины, склоны обрушились,
кратерная часть опустилась на 10-15 м. Вся масса
брекчии сползла в сторону Джейранбатанского водохранилища и лишь 20-30 м затонула водное
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Рис. 5. Вулкан Кечалдаг. Фрагмент кольцевых
трещин, образованных после извержения (T.
Moerz, 2003).

Рис. 6. Общий вид грязевого вулкана Кечалдаг после извержения 2000
года (снимок Google Earth, 2009 г.)

а)

б)
Рис. 7. Общий вид грязевого вулкана Кейреки. Плотность застройки вокруг вулкана:
а) 2006 г.; б) 2012 г. (снимки Google Earth)
граница распространения брекчии во время извержения 2001 г.
граница распространения брекчии во время извержения 2002 г.

пространство (рис. 4, 5, 6). Исторические записи донесли
до нас зафиксированные случаи гибели людей и животных.
В июне 2001 года произошло извержение грязевого
вулкана Кейреки. Итогом извержения стала брекчия в
объеме 181 тыс.м3 при толщине до 2 м (средняя мощность 1,2 м), покрывшая площадь в 15,1 га. У подножия западного склона вулкана выделяющийся из трещины газ горел в течении более полугода. В феврале
2002 произошло очередное извержение. Были зафиксированы потоки вулканической брекчии на западном
и восточных склонах вулкана [1]. Позже, территория
вокруг вулкана активно застраивалась, и в настоящее
время дома расположены прямо у подножия вулкана,
некоторые – на месте старого покрова грязевулканической брекчии (см. рис. 7).
Так, в 1902 году во время внезапного извержения
вулкана Боздаг-Гездек в Азербайджане погибли 6
пастухов и 2 000 овец. Это случилось из-за того, что
пастухи решили вместе со стадом заночевать в крате-
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ре вулкана, где было расположено солоноватое озеро,
служившее для водопоя. И люди, и животные сгорели
заживо в пламени, внезапно вырвавшемся из-под
земли. Эту катастрофу описал со слов крестьян географ А.Н. Краснов. Как и вулканы на суше, извержения морских (островные и мелководные) грязевых
вулканов часто сопровождаются воспламенением
выделяющихся газов. Высота пламени достигает 150
м. Извержения морских вулканов представляют большую опасность для морских и островных сооружений и подводных трубопроводов. Очень трагичны
были последствия извержения вулкана на о-ве СангиМугань 11 апреля 1932 года архипелага [6]. Этому
извержению предшествовало появление в октябре
1928 года вулкана на острове Чигил-адасы, расположенного в 12 милях от о-ва Санги-Мугань. Происшедший выброс газа и его воспламенение были настолько внезапными, что весь остров мгновенно был охвачен пламенем, высота которого достигала 60 м. В

результате огнем были уничтожены жилые и служебные помещения, погибла вся семья смотрителя маяка,
а также члены семей других обитателей острова.
Таким образом, грязевой вулканизм - весьма важное
направление исследований геологической науки, а
грязевые вулканы - носители огромной познавательной информации о недрах. Изучение грязевых вулканов позволяет разобраться во многих теоретических и
практических вопросах геологии, геохимии и геофизики, выяснить строение глубоких горизонтов, происходящих геохимических процессов, что необходимо
для решения практических задач-вопросов оценки
нефтегазоносности больших глубин.
Грязевые вулканы играют определенную и заметную роль в формировании и изменении рельефа. Это
проседание грунта, образование трещин и разломов,
появление таких единиц как грифоны, сальзы, наращение верхнего слоя почвы вследствие выноса больших объемов грязевулканической брекчии. Причем
существенные изменения в рельефе могут проявиться
в течении нескольких часов, или даже минут.

Вместе с тем они представляют определенную
опасность для объектов промышленной инфраструктуры и жилых объектов, расположенных вблизи. Это
сами извержения (выход газа, его воспламенение,
взрыв, потоки грязевулканической брекчии, вулканические бомбы), и последствия извержения (проседание грунта, образование крупных трещин и разломов).
1. Алиев Ад.А., Гулиев И.С., Рахманов Р.Р. Каталог извержений грязевых вулканов Азербайджана (1810-2007 г.г.)
(второе издание), Баку, Издательство "Nafta-Press", 2009
2. Геология Азербайджана. Том VII. Нефть и газ. Баку, Издательство "Nafta-Press", 2008
3. Панин Г.Н., Мамедов Р.М., Митрофанов И.В. Современное состояние Каспийского моря, М.: Наука, 2005
4. Рашидов Т.М. Эволюция представлений о грязевых вулканах Азербайджана. Материалы Первой Международной
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Стецюк В.В.
НЕВЕСЕЛІ РОЗДУМИ ПРО ПАЛЕОГЕОГРАФІЮ АНТРОПОГЕНУ
Як виявляється, на сьогодні в українській геоморфології та палеогеографії існують виразні проблеми,
пов’язані зі смислом поняття «розвиток природних
умов у минулому». Так, дуже переконливо виглядають досягнення палеопедології, яка, маючи конкретний об’єкт дослідження – поховані ґрунти (а вони, як
відомо є індикаторами кліматичних умов, складу
рослинності минулих епох, механізмів ґрунтотвірного
процесу), здійснила значний прорив до наукових уявлень про цей свій об’єкт [Веклич, 1990].
Значно менше, або менш достеменно відомо про
характер інших природних процесів антропогену –
особливостей механізмів поверхневого стоку (палеогідрології), стоку талих льодовикових вод, механізму
руху гляціальних товщ і відповідної зміни морфологічних рис рельєфу земної поверхні (палеогляціодинаміки), розташування і обмін повітряними масами
головних баричних центрів упродовж останніх декількох сотень тисяч років (палеометеорологія), надто
схематичними і мало інформативними є палеокліматичні реконструкції згаданих часів,
Поєднані під одним дахом результати згаданих
вище напрямків досліджень мали б скласти єдину
науку, яка дійсно має право називатися палеогеографією. Але, як свідчить аналіз публікацій, цю назву
вже давно, випадково чи ні, чомусь узурпували палеопедологія разом із палінологією. До речі, питання
про можливість транспортування вітром та водою
пилку та спор на далекі відстані, наприклад, через
декілька природних зон минулого взагалі не згадується. Але навіть, якщо пристати до думки, що спори і
пилок є виключно автохтонами, то й тоді результати
цих двох напрямків досліджень аж ніяк не мають
права підмінити палеогеографію.
Невже ця проблема проходить повз увагу фахівців
з дослідження антропогену мимо їхньої волі? Адже в
історії української палеогеографії є визначні свідчен-

ня системного підходу до оцінки природних умов
минулого у контексті згаданої проблеми.
Так, якщо звернутися до історії українського природознавства, то в ньому помітною була Олександра
Трохимівна Артюшенко. Керуючись строгими принципами науковця, вона більше ніж півстоліття тому,
дослідивши осади поліських озер, проаналізувавши
дані польських та німецьких колег, які в той час вже
проводили радіовуглецеве датування, абсолютно точно визначила час їх формування [1959]. Це була робота не ботаніка, а справжнього палеогеографа. На
жаль, її результати багато років залишалися непоміченими ні українськими палегеографами, ні геоморфологами. Тому, аналогічні результати, наведені в
останніх публікація по даній проблемі, слід вважати
лише підтвердженням, а не відкриттям чогось нового
[Ільїн, 2008].
Можна сказати, що її дослідження за своїм комплексом формально не відповідають завданням палеогеографії в цілому. Не визначила ж вона механізм
утворення озерних улоговин! Ні, не визначила, але
вона зробила свою роботу і встановила дуже важливий факт, який був використаний також не фахівцемпалеогеографом В. Пазиничем при створенні фізичної
моделі виникнення озерних улоговин. Наведемо адресу
де
можна
знайти
цю
публікацію:
http://geografica.net.ua/publ/sattti/statti_ukrajinskikh_nau
kovciv/pazinich_v_pokhodzhennja_poliskikh_ozer_ta_pa
rabolichnikh_djun/82-1-0-1095.
Відзначивши цю роботу, де крім поліських озер
згадувалися ще й параболічні дюни, не можна не помітити у визначенні їхнього віку ще одних «непрофесіоналів» - археологів. Виявляється, що європейські
археологи ще століття тому встановили, що вік параболічних дюн («sand dune» у європейській термінології) становить усього 11-17 тис. років. І, що цікаво, що
з цим погодився відомий радянський палеогеограф,
який у той час був тільки розпочинав свою наукову
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кар’єру – К. Марков [Єфіменко, 1938]. З досить високою точністю їх результат був підтверджений в
останні кілька років [Дубіс, 2010]. Дивним на цьому
фоні виглядає необізнаність з цими матеріалами,
українських геоморфологів та палеогеографів. Не
знаючи результатів археологів, тобто «непрофесіоналів», вони ще довгий час пов’язували їх виникнення з
дніпровським періодом [Матошко, 1995]. І поки що не
видно вказівок на те, що українські науковці від цього
ніколи не відступляться.
Але це не всі необізнаності українських палеогеографів у проблемі походження параболічних дюн.
Чомусь вони не знають, що серед українських і білоруських природознавців у ключовому питанні про
виникнення дюн, тільки один П.А. Тутковський вважав їх чисто еоловими утвореннями [Тутковський,
1909]. Решта ж вважали, що їх основа є алювіальною,
причому у нижній частині часто з валунами та риняками, і тільки горішні шари відносяться до еолових
[Лічков, 1928; Богуцький 1965; Zieliński, 2011; Маринич, 1963; Коржуєв, 1960; Лукашев, 1963].
Єдине, що вивчене порівняно добре і доступне реальним і достовірним спостереженням з усіма сучасними методиками дослідження – це геологічна будова
четвертинних відкладів, відомості про яку ґрунтуються на відносно точних кількісних та якісних характеристиках об’єкта свого дослідження. Проте, і в цьому
розділі знань про довкілля дуже мало заслуги геоморфологів, а особливо палеогеографів. Останні,
здебільшого, обмежуються припущеннями і ймовірними, чи не ймовірними версіями [Герасименко, 2004:
Матвіїшина, 2010].
Достовірність сучасних уявлень про палеогеографію антропогену
Точність і якість відомостей про четвертинні відклади була обумовлена розвитком уявлень про них
завдяки зусиллям, насамперед, геологів, методика
досліджень яких ґрунтується на суворому дотриманні
методів і правил вивчення геологічного середовища у
процесі геологічних зйомок. Результати геологічних
здіймань, які в Україні систематично проводяться
майже 150 років, зберігаються в державному геологічному фонді і хочу з певними труднощами все ж таки
доступні дослідникам. І, хоча може найбільш відомий
дослідник четвертинних відкладів – П.К. Заморій не
був ані геологом, ані геоморфологом за освітою, його
знання про четвертинний покрив України складалися
на підставі участі випускника Херсонського сільськогосподарського інституту у професійних геологічних
партіях, експедиціях, спеціалізованих інженерногеологічних вишукуваннях тощо. Тому й не дивно, що
його монографія [1961], створена на матеріалах власних багаторічних досліджень, і зараз не втратила своєї
актуальності і є одним із справжніх наукових доробків географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здатних
конкурувати з палеогеографічними вишукуваннями
українських академічних установ.
Наразі майже ніхто з геоморфології та палеогеографії України не здійснив спроби оцінити результати
своїх досліджень на їх відповідність фізичним законам, відомим всім зі шкільної лави. Адже поняття
«фізична географія» найтіснішим чином спочатку
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було пов'язане з класичною фізикою. І, оскільки всі
фізичні закони були виведені і сформульовані шляхом
вивчення об'єктивних природних явищ, то земна поверхня, усіяна нині формалізованими категоріями на
кшталт «ландшафтів» та їх більш дрібними ієрархічними таксонами, розглядалася як арена діяльності
природних процесів. Багатозначність цього можна
чудово простежити, ознайомившись з історією фізичної географії, так талановито сформульованої і представленої на Інтернет-сайті Московського державного
університету. Багато відомих учених-фізиків 17-18 ст.
були авторами підручників і з фізики, і з географії.
Часто ці вишукування публікувалися в одному виданні. Однак, після поділу понять «фізика» і «фізична
географія», зміст географічних досліджень звелася до
«мелькают города и страны, параллели и меридианы», а проблеми фізичних аспектів природних явищ
відсунулися на другий план. Після цього термін «фізична географія» набув свого абстрактного, формалізованого значення, що надало можливість вельми
вільної інтерпретації природних (читай - «географічних») явищ. Навіть у даний час, коли географи все
більшу увагу звертають на встановлення і розуміння
механізмів природних процесів, імперативи «що?» і
«де?» превалюють в географічній науці (звісна річ за
винятком гідрометеорології та геодезії і картографії,
які чомусь прийнято називати «інженерними»).
Тому, не виглядають дивними тенденції до відходу від класичних уявлень про формування рельєфу
земної поверхні упродовж антропогену та відбувається збагачення інформацією про справжній спектр
палеогеографічних умов минулого (геологічну будову, рельєф, геоморфологічні процеси, особливо –
кріогенні та флювіальні, поверхневі води, умови стоку талих льодовикових вод тощо. Відбувається також
поступове зацікавлення механізмами низки природних процесів минулого на основі застосування відомих фізичних законів і закономірностей. Абстрактна
інтерпретація поняття «закономірності» (себто, прояв
фізичних законів, зафіксованих строгими кількісними
показниками), наразі замінюється прихильністю до
так званих «закономірностей якісного характеру» на
кшталт: «Якщо відбудеться чи відбулася та чи інша
подія у природному середовищі, то наслідками мусять
бути ті чи інші результати». Якщо існувало покривне
зледеніння, то мусять бути його сліди у вигляді такихто морфологічних рис, якщо стікали талі води льодовика, то стік відбувався так, як зараз на рівнинах течуть ріки, якщо віяли вітри, то віяли вони із зон високого тиску до тиску низького і т. п. Однак, дуже рідко
трапляються кількісні розрахунки в оцінках умов і
механізмів перебігу процесів …
Часом тенденції відходу від класичних уявлень
про формування рельєфу земної поверхні упродовж
антропогену відбуваються настільки радикально, що
це викликає, м’яко кажучи» – неадекватне сприйняття
таких поглядів. Звичайно, історія оцінить новітні
кроки таких дослідників у встановленні наукової
істини, однак, робити вигляд, що все повинно бути
по-старому, категорично неможливо …
Так, в Україні прихильником радикальної зміни
поглядів на численні закономірності формування
рельєфу, пов’язаного з гляціальними та перигляціаль-

ними процесами, на зміст існуючих стратиграфічних
схем антропогену, на перебіг здавалося б непорушних
уявлень про механізми вияву і розвитку давніх та
сучасних геоморфологічних процесів є київський
науковець В. Пазинич, доробок якого у висвітленні
згаданих проблем вельми значний [2005, 2006, 2007,
2010, 2011, 2012].
Також, але дуже обережно висловлювалися альтернативні думки (сформульовані на підставі отримання
достовірного фактичного матеріалу) М. Є. Барщевським [Барщевський, Купраш, Швидкий, 1989].
Не пасуть задніх у переоцінці існуючих поглядів на
проблеми палеогеографії антропогену і науковці Польщі, Білорусі, Росії, себто, територій, на аренах яких відбувалися ідентичні природні події в антропогені.
Не уникнув певних сумнівів в сучасних оцінках
існуючих стратиграфічних схем і, відповідно, важливих подій антропогену і автор цього повідомлення,
Сумніви з'явилися на підставі особистого знайомства
з деякими розрізами антропогену України під час
ініціативних експедиційних досліджень та за даними
аналізів абсолютного віку власноруч відібраних зразків певних літолого-стратиграфічних комплексів.
Серед наукових публікацій останнього часу впадають в око спромоги дати пояснення існуючим проблемам палеогеографії антропогену вже згадуваними
маловідомими широкому геолого-географічного загалу науковцями, такими, як М. Барщевський, В. Пазинич. Маловідомими у тому сенсі, що немає поруч з
ними імен, які стали у свій час і досі вважаються постатями у науці, таким, як В. Різниченко, П. Тутковський, І. Підоплічко, В. Крокос, В.Чирвінський, В.
Бондарчук, М. Веклич, П. Заморій, О. Маринич.
На фоні цього, складається враження, що українське природознавство дещо відхилилося від загальної
тенденції. Воно «працює», головним чином, на підтвердження стратиграфічних схем антропогену, потребуючих постійного удосконалення, а подекуди – замін.
Причини неоднозначності палеогеографічних
реконструкцій
Як видається сторонньому спостерігачеві1 (я вважаю себе таким), на сьогодні, вельми цікавою проблемою палеогеографії антропогену є події у природному середовищі України та суміжних держав, які
пов’язані з виникненням, існуванням та деградацією
льодовикових покривів та супроводжуючою діяльністю геоморфологічних, гідрологічних, кліматичних
процесів й відповідною еволюцією первісної людини
та зміною археологічних культур. Схеми суворої черговості часів похолодань та потеплінь, якими керується сьогодні геологічний, геоморфологічний, палеогеографічний, археологічний загал, останнім часом поволі модернізуються, на розсуд наукової громадськості
надаються нові фактичні дані, які породжують нові
гіпотези розвитку природи в антропогені.
Про схеми стратиграфічного розчленування антропогену.
Ще, слухаючи наприкінці 60-х років минулого
століття лекції незабутнього І.М. Рослого з палеогеографії антропогену, довелося звернути особливу увагу
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на його акцентування щодо визначної ролі у стратиграфічному розчленуванні антропогену схеми В. І.
Громова. Тоді студенти І.М. Рослого наче пісню виспівували назви фауністичних комплексів на кшталт
Elephasmeridionalis, ElephasWyusti, Mammutustrogonterii, CamelusKnoblochi та інші. Проводилися серед
студентів-геоморфологів навіть жартівливі змагання,
хто більше запам’ятав і красиво назвав латиною назви
великих ссавців в окремих стратиграфічних підрозділах … Очевидно, що тодішнє захоплення дуже обізнаного науковця І.М. Рослого вишукуваннями В.
Громова ґрунтувалося на достовірних палеонтологічних та археологічних відомостях та визнаних схемах
тодішньої стратиграфії антропогену. Професор І.М.
Рослий не висловлював свого відношення до застосування різних методів визначення абсолютного віку
певних стратиграфічних підрозділів антропогену у
своїх навчальних посібниках «Палеогеографія антропогену» [1982] та «Природа СССР в антропогене»
[1986], проте ще у своєму спецкурсі «Спецрозділи з
геоморфології» [1970 рік], який мені пощастило слухати, лунали нотки преференції схемам В.І. Громова і
методиці І.Г. Підоплічка. Більше і переконливіше
сказати про це в опублікованих працях він не міг,
оскільки на арену виходили інші методи стратиграфічного розчленування антропогену, а часи були складними щодо прямого висловлення своїх переконань,
які не узгоджувалися з ідеологічними догмами у науці
та суспільстві.
Також і Г.І. Малявко, професор геологічного факультету, авторитетний на ті часи знавець пізнього
кайнозою,
під
час
викладання
студентамгеоморфологам курсу «Вчення про фації» у «ліричних
відступах» ділився враженнями щодо своїх творчих
контактів з І.Г. Підоплічком і висловлював свою схильність до важливої ролі схеми В.І. Громова у стратиграфічному розчленуванні антропогену.
Але уперше про колагеновий метод визначення
абсолютного віку довелося почути на лекціях з геології СРСР, які викладав геоморфологам професор геологічного факультету О. Д. Сергєєв. В одній із лекцій
він щиро жалкував, що колагеновий метод майже не
використовується для вирішення важливих проблем
палеогеографії антропогену. Але тільки сьогодні можна здогадатися, що обережність підтримки І.Г. Підоплічка обумовлювалася тодішніми суспільнополітичними обставинами, коли усі новації, навіть
наукові, погоджувалися з тоталітарною ідеологією.
Дякувати Богу та істинним науковцям, останнім
часом все впевненіше вони свідчать на користь великого значення колагенового методу для стратиграфії
антропогену, зокрема у вельми свіжій праці Е.А. Вангенгейм та А.С. Тесакова (2008) йдеться про те, що
комплекси ссавців квартеру, які виділені В.І. Громовим (1948, 1961), продовжують залишатися інструментом високо роздільної біостратиграфії континентальних відкладів Східної Європи та Західної Азії.
Також, однією із проблем на той час були також
здогадки про пряме співвідношення осадових комплексів пізнього палеоліту з дніпровською мореною.
У цьому зв’язку варто нагадати, що П.К Заморій не
вбачав нічого дивного у співвідношенні верхнього

- збоку - видніше
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палеоліту з дніпровською мореною, що видно з його
опису археологічних знахідок у Подесенні (с. 282).
З відомих дослідників, які працювали в Україні,
щодо порушених тут запитань, слід також назвати Г.І.
Горецького. Його погляди, підтверджені чітким фактичним матеріалом, простежуються наступною цитатою: «В целом же кости млекопитающих, находимые
в котловане Каневской ГЭС, в том числе и залегающие в шевченковской свите, не древнее верхнепалеолитического комплекса В.И. Громова. Значит возраст шевченковской свиты не древнее днепровского
оледенения с его стадиями и интерстадиалами» (с.
290). Та й взагалі у роботі Г.І. Горецького можна
знайти дуже багато інформації щодо будови долини
Дніпра, в також відомості про його співпрацю з І. Г.
Підоплічком. Він широко використовував результати
колагенового методу датувань і, як виглядає з тексту,
вважав її достовірними. І це підтвердилося, наприклад, для стоянки Хотульово (20 км по Десні вище
Брянська). На той час її дослідження тільки розпочалося і І. Г. Підплічко колагеновим методом визначив,
що вік палеонтологічного матеріалу знаходиться в
інтервалі від 25 до 50 тис. років2. Тобто, вік існування
стоянки охоплював верхній та середній палеоліт.
Сьогодні це добре відомий факт. А тоді це було лише
пророцтвом І. Г. Підоплічка.
На цій стоянці Г.І. Горецький, В.І. Громов та І. Г. Підоплічко виконували роботу спільно. Результати І. Г. Підоплічка
ми вже згадали. В.І. Громов відібрав кістковий матеріал і
визначив його належність до пізньопалеолітичного комплексу, а Г.І. Горецкий здійснив його стратиграфічну прив’язку,
вказавши на його приналежність до дніпровського горизонту. Разом з тим Г.І. Горецкий навів і думку А.А. Величка. За
ним комплекс відкладів стоянки відносився до ДніпровськоВалдайського (Микулинського) віку (с.192-195)3.
Порівняно зовсім недавно вдалося відкрити для
себе визначну потенційну роль українського науковця
І.Г. Підоплічка у переробленні стратиграфічних схем
в Росії. А в цілому це треба розцінювати як попередження українській палеогеографії (а їй невдовзі доведеться взятися за подібну роботу) до чого може
призвести ігнорування результатів наших попередників, особливо тих, які багато років, з невідомих причин, були в забутті через свої відкриття, що не узгоджувалися з прийнятими на той час схемами.
Для цього наведемо цитату з роботи С.М. Шика
[2006], яка ілюструє його підхід до реконструкції
стратиграфічної схеми у зв’язку переходом до загальноприйнятих у міжнародній практиці понять MIS та
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- в перерахунку за методикою В. Пазинича, яким коефіцієнт
перерахунку був визначений в результаті порівняння результатів сучасних датувань радіовуглецевим методом, а також з
урахуванням матеріалів сучасних російських палеонтологів,
які й сьогодні успішно використовують колагеновий метод
[Дмітрієв, 2005], не забуваючи при цьому відзначити внесок у
його розробку видатного українського науковця І.Г. Підоплічка.
3
- визначення А.А. Величко показує, що його тогочасні погляди були близькими до поглядів В.І. Громова, Г. І. Горецького та І .Г. Підоплічка. Після впровадження термолюмінесцентного методу вік Микулинських верств став дорівнювати
120 тис. років.
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OIS4. З неї видно, з якою легкістю С.М. Шик справився з палеонтологічними, палінологічними, геологічними неузгодженостями і переставив дніпровську
морену з однієї часової ніші в іншу, звільнивши її для
окської морени5, на місце якої помістив донську морену6. Відповідно, дніпровський горизонт був перейменований у московський.
Як писав С.М. Шик на с. 90-91 [], «Принадлежность верхней морены Чекалинского разреза к 8 ИКС
(изотопно-кислородная стадия обосновывается присутствием в подстилающих морену песках лемминговой фауны, более архаичной, чем известная из отложений московского возраста. Однако, вероятно, эти
пески являются аллювиальными – а на аллювии может лежать морена любого возраста. Для Сатинского полигона возраст второй сверху морены обосновывается залеганием под ней лихвинских отложений; однако, палинологические данные по ним очень
фрагментарны и не типичны для лихвинского межледниковья». Межледниковые отложения, встреченные на Сатинском полигоне между двумя моренами,
несомненно, относятся к горкинскому межледниковью (7 ИКС); однако, эти отложения – аллювиальные, и потому не могут датировать подстилающую
морену. Принадлежность к 8 ИКС этих морен обосновывается
также
многочисленными
ТЛдатировками, попадающими в интервал 316 ± 80 –
275 ± 60 тыс. лет; однако известно, что ТЛдатировки с возрастом более 150 тыс. лет часто
бывают сильно омоложены и не могут рассматриваться как достоверные.
Вторая сверху морена Подмосковья не может сопоставляться с днепровской и относится к 8 ИКС,
так как в остаточных западинах на ее поверхности
лежат ранненеоплейстоценовые рославльские озерные отложения (Акулово, Балашиха и др.). В западинах на морене Днепровского языка лежат микулин-
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- мarine isotope stages (MIS), oxygen isotope stages (OIS), are
alternating warm and cool periods in the Earth's paleoclimate.
5
- легкість, з якою кваліфікований практикуючий російський
геолог і визнаний науковець С.М. Шик узгоджував неузгоджуване, у свій час викликала не тільки подив, але й ставала
предметом жартів при неформальному спілкуванні колег. У
цьому плані пригадується жартівливий вірш тодішнього
завідувача кафедри геоморфології у 70-х роках минулого
століття Ю.Л. Грубріна, який закінчувалася словами: « … а
Сережа Шик всем показал донской язык».
На жаль, виробничі звіти геологів колишнього СРСР були
секретними, а там, де секрет, там і помилки, і недостатня
достовірність, і фальсифікації. Недоречності ж у звітах просто ігноруються, дослідники роблять вигляд, що вони цього не
читали.
6
- модернізована стратиграфічна схема була реалізована ще в
90-х роках м.с. підчас складання нової серії регіональних
карт четвертинних утворень, редактором якої був М.С. Шик.
До речі, усі ці карти є у вільному доступі на сайті:
http://www.geokniga.org/maps. І це не єдиний російський сайт
де можна без перешкод брати подібну інформацію. Цим наші
сусіди, причому з усіх боків, значно відрізняються від наших
джерел природничої інформації, де не те що вільно, а взагалі
її ні знайти, ні отримати неможливо. Фактично ж, таких сайтів у нас просто немає. На цьому тлі, можливо, єдиною світлою плямою є сайт http://maps.vlasenko.net

ские озерные отложения [Шик, 2004], а на ее поверхности развит мезинский педокомплекс, нижняя
часть которого имеет микулинский возраст [Величко и др., 1984], что свидетельствует о принадлежности морены предшествовавшему оледенению (ИКС
6). Все вышеизложенное подтверждает справедливость представлений, отраженных в региональной
стратиграфической схеме».
Як видно з тексту, однією с причин переміщення
дніпровського періоду с одного часового інтервалу в
інший стали вади ТЛ-методу. Правда, автор помилився вказавши, що вони омолоджені. Бо тоді треба було
не зменшувати вік, а навпаки збільшити. При цьому
автор нове визначення віку зробив у довільний спосіб,
заповнивши першу-ліпшу вільну нішу. А якщо б він
скористався результатами П.Е. Нехорошева, в яких є,
якщо і не остаточні, то принаймні попередні значення
коефіцієнтів переходу, і поділив усереднений вік
(приблизно 295 тис. років) на п’ять то отримав би
значення 59 тис. років.
Поки-що, будемо вважати це випадковістю, але це
значення практично збігається з датуваннями В. Пазинича валунного суглинку (колишня дніпровська
морена) в середній течії Дніпра від Вишгороду і до
широти Черкас. За його результатами вік валунного
суглинку становить 47-55 тис. років [ 2010, 2011].
Єдине чого не врахував М.С. Шик, так це того, що
ще у 1952 році І. Г. Підоплічко зробив колагеновий
аналіз кістки мамонта, відібраного з валунного суглинку (морени) з глибини 10 м у розрізі с. Ліхвина (батьківщини ліхвінського ґрунту). Вік зразку становив
усього 24,5 тис. років [Підоплічко, 1952]. Тобто, С.М.
Шик та його послідовники вже наступили, але ще не
усвідомило цього, на стратиграфічну «міну», закладену Г.І. Підоплічком багато років тому.
Як будуть розвиватися події далі передбачити не
важко. Варіант перший, міна пролежала 60 років і на
неї так ніхто і не наступив. І так вона лежатиме й
надалі (ймовірність – 50%)7. Варіант другий: наступлять, але, як прийнято у подібних випадках, коли у
щось вступають, роблять вигляд, що нічого не сталося. Його ймовірність – 40%. Але все таки є шанс, що
колись, але, очевидно, не скоро, під час нової модернізації стратиграфічної схеми, коли наприклад виявиться, що відданість ізотопним стадіям теж була
помилкою, врахують і цей та йому подібні результати
і нарешті створять нову, і більш реалістичну, схему.
Але повторюю, на жаль, це буде не скоро.
Не можна замовчувати набагато давніші і тим самим – стабільніші підходи українських археологів до
періодизації свого об’єкта дослідження. Всі вони, як
один сповідували, схему, близьку до схеми Громова.
На наш погляд, це пояснюється тим, що досягнення
вітчизняної палеогеографії і неоднозначність існуючих схем стратиграфічного розчленування антропогену не надали можливості археологам використати
альтернативні схеми, а з іншого – археологи у той час
були відносно незалежними від ідеологічного тиску

«братьев по разуму» – палеогеографів, у середовищі
яких ідеологія використання схем періодизації антропогену обумовлювалася настановами К.К. Маркова та
А.А. Величка
Проте, на цьому тлі вирізняються роботи Ф.І. Левицького, стратиграфічні дослідження якого, за обсягом та значимості, мабуть перевершують археологічну частину звітів. Наприклад, на стоянці «Гінці» він
«докопався» не тільки до морени, але й знайшов у ній
артефакти, які відніс до оріньякського часу, а це становить не більше 30 тис. років. І що найцікавіше, за
співвідношенням культурних шарів та товщі валунного суглинку Ф.І. Левицький зробив висновок, що поселення існувало ще в період наступу льодовика
[1949, с.230-234]. Під мореною він теж «розкопав»
археологічні знахідки, але щодо їх приналежності
висновків не зробив.
Вельми цікавим у спромогах українських дослідників (це робить їм неабияку честь!) впадає у вічі
факт із порівняно недалекого минулого. На наше переконання у схемі реконструкцій історії української
палеогеографії просто унікальне місце займає книга
М.Є. Барщевського, Р.П. Купраша та Ю.М. Швидкого
[1989]. І ось чому8.
Її унікальність щодо теми, порушеної у цьому повідомленні, полягає у тому, що була вона видана у
1989 році, тобто в часи повного домінування ТЛдатування. При дослідженні морени в околицях Києва, вони зіткнулися з ситуацією, яка у дипломатичних
колах формулюється так: «Як же це і правду сказати, і нікого не образити?». Відмінність була тільки в
останньому слові. «Образити», треба змінити на: «розгнівати». Оскільки в морені були присутні палеонтологічні залишки, необхідно було вказати їх вік. І тут
автори вдалися до невеликої хитрощі, повідомивши
на результатах палеонтологічного аналізу, що майже
усі знахідки відносяться до пізньопалеолітичного
комплексу (мамонтового) В.І. Громова [Барщевський
та ін., 1989, с. 111]. А якщо перекласти це на доступну для сучасних «фахівців» мову, то це означає, що
цим знахідкам і дніпровській морені усього десь 35-40
тис. років. В роботі є ще одна крамола – вміст гумусу
у морені. За даними авторів його вміст коливається в
інтервалі 0,07 - 0,69%, при середньому значенні
0,19%. Але, якщо з розпорошеного стану перерахувати на його концентрацію в ґрунт звичайної грубості,
то очевидно, що такими показниками вмісту гумусу
можуть похвалитися далеко не всякі ґрунти [Барщевський та ін., 1989, с. 92]. Здійснити пояснення цього
феномену автори також не схотіли, оскільки останні
суперечили б тодішнім уявленням щодо страти графічного розчленування антропогену.
Загадки «термолюму»
Під час знайомства з останніми методичними роботами наших московських колег, зокрема з фундаментальною роботою колективу географічного факультету МГУ «Методы палеогеографических реконструкций» (видання 2010 року), увагу привернув розділ
«Неядерные методы абсолютной геохронологии...»

7

- рейтинг ймовірності, ясна річ, продиктований «дилетантизмом» автора цього повідомлення, проте, уважний читач
може внести свої корективи і наведені кількісні показники

8

- прошу читача не забувати, що представлена робота є
виключною думкою автора …
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(автор Ніколаєв С.Д.). А привернув він увагу надзвичайно важливим висновком автора, який стосувався
можливостей використання термолюмінесцентного
методу абсолютного датування (с. 344). На тлі більше
ніж сорокарічної його історії висновок про його неспроможність вирішувати поставлені перед ним задачі виглядає надзвичайно серйозним. Цей метод настільки увійшов у практику геолого-геоморфологічних
досліджень, що вся хронологія четвертинного періоду
базується саме на результатах TL-датування. Цікавим
моментом у цьому розділі є те, що автор посилається
на результати тестувань Комісією по вивченню четвертинного періоду, виконаних ще 1992 році. І тут автоматично постає питання, а наскільки далеко і у
якому напрямку зайшла сучасна палеогеографічна
спільнота пострадянських держав з цим методом. Те,
що з TL-датуванням є проблеми, відчувалося давно, і
це досить детально висвітлено в попередньому збірнику наукових статей «Топ-5» (автор В. Пазинич,
науковий редактор В. Стецюк, 2012]. Але, щоб метод
використовувався ще 20 років після того, як він був
визнаний непридатним, виглядає дивним.
Оскільки під час роботи над першим випуском
Топ-5 була зібрана велика кількість публікацій, які
стосуються як теоретичних засад різних методів абсолютного датування так і отриманих результатів, то
виникла потреба їх переглянути та проаналізувати
сучасний стан проблеми. Як виявилося, фактично усі
європейські країни (маються на увазі багатші) фактично термолюмінесцентний метод ніколи і не використовували. Вже з середини 80-х років м. с. там використовуються більш сучасні та надійніші розробки.
Зокрема: OSL – оптична стимуляція люмінесценції,
AMS прискорювач мас-спектрометрії, IRSL – інфрачервона стимуляція люмінесценції. І традиційно, же
багато років перше місце по надійності займає радіовуглецевий метод. Головним його недоліком є часова
обмеженість, усього 60 тисяч років.
До сьогоднішнього дня він поширений фактично у
двох країнах в Україні та Польщі. Однак, польські
колеги також проводили тестування і встановили, що
відхилення по одному зразку у різних лабораторіях
може сягати 100%. Це описано у першому випуску
«Топ-5». Причому, на відміну від російських тестувань 1992 року, якими було встановлено значне наростання розбіжностей після 125 тис. років, як засвідчили тестування польських колег, значні розбіжності є і
для молодших дат, і, навіть, в інтервалі до 30 тис.
років [Gębica et al, 2007]. Але, дивує, що і навіть
після цього польські колеги використовують термолюмінесцентний метод.
В Росії використання TL-методу фактично припинилося. Причина та ж сама – неефективність. Красномовним прикладом цього стали результати порівняння TL-датування з археологічним віком та радіовуглецевим методом. Останні два методи виявили непоганий збіг результатів. Цей епізод також є у першому
випуску «Топ-5». Порівняння дат по 14 шарах з одного розкопу одразу показали, що розбіжності є в усіх
часових інтервалах. Питання тільки у тому, наскільки
вони великі. Виявилося, що віку 200 тис. років за TLдатуванням відповідає вік усього 40 тис. років.
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Остання дата крім радіовуглецового та археологічного методу збіглася з палеомагнітними даними.
Проблема датування стратиграфічних підрозділів
А тепер переходимо до головного питання. Воно
стосується тих дат, які сьогодні прийняті у нас на
Україні для різних стратиграфічних підрозділів. Зокрема, пошлемося на статтю [Пазинич, Стецюк, Манюк, 2011], присвячену результатам радіовуглецевого
датування кодацького ґрунту та валунного суглинку,
який багато років, незважаючи на його молодість,
вважався дніпровської мореною.
Оскільки дискутувати проблеми української хроностратиграфії справа невдячна, бо рано чи пізно
доведеться прийти (коли стане – пізно) до висновку
про необхідність її докорінного перегляду, то варто
одразу вивчати досвід наших сусідів.
При знайомстві з роботами європейських археологів, а вони є головними споживачами доробку палеогеографії [Neruda et al, 2009; Nádor et al, 2011; Simon
et al, 2008], звертає увагу на себе те, що вони, у своїй
практиці використовують головним чином дані абсолютного датування та археологічні матеріали. Геологічні аспекти їх у більшості цікавлять в плані петрографії, а не стратиграфії. Останнє домінує лише у теоретичних узагальненнях, все тих же палеогеографів,
де можна з певною мірою свободи поміркувати про
стадіали, інтерстадіали, ізотопні стадії, магнітні екскурси і т.п. При цьому європейські палеогеографи не
забувають посилатися на конкретні результати археологічних досліджень. До речі, на їхніх картах четвертинних відкладів нанесення археологічних матеріалів
є обов’язковим. Але не як місцевих places of interest, а
як узгоджувальний матеріал, адже має ж геологічна
будова збігатися з археологією, або навпаки, а не як в
Україні на стоянці «Міра», де розбіжність між археологічними та геологічними оцінками четвертинних
відкладів становить півмільйона років. І, на жаль,
приклад «Міри» не поодинокий.
В тому, що європейські країни, включно з колишнім
соцтабором, приєдналися до стрункої схеми чергувань
льодовиків з теплими періодами, немає нічого дивного.
Дещо дивним є те, що і Росія збилася зі «своего пути» і
теж поступово сприйняла її «как руководство к действию». Це видно з численних робіт А. А. Величка та Н.C.
Боліховської. Наприклад, у палеогеографічному атласі
А. А. Величко вже микулинське міжльодовиків'я відніс
на період 130-110 тис. років тому [2010, с. 34]. А Н.С.
Боліховська дніпровське зледеніння – на інтервал
140/145-200 тис. р. т. [2006].
Продовжимо далі аналіз досвіду наших сусідів.
Після реконструкції стратиграфічна схема Росії досягла міжнародного рівня і набула такого вигляду (таблиця). Принаймні прогалина 200-140/145 тис. років
була успішно заповнена [2006].
На жаль, цього не скажеш про українську палеогеографію. Там у нас і досі зяє «чорна діра». І хоча
польські палеогеографи люб’язно підвели до наших
кордонів межі чотирьох зледенінь, ми зупинили вибір
тільки на двох з них – Одри та Сану ІІ. Перше приблизно відповідає дніпровському зледенінню, але з
інтервалом приблизно 220-310 тис. років. Друге –
окському з інтервалом приблизно 430-505 тис. років.

Десь на тому рівні його вік визначений і у сучасній
російській схемі (таблиця).
Вік і тривалість льодовикових та міжльодовикових ритмів плейстоцену [ за Н.С. Боліховською, 2006 Кинутими

напризволяще виявилися два зледеніння: Нарви, вочевидь завдяки свій древності (близько 1 млн. років),
та Варти. З останнім ситуація не зовсім зрозуміла.
Якщо звернутися до історії, то його межу ще 1932
році академік С.А. Яковлєв проводив по долині
Прип’яті. Хоча й незначно, але цей льодовик порушив
державний кордон України. І цей інцидент потрібно б
було розглянути. Але порушник так і зостався не
покараним, хоча часи існування цього льодовика якраз і заповнили би вільну нішу.
На цьому варто припинити перераховувати недоліки у розвитку української геоморфології та палеогеографії, бо як у нас прийнято, скажуть: «Зроби краще!». Проте, треба нагадати, що я не називаю себе
палеогеографом і до проблем палеогеографії долучився зовсім недавно. І у цій статті торкнувся лише проблем, які лежать на поверхні, яких не побачити можна
тільки при дуже великому бажанні. Складається враження, що таке бажання присутнє у більшості фахівців української палеогеографії. Тому, мої роздуми
варто сприймати, як враження стороннього спостерігача.
Хто винен, що робити?
Висновками із матеріалу, викладеного вище, можуть стати побажання колегам-палеогеографам «дилетанта» від палеогеографії: по-перше, повністю відмовитися від результатів ТЛ-датування при проведенні досліджень подій антропогену в останні 100 –
150 тис. років; по-друге, повернутися до стратиграфічних схем В. І. Громова та інших, які використовувалися до періоду повної довіри результатам ТЛдатувань; по-третє, знайти у собі мужність визнати
помилки, обумовлені тиском домінуючих наукових
концепцій і наукових авторитетів, бачити і враховувати у своїй науковій діяльності «невигідні факти»,
застерігатися від пошуку місця власних результатів в

існуючих пануючих концепціях.Для тих, хто візьметься за цю важку працю є таке побажання. Зверніть
увагу, що крім еволюційної геоморфології, яка сьогодні вважається загальноприйнятою, розвивалася і
динамічна геоморфологія, зокрема формувалися
принципи катастро фізму.Сьогодні прийнято вважати,
що цей напрямок є прерогтивою американських вчених. А для нас це щось на зразок буржуазної пропаганди, яку ми «решительно отметаем».
Якщо згадати про пріоритет американців у вивченні післяльодовикових катастроф, то він тут є
досить сумнівним. Врешті решт, не вони є авторами
легенд про Біблейський потоп та Дарданський прорив. Пріоритет їх у тому, що вони майже сто років
тому помітили і дослідили сліди велетенських повеней кінця останнього зледеніння [Keenan lee, 2009].
Але нам тут теж є що згадати. Вікентієм Хвойкою,
який ще у 1901 році в своїй реконструкції палеогеографічних умов стоянки і долини Дніпра в цілому,
володіючи лише ембріональними тогочасними знаннями з гляціології, матеріалами власних розкопок
малесенького шматочка землі і керуючись здоровим
глуздом, відтворив історію існування стоянки, в якій
знайшли місце і післяльодовикові озера, і польодовикові повені. Як на мою думку палеореконструкція
Вікентія Хвойки є більш якісною, ніж сучасні.
Дуже схожу схему перебігу післяльодовикових
подій знаходимо і роботі Г. Підоплічка, яка стосується Новгород-Сіверської стоянки. Виходячи з масштабів руйнувань, та знаходження артефактів і палеонтологічних решток, він відповідальність поклав на це на
талі води льодовика [1949]. Серед сучасних природознавців Росії послідовно вивчають польодовикові
катаклізми М. Гросвальд [1974, 1998]А. Чепалига
[2004], А. Чубур [2005], Н. Рудой [2009]. Заслугами
останнього автора є те, що він відродив термін «дилювій», який багато десятиліть у словниках радянських часів коментувався як застарілий, а також ввів у

119

доказову модель фізико-математичну базу визначення
фізичних параметрів потоків9.
На жаль, реакцією на такі роботи в середовищі палеогеографів, і це неодноразово доводилося спостерігати, є відмахування рукою. Мовляв, про що тут говорити! Невже таким відношенням прикривається власна безсилість протистояти очевидним фактам. Вочевидь, запитаю я читача, як ще, ніж проявом велетенської енергії потоків, можна пояснити феномени описані В.Г. Пазиничем [2012] в Комсомольському гранітному кар’єрі? Те ж саме можна сказати і про Ярошівський кар’єр, де ми разом проводили дослідження
і виклали їх у спільній статті [2011]. Неспроможність
заперечити викладені факти та надати їм іншу інтерпретацію очевидна з того, що, незважаючи на неодноразові запрошення до дискусії, ми не почули ніякої
відповіді. Користуючись нагодою знову запрошую
колег-природознавців до відкритої дискусії.
Ортодоксальність наукових поглядів у науці, яка
не вибудована на строгих фізичних законах і математичних оцінках – річ дуже небезпечна. Добрим прикладом для доведення цієї тези стала у свій час радикальна зміна поглядів наполегливого і добросовісного
українського дослідника М.Ф. Веклича на проблему
походження лесів. Як позитивно стала розвиватися
українська палеогеографія опісля цього, загальновідомо. Наразі, сучасний стан цієї важливої галузі знання про природу Землі в Україні гостро потребує свого
«невгамовного Максима», як любовно називали його
колеги.
А наостанок, читаючи згадану роботу російських
палеогеографів, яка підштовхнула мене до «невеселих
роздумів», аналізуючи зміст роботи та склад авторів,
мені стало сумно від порівняння з «досягненнями»
української палеогеографії. І хоча знаю, що наукові
дослідження в Росії фінансуються Російським фондом
фундаментальних досліджень (РФФД), хоча і певен,
що російський науковець і рядка не напише, в експедицію не виїде, на конференцію не попрямує і т. п. без
гранта РФФД, а все ж питаю у колег рядками вірша
Віктора Баранова:
«Українці мої!
То вкраїнці ми з вами, чи як?
Чи в "моголах" і вмерти судила нам доля пихата?
Чи в могили забрати судилось нам наш переляк,
Що розцвів нам у думах смиренністю "меншого
брата"?»
Добре було б мати свого «Віктора Баранова» в
українській «фізичній географії», яка вже давно відмахнулася від пояснення життя природного середовища законами фізики, та, зокрема, у «геоморфології
та палеогеографії».

9

- дилюJвій (від лат. Diluvium — «потоп, повінь, паводок»)
— генетичний тип рихлих континентальних відкладів, що
виникає у процесі нагромадження осадів у каналах стоку
катастрофічних гляціальних суперпаводків із прильодовикових озер після проривів льодовикових загат у недавньому
геологічному минулому (кінець останньої льодовикової
епохи, 11—15 тис. до н. э.). Теоретично не можна заперечувати, що такі потоки могли існувати і на ранніх стадіях
зледенінь у схожих орокліматичних умовах.
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Постскриптум: автор «невеселих роздумів» глибоко вдячний колезі В.Г. Пазиничу за допомогу в орієнтуванні посеред океану публікацій з тематики, висвітленій у цій
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Stetsyuk V.V. SAD REFLECTION ON QUATERNARY
PALAEOGEOGRAPHY

It is about a number of fundamental scientific problems of
modern reconstruction of Quaternary environmental
conditions, which have been slowing down further
development of Quaternary palaeogeography that
logically complicates understanding of the natural
processes – hence reconstruction conditions for the
formation of archaeological cultures of Paleolithic,
complications of Quaternary stratigraphic significance,
understanding of the geological and geomorphologic
mapping of Quaternary deposits and events associated
with their formation. There are disputed questions of
reliability of modern methods of absolute age dating of
Quaternary sediments and causes of current stagnation in
the development of palaeogeography in Ukraine,
palaeogeography in the broadest sense of the importance
of this scientific direction to show an objective picture of
the history of relief development in Ukraine and
neighboring areas, the role of geomorphologic processes
in birth and death of archaeological cultures, in the
development of various economic activities, the
emergence of environmental problems associated with the
state of the environment, of which the earth relief and
geomorphologic processes of the recent past and modern.
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Шурига О.О., Нетеса Д.А.
ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Земельні ресурси є найважливішою частиною
природного середовища, що характеризується просторовим розміщенням, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами, виступають головним засобом виробництва в сільському і лісовому
господарстві, а також просторовим базисом для розміщення усіх галузей виробництва. Вони є невід'ємною і основною умовою життя і функціонування процесу суспільного виробництва, обумовлюють існування та використання інших природних ресурсів
(атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод,
рослинного та тваринного світу) [2].
Україна багата цінними природними ресурсами,
зокрема земельними . За даними Управління державного земельного кадастру станом на 1 січня 2012 року
землі сільськогосподарського призначення займають
42776,9 тис. га (70,9%). З них сільськогосподарські
угіддя, зокрема: рілля – 32498,5 тис.га (53,8%), перелоги – 277,2 тис.га (0,5%), багаторічні насадження –
895,9 тис.га (1,5%), сіножаті – 2411,5 тис.га (4,0 %),
пасовища – 5474,5 тис.га (9,1%) та інші сільськогосподарські землі – 1215,8 тис.га (2,0%) [7]. Ці дані
свідчать про надзвичайно високу сільськогосподарську освоєнісь країни.
Земельні ресурси є основним багатством Тернопільської області, адже вона є аграрним краєм. Про це
свідчить
площа
земель
зайнятих
сільськогосподарськими угіддями. Вона становить 1049,1 тис. га (76%) [3]. Тернопільська область розташувана в західній частині правобережного
лісостепу, в зоні з родючими ґрунтами і достатнім
зволоженням, що сприяє розвитку сільськогосподарського виробництва.
Сучасний ґрунтовий покрив області сформувався
під впливом ґрунтотворних порід, рельєфу, клімату,
рослинного покриву та господарської діяльності людини. На лесах і лесоподібних суглинках утворилися
чорноземні та сірі лісові ґрунти; на твердих карбонатних породах — дерново-карбонатні, на алювіальних
відкладах у долинах рік — лучні, лучно-болотні і
торфоболотні ґрунти (рис 1.).
Найбільшу площу в області (близько 72%) займають лісостепові опідзо-лені ґрунти, які об'єднують
такі підтипи: ясно-сірі лісові, сірі лісові, темно-сірі,
чорноземи опідзолені.
Ясно-сірі і сірі лісові ґрунти поширені в західній
та південно-західній частинах області на високих
плато і схилах. Східна межа поширення проходить по
вододілу Стрипи і Коропця. Вони сформувалися на
лесах і лесоподібних суглинках під лісовою рослинністю. Гумусовий горизонт у них незначний і майже
безструктурний, уміст гумусу невеликий (1,3-1,8%).
Ці ґрунти мають кислу реакцію, і тому для
підвищення їхньої родючості необхідне вапнування,
внесення органічних і мінеральних добрив.
Темно-сірі лісові грунти поширені в тих районах
області, що й ясно-сірі і сірі, але вони займають
знижені ділянки. Порівняно із сірими лісовими фунтами вони мають гумусований шар до 60 см, у верхній
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частині якого міститься 2,9-3,1% гумусу, а також
кращу структуру. Для збільшення врожайності культур у ці грунти потрібно вносити органічні та
мінеральні добрива.
Чорноземи опідзолені займають значні площі в
центральній та східній частинах Тернопільської
області. Вони утворилися на вирівняних плато під
лісовою і степовою рослинністю, доволі родючі, бо
мають глибокий гумусований шар (80-90 см), вміст
гумусу у верхньому горизонті 3,6-3,9%.
У тих місцях області, де ґрунтові води залягають
неглибоко, опідзолені ґрунти піддаються оглеєнню.
Унаслідок оглеєння виникають токсичні речовини
(закисні сполуки заліза, марганцю), тому на таких
фунтах не хочуть рости дерева.
Оглеєні опідзолені грунти мають поганий водноповітряний режим, тому що часто бувають перезволоженими. У них також підвищена кислотність. Для
поліпшення їхньої родючості необхідне проведення
агромеліоративних заходів, угноєння і вапнування.
Вони малопридатні для вирощування плодових і
ягідних культур.
Найродючішими в області є чорноземи типові.
Вони утворилися на лесах і лесоподібних суглинках
під ділянками степу в центральній та східній частинах
області. Ці грунти малогумусні (4-4,5% гумусу), лише
подекуди — середньо-гумусні (біля 8% гумусу). Глибина гумусового шару 80-90 см. Мають сприятливі
фізичні властивості, добре забезпечені поживними
речовинами.
Чорноземно-карбонатні грунти не мають
суцільного поширення, а трапляються окремими
ділянками в тих частинах області, де на поверхню
виходять вапнякові і крейдяні породи. Найбільше їх
трапляється в північній і північно-західній частинах
області та у Придністров'ї. Ці грунти мають досить
поживних речовин, але ці речовини малодоступні для
рослин. Гумусовий шар неглибокий (40-50 см), але
вміст гумусу значний (4-5%). Ґрунти сприятливі для
вирощування пшениці та цукрових буряків, але зовсім
несприятливі для садівництва і ягідництва.
Лучно-чорноземні ґрунти займають незначні
ділянки на знижених елементах рельєфу (днища балок, тераси рік), де близько до поверхні залягають
ґрунтові води. Ці ґрунти мають глибокий гумусований шар (до 120 см), значну кількість гумусу (5-6% у
верхньому горизонті), поживних речовин і сприятливі
для вирощування різноманітних сільськогосподарських культур, особливо овочевих. Нижні горизонти
такого ґрунту оглеєні у вигляді сизих і бурих плям,
що створює несприятливі умови для росту плодових
дерев. Тому для вирощування садів ці ґрунти
непридатні.
Лучні грунти утворилися на наносах у долинах рік
і балок, у глибоких зниженнях на плато, де близько до
поверхні підходять грунтові води. Як і чорноземи,
лучні грунти мають глибокий гумусований шар (50-70
см), містять 4,5-5,0% гумусу, чимало поживних речовин. Але вони постійно перезволожені, і в них

відбуваються процеси оглеєння. Основні площі лучних грунтів в області зайняті луками і пасовищами,
розорюється незначна їхня частина.
Лучно-болотні грунти сформувалися в заплавах
рік на перезволожених ділянках. Вони подібні до
лучних грунтів, але процеси оглеєння охоплюють усі
шари грунту — від гумусового горизонту до
грунтотвірної породи. У верхньому горизонті
міститься від 3 до 5,8% гумусу. Зайняті луками.
Болотні грунти поширені на заплавах рік, днищах
балок. Вони утворилися на алювіальних відкладах
при надмірному зволоженні. Поділяються на торфовоболотні грунти і торфовища. Торфово-болотні грунти
мають шар торфу, менший від 50 см, а торфовища—
понад 50 см. Використовуються ці грунти як пасовища і луки, подекуди вони осушені і використовуються
для розробок торфу.
Дерново-підзолисті
грунти
займають
0,5%
території області. Вони сформувалися в північній її
частині (Мале Полісся) на піщаних давньоалювіальних відкладах під сосновими лісами. їхній гумусовий горизонт становить 15-20 см, а вміст гумусу —
1,0%. Ґрунт безструктурний, вода проникає у глибокі
шари грунту і виносить із нього поживні речовини.
Це найменш родючі грунти в області. Для вирощування сільськогосподарських культур необхідно вносити в ці грунти вапно, добрива [4].
Деградація земель – природне або антропогенне
спрощення ландшафту, погіршення стану, складу,
корисних властивостей і функцій земель та інших
органічно пов'язаних із землею природних компонентів. Основними чинниками, що впливають на придатність земель для сільського господарства є ерозія,
крутизна схилів, загроза дефляції, перезволоженість,
кам’янистість, кислотність і радіоактивне забруднення ґрунтів.
Відповідно до наявних відомостей та моніторингу
стану використання земель в цілому по області в тій
чи іншій мірі знаходиться в обробітку 215,5 тис.га
еродованих та ерозійно-небезпечних земель. З них,
розміщено на схилах від 30 до 50 – 90,9 тис.га, від 50
до 70 – 41,8 тис.га і більше 70 – 14,3 тис.га [3].
Значна розораність ґрунтів і розчленування території
також призводять до збільшення площ ерозійних
земель А це веде до постійного скорочення сільськогосподарських угідь Унаслідок природної і штучної
ерозії з полів області виноситься понад 20 млн. т ґрунту і 1 млн. т гумусу за рік На ерозійних землях кожний рік недобирається значна частка врожаю сільськогосподарських культур [5].
Розвитку ерозійних процесів (утворенню ярів)
сприяє інтенсивне розорювання схилів горбів. Площа
еродованих земель безперервно збільшується і становить зараз 38,7% від площі ріллі. Найінтенсивніше
відбуваються ерозійні процеси в Монастириському,
Бережанському, Підгаєцькому, Збаразькому, Шумському і Лановецькому районах, у яких значна частка
земель розташована на крутих схилах. Вони посилюються в тих ділянках, де вирощують просапні культури (цукровий буряк, овочі тощо), і там, де проводиться оранка вздовж схилів [4].
Актуальною для області є і проблема яроутворення. Під впливом тимчасових водотоків яри ростуть,

виробляють поздовжній і поперечний профіль, стають
причиною посиленої ерозії прилеглих територій. У
ярах спостерігаються зміщення схилових відкладів у
тальвеги, ерозійно-денудаційні процеси на бортах
(опливання, осипання, обвалювання, дефлюкція та
поверхневий змив). В результаті значні площі земель
вилучаються із сільськогосподарського використання.
Крім того, яри, разом із густою мережею балок, улоговин
і
водотоків,
значно
утруднюють
сільськогосподарську діяльність (шляхом зміни форми полів, що часто унеможливлює використання
сільськогосподарської техніки тощо).
кам’янистих сільськогосподарських угідь у межах
області складає 18 тис. га.
Несприятливою природною властивістю є кислотність. Загальна площа кислих ґрунтів області становить 485 тис.га.
Найкращі для сільськогосподарського використання землі розташовані в центральних і південносхідних районах області (Гусятинському, Тернопільському, Теребовлянському, Чортківському). Найвища
частка малорентабельних земель знаходиться у Бережанському, Монастириському та Підгаєцькому районах. Загальний коефіцієнт антропогенного навантаження у Тернопільській області становить 3,6. Найбільший вплив на оточуюче середовище спостерігається у Підволочиському (3,9), Теребовлянському і Лановецькому (3,8) районах. Найнижчий коефіцієнт у
Бережанському (3,2), Монастирському і Шумському
(3,3) районах. Найсуттєвіший антропогенний вплив
відчувають східні та центральні райони [3].
Одним з деградаційних процесів на території області є зсуви. Зсуви – одні з найпоширеніших несприятливих екзогенних процесів на території України. На
Тернопільщині, згідно доповіді Міністерства з надзвичайних ситуацій України, нараховується понад 100
зсувів. Багато з них розташовані у межах населених
пунктів. Багато міст області розташовані у дуже складних інженерно-геологічних умовах, з контрастним,
розчленованим рельєфом. Серед них Кременець, Бучач, Заліщики, Гусятин, Теребовля, Чортків. На великій частині території поширені фронтальні зсуви та
блокові зміщення мас ґрунту. Такі зміщення
характерні для річкових долин, де на схилах
відслонюються
осадові
відклади
строкатого
літологічного складу. Причиною активізації зсувів у
цьому випадку є карстові або суфозійні процеси, а в
окремих випадках, ймовірно, і тиксотропні
властивості гірських порід.
Факторами активізації силових процесів можуть бути
також навантаження на схили або підрізання нижньої частини схилів при створенні виїмок, будівництві інженерних
комунікацій тощо [6].
Так, як земельні ресурси мають неоцінене, незамінне
значення у житті та розвитку людського суспільства, підтриманні екологічної рівноваги як в окремих регіонах, так і
в цілому на планеті, територіальну обмеженість продуктивних земель їхня охорона повинна базуватися на концепції
природоохоронного, ресурсозберігаючого, екологічно
безпечного та економічно ефективного використання природно-ресурсного потенціалу земельного фонду [2]. Враховуючи наявні деградаційні процеси області можна зробити
висновок, що для захисту земель від антропогенного
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Рис.1. Карта грунтів Тернопільської області.

навантаження, розорюваності земель, зсувів, яро утворень
потрібно здійснювати низку заходів. Програмою розвитку
земельних відносин у Тернопільській області на 2007-2015
роки передбачені такі заходи як відтворення родючості
грунтів , грунтові обстеження, рекультивація порушених
земель, консервація деградованих та малопродуктивних
земель.
Крім цього, ДП «Тернопільський науководослідний та проектний інститут землеустрою» завершено виготовлення робочого проекту землеустрою
щодо рекультивації порушених земель на території
Порохівської сільської ради Бучацького району на
площу 1,2 га, а також продовжувались роботи по роз-
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робленню аналогічної проектної документації на
території Вістрянської сільської ради Монастириського району на площу 1,0 га [3].
Площа земель, що вкриті ярами, щороку
збільшується, і на сьогодні становить біля 1800 га.
Коефіцієнт ярковості сільськогосподарських угідь
адміністративних районів Тернопільської області
досить високий – від 0,28 - 0,73 до 1,1 - 2,25% площі
[1]. Найбільш ураженими ярковою ерозією є Кременецький і Бережанський райони. Для зменшення
ерозійних
процесів
насаджують
полезахисні
лісосмуги, засівають травою схили ярів, будують

гідротехнічні споруди, проводять поперечну оранку
схилів [4].
Наведена
характеристика
стану
сільськогосподарських угідь Тернопільщини вказує
на можливість виникнення гострої кризи землекористування спричиненої ерозією ґрунтів [8].
В Бучацькому районі Тернопільської області
відбулись зміни площі сільськогосподарських угідь
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

за рахунок консервації деградованих та малопродуктивних грунтів .
Обмежуючим чинником використання сільськогосподарських угідь, який знижує їх продуктивність,
утруднює обробіток – є кам’янистість, яка визначається наявністю валунно-кам’яного матеріалу у ґрунтовому шарі на глибині до 50 см. Загальна площа

Таблиця 1 Консервація деградованих, малопродуктивних, техногенно-забруднених земель
Район
Площа району тис. га
Площа концервованих
земель, га
Бережанський
66,1
14
Борщівський
100,6
486
Бучацький
80,2
931
Гусятинський
101,6
94
Заліщицький
68.4
231
86,3
Збаразький
0
Зборівський
97,7
3709
Козівський
69,4
0
Кременецький
91,8
101
Лановецький
63,2
0
Монастирський
55,8
178
83,7
Підволочиський
177
Підгаєцький
49,6
566
Теребовлянський
113
1085
Тернопільський (без м. Тернополя)
74,9
880
Чортківський
90,3
673
Шумський
83,8
147
Всього
1308
9272
Таблиця 2. Порушення та рекультивація земель

Землі
Порушені, тис. га
% до загальної площі території
Відпрацьовані, тис. га
% до загальної площі території
Рекультивовані, тис. га
% до загальної площі території

2000
3,38
0,24
1,51
0,11
-

2005
2,11
0,15
0,88
0,064
0,0047
0,00034

До основних заходів спрямованих на покращення
ґрунтів можна віднести:
-Оцінка ґрунтів та їх раціональне використання.
-Обмеження використання мінеральних добрив.
-Правильна система землеробства, впровадження
сівозміни.
-Боротьба з ерозією.
-Покращення властивостей ґрунтів, підвищення їх
врожайності.
-Правильна система меліоративних заходів.
-Контроль вмісту забруднень.
-Моніторинг ґрунтів – аналіз, оцінка і прогноз стану
грунтів.
-Рекультивація порушених земель.
1. Ковальчук
І.
П.
Регіональний
екологогеоморфологічний аналіз. – Львів: Інститут українознавства,
1997. – 440 с.
2. Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. –
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.

2006
2,06
0,15
0,82
0,06
0,0045
0,00033

2007
2,06
0,15
0,82
0,06
0,0055
0,0004

2008
2,02
0,15
0,82
0,06
0,0017
0,00012

2009
2,07
0,15
0,79
0,057
0,0025
0,00018

2 Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Тернопільській області у 2009 році,
Тернопіль 2010
4 http://ukrtur.narod.ru/turizm/regionukr/ternop/harakter/grunt/grunt.htm
5 http://www.irp.te.ua/index.php?option=com_content&view=
article&id=34:2009-09-27-18-08-45&catid=9:2009-09-20-1510-26
6 http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=684
7 http://www.dazru.gov.ua/terra/control/uk/publish/article?art
_id=134612&cat_id=97786
8 http://ukrtur.narod.ru/personalii/ukrgeo/z/zablozkyybv/webzabl/anper/anp
ersi.htm

In this article degradation processes of agricultural
grounds of the Ternopol area were considered. The major
factors influencing suitability of lands for agriculture are
defined, namely: erosion, steepness of slopes, acidity and
etc. On the basis of the revealed problems a number of
actions directed on improvement of a condition of soils
and a way of minimization soil degradation in area was
offered.
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РОЗДІЛ 3. ПАЛЕОНТОЛОГІЯ, ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ, СТРАТИГРАФІЯ,
ЧЕТВЕРТИННІ ВІДКЛАДИ
Гоник Є.І.
ПАЛІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА N8 ШАХТИ
№ 4 ВЕЛИКОМОСТІВСЬКА ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ
Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн є
важливою паливно-енергетичною базою Західної
України. Продуктивними в басейні є кам’яновугільні
відклади, представлені візейським та серпуховським
ярусами нижнього відділу та башкирським ярусом
середнього відділу і які утворюють вугленосну
формацію. Одним із основних промислових пластів
басейну є вугільний пласт n8. Він залягає у відкладах
бужанської світи. В межах басейну даний пласт має
майже повсюдне латеральне поширення та інтенсивно
розробляється
нововолинськими
та
великомостівськими шахтами, причому зберігає робочу
потужність 0,6–2,3 м (за переважних значень 1,0–
1,2 м) на значній площі розвитку.
Флористичні залишки є головним компонентом
вугільних пластів. Склад рослинних решток впливає
на якість вугілля, його фізико-хімічні властивості і
шляхи використання в тих чи інших галузях
народного господарства. Вивчення складу решток є
необхідним для проведення детальної стратифікації й
кореляції вугленосних розрізів, палеогеографічних і
палеокліматичних реконструкцій.
Палінологічне
вивчення
вугленосної
формації
ЛьвівськоВолинського басейну проводилось А.М. Іщенко,
І.І. Партикою,
Н.З. Хмарським,
В.К. Тетерюком,
О.Г. Шварцман, А.В. Іваніною. Праці з вивчення
палінології вугілля ЛВБ є поодинокі. Це публікація
Н.З. Хмарського, В.К. Тетерюка (1957 р.), праця
О.Г. Шварцман у вигляді рукопису та посилання на
палінологічні дослідження О.Г. Шварцман [7].
З огляду на появу новітніх методів і методик
палінологічних досліджень, оновленої класифікаційної
системи палеозойських паліноморф М.В. Ошуркової, і
наступного вивчення фактичного матеріалу виникла
потреба детального палінологічного вивчення вугільних
пластів, зокрема пласта n8.
Головна мета палінологічного вивчення вугільного
пласта n8 на даному етапі такі: визначення
таксономічного складу міоспор, статистичний
підрахунок і визначення співвідношень головних
родів і видів міоспор, виділення категорій таксонів,
дослідження особливостей розподілу паліноморф у
розрізі пласта, визначення головних вуглетворних
рослинних асоціацій тощо.
На сучасному етапі досліджень палінологічно
вивчено
розріз
пласта
n8
у
шахті
№ 4 Великомостівська. Пласт n8 розрізу шахти
№ 4 Великомостівська
(товщина
150 см)
характеризується складною будовою – в ньому
виділено пачку гумусового (товщиною 50 см) і пачку
сапропелітово-гумусового
(38 см) вугілля, що
розділені аргілітовим прошарком (35 см) [7].
Препарати для дослідження люб’язно надані
А.В. Іваніною та О.Г. Шварцман. Загалом було
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вивчено 27 постійних препаратів, відібраних з розрізу
вугільного пласта n8 шахти № 4 Великомостівська.
Мікроскопічне вивчення об‘єктів здійснювалося на
біологічних мікроскопах "Біополам" та "Axiolab" при
збільшенні у 200-600 раз, і супроводжувалося
фотографуванням мацерату та окремих родів та видів
міоспор. Визначення кількості міоспор вели з одного скла
до 200 екземплярів. Таксономічне визначення міоспор
здійснювали за класифікацією М.В Ошуркової (2003 р.) [8].
Для отримання палінологічної характеристики кожного
зразка, фіксували: видовий і родовий склад міоспор;
загальну кількість і вміст окремих родів і видів; ступінь
насиченості мацерату міоспорами; співвідношення
паліноморф різних рослинних угрупувань.
Під час палінологічного дослідження вугільного
пласта n8 визначено понад 35 родів міоспор і пилку
(рис. 1). Загалом у розрізі вугільного пласта
переважають спори (99 %), тоді як вміст пилку менше
1 %. Пилок представлений родами Florinites Sc ho p f,
W il so n et B ent all (кордаїти) і Schulzospora
(птеридосперми).
За кількісними співвідношеннями виділяли
міоспори-домінанти (вміст в палінокомплексах понад
20 %), субдомінанти (5-20 %), рідкісні (до 5 %).
Для спектрів характерним є різноманіття рідкісних
форм, представлених 25 родами. До субдомінантів
зачислено 8 родів, до домінантів – два (рис. 2), але
вони за процентним вмістом значно переважають
(двоє родів складають від 91 до 97 % спектрів).
Субдомінанти
складають
до
9%
спектрів.
Незважаючи на значну кількість родів рідкісних
форм, вміст їх невеликий – загалом вони займають від
1 до 2 % спектрів (рис. 3).
До спор-домінантів зачислено міоспори роду
Densosporites (його вміст у розрізі пласта коливається
від 70 до 95 %), який в гумусовому прошарку вугілля
почергово змінюється міоспорами іншого роду
плауноподібних – Lycospora (вміст від 20 до 60 %).
Вище за розрізом першочергову роль відіграє
Densosporites.
Серед субдомінантів найпоширенішими є спори
родів Vallatisporites (материнська прив’язка невідома)
і Cingulizonates (селагінели), та менше – папороті
(роди Anapiculatisporites, Leiotriletes, Granulatisporites,
Lophotriletes, Acanthotriletes). Загалом, у всьому
розрізі вугільного пласта для спор–субдомінантів
характерне досить рівномірне поширення.
Серед рідкісних форм визначено: Secarisporites
lobatus Neve s, Bellispores nitidus (Ho r st) S ul li v a n,
Raistrickia fulva A r t u z , Callisporites nux B u tter wo r t h
et W illa ms , Punctatisporites minutus I b r ah i m,
Diatomozonotriletes saetosus ( Hacq u eb ar d e t B ar s s)
H u g he s et P la yf o r d , Simonozonotriletes intortus
(W altz) P o to n ie et Kr e m p , Ahrensisporites guerickei
(Ho r s t) P o to n ie et Kr e mp та ін.

Рис. 1. Схема розповсюдження головних родів міоспор та пилку у розрізі вугільного пласта n8 шахти № 4 Великомостівська
Львівсько-Волинського басейну. Склад вугілля: 1 – гумусовий, 2 – сапропелітово-гумусове. Літологічний склад вмісних
порід: 3 – аргіліт, 4 – сапропелітовий аргіліт. Кількість спор і пилку (у %): 6 – до 5, 7 – від 5 до 20, 8 – віл 20 до 40, 9 –
понад 40

Рис. 2. Кількість родів домінантів, субдомінантів та
рідкісних форм у розрізі вугільного пласта n8 шахти
№ 4 Великомостівська.

За характером поширення у розрізі виділяли:
транзитні таксони (з широким стратиграфічним
діапазоном), характерні (з вужчим поширенням – у
межах двох-трьох суміжних стратонів, що є масовими
в межах конкретного підрозділу, та керівні –
форми з вузьким (в межах одного стратону)
стратиграфічним поширенням. У розрізі пласта
транзитні таксони значно поширені, серед форм цієї
категорії визначено 18 родів, що займають 96 %
розрізу чи спектрів. Це роди Densosporites (B er r y)
B ut ter wo r t h et al., Lycospora (Scho p f, W i l so n et
B en ta ll) So me r s, Cingulizonates (D yb o v a et
J acho wi cz) B u tt er wo r t h, які значно поширені у
всій вугленосній формації. Менше трапляються
Anapiculatisporites P o to ni e et Kr e mp emend.
Os h ur ko v a, Granulatisporites (I b r a hi m) P o to ni e et

Рис. 3. Вміст (у %) домінантів, субдомінантів та рідкісних
форм
у
розрізі
вугільного
пласта
n8
шахти
№ 4 Великомостівська

Kr e mp , Lophotriletes N au mo v a, Convolutispora
Ho f f me is ter , S tap li n et Mello y, Schulzospora
Ko za n k e, Acanthotriletes (Na u mo va) P o to n ie et
Kr e mp , Microreticulatisporites (K no x) B ha r ad waj ,
Calamospora Sc ho p f, W il s o n et B e n tal l (рис. 4, 5).
Характерні форми також чисельні, але не мають
широкого поширення у розрізі вугільного пласта (14
родів – 3 % розрізу). Формами, що з’являються у
пізньому візе та існують протягом серпуховського ярусу
і визначені в спектрах вугільного пласта є:
Ahrensisporites guerickei (Horst) Potonie et Kremp,
Secarisporites lobatus Neves, Murospora irregularis Alpern,
Callisporites nux Butterworth et Willams. Підвищений
вміст їх відмічений у відкладах середнього карбону.
Міоспори Vestispora lucida Butterworth et Willams та
пилок Florinites visendus Ibrahim, Potonieisporites novicus
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Рис. 4. Кількість родів транзитних, характерних та керівних
форм у розрізі вугільного пласта n8 шахти
№ 4 Великомостівська.

Рис. 5. Вміст транзитних, характерних та керівних таксонів
у розрізі вугільного пласта n8 шахти № 4 Великомостівська.

Bharadwaj, які досить постійно трапляються в розрізі
вугільного пласта, з’являються в пізньому серпухові та є
характерними для середньокарбонових відкладів
Донбасу та Західної Європи. Епізодично поодиноко
трапляються типово нижньокам’яновугільні міоспори
Diatomozonotriletes saetosus (Hacquebard et Barss) Hughes
et Playford, Anapiculatisporites concinnus Playford.
Керівні таксони нечисленні, але серед них
трапляються стратиграфічно важливі види: Dictyotriletes
bireticulatus (Ibrahim) Potonie et Kremp, Raistrickia fulva
Artuz, Alatisporites pustulatus Ibrahim, які є однозначно
визначеними
біомаркерами
середньокарбонових
відкладів в розрізах карбону Донбасу та Західної
Європи. Так, Alatisporites pustulatus Ibrahim є
характерним для вестфалу Німеччини [9], Англії [10],
пенсильванію Північної Америки, середнього, верхнього
карбону Донецького басейну [11]. Вид Dictyotriletes
bireticulatus (Ibrahim) Potonie et Kremp трапляється у
відкладах вестфалу А – В Німеччини (Рурський басейн)
[9], вестфалу А – C (нижня частина) Англії [10],
середнього карбону Донецького басейну [11]. Raistrickia
fulva Artuz описана вперше у розрізах карбону
Туреччини та відома у Західній Європі з відкладів
палінозони FR (Raistrickia fulva–Reticulatisporites
reticulates), яку віділено в намюрі С [12], і до вестфалу
А. Наявність цих видів у вугіллі пласта n8 свідчить про
його середньокам’яновугільний вік.
Відновлення палеорослинності за палінологічними
даними показало, що головними вуглетворними
рослинами були плауноподібні – трав’янисті
(селагінели), і, менше, деревоподібні (лепідодендрони).
Кількість перших складає у прошарку гумусового
вугілля до 70 %, а вище за розрізом зростає до 80-95 %.
Другорядну
роль
відігравали
папороті
та
членистостеблові.
Вертикальний
розподіл
міоспор
рослинних
угрупувань у розрізі вугільного пласта нерівномірний,
характеризується
переважанням
міоспор
лепідодендронів у нижній частині розрізу (збагаченость
спектрів ліптинітовою речовиною тут менша), вище –
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насиченість спектрів спорами зростає, і серед рослин
переважають міоспори селагінел. У сапропелітовогумусовому прошарку вміст міоспор трав’янистих
плауноподібних спочатку зменшується, а потім, вище за
розрізом
знову
зростає.
Вміст
папоротей,
членистостеблових, пилку та інших рослин досить
стабільний в усьому розрізі пласта.
Отже, за палінологічними даними у розрізі
вугільного пласта n8 шахти № 4 Великомостівська
визначено 35 родів міоспор і пилку, серед них виділені:
спори таких категорій: домінанти (двоє родів складають
90 % спектрів), субдомінанти (8 родів - 9 %), та рідкісні
форми (25 родів – 1 % спектрів). Також визначені
транзитні таксони (18 родів, що займають 96 % розрізу),
характерні (14 родів – 3 % розрізу) і керівні (3 роди –
1 % розрізу). Останні, що схарактеризовані видами
Dictyotriletes bireticulatus (Ibrahim) Potonie et Kremp,
Raistrickia fulva Artuz, Alatisporites pustulatus Ibrahim
свідчать, що відносний вік вугілля пласта n8 шахти
№ 4 Великомостівська, є середньокарбоновий. Однак це
вимагає подальших досліджень і підтвердження іншими
палеонтологічними методами.
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Gonyk E.I. The peculiarities of distribution of
palynoorictocenosis of the coal bed n8 of the mine
№ 4 Velykomostivska of the Lviv-Volyn basin

It is investigated palynological composition of coal
bed n8 of the mine № 4 Velykomostivska of the LvivVolyn basin. It is determined main species of spore and

pollen, clarified stratigraphic position of the bed and
reconstructed paleovegetation.

Горобець Л. В., Попова Л. В.
ЗНАХІДКА СУБФОСИЛЬНИХ РЕШТОК SPERMOPHILUS SUPERCILIOSUS НА КАНІВЩИНІ: КОЛИ
Ж НАСПРАВДІ ВИМЕРЛА ТУНДРО-СТЕПОВА ФАУНА?
Вимирання тундро-степової фауни на початку
голоцену представляє собою приклад найближчої до
нас в часі біосферної кризи геологічного минулого. За
самим визначенням, специфіка біосферної кризи
полягає не в більш чи менш інтенсивному вимиранні
видів, а в перебудові біогеоценотичного покриву. При
цьому чим більш катастрофічною (швидкою і
докорінною) є перебудова, тим більш обґрунтованим
виглядає існування механізмів кризи на над-видовому
рівні. Причина полягає в тому, що етапність еволюції
не має обґрунтування в рамках синтетичної теорії
еволюції: на популяційно-видовому рівні немає ніяких
механізмів для забезпечення того, щоб в певні моменти
геологічного часу види вимирали цілими серіями.
Отже, ці механізми мають знаходитися на якомусь
іншому рівні організації (на біоценотичному і на рівні
біомів). Саме такого (запозиченого в значній мірі з
робіт В. В.Жеріхіна, Н. К. Верещагіна, О.О. Величка і
П. В. Пучкова [4, 1, 2, 10]) погляду на біотичні події і
зокрема на останню з них, пізньоплейстоцен/голоценову, притримуються автори.
Однак,
ця
остання
саме
в
плані
швидкості/докорінності вимирання фауни демонструє
важливі відхилення від теоретично очікуваного
паттерну. Якщо взяти масштаб ландшафтнокліматичних зон (або біомів), то виявиться, що на
території Євразії відбулися докорінні зміни і замість
єдиної тундро-степової зони з’явилося три (тундра,
лісова зона і степ) див., наприклад, [2, 11]. Але якщо
аналізувати тільки видовий склад фауни, то
виявляється, що саме на межі «плейстоцені-голоцен»,
практично, ніхто і не вимер 1 . Широко відома
1

Щодо вимирання видів на межі «плейстоцені/голоцен»:
Мамонт? Якщо брати в межах України, то наприкінці пізнього
плейстоцену його вже тут практично і не було, а якщо в межах
Євразії – то реліктові популяції залишалися в Сибіру ще
тривалий час після того. Печерний лев, печерна гієна? В
роботах І. Г. Підоплічко є спроби обґрунтування на основі
матеріалу літописів виживання цих хижаків аж до історичного
часу [7]. Звернення до такого нетрадиційного для палеозоолога
матеріалу як літописи пояснюється тим, що вивчаючі викопні
рештки мікротеріофауна голоценового віку, І.Г. Підоплічко
побачив своєрідність плейстоцен-голоценового вимирання.
Образно кажучи, види виявляли схильність вести себе як
«Нессі» і снігова людина (тобто виживати в складі маленьких
популяцій, не зважаючи на імбридинг і генетико-автоматичні
процеси), тоді як виходячи з постулатів СТЕ, цього бути не
повинно. Більше того, сам же І.Г. Підоплічко і виявив викопні
сліди «смертного вироку», підписаного цими генетикоавтоматичними процесами реліктовим популяціям (і наскільки
нам відомо, в цьому йому належить першість). Ідеться про
голоценові субфосильні рештки сліпушка Еllobius talpinus, у
яких частота трапляння мімомісної складки наближалася до
100 % [6], тоді як вже в популяціях другої половини середнього
плейстоцену ця архаїчна ознака становила не більше 50 %, а в
сучасних популяціях не більше 10%. Це зовсім не

перебудова традиційного мисливського господарства
на межі плейстоцен-голоцен свідчить, що екологія
колишнього тундростепу різко змінилася; але з
іншого боку, починаючи з робіт І.Г. Підоплічка,
практично всі, хто працював з теріофауною голоцену
України,
находили
численні
і
переконливі
підтвердження щодо того, що вимирання видів
тундро-степової фауни було розтягнуте в часі (а
іншими словами, конкретно в момент руйнування
тундро-степових угруповань і заміни їх голоценовими
вимирань видів не відбувалося).
Звичайно, в повній мірі твердження про
відсутність вимирання видів на фоні кризи
плейстоценових
тундростепових
угруповань
стосується дрібних ссавців, але якщо вимирання ми
будемо розуміти як подію популяційно-видового
рівня, різниця між дрібними і крупними тваринами
буде тільки кількісна: ареал, достатній для сталого в
часі існування популяції мишей може бути
недостатнім для сталого існування популяції коней;
кількість популяції, що достатня для тривалого
існування популяції r-стратегів, ставить під загрозу
вимирання популяцію К-стратегів. Тобто, вимирання
в крупному розмірному класі будуть іти швидше, ніж
в дрібному, і тільки. Але вказану вище головну
суперечність пізньоплейстоцен/голоценової події це
не знімає: по закінченню формування в голоцені
біомів сучасного типу, іншими словами, по вимиранні
тундро-степової плейстоценової фауни, всі види, що
складали її, продовжували існувати, хоча і на більш
або менш скорочених ареалах.
Це спонукає поставити питання про те, на основі
чого формуються пріоритети природоохоронної
політики: про роль вимирання видів під час
біоценотичної кризи. Що це – одна із причин кризи
або один із її результатів? Перебудова екологічної
структури біомів без істотної зміни видового складу
(часткова аналогія з філоценогенезом без філогенезу
В.В. Жеріхіна) – це правило або виключення? До
якого саме варіанту сценарію біотичної кризи має
тяжіти сучасна ситуація? Для відповіді на ці питання
будуть мати вагоме значення особливості процесу
заміщення
тундро-степових
плейстоценових
угруповань голоценовими.
Нові знахідки на Канівщині субфосильних решток
крупних пустельно-степових ховрахів підроду
Сolobotis, що належать до вимерлого виду
Spermophilus superciliosus, тільки трохи не дотягують
до тих практично зовсім свіжих мамонтів і печерних
левів, яких І. Г. Підоплічко шукав по сторінкам

випадковість: у найбільш молодих за віком решток сліпушків з
сучасного руслового алювію Дніпра (перша група фосильності,
голоценові рештки), частота трапляння мімомісної складки
також висока.
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літописів як доказ опортуністичної поведінки видів
тундро-степової фауни в голоценових ценозах [7].
Наряду з колоботісами знайдені також черепи
ховрахів номінативного підроду, S. odessanus, який на
території Канівщини вимер наприкінці ХХ сторіччя.
Аналізу цих знахідок і їх ролі для розуміння
закономірностей вимирання тундро-степової фауни
присвячується дана публікація.
Геологічна будова
Знахідки приурочені до території Канівських
дислокацій, зроблені в Костянецькому кар’єрі, що
розташований на північній околиці м. Канєв Черкаської
обл. В південній стінці кар’єру зверху вниз
відслонюється:
1) супісок рудувато-жовтий, що поступово
переходить в суглинок того ж кольору неясно
шаруватий, до якого приурочені знахідки ховрахів; на
підстелюючих відкладах залягає з розмивом. Загальна
потужність 1-1,5 м.
2) суглинок лесоподібний, палево-жовтий, в верхній
частині неясногоризонтально-шаруватий, потужністю
біля 2 м.
3) піски світло-жовті і світло-сірі кварцеві
нешаруваті і неясногоризонтальношаруваті потужністю
біля 5 м. Нижній контакт озалізнений, представлений
пісками різнозернистими з уламками і гальками
підстелюючих бучацьких вапняків та невеликими
катунами глин. Вважається алювієм іршанської світи [5].
В один із попередніх сезонів була зроблена спроба
отримати для цих відкладів мікротеріологічну
характеристику, але крім нечисленних і вкрай
фрагментарних зубів мікротін, вона не дала результатів.
4) зеленкувато-сірі кварц-глауконітові піски і
пісковики бучацького регіоярусу нижнього еоцену.
Матеріали: Spermophilus superciliosus: череп без
слухової області, (1), права гілка нижньої щелепи з повним
зубним рядом (1). S. odessanus: череп (2), ліва гілка нижньої
щелепи з повним зубним рядом (1). Крім черепів, виявлені
також рештки посткраніального скелету.
Тафономія. Характер збереженості решток близький
до такого кротовинних тафоценозів, але є і відміни:
поверхня кісток зазнала впливу агресивних ґрунтових
розчинів, скелети далеко не повні (наприклад, обидві
нижньощелепні гілки не належать жодному з виявлених
тут черепів); нарешті, в розрізі не видно обрисів кротовин.
Все це можна пояснити повільним зміщенням
кістковмісного шару вниз по схилу (подібна ситуація
спостерігається в верхньому кістковмісному шарі
місцезнаходження Котовка [8]): делювіальні схилові
процеси розчинили органічну складову заповнення
кротовин і помітно розсунули кістки.
В цілому ж кістковмісний шар представляє собою ті
самі відклади, де первинно були розташовані гніздові
камери: слабко проникний для води супісок зберігав сухою
нижню піскувату верству, до якої виключно і були
приурочені рештки. В лесоподібних суглинках шару 2
кістки не виявлені.
Саме відслонення – зовсім невеликий останець,
зрізаний з півночі стінкою кар’єру, з заходу Костянецьким
яром, а з південного заходу – коротким широким правим
відвершком Костянецького яру. Яр пересікає структури
Канівських дислокацій вхрест простягання. Відвершок,
вірогідно врізався в відносно пухкі відклади
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середньочетвертинного алювію крила антиклінальної
складки, ядро якої представляє собою діапір юрських глин
вгору по ходу яру. Тобто, первинно колонія ховрахів була
розташована на південному схилі високого пагорбу. Схил
був складений пісками, захищеними від розмивання
делювіальними, а можливо, також і моренними
суглинками (дніпровська морена відслонюється на
протилежному борті згаданого відвершку). Тоді
досліджене відслонення представляє собою південну
периферію території колонії, основна частина якої
зруйнована відвершком. Умови для колонії ховрахів тут
оптимальні: південний схил пагорбу; піщані відклади,
згори захищені від води супіском – тепло, сухо, немає
ризику підтоплення навесні. Тому не дивує повторне
використання пагорба: спочатку S. superciliosus, потім S.
оdessanus.
Розмірні показники і морфологія черепа S.
superciliosus (рис. 1, табл. 1) з певністю свідчать про
приналежність решток крупної форми ховраха із
Костянецького кар’єру до підроду Сolobotis (опуклий
профіль черепа, припідняті краї орбітальних відростків,
розширення рострума в його передній третині). Череп і
щелепа із Костянецкого кар’єру взагалі ближче до S.
fulvus, ніж до S. major, в той же час череп S. fulvus не
только більше, але і масивніше, задня вирізка нижньої
щелепи у нього менш глибока. Крім того, S. fulvus ніколи
не був поширений в Приднепров’ї, а S. superciliosus в
пізньому плейстоцені і навіть голоцені був звичайним
[3]). Єдина особливість, за якою рештки S. superciliosus із
Костянецького кар’єру дещо відхиляються від діагнозу
підроду – досить значна ступінь розвитку гіпоконіда на
P4. Але і ця ознака не виходить за межі мінливості S.
superciliosus (наприклад, в вибірці пізньоплейстоценових
S. superciliosus з Новгород-Сіверського містонаходження
деякі екземпляри мають не менш розвинутий гіпоконід
P4). Інші особливості будови оклюзивної поверхні –
розвиток метастіліда на всіх нижньощічних, мезостиль на
обох наявних M2, парастиль на одному з них –
виглядають досить архаїчно. Це дещо схоже на
вищезгаданих сліпушків з мімомісною складкою [6], хоча
і менш виразно – порівняно з сучасними видами підроду
Сolobotis S. superciliosus був досить горбкуватозубий, і
костянецькі знахідки на цьому фоні не так вже ріжуть
око.
Черепи S. odessanus з Костянецького кар’єру (за
віком, практично, сучасні, дають бурхливу реакцію з
перекисом водню) відрізняються від більшості
сучасних популяцій виду тільки високою частотою
додаткових горбків щічних зубів. Наприклад,
мезостилі M1-2 наявні в 100% випадків, тоді як частота
трапляння тої ж ознаки у сучасних представників
виду – близько 5%. В теперішній час вододіли в
області верхів’їв Костянця вкриті лісом. Очевидно,
черепи S. odessanus належать останнім мешканцям
даної колонії, існування якої закінчилося залісненням
степових ділянок, яке на території Канівщини
продовжується і сьогодні – там де відсутній
антропогенний прес, наприклад, на території
Канівського природного заповідника.
Вимирання тундро-степової фауни
Причини зникнення з Костянецького пагорбу
колонії S. odessanus, рештки яких тут розглядаються,
очевидні – це зникнення степових ділянок. Крапчасті

Рис. 1. Череп і нижня щелепа Spermophilus superciliosus Костянецького кар’єру
Таблиця 1. Розмірні показники верхнього і нижнього зубного ряду Spermophilus superciliosus Костянецького кар’єру у
порівнянні з границями мінливості сучасних і викопних представників підродів Сolobotis и Citellis (всі порівняльні дані
наведені за Громовим з співавт., [3])

Сolobotis
Альвеолярна
довжина Р3-М3
Коронарна
довжина P4-M3

Citellis

S. fulvus

S. superciliosus

S. major

S.
superciliosus
(Костянець)

12,9-15,1

12,3-13,2

11,7-12,2

12,94

8,25-9,75

11,7-14,6

11,3-13,1

10,5-12,6

10,96

7,8-8,8

ховрахи, S. odessanus мешкали на території
Канівщини ще в 80-х рр. ХХ сторіччя.
Щодо S. superciliosus, то проблему становить не
так його вимирання в голоцені, як його виживання. S.
superciliosus належить до підроду крупних пустельностепових ховрахів Соlobotis. Поширений, починаючи
з
другої
половини
середнього
плейстоцену
(місцезнаходження Халеп’я) [9]. Були дані про те, що
S. superciliosus продовжував існувати на території
України і в голоцені (S. s. birulai в мезоліті Криму і
рештки першої групи фосильності сучасного
руслового алювію Дніпра, які за ступенем фосилізації
теж вважаються голоценовими) [3]. Але те, що він
продовжував існувати в Придніпров’ї аж до відносно
недавнього, вже, видимо, історичного часу (його
рештки, як і рештки S. odessanus виглядають зовсім
нефосилізованими) – суперечить усьому, що ми
знаємо як про маленькі реліктові популяції, так і про
велику тундростепову фауну.
Спеціалізації S. superciliosus до рослинності і
ландшафтів тундростепу виражені набагато краще,
ніж у по суті зеленоїдного S. odessanus. В раціон S.
superciliosus грали суттєву роль і соковиті корми
(цибулини, соковиті стебелі солянок, тощо) і дуже
грубі (про це можна заключити як виходячи з
морфології зубної системи, так і по аналогії з S. fulvus,
видом, екологічно близьким і, очевидно, нащадком S.
superciliosus). Крім того, S. superciliosus – мешканець
сухих, сильно відкритих і високо мозаїчних степів (в
цьому схожий на сіноставця). Крім того, він і
крупнішій від того ж S. odessanus (крупніший рівно
настільки, щоб виправдати правило Хатчінсона і
позбавитись конкуренції) – це також мало б внести
дещо в темпи його вимирання. Але не внесло.
Висновки.
В
умовах
деструкційного
філоценогенезу (за В.В. Жеріхіним [4]), або іншими
словами, в умовах некомпенсованого вимирання [10],
події вимирання видів можуть запізнюватись

S. suslicus

порівняно з трансформацією ценозів на строк до 10
тис.
років
(принаймні,
це
той
найбільш
оптимістичний максимум, який дозволяє припустити
костянецький S. superciliosus). Генетико-автоматичні
процеси при цьому мають місце, але чомусь не
доводять реліктові популяції до вимирання. Значне
відставання подій на популяційно-видовому рівні від
подій на біоценотичному, на нашу думку, представляє
собою
характерну
рису
деструкційного
філоценогенезу. Зокрема саме цим деструкційний
філоценогенез має відрізнятися від трансформаційного, в ході якого такі релікти швидко
витісняються.
Якщо так, то, як не дивно, сучасні події в
біогеоценотичному покриві планети слід розглядати
як трансформаційний філоценогенез, тоді як
голоценовий
філоценогенез
був
типово
деструкційним.
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Gorobets L. V., Popova L. V.
SUBFOSSIL SPERMOPHILUS SUPERCILIOSUS OF
THE KANIV REGION, OR THE TRUE TIME OF
THE TUNDRO-STEPPE FAUNA EXTINCTION
The new findings of subfossil Spermophilus superciliosus
remains near Kanev (Cherkassky region, Ukraine) have
been considered from the point of view of tundra-steppe
fauna extinction. Spermophilus superciliosus was highly
specialized to tundra-steppe communities. Its nearly recent
remains are an essential proof of I. G. Pidoplichko’s ideas
of long-term surviving of the tundra-steppe mammals small
populations after tundra-steppe ecosystems destruction.
The authors suppose these phenomena are explained by the
theory of phylocoenogenesis. During the destructive
phylocenogenesis, as opposed to the constructive one,
displacement of the previous biota representatives should
be delayed.

Гоцанюк Г., Мураль М.
НОВІ ДАНІ ДО ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТИФІКАЦІЇ ЮРСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПЕНІНСЬКОЇ
ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ.
Пенінська зона (або зона Скель) у геологічному
відношенні є дуже складною структурно-тектонічною
спорудою. Повторюючи конфігурацію Карпатської
дуги, ця зона вузькою смугою, ширина якої змінюється
від декількох сотень метрів до кількох кілометрів
(максимальна ширина 18 км), простежується на протязі
майже 750 км від району Пояна Ботизей у Румунії, через
усі Українські Карпати (в їх південно-східній частині
вона зникає під насувом молас Закарпатського прогину),
потім через усі Західні Карпати, аж у Східні Альпи, до
Віденського басейну. У межах Українських Карпат
Пенінська зона представлена фрагментарно – лише її
південно-східним закінченням. На нашій території вона
у вигляді окремих виходів відслонена в басейнах рік Уж,
Латориця, Боржава і повніше, суцільною смугою – у
басейні р. Лужанки.
Характерною рисою геологічної будови Пенінської
зони є наявність у ній численних скельних виходів,
складених переважно верхньоюрськими, рідше средньоі нижньоюрськими відкладами, що у вигляді
різнорозмірних
олістолітів
знаходяться
серед
верхньокрейдових
мергелистих
утворень.
Найпоширеніші з них – олістоліти, складені породами
мальму –
представлені переважно рожевими
кріноїдними вапняками оксфорду та кімериджу, а також
титонськими ясно-сірими, тонковерствуватими, інколи
масивними вапняками з тоненькими проверстками
кременів, аргілітів, мергелів.
Природа походження юрських вапнякових брил і
рідше брил, складених вулканогенними утвореннями
різного складу, багатьма дослідниками трактувалася порізному. Зокрема московські геологи А. Богданов, В.
Славін, М. Муратов, І. Гофштейн, та ін. вважали, що
Карпати складені великими антикліноріями. Українські
геологи О. Вялов, Я. Кульчицький, М. Ладиженський та
ін. відстоювали точку зору французького геолога М.
Люжона, який довів насувну будову Альп, що було
перенесено також на Карпатський регіон, а саме, що
Карпати поділяються на структурно-фаціальні одиниці,
обмежені значними насувами і що саме з цими
тектонічними процесами пов’язане походження
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олістолітів
чи
олістростромів,
складених
верхньоюрськими вапняками. На теперішній час
покривна будова Карпат є загально прийнятою і в нікого
не виникає сумнівів відносно наявності тут структурнофаціальних зон, розділених значними регіональними
насувами.
Стратиграфічне розчленування і кореляція цих відкладів
базувалася в основному на літологічних особливостях
певних
фрагментів
розрізів,
на
умовних
співвідношеннях між ними і на вивченні окремих
розрізнених
знахідок
рештків
палеоорганізмів.
Упродовж усієї історії вивчення юрських відкладів
Пенінської зони Українських Карпат лише одна група
макроорганізмів – брахіоподи вивчено систематично і
описано монографічно Е. Тхоржевським [16]. Інші
палеоорганізми, зокрема керівні групи фауни для
стратиграфії мезозою (амоніти, наутилоідеї, белемніти)
досліджені спорадично, а результати палеонтологічних
досліджень юрських відкладів Пенінської зони
українського сегменту Карпат відображені в окремих
публікаціях В. Гаврилишина, Т. Каленіченко, Г.
Кримгольца, Є. Мігачової написаних ними у
співавторстві з С. Кругловим [1, 10–13]. Але, нажаль,
зразків, точних прив’язок місць відбору, детального
опису та зображення, на які посилаються ці дослідники
не збереглося. Практично на сьогодні немає об’єктів для
подальшого
детального
вивчення,
порівняння,
переопису чи біостратиграфічної ревізії. Згаданими
авторами були виділені в юрських відкладах місцеві
стратиграфічні підрозділи – світи: Приборжавська,
Перечинська, Жубраківська, які не мають чітко
встановленого об’єму та меж через відсутність
суцільного розрізу Пенінської зони, а є лише зведений, і
що не відповідає до вимог Стратиграфічного кодексу
України.
Через
стан цієї актуальної
проблеми –
палеонтологічне обґрунтування стратифікації юрських
відкладів Пенінської зони Українських Карпат і постало
дане завдання: провести розшуки в них рештків
архістратиграфічних груп палеофауни – амонітів та
белемнітів.

Таблиця 1. Зональна схема стратиграфії юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат
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МСШ

3

нижній

Кімеридж
ський

верхній

Оксфордськ
ий

верхній
середній

нижній

нижній

Ю

Р

С

Келовейський

Ь

К

А

Верхній /

Мальм

Титонський

верхній

верхній
cередній
нижній

Батський

середній

нижній
4

верхній
Байоський

Середній /

Догер

верхній

нижній

Біозональна стандартна шкала за
амонітами
(Ogg et al., 2008)
Бореальна провінція

5
Subcraspedites preplicomphalus
Subcraspedites primitivus
Paracraspedites oppressus
Titanites angulformis
Galbanites kerberus
Galbanites okusensis
Glaucolithites glaucolithus
Progalbanites albani
Virgatopavlovia fittoni
Pavlovia rotunda
Pavlovia pallasioides
Pectinatites pectinatus
Pectinatites hudlestoni
Pectinatites wheatleyensis
Pectinatites scitulus
Pectinatites elegans
Aulacostephanus autissiodorensis
Aulacostephanus eudoxus
Aulacostephanus mutabilis
Rasenia cymodoce
Pictonia baylei
Ringsteadia pseudocordata
Perisphinctes cautisnigrae
Perisphinctes pumilus
Perisphinctes plicatilis
Cardioceras cordatum
Quenstedtoceras mariae
Quenstedtoceras lamberti
Peltoceras athleta
Erymnoceras coronatum
Kosmoceras jason
Sigaloceras calloviense
Proplanulites koenigi
Macrocephalites herveyi

Clydoniceras discus
Oxycerites orbis
Procerites hodsoni
Morrisiceras morrisi
Tulites subcontractus
Proсerites progracilis
Zigzagiceras zigzag
5
Parkinsonia parkinsoni
Garantiana garantiana
Strenoceras niortense
Stephanoceras humphriesianum
Sonninia propinquans
Witchellia laeviuscula
Hyperlioceras discites

Амонітові зони
Українських Карпат

6

Супроводжуючі види

7
Phylloceras
serum
Opp,
Haploceras
tithonium
O p p .,
Neolissoceras
gzasi
O r b .,
Lytoceras quadrisulcatum O p p .

Punctaptychys punctatus voltz. var.
typical F r a n t h ., Rhynchonella
lacunasa Q u e n s t ., Lima cf.
alterhicostata B u l .
Hibolites girardoti Lo r ., H. cf.
pressulus Q u e n s t ., Sowerbyceras
tortisulcatum O r b .

Peltoceras athleta

6
Parkinsonia parkinsoni

Stephanoceras
humphriesianum

Peltoceras rollieri J e a n - n e t . ,
Paracenoceras cf. okensis N i c i t . ,
Paracenoceras cf. calloviensis
O p p . , Pugomalus caftoma D e s .,
Bothriopneustes lorioli F o u r t .,
Terebratula hungarica S e u s s .,
Cancasella trigonella R o t h p l .
Pachyteuthis excentralis Y o u n g
et
Bird,
Cylindroteuthis
puzosiana O r b i g n y, . C. spicularis
Phillips
Dinolytoceras crimea S t r e m .,
Holcophylloceras
zignodianum
O r b ., Calliphylloceras disputabile
Z i t t ., Perisphinctes defrancei Orb.

7
Oppelia cf. subradiata S o w., O.
(Oxycerites) cf. limosa B u c k .,
Leptosphinctes cf. vermiformis
B u c k .,
L.
leptus
B u c k .,
Phylloceras asisbekovi Ka k h .,
Eurystomiceras
polyhelictum
Bockh,
Pseudophylloceras
kudernatschi
Hauer,
Calliphylloceras heterophylloides
O p p .,
Stephanoceras
deslongchampsi
Defrance,
Thysanolytoceras
cf.
cinctum
B e s n ., T. eudesianum O r b .,
Valentolytoceras
cf.
elegans
B e s n .,
Calliphylloceras
cf.
subdisputabile R o s t .
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Ааленськ
ий
Тоарськи

cередній
нижній

верхній

Синемюрськи
й

Плінсбахськ
ий

й

cередній

Гетта
нзьки
й

Нижній / Л е й а с

верхній

нижній
верхній

нижній

верхній

нижній

Graphoceras concavum
Brasillia bradfordensis
Ludwigia murchisonae
Leioceras opalinum
Pleydellia aalensis
Dumortieria levesquei
Grammoceras thouarsense
Haudia variabilis
Hildoceras bifrons
Harpoceras falciferum
Dactylioceras tenuicostatum
Pleuroceras spinatum
Amaltheus margaritatus
Prodactylioceras davoei
Tragophylloceras ibex
Uptonia jamesoni
Echioceras raricostatum
Oxynoticeras oxynotum
Asteroceras obtusum
Caenisites turneri
Arnioceras semicostatum
Arietites bucklandi

верхній

Schlotheimia angulata

нижній

Alsatites liasicus
Psiloceras plаnorbis

За останні два десятки років думки попередників про
сприятливі палеоекологічні умови для існування біоти в
юрському Карпатському морі було грунтовно
підтверджено у публікаціях Р. Лещуха, Г. Гоцанюк, М.
Мураля [2-9, 14-15]. В процесі досліджень юрських
відкладів
Пенінської
зони
проведених
в
Приборжавському
(старі
та
нові
виробки),
Новоселицькому та Перечинському кар’єрах вдалося
виявити нові численні рештки різних палеоорганізмів, і
зокрема найважливішої для стратифікації і кореляції
юрських відкладів групи – амонітів (понад 300
екземплярів).
У результаті проведеного нами детального
монографічного вивчення амонітів, серед яких
визначено та опубліковано понад 50 видів, вдалося
встановити 11 хронозон (Alsatites liasicus, Asteroceras
obtusus, Eсhioceras rarecostatum, Uptonia jamesoni,
Dactylioceras temicostatum, Harpoceras falcifer,
Grammoceras thouarsense, Leioceras opalinum,
Parkinsonia parkinsoni, Leioceras opalinum, Peltoceras
athleta) вперше для юрських утворень Пенінської зони
Українських Карпат та підтвердити дві (Ludwigia
murchisonae і Stephanoceras humphriesianum) виділені
раніше. Ці дані є надійним палеонтологічним
обґрунтуванням
стратонів
юрської
системи
Міжнародної стратиграфічної шкали – ярусів і хронозон
у відкладах Пенінської зони Українських Карпат (табл.
1).
Щодо систематичного складу в нашій колекції
встановлено три підряди Phylloceratina, Lytoceratina,
Ammonitina, які включають 15 родин – Phylloceratidae
Zittel (6 видів), Holcophylloceratidae Druzczic (2 види),
Lytoceratidae Neumayer (5 видів), Nannolytoceratidae
Spath (1 вид), Schlotheimidae Spath (1 вид), Arietitidae
Hyatt (9 видів), Polimorphitidae Hayg (1 вид),
Dactylioceratidae Hyatt (1 вид), Harpoceratidae Zittel (3
види),
Graphoceratidae
Buckman,
(4
види),
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Ludwigia murchisonae
Leioceras opalinum

Grammoceras
thouarsense

Harpoceras falciferum
Dactylioceras
tenuicostatum

Uptonia jamesoni
Eshioceras raricostatum
Asteroceras obtusum

Arietites bucklandi

Alsatites liasicus

Ludwigia literata B u c k ., L.
carinata B u c k ., Leioceras acutum
Q u e n s t ., Lytoceras ophioneum
B e n e s .,
Lioceras
costosum
Quenst.
Grammoceras saemanni D u m o r .,
Mesotenthis triscissa Go n ., M.
tripartita (S c h l o t .), M. oxycona
H e l l ., M. conoidea O p p ., M.
piramidalis Z i e t e n , M. banzensis
K o l b ., Hamatotenthis breviformis
V o l t z , Dactylioceras commune Sow.

Bisiphites
striatum
S o w.,
Possalotenthis ima Lo n g ., P.
brugier O r b ., P. aplicicurvata B l .,
Hastites chormonthensis M a y.,
Androgynoceras
capricornus
(S c h l o t .).
Echioceras
declivis
T r u e n .,
Vermiceras
cf.
spiratisium
Q u e n s t ., V. nodotianum (O r b .),
Coroniceras cf. kridion (Z i e t e n ),
Arietites cf. romanicus U h l .,
Arietites
biculcatum
B r u g .,
Arnioceras cf. ceras H ya t t .
Schlotheimia сharmassei O r b .,
Cardinia hybrica S o w., C. listeri
S o w., Gryphaea incurva S o w.

Stephanoceratidae Neumayr (2 види), Parkinsonidae
Buckman (1 вид), Oppeliidae Dovwille (2 види),
Perisphinctidae Steinmann (4 види), Аsridoceratidae Zittel
(1 вид).
Детальне вивчення систематичного складу амонітів,
які мають вузьке стратиграфічне та значне географічне
поширення і є характерними формами для багатьох
регіонів Середземноморської палеозоогеографічної
області, дає підстави деталізувати стратиграфічну схему
юрських відкладів Українських Карпат та проводити
палеонтологічно надійно обґрунтовані кореляції
стратиграфічних підрозділів виділених на нашій
території зі стратонами Західних (Польських і
Словацьких) та Південно-Східних (Румунських) Карпат.
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Hotsanyuk Halina, Mural Mykhailo
NEW EVIDENCE TO JUSTIFY STRATIFICATION
OF THE JURASSIC SEDIMENTS FROM
PIENNINE ZONE OF THE UKRAINIANE
CARPATHIANS.
As a result, a detailed study of cephalopods from the
Jurassic Pennine zone of the Ukrainian Carpathians we
have argued according to paleontology and proved using
ammonites that all layers are present here. Also for the
first time out 13 hronozones of Jurassic system for this
area we have picked

Дорошкевич С.П. , Казмірчук С.І.
ЗМІНИ ПРИРОДНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ У ПЛЕЙСТОЦЕНІ
ЗА ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРІЗУ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ БІЛЯ с. БЕЗІМЕННЕ
Природні умови будь-якої території не завжди були
такими, якими ми їх бачимо сьогодні. Реконструкцією
природних обстановок минулого займається галузь
науки, яку називають палеогеографією. Відомості про ті
чи інші палеогеографічні обстановки, події та процеси,
які відбувались у минулому, отримують на основі
досліджень відкладів, що збереглися з того часу. Будьякі палеогеографічні реконструкції спираються на
принцип актуалізму, згідно з яким фізико-географічні
умови формування відкладів минулого порівнюються з
обстановками сучасності, де утворюються подібні типи
відкладів.
Проведені нами палеогеографічні дослідження
стосуються порівняно недавнього проміжку часу (в
геологічному розумінні) - плейстоцену, а саме,
починаючи від часу поширення максимального
покривного зледеніння (дніпровського) на території
України (близько 290-180 тис. р. т. [5, 9]) до сучасності.
Реконструкції змін природних умов у плейстоцені були
проведені на основі дослідження четвертинних
порід (сучасних і викопних ґрунтів, лесів та
флювіогляціальних відкладів) у розрізі біля с. Безіменне.
Розріз знаходиться на відстані 1 км на захід від
с. Безіменне, Козятинського району Вінницької області,
у кар’єрі з видобутку будівельної сировини (піску та
глини) для потреб місцевого населення, неподалік
одного із ставків створеного на невеличкій притоці річки
Гнилоп’ять. Це пологий схил давньої плейстоценової
балки, яка бере початок з вододілу між річками
Гнилоп’ять (права притока р. Тетерів) та Постолова (ліва
притока р. Південний Буг) (рис. 1). Згідно фізикогеографічного районування територія дослідження
розташована
в
межах
Північно-Західної
Придніпровської височинної області, ПодільськоПридніпровського краю, Лісостепової зони [5], з
характерними для неї кількісними і якісними фізикогеографічними показниками.
Головним методом досліджень був комплексний
палеопедологічний метод, який включав використання
даних
детального
макроморфологічного
опису

відкладів, мікроморфологічний аналіз шліфів з
непорушеною будовою та інтерпретацію результатів
вмісту й розподілу гумусу і карбонатів у різновікових
горизонтах четвертинних відкладів. Методика даних
досліджень
добре
розроблена
і
широко
використовується у Інституті географії НАН України [14, 6-8]. Стратиграфічне розчленування четвертинних
відкладів виконане згідно уніфікованої схеми
палеогеографічної
етапності
плейстоцену [9].
В
дослідженій
розчистці
виявлено
відклади
голоценового (hl),
причорноморського (pс),
дофінівського (df), бузького (bg), витачівського (vt),
удайського (ud), прилуцького (pl), кайдацького (kd) та
дніпровського (dn) горизонтів. З даних горизонтів було
відібрано 19 зразків. З них було виготовлено шліфи з
непорушеною
будовою
відкладів,
які
було
проаналізовано під мікроскопом (рис. 2-7) з метою
виявлення ознак первинних ґрунтоутворювальних
процесів і уточнення питань генезису. Результати вмісту
й розподілу гумусу та карбонатів відображено у табл. 1
та на рис. 8.
Короткі результати проведених палеопедологічних
досліджень наступні.
Голоценовий горизонт (0,0-1,0 м) представлений
сучасним ґрунтом, який сформувався на лесах. Дані
макро- та мікроморфологічних (рис. 2) досліджень
сучасного
ґрунту (добре
виражені
гумусові
горизонти, велика кількість слідів життєдіяльності
біоти, поступові переходи між генетичними
горизонтами, вилуженість верхньої частини ґрунту
від карбонатів; добра мікроагрегованість маси,
розвинута система порожнин, пилувато-плазменна,
пухка мікробудова, просочення плазми нижніх
горизонтів мікрокристалічним кальцитом), а також
поступове зменшення вмісту гумусу з глибиною та
збільшення
концентрації
карбонатів
в
Pk
горизонті (рис. 8) дозволяють віднести його до
чорнозему вилугуваного. Даний тип ґрунту відображає
сучасні природні умови лісостепової зони з
відповідними фізико-географічними показниками.
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Рис. 1. Стратиграфічне розчленування та кольорова польова зарисовка розрізу біля с. Безіменне з примазками
натурального матеріалу (а), фото розчистки (б) та місце розташування розрізу (в, г)

Причорноморський горизонт (0,5-0,7 м) – слабко
простежується у вигляді світлої смуги буруватопалевого лесоподібного суглинку у нижній частині
сучасного чорноземного ґрунту. Відклади частково
перетворені процесами сучасного ґрунтоутворення
Дофінівський
горизонт (0,7-1,0 м)
також
простежується слабко у вигляді сірувато-темно-бурої
смуги легко-середньосуглинкового ґрунту близького
до дернового, частково зміненого процесами
сучасного ґрунтоутворення. Відклади водночас є Рk
горизонтом
сучасного
ґрунту,
оскільки
тут
спостерігається найвищий вміст карбонатів (рис. 8) –
близько 3,4 %, що може бути зумовлено, як
первинним окарбоначенням матеріалу дофінівського
ґрунту в сухо-степових умовах, так і сучасним
періодично-промивним режимом зволоження, що
сприяло вимиванню карбонатів з вище лежачих
горизонтів.
Бузький
горизонт (1,0-1,6 м)
представлений
сірувато-білясто-палевими, пухкими, карбонатними
лесоподібними суглинками, з великою кількістю
голоценових біологічних новоутворень (копроліти,
кротовини, червоточини, дендрити). Морфогенетичні
особливості
бузьких
лесів,
а
також
дані
мікроморфологічного
аналізу (пилувато-плазменна
елементарна
мікробудова,
розвинута
система
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звивистих пор, співрозмірність зерен первинних
мінералів з лесовими часточками, просочення і
цементація
маси
мікрокристалічним
кальцитом) (рис. 3),
вказують
на
формування
відкладів у холодних і сухих умовах перигляціального
степу, коли седиментогенез переважав над процесами
ґрунтоутворення.
Витачівський горизонт (1,6-2,0 м) представлений
темно-бурим,
щільним,
лускувато-грудкуватим,
середньо-важкосуглинковим
неоднорідним
матеріалом викопного ґрунту. У верхній частині
спостерігається велика кількість тріщин заповнених
світлим лесовим матеріалом, маса деформована
кріогенними процесами бузького часу. Значне
перетворення маси та незначна потужність ґрунтового
профілю ускладнюють генетичну ідентифікацію
витачівських відкладів. Однак, певні риси його макро- та
мікробудови (щільність, оглиненість, озалізненість та
карбонатність
маси,
наявність
залізистих
мікроорштейнів та нодульних утворень залізистокарбонатно-глинистої речовини) (рис. 4) дозволяють
віднести даний ґрунт до буроземоподібного, який
формувався у тепліших за сучасні умовах, більш
сприятливих для процесів фізичного та хімічного
вивітрювання.
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Таблиця. 1. Вміст гумусу та карбонатів у четвертинних відкладах розрізу Безіменне

Стратиграфічні
горизонти

hl

Генетичні горизонти H
Глибина, м
Вміст гумусу, %

df

bg

Hp Phk+pc Pk

0,1 0,3

0,6

plb

ts

kdb1

kda

dn

Hp Phk Pk HE E I+Hpgl Phgl

0,9 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3

3,5

3,8 4,1 4,7 5,2 5,4

2,72 2,21 1,48 0,750,610,720,610,510,620,240,140,330,15 0,19 0,09 0,060,010,020,03

Вміст карбонатів, % 0,34 0,35 0,5

3,4 2,792,570,691,430,210,240,150,090,06 0,07 0,06 0,030,040,050,01

Рис. 8. Графік розподілу вмісту гумусу (—) та карбонатів (- -) у четвертинних відкладах розрізу Безіменне

Удайські відклади (1,9-2,0 м) збереглися у вигляді
фрагментів сірувато-палевих лесоподібних суглинків з
дрібними карбонатними конкреціями, журавчиками та
дутиками у нижній частині витачівського ґрунту.
Діагенетично на наявність удайського лесового
горизонту також вказують підвищений вміст карбонатів
у нижній частині витачівського горизонту і у ґрунті
plc (рис. 8), а також окремі кротовини у прилуцькому
горизонті заповнені світлим лесовим матеріалом, який
суцільною товщею ніде у розрізі більше не
зустрічається.
Прилуцький горизонт (2,0-3,0 м) представлений
ґрунтовою світою,
яка
складається
з
двох
легкосуглинкових приховано опіщанених ґрунтів –
сірувато-бурого ґрунту заключної стадії (plc, 2,0-2,3 м)
та лучно-чорноземного ґрунту оптимуму (plb, 2,3-3,0 м) з
генетичними горизонтами Hp, Phk і Pk+ts.
Для
ґрунту
заключної
стадії
характерний
підвищений вміст карбонатів, що, ймовірно, пов’язане з
його сухо-степовим генезисом. Це припущення також
підтверджується особливостями його макро- (сірувато-
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vt plc

буре забарвлення, пухке складення, короткий профіль,
численні
карбонатні
новоутворення)
та
мікробудови (слабка
мікроагрегованість
маси,
цементація плазми крипто- та мікрокристалічним
кальцитом (рис. 5 а,б)). Природні умови в той час були
значно
ариднішими
у
порівнянні
з
сучасними (карбонатність відкладів).
Лучно-чорноземний ґрунт оптимуму має буруватотемно-сіре (у вологому стані чорне) забарвлення,
легкосуглинковий склад, пухке складення маси.
Переходи між генетичними горизонтами поступові. У
верхній частині спостерігається відносне підвищення
вмісту гумусу (до 0,62 %), відсоткове відношення якого
з глибиною зменшується (рис. 8). Звертає на себе увагу
вилуження маси ґрунту від карбонатів. Особливості
мікробудови (рис. 5 в-з),
у
вигляді
складних
мікроагрегатів, розділених системою звивистих пор у
верхніх гумусових горизонтах, наявність щільних
залізисто-манганових мікроорштейнів, концентрація
мікрокристалічного кальциту по порах, поруч з
вилуженістю маси від карбонатів у нижніх перехідних
горизонтах, вказують на інтенсивні біогенноакумулятивні процеси, під впливом лучної рослинності
в
обстановах
вологіших
за
сучасні.
Ґрунтоутворювальною породою лучно-чорноземного
прилуцького ґрунту є тясминські (2,8-3,0 м) білястосвітло-бурі лесоподібні суглинки, які збереглися
фрагментарно і заповнюють дрібні морозобійні тріщини,
які проникають у нижче лежачий кайдацький горизонт
на глибину до 30 см.
Кайдацький горизонт (3,0-4,0 м) представлений
ґрунтовою світою з двох середньосуглинкових
опіщанених ґрунтів – дерново-підзолистого раннього
оптимуму (kdb1,
3,0-3,4 м)
і
дерново-глейового
початкової стадії (kda, 3,4-4,0 м).
Результати палеопедологічного дослідження ґрунту
початкової стадії кайдацького ґрунтоутворення (слабка
агрегованість,
вилуженість
від
карбонатів,
формування на піщано-супіщаних відкладах, слабкий
прояв біогенно-акумулятивних процесів, сизі ділянки
оглеєння профілю) дозволяють віднести даний ґрунт
до
дерново-глейового,
що
сформувався
на
дніпровських флювіогляціальних відкладах. Пізніше,
протягом кліматичного оптимуму, на ґрунті
початкової стадії сформувався дерново-підзолистий
ґрунт під впливом яскраво виражених ілювіальноакумулятивних ґрунтоутворювальних процесів. У
ньому, за допомогою мікроморфо-логічного аналізу,

виявлено чіткі ознаки процесів опідзолення та
озалізнення
маси
у
вигляді
різноманітних
новоутворень полиніту, у тому числі лускуватих
натьоків коломорфних глин, плівок, оболонок і
т.п. (рис. 6). Природні умови часу формування
кайдацьких ґрунтів однозначно були значно
вологішими та прохолоднішими за сучасні.
Вище
описані
горизонти
залягають
на
дніпровських відкладах (4,0-5,6 м видно) – шаруватих
флювіо- та лімногляціальних супісках, пісках,
суглинках і глинах. Дані палеопедологічного
дослідження
вказують
на
водно-льодовикове
походження відкладів дніпровського горизонту.
Повна вилуженість товщі від карбонатів і практично
відсутність гумусу (рис. 8), може бути свідченням її
утворення у холодному водному середовищі. Піщаноплазменна мікробудова, наявність обкатаних зерен
кварцу та риски на їх поверхні, вказують на
переміщення матеріалу в складі льодовикової
маси (сліди механічного тертя) (рис. 7).
Висновки.
Проведені
нами
дослідження
четвертинних відкладів розрізу біля с. Безіменне
вказують на неодноразові зміни природних умов
протягом плейстоцену. Голоценовий ґрунт – чорнозем
вилугуваний, не тільки відображає сучасні природні
умови на території дослідження, а й є основою для
співставлення і порівняння з викопними ґрунтами та
ґрунтовими відкладами окремих етапів плейстоцену.
Найбільш давні відклади у дослідженому розрізі –
дніпровські. Можна впевнено говорити про положення
території району в дніпровський час (у час
максимального
покривного
материкового
плейстоценового зледеніння) в межах поширення
прильодовикових озер, які живилися талими
льодовиковими водами. В максимум зледеніння талі
води, які стікали з льодовика, зустрічали орографічну
перешкоду у вигляді відрогів Придніпровської та
Подільської височин, які перешкоджали просуванню
талих льодовикових вод на південь і сприяли утворенню
так званих прильодовикових озер.
Після відступу дніпровського льодовика, у
кайдацький час, перший теплий палеогеографічний етап
після максимального зледеніння, на флювіогляціальних
піщаних дніпровських відкладах формувались дерновоглейові та дерново-підзолисті ґрунти в прохолодніших і
вологіших умовах у порівнянні з сучасними. Процеси
опідзолення, які чітко діагностуються в обох кайдацьких
ґрунтах за допомогою мікроморфологічного аналізу,
вказують на формування кайдацьких відкладів в умовах
промивного режиму зволоження і кислого ґрунтового
середовища. Це дозволяє припустити поширення в
межах території хвойної лісової рослинності.
У тясминський час природні умови знову змінились
внаслідок впливу однойменного плейстоценового
похолодання.
Однак,
тясминське
зледеніння (корелюється з московським) було порівняно
нетривалим і доволі віддаленим від території
дослідження, що зумовило незначну потужність
тясминських лесів в дослідженому розрізі, які згодом
були майже повністю перетворені процесами
ґрунтоутворення
протягом
наступного
теплого
прилуцького етапу. Водночас, сліди тясминського
похолодання добре фіксуються у вигляді морозобійних

тріщин, заповнених світлим лесовим матеріалом у
верхній частині кайдацького горизонту.
Протягом прилуцького часу сформувались найбільш
подібні до сучасних ґрунти. На початку прилуцького
етапу сформувався лучно-чорноземний ґрунт в умовах
вологіших за сучасні. В кінці прилуцького часу
утворився сірувато-бурий сухо-степовий ґрунт, який
відображає значно аридніші природні умови у
порівнянні із сучасними.
Лесові відклади холодного удайського етапу
практично не збереглися. Однак, на існування цього
похолодання вказує наявність вузької освітленої смуги
на межі прилуцького і витачівського горизонтів, з
численними
карбонатними
конкреційними
новоутвореннями, а також окремі кротовини, які
заповнені освітленим лесовим матеріалом і знаходяться
у верхній частині прилуцького лучно-чорноземного
ґрунту.
Педологічні
особливості
витачівського
буроземоподібного
ґрунту (короткопрофільність,
підвищені озалізненість, оглиненість, щільність,
специфічність мікробудови) вказують, що його
формування пов’язане зі значно ариднішими і дещо
теплішими природними умовами у порівнянні із
сучасними.
Пізніше, протягом бузького палеогеографічного
етапу, відбулось наступне похолодання, що призвело до
кріогенного руйнування витачівського горизонту
морозобійними тріщинами та накопичення потужних
товщ лесових відкладів. Їх утворення пов’язане з
холодними та аридними умовами перигляціального
клімату.
Про природні умови наступних дофінівського та
причорноморського
палеогеографічних
етапів
говорити важко, оскільки відклади цих етапів змінені
під впливом процесів голоценового ґрунтоутворення.
Однак, принаймні забарвлення відкладів явно вказує
на зміни природних умов, які зумовили утворення
спочатку
ґрунту
подібного
до
дернового (дофінівського), а згодом лесоподібних
відкладів (причорноморських). Дерновий дофінівський
ґрунт відображає континентальніші природні умови у
порівнянні із сучасними, а причорноморські леси могли
сформуватись в умовах прохолодного клімату
наближеного до перигляціального.
Підсумовуючи вище зазначене, можна впевнено
говорити про неодноразові зміни природних умов
протягом плейстоцену на території дослідження, які
зафіксовані в особливостях будови різногенетичних
відкладів розрізу біля с. Безіменне. У свою чергу
палеопедологічні
дослідження
нових
розрізів
плейстоценових відкладів надають змогу простежити
регіональні прояви змін природних умов на конкретній
території, як відображення головних закономірностей
розвитку природи у плейстоцені (ритмічності,
спрямованості, регіональності та локальності).
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Doroshkevich S. , Kazmirchuk S. .
CHANGES OF THE PLEISTOCENE NATURE
CONDITIONS ON THE TERRITORY KOZYATIN
DISTRICT
AFTER
DATA
OF
THE
INVESTIGATION OF QUATERNARY SEDIMENTS
SECTION NEAR V. BEZIMENNE
Changes of natural condition on the territory of Kozyatin
district (Vinnytsia region) are reconstructed on the basis
of research of Quaternary deposits section near
v. Bezimenne. Complex paleopedological served as a basic
method at research. The paleopedological investigation
includes detailed macromorphological description of
sediments, micromorphological analysis of 19 thin
sections with undisturbed structure, and data from 38
analyses of humus and carbonate content and their
distribution in various soil and loess of depart
stratigraphical horizons

Иноземцев Ю.И., Ступина Л.В., Тюленева Н.В., Парышев А.А., Сидоренко В.Б.,
Рыбак Е.Н.,.Мельниченко Т.А, Паславская О.В.
О СТРАТИГРАФИИ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ
Понто-Каспийский бассейн (Восточный Паратетис)
является стратотипическим районом для морских
четвертичных отложений Европы (Федоров, 1996). Это
обусловлено тем, что на его берегах развита целая
лестница
морских
террас
со
специфической
черноморско-каспийской фауной от наиболее древних
плейстоценовых (чауда-баку) с возрастом около 1 млн.
лет назад до наиболее молодых голоценовых
(черноморских) отложений с возрастом около 10 тыс.
лет
назад.
Стратиграфическое
расчленение
четвертичных отложений Черного моря произведено с
применением основных методов стратиграфических
исследований:
палеонтологического,
палеогеографического и изотопного датирования. Тем
не менее, этот комплекс методов стратиграфических
исследований
не
является
достаточным
для
удовлетворительного установления границ между
основными
стратиграфическими
горизонтами
черноморского плейстоцена. Особенно это относится к
границе между верхним плейстоценом и голоценом,
поскольку в береговых разрезах переходные слои
(между карангатом и черноморским горизонтом) не
представлены, а развитые на морском дне так
называемые новоэвксинские слои не могут играть эту
роль. Попытка Г.И.Попова (1953 г.) заполнить
стратиграфический пробел между карангатом и новым
эвксином слоями под названием «сурож» была
обоснованно отвергнута П.В.Федоровым [17] и
Л.А.Невесской [12]. При этом Л.А.Невесской также не
удалость решить указанную задачу. В 1961 г. по
скважине в Каркинитском заливе Черного моря (глубина
моря 30 м) она выделила «переходные» слои между
карангатскими (с 1963 г. переименованы в
тарханкутские) и более молодыми отложениями,
которые находились в пределах одной трансгрессивной
серии маломощных осадков и представляли собой
трансгрессивно-регрессивную
(колебательную)
последовательность голоценового осадконакопления,
что не может являться доказательством реального
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взаимоотношения подошвы отложений голоценового
горизонта и подстилающих их более древних
отложений.
Стратиграфическое расчленение морских отложений
голоцена наиболее эффективно производится с
применением комплексных исследований в сочетании
палеонтологического и палеогеографического, а также
литостра-тиграфического
методов.
Особенно
значительный прогресс в этом отношении был
достигнут в начале 70-х годов, когда были проведены
работы
по
литологическому
изучению
и
стратиграфическому
расчленению
глубоководных
донных осадков (НИС «Атлантис II») и отложений
внешнего шельфа Черного моря [25]. Этими работами
было установлено, что в период максимума последнего
оледенения (около 17–18 тыс. лет назад) уровень
Черного моря понижался до отметки минус 90 м. При
этом шельф превращался в сушу, которая перед этим
(около 25 тыс. лет назад) была покрыта морскими
водами, уровень которых достигал минус 5–10 м (рис.
1). Отложения бассейна литологически и фаунистически
не изучены и разными авторами принимаются за
тарханкут или за сурож.
Фиксация
береговой
линии
максимального
понижения уровня Черного моря до отметки 90 м
производится с наибольшим успехом на внешнем
шельфе Крымского полуострова.
Ф.А.Щербаков [25] отмечает, что абсолютные
датировки наиболее глубоко вскрытых на шельфе
Южного Крыма горизонтов отложений плейстоцена,
представленных ракушечниками, залегающих в 4,5–5 м
от дна на глубине моря 100 м, оказались равными
около 18 тыс. лет назад. Эти ракушечники, повидимому, являются более глубоководными, чем
перекрывающие их грубозернистые и, скорее всего,
более мелководные осадки, являющиеся подводным
продолжением
толщи
пляжевых
галечников,
залегающих на несколько меньших глубинах. Возраст
других
ракушечников,
залегающих
под

грубозернистым слоем и знаменующих начало
трансгрессии, колеблется от 15 до 12 тыс. лет. Этим
определяется в геологическом разрезе и во времени
положение отложений, отвечающих максимально
низкому состоянию уровня Черного моря. Уровень –80
м является, по-видимому, последним максимально
низким уровнем Черного моря. Продолжительность
этой последней (перед началом трансгрессии)
осцилляции уровня была невелика, около 3–4 тыс. лет.
Близкие значения уровня моря получены в
результате геологической съемки в северо-западной
части шельфа Черного моря.

Рис. 1. Схема колебаний уровня Мирового океана за
последние 30 тысяч лет (по разным авторам).
На схеме показано, что уровень Мирового океана достиг
отметки –37 м (высоты Босфорского порога) около 8,2 тыс.
лет назад, когда в Черное море проникли первые
представители средиземноморской фауны (бугазское время),
что знаменует собой нижнюю возрастную границу голоцена
в Черном море.

Установлено, что нижненовоэвксинские слои
представляют
собой
прибрежные
образования
нижнеэвксинкого морского бассейна. Абсолютные
отметки их кровли изменяются от –88,9 до –522,9 м.
Граница между нижненовоэвксинскими отложениями
и аллювием первой надпойменной террасы проведена
по отметке –87,5 м. Полная мощность отложений не
пройдена, вскрытая мощность составляет 2,0–2,3 м.
Представлена песками, алевритами, глинами, причем
каждая
литологическая
разновидность
имеет
приуроченность
к
определенным
элементам
доголоценового рельефа. Генезис установлен на
основании фаунистических остатков. Так, в песках
нижнего подгоризонта нового эвксина (определения
В.Г.Бердниковой, ОГУ) описана следующая макро- и
микрофауна: Dreissena rosrtiformis distincta (Desh.)
(составляет
95–99%
от
общего
количества
макрофауны), Caspia gmelini, Micromelania sp.,
Loxoconcha gibboida, L. lepida, Leptocythere lopatica,
L.martha.В отложениях первой террасы определены в
песках – Micromelania caspia lincta (Mil.), Sphaerium
rivicola, в алевритах и глинах – Clessiniola variabilis
(Eichw.), Fagotia esperi (Fer.), Viviparus viviparus

(Linne), Planorbis planorbis (Linne), Valvata naticina
(Menke), Unio tumidus Phil., Limnaea stagnalis (Pall.),
Dreissena polymorpha (Pall.), Dr. rostriformis distincta A.,
Theodoxus pallasi Lindh., Micromelania caspia lincta
Mill., Candona ex. candina Mull., Candoniella sp.
Отложения
средненовоэвксинского
горизонта
вскрыты скважинами на глубине более 37–48 м, где
они перекрывают древние отложения. На меньших
глубинах морские отложения отсутствуют.
На глубинах более 87,5 м средненовоэвксинские
отложения согласно залегают на нижненовоэвксинских.
На меньших глубинах они с размывом ложатся в
большинстве случаях на аллювиальные отложения
первой террасы, а вблизи северной границы их
распространения на возвышенных формах рельефа на
открытом шельфе – на аллювии второй и третьей террас
и на морских отложениях позднеплейстоценового
возраста. Морские отложения средней части нового
эвксина со значительным размывом, а в нижней части
шельфа и на континентальном склоне согласно
перекрыты
верхненовоэвксинискими
морскими
отложениями, а в местах отсутствия их также
древнечерноморскими,
нижнеи
верхненовочерноморскими
отложениями.
Максимальные
отметки кровли описываемых отложений составляют –
37,1–36,3 и 36,5 м. Мощность этих отложений на
шельфе колеблется от 0 до 2,2 м. Средненовоэвксинские
морские отложения характеризуются преимущественно
песками, меньше – ракушечниками, алевритами и
глинами, очень редко – торфом. Для них характерно
полное господство солоноватоводного (каспийского)
комплекса фауны моллюсков, которая проникла в
Черное море из Каспийского около 16–14 тыс. лет назад
[22]. В это время Каспий находился в трансгрессивном
состоянии, с уровнем от 0 до –2 м. Черное море также
испытывало трансгрессию, но ее уровень не превышал –
37 м (высота Босфора). В дальнейшем во время
позднедриасового похолодания (10,3 тыс. лет н.) Каспий
понизился до отметки –58 м, а Черное море до от метки
–57 м. Это второе понижение уровня Черного моря
можно сопоставить со средненовоэвксинским временем.
До глубины 55–60 м преобладающим видом в
новоэвксинском
комплексе
является
Dreissena
polimorpha (Pallas). Глубже, сначала в верхах, а затем и
во всей толще этих отложений преобладает другой вид –
Dr. rostriformis, который ниже 150 м становится
практически единственным видом. Глубже 350–400 м
фауна моллюсков в нижненовоэвксинских морских
отложениях вообще отсутствует. Главным по значению
видом в указанном комплексе фауны является
Monodacna caspia (Eichw.), которая в некоторых случаях
на глубинах 55–57 м является в низах описываемых
отложений преобладающими видом. Кроме указанных
трех видов в средненовоэвксинских морских
отложениях присутствуют Adacna vitrea (Eichw.),
Hypanis plicatus (Eichw.), Micromelania caspia lincta Mil.,
M. elegantula, Clessiniola variabilis (Eichw.), Viviparus
fasciatus, Theodoxus pallasi (Lind.), а также единичные
пресноводные виды: Fagotia esperi (Fer.), Pisidium
amnicum (Mull.), Sphaerium rivicola Lam., Unio sp.
Солоноватоводный
характер
средненовоэвксинского
бассейна
подтверждается
и
соответствующим комплексом микрофауны остракод:
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Candona cf. angulata Mull., C. cf. moldaviensis Neg., C.
schwageri Schow., Cyprides littoralis (Cz.), L. louga
(Neg.), L. lopatica Schor., L. martha (Liv.), L. pediformis,
L. quniquetuberculata Schew, Loxoconcha gibbicia
(Mull.), L. tepida Step., Tycichenocythere amnicola
donetuensis (Dub.).
Верхненовоэвксинский
комплекс
фауны
встречается на глубинах –20–25 м и приурочен, скорее
всего, к лиманам.
Возраст лиманных новоэвксинских осадков
составляет
12200±180,
11700±180,
11570±140,
9500±190 лет. Между эпохами формирования
отложений этих уровней были небольшие (по
амплитуде) регрессивные фазы. Четко устанавливается
регрессивная фаза между новым эвксином и
бугазскими слоями нижнего голоцена (табл.).
Считается, что в начале бугазского времени уровень
моря был ниже, чем в поздненовоэвксинское. Первое
проникновение морской фауны моллюсков в лиманы
Причерноморья, по П.Гожику [7], произошло
примерно 8,2–8,5 тыс. лет назад. В.В.Янко [26] и
А.Л.Чепалыга [21] принимают этот рубеж на уровне 9–
9,4 тыс. лет назад (рис. 2). С некоторой долей
условности выделяется небольшая регрессивная фаза
между бугазскими и витязевскими слоями нижнего
голоцена (7500–7300 лет назад). Витязевский этап
можно датировать интервалом от 7500 до 5500,
каламитский – от 5500 до 2900, фанагорийскую
регрессивную фазу – от 2900 до 1900 лет назад [7].
Во время существования позднебугазских лиманов
непродолжительно – от 8,2–8,3 до 7,8 тыс. лет назад
уровень моря понизился на 2–3 м и позднебугазские
лиманы сохранились лишь в наиболее глубоких частях
переуглубленных долин. Максимум регрессивной фазы
приходится на 7,5–7,4 тыс. лет назад. В дальнейшем
происходит быстрое поднятие уровня моря, и уже
около 7,0 тыс. лет назад лиманы достигают
современных размеров. Уровень моря в это время
(витязевское) располагался на 10–12 м ниже
современного. В конце витязевского времени
сформировались все лиманы Причерноморья.
Вопрос о положении уровня моря в каламитское
время является остро дискуссионным [7, 9, 10, 27].
Анализируемые материалы позволяют высказаться в
поддержку точки зрения ряда исследователей о
превышении уровня каламитского бассейна над
современным уровнем Черного моря на 2–3 м.
Произошло это около 5 тыс. лет назад, максимум
поднятия приходится на 4,5–4,4 тыс. лет. Именно таков
возраст аккумулятивных террас на побережье
Березанского и Днепровско-Бугского лиманов.
Учитывая то обстоятельство, что в районе устьевой
части Березанского лимана имеется два уровня
каламитской аккумулятивной террасы с возрастом
соответственно 4,4 и 3,9 тыс. лет, возможно
предположение о небольшом понижении уровня моря
(не более 2 м). По А.Л.Чепалыге [22], Черное море
достигло максимального уровня (около нулевой от
метки) к 6,0 тыс. лет назад. После этого (4359±100 лет
назад) произошла кундукская регрессия до глубины
14–16 м. Однако, по нашему мнению, кундукская фаза
регрессии Черного моря требует дополнительного
подтверждения. Это же относится и к корреляции
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одноименных, но разновозрастных, а следовательно и
различных
в
фаунистическом
отношении,
подразделений голоцена Черного моря.

Рис. 2. Сопоставление стратиграфических схем голоцена
шельфа Черного моря.

В глубоководной части Черного моря по данным
НИС «Атлантис II» (1964) верхний слой донных
отложений был разделен на три единицы:
кокколитовый слой (единица I) имел возраст подошвы
3,4 тыс. лет, сапропелевых илов (единица II) – 7,1 тыс.
лет [14, 23]. Подошвой слоя I является прослой
кокколитового ила, образовавшийся во время первого
проникновения кокколитофорид в Черное море. Выше
него залегает маломощный прослой сапропелевого ила,
который подстилает основной слой кокколитовых
илов, накопившихся после второго (последнего)
вторжения
кокколитофорид.
Многочисленные
радиоуглеродные
датировки
в
колонках
глубоководных осадков, собранных в экспедиции НИС
«Knorr» (1998 г.) были выполнены наиболее
современным AMS методом. По этим, данным
подошва слоя I имеет возраст 2,7 тыс. лет, а слоя II –
7,6–8,2 тыс. лет. Кроме того, определено, что начало

формирования
основного
кокколитового
слоя
произошло 1,64 тыс. лет назад.
Таким образом, выявляются заметные различия в
датировках одних и тех же лито-стратиграфических
границ, в колонках НИС «Атлантис II» и НИС «Knorr».
Особенно существенно разнятся они в определении
возраста подошвы основного слоя кокколитовых слоев
(3,1 и 3,6 тыс. лет соответственно).
На северо-западном склоне в районе ст. RA-16
выполнены радиоуглеродные датировки методом AMS
в литологически сходных голоценовых осадках,
вскрытых колонкой, отобранной во время экспедиции
НИС «Knorr». Возраст прослоя кокколитового ила
свидетельствует
о
первом
проникновении
кокколитофорид в Черное море – 3160 тыс. лет назад.
Подошва кокколитовых илов, образовавшихся как
следствие последнего проникновения кокколитофорид,
датируется 1950-ми годами. Возраст поверхностного
слоя осадков (0,7–1,45 см) в этой колонке НИС «Knorr»
составляет 345 лет.
К.М.Шимкус [24] отмечает, что около 7,1 тыс. лет
назад
выявлена
граница
несогласия
между
плейстоценом и голоценом. При этом он предполагает
границу
подошвы
древнемидиевого
(среднеголоценового) ила на границе 7,1 тыс. лет назад.
Глобальные
климатические
события
конца
плейстоцена-начала голоцена находят свое выражение
также на суше. Так, верхний лесс антского горизонта –
причерноморский - в Северном Причерноморье
покрывает не только II, но и высокий уровень I
надпойменных террас [4, 15]. Низы лесса по 14С
датируются в 20–23 тыс. лет. Он разделен несколькими
прослоями гумуса, из которых наиболее мощный
(трубчевский, по А.А.Величко), выделяемый почти
повсеместно, датируется по 14С в 16–17 тыс. лет. В
верхах низкой I надпойменной террасы Дона, Днестра,
Десны и других рек хорошо развиты маломощные
более молодые погребенные почвы с возрастом в 12,3–
12 и 11,8–11,7 тыс. лет. Причерноморский криохрон
характеризовался,
таким
образом,
частыми
осцилляциями климата, достигавшего наибольшей
суровости в интервале 23–18 тыс. лет назад.
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The critical correlation analysis of the Holocene
stratigraphy divisions on a shelf and in a deep-water
depression of the Black Sea is carried out in this article.
Earlier was considered there is the long-term
break
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Таблица

between marine sediments of the Upper Pleistocene establish that the closing stage of desalting of the basin
(karangat) and Holocene (black-sea
sea layers) developed in occurred at a boundary 8000–9000
9000 yr. BP and is fixed by
coastal terraces and presented in the deep-water
water part of the penetration of representatives of the Mediterranean fauna
Black Sea by desalinated deposits (novoevksin layers). into the Black Sea. Thus the stratification of Holocene
H
Detailed researches of the change of faunistic complexes in deposits is interpreted by different authors differently and
the section of a sedimentary cover on a shelf and a deepdeep
demands further more detailed research.
water zone with application
tion of isotopic dating allowed to
КармазиненкоС.П.
ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ БІЛЯ С. БЕЗІМЕННЕ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Палеопедологія – наука про поширення у земній корі
викопних ґрунтових утворень, фактори, особливості і
закономірності давнього ґрунтоутворення.
ґрунтоутворення Тобто,
палеопедологія – галузь палеогеографії,
палеогеографії що вивчає
древні (викопні) ґрунти [5].
При палеопедологічних дослідженнях,
дослідженнях для цілей
стратиграфії і палеогеографічних реконструкцій дуже
важливими і базовими є морфологічні ознаки викопних
ґрунтів і лесів. Для уточнення генезису відкладів ми
також використовували мікроморфологічний аналіз.
При дослідженні четвертинних відкладів біля
с. Безіменне був застосований палеопедологічний метод,
що базується на вивченні макро- і мікроморфологічних
особливостей викопних ґрунтів і відкладів [3-5,
[3 7].
Раніше палеопедологічні дослідження четвертинних
відкладів Приазов’я проводилося у районі сс. Широкине і
м. Маріуполь,
М.Ф. Векличем
Векличем,
Н
Н.О. Сіренко,
Ж.М. Матвіїшиною та багатьма іншими дослідниками і
висвітлена у численних працях [1, 2, 4, 8, 9].
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Під час виконання проекту «Дослідження давніх і
сучасних ґрунтів як індикаторів
аторів змін екологічного стану
природного середовища» (грант Президента України для
обдарованої молоді) нами були досліджені четвертинні
відклади біля сіл Мелекіне і Безіменне Донецької
області. Нижче наведемо результати палеопедологічного
(макроі
мікроморфологічного
орфологічного)
дослідження
четвертинних
відкладів
біля
села
Безіменне
(досліджувані ділянки №1, 2).
Досліджена ділянка №1 (Рис.1,
Рис.1, 2)
2 знаходиться між
с. Безіменним і базами відпочинку «Парус», «Утьос»,
«Дончанка», де були досліджені
ні четвертинні відклади
голоценового,
причорноморського,
причорноморського
дофінівського,
бузького, витачівського
витачівського, удайського,
удайського прилуцького,
тясминського,
кайдацького,
дніпровського,
завадівського, тилігульського
тилігульського, лубенського,
лубенського сульського,
мартоноського стратиграфічних горизонтів
горизо
[10, 11].

Рис. 1. Розміщення досліджуваних ділянок
№1, 2 і розчисток №1-5 ( , , , , )
на топографічній карті (масштаб 1:50 000)
між селами Широкине і Безіменне

Рис. 2. Четвертинні відклади (досліджувана ділянка №1)

Голоценовий стратиграфічний горизонт (hl) – 0,0
– 1,20 м – представлений чорноземом звичайним з
такими генетичними горизонтами: H(k), Hpk, Phk і Pk.
За кольором темно-сірий (H(k), Hpk), коричнюватобурий (Phk) і світло-бурий (Phk), грудкуватий,
піщано-пилуватий середній суглинок, з поступовими
переходами між генетичними горизонтами. У
нижньому перехідному горизонті (Phk) наявні
кротовини діаметром до 5-10см. Реагує з 10%
розчином соляної кислоти із глибини 0,25м. Найбільш
карбонатний у Phk і особливо Pk горизонті
(прожилки, конкреції і стяжіння карбонатів діаметром
до 0,03-0,04см). У мікробудові ґрунту можна
відзначити такі особливості (Рис. 3. а-м). Для
горизонтів H(k) і Hpk характерне: переважання бурої
гумусово-глинистої плазми, яка часто профарбована
сполуками заліза і мангану; наявність складних
мікроагрегатів до ІІІ порядку (0,15-0,25мм)
розділених порами; значна кількість дрібних (0,03мм)
залізисто-манганових мікроорштейнів (два – 0,15мм),
плям мангану, зерен гетиту. Нижній перехідний
горизонт (Phk) є менш агрегованим, із ділянками з
глинистою
і
карбонатно-глинистою
плазмою.
Матеріал є більш карбонатним де плазма просочена
мікрокристалічним кальцитом (наявні два скупчення),
видно поодинокі зерна (0,03мм) дрібнокристалічного
СаСО3. Мікроморфологічно Pk горизонт вирізняється
карбонатно-глинистою плазмою, карбонатністю,
більшість мікроділянок просочена мікрокристалічним
кальцитом, що часто утворюють скупчення. Наявні
також зерна дрібнокристалічного кальциту розміром
0,05-0,07мм. Для всього ґрунту характерна пилуватоплазмова мікробудова із переважанням зерен
мінерального скелету від 0,02 до 0,06мм.

Причорноморський стратиграфічний горизонт
(pč) – 1,20 – 2,20 м – представлений світло-буруватим
лесом, з поодинокими прожилками карбонатів у
формі міцелію. Перехід поступовий за кольором,
межа хвиляста. Лесовий матеріал відзначається
наступними
рисами
мікробудови
(Рис. 4. а-г):
упакування зерен (0,02-0,06мм, багато – 0,1мм)
мінерального скелету у карбонатно-глинисту плазму,
що формують пилувато-плазмову мікробудову;
рівномірне зосередження зерен мікрокристалічного
кальциту (багато скупчень біля пор). Зустрічаються
поодинокі зерна дрібнокристалічного розміром
0,05мм. Є мікроділянки де лесовий горизонт
відображає сліди впливу на його мікробудову
сучасного ґрунтоутворення: наявність гумусовоглинистої і глинистої плазми, часточок і грудочок
гумусу (пов’язано з проникненням гумусу з
вищележачого шару).
Дофінівський стратиграфічний горизонт (df) –
2,20 – 2,60 м – представлений бурим пустельностеповим ґрунтом заключної стадії dfc. За кольором
ґрунт світло-буруватий, грудкуватий, піщанопилуватий середній суглинок. Матеріал всього
профілю кипить з розчином НСІ особливо бурхливо у
нижній частині де виділяється чіткий карбонатний
горизонт з карбонатами у формі борошнистих плям.
Для мікробудови ґрунту (Рис. 5. а-ж) характерна
пилувато-плазмова мікробудова, наявність значної
кількості
складних
мікроагрегатів,
переважно
округлої до ІІ порядку розміром 0,12-0,15 мм із
нечіткими обрисами розділених тонкими звивистими
порами (особливо у Нk горизонті). Буруватокоричнева гумусово-глиниста плазма рівномірно
просочена
органо-глинистою
речовиною,
з
поодинокими мікроорштейнами. Вниз по профілю
(Pk) посилюється просочення карбонатно-глинистої
плазми мікрокристалічним кальцитом
Бузький стратиграфічний горизонт (bg) – 2,60 –
3,0 м
(видно)
–
лесовий
світло-буруватий
карбонатний матеріал, з мангановими цятками.
Матеріал лесового горизонту вирізняється переважно
лесовою мікробудовою (Рис. 6. а-г) за виключенням
поодиноких мікроділянок де зустрічаються часточки і
грудочки гумусу, на фоні упакування зерен скелету у
глинисту плазму. Характерним є співрозмірність лесових
часточок із мінеральними зернами, з карбонатноглинистими плівками і оболонками на фоні пилуватоплазмової мікробудови із рівномірним зосередження
зерен мікрокристалічного кальциту у плазмі.
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Рис. 3. Мікробудова сучасного ґрунту: Н(k): а – гумусово-глиниста плазма, складні мікроагрегати ІІІ порядку (0,15мм); б –
гумусово-глиниста плазма темно-сірого кольору, просочена оксидами і гідрооксидами мангану; в – рівномірне просочення
плазми органо-глинистою речовиною, залізисто-мангановий мікроорштейн (0,15мм); г – просочення плазми
мікрокристалічним кальцитом; Hpk: д – складні мікроагрегати ІІІ порядку розділені тонкими звивистими порами; е –
просочення гумусово-глинистої плазми оксидами і гідрооксидами мангану; є – щільне упакування зерен мінерального
скелету у гумусово-глинисту плазму; ж – пилувато-плазмова мікробудова, із рівномірним зосередженням зерен
мікрокристалічного кальциту; Phk: з – рівномірне просочення основи органо-глинистою речовиною, складні мікроагрегати
І-ІІ порядку, розділені порами; и – просочення плазми органо-глинистою речовиною, дрібні часточки мангану; і – зерна
мінерального скелету щільно упаковані у карбонатно-глинисту плазму, дрібні мікроорштейни; ї – скупчення
мікрокристалічного кальциту; Pk: й – рівномірне просочення плазми органо-глинистою речовиною, мангановий ортштейн; к
– карбонатно-глиниста плазма, округлі скупчення глинистої речовини просоченої карбонатами, дрібні зерна гетиту, цятки
мангану, зерно рогової обманки; л – упакування зерен скелету у карбонатно-глинисту плазму, дрібні залізисто-манганові
мікроорштейни; м – пилувато-плазмова мікробудова, скупчення мікрокристалічного кальциту; (а-в, д-є, з-і, й-л – нік. ||, г, ж,
ї, м – нік. +, збільшення 100).

Рис. 4. Мікробудова причорноморського лесу: а – гумусово-глиниста плазма, лесові часточки і грудочки гумусу; б –
карбонатно-глиниста плазма основи, залізисто-манганові ортштейни (0,12мм), зерна гетиту; в – упакування зерен скелету у
карбонатно-глинисту плазму, скупчення мікрокристалічного кальциту біля пори; г – пилувато-плазмова мікробудова, із
рівномірним зосередженням зерен мікрокристалічного кальциту і поодинокими зернами дрібнокристалічного СаСО3; (а-в –
нік. ||, г – нік. +, збільшення 100).

В
Витачівський стратиграфічний горизонт (vt) –
1,50 – 2,20 м – представлений слабко розвиненим
коричнево-бурим ґрунтом кліматичного оптимуму
vtb2. За кольором коричнювато-темно-бурий, щільний,
особливо у середній частині профілю із мангановими
бобовинами. Умовно можна виділити генетичні
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горизонти: Hk – найтемніший; Hpki – дещо
оглинений, ущільнений та тріщинуватий; Pk – світлобурий
з
карбонатами
у
формі
білозірки.
Характерними рисами мікробудови ґрунту є
(Рис. 7. а-ї): Hk – чергування карбонатно-глинистої
(переважає) і глинистої плазми бурого
кольору,

.
Рис. 5. Мікробудова дофінівського ґрунту заключної стадії dfc: Нk: а – складні мікроагрегати ІІ (0,12-0,15мм) округлої
форми, розділені тонкими звивистими порами, залізистий мікроорштейн; б – просочення основи органо-глинистою
речовиною, залізисто-манганове скупчення; в – щільне упакування зерен мінерального скелету у гумусово-глинисту плазму;
г – гумусово-глиниста плазма просочена біля пор оксидами і гідрооксидами мангану; Pk: д – залізисто-мангановий
ортштейн (0,25мм), гумусово-глиниста плазма основи; е – просочення глинистої плазми карбонатами; є – пилуватоплазмова мікробудова, із рівномірним зосередженням зерен мікрокристалічного кальциту; ж – рівномірне просочення
плазми мікрокристалічним кальцитом; (а-е – нік. ||, є, ж – нік. +, збільшення 100).

Рис. 6. Мікробудова бузьких відкладів: а – карбонатно-глинисті часточки і грудочки гумусу, на фоні упакування зерен
скелету у глинисту плазму; б – глиниста і карбонатно-глиниста плазма, залізисто-мангановий ортштейн; в – упакування
зерен мінерального скелету (кварц, гетит) у карбонатно-глинисту плазму; г – пилувато-плазмова мікробудова, просочення і
цементація плазми мікрокристалічним кальцитом; (а-в – нік. ||, г – нік. +, збільшення 100).

незначна кількість простих і складних мікроагрегатів
ІІ порядку і округлих нодульних скупчень органоглинистої речовини (0,25мм), розділених порами
розтріскування, зустрічаються мікроорштейни (0,09 і
0,12мм) і дуже дрібні залізисті зерна; Hpki – менша
кількість складних мікроагрегатів округлої форми
(0,08-0,10мм) і нодулів (до 0,2мм), рівномірне
просочення плазми органо-глинистою речовиною і
чергування мікроділянок із карбонатно-глинистою
плазмою, більш карбонатний із рівномірним
зосередження зерен мікрокристалічного кальциту у
плазмі, є незначні сліди сітчастого орієнтування
глинистої плазми; Pk – упакування зерен скелету
(розміром 0,02-0,05мм) у буру карбонатно-глинисту
плазму, яка рівномірно просочена мікрокристалічним
кальцитом, який іноді формує невеликі його
скупчення (3) до 0,1мм.
Удайський стратиграфічний горизонт (ud) –
прослідковується фрагментарно, оскільки майже
повністю перероблений наступним витачівським
ґрунтом. Мікроморфологічно (Рис. 8. а-г) матеріал
характеризується лесовою мікробудовою але із
слідами
витачівського
ґрунтоутворення.
Під
мікроскопом можна спостерігати мікроділянки із
глинистою
плазмою.
Переважають
округлі
карбонатно-глинисті часточки, розділені звивистими
порами на фоні карбонатно-глинистої плазми.
Мікробудова пилувато-плазмова мікробудову із
поодинокими
округлими
виокремленнями
мікрокристалічного кальциту.

Прилуцький стратиграфічний горизонт (pl) – 7,0 –
9,20 м – представлений ґрунтом заключної (plc) і
двома ґрунтами (plb2 і plb1) оптимальної стадій
Бурий степовий ґрунт заключної стадії plc – 7,0 – 7,30 м
– бурувато-сірий, грудкуватий, щільний, пилуватий
середній суглинок із залізисто-марганцевими цятками і
карбонатами у формі дуже дрібних прожилок. Під
мікроскопом (Рис. 9. а-ж) характерне переважання
коричнево-бурої за кольором глинистої плазми. Наявні
складні мікроагрегати ІІ порядку (від 0,06 до 0,12мм),
розділені порами. У нижній частині зерна скелету більш
щільно упаковані у карбонатно-глинисту плазму, яка
рівномірно просочена зернами мікрокристалічним
кальцитом. Пилувато-плазмова мікробудова із середнім
розміром зерен 0,02-0,05мм.
Чорнозем солонцюватий кліматичного оптимуму
plb2 – 7,30 – 8,30 м – темно-сірий чорноземоподібний
ґрунт з карбонатами у формі просочення і міцелію.
Можна виділити генетичні горизонти: Н – темносіруватий з буруватим відтінком, грудкуватий,
пилуватий середній суглинок, карбонати у формі
невеликої кількості прожилок і плям. Зустрічаються
кротовини діаметром до 10см із бурим матеріалом; Hp –
темно-бурувато-сірий, однорідний за кольором, без
видимих форм карбонатів, але реагує з НСІ; Phk –
бурувато-сірий, із темно-сірим матеріалом у кротовинах
і у ходах коренів рослин, з карбонатами у формі
стягнень, прожилок і трубочок. Ґрунт вирізняється
пилувато-плазмовою
мікробудовою
із
середнім
розміром зерен скелету 0,02-0,05мм. Характерні такі

147

.
Рис. 7. Мікробудова витачівського ґрунту кліматичного оптимуму vtb2: Hk: а – карбонатно-глиниста плазма, дрібні зерна
скелету; б – компактне складення з округлими сегрегаційними скупченнями глинистої речовини, розділені тонкими слабко
звивистими порами; в – округлі скупчення глинистої речовини розділені порами і просочення глинистої плазми оксидами та
гідроксидами заліза; г – пилувато-плазмова мікробудова, глиниста речовина з ознаками сітчастого орієнтування, поодинокі
зерна дрібнокристалічного кальциту (0,04мм) і рівномірне зосередження зерен мікрокристалічного; Hpki: д – рівномірне
просочення плазми органо-глинистою речовиною та її нодульне скупчення (0,2мм); е – округлі сегрегації (0,15мм) органоглинистої речовини розділені порами; є – карбонатно-глиниста плазма, зосередження ортштейнів біля пори; ж – пилуватоплазмова мікробудова із ознаками сітчастого орієнтування глинистої речовини; Pk: з – упакування зерен скелету у
карбонатно-глинисту плазму, округлі скупчення глинистої речовини; и – залізисто-манганові плями на фоні карбонатноглинистої плазми; і – карбонатно-глиниста плазма основи; ї – рівномірне просочення плазми мікрокристалічним кальцитом і
поодинокі його скупчення; (а-в, д-є, з-і – нік. ||, г, ж, ї – нік. +, збільшення 100).

Рис. 8. Мікробудова удайського лесу: а – глиниста плазма основи; б – округлі карбонатно-глинисті лесові часточки; в –
карбонатно-глиниста плазма із лесовими часточками розділених звивистими порами; г – пилувато-плазмова мікробудова,
округле виокремлення мікрокристалічного кальциту; (а-в – нік. ||, г – нік. +, збільшення 100)
.

Рис. 9. Мікробудова прилуцького ґрунту заключної стадії plc: а – складні мікроагрегати ІІ порядку (0,12мм), розділені
порами; б – глиниста плазма, складні мікроагрегати, озалізнена мікроділянка і залізисто-мангановий ортштейн; в –
рівномірне просочення плазма органо-глинистою речовиною, її округлі скупчення розділені порами; г – гумусово-глиниста
плазма просочена біля пор оксидами і гідрооксидами заліза; д – упакування зерен скелету у карбонатно-глинистій плазмі; е
– зерна мінерального скелету оточені карбонатно-глинистою плазмою, концентричний залізисто-мангановий мікроорштейн;
є – пилувато-плазмова мікробудова із рівномірним зосередженням зерен мікрокристалічного кальциту, залізистомангановий мікроорштейн; ж – просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; (а-е – нік. ||, є, ж – нік. +, збільшення
100).
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Рис. 10. Мікробудова прилуцького ґрунту кліматичного оптимуму plb2: Н: а – складні мікроагрегати ІІІ порядку, розділені
порами, дрібні кристали гіпсу; б – складні мікроагрегати округлої форми (0,15мм), розділені порами, залізисто-мангановий
мікроорштейн (0,15мм); в – рівномірне просочення плазми органо-глинистою речовиною, дрібні мікроорштейни; г –
пилувато-плазмова мікробудова із рівномірним зосередженням зерен мікрокристалічного кальциту; Hp: д – складні
мікроагрегати ІІ-ІІІ порядку, розділені тонкими звивистими порами; е – бура озалізнена плазма; є – зерна мінерального
скелету упаковані у глинисту плазму; ж – зерна мікро- і дрібнокристалічного кальциту; Phk: з – зерна мінерального скелету
занурені у карбонатно-глинисту плазму; и – рівномірне просочення плазми органо-глинистою речовиною, складні
мікроагрегати ІІ порядку розділені порами; і – скупчення мікрокристалічного кальциту; ї – зосередження гіпсу у порі; (а-в,
д-є, з, и – нік. ||, г, ж, і, ї – нік. +, збільшення 100).

Рис. 11. Мікробудова прилуцького ґрунту кліматичного оптимуму plb1: а – упакування зерен скелету у карбонатноглинисту плазму; б – дрібні залізисто-мангові мікроорштейни на фоні просочення плазми глинистою речовиною; в – складні
мікроагрегати розділені порами; г – рівномірне просочення основи ґрунту мікрокристалічним кальцитом; д – глиниста
плазма основи; е – упакування зерен мінерального скелету у карбонатно-глинисту плазму, дрібні мікроортштейни і цятки
мангану; є – кристали гіпсу; ж – просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; (а-в, д-є – нік. ||, г, ж – нік. +,
збільшення 100).

Рис. 12. Мікробудова тясминських відкладів: а – карбонатно-глиниста плазма, сегрегація глинистої речовини; б –
упакування зерен мінерального скелету у карбонатно-глинисту плазму; в – зосередження зерен мікро- і дрібнокристалічного
кальциту у плазмі, залізисто-мангановий мікроорштейн; г – виокремлення мікрокристалічного кальциту; (а, б – нік. ||, в, г –
нік. +, збільшення 100).
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риси мікробудови (Рис. 10. а-ї): Н – складні
мікроагрегати ІІІ порядку (0,15мм), розділені порами;
рівномірне просочення темно-сірої гумусово-глинистої
плазми органо-глинистою речовиною; зустрічаються
мікроорштейни і дрібні кристали гіпсів розміром до
0,06мм; Hp – бура і коричнево-бура глиниста плазма, яка
іноді є озалізненою; складні мікроагрегати але кількість
їх менша ніж у вищележачому горизонті; Phk –
рівномірне просочення плазми органо-глинистою
речовиною; складні мікроагрегати ІІ порядку розміром
до 0,18мм, розділені порами; зерна мінерального
скелету, мікро- і дрібнокристалічного кальциту занурені
у
карбонатно-глинисту
плазму;
зустрічаються
мікроділянки із кристалами гіпсів розміром до 0,05мм.
Коричнювато-сірий
солонцюватий
ґрунт
кліматичного оптимуму plb1 – 8,30 – 9,20 м –
коричнювато-темно-бурий із чорними кротовинами
(залишки кайдацького (kdb2) грунту). Умовно можна
виділити генетичні горизонти: He – коричнювато-темнобурий, без видимих форм карбонатів, із дрібними
чорними заповненнями по ходам коренів рослин; Hpki –
темно-бурий, світліший за попередній, наявні дрібні
голочки гіпсу, які створюють блиск; Phks – бурого
кольору, з великою кількістю кремнисто-карбонатних
конкрецій до 0,5см у діаметрі, невелика кількість
червориїн із темно-сірим заповненням і чорні манганові
цятки.
Мікроморфологічно
(Рис. 11. а-ж)
ґрунт
характеризується упакуванням зерен скелету у глинисту
і карбонатно-глинисту плазму. Зустрічаються дрібні
залізисто-манганові мікроорштейни (0,06-0,08мм) та
поодинокі мікроділянки із складними мікроагрегатами
розділені
порами.
Матеріал
просочений
мікрокристалічним кальцитом, а у нижній частині
зустрічається велика кількість скупчень таблитчастих
гіпсів (довжиною до 0,7мм).
Тясминський стратиграфічний горизонт (ts) майже
повністю перероблений прилуцькими ґрунтами, його
виділення є умовним на основі ознак мікробудови
(Рис. 12. а-г).
Кайдацький стратиграфічний горизонт (kd) –
представлений залишками ґрунту kdb2 і ґрунтом kdb1
оптимальної стадії.
Чорнозем звичайний кліматичного оптимуму kdb2 –
виділення цього ґрунту є досить умовним, оскільки він
залишився лише у тріщинах і кротовинах.
Мікроморфологічно
(Рис. 13. а-ж)
матеріал
вирізняється наявністю: темно-сірої гумусово-глинистої
(часто профарбованої сполуками мангану), бурої
глинистої і карбонатно-глинистої плазми; складних
мікроагрегатів розміром 0,12мм і більше; кількох
мікроорштейнів (0,16 і 0,25мм), значної кількості
мікрокристалічного кальциту, серед яких є і великі за
розміром 0,25мм.
Коричнювато-бурий ґрунт кліматичного оптимуму
kdb1 – 9,20 – 10,20 м – бурувато-коричневий матеріал, із
великою кількістю дрібних конкрецій до 2-3мм,
грудкуватий, ущільнений, оглинений, з чорними
мангановими цятками. Кротовини із темно-сірим
матеріалом, але їх менше у порівнянні з нижнім
прилуцьким ґрунтом. Під мікроскопом можна
відзначити
наступні
особливості
мікробудови
(Рис. 14. а-ї): поєднання кількох видів гумусовоглинистої плазми темно-сірої і глинистої бурувато-
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коричневої за кольором; значна кількість складних
мікроагрегатів розміром 0,7-0,8мм і нодульних утворень
(до 0,25мм) органо-глинистої речовини; залізистоманганові мікроорштейни (4) розміром до 0,1мм.
Характерна пилувато-плазмова мікробудова із середнім
розміром зерен 0,02-0,03мм, рівномірне просочення
основи мікрокристалічним кальцитом, який у нижній
частині профілю концентрується біля пор.
Дніпровський стратиграфічний горизонт (dn) –
10,20 – 11,30 м – темно-бурий із світлими жовтуватопалевими прошарками. Мікроморфологічно лесовий
матеріал характеризується такими мікроознаками
(Рис. 15. а-ї): упакування зерен мінерального скелету у
карбонатно-глинистій плазмі, яка рівномірно просочена
мікрокристалічним кальцитом; зустрічаються поодинокі
мікроділянки із гумусово-глинистою плазмою.
Темноколірний (бурувато-коричневий) солонцюватий
ґрунт оптимальної стадії lbb2+ lbb1 – 11,0 – 12,20 м.
Можна виділити генетичні горизонти: Не – буруватокоричневий, грудкувато-горіхуватий, без видимих форм
карбонатів, з червориїнами із жовтувато-палевим
лесоподібним матеріалом; Hpki – бурувато-коричневий
матеріал, із жовтувато-палевими лесоподібними лініями,
невеличка кількість залізо-манганових цяток (1мм) і
поодинокі карбонатні цяточки; Pks – коричнюватобурий, щільний, грудкуватий, найтемніший, де
зустрічаються друзи гіпсу до 3см; Hpk – буруватокоричневий, світліший за попередній горизонт, без
видимих форм карбонатів; Pk – бурий, світло-бурий,
щільний поодиноко зустрічаються дрібні до 1мм
карбонатні конкреції. Характерні такі особливості
мікробудови (Рис. 16. а-р). У верхній частині (Не
горизонт) характерне: поєднання гумусово-глинистої
(темно-сірої) і глинистої (бурої), що переважає, плазми;
велика кількість мікроорштейнів розміром від 0,1 до
0,5мм; складні мікроагрегати розміром до 0,15-0,18мм,
поодинокі нодулі і ознаки сітчастого орієнтування
глинистої речовини та сліди переміщення органоглинистої речовини; плазма рівномірно просочена
органо-глинистою речовиною, яка іноді формує блокову
мікробудову
із
порами
розтріскування;
мікрокристалічний кальцит рівномірно розсіяний у
плазмі. Вниз по профілю (Hpki, Pks) зменшується
кількість складних мікроагрегатів і округлих скупчень
органо-глинистої речовини. Наявна значна кількість
мікроорштейнів і двох мікроділянок зі слідами
переорієнтації глинистої речовини. Багато мікроділянок,
де зерна мінерального скелету розміром 0,02-0,03мм
(деякі до 0,05мм) упаковані у карбонатно-глинисту
плазму, зустрічаються дрібні кристали гіпсів (Pks). У
горизонті Hpk зерна мінерального скелету упаковані у
глинисту
коричнювато-буру,
дуже
багато
мікроорштейнів (0,1 – 0,18мм, незначна кількість
складних мікроагрегатів ІІ порядку розділених порами і
поодинокі округлі скупчення глинистої речовини з
поодинокими блоками розділеними порами. В Pk
горизонті карбонатно-глиниста плазма із рівномірним
просоченням
мікрокристалічним
кальцитом
та
поодинокими його скупченнями (від 0,1 до 0,15мм).
Сульський стратиграфічний горизонт (su) –
12,20-12,40 м – світло-бурий, із великою кількістю
карбонатних конкрецій у порівнянні з лубенським
ґрунтом, є гіпси. Мікроморфологічно для горизонту

Рис. 13. Мікробудова кайдацького ґрунту кліматичного оптимуму kdb2: а – гумусово-глиниста плазма, складні
мікроагрегати, розділені звивистими порами; б – просочення гумусово-глинистої плазми оксидами і гідрооксидами мангану;
в – залізисто-мангановий мікроорштейн (0,25мм) на фоні упакування зерен скелету у глинисту плазму; г – пилуватоплазмова мікробудова, плазма просочена мікрокристалічним кальцитом; д – рівномірне просочення основи карбонатноглинистою речовиною; е – округлі сегрегації органо-глинистої речовини; є – карбонатно-глиниста плазма основи; ж –
скупчення мікрокристалічного кальциту; (а-в, д-є – нік. ||, г, ж – нік. +, збільшення 100).

Рис. 14. Мікробудова кайдацького ґрунту кліматичного оптимуму kdb1: а – рівномірне просочення основи органоглинистою речовиною, залізисто-манганові мікроорштейни; б – складні мікроагрегати ІІІ порядку, розділені порами; в –
складні мікроагрегати, розділені порами, органо-глинистий нодуль (0,25мм); г – пилувато-плазмова мікробудова, рівномірне
просочення основи мікрокристалічним кальцитом; д – просочення основи глинистою речовиною; е – органо-глинистий
нодуль, на фоні рівномірного просочення глинистої плазми гумусом; є – скупчення глинистої речовини, розділені порами;
ж – просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; з – нерівномірне забарвлення плазми зі скупченнями органоглинистої речовини; и – зерна скелету упаковані у глинисту плазму, скупчення глинистої речовини; і – округле скупчення
глинистої речовини, залізисто-мангановий мікроорштейн на фоні упакування зерен мінерального скелету у глинисту
плазму; ї – пилувато-плазмова мікробудова, скупчення мікрокристалічного кальциту біля пор; (а-в, д-є, з-і – нік. ||, г, ж, ї –
нік. +, збільшення 100).

Рис. 15. Мікробудова дніпровських відкладів: а – гумусово-глиниста плазма, залізисто-мангановий мікроорштейн; б –
упакування зерен скелету у карбонатно-глинисту плазму; в – карбонатно-глиниста плазма основи; г – рівномірне
просочення основи мікрокристалічним кальцитом (0,15мм); (а-в – нік. ||, г – нік. +, збільшення 100).

151

Рис. 16. Мікробудова лубенського ґрунту кліматичного оптимуму lbb2+ lbb1: Не: а – рівномірне просочення плазми
глинистою речовиною, залізисто-мангановий ортштейн (0,5мм) концентричної мікробудови; б – гумусово-глиниста плазма
основи, компактне складення, блоки розділені порами розтріскування; в – рослинний решток на фоні гумусово-глинистої
плазми, просоченої оксидами і гідрооксидами заліза; г – пилувато-плазмова мікробудова із ознаками сітчастого
орієнтування глинистої речовини; Hpki: д – округлі скупчення (0,2мм) гумусово-глинистої речовини; е – глиниста плазма
основи із слідами переміщення і плямами мангану; є – карбонатно-глиниста плазма, округле скупчення глинистої речовини,
дрібні мікроортштейни; ж – рівномірне зосередження зерен мікрокристалічного кальциту і округле його скупчення; Pks: з –
складні округлі мікроагрегати розділені порами; и – глиниста плазма основи зі слідами переорієнтації; і – упакування зерен
скелету у карбонатно-глинисту плазму, поодинокі округлі скупчення карбонатно-глинистої речовини; ї – дрібні кристали
гіпсів; Нpk: й – упакування зерен мінерального скелету у глинисту плазму, залізисто-мангановий мікроорштейн; к – складні
мікроагрегати ІІ порядку, розділені порами; л – сегрегація глинистої речовини; м – пилувато-плазмова мікробудова із
рівномірним зосередженням зерен мікрокристалічного кальциту; Pk: н – блоки розділені порами, залізисто-манганова
пляма; о – упакування зерен мінерального скелету у карбонатно-глинисту плазму; п – рівномірне просочення плазми
мікрокристалічним кальцитом та поодинокі його скупченнями; р – концентрація мікро- і дрібнокристалічного у порі; (а-в, дє, з-і, й-л, н, о – нік. ||, г, ж, ї, м, п, р – нік. +, збільшення 100).

Рис. 17. Мікробудова сульських відкладів: а – упакування зерен скелету у глинисту плазму, залізисто-мангановий ортштейн;
б – карбонатно-глиниста плазма основи з порами розтріскування; в – просочення основи карбонатно-глинистою речовиною;
г – рівномірне просочення основи мікрокристалічним кальцитом і його скупчення; (а-в – нік. ||, г – нік. +, збільшення 100).
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Рис. 18. Досліджувана ділянка №2: а – четвертинні відклади, що залягають на товщі неогенових вапняків; б – крижанівський
ґрунт, що підстеляється пісками і вапняками неогенового (понтичний і сарматського ярус) віку.

характерне
(Рис. 17. а-г)
упакування
дрібних
пилуватих зерен скелету у освітлену глинисту плазму.
Зустрічаються
поодинокі
залізо-марганцеві
мікроорштейни. Плазма карбонатно-глиниста, із
рівномірним просоченням її мікрокристалічним
кальцитом і поодинокими його концентраціями. Зерна
мінералів співрозмірні із лесовими карбонатноглинистими часточками. Нижче під сульським
горизонтом залягає червонувато-коричневий ґрунт
мартоноського віку, під яким в основі пляжів
знаходяться лесоподібні глини і вапняки.
Досліджена ділянка №2 (Рис. 1) знаходиться між
базами відпочинку «Утьос», «Парус» і с. Широкине,
тут представлена вся товща четвертинних відкладів
(Рис. 18), які залягають на неогенових піщаних і
вапнякових відкладах (сарматського і понтичного
ярусів) [6, 12].
Проведені палеопедологічні дослідження з
використанням
мікроморфологічного
аналізу
четвертинних відкладів біля с. Безіменне дозволяють
зробити наступні висновки.
На
узбережжі
Азовського
моря
гарно
відслонюється товща четвертинних відкладів і
місцями більш давніх верхньопліоценових і
неогенових (вапняки сарматського і понтичного
ярусів). Деякі природні відслонення простягаються на
десятки кілометрів, що було також підтверджено і
нами під час польових робіт біля сіл Мелекіне і
Безіменне Донецької області.
Порівняння досліджуваних відкладів плейстоцену
з аналогічними відкладами на суміжних територій
(Причорноморська низовина, Середнє і Порожисте
Придніпров’я,) слід зазначати, що лесових горизонтів
(палевого, світло-палевого кольору) з типовою
будовою тут майже не зустрічається. Вони або
малопотужні (наприклад, сульський, дніпровський,
бузький, причорноморський), або майже повністю
змінені процесами наступного ґрунтоутворення
(тясминський, удайський) внаслідок чого набувають
бурих
і
навіть
червонувато-бурих
відтінків
забарвлення. Серед ґрунтів переважають червоні (mr),
коричневі (lb, kd, pl), сірі (kd, pl, df) та бурі (vt, df)
відтінки кольорів, що надає особливого характеру
четвертинним
відкладам
і
є
свідченням

безперервності процесів ґрунтоутворення, які лише
посилювались в окремі відрізки часу.
На основі макро- і мікроморфологічних ознак
плейстоценових ґрунтів, прослідковується динаміка
змін умов ґрунтоутворення:
- тепло-помірних близьких до субтропічних
змінно-вологих: червонувато-коричневий злитий
солонцюватий
ґрунт
mr3
(складні
нодульні
мікроагрегати, озалізненість плазми, карбонати і
гіпси);
темноколірний
(бурувато-коричневий)
солонцюватий ґрунт lbb2+lbb1 (загіпсований у середній
частині профілю із слідами перерозподілу глинистої
речовини);
- тепло-помірних, помірних рівномірно вологих
(чорнозем
звичайний
kdb2:
складна
мікроагрегованість, карбонатність; коричнюватобурий ґрунт kdb1: значна кількість нодулів, складних
мікроагрегатів, мікроорштейнів, що є відображенням
ознак
деякого
перезволоження;
чорнозем
солонцюватий plb2: добре мікроагрегований по всьому
профілю із невеликою кількістю кристалів гіпсів у
нижній і верхній частинах профілю; коричнюватосірий солонцюватий ґрунт plb1: менш агрегований, але
більш загіпсований);
- помірно тепліших і контрастніших (коричневобурий ґрунт vtb2: складні мікроагрегати, поодинокі
ооїди, незначне сітчасте орієнтування глинистої
плазми);
- помірно-континентальних і аридніших, ніж
сучасні кліматичні умови (бурий пустельно-степовий
ґрунт dfc).
Встановлені типи ґрунтів і відкладів відображають
зміни умов ґрунтоутворення від мартоноського до
дофінівського палеогеографічних етапів. Кожний
новий етап плейстоцену є ариднішим за попередній
(найбільш гумідним є мартоноський, аридним –
дофінівський).
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Karmazinenko S.P.
PALEOPEDOLOGICAL
CHARACTERIZATION
OF QUATERNARY SEDIMENTS NEAR THE
VILLAGE BEZIMENNE OF DONETSK REGION.
It has been given paleopedological (macro- and
micromorphological)
characteristic
of
Quaternary
sediments (soils and loesses) near the village of
Bezimenne. The main diagnostic micromorphological signs
of soils ۥand loesses ۥfossils have been revealed for the
determination of their types and also for the reconstruction
of paleogeographical timeۥs conditions of their formation.

Ковальчук А.Н.
КАРПОВЫЕ РЫБЫ В СОСТАВЕ МЭОТИЧЕСКИХ ОРИКТОЦЕНОЗОВ СЕВЕРНОГО
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Карповые рыбы (Cyprinidae) представляют собой
наиболее многочисленное и разнообразное семейство
среди позвоночных животных. В современной
мировой фауне их насчитывается около 2420 видов
220 родов [13]. Из них для Украины известны 58
видов, входящих в состав 31 рода [5]. Наиболее
ранние находки ископаемых остатков карповых рыб,
сделанные в слоях Вулвича (Великобритания),
датируются ранним эоценом [15], в то время как в
палеонтологической
летописи
Украины
они
появляются лишь в позднем миоцене (сармат) [1, 2].
Многочисленные
позднемиоценовые
местонахождения ископаемых позвоночных юга Украины
имеют сходный видовой состав. Ихтиологические
комплексы этого возраста имеют одну общую
особенность: в каждом из них карповые рыбы являются
фоновой группой и доминируют по количеству остатков
и в контексте видового разнообразия.
Целью данной статьи является описание
палеоихтиологического
материала
из
трех
местонахождений мэотиса, расположенных на
территории
Северного
Причерноморья
и
административно входящих в состав Одесской
области.
Детальная
фаунистическая
характеристика
мэотических комплексов ископаемых позвоночных, в
основном млекопитающих, приведена в работах
Е.Л. Короткевич
[3],
В.А. Топачевского
и
А.Ф. Скорик [11], Т.В. Крахмальной [4], М.В. Синицы
[9], Л.И. Рековца и А.В. Пашкова [7], а также других
исследователей.
В
настоящей
работе
будет
рассмотрен палеоихтиологический материал из
Черевычного 3 и Новоукраинки 2, датируемых
ранним (древним) мэотисом, а также кости рыб из
среднемэотического местонахождения Третья Круча.
Все описываемые остатки ныне пребывают на
хранении в отделе палеозоологии позвоночных
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Национального научно-природоведческого музея
НАН Украины.
Определение систематической принадлежности
ихтиологического материала производилось автором
на основании диагностичных элементов краниального
и посткраниального скелета с использованием
сравнительной коллекции пресноводных рыб отдела
палеозоологии позвоночных и палеонтологического
музея им. В.А. Топачевского (ННПМ НАН Украины).
Объём
стратиграфических
подразделений
соответствует корреляционной схеме фаунистических
ассоциаций позднего неогена Восточного Паратетиса
по MN-зонам [14]. Палеоэкологический анализ
сообществ пресноводных рыб сделан на основании
экотопических предпочтений рецентных аналогов.
Многослойное местонахождение Черевычное 3
подробно описано ранее [10, 11]. Кости мелких и
крупных млекопитающих, а также сопряженные с
ними остатки пресноводных рыб залегают в толще
аллювиальных песков и гравелитов выше зоны
контакта с сарматскими известняками в береговом
уступе восточного берега Хаджибейского лимана, в 3
км севернее с. Черевычное и в 20 км к северу от
Одессы (рис. 1, 1) [12]. Возраст нижнего костеносного
горизонта уточнен по фауне мелких млекопитающих
и соответствует низам MN 12 [14]. Ниже представлен
список видов костистых рыб из местонахождения (по
материалам сборов 1966, 1971-1973, 1977-1980, 1987,
1989 гг.):
Cyprinidae
Squalius cf. cephalus (L., 1758) – 7 глоточных зубов
(№ 45/5615-5621).
Idus idus (L., 1758) – глоточный зуб с фрагментом
ceratobranchiale (№ 45/5622).
Rutilus rutilus (L., 1758) – 4 глоточных зуба (№ 45/56235626).

Rutilus frisii (Nordm., 1840) – 8 глоточных зубов и их
фрагментов (№ 45/5627-5634).
Rutilus sp. (крупная форма) – изолированный
глоточный зуб (№ 45/5635).
Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) – 15 глоточных
зубов (№ 45/5636-5650).
Abramis cf. brama (L., 1758) – 3 глоточных зуба
(№ 45/5651-5653).
? Gobio sp. – ceratobranchiale с разрушенными зубами
(№ 45/5654).
Cyprinus sp. – изолированный глоточный зуб
(№ 45/5655).
cf. Cyprinus sp. – 3 глоточных зуба (№ 45/5656-5658).
Carassius carassius (L., 1758) – 2 глоточных зуба
(№ 45/5659-5660).
Tinca sp. – изолированный глоточный зуб (№ 45/5661).
Non-Cyprinidae
Silurus cf. glanis L., 1758 – 3 фрагмента dentale
(№ 45/5662-5664),
cleithrum
(№ 45/5665),
изолированный зуб (№ 45/5666), 8 фрагментов
колючих лучей грудных плавников (№ 45/5667-5674),
15 позвонков (№ 45/5675-5689).
Esox sp. – фрагмент dentale (№ 45/5690-5691), 7
изолированных зубов (№ 45/5692-5698).
Percidae gen. – 2 изолированных зуба (№ 45/56995700), 16 костей (№ 45/5701-5716).
Teleostei incertae sedis – 166 позвонков (№ 45/57175882), 68 ребер (№ 45/5883-5950).
Таким образом, в ориктоценозе Черевычного 3
представлены 12 видов семейства Cyprinidae,
большинство
из
которых
являются
морфологическими аналогами рецентных форм.
Интересна находка остатков пескаря, поскольку до
этого времени кости рыб рода Gobio не были
известны в палеонтологической летописи Украины
даже
из
наиболее
геологически
молодых
(антропогеновых) отложений.
Раннемэотический
костеносный
горизонт
местонахождения Новоукраинка (Раздельнянский р-н,
Одесская обл.) сложен зеленоватыми суглинками с
прослойками углистых включений и плотной
пластинчатой
зеленовато-серой
глины
общей
мощностью до 1,5 м (рис. 1, 2) [3]. Остатки рыб,
извлеченные из костеносной толщи Новоукраинки 2 в
1976, 1979 и 1981 гг., немногочисленны, а
фаунистический список довольно скудный:
Cyprinidae
Chondrostoma sp. – 2 глоточных зуба (№ 38/2048-2049).
Carassius sp. – изолированный глоточный зуб
(№ 38/2050).
Cyprinidae gen. – фрагмент луча плавника (№ 38/2051).
Non-Cyprinidae
Silurus sp. – 2 фрагмента dentale (№ 38/2052-2053).
Teleostei incertae sedis – 9 позвонков с
разрушенными отростками (№ 38/2054-2062).
Вероятно, костеносный слой был ранее размыт с
частичным
переотложением
остеологического
материала, учитывая сохранность и разнообразие
остатков костистых рыб из ориктоценоза.
Местонахождение Третья круча, содержащее кости
позвоночных животных, датируемых началом
среднего мэотиса, было обнаружено М.В. Синицей в
2002 г. в береговом обрыве Куяльницкого лимана

Рис. 1. Местонахождения костистых рыб раннего и среднего
мэотиса Одесской области:
1 – Черевычное 3; 2 – Новоукраинка 2; 3 – Третья круча

(рис. 1, 3), между селами Красноселка и Кубанка
(Коминтерновский р-н, Одесская обл.) [9]. Остатки
пресноводных рыб, амфибий, рептилий, птиц и
многочисленных
млекопитающих
собраны
в
аллювиальной толще гравелитов общей мощностью
до 2 м. Исходя из общего состояния сохранности
костных остатков, можно предположить, что они
транспортировались водным потоком на небольшое
расстояние и отлагались неподалеку от места гибели
животных [9].
Видовой
состав
костистых
рыб
из
местонахождения выглядит следующим образом:
Cyprinidae
Leuciscus sp. – изолированный глоточный зуб
(№ 41/3066).
Squalius sp. – 2 глоточных зуба (№ 41/3067-3068).
Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) – 4 глоточных
зуба (№ 41/3069-3072).
Abramis cf. brama (L., 1758) – изолированный
глоточный зуб (№ 41/3073).
Tinca sp. – изолированный глоточный зуб (№ 41/3074).
Non-Cyprinidae
Silurus sp. (мелкая форма) – фрагмент колючего луча
грудного плавника (№ 41/3075).
Esox sp. – изолированный зубов (№ 41/3076).
Perca sp. – 2 фрагмента quadratum (№ 41/3077-3078).
Percidae gen. – 4 фрагмента articulare (№ 41/3079-3082).
Teleostei incertae sedis – 98 позвонков (№ 41/30833180), 38 ребер (№ 41/3181-3218), 6 обломков костей
(№ 41/3219-3224).
Исходя из представленных фаунистических
списков, следует отметить большую степень их
таксономического сходства для разновозрастных
отрезков мэотиса. Все описываемые местонахождения
имеют аллювиальный генезис. Это обстоятельство
определяет сохранность, насыщенность и некоторую
смешанность
остеологического
материала:
недиагностичные остатки посткраниального скелета
(большинство позвонков, ребра, обломки костей)
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значительно
превосходят
в
количественном
отношении диагностичные элементы черепа (в
основном, глоточные зубы карповых и отдельные
зубы и кости сомов, щук и окуней).
Фаунистический состав костеносных горизонтов
Черевычное 3 и Новоукраинка 2 довольно типичен
для позднего миоцена юга Украины: преобладают
карповые, являющиеся доминантной фоновой
группой, представители других семейств (Siluridae,
Esocidae, Percidae) составляют меньшинство, будучи
представленными небольшим количеством остатков.
Обращает на себя внимание обилие остатков хищных
форм среди некарповых рыб.
Экотопический спектр ранне- и среднемэотических
водоемов Одесской области, вероятно, был довольно
широким: судя по экотопическим предпочтениям
современных видов (аналогов, определенных для
мэотиса), могли присутствовать сильно заросшие,
илистые, тиховодные прогреваемые солнцем участки
русла; песчаные непрогреваемые участки, лишенные
водной растительности; перекаты с умеренным или
быстрым течением и каменистым порожистым дном;
заводи и омуты.
В раннем мэотисе произошла небольшая
трансгрессия
из
Средиземноморья,
которая
сопровождалась увлажнением климата Северного
Причерноморья [6]. Последний был теплоумеренным
аридным, со средними температурами января и июля
на уровне соответственно +4°С и +25°С, что несколько
меньше по сравнению с поздним сарматом [8].
На основании палеоботанических исследований
можно утверждать о значительном распространении
на суше в раннем и начале среднего мэотиса
смешанных хвойно-широколиственных лесов с
теплолюбивыми элементами (Carya, Aralia, Sequoia),
а по палеомагнитным данным – об обратной
намагниченности слоев этого возраста [8].
В целом, фауна костистых рыб на протяжении
позднего
миоцена
отличается
значительным
консерватизмом по сравнению с сообществами
наземных позвоночных животных. Это объясняется,
прежде
всего,
относительным
постоянством
воздействия
абиотических
факторов
на
жизнедеятельность гидробионтов и, как результат,
отсутствием соответствующих предпосылок для
значительных эволюционных преобразований.
Дальнейшее комплексное изучение ископаемых
остатков костистых рыб (в частности, карповых) из
серии позднемиоценовых местонахождений юга
Украины позволит решить о преемственности фаун
позднего неогена и антропогена, вскрыть механизмы
и пути их распространения в Восточной Европе, а
также
значительно
дополнить
существующие
представления об экологической обстановке на
территории южной Украины в миоцене.
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The article deals with results of studying fossil carp
fishes, which include to the Early and Middle Maeotian
localities on the territory of Odessa region (Southern
Ukraine). Cyprinidae are represented by 14 species and
11 genera. This family is the most various background
group among bony fish fauna. 12 cyprinid taxa were
identified from the sediments of Cherevichnoe 3, 2
species and 2 genera – from Novoukrainka 2. Tretya
krucha fossil fish community is represented by 5 cyprinid
taxa. Early and Middle Maeotian localities on the territory
of the Northern Black Sea region are rather similar in
taxonomical relation. Importance of studying of the fossil
carp fish fauna from different-aged Late Miocenian
localities for the addition of paleoecological implications
is underlined.

Коломиец В.Л.
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО АКВАЛЬНОГО СТРУКТУРНОФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА СУХОДОЛЬНЫХ ВПАДИН БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
Рассматривая более чем двухвековую историю
активного изучения Байкала и прилегающей
территории, можно констатировать
атировать постоянный и
неослабевающий интерес к проблемам четвертичного
периода, в первую очередь
очередь, литологии
литологии, возрасту,
стратиграфии и генезису мощных песчаных толщ,
развитых преимущественно в межгорных рифтовых
впадинах на флангах и восточном побережье озера
(рис. 1). Литологическое описание этих толщ не
вызывает споров; большинство исследователей
однозначно характеризуют их структурно
структурно-текстурные
особенности. Более-менее
менее ясно их стратиграфическое
положение; сближение точек зрения быстрыми
темпами произошло за последние десятилетия,
десятилетия когда
к
традиционным
методам
определения
относительного
возраста
отложений
(палинологические, палеонтологические,
палеонтологические диатомовые)
присоединились физические методы абсолютного

датирования
–
термолюминесцентные,
радиоуглеродные, палеом
палеомагнитные. Но основная
проблема квартера Байкальской рифтовой зоны была
и остается прежней – происхождение песчаных толщ,
так как от правильности его определения напрямую
зависят палеогеографические реконструкции для
данной территории.
Существуют две основн
основные гипотезы – песчаные
толщи всех впадин имеют либо аквальный, либо не
аквальный генезис
генезис, что ведет зачастую к весьма
оживленной дискуссии. Предполагается чисто
аллювиальное или чисто лимническое происхождение
толщ.
Отсюда
признание
или
отрицание
существования озерных условий седиментогенеза в
котловинах на различных временных интервалах
антропогена, и, следовательно,
следовательно различное понимание
тех причин, которые обусловили обстановки
осадконакопления.

Рис. 1. Впадины центральной части
Байкальской
айкальской
рифтовой
зоны:
1
–
Тункинская; 2 – усть-селенгинская часть
Байкальской впадины;
впадины 3 – Котокельская,
Нижнетуркинская Налимовская; 4 – УстьНижнетуркинская,
Баргузинская; 5 – Баргузинская; 6 –
Верхнеангарская 7 – Муйско-Куандинская;
Верхнеангарская;
8
–
Парамская
Парамская.
Карта
взята
из
www.maps.google
google.com.

Впервые идею об озерном генезисе песчаных толщ
высказал И.Д. Черский
Черский. Его же условно можно
причислить к сторонникам байкальской трансгрессии,
так как повсеместное распространение и большие
мощности песков он трактовал высокими уровнями
байкальских вод (337 м выше современного
современного). Тех же
взглядов придерживались В
В.А.
А. Обручев (который
такое положение вод объяснял проявлениями
неотектонических движений) [20], Г.Е.
Г Рябухин [26],
Н.В. Думитрашко [4], Г.Г.
Г Г. Мартинсон [15].
Формирование толщ лимнопесков В.В.
В
Ламакин [12]
связывал с наличием байкальской межледниковой
ингрессии в бассейны рек байкальского направления
стока. Преимущественно лимнолимно и флювиогляциальный
характер
условий
овий
аккумуляции
последовательно отстаивали Н.А.
Н.А Флоренсов [28] и
Н.А. Логачев [13], относившие данные осадки к
внутренним зандровым полям межгорных котловин,
возникшим
и
существовавшим
благодаря
продолжительным и мощным среднеплейстоценовым
оледенениям на хребтах
хребтах, обрамляющих впадины.
Внедрение вод Байкала в межгорные котловины

восточного побережья в 70-80 гг. XX столетия
признавал С.С. Осадчий [22].
И.Н. Резановым [25] была установлена одна
длительная,
на
протяжении
всего
среднего
неоплейстоцена, тектоническая
тектонич
ингрессия (не менее
100 м), на которую в начале казанцевского времени
наложилась вторая кратковременная климатическая
ингрессия, вызванная потеплением и таянием
ледников. По мнению А.Б. Иметхенова [5],
незначительное проникновение байкальских вод в
Усть-Селенгинскую
Селенгинскую впадину за счет таяния льдов на
горном обрамлении способствовало формированию
осадков казанцевской IV надпойменной террасы.
Дифференцированные тектонические движения,
вызвавшие поднятие западной рамы Байкальской
впадины, изменение стока байкальских
ба
вод и рост его
уровня ввиду тектонического подпора обусловили
протекание крупной ингрессии в эоплейстоцене.
Очередной подъем не менее чем на 120 м выше
современного положения вод оз. Байкал в нижнемсреднем неоплейстоцене привел к образованию
террас
соответствующих
высот.
На
такую
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возможность указывали Н.А. Логачев [14], В.Д. Мац
[19], Е.Е. Кононов [10].
Не ингрессионное и лимническое, а тектоническиподпорное
накопление
алевритово-псаммитовых
осадков в мелководных условиях, близко напоминавших
озерные, отстаивали в своих работах А.Б. Иметхенов [5]
и Д.-Д.Б. Базаров [1]. Последний указывал также на
полигенетичное образование кривоярской свиты
Западного Забайкалья и ее аналогов в Восточном
Прибайкалье, считавшихся ранее Э.И. Равским [23]
лимническими.
Дифференцированно-колебательные
блоковые
тектонические движения в совокупности с мощными
оледенениями обусловили специфические подпорноозерные приледниковые обстановки седиментации с
отдельными водоемами значительной глубины в
Северном Прибайкалье в среднем неоплейстоцене [2; 3].
Для противоположной части БРЗ – Тункинской системы
впадин А.А. Щетниковым [30] и И.А. Филиновым [27]
генезис поздненеоплейстоценовых песчаных толщ
определен как флювиальный с преобладанием
руслового аллювия и подчиненной ролью старичных и
пойменных фаций.
Некоторые авторы полностью отрицали водный
генезис описываемых осадков. К примеру, В.Н. Олюнин
[21] предполагал их ветровое и склоновое
происхождение. Эоловый характер аккумуляции
поддерживали также В.К. Шевченко [29] и С.К.
Кривоногов [11]. Весьма оригинальной, но слабо
аргументированной, является гипотеза происхождения
песчаных массивов за счет явлений грязевого
вулканизма [6].
Плейстоценовый структурно-формационный ярус
Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) представлен
отложениями днищ впадин: Муйско-Куандинской,
Парамской, Верхнеангарской, Баргузинской, УстьБаргузинской,
Налимовской,
Нижнетуркинской,
Котокельской, Тункинской группы и усть-селенгинской
части впадины оз. Байкал. Характерным элементом их
строения являются мощные песчаные толщи, имеющие
однообразные внешние признаки (сходную цветовую
гамму, литологический состав и текстуру) и слагающие
не
менее
7-ми
эрозионно-аккумулятивных
и
аккумулятивных террасовых уровней (рис. 1). В
Муйско-Куандинской впадине определено 8 уровней.
По своему происхождению они относятся к
флювиальной и лимнической группам аквального
парагенетического ряда континентальных осадочных
образований [31]. При общем анализе всего
плейстоценового террасового комплекса выявляется
следующая последовательность формирования уровней
с выделением специфики осадконакопления.
VIII террасовый уровень относится к позднему
плиоцену – эоплейстоцену (высота 160-200 м) и развит в
Муйско-Куандинской впадине [3]. Представлен
мелкоструктурными горизонтально-слоистыми песками
береговых и прибрежных фаций озерной макрофации,
которые накапливались в неглубокой акватории
стационарных проточных лимнических водоемов с
малым волнением и придонным субламинарносуспензионным течением. Мелко-среднезернистые
литологические разности с наклонной и волнистой
текстурой
формировались
меандрирующими
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водотоками
речного
облика
с
замедленным
слаботурбулентным однонаправленным поступлением
воды в русловых и пойменных фациях речной группы
фаций.
VII террасовый уровень рубежа эоплейстоцена –
неоплейстоцена (высота 110-160 м) изучен в опущенных
блоках днищ и по периферии Верхнеангарской, МуйскоКуандинской, Парамской, Баргузинской, Налимовской,
Котокельской и Тункинской котловин (рис. 2). Осадки –
субгоризонтально-слоистые
тонко-мелкозернистые
пески, алевропески и алевриты, аккумулировавшиеся в
проточных лимнических водоемах с небольшими
глубинами (до 3-5 м). Для палеопотоков перечисленных
впадин реконструированы сходные динамические
параметры. Они имели равнинный (Fr < 0,1), реже
полугорный (Fr = 0,1-0,2) типы натуральных открытых
русел с площадью водосбора >100 км2 в комфортных
условиях пребывания ложа и беспрепятственного
движения воды (n > 40). Начальным моментом
движения наносов в руслах палеорек являлся порог
минимальных значений срывающих скоростей водного
потока 0,3-0,4 м/с. Аккумуляция начиналась с падением
придонной скорости до 0,2 м/с. Палеорекам были
свойственны узкие рамки изменений скоростного
режима течения воды от 0,4 до 0,5 м/с, а также уклонов
продольного профиля – от 0,2 до 0,7 м/км (табл.). В
подавляющем большинстве случаев динамика потоков
характеризовалась переходным режимом осаждения
между турбулентным и ламинарным типами, что
соответствует способу переноса в виде сальтации с
подчиненной ролью суспензий. Малые значения ϕкритерия
устойчивости
русел
(<100
единиц)
конкретизируют исследуемые флювиальные системы
как немобильные, которые вряд ли могли осуществлять
масштабную разрушительную работу по изменению
гидрографической сети и рельефа в целом. В
фациальном отношении изучаемый гранулометрический
спектр принадлежит полю совмещения лимнических и
аллювиальных
условий
седиментации
с
преимущественным распространением прибрежнобереговых фаций озерной группы и меньшим –
русловых
и
пойменных
речной
группы
Палеопотамологические реконструкции на временной
срез VII уровня хорошо согласуются с выводом о том,
что к концу плиоцена отрицательные морфоструктуры
БРЗ были выражены почти в современном виде [3]. Это
обосновывается
установленным
умеренным
протеканием
осадконакопления
на
протяжении
эоплейстоцена и раннего неоплейстоцена. Степень
эрозионного расчленения рельефа горного обрамления
впадины не оказывала влияния на обстановки
седиментации, в которых преобладали потоки с
гидродинамическими параметрами равнинного типа.
Озера Верхнеангарской и Тункинской впадин имели
прямую связь с Байкалом, свидетельством чему
является присутствие в осадках скелетных игл
байкальских губок Lubomirskia baikalensis Pall., L.
fusifera Dyb., L. abietina Swarcz., Baikalospongia
intermedia Soukatsch. семейства Lubomirskiidae,
характерных только для вод Байкала и открытых
частей его заливов [15; 16].
VI, V и IV террасовые уровни. Раннесредненеоплейстоценовые отложения, слагающие

.
Рис. 2. Террасовый комплекс межгорных впадин БРЗ
Таблица. Осредненные палеопотамологические характеристики осадконакопления террасового комплекса суходольных
впадин БРЗ
Показатель
Террасовые уровни и надпойменные террасы
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
Срывающая скорость,
0,31
0,26-0,39
0,29-0,35
0,26-0,34
0,34-0,60
0,24-0,33
0,27-2,0
0,35-1,50
м/с
Скорость
отложения,
0,20
0,17-0,21
0,18-0,21
0,18-0,22
0,21-0,4
0,15-0,21
0,17-1,0
0,22-0,7
м/с
Скорость потока, м/с
0,43
0,30-0,45
0,40-0,50
0,34-0,47
0,41-0,70
0,31-0,47
0,30-1,50
0,50-1,30
Глубина, м
0,98
0,8-3,0
0,8-3,0
0,8-3,0
1,0-2,0
0,9-3,0
0,9-5,0
1,0-5,0
Ширина, м
25
12-64
10-60
5-41
10-84
12-294
15-171
26-437
Уклон, м/км
0,70
0,20-0,76
0,35-0,76
0,30-0,90
0,30-2,0
0,20-2,30
0,20-5,0
1,10-4,0
Критерий Ляпина
0,23
0,10-0,25
0,19-0,27
0,10-0,29
0,20-0,30
0,14-0,36
0,17-0,30
0,29-0,40
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
Критерий ϕ
≈100
>100
Коэффициент
41,0
35,0-43,4
37,0-44,3
39,5-43,7
20,0-42,9
38,0-43,2
20,0-42,4
20,0-40,0
шероховатости, n
Число Лохтина
1,6
1,0-2,0
1,7-3,0
1,6-3,0
1,6-4,0
1,6-3,0
1,7-5,0
1,4-5,0
Число Фруда, Fr
0,07
0,01-0,07
0,04-0,15
0,03-0,14
0,08-0,17
0,03-0,16
0,03-0,27
0,10-0,26

уровни 80-100 м (VI), 50-80 м (V) и 25-50 м (IV),
развиты повсеместно во всех межгорных рифтовых
впадинах. Они выполнены мелкослоистыми крупносредне-мелкозернистыми
песками
с
субгоризонтальной, наклонной и косой текстурой.
Подчиненную роль играют пограничные разности
обломочного спектра.
Осадкообразование террасовых уровней протекало
в близких условиях неглубоких устойчивых озерных
незастойных водоемов (от 2-3 до 5-7, редко 10 м).
Материал доставлялся равнинными, в основном
полугорными (Fr = 0,1-0,3), горно-грядовыми (Fr = 0,30,5) потоками с площадью водосбора >100 км2
постоянных, хорошо разработанных русел со
свободным течением воды в благоприятных и весьма
благоприятных условиях положения ложа (n = 30-40).
Срывающие скорости варьировали от 0,3 до 1,3 м/с,
скорости отложения – от 0,2 до 0,8 м/с, поверхностные
скорости течения – от 0,3 до 2,0 м/с, уклоны водного
зеркала – от 0,5 до 2 м/км. Режим осаждения был
слаботурбулентным и переходным, господствовал
скачкообразный способ транспортировки от фазы
гладкого дна к появлению грядовых подвижных форм
руслового рельефа. По ϕ-критерию устойчивости такие
палеопотоки определяются как слабоподвижные.
По генетико-фациальной природе осадки высоких
террас аккумулировались:
а) в мелководных, достаточно крупных, проточных
озеровидных
водоемах
с
малоамплитудным

характером волновых колебаний и разветвленной
сетью придонных течений, приведших к образованию
субгоризонтально-слоистых
алевритовотонкопесчаных пород береговых и прибрежных фаций
лимнической макрофации;
б) в однонаправленных слабодинамичных и
немобильных речных потоках с замедленным
движением воды ввиду их подпора в придельтовом
положении русел с появлением наклонно- и
косослоистых
мелко-среднезернистых
песков
русловых и пойменных фаций речной макрофации.
Существование озерных водоемов в этот период
плейстоцена
засвидетельствовано
находками
спонгиофауны [15; 18]. В Верхнеангарской и
Нижнетуркинской впадинах встречены два семейства
губок. Здесь, помимо байкальских эндемиков
семейства Lubomirskiidae, которые играют уже
подчиненную роль, появляются губки – бодяги
Spongilla lacustris L., S. fragilis Leidy, Ephydatia
fluviatilis
L.
речного
семейства
Spongillidae
общесибирского распространения. Их наличие
свидетельствовало об осадконакоплении в обстановке
бухты или залива, связанного с Байкалом, типа
современных мелководных байкальских соров, где в
настоящее время обитают оба семейства.
Присутствие озерных водоемов в Тункинской
долине также обосновывается обнаружением остатков
спонгио- и малакофауны [13; 17]. Моллюски: Pisidium
casertanum var. boreale Cless., P. amnicum Müll.,
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Sphaerium corneum var. ssorense W.Dyb., Gyraulus laevis
Alder, G. gredlevi Gredl., Succinea oblonga Drap., Valvata
sibirica Midd., Radix ovata Drap., а также губки
семейства Spongillidae – Spongilla lacustris L., S. fragilis
Leidy, Ephydatia fluviatilis L., E. mülleri Lieb., E. mülleri
(Lieb.) var. obtusosclera Koshov обитали в мелководных
пресных проточных озерах и реках по всей Сибири.
Отсутствие эндемиков – байкальских губок из
семейства Lubomirskiidae, которые характерны для
более древних отложений, указывает на полную
потерю генетической связи этого водного бассейна в
неоплейстоцене с оз. Байкал.
Лимнический режим седиментации в Баргузинской
впадине
(первая
половина
неоплейстоцена)
подтверждается выявлением фауны моллюсков:
Lymnaea (Peregriana) lagotis Schranck, L. (P.) ovata
Drap., L. (P.) peregra Müll., L. (P.) intermedia Lamarck, L.
(P.) anisus Jurarilus, L. (P.) actonucus Fer., L. (P.) armiger
crista L., Euglesa (Cyelocalyx) ex. gr. obtusalis Pfeifer,
Euglesa (Casertiana) aff. casertana Poli, Pisidium sp.
Средой их обитания были маловодные, стационарные,
слабопроточные озера с сезонным дефицитом
кислорода, поросшие водной растительностью.
В Усть-Баргузинской впадине со второй половины
нижнего до середины среднего неоплейстоцена имели
место
преимущественно
озерные
условия
формирования осадков без существенных вариаций
своего гидродинамического состояния. С конца
среднего
неоплейстоцена
лимнический
режим
депрессии
постепенно
сменялся
речным
в
придельтовом положении русел.
В финале эоплейстоцена – начале неоплейстоцена в
Котокельской котловине возник стационарный
неглубокий слабопроточный озеровидный водоем, в
котором, наряду с доминированием лимнического
характера седиментации, в прибрежной полосе
акватории имел место и речной, связанный с
проникновением
в
бассейн
аккумуляции
малоподвижных равнинных палеоводотоков. Подобная
обстановка просуществовала вплоть до начала
среднего неоплейстоцена, в первой половине которого
происходила неоднократная деградация озерной
системы с ее распадом на небольшие застойные
водоемы, в которых совершалось накопление болотных
и озерно-болотных фаций. Об этом свидетельствуют
многочисленные прослои и линзы пород глинистого
состава, обогащенные органическим материалом на
разных уровнях залегания в теле VI уровня. Причиной
могла быть аридизация климата с похолоданием в
горах Прибайкалья, результатом которой явилось
ограниченное поступление воды, вследствие чего озеро
небольшой впадины быстро деградировало.
Из характера седиментогенеза Налимовской
впадины следует, что уже в позднем эоплейстоцене в
котловине получил развитие озерный режим
осадконакопления.
Доставка
материала
осуществлялась небольшими водотоками равнинного
типа с осаждением преимущественно в подводнодельтовом положении. Такие условия были характерны
и на протяжении всего среднего неоплейстоцена;
депрессия неоднократно становилась палеозаливом
Байкала на всю ее длину типа современных соров.
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Аккумуляция наносов в усть-селенгинской части
Байкальской впадины (финал раннего – начало
среднего неоплейстоцена) происходила в акватории
лимнического водоема. Седиментогенез первой
половины среднего неоплейстоцена во время
формирования V эрозионно-аккумулятивного уровня
носил
преимущественно
озерный
характер
(коэффициент вариации, ν < 0,8), меняющийся в
некоторых случаях на речной (ν > 0,8).
Аквальная среда отложения наносов была
свойственна
четвертой
(байкало-кударинской)
аккумулятивной террасе второй половины среднего
неоплейстоцена. Второй горизонт ее накапливался в
неглубоких (до 0,9-1,1 м) озерных малопроточных
бассейнах (ν < 0,4). Основная часть разреза (горизонты
3-7) образовалась в мелководных озерах и
однонаправленных слабодинамичных потоках речного
облика с подпорным, замедленным движением воды
(0,4 < ν < 0,8). Подстилающая толща (8-й горизонт)
имеет аллювиальное происхождение (ν > 0,8) и
сформирована стационарными водотоками равнинного
типа в очень благоприятных условиях состояния ложа
и течения воды при близком впадении в конечный
водоем.
Некоторым разнообразием характеризуется процесс
накопления IV уровня конца среднего неоплейстоцена
на
Фофоновской
перемычке.
Восстановлен
флювиальный характер седиментации в гомогенных,
умеренно-динамических
условиях
устойчивого
озеровидного бассейна в стационарной среде с
субламинарным режимом транзита латерального
сектора лимнических открытых водоемов при
предельно-малых
скоростях
транспортировки
терригенных частиц (скорость сдвига – 0,26 м/с,
скорость отложения – 0,17 м/с в более глубокой части
акватории) с образованием приглубо-донных фаций.
III, II и I надпойменные террасы. Комплекс
аллювиальных террас 15-25 м (III), 9-12 м (II), 4-9 м (I)
сформирован
поздненеоплейстоценовыми
отложениями, широко распространенными во всех
отрицательных морфоструктурах БРЗ. Осадки –
субгоризонтальнои
косослоистые
мелкосреднезернистые пески с добавками гравийногалечных включений и примесями алевритовопелитовых частиц. Средой их кумуляции были
стационарные
слабоподвижные,
подвижные
извилистые потоки полугорного и горного грядового
типа в благоприятных и обычных условиях состояния
коренного ложа с особенностями в направлении
водных струй течения и рельефе дна со срывающими
скоростями 0,3-2,0 м/с, скоростями отложения 0,2-1,3
м/с, поверхностными скоростями течения 0,3-3,0 м/с,
уклонами
водного
зеркала
0,5-10,0
м/км.
Седиментационный
режим
характеризовался
турбулентным и переходным типами осаждения и
переносом дезинтегрированного вещества, главным
образом, сальтацией, качением и волочением обломков
по
дну,
что
подтверждается
значениями
универсального критерия Ляпина (β = 0,20-0,72).
Гидродинамические параметры палеопотоков в
значительной степени сопоставимы с подобными
показателями современных главных рек рифтовых

впадин – Верхней Ангары, Муи, Баргузина, Турки,
Иркута.
В песках из поздненеоплейстоценовых террас в
Верхнеангарской впадине установлены спикулы
любомирскидов в угнетенном состоянии [15], что
свидетельствует о существовании в этой впадине
остатков более древнего водоема, генетически
связанного с Байкалом. Ввиду сокращения озер и
становления речной системы, как основной среды
осадконакопления, экологические условия проживания
не благоприятствовали Lubomirskiidae, и они
постепенно
замещались
губками
семейства
Spongillidae, доминирующими в голоцене.
Рассматривая
поздненеоплейстоценовый
седиментогенез низкого террасового комплекса
Баргузинской впадины, можно прийти к следующему
заключению.
Накопление
его
осуществлялось
преимущественно за счет процессов и механизмов,
протекающих в любых речных системах. В
зависимости от тектоно-климатических особенностей
территории
русловые
потоки
претерпевали
соответствующие изменения гидродинамического и
энергетического режимов, нашедших отражение в
неоднократных изменениях структуры осадков –
толщи сформированы материалом русловых и, как
правило, венчающих разрезы, пойменных фаций
перстративной фазы аллювиальной аккумуляции.
Днище котловины было суходольным, спуск
ингрессионных вод завершился, по-видимому, к началу
казанцевского времени, так как именно с этого
промежутка во впадине широкое распространение
получили отложения из иных парагенетических рядов
континентальных осадочных образований.
Возраст III надпойменной террасы в Баргузинской
впадине
следует
принять
как
поздненеоплейстоценовый
(казанцевское
время).
Аргументом служит ее пространственная связь с более
высокими уровнями, наличие в ее строении двух толщ:
нижней, образовавшейся в динамичной среде за счет
достаточного количества свободной воды, и верхней,
более спокойной при ограниченном поступлении воды,
дефицит которой был обусловлен началом аридизации
климата в ермаковскую эпоху. В пределах этой
террасы у с. Элесун обнаружены костные остатки
лошадей (Equus sp., Equus caballus Linnaeus), бизона
(Bison priscus Bojanus) и быка (Bos sp.), время обитания
которых
начало
позднего
неоплейстоцена
(определения Н.П. Калмыкова).
Время накопления отложений второй террасы этой
же впадины – ермаковское, так как в разрезах
встречены сингенетичные мерзлотные деформации,
связанные с развитием криогенных процессов и
фиксирующие первое устойчивое похолодание после
образования казанцевского аллювия. В правом борту
долины р. Жаргаланты в овраге, прорезающем тело
террасы, найдены фрагментные костные остатки зубра
(Bison priscus cf. occidentalis Lucas), носорога
(Coelodonta sp.) и овцебыка (Ovibos sp.), обитавших в
позднем
неоплейстоцене
(определения
Н.П.
Калмыкова).
Формирование нижней части III террасы в УстьБаргузинской впадине осуществлялось в динамичной
аквальной среде при наличии сети палеопотоков

полугорного типа. Рубеж неоплейстоцена – голоцена
отразился
в
смене
переходных
обстановок
седиментогенеза на ярко выраженный турбулентный
режим горных рек. Венчающие разрез первой террасы
пески образовались в слабоподвижных условиях при
замещении горного типа русел на полугорный.
Преимущественно лимнический характер носил
процесс осадконакопления Налимовской впадины в
позднем неоплейстоцене; котловина, по крайней мере,
до тектонического внутривпадинного порога, заливалась
водами и представляла собой Налимовский палеосор.
С финала среднего и до конца позднего
неоплейстоцена в Котокельской впадине вновь
происходила реставрация главным образом лимнической
среды
седиментации,
так
как
в
ее
палеогидрологическом режиме не наблюдается резких
отличий
от
ситуаций
аккумуляции
наносов,
свойственных IV и III террасовым уровням.
Низкие надпойменные террасы усть-селенгинской
части Байкальской впадины имеют общие черты
строения. Для них характерно наличие двух
литологически отличных толщ – подстилающей,
песчано-грубообломочной аллювиального генезиса и
перекрывающей,
алевритово-псаммитовой
комплексного аллювиально-озерного и лимнического,
что ранее было отмечено и другими исследователями [5;
25]. На основании выявленных особенностей
протекания седиментационных процессов на временном
отрезке
от
каргинского
времени
позднего
неоплейстоцена до границы с голоценом, во впадине
установлено наличие нескольких неглубоких проточных
озерных водоемов, гидродинамическая ситуация
накопления осадков в которых была примерно равной.
Транспортировавшие
осадочный
материал
палеоводотоки за это время также неоднократно
претерпевали
существенные
изменения
своего
гидрологического режима – от горно-грядового типа до
равнинного. Данным закономерностям идентична
фациальная природа исследуемых отложений, которые
принадлежат двум главным фациальным группам –
речной (русловые и пойменные) и озерной (береговые и
прибрежные фации).
В заключение рассмотрения плейстоценовых
обстановок осадконакопления обсудим один из
главных вопросов – что же послужило основой столь
длительного
существования
аквального
седиментогенеза в межгорных впадинах центральной
части БРЗ во временном диапазоне от эоплейстоцена
до конца среднего неоплейстоцена. Ясно, что
исключительность геологической структуры или
особенности протекания экзогенных процессов в
отдельных изучаемых котловинах не могли оказать
никакого воздействия на столь протяженную, до 1500
км, территорию – от бассейна р. Иркут на юге до
среднего течения р. Витим на севере. Следовательно,
такими причинами были только те явления, которые
имели всеобъемлющий характер и прямую связь с
эволюцией природной среды данного региона.
Обратимся
к
позднекайнозойской
истории
Прибайкалья – могли ли известные события привести к
возникновению особых условий формирования
осадков в БРЗ, следы которых отчетливо фиксируются
наличием мощных (первые сотни метров) песчаных
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толщ высокого террасового комплекса во всех без
исключения впадинах, как крупных так и более
мелких. В первую очередь обращают на себя внимание
процессы тектогенеза. Работами исследователейпредшественников установлено, что в четвертичное
время территория БРЗ испытала несколько фаз
тектонической активизации [14; 19; 24].
Первой такой фазой, проявившейся не только на
территории БРЗ, но и Центральной Азии была
раннеприморская фаза (1,3-1,1 млн. лет) с быстрым
подъемом западного борта Байкальской впадины,
прекращением ленского стока Байкала через р. ПраМанзурку и, как следствие, - ингрессионным
повышением уровня его вод и формированием
осадочных толщ на восточном побережье [19].
Эоплейстоценовый тектонический подпор имел место
и
в
крайней,
северо-восточной
оконечности
исследуемого района – в Муйско-Куандинской
впадине (Северо-Муйское сужение р. Витим) [2].
По результатам спорово-пыльцевых анализов
(Баргузинская впадина) и радиотермолюминесцентного
датирования (1,0 ± 0,09 млн. лет, Налимовская впадина)
самый высокий, VII террасовый уровень по своему
образованию соответствует данному временному
промежутку тектонической активизации (рис. 3).
Поэтому главенство комплексных лимно-аллювиальных
и лимнических обстановок седиментогенеза при
накоплении седьмого уровня можно сопоставить с
первой ингрессией вод Байкала в речные долины и
межгорные впадины байкальского направления стока,
что привело к появлению достаточно крупных, но не
отличавшихся большими глубинами, озер в днищах
котловин с палеопритоками равнинного (ввиду
препятствия оттоку) и полугорного типов.
Вторым
моментом
тектонического
и
вулканического оживления этой территории явилась
позднеприморская фаза (800-600 тысяч лет), во время
которой
произошло
интенсивное
воздымание
западного плеча Байкальского рифта [19]. Она
способствовала
новому
подъему
уровневой
поверхности оз. Байкал, последующей второй
ингрессии и аккумуляции, по мнению Н.А. Логачева
[14], «теплых» досамаровских песчаных горизонтов
Забайкалья и Прибайкалья. Свидетельства ее, по
нашим исследованиям, представлены VI эрозионноаккумулятивным террасовым уровнем, получившим
самое широкое распространение во всех впадинах
байкальского типа. Подтверждением этому является
РТЛ-возраст отложений основания песчаного увала
Верхнего Куйтуна (Баргузинская впадина) 790 и 830
тыс. лет, а также спорово-пыльцевые спектры
(Муйско-Куандинская,
Баргузинская,
УстьБаргузинская
котловины),
указывающие
на
существование
умеренно-теплых
и
влажных
климатических условий. Толща имеет аквальное
происхождение
с
соответствующим
набором
динамических параметров аккумуляции осадков.
Хубсугульская фаза тектонической активизации
(600-400 тысяч лет) вызвала структурную перестройку
данной территории, сопровождавшуюся прекращением
вулканизма в центральной части БРЗ (Витимское
плоскогорье, Тункинская впадина, Джидинский район).
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Очевидно, что такое, столь значимое, событие не могло
не отразиться на характере развития других природных
явлений, способствовавшее, в частности, проявлению
третьей ингрессии байкальских вод. Высота ее,
согласно изысканиям И.Н. Резанова [25], достигала ста
метров выше современного. В рельефе днищ впадин
БРЗ она привела к образованию V эрозионноаккумулятивного уровня комплексного озерно-речного
генезиса. Осадки из урочища Верхний Куйтун,
продатированные РТЛ-методом (почти тот же
временной диапазон – от 380 до 460 тыс. лет),
отлагались в постоянных лимнических водоемах с
проточным режимом.
Последняя,
тыйская
фаза
тектонической
активизации (150-100 тыс. лет), ознаменовавшая
переход к ангарскому стоку вод оз. Байкал [19],
обусловила четвертое внедрение байкальских вод во
впадины, открытые к Байкалу, возникновение и
удержание там неглубоких озеровидных бассейнов, в
которых и был сформирован IV эрозионноаккумулятивный террасовый уровень (радиотермолюминесцентное подтверждение получено для Баргузинской, Нижнетуркинской и усть-селенгинской части
Байкальской впадин).
Могли ли климатические условия – неоднократные
эпохи потеплений и похолоданий среднего и позднего
неоплейстоцена – стать первопричиной столь
масштабных
преобразований
в
Прибайкалье?
Основываясь на богатом палеофлористическом
материале, И.Н. Резанов [25] исключал такую
возможность, как основу сценариев общерегиональных
событий, хотя две стадии продолжительных
оледенений северной части Прибайкалья в самаровское
и тазовское время среднего неоплейстоцена приводили
к образованию подпрудных ледниковых озер в системе
Муйских впадин и накоплению песков лимнического
генезиса [3].
Происхождение низкого террасового комплекса
межгорных
впадин
установлено
нами
как
аллювиальное. Но в усть-селенгинской части
Байкальской впадины, а также Котокельской,
Нижнетуркинской, Налимовской, Усть-Баргузинской,
т.е. в отрицательных морфоструктурах, имеющих
самые низкие гипсометрические уровни днищ на
прямом контакте с оз. Байкал, в строении
надпойменных террас присутствуют толщи озерного
генезиса. Одной из возможных причин их появления
могли быть кратковременные поднятия уровня вод
Байкала с последующей их ингрессией, не исключено,
и внешнего характера, что указывает на одни и те же
неотектонические и палеоклиматические факторы
седиментогенеза [7; 8; 9].
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To the problem of formation
ation of aqua structural
complex of the dry valley basins of the Baikal rift
zone during the Pleistocene;
The study of paleofluvial, lithological-stratigraphic
lithological
and facies analysis of fluvial sediments of the Pleistocene
terrace complexes of the Baikal rift
rif depression was
conducted and the characteristics of sedimentation
conditions and environment determined. Laminated sands
formed as the result of accumulation in intermontane
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depressions and river valleys with shallow-water limnic
reservoirs. Regular changes of Baikal water level, and
ingression of river valleys (four phases) in the Baikal
drainage, resulted from differentiated tectonic movements
in Prebaikalia. Intermontane depressions were occupied
by disconnected river systems. Low complexes of terraces
stand above the normal thickness of alluvium in the

depressions. Sediment accumulation during the
Quaternary was not local, but of regional distribution,
overlapping the Baikal rift zone and adjacent areas.
Various-aged thick strata, similar in structure and texture,
are characteristic for Transbaikalia, and were influenced
by Neotectonic and paleoclimatic changes.

Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З., Макогон В.В.
ПРОБЛЕМИ СТРАТИГРАФІЇ ТУРНЕЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ
ЗАПАДИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.
Як
показує
досвід
проведення
геологорозвідувальних робіт в схожих за геологічною будовою
з
Дніпровсько-Донецькою
западиною
(ДДЗ)
нафтогазоносних басейнах, на високому ступені
вивченості регіонів серед відкритих родовищ
починають переважати скупчення нафти і газу в
нетрадиційних (літолого-стратиграфічних, літологічних, тектонічних, комбінованих) пастках як у
теригенних, так і в карбонатних відкладах. Відомо, що
прогноз пасток цього типу досить складний, часто ми
маємо справу з малими потужностями відкладів, при
яких сейсмічні дослідження малоінформативні. Тільки
детальні погоризонтні комплексні геолого-геофізичні
дослідження дають можливість об’єктивного прогнозу
цих пасток.
Ми надавали роботам цього напрямку важливе
значення, вважаючи, що проблема детальної
стратифікації розрізів, синхронізації продуктивних
комплексів, товщ, продуктивних горизонтів (ПГ),
продуктивних підгоризонтів (ППГ) і окремих пластів
Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного басейну є
однією з найбільш актуальних проблем геології нафти і
газу як в теоретичному, так і в практичному
відношенні при прогнозі пасток вуглеводнів (ВВ),
особливо,
нетрадиційного
типу.
Підвищення
ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і
газ в ДДЗ, основному нафтогазовидобувному регіоні
України, на теперішньому високому рівні його
вивченості неможливе без вирішення цих принципових
проблем.
Нашими
дослідженнями
розроблена
схема
розчленування та кореляції нижнього карбону западини,
що базується на детальних біостратиграфічних,
літолого-стратиграфічних,
літолого-фаціальних,
літолого-палеогеографічних,
сейсмостратиграфічних
дослідженнях та врахуванні регіональних, зональних та
локальних переривів в осадконакопиченні, яка
запропонована для вдосконалення “Стратиграфічної
схеми кам’яновугільних відкладів східних областей
України” 1993р.
Проблеми стратиграфії турнейських відкладів
території ДДЗ та Донбасу розглядались багатьма
дослідниками [3, 7, 8, 9, 10, 11]. Сучасний стан
проблем турне ДДЗ найбільш повно викладений у
роботах [4, 5, 6].
Нижньотурнейський під`ярус. Виражені відклади
як у морських карбонатних, карбонатно-глинистих, так
і в субконтинентальних (деколи строкатобарвних)
теригенних, теригенно-глинистих фаціях, розвинутих,
в основному, в крайній північно-західній частині ДДЗ.
По залишках брахіопод, форамініфер, остракод та
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спорово-пилкових комплексах вони в цілому впевнено
співставляються
з
мальовським
і
упінським
горизонтами
центральних
районів
СхідноЄвропейської платформи та відповідно зонами С1tb і
С1tc Донбасу. Однак в регіоні не спостерігається
витриманих, надійних фауністичних комплексів, які
дозволили б впевнено розчленувати ці відклади на
горизонти і зони. В турне Донбасу практично відсутні
спори, у зв’язку з чим спорові комплекси ДДЗ можливо
надійно співставити тільки зі споровими комплексами
центральних районів Східно-Європейської платформи.
Щодо нижньої границі турнейських відкладів, то вона
досить складна в повних, в основному, карбонатних
розрізах верхів верхнього фамена – нижнього турне
південного сходу ДДЗ.
Проблема ця досить детально розглянута в роботах
Л.П.Алєксєєвої, А.О.Білика, Л.Г.Вінниченко та ін.[1],
А.О.Білика, О.Ю.Лукіна, В.О.Разніцина та ін.[2],
В.А.Чижової [12]. Як встановив А.О.Білик в роботі
1988р., розподіл фауни в нижньотурнейських відкладах
відзначається
своєрідністю,
одновікові
породи
вміщають фауністичні комплекси то архаїчного,
девонського, то молодого, турнейського типу.
Характерна для нижньої частини нижнього турне
Бєларусі лепідофітусова та пузілітова флора у типових
розрізах нижнього турне ДДЗ не зустрічається, а
присутня у залягаючих нижче руденківських верствах,
які по усіх видах фауни відносяться до озерськохованського віку верхнього фамену.
В типово морських фаціях шельфових зон басейну,
де присутні повні карбонатні розрізи нижнього турне і
верхів руденківських верств, тільки дуже добрі знання
літолого-стратиграфічних матеріалів та перериву в
осадконакопиченні
дозволяють
більш-менш
об’єктивно провести границю між девоном і карбоном.
Характерною особливістю базальних верств
нижнього турне (мальовський горизонт СхідноЄвропейської платформи, або зона С1tb Донбасу), яка
була підмічена нами при вивченні шліфів вапняків, є
поява в них у масовій кількості однокамерних
форамініфер, бісфер, чернишинелл, які відсутні в
підстилаючих верхньоруденківських верствах і
зустрічаються у значно менших кількостях в упінських
відкладах нижнього турне, які залягають вище. У
нижньотурнейському розрізі
ДДЗ
виділяються
юріївська, славкіська, більська та родниківська світи.
Ю р і ї в с ь к а с в і т а. Стратотип – св. 2
(Юріївська), інтервал 1975-2210м, потужність 235м.
Світа представлена переважно вапняками, які
перешаровуються пластами темно-сірих аргілітів, а в
нижній частині розрізу південної прирозломної зони

сірих та зеленувато-сірих пісковиків. Вапняки сірі,
темно-сірі,
глинисті,
мікрозернисті,
шламоводетритусові,
перекристалізовані
та
світло-сірі
згусткові, згустково-форамініферові, псевдооолітові,
кріноїдні,
брахіоподово-форамініферово-кріноїдні,
остракодово-форамініферові,
водоростевофорамініферово-моховатко-кріноїдні, форамініферовокоралові. Вапняки часто тріщинуваті, з відкритими та
мінералізованими тріщинами, з порами та тріщинами
вилуговування, на багатьох ділянках спостерігається
значна доломітизація. В межах внутрішньошельфової
зони перелічені типи вапняків формують різноманітні
біогерми, банки, а в зоні переходу між шельфом та
депресійними областями басейну - більш крупні
рифогенно-карбонатні масиви.
Світа розповсюджена в центральній та південносхідній частині південної та північної прибортових зон
западини, звужуючись та значно зменшуючись в
потужності у північно-західному напрямку від 250 до
10-20м, де поступово заміщається піщано-глинистими
відкладами приморської озерно-болотної рівнини, яка
часом заливалась морем, родниківської світи. В
центральній частині південної прибортової зони
юріївська світа заміщається славківською світою, в зоні
центральних
депресій
переважно
карбонатноглинистою більською світою, а в центральній частині
північної прибортової зони у її складі з’являється
значна
кількість
пластів
пісковиків
білих,
строкатобарвних, різнозернистих, слабосортованих
континентального обліку. У відкладах юріївської світи
у цій зоні западини встановлено багатий комплекс
фауни брахіопод, остракод, форамініфер та міоспор.
В.І.Полєтаєвим та А.Є.Котляром тут виявлено
наступні види брахіопод: Schisophoria sp., Schuchertella
sp. ind., Rugosochonetes malevkensis Sok., R.sp.,
Plicatifora tschernyschini Sok., Eudoxina media (Leb.),
Tulathyris cf. puschiana (Vern.), Eudoxina media (Leb.),
Athyris cf. sulcifera intermedia Nal., Leptagonia cf.
analoga (Phill.), Punctospirifer cf. malevkensis Sok.,
Centrorhynchus ex gr. baitalensis (Reod.), Productiloides
fallax (Pand.) та інші, які свідчать у цілому про
нижньотурнейський вік відкладів. Характерно, що
Eudoxina media (Leb.), яка є керівною для стратотипу
каракубського горизонту підзони C1tb Донбасу, у
найбільш
повно
охарактеризованому
фауною
потужному турнейському карбонатному розрізі
юріївської світи Гнатівської св.26 (192м) виявлена у
більшій його частині, крім верхніх 40м товщі. У цій
верхній частині єдиної карбонатної товщі виявлено
комплекс форамініфер зон C1tb-c та C1tc Донбасу,
упінського віку Східно-Європейської платформи та
ранньотурнейський комплекс остакод.
Слід відзначити, що при аналізі комплексу
брахіопод нижнього турне у перехідних зонах від
морських до континентальних відкладів А.О.Білик
встановив, що у цих розрізах поряд з типово
турнейськими видами Eudoxina media (Leb.) та ін.
зустрінуті види брахіопод девонського (етренського)
обліку - Nigeroplica nigra (Goss.), Crurithyris urei (Plem.)
та інші і пояснив це тим, що в цій зоні умови існування
були несприятливі для існування в басейні нової
турнейської фауни, але були сприятливими для
етренських брахіопод, які доживали свій вік. Інші

групи
фауни
та
міоспори
підтверджують
нижньотурнейський вік відкладів. Подібні залежності
древнього
та
молодого
обліку
фауни
від
геотектонічного положення площі в басейні
осадконакопичення зустрічаються і в інших стратонах.
Остракоди,
визначені
Л.П.Алєксєєвою,
представлені значним списком: Pseudoleiperditia
venulosa (Kum.), Shishaella alekseevae Tschig., Sh. ex gr.
okeni (Munst.), Sh. aporrecta (Zanina), Tschigovaella
indubia (Tschig.), Acratia (Cooperina) acutiangulata
(Posn.), A. (Cooperina) elongata Posn., A. (Cooperina)
malevkensis (Posn.), Carboprimitia alvoolata Posn., C.
polenovae Posn., Bairdia zaninae Posn., B. magna Jsch.,
Bairdiacypris distracta (Eichw.), Cavellina eichwaidi Posn.,
Indivisia sp., Carbonita malevkensis Posn., C. barjatinensis
S. et S., Maternella sp. gross Uffen, Aurigenites
obernetzensis Grun. та інші Комплекс остракод свідчить
про мальовсько-упінський вік відкладів світи, а останні
два види характерні для самих низів зони Gattendorfia
нижнього турне.
У вапняках юріївської світи присутній багатий
комплекс форамініфер, серед яких Л.В.Вінниченко,
Н.Є.Бражнікова, Л.Ф.Ростовцева визначили: Bisphaera
irregularis Bir., B. malevkensis Bir., B. variabilis Br., B.
grandis Lip., B. sp., Brunsia irregularis Maell., Br.
spirillinoides Gr. et Leb., Septabrunsiina krainica Lip.,
Sept.
кingirica
Reitl.,
Sept.
minuta
Lip.,
Septaglomospiranella nona Reitl., Sept. endothyroides
Dain, Sept. karakubensis Br. et Vdov., Sept. crassa uralica
Lip., Sept. primaeva (Raus.), Sept. septangulata Gan., Sept.
plana Br., Sept. grosdilovae Poj., Sept. ex gr. opulenta
Durk.,
Spiroplectammina
mirabilis
Lip.,
Spir.
tchernyschinensis Lip., Chernyshinella glomiformis Lip.,
Ch. paucicamerata Lip., Ch. tumulosa Lip., Ch. oldes Gr. et
Leb., Ch. delida Durk., Ch. spinosa Br., Eudoxina media
(Leb.), Endothyra parakosvensis Lip., Spinoendothyra
spinosa (N.Tchern.), Earlandia minima (Sul.), Ear. cf.
moderata Mal., Eochernyschinella triangula Lip., E.
disputabilis Dain., Endothyra latispiralis Lip., E.
crassitheca Lip., Tournayellina beata (Mal.), Tournayella
discoidea Dain., T. discoidea forsa maxima Dain та інші.
Як встановлено А.О.Біликом в низах світи, як правило,
присутні переважно однокамерні форамініфери,
бісфери і чернишинелли, які уверх по розрізу значно
збагачуються
більш
молодими
турнейєлами,
брунзіями, ендотірами, у зв’язку з чим ці розрізи були
віднесені Л.В.Вінниченко до зон С1tb-c та С1tc Донбасу
незважаючи на те, що у розрізах низки свердловин
присутня типова нижньотурнейська фауна брахіопод
Eudoxina media (Leb.), форамініфер (B. malevkensis Bir.,
Earlandia minima (Sul.) та остракод. Інші розрізи світи
збагачуються
молодими
елементами
фауни
форамініфер починаючи з низів товщі (як у св. 26
Гнатівського нафтового родовища). Це привело до
того, що у ДДЗ карбонатні аналоги юріївської світи
обгрунтовано відносяться до мальовського та
упінського горизонтів нижнього турне СхідноЄвропейської платформи та зони С1tb Донбасу, у той
же час верхня частина товщі деякими дослідниками
Донбасу
зіставляється
із
зоною
С1tc
верхньотурнейського черепетського віку.
В аргілітіх В.К.Тетерюком, Л.Н.Неберекутіною та
В.І.Авхимович визначено великий комплекс міоспор,
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серед яких найбільш важливими видами, що
характeризують мальовсько-упінські відклади є:
Rugospora corrugata Tet., R. fila Tet., R. musiva Tet., R.
sorrata Tet., Colatisporitos denticulatus Nevill.,
Tholisporites
esenensis
Byvsch.,
Chelinospora
mischkinensis (Byvsch.), Dictyotriletes tschernyschensis
Jusch., Stenosonotriletes stenolomus Naum., S. minor
Naum., Hymenosonotriletes rugosiusculus Jusch., H.
submirabilis (Lub.) Jusch., H. explanatus (Lub.) Kedo, H.
hyalinus Naum. v. tournensis Kedo, H. punctatus Andr. v.
minor Kedo., Archaeosonotriletes upensis Kedo, A.
scabollus (Naum.) Kedo. Комплекс міоспор не дозволяє
розділити відклади на мальовський та упінський
горизонти.
Умовно за літологічними особливостями юріївська
світа розділяється на нижню підсвіту (інтервал 21392210м),
яка
представлена
трьома
пачками
перешарування вапняків та аргілітів з пластами
пісковиків в прирозломній частині району і
відноситься до мальовського горизонту (ПГ Т-4) та
верхню підсвіту (інтервал 1975-2139м), складену
переважно
рифогенними
вапняками
з
підпорядкованими пластами аргілітів і відноситься до
упінського горизонту (ПГ Т-3).
Юріївська світа та її вікові аналоги з глибоким
регіональним переривом в осадконакопиченні та
кутовим неузгодженням залягають на різновікових
відкладах, а на значній частині південної прибортової
зони з переривом перекривається нижньовізейськими
відкладами. Юріївська світа (без теригенних пластів)
широко розповсюджена в прибортових зонах западини
за виключенням крайнього північного заходу. В
центральній частині південної прибортової зони вона
заміщується славківською світою, а в зоні центральних
депресій - більською та родниківською світами.
Потужність відкладів юріївської світи коливається від
15м в центральній частині прибортових зон до 270м на
південному сході. Великі потужності зв’язані з
рифогенними структурами.
С л а в к і в с ь к а с в і т а. Стратотип – св. 1
(Славківська), інт. 5150-5657м, потужність 507м. Світа
розділяється на три підсвіти – нижню (інт. 5490-5657м)
карбонатну, середню (інт. 5330-5490м) глинисту та
верхню (інт. 5150-5330м) карбонатну. Як нижня, так і
верхня підсвіти складені вапняками темно-сірими до
чорних, сірими і рідко світло-сірими, масивними,
міцними, мікро- і тонкозернистими, глинистими, іноді
тріщинуватими,
місцями
перекристалізованими,
доломітизованими та піритизованими, вміщують фауну
брахіопод, форамініфер, остракод, обривки водоростей,
уламки кріноідей, спікули моховаток, іноді переходять в
органогенно-уламкові та згустково- водоростеві
вапняки.
В.І.Полєтаєвим та А.Є.Котляром у славківській світі
виявлено наступні види брахіопод: Schuchertella sp.
ind., Rugosochonetes malevkensis Sok., R. sp., Plicatifora
tschernyschini Sok., Eudoxina media (Leb.), Tulathyris cf.
puschiana (Vern.), Eudoxina media (Leb.), Athyris cf.
sulcifera intermedia Nal., Punctospirifer cf. malevkensis
Sok., Productiloides fallax (Pand), які свідчать про
турнейський (нижньотурнейський) вік відкладів.
Н.Є.Бражніковою та Л.В.Вінниченко встановлено
наступний
комплекс
форамініфер:
Bisphaera
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malevkensis Bir., B. irregularis Bir., B. grandis Lip., B. ex
gr. malevkensis Bir., Septaglomospiranella nona Reitl.,
Sept. karakubensis Br. et Vdov., Sept. crassa uralica Lip.,
Sept. primaeva (Raus.), Sept. septangulata Gan., Sept.
plana Br., Sept. grosdilovae Poj., Sept. rauserae Dain,
Spiroplectammina mirabilis Lip., Spir. tchernyschinensis
Lip., Septabrunsiina krainica Lip., Sept. kingirica Reitl.,
Sept. minuta Lip., Chernyshinella glomiformis Lip., Ch.
paucicamerata Lip., Ch. tumulosa Lip., Ch. oldes Gr. et
Leb., Ch. delida Durk., Ch. spinosa Br., Spinoendothyra
spinosa (N.Tchern.), Earlandia minima (Sul.), Ear. cf.
moderata Mal., Eochernyschinella triangula Lip., E.
disputabilis Dain, Endothyra latispiralis Lip., E. crassitheca
Lip., E. (ex. gr. paracosvensis Lip.) Paraturammina
suleimanovi Lip.
Виявлений комплекс форамініфер свідчить про
мальовсько-упінський вік славківської світи, при цьому
нижню та середню підсвіти, де у комплексі
форамініфер переважають однокамерні форми,
бісфери, слід віднести до мальовського віку, а верхню з
Eochernyschinella disputabilis Dain – до упінського.
Л.П.Алєксєєвою у відкладах світи виявлено
комплекс остракод: Maternella sp. gross Uffen,
Aurigenites obernetzensis Grun., Pseudoleiperditia
venulosa (Kum.), Shishaella alekseevae Tschig., Sh. ex gr.
okeni (Munst.), Sh. aporrecta (Zanina), Tschigovaella
indubia (Tschig.), Acratia (Cooperina) acutiangulata
(Posn.), A. (Cooperina) malevkensis (Posn.), Carboprimitia
alvoolata Posn., C. polenovae Posn., Bairdia zaninae Posn.,
B. magna Jusch., Cavellina eichwaidi Posn., Indivisia sp.,
Carbonita malevkensis Posn. та інші. Комплекс остракод
свідчить
про
нижньотурнейський
мальовськоупінський вік відкладів світи.
У середній глинистій підсвіті В.К.Тетерюком
встановлено нижньотурнейський комплекс міоспор,
для якого найбільш характерними являються:
Rugospora musiva Tet., R. sorrata Tet., Tholisporites
esenensis Byvsch., Dictyotriletes tschernyschensis Jusch.,
Stenosonotriletes stenolomus Naum., S. minor Naum.,
Hymenosonotriletes rugosiusculus Jusch., H. submirabilis
(Lub.) Jusch., H. explanatus (Lub.) Kedo, H. punctatus
Andr. v. minor Kedo, Archaeosonotriletes upensis Kedo.
Без врахування цих переконливих даних у
статиграфічній схемі 1993р. славківська світа (без
нижньої карбонатної підсвіти) була помилково
віднесена до черепетського горизонту верхнього турне
Східно-Європейської платформи, чим була внесена
велика плутанина у розуміння будови та літологофаціальної зональності нижньотурнейських відкладів
ДДЗ.
Славківська світа розповсюджена в центральній
частині південної прибортової зони ДДЗ та
заміщується у напрямі борту юріївською світою, а у бік
занурення западини – більською світою. Вона з
регіональним
переривом
залягає
на
верхньофаменських (верхньоруденківських) відкладах
девону з поступовими переходами перекривається
нижньою карбонатною пачкою черепетського розрізу.
До славківської світи приурочені ПГ Т-4 та Т-3.
Потужність славківської світи змінюється від 20-30м
на північному заході прибортових зон до 250-500м на
південному сході прибортових зон ДДЗ.

Б і л ь с ь к а с в і т а. Стратотип св. 470 (Більська),
інт. 4905-5146м, потужність 241м. Світа складена
аргілітами з тонким перешаруванням вапняків.
Аргіліти темно-сірі до чорних, масивні, невапнисті та
вапнисті, нерідко з дрібним детритом фауни,
формують пласти потужністю від 1 до 15м, складають
до 75% розрізу. Вапняки темно-сірі до чорних,
глинисті, мікрозернисті та глинисті органогеннодетритові з фауною брахіопод, остракод, форамініфер.
В.І.Полєтаєвим та А.Є.Котляром тут виявлено
наступні види брахіопод: Schuchertella sp. ind.,
Rugosochonetes malevkensis Sok., R. sp., Plicatifora
tschernyschini Sok., Tulathyris cf. puschiana (Vern.),
Eudoxina media (Leb.), Leptagonia cf. analoga (Phill.),
Punctospirifer cf. malevkensis Sok., Productiloides fallax
(Pand), Nigeroplica nigra (Goss.), більшість з яких
свідчать про турнейський (нижньотурнейський) вік
відкладів, але останній вид характерний для
девонського (етренського) віку зі змішаною
девонською та ранньотурнейською фауною.
Л.П.Алєксєєвою та В.А.Чижовою виявлено
наступний комплекс остракод: Pseudoleiperditia
venulosa (Kum.), Shishaella alekseevae Tschig., Sh. ex gr.
okeni (Munst.), Sh. aporrecta (Zanina), Tschigovaella
indubia (Tschig.), Acratia (Cooperina) acutiangulata
(Posn.), A. (Cooperina) elongata Posn., A. (Cooperina)
malevkensis (Posn.), Carboprimitia alvoolata Posn., C.
polenovae Posn., Bairdia zaninae Posn., B. magna Jsch.,
Bairdiacypris distracta (Eichw.), Cavellina eichwaidi Posn.,
Indivisia sp., Carbonita malevkensis Posn., C. barjatinensis
S. et S., Maternella sp. gross Uffen. Комплекс остракод
свідчить про мальовсько-упінський вік відкладів світи,
а останній вид, зустрінутий в базальній частині світи,
характерний для самих низів зони Gattendorfia
нижнього турне.
У вапняках більської світи присутній багатий
комплекс форамініфер, серед яких Н.Є.Бражнікова,
М.В.Вдовенко, Л.В.Вінниченко визначили: Bisphaera
irregularis Bir., B.malevkensis Bir., B. variabilis Br., B.
grandis Lip., B. sp., Brunsia irregularis Maell., Br.
spirillinoides Gr. et Leb., Septaglomospiranella nona Reitl.,
Sept. endothyroides Dain, Sept. karakubensis Br. et Vdov.,
Sept. crassa uralica Lip., Sept. plana Br., Spiroplectammina
mirabilis Lip., Spir. tchernyschinensis Lip., Chernyshinella
glomiformis Lip., Ch. paucicamerata Lip., Ch. tumulosa
Lip., Ch. oldes Gr. et Leb., Ch. delida Durk., Ch. spinosa
Br., Earlandia minima (Sul.), Ear. cf. moderata Mal.,
Eochernyschinella triangula Lip., E. disputabilis Dain,
Endothyra latispiralis Lip., E. crassitheca Lip.,
Tournayellina beata (Mal.), Tournayella discoidea Dain та
інші.
Фауна
форамініфер
свідчить
про
нижньотурнейський вік вміщаючих її відкладів.
У
глинистих
відкладах
більської
світи
В.К.Тетерюком визначено великий комплекс міоспор
мальовсько-упінського віку: Rugospora corrugata Tet.,
R. fila Tet., R. musiva Tet., R. sorrata Tet., Colatisporitos
denticulatus Nevill., Tholisporites esenensis Byvsch.,
Chelinospora
mischkinensis
(Byvsch.)
Byvsch.,
Dictyotriletes tschernyschensis Jusch., Stenosonotriletes
stenolomus Naum., S. minor Naum., Hymenosonotriletes
rugosiusculus Jusch., H. submirabilis (Lub.) Jusch., H.
explanatus (Lub.) Kedo, H. hyalinus Naum. v. tournensis
Kedo, H. punctatus Andr. v. minor Kedo.,

Archaeosonotriletes upensis Kedo. Комплекс міоспор не
дозволяє розділити відклади на мальовський та
упінський горизонти, однак, враховуючи будову
нижньотурнейської товщі у повних розрізах
депресійних зон, верхню більш вапнисту частину світи
(інт. 4905-4976м) досить достовірно можна віднести до
упінського віку (ПГ Т-3), а нижню (інт. 4976-5146м) –
до мальовського (ПГ Т-4).
Більська світа та її вікові аналоги з глибоким
регіональним переривом в осадконакопиченні та
кутовим неузгодженням залягають на різновікових
відкладах і з поступовими переходами перекриваються
черепетськими відкладами верхнього турне – віковими
аналогами солонцівської світи. Відклади більської
світи розповсюджені у занурених зонах центральних
депресій ДДЗ. Потужність відкладів світи перевищує
240м.
Р о д н и к і в с ь к а с в і т а. Стратотип – св.384
(Родниківська), інт. 5264-5317м, потужність 53м. Розріз
світи представлений перешаруванням малопотужних
пластів аргілітів сірих, строкатобарвних, сухарних та
напівсухарних каолінітових алевритистих, часто з
великим вмістом обвугленого рослинного детриту,
сірих вуглистих алевролітів, пісковиків дрібно-, різнота грубозернистих, гравійних з численним обвугленим
рослинним детритом, окремі пласти містять
сферосидерити. Крім того, у розрізі зустрічаються
малопотужні пропластки
вапняків темно-сірих
глинистих. Зона відкладів родниківської світи, яка
відноситься до озерно-болотної рівнини, що часом
заливалась морем, облямовує вузькою смугою на
північному заході западини прибережно-морські
відклади більш занурених зон.
Відклади родниківської світи залягають з глибоким
регіональним переривом та кутовим неузгодженням на
різних горизонтах верхнього девону та з поступовими
переходами перекриваються відкладами леляківської
світи.
У відкладах світи Л.П.Алєксєєвою визначено
наступні остракоди: Shishaella alekseevae Tschig., Sh.
aporrecta (Zanina), Acratia (Cooperina) elongata Posn., A.
(Cooperina) malevkensis (Posn.), Carboprimitia polenovae
Posn., Bairdia magna Jsch., Cavellina eichwaidi Posn.,
Carbonita malevkensis Posn., Aurigenites obernetzensis
Grun, Maternella sp. gross Uffen. Комплекс остракод
свідчить про мальовсько-упінський вік відкладів світи.
В аргілітіх світи В.К.Тетерюком та Л.П.Кононенко
виявлено
значний
комплекс
міоспор,
що
характeризують
мальовсько-упінські
відклади:
Rugospora musiva Tet., R. sorrata Tet., Tholisporites
esenensis Byvsch., Dictyotriletes tschernyschensis Jusch.,
Stenosonotriletes minor Naum., Hymenosonotriletes
explanatus (Lub.) Kedo, H. punctatus Andr. v. minor Kedo,
Archaeosonotriletes upensis Kedo, розділити цю
невелику пачку порід умовно на мальовський та
упінський горизонти стало можливим тільки за
літологічними особливостями.
Відклади родниківської світи розповсюджені у
центральній частині центральних депресій ДДЗ, у
південно-східному напрямку у прибортових зонах
заміщуються відкладами юріївської світи, а у зоні
центральних депресій південного сходу – більською
світою. Вони з регіональним переривом залягають на
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різних горизонтах верхнього девону та згідно
перекриваються верхньотурнейськими відкладами.
Потужність світи від 0 до 70 метрів.
Верхньотурнейський під`ярус. На границі
нижньотурнейського і верхньотурнейського під’ярусів
проходить значне оновлення комплексів брахіопод,
форамініфер, міоспор, по цій ознаці виділені
верхньотурнейські відклади. Завдяки вивченню
форамініфер Л.В.Вінниченко, Н.Є.Бражніковою і
Л.Ф.Ростовцевою, остракод – Л.П. Алєксєєвою і
М.К.Погребняк, брахіопод – В.І.Полєтаєвим, міоспор –
В.К.Тетерюком, Р.С. Холмовою, Л.Н.Неберикутіною,
Л.П.Кононенко та величезної узагальнюючої роботи по
аналізу
цих
матеріалів
А.О.Біликом
та
В.Т.Кривошеєвим, з досить значним ступенем
достовірності вдалося розчленувати відклади на
черепетський і кізеловський горизонти..
За літолого-фаціальною зональністю басейну
осадконакопичення у верхньому турне ДДЗ (аналоги
черепетського та кізеловського горизонтів) виділено
п‘ять світ – солонцівська, леляківська, свиридівська та
прогнозні красноградська і артемівська.
Відклади черепетського горизонту в ДДЗ
представлені як у морських (південний схід ДДЗ), так і
в континентальних (північний захід ДДЗ) фаціях. В
районах розвитку морських фацій черепетські відклади
охарактеризовані фауною брахіопод, форамініфер,
остракод та міоспорами, а в районах розвитку
континентальних фацій – тільки міоспорами.
Дуже важливо не втратити особливості розрізів в
перехідних зонах, де і фауністичні комплекси мало що
дають для стратифікації розрізів – так фауна брахіопод
невиразна, представлена дрібними формами, а
форамініфери мають архаїчний облік. У зв’язку з цим в
таких випадках вирішальну роль при стратифікації
розрізів відіграють спорово-пилкові комплекси та
детальна літолого-стратиграфічна кореляція як в межах
локальних площ, так і в межах значних структурнотектонічних зон.
Подібні складнощі в стратифікації розрізів,
номенклатурі продуктивних горизонтів турнейських
відкладів і обумовлені ними значні помилки в
розчленуванні розрізів численних свердловин в різних
геотектонічних зонах ДДЗ привели до того, що навіть
знавці западини довгий час не могли розібратись у цих
проблемах за браком надійного фауністичного
обгрунтування та односторонньою орієнтацією на
залишки форамініфер. Приклад цьому – величезні
помилки
у
розчленуванні
розрізу
базових
параметричних Малосорочинської св. 420 та
Слобідської св. 321, які стали основою невірного
стратиграфічного розчленування низки свердловин в
південній, північній прибортових та занурених зонах
западини. У межах ДДЗ нижню частину верхнього
турне – черепетський горизонт характеризують три
світи: солонцівська, нижня підсвіта леляківської світи
та прогнозна красноградська.
С о л о н ц і в с ь к а с в і т а. Стратотип – св. 1
(Солонцівська), інт. 2701-3005м, потужність 304м.
Світа
представлена
перешаруванням
аргілітів,
пісковиків з підпорядкованими верствами гравелітів та
вапняків і представляє морський тип розрізу.
В основі розрізу залягає досить витримана пачка
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чергування темно-сірих глинистих тонкодетритових,
сірих біогенно-детритових (форамініфери, остракоди,
брахіоподи, трубчасті водорості) вапняків та чорних
аргілітів, серед яких у напрямку крайових розломів
з’являються відклади континентальних виносів
тимчасових річкових потоків - пласти пісковиків
різнозернистих, гравійних. Типовий розріз цієї пачки
розкритий св. 2 Юріївська в інт. 1880-1975м.
Вище цього базального горизонту переважають
аргіліти (50%) темно-сірі, масивні та горизонтально
верствуваті з присипками слюди та алевритового
матеріалу, які чергуються з пісковиками (до 40-45%, а
у прибортових свердловинах до 60%), темно-сірого та
сірого кольору, дрібно-, середньо-, різно- та
грубозернисті з глинистим та карбонатним цементом,
щільні та середньої щільності, постійно містять
вуглистий
детрит.
Уламковий
матеріал
польовошпатово-кварцевий, вуглуватий. Гравеліти
серед пісковиків формують лінзи та прошарки.
Вапняки (до 5% розрізу) темно-сірі та сірі, глинисті,
кристалічнозернисті
та
органогенно-детритові
(форамініфери,
остракоди,
спікули
моховаток,
кріноідеї), місцями згусткові, формують малопотужні
пропластки. У верхній частині світи (2701-2780м)
аргіліти складають до 80% розрізу, а пісковики до 15%.
У порівнянні з нижньотурнейськими відкладами у
цій зоні западини верхньотурнейські відклади
відрізняються літолого-фаціальними особливостями,
що спрощує їх кореляцію.
У зоні розвитку солонцівської світи невеликий
комплекс фауни брахіопод визначений В.І.Полєтаєвим
і представлений: Schuchertella sp., Camarotoechia cf.
acutirugata (Kon.), Rectospirifer sp. ind., Rugosochonetes
ex gr. hardrensis (Phill.), Crurithyris sp., Syringothyris cf.
hannibalensis (Swall.), Tomiproductus aff. ukrainicus Ais.
Цей список брахіопод свідчить про пізньотурнейський,
скоріше всього, черепетський вік відкладів.
Л.В.Вінниченко в солонцівській світі визначено
наступний комплекс форамініфер: Earlandia vulgaris
(Raus. et Reitl.), Brunsia irregularis (Moell.), Br.
spirillinoides (Gr. et Gleb.), Brunsiina uralica Lip.,
Septabrunsiina comblaini Con. et Lya, S. minuta Lip.,
Carbonella spectabilis Dain, Uviella sp., Eoforschia
moelleri (Malakh.), Endothyra ukrainica Lip., End.
subconica Brazhn., End. costifera Lip., End. latispiralis
Lip., End. tuberculata Lip., End. tenuiseptata Lip., End.
crassitheca Lip., End. media Lip., Spinoendothyra costifera
(Lip.), S. spinosa N.Tchern. var. magna, S. spinosa
N.Tchern., Archaesphaera minima Sul., Vicinesphaera
angulata Anstr., Paraturammina cushmani Sul., P.
suleimanovi var. stellata Lip., Tournayrella discoidea Dain,
T. discoidea forma minima Dain, T. aff. segmentata Dain,
T. subangulata Malach., T. gigantea Lip., Glomospiranella
primaeva Raus., Septaglomospiranella nana Reitl., S.
glebovskayae Dain, S. endothyroides Dain, S. sp.,
Chernyshinella glebovkayae Dain, Ch. glomiformis (Lip.),
Paradainella
dainelliformis
Br.
et
Vdov.,
Palaeospiroplectammina tchernyshinensis Lip. та інші.
Аналіз фауни форамініфер у солонцівській світі,
виконаний А.О.Біликом, свідчить про те, що на рубіжі
нижньо- та верхньотурнейських відкладів у її складі
виявляються значні зміни. У базальних горизонтах
верхньотурнейських відкладів практично зникають

бісфери, характерні для мальовських та упінських
відкладів, вперше з‘являються карбонелли, в чотири
рази збільшується кількість брунзій, різко зменшується
кількісний (в 13 раз) та видовий склад чернишинелл,
вперше з’являються спіноендотіри, даінелли.
В.К.Тетерюком,
Р.С.Холмовою,
Л.Н.Неберекутіною у відкладах світи встановлено комплекс
міоспор: Retusotriletes septalius Jusch. var. concessus
Juch., Lochotriletes rugosus Naum., Dictyotriletes trivialis
Naum., D. magnus Kedo, Archaeozonotriletes literatus
(Walt.) Kedo, A. submirabilis (Lub.) Jusch.,
Hymonosonotriletes hyalinus Naum. var. tournensis Kedo,
Stenosonotriletes conformis Naum., Densosporites regalis
(Bhard. et Venket.) Smith. et Butt.
За даними В.К.Тетерюка цей комплекс міоспор
являється типовим для черепетських відкладів
суміжних районів Східно-Європейської платформи.
Крім цих видів міоспор в солонцівській світі
зустрінуті:
Laiosonotriletes
insignitus
(Haeq.),
Trachytriletes major Kedo, Lophosonotriletes minutisaimus
Naum., Grandispora microspinosa Byvsch., Dictyctriletes
cancellatus (Waltz) Isch., Rugospora minuta Nev. et Ioann.,
Perotriletes tesselatus (Stapl.) та інші.
Як встановив В.К.Тетерюк, комплекс міоспор
черепетських відкладів відрізняється від мальовськоупінського меншою загальною кількістю видів, але
більш значною різноманітністю спор округлої форми,
дрібних і середніх розмірів з гладкою екзиною, а також
присутністю спор із сітчастою екзиною.
У цих відкладах Л.П.Алєксєєвою та М.К.Погребняк
виявлено наступний комплекс остракод: Shishaella
monospinosa Sam. et Sm., Carbonita tscherepetinensis
Posn., C. malevkensis Posn., Shamonaella procera (N. Ivan.),
Shivaella cf. amstongiana (J. et K.), Acratia (Cooperina)
acutiangulata Posn., Bairdia daedala Tschig., B. jocosa
Tschig., Coryellina aff. triceratina Posn., C. monocerata
(Tschig,) та інші. У цілому цей список остракод
характерний для верхньотурнейських відкладів, а перші
дві форми являються типово черепетськими.
Виходячи
з
літолого-фаціальної
зональності
верхньотурнейських відкладів ДДЗ, нижня глинистокарбонатна пачка потужністю 40-90м відноситься нами
до черепетського віку верхнього турне, зони С1tc
Донбасу, основна ж частина розрізу солонцівської світи
за комплексом фауністичних решток та міоспор має
черепетський вік і зіставляється із зоною С1td Донбасу, а
верхня більш глиниста частина розрізу стратотипу світи,
яка розмита у інших свердловинах площі, скоріше за все
відноситься до кізеловського горизонту.
Солонцівська світа розповсюджена у південносхідній частині південної прибортової зони та
фрагментарно на південному сході північної
прибортової зони. На північний захід вона заміщається
нижньою підсвітою леляківської світи, а в занурених
зонах депресії прогнозною (за даними літологофаціальної зональності) красноградською світою
переважно глинистого складу з підпорядкованими
пластами пісковиків та глинистих вапняків.
Світа згідно залягає на нижньотурнейських
карбонатних відкладах упінського віку з поступовими
переходами
та
незгідно
перекривається
нижньовізейськими відкладами і тому у різних
свердловинах зони її розвитку розкриті різні горизонти

світи аж до повного її розмиву на крайньому
південному сході південної прибортової зони. Це
являється
важливим
моментом
у
розумінні
геологічного розвитку південної частини Донбасу, де
розрізи верхнього турне стратиграфічно менш повні,
ніж у центральній та північній частині ДДЗ.
Потужність солонцівської світи коливається від 0
до 150-300 метрів і залежить від інтенсивності прояву
переднижньовізейського регіонального перериву в
осадконакопиченні.
Л е л я к і в с ь к а с в і т а. Стратотип – св. 363
(Північно-Леляківська), інт. 4020-4267м, потужність
247м. Світа сформована переважно пісковиками, які
чергуються з малопотужними пластами аргілітів. За
літолого-фаціальними
особливостями
вона
розділяється на дві підсвіти.
Нижня підсвіта (інт. 4134-4267м) складена
потужними (від 15 до 35м) пластами пісковиків сірих,
світло-сірих до білих дрібнозернистих, різнозернистих,
грубозернистих
гравійних,
гравелітів
та
дрібногалечних конгломератів із залишками крупних
фрагментів
вуглефікованих
рослин,
які
перешаровуються малопотужними (1-4м) пластами
сухарних та напівсухарних аргілітів. Аргіліти світлосірі до білих, зеленуваті, вишневі, плямисто-червоні,
строкатобарвні, каолінітові, тонковідмучені, іноді
алевритисті зі сферосидеритами, в сірих різновидах
присутній вуглефікований рослинний детрит.
В нижній підсвіті леляківської світи виявлено спори:
Granulatisporites
aff.
flexusus
(Jusch.)
Tet.,
Hymenozonotriletes rugosiusculus Jusch., Verrucosisporites
nitidus (Naum.) Plauf., Lophozonotriletes rarituberculatus
(Lub.) Kedo, Punctatiaporites glaber (Naum.), P. irrasus
Hacg., Porotriletes magnus Hugh. et Playf., Dictyotriletes
grandiformis Kedo. D. tschernischensis Jusch., D. stamineus
(Jusch.), Corbulispora cancellata (W.) Brard. et Venk.,
Tumilispora malevkensis (Kedo) Turn., Archaeozonotriletes
literatus (Walz.) Kedo, A. submirabilis (Lub.) Jusch.,
Hymonosonotriletes hyalinus Naum. v. tournensis Kedo,
Stenosonotriletes conformis Naum. В.К.Тетерюк спочатку
вважав вік цієї частини світи ранньотурнейським, однак
після визначення останніх трьох видів спор, він надійно
схилився до черепетського віку підсвіти, Л.П.Кононенко
відносить цей розріз до пізнього турне, а В.І.Авхімович
– до кізеловського горизонту. А.О.Білик називав цю
частину світи бокситоносною і відносив обгрунтовано
до черепетського горизонту Східно-Європейської
платформи.
Нижня підсвіта леляківської світи розповсюджена в
прибортових зонах центральної частини ДДЗ, у зоні
центральних депресій північного заходу та у вузькій
смузі їх продовження на крайньому північному заході
западини, де в занурених зонах западини згідно залягає
на малопотужних відкладах родниківської світи, а на
крайньому північному заході з розмивом залягає на
різних горизонтах девону. В занурених зонах западини
вона згідно перекривається верхньою підсвітою
леляківської світи, а в піднесених частинах
прибортових
зон
з
регіональним
розмивом
перекривається нижньовізейськими відкладами. На
південному сході западини вона заміщується
солонцівською світою.
До нижньої підсвіти приурочений продуктивний
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горизонт Т-2.
Потужність підсвіти змінюється від 0 до 140м.
Верхня підсвіта (інт.4020-4134м) леляківської світи
складена
перешаруванням
пісковиків
з
підпорядкованими малопотужними пластами аргілітів та
вапняків. Пісковики сірі і світло-сірі, масивні, рідко
косоверствуваті, дрібно-, середньо- та різнозернисті,
кварцові з каолінітовим цементом, вміщують
вуглефікований
рослинний
детрит.
Прошарки
алевролітів мають такі ж особливості. Аргіліти сірі,
темно-сірі, масивні та плитчасті, часто тонковідмучені, в
тій чи іншій кількості вміщують вуглефікований
рослинний детрит, інколи переходять у вуглисті
аргіліти. В сторону бортів западини в розрізі
з’являються “кучерявчики”- типові грунти торфовищ,
прошарки вугілля та сухарних аргілітів, що свідчить про
поступове заміщення морських вугленосних відкладів
континентальними вугленосними. Деякі тонковідмучені
аргіліти збагачені дисперсним піритом. Прошарками
зустрічаються глинисті вапняки з фауною форамініфер,
органогенно-детритові брахіоподово-форамініферові та
бітумінозні з підвищеною урановою радіоактивністю.
Найбільша потужність верхньої підсвіти встановлена
бурінням в Луценківсько-Свиридівському районі
Срібненської депресії, де вона коливається від 128
до150м. У прибортових зонах верхня підсвіта значно
розмита
переднижньо-візейським
регіональним
переривом, тут її потужність змінюється від перших
метрів до декількох десятків метрів.
Верхня
підсвіта
леляківської
світи
охарактеризована наступним комплексом міоспор:
Archaeozonotriletes multiplicabilis Kedo, Convolutispora
tuberculata (W.) H. et M., C. vermiformis Hugh. et Playf.,
C. amplecta (Naum.), Lophotriletes minutissimus Naum.,
C. major (Kedo), Cyclogranisporites exignus (Naum.)
Pasch., Retusotriletes setosus Kedo, Leiotriletes inermis
Jsch. Цю частину світи В.К. Tетерюк та Л.П.
Кононенко об’єктивно відносять до кізеловського
горизонту
Східно-Європейської
платформи,
а
І.В.Авхимович вважає її турнейсько-візейською.
Верхня підсвіта леляківської світи у тих чи інших
обсягах розповсюджена в центральній частині
прибортових зон западини, залягає згідно на нижній
підсвіті
та
з
регіональним
переривом
в
осадконакопиченні перекривається нижньовізейськими
відкладами. В центральних депресіях центру ДДЗ вона
відповідає
нижній
частині
більш
глинистої
свиридівської світи, а далі на південний схід
глинистою депресійною прогнозною артемівською
світою.
До цієї підсвіти приурочений продуктивний
підгоризонт (ППГ) Т-1б.
Потужність підсвіти у зв’язку з регіональним її
розмивом змінюється від 0 до 120м.
С в и р и д і в с ь к а с в і т а. Стратотип - св. 370
(Зорківська), інт. 5739-6073м, потужність 334м.
Відклади верхньої частини верхньотурнейського
віку – кизеловській горизонт залягає без видимих
слідів неузгодження на черепетському горизонті.
Найбільш повні в стратиграфічному відношенні
розрізи кизеловського горизонту розкриті на території
Срібненської і Жданівської депресій ДДЗ.
За літологічними особливостями світа розділяється
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на дві підсвіти: нижню – піщано-карбонатно-глинисту
вугленосну та верхню – карбонатно-глинисту. Ці пачки
порід досить надійно зіставляються по комплексу
промислово-геофізичних даних, що зайвий раз
свідчить про те, що товща формувалась в басейнових
умовах осадконакопичення.
В нижній підсвіті (5930-6073м) в занурених зонах
переважають аргіліти. Пісковики, алевроліти та вапняки
серед них складають окремі пласти. На бортах
Срібненської та Жданівської депресій кількість
пісковиків значно збільшується, а в прилягаючих
прибортових зонах вони значно переважають в розрізі і
заміщаються вугленосними відкладами верхньої
підсвіти леляківської світи, де вапняки практично
зникають.
Пісковики нижньої пачки сірі і світло-сірі, масивні,
рідко в прибортових зонах косоверствуваті, дрібно-,
рідше середньо- та різнозернисті, вміщують
вуглефікований рослинний детрит. Уламковий
матеріал їх кварцовий, цемент каолінітовий.
Алевроліти широко розповсюджені в товщі.
Переважають масивно-плитчасті та масивногрудчасті
різновиди з вуглефікованими залишками рослин,
”кучерявчиками” та стигмаріями.
Аргіліти нижньої пачки сірі і темно-сірі, масивні і
плитчасті, часто тонковідмучені, в тій чи іншій
кількості вміщують вуглефікований рослинний детрит,
місцями переходять у вуглисті аргіліти, вугільні грунти
- ”кучерявчики” з численними стигмаріями,
пропластки вугілля. Деякі тонковідмучені аргіліти
збагачені дисперсним піритом. Сліди заболочування
прибережно-морського басейну в нижній пачці
зустрічаються досить часто.
Вапняки глинисті з фауною форамініфер та
брахіоподово-форамініферові, часто зустрічаються
бітумінозні різновиди.
Найбільша потужність пачки встановлена бурінням
в Луценківсько-Свиридівському районі, де вона
коливається від 128 до 150м. В прибортових зонах
пачка
значно
розмита
переднижньовізейським
переривом, тут її потужності змінюються від перших
метрів до декількох десятків метрів.
Верхня підсвіта (5738-5930м) у найбільш повному
розрізі кизеловського горизонту розкрита тільки в
занурених зонах Срібненської та Жданівської депресій,
на Харківцівській, Солохівській та Опішнянській
структурах, де від переднижньовізейського розмиву
збереглись різні обсяги пачки. Вона вперше виділена та
описана нами у цьому районі. На схилах занурених зон
депресій підсвіта збагачується пластами пісковиків, в
прибортових зонах вона повністю розмита.
Представлена пачка аргілітами сірими, темносірими, масивними та шаруватими за рахунок
присипок слюди, тонковідмученими, деякі прошарки
вміщують
значний
домішок
вуглефікованого
рослинного детриту, часто аргіліти вапнисті, з фауною
форамініфер та брахіопод. Крім того, присутні
малопотужні шари органогенно-уламкових вапняків,
детрит яких складений раковинами форамініфер,
брахіопод, рідше члеників криноідей.
Вважаючи на сказане, верхня пачка кизеловського
горизонту в центральних депресіх являється
утворенням депресійного морського басейну, який мав

набагато ширше розповсюдження, а не обмежувався
теперішньою депресійною зоною западини. В
прибортових зонах відклади горизонту були розмиті
переднижньовізейським регіональним переривом в
осадконакопиченні, який сягав тут черепетських,
нижньотурнейських та девонських відкладів.
Потужність верхньої кизеловської пачки найбільша
в Срібненській депресії, де на Зорківській,
Луценківській, Мехедівській площах вона складає 182–
199м, на Рудівській – 50-60м. Найбільша потужність
цієї частини кизеловського розрізу встановлена на
Харківцівській площі, де сягає 210м. На крупних
структурах центральної частини западини –
Солохівській та Опішнянській від розмиву збереглись
відповідно 106 та 112м.
По всьому розрізу світи присутня фауна брахіопод,
непредставницька фауна форамініфер, остракод та
характерний багатий спорово-пилковий комплекс.
У відкладах свиридівської світи В.І.Полєтаєвим
встановлено комплекс брахіопод, який включає:
Schuchertella cf. рortlockiana Som., Leiothycridina cf.
okensis Grunt., Leiothycridina sp., Megachonetes sp. Ind.,
Avonia (?) sp. Ind., Atyris cf. asinuata Lis., який
підтверджує кізеловський вік відкладів.
Тут В.К.Тетерюком виділено 68 видів міоспор, які
належать до 32 родів. Стратиграфічну індивідуальність
кизеловським комплексам придають декілька видів
міоспор, які зустрічаються у всіх вікових аналогах
Європи. Це такі види: Anaplanisporites delicatus Nev. et
Ioann., A. delicatus Ner. et Ioann.v. prolycospora v.n. (In
litt.), Lophotriletes minutissimus Naum., Apiculiretusispora
multiseta (Lub.) Butt. et Spinn., Pulvinispora scolecophora
Nev. et Ioann., Pustulatisporites uncatus Bertles.
Крім того, в кизеловських відкладах (на відміну від
більш древніх) з’являються такі міоспори, як:
Punctatisporites planus Hacg., P. cf. stabilis Playf.,
Lophotriletes rugosus Naum. v. мajor Kedo, Retusotriletes
coniferus Kedo, R. minor Kedo v. spinosum Byvsch.,
Convolutispora et Circumvallata Clayf., C. sp., Rugospora
polypticha Nev. et Ioann., Microreticulatisporites
hortenensis Playf., Pustulatisporites multiplicabilis Berties,
Grandispora echinata Hacg., G. speculifera Playf.,
Dictyctriletes
implicatus
Kedo,
Stenosonotriletes
tenuispinosus (Waltz) Kedo.
Раніше, за схемою стратиграфічного комітету
України
1993р.,
спираючись
тільки
на
непредставницьку фауну остракод, середня частина
цього розрізу помилково була віднесена до
мальовсько-упінського віку нижнього турне та
ігноруючи основні принципи виділення світ, літологофаціальну зональность, була виділена у зорківську
світу. Це велика помилка, яка ставить з ніг на голову
стратиграфію турне в північно-західній частині ДДЗ і
тому, щоб запобігти плутанині, ми від неї
відмовляємось.
Порівняння кізеловського комплексу міоспор з
більш древнім турнейського ярусу, виконане
А.О.Біликом, вказує, що в його межах відбувається
поступове збідніння складу спор знизу вверх по
розрізу. Так, якщо мальовсько-упінський комплекс
налічує 122 види, то черепетський 93, а кізеловський
всього 58. Характерні особливості кизеловського
комплексу міоспор вияснені при порівняні з

одновіковими комлексами Прип’ятьської западини,
Підмосковного басейну, Шотландії. Таким чином, слід
констатувати, що фауністичні залишки, які були
виявлені в кізеловських відкладах западини, головним
чином, через неповноту фактичного матеріалу і
схожості з фауною черепетських утворень, не дали
можливості розділити ці відклади. В той же час по
міоспорах та літолого-фаціальних особливостях ці
відклади відносяться до кізеловського горизонту
Східно-Європейської платформи. У Донбасі їх вікові
аналоги, певно, відсутні.
Розповсюджена свиридівська світа у зоні
центральних депресій центру западини, в суміжних
частинах прибортових зон вона заміщається переважно
піщаною вугленосною верхньолеляківською підсвітою,
яка тут значно розмита, а на південному сході
центральних депресій прогнозною (за літологофаціальною зональністю), переважно глинистою
артемівською світою. Потужність кизеловських
відкладів ще більше контролюється передвізейським
переривом в осадконакопиченні, ніж черепетських, і
змінюється від нуля в підвищених прибортових зонах
до 200–300м в занурених зонах ДДЗ.
Враховуючи стан стратиграфії турнейських (як і
візейських) відкладів, давно назріла необхідність
вдосконалення
“Стратиграфічної
схеми
кам’яновугільних відкладів східних областей України”
1993р. на основі викладених вище літологостратиграфічних та літолого-фаціальних принципів.
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The problem which are in the synchronizing of
producrive rock masses, horizons, individual strata now
do not further the true understanding of the geological
structure of the Dnieper-Donetsk basin and to the forecast
of new types of oil-gas traps.The lithology-facial rock
masses, which we have defined on the basis of the
detailed researches have been carried out during many
years, must be considered the ground for making of the
new stratigraphical scheme of the suites of the
Tournaisian deposits of the basin.

Манюк В.В.
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ГІПОТЕЗ ПОХОДЖЕННЯ ЛЕСІВ ТА ЛЕСОВИДНИХ СУГЛИНКІВ НА
ПРИКЛАДІ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я
Попри тривалу історію вивчення як класичних
лесів так і лесовидних суглинків, проблема їх
походження продовжує залишатися актуальною і
привертає увагу великого кола дослідників. Це і не
дивно, виходячи з великого практичного значення
лесових порід, як субстрату на якому формуються
родючі ґрунти,значної площі їх поширення у
широтному поясі між 55º і 24º північної напівкулі (у
долині Хуан-Хе, по периферії пустель Центральної
Азії, на схід від Каспійського моря, вздовж оз. Байкал
та по р. Лені, на великій площі південної частини
водозбірного басейну Обі та Єнісею; у вигляді
безперервного покриву на півдні Російської рівнини
від Дону до Дунаю; окремими плямами та смугами на
значній площі Західної Європи від Дунаю до
Паризького басейну; у Америці леси покривають
вододіли рр. Пратт, Міссурі, Огайо і Колумбійське
плато) та у південній напівкулі на широті 30 - 40º з
найбільшими лесовими регіонами в Уругваї,
Аргентині та Новій Зеландії.
Надзвичайно
важливим
є
використання
закономірного чергування лесових горизонтів з
викопними ґрунтами, що лежать в основі
кліматостратиграфічного методу і дозволяє не тільки
здійснити детальне розчленування субаеральних і
субаквальних четвертинних відкладів, кореляцію їх у
відокремлених
регіонах,
але
й
провести
палеогеографічні
реконструкції,
відтворити
кліматичні зміни впродовж пізнього пліоцену та
антропогену (рис.1).
Крім того, велика увага до лесових порід
зумовлена такими несприятливими щодо будівництва
та меліорації особливостями, як інтенсивне
розмочування у воді та висока просадовість (здібність
породи до сильного ущільнення при промочуванні
водою під дією власної ваги
або зовнішнього
навантаження). Це, власно, закладено і в назві лес,
похідного від німецького löesen – розчинятися (А.К.
Ларіонов, 1984) або від німецького löchter–пухкий,
зибкий (Н.І. Крігер,1965), що відповідає дійсності у
обох випадках.
Вважається, що вперше термін лес був
запропонований К. Леонардом у 1823 р. та відтоді і
триває дискусія з приводу його походження та
природи його специфічних властивостей. У
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англійську літературу термін лес (loess) був введений
Ч. Лайєлем у 1834 р. і розділявся на лес справжній,
алювіальний, заплавний, озерний та морський (true - ,
fludplain-, lake-, marine-loess),за літологічним складом
відрізняють лесовидний суглинок, не вапнистий лес,
шаруватий та ін.Лесовидні суглинки у деяких
пустельних районах США позначають терміном
«adobe». Крім того, для позначення лесовидних
відкладів у англійській
мові
використовується
термін сілт (silt), який поряд з мулом, позначає
породу з великим вмістом фракції 0,01 – 0,05 мм.
У французькій мові крім широко вживаного loess
іноді лесовидні суглинки позначають терміном
limonабо terrabriques–цеглова глина, а також жовтозем
(fauvet). За описанням Ріхтгофена лес у Китаї являє
собою буро-жовту вапнисту породу, яка розтирається
між пальцями та, разом з тим, є достатньо тривкою і
утримується у високих вертикальних стінках (рис.2).
У лесах Середнього Придніпров’я, як і у лесах Китаю,
завжди присутні легкорозчинні солі. Характерна
наявність тонких трубочок, переважно вертикальних,
розгалужених подібно корінню рослин та покритих
тонкою вапняною кіркою (карбонатні міцелії).
Природньою є присутність у лесах дрібних
карбонатних стяжінь, іноді кристалів і агрегатів
кристалів гіпсу. У деяких розрізах леси містять кістки
і зуби дрібних ссавців (мікротеріофауну), ооліти і
дендрити оксидів марганцю. Більшість дослідників
вважають характерною рисою лесів відсутність будьякої шаруватості, тоді як такі авторитетні вчені, як
М.П. Барбот де Марні та А.П. Карпинський (1873)
вважають,
що
у
типовому
лесі
зазвичай
спостерігається шаруватість. Зрозуміло, що мова
йдеться про породи різного походження, бо
шаруватість є ознакою відкладення у озерних умовах,
або, принаймні, у водному середовищі, а звідси такі
породи не слід розглядати як типові леси. Тож,
можливо
є
слушною
пропозиція
М.І.
Ломоновича[6]розрізняти дві групи порід, незалежно
від їх генезису: типовий лес і лесовидні суглинки.
Разом з тим, у практиці проведення геологічної
зйомки, навіть в областях поширення класичних
лесів, надзвичайно важко визначити межу між
типовими лесами і лесовидними суглинками. Саме
тому марно шукати у польовій документації слово

Рис. 1 Розріз
четвертинних
відкладів лівого
схилу долини р.
Самари

Рис. 2 Лесове
плато у басейні р.
Хуанхе (Китай)

«лес», зазвичай користуються більш нейтральним
«лесовидний суглинок». Попри все
все, типові леси таки
слід виділяти і картувати
картувати, спираючись на характерні
для них риси: текстура, пористість,
пористість умови залягання,
потужність, генетичні ознаки, високу просадовість,
гранулометричний
склад
склад,
характер
включень,
окремість, відтінки кольору
кольору, окремість тощо. Про це
пише і М.І. Ломонович, вказуючи на те, що не існує
нетипових лесів, але леси слід виділяти,
виділяти як окрему
породу із загальної групи лесових порід [6].
Завдяки досліджень одного з провідних знавців
лесів М.І. Крігера[4],існують
існують наступні визначення лесу:
генетичне,
літологічне
літологічне,
інженерно
інженерно-геологічне,
морфологічне
і
територіальне.
територіальне
Детально
проаналізувавши всі ці визначення у роботі, автор
робить висновок, що: «лесом
лесом назива
називається алеврит(сілт)
світло-жовтого забарвлення із загальною пористістю
40 – 55%, з видимиминеозброєним оком канальцями
(карбонатними міцеліями за М
М.Ф.
Ф Векличем), не
шаруватий, вапнистий, не зцементований до стану
напівскельної породи, більш менш мікроагрегований,
схильний обвалюватися вертикальними брилами,
плащеподібно залягаючий ( у тому разі часто на
найвищих точках вододілів
вододілів), звичайно потужністю не
менш як декілька метрів
метрів». До цього додаються
наведені вище дані усередненого механічного аналізу
та інші характерні властивості,
властивості про які вже йшла мова.
Всі породи, що морфологічно нагадують лес, але не
мають повного комплексу вищевказаних ознак, слід
називати лесовидними суглинками.
У різні роки різними авторами виділялася велика
кількість генетичних типів лесів. А. Шейдиг (ScheidigA.,
1934), наприклад, виділяв крім типового лесу, його
різновиди: піщаний лес і лесовий пісок
пісок, водний лес
(відклади у воді пилу
пилу), лесовидний суглинок у
первинному заляганні, лесові ґрунти
(наприклад
чорнозем), намивний лес (лес
лес схилів,
с
долинний,
дельтовий), озерний лес Ріхтгофена
Ріхтгофена, угорський
болотний лес, пампаський лесовидний суглинок,
північноамериканський заплавний лес тощо.
Цей

перелік можна продовжити,
продовжити та це вже тема іншої
розмови, що виходить за межі даної статті і стосується
проблеми класифікації лесів
лесів.
Багато дослідників
дослідників, серед яких Павлов А.П. (1899),
Морозов С.С. (1951), Мавлянов Г.А. (1958), Денісов
Н.Я. (1958) та інші до лесів відносили породу, для якої
характерні сукупність літологічних ознак поза
залежністю від їх походження
оходження [3].
Перші уявлення про походження лесів формувалися
під впливом нептунізму. С.
С Хібберт-Варе (Hibbert –
Ware, 1832) описав на Рейні перешарування лесів з
вулканічним попелом.
попелом Л. Хорнер (Horner, 1837), який
вивчав рейнський лес, вважав що це нешарувате
утворення свідчить про стрімке переміщення матеріалу.
Ці два дослідники і їх послідовники ще довгий час
вважали, що леси відкладалися у великому озерному
басейні [9].До проблеми походження лесів неодноразово
звертався відомий автор методу актуалізму Ч. Лайєль
(Lyell,, 1834,1864,1867). Він дійшов висновку про
алювіальне походження рейнського лесу, але вважав, що
річка мала живлення від талих вод плейстоценових
льодовиків. Близьких поглядів дотримувався А. Браун
(1847), Ж. Шарпантьє (Charpantier
Charpantier, 1849), Е. Зюсс (Suess,
1867).
У зв’язку із розвитком теорії покривного зледеніння
Л.
Агассіз
(Agassiz
Agassiz,
1867)
запропонував
флювіогляціальну гіпотезу походження лесу. У дискусії
з прихильниками теорії дрифту А. Агассізвідстоював
гіпотезу поширення ератичних валунів льодовиками. Із
зникненням цих льодових полів починали утворюватися
озера і відбувалося відкладення лесу.
Поряд із цими поглядами існували морська і озерна
гіпотези походження лесів,
лесів які розвивалися у
відповідності з рифтовою теорією і разом з нею
поступово відмирали
(Benningsen
Benningsen – Förder, 1857;
Kingsmill, 1869). Прихильник озерної гіпотези Л.
Шейнер (Zeuschner,, 1851) був першим дослідником, що
узагальнив відомі дані про поширення лесу та дійшов
висновку, що лес простягається майже через всю Європу
від Рейну до Уралу
Уралу. Н.Д.
Н Д. Борисяк (1867) об’єднав лес і
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валунну глину у один комплекс і вважав, що вони
утворилися на дні великого прісноводного басейну, води
якого були поступово дреновані, після чого за участю
рослинності утворився «мулоподібний суглинок» чорнозем. У відповідності з ґрунтово-елювіальною
гіпотезою, прихильниками якої були Л.С. Берг (1916),
Н.М. Сімбірцев (1900), Б.Б. Полинов (1934), пилуваті
відклади можуть накопичуватися будь-яким шляхом, а
їх перетворення на лес з усіма специфічними ознаками
цієї породи, відбувається внаслідок ґрунтоутворення і
звітрювання[1]. Ця гіпотеза певною мірою пояснює такі
важливі особливості лесів, як агрегатний стан,
підвищену карбонатність, макропористість та просадові
властивості.
Визнаним фактом є те,що епохи лесоутворення
пов΄язані з перигляціальним зонами зледенінь та
загальнопланетарним похолоданням клімату. Це
підтверджують спорово-пилкові комплекси з лесових
горизонтів, де переважає пилок холодолюбивих рослин
та знахідки холодолюбивих молюсків, на відміну від
викопних ґрунтів.
Слушним є і те, що впродовж тривалої геологічної
історії лесові породи, незалежно від їх генезису,
неодноразово знаходилися у багаторічному і
сезонномерзлому стані, тобто у минулому пройшли у
процесі формування стадію кріолітогенезу. Це
підтверджується численними розрізами у степовій та
напівпустельній зонах, де спостерігаються деформації
лесових порід та похованих ґрунтів кріогенної природи.
Формування лесових порід Середньої Азії і Казахстану
відбувалося під впливом процесів кріогенезу у
перигляціальним умовах гірських зледенінь Тянь-Шаню
і Паміру. Характерно, що максимальні зледеніння
вказаних гірських порід співпадали з епохами
максимальних зледенінь на Східно-Європейській
платформі у Сибіру. Ґрунтова гіпотеза Л.С.Берга та його
контраргументи щодо еолової гіпотези виглядають
досить переконливими, але при детальному розгляді
більшість її положень не узгоджуються з фактичними
даними, а деякі відверто суперечливі [1,9].
Найбільш нищівної критики еолова гіпотеза
Л.С.Берга зазнала у великій статті В.А.Обручєва,
надрукованій у 1932 р. у збірнику, присвяченому пам΄яті
українському еолісту П.Т.Тутковському [9].Неможливо
відтворити матеріал дискусій, викладений на 30
сторінках статті, але слід констатувати, що В.А.Обручєв
аргументовано спростував практично всі положення
гіпотези Л.С.Берга, посилаючись на великий фактичний
матеріал з різних куточків континентів. Втім, у якості
прикладу, звернемося лише до однієї цитати з роботи (у
авторській редакції): «Під час екскурсії членів
Геологічного з΄їзду по околицях Ташкентукерівник
Н.А.Дімо показував нам по різних місцях відслонення,
де нешаруватий лес чергувався з шаруватим із сочками
дрібного ріняку; він так само хотів переконати нас цими
фактами
в
алювіально-ґрунтовій
ґенезі
лесу
ташкентської оази. Я гадаю, що еолова гіпотеза пояснює
ці факти… краще за ґрунтову. Оаза розташована на
дуже пологому похилі від гір до Сир-Дар΄ї. Її зрошує
р.Чірчік та її відноги, що тепер глибоко врізується у
товщу намулів; за лесової епохи на стику між відногами
річки відкладався еоловий лес, а періодично, під час
катастрофічних паводей, відноги затоплювали степ,
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відкладали шаруватий лес і ріняк….Такі зміни еолового
й водного відкладання створили описану товщу…. А
грунтова гіпотеза ледве чи може пояснити, чом це одні
шари цього алювію грунтотвірні процеси перетворили
на не шаруватий лес, тобто чом вони втратили свою
первинну шаруватість, а інші зберегли її, дарма що
склад тих і тих доволі дрібно земельний і часто
тотожній» [9]. Тож, як кажуть, коментарі тут зайві. Є
цілком неймовірним і твердження Л.С.Берга, про те, що
коли льодовик наступав, могли бути великі річкові
повені, достатні для того, щоб льодовикова каламуть
відкладалась навіть на вододілах.
Засновником еолової гіпотези був, як відомо
Фердінанд Пауль Вільгельм Ріхтгоффен, який вважав
вітер
єдиним
чинником
утворення
лесу
[14].В.А.Обручєв писав про те, що гіпотеза
Ф.Ріхтгоффена за суттю не еолова, а еолово-струменева.
Після детального вивчення лесів Китаю Ф.Ріхтгоффен
дійшов висновку, що лесовий матеріал переноситься і
відкладається у безстічних западинах вітром та
дощовою водою і утримується там степовою
рослинністю. Головна ідея Ф.Ріхтгоффена - утворення
масивів незволоженого пилу, який при перенесені
вітром у зв’язку із тертям частинок набуває
електростатичний заряд. При осіданні елементи
однойменних
зарядів
відштовхувалися
та
ущільнювалися з незарядженими елементами, що й
зумовлює значну механічну тривкість лесів.
За висновком В.А.Обручева, усі особливості
еолового лесу пояснюються тим, що він складається
найбільше не з місцевого, а з далекого пилу, знятого з
площ звітрювання та розвіювання найрізно-манітніших
порід, але добре перемішаного у повітрі, де він дістав
однорідний склад. Цей пил осаджувався не з дощової
води чи льодовикових потоків, а з повітря і осаджувався
скрізь – і на дні долин, і на схилах, і на вододілах.
Слушним є висновок В.А.Обручева, за яким ґрунтова
гіпотеза тільки доповнює еолову, але заступити її не
може і не повинна на це претендувати. Вона (гіпотеза
Л.С.Берга) «допомогла з΄ясувати ті процеси, що через
них накопичення еолового пилу перетворюються на
типовий лес цілком так само, як інші дрібноземлі
перетворюються на лесуваті породи» [9].Серед багатьох
дослідників
лесів
все
більше
прихильників
полігенетичного їх походження, які вважають, що у
складі лесів та лесовидних суглинків слід виділяти різні
генетичні типи, далекого від провідного процесу їх
утворення: делювіальні, елювіальні, пролювіальні,
флювіогляціальні, алювіальні, озерні, еолові. Це
дозволяє конкретизувати палеогеографічні умови,
джерела знесення, розрізняти властивості лесів і
лесовидних порід залежно від їх генезису. Це
твердження, з яким можна погодитися, але за умов, що
для типового лесу, характерні ознаки якого є добре
відомими і загальновизнаними (див. вище), все ж таки
залишити еоловий генезис. Решту з наведених
геологічних процесів залишають після себе породи, які
аж ніяк не вкладаються в поняття класичний, або
типовий лес.
Так, для делювію характерна приуроченість тільки
до схилів, та й матеріал делювію далекий від
однорідності, притаманній лесу. Пролювіальні відклади
формуються у конусах виносу і не можуть пояснити

площинного поширення лесів і до того ж відрізняються
сортованістю матеріалу у латеральному напрямі[7].
Відома льодовикова гіпотеза походження лесів
взагалі не витримує критики. Льодовик, звичайно, є
потужним постачальником матеріалу для накопичення
лесових товщ, і так само, є доведеним факт формування
лесів під час зледенінь, але лише вітер переносить цей
матеріал та відкладає його за певних умов. Щодо
озерних
і
алювіальних
відкладів
то
вони
характеризуються чітко відбитою, часто тонкою
шаруватістю,
невитриманим
гранулометричним
складом, що суттєво відрізняє їх від лесів (рис.3).
Флювіогляціальні відклади, у їх загально-прийнятому
розумінні, характеризуються вкрай невитриманим
гранулометричним складом як у розрізі так і за площею
поширення і наявність шаруватості, потокових структур
закладена у їх назві. Критичні зауваження до ґрунтової
гіпотези Л.С.Берга коротко викладені вище, а вичерпний
їх перелік наводиться у публікаціях В.А.Обручева,
П.А.Тутковського та інших [9,12].
Розріз
четвертинних
відкладів
Середнього
Придніпров΄я є одним з найбільш повних і найбільш
потужних в Україні, що пояснюється не стільки
структурно-тектонічним положенням району та його
морфоструктурою, скільки розташуванням його на межі
гляціальної, перигляціальної та екстрагляціальної зон
дніпровського зледеніння. Як окремі лесові горизонти,
так і загальна потужність четвертинного покрову
максимального
значення
сягають
південніше
Дніпропетровська, на вододілі б.Тонельної та р.Сури
іДніпра. За даними буріння потужність окремих лесових
горизонтів 5-7м (порівняно з 3-4м на решті території), а
загальна потужність товщі перешарування лесів та
викопних ґрунтів 60-65 м. Леси, які традиційно
називають
лесовиднимисуглинками,
насправді
характеризуються виключно всіма ознаками типового
лесу. Вони однорідні, дрібно алевритової структури,
пальово-жовтого
кольору,
макропористі,
високопосадові, у сухому стані достатньо стійкі і
тримають прямовисні стінки, які можна бачити у
глибоко врізаних ярах правобережжя Дніпра.
Характерна вертикальна окремість лесів, присутність
легкорозчинних солей (переважно карбонатів, іноді
сульфатів) у вигляді міцелій, дрібних стяжінь, кристалів
і агрегатів кристалів гіпсу, часто присутність дендритів
оксидів марганцю (рис.4).
Розріз
субаеральних
відкладів
починається
берегівським кліматолітом пліоцену, поширеним на
найбільш високих ділянках вододільних плато. На решті
території він починається еолово-делювіальними
суглинками березанського кліматоліту, часто з ознаками
гідроморфізму, або озерними зеленувато-сірими
глинами, що завершують розріз десятої тераси Дніпра.
Повнота та різноманітність розрізів, підвищена
потужність лесових горизонтів, охарактеризованість
розрізів викопною фауною, наявність великої кількості
палеолітичних стоянок та чудова відслоненість,
привертають численних дослідників і зумовлюють
значну концентрацію на відносно обмеженій площі
опорних та стратотипових розрізів. Серед них найбільш
відомий розріз б.Сажавки біля с.Старі Кодаки, чудові

розрізи біля сіл Спаського, Таромського, Гаврилівки,
Іванівки, Підгороднього, Губініхи, Вільного та ін.
Особливої уваги заслуговує новий розріз,
розташований біля с.Підгороднього, досліджений лише
у 2012 р. Суглинок, розкритий тут, суттєво відрізняється
від типового лесу і містить виразні ознаки формування у
озерних умовах перигляціальної зони дніпровського
зледеніння. Чітко простежується тонка шаруватість
суглинку, притаманна накопиченню осаду в озерних
умовах (рис 5).
Виявлене штучне відслонення лімногляціальних
відкладів дозволяє не тільки побачити виразні ознаки
відмінності еолових і озерних суглинків, але й вточнити
границю
перигляціальної
зони
дніпровського
зледеніння, яка раніше проводилася майже на 100 км
північніше – у пригирловій частині р.Орелі.
Великий знавець Центральної Азії і Китаю. В.А.
Обручевження , у далекому 1932 р. писав: «Закінчу свою
статтю твердженням, що проблему лесу не можна
правдиво розв’язувати, не беручи до уваги історії
четвертинного періоду у Центральній Азії і Північному
Китаї» [9]. Подібним твердженням маю закінчити і цю
маленьку спробу висвітлити проблему лесів України на
прикладі Середнього Придніпров΄я, без якого
неможливо поставити крапку у цій проблемі.
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Рис 3 Фрагмент розрізу озерноРис.
льодовикових суглинків біля с.
Підгороднього

Рис. 4 Потужний розріз типових
Рис
лесів у б. Сажавці біля
Дніпропетрвська

Рис. 5 Положення озерно-льодовикових
льодовикових суглинків дніпровського кліматоліту у розрізі четвертинних відкладів біля с.
Підгороднього

Сlіmate-stratigraphic
stratigraphic subdivision method is based on the
Quaternary sediments in the context of regular alternation
of loess horizons and mineral soils. Since the first
mention of loess and to date is an ongoing debate about
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their origin. Considered an overview
overvi
of hypotheses of
origin of loess formations with using experience mapping
of Quaternary sediments in the Middle Dnieper.

Матвеев А.В.
СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГО МЕЛА ГОРНОГО КРЫМА ПО ИЗВЕСТКОВОМУ НАНОПЛАНКТОНУ
Введение. Нижний мел Горного Крыма привлекает
внимание исследователей уже более 100 лет. Хорошая
обнаженность района, обилие фауны и близость
исследовательских
центров
(базы
практик
большинства геологических вузов) делают этот разрез
наиболее
изученным
нижнемеловым
разрезом
Украины. Как следствие, стратиграфии этого района
посвящены многочисленные работы, в том числе
крупные сводки [2,3,4,9], тем не менее, степень
изученности нижнего мела этого района крайне
неоднородна, если стратиграфия юго-западного Крыма
изучена очень хорошо, то по восточному Крыму
известны единичные работы.
Известковый наннопланктон юго-западного района
(с.Верхоречье) впервые был описан Вишневским А.В.
и Меняйленко П.А. в 1963 году [1]. Авторы описывают
достаточно богатый комплекс аптских нанофоссилий
из биасалинской свиты. Впрочем, принимаемая в
работе номенклатура и систематика, а также
недостатки иллюстраций не позволяют применять
полученные данные. Выделенные ими четыре пачки
отличаются только по общему содержанию кокколитов
и соотношению основных видов, и отражают скорее
палеогеографические
нежели
стратирафические
закономерности.
Описание нижнемеловых нанофоссилий того же
разреза юго-западного Крыма с применением
современных методик было проведено Шуменко С.И. в
1974 [7]. В статье приведено краткое описание около
40
видов
нанопланкона,
стратиграфическое
распространение видов не изучалось. Данные о
стратиграфическом
распространении
баррем
–
аптского нанопланктона было опубликовано Шуменко
С.И. позже в 1976 [8].
Последняя
работа,
посвященная
изучению
нанопланктона из крайнего восточного выхода
нижнего мела принадлежит Романив А.М. [6]. В этой
работе, на основе изучения разреза в Заводской балке г.
Феодосия, был выделен ряд нанопланктонных
подразделений? К сожалению не имеющих привязки к
литологическим подразделениям.
Материал. Нами был изучен ряд разрезов нижнего
мела Горного Крыма наращивающих и дополняющих
друг друга по простиранию, расположение изученных
разрезов приведено на рис.1.
Нижний мел района представлен преимущественно
терригенно-глинистой толщей. В общем разрезе
нижнего мела Крыма только в верхней части нижнего
баррема, представленной перекристаллизованными
известняками, нанопланктон не был обнаружен, все
остальные породы содержат достаточно богатый как по
видовому составу, так и по количеству экземпляров
нанокомплекс,
позволяющий
выделить
нанопланктонные зоны.
Результаты. Известковый нанопланктон нижнего
мела района представлен более чем 100 видами.
Основу нанокомплекса на протяжении всего
раннего мела составляли: Biscutum constans (Gorka,
1957), B.dubium (Noel, 1965), Cretarhabdus conicus
Bramlette, Martini, 1964, Cribrosphaerella ehrenbergii

(Arkhangelski, 1912), Cyclagelosphaera deflandrei
(Manivit, 1966), C.margerelii Noel, 1965, Discorhabdus
ignotus (Gorka, 1957), Manivitella pemmatoidea
(Deflandre, 1965), Rotelapillus laffittei (Noel, 1957),
Watznaueria barnesae (B1ack, 1959), W.biporta (Bukry,
1969), W.britannica (Stradner, 1963), W.ovata Bukry,
1969, Zeugrhabdotus erectus (Deflandre, 1954),
Z.embergeri (Noel, 1959), Z.elegans (Gartner, 1968).
В малых количествах, но также по всему разрезу
встречаются: Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt,
1965), Bukrylithus ambiguus Black, 1971, Crepidolithus
crassus (Deflandre, 1954), C.striatus (Stradner, 1963),
Crucibiscutum hayi (Black, 1973), C.salebrosum (Black,
1971), Cyclagelosphaera reinhardtii (Rood et all., 1971),
Diazomatolithus lehmanii Noel, 1965, Helenea chiastia
Worsley, 1971, Lithraphidites carniolensis Deflandre,
1963, Parhabdolithus parallelus (Wind, Cepek, 1979),
Perissocyclus cf., P.plethorethus (Wind, Cepek, 1979),
Rhagodiscus asper (Stradner, 1963), Staurolithites
mutterlosei Crux, 1989, Stradnerlithus geometricus (Gorka,
1957), Tetrapodorhabdus cf., Tranolithus minimus (Bukry,
1969),
Watznaueria
manivitae
Bukry,
1973,
Zeugrhabdotus noeliae Rood, 1971.
Анализ распространения нанофоссилий позволил
нам выделить в нижнем мелу юго-западного Крыма 8
зон и одни слои с фауной (Рис.2).
Зона Nannoconus steinmannii minor помимо видаиндекса Nannoconus steinmannii minor Der es,
Ac her it e g u y 1980 на этом же уровне появляется и
Lithraphidites carniolensis D ef la nd r e, 1963.
Существует несколько вариантов выделения
нанопланктонных зон в основании мела, не
применяемых нами по разным причинам. Так,
выделение зоны Nannoconus colomii невозможно из-за
отсутствия
вида-индекса.
Вид
Lithraphidites
carniolensis в крымских разрезах впервые появляется
гораздо выше границы и очень редко, кроме того,
может быть ошибочно диагностирован в присутствии
игольчатых кристаллов кальцита. Необходимо
отметить, что подвид Nannoconus steinmanni minor
появляется несколько ниже находки берриасских
аммонитов Ptychophylloceras sp. и Delphinella
cf.tresannensis Le He’garat [5] в отложениях
двуякорной свиты в районе г. Феодосия.
Зона Retecapsa crenulata выделяется по первому
появлению вида Retecapsa crenulata (B r a ml et te,
Mar t i ni, 1964), а также совместному с ним
появлению Retecapsa surirella (De fl a nd r e, Fer t,
1954) и Zeugrhabdotus xenotus (Sto ve r , 1966). Зона
соответствует по объему тетическим зонами CC2
Сиссинга [11] NC2 Рота [10].
Зона Calcicalathina oblongata выделена по первому
появлению
Calcicalathina
oblongata (W o r sle y,
1971). Несколько выше появляется Zeugrhabdotus
diplogrammus (Defl a nd r e, 1954), что при уточнении
интервала его появления может служить для
выделения
одноименной
подзоны
Изменение
стратиграфического объема зоны по сравнению с
зоной CC3 Сисситнга [11] связано с более поздним
появлением Eiffelithus striatus. Вид.
Diadorhombus
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Рис.1. Расположение изученных
разрезов: 1- Балаклава; 2 –
Байдарская долина; 3 – Кабаний
лог; 4 – Верхоречье; 5 Прохладное;6 - Трудолюбовка; 7
– Марьино; 8 - Салгирская
долина; 9 - долина р.Бештерек;
10 - долина р.Бурульча; 11 - с.
Балки; 12 - р. Танасу; 13 - р.
Кучук-Карасу; 14 - Куртинская
балка; 15 - .балка Янтык; 16 - с.
Южное; 17 - Заводская балка; 18
- Двуякорная бухта.

rectus в крымских разрезах встречается крайне редко,
что не дает возможности выделять одноименную зону
Зона Eiffellithus striatus выделены по первому
появлению Eiffellithus striatus (B lac k, 1971). Внутри
зоны наблюдается уровень исчезновения Nannoconus
steinmannii steinmannii Ka m p tn er , 1931, N.steinmannii
minor Der e s, Ac her ite g u y 1980, Perissocyclus
noeliae B lac k, 1971. Как уже было сказано, первое
появление вида индекса зафиксировано несколько
выше по сравнению с европейскими разрезами, что
привело к изменению объема зоны.
Слои с Micrantolithus выделены по появлению вида
Micrantolithus obtusus Stradner, 1963, остальная часть
нанокомплеса
остается
неизменной.
Установить
появление вида Lithraphidites bollii в изученных разрезах
не представляется возможным из-за крайне редких его
находок. Кроме того, в зону целиком попадает интервал
неохарактеризованный
нанопаланктоном,
что
дополнительно
затрудняет
его
более
дробное
расчленение.
Зона Chiastozygus litterarius фиксируется по
появлению Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957) и
Nannoconus truitti Bronnimann, 1955, а также по
исчезновению Nannoconus bermudezii Bronnimann, 1955,
N.colomii (de Lapparent, 1933), Pepissocyclus pletoretus
(Wind, Cepek, 1979). Зона соответствует по объему
тетической зоне NC6 Рота [10]. Это событие позволяет
уверенно выделять в однородной глинистой барремаптской толще Крыма границу баррема и апта
Зона Rhagodiscus angustus выделена по первому
появлению Rhagodiscus angustus Stradner, 1963, также на
этом уровне исчезают Micrantolithus obtusus Stradner,
1963 и Zeugrhabdotus elegans (Gartner, 1968). Зона
соответствует по объему тетической зоне NC7 Рота [10].
Вид-индекс встречен в небольших количествах, но
достаточно уверенно фиксируется в пробах.
Зона Prediscosphaera cretacea выделена по
первому
появлению
Prediscosphaera
cretacea
(Arkhangelski, 1912) и P.columnata (Stover, 1966).
Зона соответствует по объему тетическим зонами CC8
Сиссинга [11] NC8+ NC9 Рота [10]
Зона Eiffellithus turriseiffelii выделена по первому
появлению Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954).
Зона соответствует по объему тетическим зонами CC9
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Сиссинга [11] NC10 Рота [10]. Граница между альбом
и сеноманом по известковому нанопланктону не
фиксируется.
Выводы. Известковые нанофоссилии встречаются
в отложениях нижнего мела в больших количествах,
имеют хорошую сохранность, не зависят от фаций.
Несмотря на то, что дробность расчленения по
нанопланктону ниже чем по макрофауне, его остатки могут
успешно использоваться для решения стратиграфических
задач в случае слабо охарактеризованных фауной толщ и
сопоставления удаленных разрезов. В частности, 8
выделенных нами зон могут быть прослежены в
европейских
и
североатлантических
разрезах.
Несоответствия в объемах зон может быть объяснено как
своеобразием геологической истории региона, так и
недостаточной
изученностью
нанопланктона
его
нижнемеловых отложений.
Предложенные нами виды-индексы имеют
существенные морфологические отличия и могут
легко диагностироваться при помощи светового
микроскопа,
что
значительно
облегчает
их
практическое использование.
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Study presents data of the Lower Cretaceous
calcareous nannoplankton of Mountain Crimea. Studied
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Махмуді Ю.В., Киселевич А. Е.
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ СИЛУРІЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПОДІЛЛЯ
Відклади нижнього палеозою Поділля вивчають
більш сторіччя кілька поколінь геологів. Перша
геологічні відомості, що стосується цієї території
належить польському досліднику С. Сташицю. Ця

інформація знайдена в старих друкованих виданнях.
Він вивчав землі Речі Посполитої та створив перші
геологічні карти з нанесенням палеозойських відкладів
на території Поділля (1815 р.) [6].
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Австрійський вчений Віллібальд Бессер (1820 р.)
загалом займався дослідженням рослин та верхнього
осадового шару, тому більшу увагу приділив саме
літологічному складу осадків, але визначенням віку не
займався.
Лілль де Лілієнбах (1833) довів існування так званої
«перехідної зони», що складена ортоцератитовим
вапняком та глинистим сланцем. За сучасними даними
ця зона являє собою: верхній докембрій (валдайська
серія), нижній кембрій (ровенська світа), верхній
ордовик (молодівський горизонт), силур та нижній
девон (борщівський, чортківський та іванівський
горизонти).
Едуард Іванович Ейхвальд одним з перших описав
скам’янілі
рештки
«перехідної
Дністровської
формації»,
та
вирішив
питання
щодо
її
верхньосилурійського віку. Е. Ейхвальд
вперше
описав дністровські фосфорити та довів їхнє залягання
на гранітах. Однак він помилився, віднісши
верхньосилурійскі та нижньосилурійські відклади до
одного часу, різноманітність же їхньої фауни він
пояснив різноманітними умовами утворення. Е.
Ейхвальд, Бльоде та ряд інших вчених-геологів дійшли
висновку про стратиграфічну еквівалентність розрізів
Поділля та верхньої граувакової серії Англії
(силурійська система; Murchison, 1835).
К. О. Малєвський (1866) був першим російським
вченим-геологом, що досить детально описав
стратиграфію силурійських відкладів. Він навів досить
детальні описи відслонень по долині Дністра та
визначив 118 видів викопних бентосних тварин, з них
22 він асоціював з лудловським ярусом Англії, 66 – з
венлоцьким ярусом Англії, а 30 назвав суто місцевими.
Він вірно визначив границі поширення аркозових
пісковиків, а також вапнякових та піщано-сланцевих
шарів. Однак, помилився вказавши, що данні шари є
одного віку (силур). К.О. Малєвський, вивчивши
палеонтогічний матеріал, зробив цікаві висновки про
зв’язок Подільського силурійського басейну із АнглоСкандінавсько-Балтійським, а також про ізольованість
його від Богемського та Середньоєвропейського [7].
Н. Барбот де Марни (1867) провів детальний опис
відслонень в районі Збруча, Кам’янця-Подільського,
Студениці, Китайгороду та зробив висновки про
наявність девонських відкладів західніше Заліщиків та
їх відсутність в східній частині Поділля.
Фрідріх
Шмідт
(1873–1876)
вивчивши
палеонтологічний
матеріал
назвав
роботи
К.О. Малевського не досить точними. Він показав, що
більш молоді шари лудловського ярусу розділені двома
фаціями та поширені на захід від устя р. Нічлави, більш
древні ж шари венлоцького ярусу відслонюються на
сході. Також Ф. Шмідт ототожнив лудловський та
венлокський яруси з ярусами островів Готланду та
Езеля [8].
Д. Штур (1872) склав одну з перших геологічних
схем території Поділля.
А. Альт (1874) розділив подільські відклади на такі
групи:
•
граувакові пісковики та глинисті сланці, що
мають виходи на денну порверхню по Дністру від м.
Могильова-Подільського на сході до с. Старої Ушиці на
заході;
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•
щільні бітумінозні вапняки, верстви м. Скали,
що відслонюються в районі міст Кам'янця-Подільського,
Скали Подільської, сс. Студениці та Жванцю.
•
сірі мергелі з прошарками кристалічних
вапняків - верстви Борщова, що відслонюються в долині
р. Нічлави;
•
зелені сланці з прошарками кристалічних
вапняків, простежуються в долинах рік Дупи і Серету;
•
темно-червоні сланці і пісковики, які
відповідають верствам Дзвинячої та Устечка схеми
Д. Штура.
Перша, друга і третя групи відповідають, за
Альтом, венлоку, четверта –лудлову, а п'ята – девону.
А.Альт зіставив верстви м. Скали-Подільської з
відкладами Східного Поділля, розвинутими по Дністру
від с. Студениці на сході до с. Жванця на заході [6].
Найбільша частина подільського силуру, за А. Альтом,
належить до лудловського ярусу і тільки східну
частину цих відкладів можна віднести до венлоку.
Владислав
Шайноха
(1889)
в
короткому
стратиграфічної нарисі Польської Подолії (на північ від
р Збруч) визначив послідовність силурійських шарів,
поділив їх на чотири групи і виділив, крім
установлених Альтом - Чортківські та Іванівські шари,
що відповідають четвертій групі Альта. Скальські
шари він зіставив з горизонтом айместрі Англії,
Борщівські та Чортківські шари - з верхнім лудловом, а
іванівські – з перехідними шарами (даунтоном). При
цьому
В. Шайноха
провів
палеонтологічну
характеристику виділених шарів і встановив ряд нових
для Поділля видів брахіопод, згодом описаних Р.
Козловським.
Павло Миколайович Венюков (1881-1899) створив
спеціальну монографію, визначив 180 видів викопних
решток, дослідив та описав природні відслонення
лівого берега Дністра та його приток. П.М. Венюков
виділив три горизонти зіставивши їх з відкладами
Західної Європи [8].
Ці висновки значно вплинули на погляди наступних
дослідників. Зараз на підставі нових геологічних даних
можна
стверджувати
про
хибність
деяких
стратиграфічних висновків П.М. Венюкова. Але він дав
істинне поняття про будову Подільської плити, він
вважав, що силурійські шари нахилені на північний
захід. Окрім цього Павло Миколайович зробив
величезний внесок у вивчення брахіопод Поділля,
виділивши та описававши величезну кількість нових
видів.
Польський
геолог-палеонтолог
–
Роман
Козловський (1929) опублікував величезну монографію
присвячену брахіоподам силуру Польської Подолії. Він
вивчив
та
описав
величезну
їх
кількість,
використовуючи новітні методи досліджень, зробив
цілком вагомі стратиграфічні висновки. Автор виділив
три горизонти західної Подолії, такі як: скальський,
борщівський та чортківський. Перший він зіставив з
горизонтом айместрі, другий – з верхнім лудловом, а
третій – з даунтоном. Для кожного горизонту
Козловський привів перелік фауни, виділив керівні
види брахіопод. В скальському горизонті автор виділив
три “поверхи”: “скальські строматопорові вапняки”,
“дзвиногрудські мергелі”, “верстви Тайни” –
положення останніх не було визначено автором досить

точно, так як вони включають більш древню фауну,
тобто не є одним стратиграфічним горизонтом.
Роман Романович Виржиківський (1933) —
український вчений-геолог, описав пісково-сланцеві
верстви по р. Лядава, розділив їх на 6 шарів та
встановив наявність сеноманських порід на окремих
ділянках досліджуваної території [8].
Т. Васкауцану (1931) був першим молдавським
дослідником, що вивчав правий берег Дністра та
побудував безперервний розріз осадочних утворень,
що залягають на докембрійському кристалічному
фундаменті. Ці відклади він поділив на ордовицькі та
силурійські, що перекриваються червоноколірними
девонськими. Силурійські ж відклади дослідник
розділив на два комплекси: бессарабський та
буковинський. Бессарабський комплекс він поділив на
такі: верстви Рестева з коралами та брахіоподами та
верстви Хотина з евриптеридами. В складі
буковинського комплексу встановлено: пісковики
Бабина та сланці Онута. Слід зазначити, що автор
побудував геологічний профіль уздовж всього
вивченого їм правого берега Дністра і три порівняльні
стратиграфічні таблиці, що містять докладні
зіставлення виділених дослідником стратиграфічних
одиниць з найбільш близькими, на його думку,
відкладами Західної Європи (Англія, Естонія, о.
Готланд, Швеція і Норвегія). В кінці роботи автор
представив
детальний
палеонтологічний
опис
викопних решток.
Генріх-Лев Фрідріхович Лунгерсгаузен та Ольга
Іванівна Никифорова з 1935-го року займалися
вивченням дністровських розрізів і розробили в 1942
році стратиграфічну схему, яка є дійсною із значними
змінами та доповненнями на даний час [6]. В 1959 році
О.І. Никифорова
опублікувала
повний
опис
силурійського розрізу від с. Бакота до с. Заліщики. В
цій праці автором були запропоновані такі
стратиграфічні
горизонти:
китайгородський,
мукшинський,
уст’ївський,
малиновецький,
скальський, борщівський, і чортківський в об’ємі
лландовері, венлоку та лудлову.
Після Другої світової війни геологічні дослідження
в Україні пожвавилися по всіх напрямках, в тому числі
й на Поділлі. В 1946 році Марія Ружківська видала
статтю, де наведені описи ругоз із скальського та
борщівського горизонтів. У 1952 році Е.З. Бульванкер
виклала результати обробки силурійських коралів
ругоз Поділля в монографії “Корали ругоза силура
Подолии”[1]. Матеріалом для роботи послужила
колекції О.І. Нікіфорової та Л.Ф. Лунсгергаузена (19341940). Автором було описано двадцять видів, з яких
встановлено 11 нових видів та один варієтет.
Григорий Хаімович Дикенштейн деталізував
стратиграфічні схеми Р. Козловського та О.І.
Нікіфорової знов виділивши Рестєвські, Ісаковецькі,
Митківські шари. Автором також не підтверджено
наявність розмиву в основі дністровської серії.
Наступний етап пов'язаний з роботами Віри
Олексіївни
Ситової
та
Андрія
Борисовича
Івановського. В працях В.О.Ситової ми знаходимо
описи біогермів малиновецького горизонту. А.Б.
Івановський у своїй монографії, написаній на основі

власних зборів на Дністрі привів опис та зображення
ряду видів ругоз [6].
Після 50-х років подільський розріз силуру
відвідали численні експедиції з Москви, СанктПетербургу, Таллінна та інших наукових центрів
колишнього СРСР.
Артур Буко в 1960 році за літературними даними
займався вивченням фауни силуру Поділля. Він
співставив комплекси фауни Поділля та Західної
Європи. Ці дослідження внесли значні зміни в
кореляцію розрізу Дністра. За цим співставленням
малиновецький горизонт із верхнього венлоку
перенесений до лудлову, вік скальського горизонту
визначений як девонський, борщівський та чортківський
горизонти співставлені А. Буко з жедином Бельгії.
Робота проведена цим автором мала величезний вплив
на подальший хід дискусії щодо границі силуру і девону
у Західній Європі та бувшому СРСР.
1967-1968 рр за рішенням Постійної комісії по
ордовіку та силуру співробітники ВСЕГЕІ А.Ф.
Абушик, О.І. Никифорова, М.М. Предтеченський та ін.
проводили в Поділлі детальні літолого-стратиграфічні
описи, збори викопних решток та їх визначення. Деякі
групи були монографічно описані. В 1968 році була
проведена екскурсія Міжнародного геологічного
симпозіуму по стратиграфії і та границі силуру з
девоном. Завдяки інтенсивному вивченню Поділля у
повоєнні роки, розріз силуру був визнаний опорним
для СРСР та міжнародним парастратотипом
силурійсько-девонської границі. З 1969 року
систематичні польові роботи на Дністрі проводяться
співробітниками Київського університету. Воломир
Петрович Гриценко на основі матеріалу отриманого
при бурових роботах тресту “Львівнафтогазрозвідка” у
Тернопільській та Волинській областях видав низку
наукових праць і в 1980 році захистив дисертацію на
тему «Корали силура Волино-Подолии и их
стратиграфическое значение». Цей науковець разом з
коллегами
та
учнями
продовжує
вивчення
силурійського розрізу і сьогодні [2].
В районі досліджень проведена державна геологічна
зйомка масштабом 1: 200 000 (О.Е. Шевченко, Е.Я.
Жовинський та ін.), що супроводжувалась значним
об’ємом бурових робіт. Важливі стратиграфічні висновки
були отримані на основі вивчення коралів. За їх
допомогою доведено розповсюдження верхнього силуру
в районі м. Одеса (Ситова, 1951), венлокський вік
китайгородцького «горизонту» (Бондаренко, 1971),
встановлений лудловський вік уст’ївської світи
(Гриценко, 1972) [8].
В зв'язку із будівництвом Дністровської ГЕС було
створено еталонну колекцію різноманітних фосилій
(коралів, брахіоподи, гастропод, цефалопод, трилобітів) з
зони затоплення водосховища на Дністрі та його
притоках. Колекція знаходиться в Палеонтологічному
відділі ННПМ НАН України і частково в Геологічному
музеї КНУ ім. Тараса Шевченка [7].
В останні роки геологи приділяють велику увагу
збереженню геологічної спадщини та зокрема –
геологічних (стратиграфічних та палеонтологічних)
пам’яток Поділля. Видана збірка монографій з цього
приводу. Проведені дві міжнародні конференції за участі
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представників Європейської асоціації зі збереження
геологічного надбання (ПроГЕО) в 2006 та 2011 роках.
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Kiselevich A., Mahmoudi Yu. THE HISTORY OF
STUDY PODILLIAN SILURIAN DEPOSITS
The article deal with history of geological study
Siluriandeposits of Podillia

Сокольский Т. Г., Яковлева Т. Н.
ИСКОПАЕМЫЕ ЗУБЫ ЭЛАСМОБРАНХИЙ И ИХ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Поскольку среди объектов исследования есть
окаменелые остатки эласмобранхий, найденные на
намывных песках Киева, то хотелось бы отметить, что
научные интересы основателя научной геологической
школы в Украине, доктора минералогии и геологии
Павла Аполлоновича Тутковского также были
связаны с Киевом и его геологическим значением.
Еще 1895 году он проработал план артезианского
водоснабжения г. Киева с глубоких девонских
залежей, эта артезианская вода была еще никому не
известна. Кроме того, П. А. Тутковский проводил
первые в науке микроскопические опыты гранитов и
первые микроскопические опыты разных песчаников
Киевщины,
различные
палеонтологические
исследования маренных отложений и многие другие
Эласмобранхии (акулы и скаты) — одна из
основных групп хрящевых рыб (Chondrichtyes),
скелет которых состоит из хряща. Хрящ – это
относительно мягкая ткань, поэтому крайне редко
сохраняется в ископаемом состоянии. Зубы, напротив,
состоят из более прочного дентина, – именно поэтому
зубы
акул
и
скатов
частые
находки
в
палеонтологической летописи.
Акулы и скаты – большая и разнообразная группа,
появившаяся в девоне и сохранившаяся до наших
дней. Сейчас их насчитывается около 1000 видов.
Они ведут самый разнообразный образ жизни – от
плоских бентосных скатов до пелагических акул с
торпедообразной формой тела. Живут в соленых
водоемах, кроме речных скатов и некоторых акул
рода Carcharhinus, иногда заплывающих в такие реки,
как Амазонка или Замбези.
Актуальность исследования заключается в том, что
эласмобранхии рассматриваться как одна из групп
биомаркеров. Цель данной работы – изучить таксон
эласмобранхий, его эволюцию, а также морфологию
ископаемых останков. Объект исследования – зубы
палеогеновых и меловых эласмобранхий из коллекции
автора,
среди
которых
есть
и
найденные
непосредственно на территории киевских намывных
песков (в качестве наглядных образцов исследования).
Морфология зубов. Зуб акулы состоит из двух
частей – корня и коронки. Как известно, корень
выполняет функцию закрепления зуба в челюсти, а
коронка выполняет основную работу – захват и
переработку пищи. У зуба есть две стороны –
«плоская», или лабиальная, и «выпуклая» –
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лингвальная. Лингвальная сторона смотрит вглубь
челюсти, соответственно, зубы загнуты также внутрь
челюсти, что помогает акулам удерживать добычу.
Иногда
зубы
могут
иметь
дополнительные
образования, такие как, например, зубчики (serrations),
позволяющие лучше разрезать мясо, и боковые зубцы
(side cusplets) для удерживания — это дополнительные
коронки. Однако наличие крупных зубцов у многих
акул — большой недостаток, так как уменьшается
давление зубов, а соответственно и сила укуса.
Зубы, в отличие от костей, состоят из дентина,
который, в свою очередь, делится на три вида –
ортодентин,
вазодентин
и
остеодентин.
Ортодентиновый зуб характеризуется тем, что
полость пульпы заполнена складками, а пульпа
вазодентинового – кровеносными сосудами. У
остеодентинового зуба пульпарная полость заполнена
частицами, образующими концентрические дентеоны
[4]. Среди эласмобранхий встречаются только два
вида — ортодентин (у всех скатов и большей части
акул) и остеодентин (только у ламниформ) [1].
Эволюция
зубов
эласмобранхий.
Первые
эласмобранхии появились в верхнем силуре–нижнем
девоне, т.е. 400-415 млн лет назад. Они представляли
собой небольшие акулообразные существа с длинными
спинными
шипами
и
довольно
примитивно
устроенными зубами. Зубы эласмобранхий того времени
были двух видов — дробящие, как у химерообразных
брадиодонтов (плоские с гладкой поверхностью для
дробления/перетирания
панциря
жертвы)
или
многозубчатые, как например у ксенакантиформ. У
последних обычно имелась одна вытянутая ребристая
коронка, а также множество крупных боковых зубцов.
Коронки почти всегда симметричные. Также у
некоторых видов имелись более прогрессивные
треугольные зубы для разрезания, иногда уложенные в
спиралеобразную челюсть.
Эти примитивные акулы существовали еще в до
триасе. Но уже в начале юры их место заняли акулы
«нового
поколения»
—
гибодонтиформы
и
синекодонтиформы. Они представляли собой второй
этап развития эласмобранхий. Тогда же и появляются
первые примитивные скаты.
Гибодонтиформы имели зубы сравнительно
примитивного типа — плоские дробящие с одной или
несколькими коронками (как у Ptychodus или Acrodus)
или же небольшие конусовидные для хватания. Эти

зубы позволяли гибодонтиформам процветать в
малом размерном классе до палеогена, а появились
они в перми-триасе. В то же время, другой группе
акул, синекодонтиформам, удалось захватить эту
выгодную экологическую нишу. Их зубы по общей
морфологии были практически идентичны зубам
современных ламноидов (в особенности, если
рассматривать крупные рода, такие как Sphenodus),
они имели длинную вытянутую коронку, иногда даже
без зубцов. В юре-раннем мелу они процветали, но в
конце раннего мела появилась новая, более
прогрессивная группа – ламноиды (Lamniformes),
возможно даже от самих синекодонтиформ. Первые
ламноиды были мелкими хищниками, такими как
Eoptolamna и Protolamna, но к началу верхнего мела
(сеноман-турон) все меняется с появлением более
крупных видов, достигающих 5-6 метров (например
Cretalamna (фото 1) и Cretoxyrhina). Они полностью
захватывают средний размерный класс, при этом
полностью вытесняя многие группы морских
рептилий, таких как ихтиозавры. С этого момента
начинается интенсивное видообразование – возможно
даже что все эти меловые ламноиды были
монофилетическими группами, т.е. произошли только
от одного вида-предка. Среди многих ламноидов
выделились также анакорациды (Anacoracidae) –
небольшие акулы с треугольными и массивными
зубами (фото 2). К маастрихту они стали самыми
крупными акулами своего времени — достигающими
4-5 метров в длину с очень широкими зубами с
зубчиками (фото 3). Кроме них также сущевствовали
мелкие песчаные акулы (фото 4).
Следует рассмотреть одно из вымерших семейств
ламноидов — отодонтид (Otodontidae) с наиболее
известным
представителем
—
мегалодоном.
Мегалодон (Carcharocles (Otodus) megalodon Agassiz)
существовал в позднем неогене (15-2 млн лет назад).
Наибольший найденный зуб мегалодона имеет около
18 см в длину. Зубы этой огромной акулы находят по
всему миру, наиболее известные из США, Италии и
Перу. На Украине было найдено очень мало зубов
мегалодона, почти все из Сарматского моря Подолии,
но лучшие зубы находят в Южной и Северной
Каролине и Флориде (США). Их зубы были очень
большими и имели зубцы по краям без боковых
вершин, которые присутствовали у зубов других
видов рода Otodus – типичного рода семейства.
Эволюционная цепочка семейства: Otodus obliquus
(фото 5) → Otodus aksuaticus → Otodus (Carcharocles)
auriculatus (фото 6) → Otodus (Carcharocles) sokolowi
(фото 7) → Otodus (Carcharocles) angustidens →
Otodus (Carcharocles) chubutensis → Otodus
(Carcharocles) megalodon. Интересна эволюция их
зубов. У шубутензиса был один очень маленький
боковой зубец (или не было), а у ангустиденса – два
маленьких зубца. А еще интереснее зубы
палеогеновых отодонтид – O. sokolowi и O.
auriculatus. У этих акул было тоже по два боковых
зубца, но уже больших. Однако были и отличия. Все
— и передние, и боковые зубы аурикулятуса были
загнуты и плоские – то есть более примитивные,
приспособленные для резки, а у O. sokolowi — более
прямые и «хватательные».

Предки кархароклесов не имели зубцов по краям
зуба. Это – примитивные отодусы, например обликвусы.
Самые крупные зубы отодуса обликвуса происходят из
Марокко. Они довольно таки большие — достигали 10
см, это на 8 см меньше зуба мегалодона, на 3 см —
ангустиденса, на 2 см — аурикулятуса и на 1 см —
соколови (по максимальным известным размерам). Эти
отодусы жили в палеоцене-раннем эоцене (60-40 млн
лет спустя). В Киеве находки отодусов не редки. Реже
встречаются зубы энигматических акул – паротодусов
(Parotodus) (фото 8, 9).
Интересна
этимология
родовых
названий
представителей этого семейства. Зарубежные ученые
(США, Европа) придерживаются традиции разделять
примитивных отодусов (обликвус, аксуатикус) и более
прогрессивных акул с зазубренными зубами, их
называют кархароклисами (Carcharocles) [6]. На
территории бывшего СССР (Россия, Украина,
Казахстан) по предложению Железко и Козлова эти два
рода объединены в один — Отодус [3]. Поэтому
правильнее было бы писать вместо Otodus auriculatus
или Carcharocles auriculatus Otodus (Carcharocles)
auriculatus.
Кроме ламноидов в мелу и следующих периодах
(палеогене и неогене) существовали и более мелкие
ортодонтные акулы. Ортодонтные акулы в палеогене и
неогене были преимущественно бентосные, и лишь
немногие (часть кархариниформ) были пелагическими
хищниками. Из ортодонтов наибольшего разнообразия
достигли кархариниформы (Carcharhiniformes) [8] (фото
10–12). Современные представители этого ряда очень
редко достигают больших размеров – это такие акулы
как рифовые (Carcharhinus) и тигровые (Galeocerdo). В
палеогене, вытесненные песчаными акулами, они уже не
играли важную роль в пищевой цепи.
Находки зубов эласмобранхий на территории
Киева. На территории Киева для строительства
используют намывной песок из Днепра, который
просто кишит фоссилиями эласмобранхий. Все
образцы,
обнаруженные
там
мною,
имеют
палеогеновый или меловой возраст. Мел и палеоген
представлены главным образом небольшими плотными
фосфоритовыми конкрециями. В них довольно часто
попадаются фрагменты зубов акул (таких как
Striatolamia), а также различные беспозвоночные —
крабы, гастроподы, двустворки и серпулы.
Акулья фауна киевского мела (скатов там вообще
нет) крайне скудна – всего 4-5 видов. Самые частые
находки — это зубы кретоксирин (Cretoxyrhina
mantelli) — крупных меловых акул с треугольными
зубами — новшеством этого рода. Реже встречаются
протоламны и кретодусы — реликты мела.
В палеогене акулы в Киеве очень разнообразны.
Основное
семейство
—
это
одонтаспидиды
(Odontaspididae), песчаные акулы. В палеогене они
достигли пика своего развития. Тогда же появляется и
самый крупный вид, Striatolamia macrota (фото 13–17).
Зубы стриатолямий были четко разделены на передний
и боковые по функциям. Передние были тонкие и
кинжаловидные для захвата, а боковые — широкие
ножевидные для разрезания пищи на кусочки [7].
Некоторые ученые даже предлагали выделить их в
отдельное семейство [2]. Зубы этого вида составляют
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Фото зубов акул
акул, найденных автором на намывных песках Киева и другие(*)
другие

Cretalamna biauriculata, эоцен
Марокко (1)*

Palaeoanacorax sp.,
sp. сеноман
России (2)*

Squalicorax pristodontus, эоцен
Марокко (3)*

Eostriatolamia subulata
сеноман России (4)*

Otodus obliquus, эоцен Марокко
(5)*

Otodus auriculatus,
auriculatus эоцен Киева
(6)

Otodus sokolowi,
эоцен Киева (7)

«Parotodus pavlovi» (8)*

Parotodus? Otodus sp.?, эоцен
Киева (9)

Galeocerdo latidens,
latidens эоцен Киева
(10)

Physogaleus secundus, эоцен
Киева (11)

Abdounia sp.,
эоцен Киева (12)

Striatolamia macrota, эоцен Киева
(13)

Striatolamia macrota,
macrota
интермедиальные, эоцен Киева (14)
интермедиальные

Striatolamia macrota, эоцен
Киева (15)

Striatolamia macrota,
macrota эоцен
Казахстана (16)*

Striatolamia macrota (17)*

Carcharias sp.,
sp.
эоцен Киева (18)

Odontaspis spp.,
эоцен Киева (19)

Hypotodus verticalis,
?Glueckmanotodus
Glueckmanotodus heinzelini,
эоцен Киева (20)

Squatina prima,
эоцен Киева (21)

Nothorhynchus kempi, эоцен
Киева (22)

Hexanchus microdon,
эоцен Киева (23)

Anomotodon novus,
novus эоцен
Киева (24)

Macrorhizodus praecursor, эоцен
Киева (25)

Macrorhizodus praecursor,
praecursor эоцен
Киева (26)

Jaekelotodus trigonalis, эоцен
Киева (27)

Isurolamna affinis,
эоцен Киева (28)

?Serratolamna cf. serrata, эоцен
Киева (29)

Serratolamna sp. (30)*
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70-80% от всех найденных зубов. Интересно также,
что во многих других местах на Украине их зубы
встречаются реже [5].
Кроме стриатолямий в палеогене Киева процветали и
более мелкие виды, такие как Carcharias или Odontaspis
(фото 18–20). Их зубы были мелкими и тонкими с
длинными и хрупкими зубцами, поэтому они редко
сохраняются целыми. Помимо одонтаспидид были также
кархариниформы — Physogaleus и Galeocerdo (тигровые
акулы), скаты-милиобатиды, скватины (акулы-ангелы)
(фото 21), гексанкиформесы(Hexanchiformes) (фото 22,
23) и воббегонгообразные акулы-оректолобиформы. Из
ламноидов также присутствуют отодонтиды и с
зубчиками и без них, аномотодоны (акулы-гоблины)
(фото 24), акулы-мако (Macrorhizodus praecursor) (фото
25, 26), иекельотодусы (фото 27), изуроламны (Isurolamna
affinis) (фото 28) и серратоламны (фото 29, 30).
Выводы. Зубы акул и скатов – одни из самых
распространенных
окаменелостей
в
мелокайнозойских
отложениях.
Зубы
изменялись
значительно быстрее внешности их обладателей. По
ним можно точно проследить их эволюцию, начиная с
их появления в девоне. Появившись в начале этого
периода, они быстро диверсифицировались, со
временем образовав множество отрядов, некоторые
представители которых стали играть роль морских
суперхищников в современных морях. Этот резкий
фаунистический переворот, когда эласмобранхии
стали доминантными хищниками морей, произошел
где-то в середине мела, и стал концом многих других
групп морских хищников – ихтиозавров, плиозавров,
большей части крокодилов, плезиозавров и
аммонитов. До сегодняшнего дня они сохранили эту
нишу. Это еще раз доказывает их успешность и
высокий уровень и морфофизиологического и
биологического прогресса.
Мною на намывных песках Киева найдено
большое количество окаменелостей, в частности и
зубов акул. Это на первый взгляд странно. Поскольку
русло Днепра формировалось в четвертичный период
(~12 тыс. лет назад), а окаменелые останки
принадлежат животным, которые существовали в
палеогене (55-35 млн лет назад). Однако это можно
объяснить размытием водными потоками реки Днепр
палеогеновых отложений, которые встречались на ее

пути,
с
образованием
несцементированных
отложений постоянных водных потоков – аллювия.
Кроме того, наличие среди окаменелостей останков
морских костных рыб и акул свидетельствует о том,
что во времена палеогена на территории Киева было
море.
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A collection of fossil teeth of elasmobranchs from
different locations (Kyiv sand inwashes, Morocco etc.)
was considered. The stratigraphical importance of such
fossils was demonstrated using the collected specimens.
With the help of the data on the stratigraphical
distribution of identificated species it was also shown that
teeth of elasmobranches from Kyiv inwashes belong to
different ages – from Late Cretaceous to Eocene, although
it was impossible to determine from which layer did each
tooth come. The practical value of the work is that it can
help to do the opposite – to determine the age of the layer
with the help of the elasmobranch teeth found in it.

Тузяк Я.М.
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАВНИННОГО КРЫМА:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРАТИФИКАЦИЮ И КОРРЕЛЯЦИЮ
Со времени выявления и выделения в осадочном
чехле Юга Украины нижнемеловых отложений и
введения их в объект исследований [13] проходит 70
лет. Основы их стратиграфии были заложены еще в
первой половине ХХ столетия [1, 13]. С его второй
половиной
звязано
появление
первых
стратиграфических схем (Каптаренко-Черноусова О.К.,
Иванников А.В.,
Пермяков В.В.,
Липник Е.С.,
Плотникова Л.Ф., Воронова М.А., 1969; Геология
шельфа
УССР:
Стратиграфия,
1984;
Стратиграфическая схема ..., 1993) [14, 20, 24, 25],
отражающих результаты соответственного этапа
исследований. Сначало – регион и отложения –

входили как составляющая в региональные схемы
Украины (1958, 1969) [20, 24], а позднее, их начали
рассматривать
как
отдельную
составляющую
осадочного чехла Юга Украины (1984, 1993) [14, 25]. В
целом,
в
конце
прошлого
столетия
для
Южноукраинского региона, куда также ввошли
результаты исследований нижнего мела Равнинного
Крыма, существовало четыре стратиграфических
схемы [14, 20, 22, 23] сравнительный анализ которых
приведен на (рис. 1) [32]. Все упомянутые схемы
составлены специалистами ИГН НАН Украины и
утверждены Межведомственным комитетом Украины.
В последние годы (2006) была опубликована схема

185

меловых отложений северо-западного шельфа Черного
моря [26]. Наибольшей наработкой среди отмеченных
была схема 1984 г. [14], отражающая выявление
мощного (более 3 000 м) терригенно-вулканогеннокарбонатно-глинистого комплекса нижнемеловых
отложений и установления его значительного
территориального распространения – от предгорьев
Крыма до Северного Причерноморья (в направлении с
юга на север), а в направлении с востока на запад они
зафиксированы в пределах акватории Азовского моря
(восточная часть), близлежащей суши, Керченского
полуострова, акватории Черного моря и Западного
Причерноморья. Кроме того, на основании анализа
структурно-фациальных
особенностей
региона
проведено районирование территории с выделением
структурно-фациальных районов и подрайонов, а
исследование
литолого-фациального
состава
отложений нижнего мела стало основанием для
выделения
местных
литостратиграфических
подразделений. Несколько позже упомянутая схема
1984 г. [14] стала основанием для создания схемы 1993
г. [25].
Таким образом, со времени опубликования
последней стратиграфической схемы нижнемеловых
отложений Равнинного Крыма и прилегающих
регионов проходит 20 лет. За это время получен новый
фактический
матеріал
и
новые
результаты
исследований, интерпретация которых способствовала
формированию новых взглядов на положение,
распространение и объем выделеных литостратонов
нижнего мела и стало основанием для модернизации и
детализации действующей стратиграфической схемы
нижнемеловых отложений Равнинного Крыма 1993 г.
[25] (Рис. 1, 2).
С выходом в свет новой Международной
стратиграфической шкалы (МСШ, 2004), в основу
которой положены современные данные абсолютного
возраста, палеомагнитных, биостратиграфических,
секвенс-стратиграфических
и
других
методик
стратиграфического анализа (A Geologic …, 2004, 2008,
2012)
[37]
восстала
проблема
корреляции
разработанной региональной схемы с МСШ. В рамках
проведенных исследований такая попытка была
решена путем установления в отложениях нижнего
мела региона Южной Украины зональных видов
аммонитов
и
планктонных
фораминифер
Международной стратиграфической шкалы, первое и
последнее появление которых датировано абсолютным
возрастом.
Таким образом, при создании модернизированого и
детализированого проэкта схемы 1993 г. учтены:
1.
Результаты
исследований
в
области
глобальной стратиграфии нижнего мела [37].
2.
Результаты
исследований
в
области
региональной
стратиграфии
–
схема
усовершенствованого районирования с выделением
структурно-фациальных зон и указанием опорных
разрезов [29], зональная шкала по аммонитах (Лещух
Р.Й., 1992) [15] и усовершентвованная схема
биостратиграфического
расчленения
по
фораминиферам (Тузяк Я.М., 2011) [31, 33–35].
3. Правила и требования главного нормативного
документа – Стратиграфического кодекса Украины [23].
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Проведенные детальные исследования отложений
нижнего мела позволилиожность решить ряд
палеонтолого-стратиграфических заданий [33] и внести
коррективы в стратиграфию отложений этого
возрастного интервала, введения в действующую
стратиграфическую
схему
[25]
современных
результатов исследований стало основанием для
создания модернизированого и детализированого
проэкта стратиграфической схемы нижнемеловых
отложений Равнинного Крыма. Таким образом, в
отличии от схемы 1993 г. [25] предложен современный
вариант (рис 9, 10) и внесены следующие изменения:
•
Впервые проведено детальное районирование
территории Равнинного Крыма с выделенными в
пределах структурно-фациальных районов и подрайонов
структурно-фациальных зон (СФЗ) [29].
•
Выделение СФЗ обосновано комплексом
признаков (повнотой стратиграфического разреза,
литологическим составом отложений, вертикальной
последовательностью
и
пространственным
распространением
отдельных
литостратонов,
закономерностями
изменения
их
мощностей,
последовательностью
изменений
биостратонов
(таксономическим составом остатков ископаемых
организмов и их распространением в пространстве и
времени), возрастным интервалом формирования
каждого типа разреза (возрастной объем –
относительный геологический возраст, определенный по
палеонтологическим остаткам), объедененные в группы
крритериев – литолого-фациальный, биостратиграфический, геохронологический.
•
Усовершенствована
схема
биостратиграфического расчленения нижнемеловых отложений
Равнинного Крыма по фораминиферам [31, 33, 34].
•
Пересмотрены и уточнены объем, положение,
распространение
и
проведение
границ
литостратиграфических подразделений, обоснована их
региональная корреляция.
•
Дополнена микропалеонтологическая характеристика, детализировано литологическое описание,
значения мощностей и пространственно-временные
взаимоотношения выделеных литостратонов [33].
•
Уточнено пространственное распространение и
объем отдельных литостратиграфических подразделений в пределах структурно-фациальных зон [29, 30].
•
Обоснованы возраст и стратиграфическое
положение в ОСШ калининской и каштановской свит и
елизаветовской толщи [32, 33].
•
В пределах отдельных структурно-фациальных
зон предложено выделение новых (солдатовская свита и
нижнегорская толща) и детализировано деление
существующих литостратиграфических подразделенй
(так, в составе калининской свиты предложено выделить
две подсвиты – нижнюю и верхнюю в пределах
Центральнокрымской СФЗ, в составе каштановской
свиты – две подсвиты – нижнюю и верхнюю в пределах
Северо-центрально-восточной СФЗ и три подсвиты в
составе
ковыльненской
свиты
в
пределах
Северокрымского СФР) [30].
•
Установлено две региональных перерыва в
осадконакоплении нижнемеловых отложений, первак
отвечает позднему готериву, а вторая – верхам раннего и

низам среднего апта. Выделенные перерывы совпадают
с глобальными изменениями уровня Мирового океана
[32–34].
•
Проведено
сопоставление
региональной
стратиграфической схемы нижнемеловых отложений
Равнинного Крыма с подразделениями МСШ путем
установления корреляционных уровней по аммонитам
[15] и планктонными фораминиферам [31–34].
•
В предложенной схеме показаны отличия в
геологическом развитии отдельных структурнотектонических едениц Равнинного Крыма [33–35].
Следует, отметить, что при уточнении схемы
стратиграфии, в то же время с особенностями строения
разреза нижнего мела Равнинного Крыма, учтены и
закономерности латеральной изменчивости разрезов.
При
описании
разрезов
обращено
внимание
исключительно на литологический состав пород,
информация о котором получена в процессе анализа
материалов геолого-разведочного бурения и, частично,
из
фактического
материала
представленого
фрагментарным отбором керна. При корреляции
отложений учтены не только результаты изучения
фораминифер, но и все доступные сведения об
исследовании других групп организмов, использованы
также предоставленные сотрудниками ЛО УкрДГРИ
геофизические материалы.
В меру накопления новых результатов исследований
в процессе комплексного изучения отложений нижнего
и верхнего отделов мела Равнинного Крыма и
прилегающих территорий с использованием современных научных технологий и новейшего програмного
обеспечения предложенная стратиграфическая схема
может быть в дальнейшем усовершенствованной.
Внесение
изменений
в
действующую
стратиграфическую схему согласно Стратиграфического
кодекса Украины [23] предусматривает придержания
необходимых положений:
•
Детальное
описание
и
графическое
изображение опорных разрезов выделеных структурнофациальных
зон
и
их
опубликования
в
специализированых изданиях [29].
•
Детальное
описание
и
графическое
изображение типичных разрезов стратонов и их
публикации опубликования в специализированых
изданиях.
•
Детальное
описание
и
графическое
изображение стратотипов (голо- и лектостратотипов)
выделенных
и
предложеных
новых
литостратиграфических подразделений и их публикации
опубликования в специализированых изданиях.
•
Графическое изображение модернизированой и
детализированой
стратиграфической
схемы
из
сопровождающей объяснительной запиской.
•
Обсуждение и утверждение предложеного
варианта
(проэкта)
стратиграфической
схемы
Национальным стратиграфическим комитетом (НСК)
Украины.
Предложенный вариант модернизированной и
детализированой
стратиграфической
схемы
нижнмеловыхотложений Равнинного Крыма 1993 г.
[25] представлен на заседаниях ХХХІІІ и ХХХVІ
сессиях Украинского Палеонтологического общества

(г. Киев, 2011 г., 2012 г.) [32], и Международной
научной конференции ”Современные проблемы
литологии
осадочны
бассейнов
Украины
и
сопредельных территорий” (г. Киев, 2012) [30].
На современном этапе исследований нижнемеловые
образования Равнинного Крыма представлены в
объеме валанжинского, готеривского, барремского,
аптского и альбского ярусов. Ниже приводим
описание и палеонтологическую характеристику
выделеных
местных
литостратиграфических
подразделений Равнинного Крыма.
Валажин–готеривский яруса
Отложения валанжина–готерива в пределах
территории Равнинного Крыма распространены в
Центральнокрымском структурно-фациальном районе
[14, 25]. Образования морского генезиса вскрыты
скважинами только в южно-восточной части
полуострова, где они принимают участие в строении
терригенно-карбонатно-глинистого
типа
разреза
(южно-восточная
СФЗ)
и,
обоснованы
как
комплексами моллюсков [15], так и находками
фораминифер [28, 31, 33, 34].
До недавнего времени отложения этого часового
интервала
были
недостаточно
фаунистически
охарактеризированы, что не давало возможности
определить их объем и проследить площадь
распространения. На современном этапе установлено
фрагментарное
распространение
валанжинских
образований, а их возраст обоснован комплексами
двухстворчатых и головоногих моллюсков [15], по
которым они расчленены на стратоны более низкого ранга
– подъяруса (нижний и верхний) и слои с фауной [15].
По
литолого-фациальным
особенностям
образования валанжина предлагаем выделять в объеме
нижней и средней подсвит солдатовской свиты [28].
Солдатовская свита (валанжин–готерив) впервые
выделена в 2012 г. [30]. За стратотип принят разрез
скважины Солдатовская–1 (инт. 1403–1481 м).
Распространена
в
пределах
южно-восточной
(Среднеазовское поднятие, Индоло-Кубанский прогиб)
части Равнинного Крыма. В ее составе по литологофациальным особенностям выделяют нижнюю (ранний
валанжин), среднюю (поздний валанжин) и верхнюю
(готерив) подсвиты.
Нижняя подсвита (ранний валанжин) состоит из
сероцветных песчаников с прослоями глин, песчаноалевритовых мергелей и известняков, мощностью до 50
м. Ранневаланжинский возраст свиты обоснован
комплексом моллюсков Pterotrigonia cf. caudate Agas.,
Corbula cf. striatula Sow., Euphylloceras cf. serum Opp.,
Neocomites sp., Chlamys sp., Lithophaga cf. oblonga Orb.,
Astarte sp. [15]. В мергелях и известняках обнаружены
Serpula sp. Без перерыва подсвита залегает на
отложениях верхней юры и согласно перекрыта
образованиями средней подсвиты солдатовской свиты.
Средняя
подсвита
(поздний
валанжин)
представлена сероцветными песчаниками с прослоями
известковистых глин, мощностью до 30 м.
Поздневаланжинский возраст подсвиты определен
находками моллюсков Gervillia anceps Desh., Laternula
agassizi Orb., Veniela weberi Mord., Goniomia archiaci
Pict. et Renev., Neocomites sp. [15]. Согласно залегает на
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образованиях нижнесолдатовской подсвиты и согласно
перекрыта
отложениями
верхней
подсвиты
солдатовской свиты.
Отложения готерива в пределах Равнинного Крыма
распространены и в Северокрымском и в
Центральнокрымском структурно-фациальных районах
[14, 25], где их возраст обоснован находками спор и
пыльцы, которые определяют стратиграфический
диапазон вмещающих отложений как верхний
готерив–баррем. Образования морского генезиса
вскрыты скважинами только в южно-восточной части
полуострова
(Центральнокрымский
структурнофациальный район), где они принимают участие в
строении терригенно-карбонатно-глинистого типа
разреза (южно-восточная СФЗ) и, обоснованы как
комплексами моллюсков [15], так и находками
фораминифер [26, 31, 33, 34]. Общая мощность
отложений готерива изменяется от 10–15 до 30 м.
Образования прибрежно-морского и, возможно,
континентального генезиса распространены в пределах
терригенно-кремнистого и терригенно-вулканогеннокарбонатного типов разрезов (центральная и северная
части), где их возраст обоснован комплексами спор и
пыльцы [14]. В северном и северо-западном
направлениях мощность готеривских отложений
сокращается.
По
литолого-фациальным
особенностям
готеривские образования выделены в объеме верхней
подсвиты солдатовской (морского генезиса) и
калининской
свит
(прибрежно-морского
и
континентального генезиса) [30].
Верхняя подсвита (готерив) состоит из глин серых
и темно-серых известковистых песчано-алевритистых,
в верхней части с линзами мелкозернистого песчаника
с глауконитом и пиритом, мощностью до 30 м. Здесь
обнаружено большое количество разнообразных
ископаемых – растительный детрит, фораминиферы,
мшанки, коралы, иглокожие, моллюски. Возраст
верхней
части
свиты
обоснован
находками
фораминифер и моллюсков. По фораминиферам здесь
выделены слои с Marginulinopsis sigali – Dorothia
kummi [26, 31, 33, 34], диагностирующие образования
нижнего готерива, в то время как обнаруженный
комплекс моллюсков Natica karakaschi Pčel.,
Protocardia sphaeroidea Forb., Chlamys robinaldinus
Orb., указывает на раннеготеривский возраст пород, а
Lithophaga cf. oblonga Orb., Crioceratites ex. gr. duvalii
(Lev.), Plerotrigonia cf. caudata Agas. – на
позднеготеривский [15]. Однако несмотря на состояние
сохранности остатков макрофауны, преобладание
форм со значительным стратиграфическим диапазоном
распространения и обнаруженный в инт. 1395 м
скв. Солдатовская–1 Crioceratites ex. gr. duvalii (Lev.)
[15],
который
в
пределах
Средиземноморья
характеризирует образования нижнего готерива [34] и
согласно современной МСШ, 2004 [37], в которой
представители этого рода встречаются в раннем
готериве,
а
также
определенный
комплекс
фораминифер [31, 33, 34] дает осование датировать
вмещающие породы как ранний готерив.
Подсвита согласно залегает на отложениях
среднесолдатовской подсвиты и с размывом перекрыта
образованиями нижнегорской толщи.
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Барремский ярус
До недавнего времени барремские образования на
территории Равнинного Крыма выделялись на
основании находок спор и пыльцы [4, 5, 10, 11, 12, 14,
17] и еденичных представителей фораминифер [21, 22],
среди которых, как оказалось позже, есть формы,
характеризирующие отложения баррема–апта [14]. В
процессе изучения малакофауны [15, 16], среди
встреченных видов, обнаружены остатки моллюсков,
которые для идентификации образований баррема
имеют весомое значение, хотя и определены со
знаками sp., cf., ex gr., aff., что указывает на плохое
состояние сохранности фауны. Сегодня их наличие
подтверждено выполненными микрофаунистическими
исследованиями [33], которые дают возможность в
пределах Равнинного Крыма в составе барремского
яруса выделить два подъяруса – нижний и верхний.
Нижнебарремский охватывает фораминиферовые слои
с Hedbergella sigali – Нedbergella tuschepsensis,
верхнебаремский – Favusella tardita – Blefuscuiana
primare [28]. Отложения представлены морскими
фациями, распространенными в пределах терригеннокарбонатно-глинистого типа разреза (южно-восточная
СФЗ), образования прибрежно-морского и, возможно,
континентального генезиса – в пределах терригеннокремнистого и терригенно-вулканогенно-карбонатного
типов разрезов (центральная и северная части), где их
возраст обоснован комплексами спор и пыльцы [14] и
моллюсков [15]. В северном и северо-западном
направлениях мощность барремских отложений
сокращается.
По
литолого-фациальным
особенностям
барремские образования выделены в объеме
калининской свиты [14, 25] (прибрежно-морского и
континентального генезиса) и нижнегорской толщи
(морского генезиса) [30].
Нижнегорская толща (баррем) впервые выделена в
2013 г. [30]. Распространена в пределах южновосточной (Среднеазовское поднятие, ИндолоКубанский прогиб) части Равнинного Крыма. За
стратотип принят разрез скважины Солдатовская–1
(инт. 1403–1370 м). Состоит из однородной толщи
серых и темно-серых извесковистых песчаноалевритистых глин с включениями сидерита
сильнопиритизированого, мощностью до 160 м.
Возраст толщи обоснован комплексом фораминифер,
по которым в нижней ее части выделены слои с
Hedbergella sigali – Нedbergella tuschepsensis,
идентифицирующие образования нижнего баррема (до
40 м), и Favusella tardita – Blefuscuiana primare – в
верхней части толщи (120 м) [28, 31, 33, 34],
идентифицирующие образования верхнего баррема. С
размывом
залегает
на
образованиях
верхнесолдатовской подсвиты и согласно перекрыта
отложениями донузлавской свиты.
Калининская свита (верхний готерив–баррем)
впервые выделена в 1984 г. [14]. Распространена в
пределах
центральной
(Центральнокрымское
поднятие) и, частично, северной (южное крыло
Северокрымского рифтогенного прогиба) частей
Равнинного Крыма, формирует два типа разрезов,
отличающихся полнотой стратиграфического разреза,

литологической и палеонтологической характерристиками, возрастным диапазоном и значениями
мощностей. Самый полный и фаунистически
обоснований разрез свиты вскрыт скв. Клепининская–1
(инт. 2775–2936 м).
Литологические особенности литостратона и
распространение в нем остатков ископаемых
организмов дали возможность в составе калининской
свиты выделить соответственно две подсвиты –
нижнюю и верхнюю, в пределах центральной части
территории и одну (без деления на подсвиты) – в
пределах северной части), которая недостаточно
обоснована фактическим материалом.
Центральнокрымский
СФР
(терригеннокремнистый тип разреза, центральнокрымская СФЗ).
Нижняя
подсвита
представлена
пестрои
сероцветными кварц-полевошпатовыми слюдистыми
песчаниками, глинистыми алевролитами, аргиллитами,
с прослоями гравелитов, охарактеризированных
комплексами спор и пильцы, среди которых важное
стратиграфическое значение имеют Schizaeacea 13 %,
Gleicheniaceae 4 %, Classopolis 30 % и определяют
познеготерив–барремский
возраст
вмещающих
отложений [14, 25], другие группы фауны здесь не
обнаружены. Несмотря на то, что в залягающей выше
части свиты выявленные остатки моллюсков [15]
диагностируют позднебарремский возраст вмещающих
образований, нижнюю часть, по положению в разрезе,
можна
рассматривать
как
одновозрастную,
раннебарремскую либо позднеготерив–барремскую
[14, 25]. Мощность нижней части составляет от 111–
177 м (скв. Клепининская–1, Красногвардейская–2) до
118 м (скв. Барановская–1).
Верхняя подсвита состоит из песчаников в
основном светло-серых и серых, от мелко- до разно- и
крупнозернистых, гравийных, с прослоями темно-серых
и серых алевролитов и неизвестковистых песчаноалевритистых аргиллитов, меньше светло-серых
гравелитов,
охарактеризированных
комплексом
моллюсков Pseudoglauconia strombiformis Schloth.,
Pleurotomaria sp., Nucula planata Dеsh., N. cf. panata
Desh., Cucullaea sp., Grammatodon securіs Leym.,
Gervillia cf. extenuatа Sow., Thetitonia sp., Protocardia
sphaeroidea Forb., Cardium ibbetsoni Forb., Callista gelmi
Kar., Corbula striatula Sow., Cuspidaria aff. undulatа Sow.,
Barremites sp., что указывают на позднебарремский
возраст образований [15]. Мощность составляет от 40 до
50 м (скв. Барановская–1, Красногвардейская–2,
Клепининская–1).
Общая мощность калининской свиты в пределах
центральной части (терригенно-кремнистый тип
разреза) составляет 161–217 м.
В Северокрымском СФР (терригенно-вулканогеннокарбонатный
тип
разреза,
северо-центральновосточная СФЗ) калининская свита состоит из пестро- и
сероцветных
песчаников
кварц-полевошпатовых,
слюдистых, глинистых алевролитов, аргиллитов, с
прослоями
гравелитов
с
Schizaeacea
13 %,
Gleicheniaceae 4 %, Classopolis 30 %, определяющие
возраст вмещающих пород в достаточно широком
диапазоне – поздний готерив–баррем [14, 25]. Другие
группы фауны в этих отложениях не обнаружены.
Впервые ископаемые организмы – моллюски [15] и

фораминиферы, появляються здесь на уровне среднеговерхнего апта, поэтому несмотря на это, выделение в
этом типе разреза калининской и донузлавской свит
остается условным, определяется по литологическим
особенностям и положением в разрезе. Возможно, что
саме нижние звенья нижнего мела (калининская свита)
представлены
здесь
только
верхней
частью
литостратиграфического подразделения, а именно –
барремом, либо верхним барремом. Кроме того, здесь
существенно сокращается мощность литостратона,
которая в отличии от центральной части, где составляет
практически более 200 м, в пределах северной –
уменьшается до 50 м. А на крайнем западе полуострова
свита выклинивается полностью и разрез начинается
отложениями
каштановской
свиты.
Такое
стратиграфическое положение свиты в пределах
территории Равнинного Крыма также можна объяснить
с позиции, которую не один раз излагалось и
обсуждалось исследователями в работах [2, 3, 5–9], об
”омоложении” базальных слоев нижнего мела в
процессе миграции раннемеловой трансгрессии в
направлении с южного востока на север–северо-запад.
Залегает калининская свита в центральной части на
гетерогенном фундаменте Скифской плиты, а в
северной – на древнем (AR–PR) кристаллическом
фундаменте ВЕП.
Таким образом, в отличии от схемы 1993 г. [25]
проведенные исследования позволили уточнить в
стратиграфической схеме (рис. 1, 2) литологическую
характеристику,
стратиграфическое
положение,
возрастной диапазон, объем и мощности калининской
свиты и сделать следующие выводы: в пределах
Равнинного Крыма литостратон характеризируется
разной полнотой стратиграфического разреза, что
отразилось на возрастном диапазоне, строении и
мощностях свиты. Так, в Центральнокрымском СФР она
имеет двухчленное строение, по возрастному объему
отвечает, возможно, позднему готериву–позднему
баррему, а мощности составляют до 217 м. В
Северокрымском СФР она имеет одночленное строение
и стратиграфически охватывает нижний–верхний
баррем (?), а мощности сокращаются до 50–80 м.
Таким образом, стратиграфическое положение свиты
в МСШ охватывает возрастной диапазон готерив–
баррем, нижняя граница свиты диахронна – в
центральной части ее нижней границей может служить
подошва верхнеготеривских либо нижнебарремских
отложений, а в пределах северной части – граница
нижне- либо верхнебарремских образований. Общая
мощность изменяется от 217 до 50 м.
Аптский ярус
В пределах района исследований отложения апта
территориально
значительно
распространены,
зафиксированы по всей площади Равнинного Крыма и
представлены нижним, верхней частью среднего и
верхним подъярусами. По литолого-фациальным
особенностям в составе апта выделяют донузлавскую и
каштановскую свиты [14, 25].
Донузлавская свита (ранний апт) впервые выделена
в 1984 г. [14]. Распространена в Северокрымском и
Центральнокрымском
структурно-фациальных
районах. Она согласно залегает на отложениях
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нижнегорской
толщи
в
южно-восточной
и
калининской свиты в центральной частях, где
представлена типичными морскими фациями. В
северной – литостратон иногда нарощивает разрез
нижнемеловых отложений (калининской свиты), а
иногда залегает в основании осадочного чехла и
начинает разрез нижнего мела, где с угловым и
стратиграфическим
несогласием
перекрывает
кристаллический фундамент древней ВЕП, и
формирует базальные слои. Максимальные мощности
– 177–184 м и палеонтологически надежно возраст
свиты обоснован в пределах центральной части (рис. 1,
2). Здесь литоподразделение представлено практически
однородной толщей темно-серых и серых с
зеленоватым оттенком песчаных алевролитов, с
прослоями
зеленовато-серых
мелкозернистых
песчаников,
иногда
темно-серых
песчанистоалевритистых аргиллитов. Возраст свиты определен
находками моллюсков и фораминифер. По моллюскам
здесь установлена аммонитовая зона Deshayesites
deshayesi [15], по фораминиферам – слои с Blefuscuiana
aptica [27, 33, 34]. Раньше на основании находок
больших агглютынирующих фораминифер Choffatella
decipiens Schumb., Palorbitolina lenticularis (Blum.)
Orbitolina sp. [14, 21, 22], характерными для так званой
ургонской фации Средиземноморской области, возраст
свиты определяли условно как баррем–раннеаптский,
что способствовало условному проведению нижней
границы. Сегодня объем их стратиграфического
распространения пересмотрен и уточнен.
В пределах северо-восточной части (рис. 1, 2) свита
состоит в основном из глин серых и темно-серых
известковистых, слабоалевритистых, либо сероцветных
алевролитов и песчаников с тонкими прослоями глин.
Мощность литостратона изменяется от 58 м до 100 м.
Раннеаптский возраст свиты определен по еденичным
находкам фораминифер и моллюсков. Среди
аммонитов здесь обнаружена типичная для нижнего
апта форма Deshayesites sp. [11]. Перекрыты отложения
донузлавской свиты с размывом образованиями
каштановской свиты.
В пределах северной части (рис. 1, 2) свита состоит
из песчаников и гравелитов светло-серых и серых,
иногда с зеленоватым оттеном, чаще темно-серых с
тонкими прослоями более темных, практически
черных аргиллитов, мощностью 126 м. Возраст
литостратона обоснован комплексами спор и пыльцы
[14] и еденичными находками фораминифер. Несмотря
на выявление в залегающей выше толще типичных
представителей моллюсков и фораминифер среднего–
верхнего апта стратиграфическое положение свиты
определено как ранний апт.
Таким образом, выполненные исследования
позволяют
сделать
следующие
выводы:
стратиграфическое положение в МСШ донузлавской
свиты – нижний апт, нижняя граница ее изохронна,
хорошо фиксируется палеонтологическими данными и
совпадает с первым появленим зонального аммонита
Deshayesites deshayesi и комплексом фораминифер
слоев с Blefuscuiana aptica. Мощность свиты
изменяется от 58–100 м в южно-восточной части до
максимальных 184 м – в центральной и 126 м – в
северной.
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Каштановская свита (средний–верхний апт)
впервые выделена в 1984 г. [14]. Распространена в
пределах
центральной
(Центральнокрымское
поднятие) и северной (южное крыло Северокрымского
рифтогенного
прогиба)
частей
Крымского
полуострова. Свита согласно перекрывает образования
донузлавской свиты и, только, на крайнем западе
(Тарханкутский полуостров) с размывом ложится на
древний кристаллический фундамент ВЕП либо
несогласно наращивает разрезы юры.
Самые полные и фаунистически охарактеризированные разрезы литостратона вскрыты скважинами в
северной
части
полуострова.
Здесь
она
характеризируется двухчленным строением (выделено
две подсвиты) и достигает максимальных значений
мощностей 273–253 м. На западе приобретает характер
базальных слоев, а ее мощность сокращается до 80 м. В
северо-восточной части полуострова – 136 м.
Нижняя подсвита (средний апт) представлена
алевролитами
темно-серыми,
олигомиктовыми,
неравномерно глинистыми и песчанистыми, с
прослоями
алевритовых
аргиллитов
либо
мелкозернистых
алевритовых
песчаников,
формировавшихся в прибрежно-морских условиях
бассейна (зона сублиторали), представленных фацией
алевритовых осадков материкового моря с еденичными
остатками фораминифер и отпечатками моллюсков.
Мощность составляет 108 м. Средне–позднеаптский
возраст нижней части разреза обоснован находками
фораминифер и моллюсков. Весомым доказатьльством
средне–позднеаптского возраста является выявленная
форма Zürcherella cf. zürcheri (Jacob.) [15, 16]. По
фораминиферам здесь установлена зона Hedbergella
gorbachikae, определяющая среднеаптский возраст
нижней толщи литостратона.
Верхняя подсвита (поздний апт) состоит из темносерых алевритовых аргиллитов с прослоями
олигомиктовых алевролитов, формировавшихся в
фации глинистых осадков материкового моря.
Мощность составляет 145 м. В сравнении с нижней
частью здесь обнаружен более багатый комплекс
микро- и макрофауны. В этой части разреза
установлены аммонитовые зоны Acancanthohoplites
nolani,
Hypacanthoplites
jacobi
[15],
а
по
фораминиферам – слои с Hedbergella trocoidea [27],
обосновывающие ее позднеаптский возраст.
В разрезах, где свита начинает формирование
осадочного чехла и залегает в основании нижнего
мела, представлена базальными слоями и состоит из
сероцветных песчаников и гравелитов с тонкими
прослоями темно-серых алевролитов либо черных
аргиллитов, седиментация которых происходила в
прибрежно-морских условиях. Мощность составляет
136 м (на востоке) и 80 м (на крайнем западе).
Отложения фаунистически являются „немыми“,
поэтому их возраст определяется условно, в основном
по положенню в разрезе и не исключает их
принадлежности к позднему апту.
В центральной части полуострова каштановская
свита состоит из монотонной толщи темно-серых
алевролитов с прослоями неизвестковистых и
слабоизвестковистых аргиллитов, которые в верхах
разреза
преобладают.
Мощность
литостратона

составляет 211–221 м. Его возраст обоснован
находками фораминифер и моллюсков. Среднеаптское
время формирования отложений определен по
комплексам моллюсков Aucellina cf. aptiensis Orb.,
A. cf. caucasica Buch., Euphylloeras sp., Aconoceras sp.,
Colombiceras sp., Epicheloniceras sp., Neohibolites
inflexus Soll. [15] и комплексам фораминифер зоны
Hedbergella gorbachikae [27, 31, 33, 34]. Позднеаптский
возраст литостратона обоснован находками зональных
аммонитов Acanthohoplites nolani и Hypacanthoplites
jacobi [15] и комплексом фораминифер, по которым
здесь выделены слои с Hedbergella trocoidea [27, 31, 33,
34].
В южно-восточной части отложения каштановской
свиты распространены ограничено, их мощность
составляет до 50 м и перекрыты образованиями
верхнего мела.
В отличии от схемы 1993 г. [25] детализированый
литологический состав свиты и уточнены мощности
литостратона (рис. 1, 2). Определено, что в пределах
Северокрымского структурно-фациального района она
характеризируется
двухчленным
строением:
крупнотерригенным
(нижняя
подсвита)
и
мелкотерригенным (верхняя подсвита) и наибольшими
значениями мощностей до 380 м. Нижняя граница
свиты диахронная.
Альбский ярус
Среди нижнемеловых отложений образовния альба
характеризируются наибольшим территориальным
распространением,
самым
разнообразным
литологическим составом и наибольшими мощностями
(благодаря
наличию
вулканогенных
пород),
изменяющихся от 515–546 м (центральная часть) до
1564–1606 м (северная часть). Зафиксированы они в
центральной и северной частях полуострова и
представлены
нижним,
средним
и
верхним
подъярусами.
По литолого-фациальним особенностям здесь
выделены (снизу вверх) [14, 25]: рылеевская свита и ее
одновозрастной фациальный аналог татьяновская
(ранний
альб),
тарханкутская
свита
и
ее
одновозрастной фациальный аналог елизаветовская
толща (средний альб), ковыльненская и одновозрастной
фациальный аналог ее нижней подсвиты евпаторийская
толща (нижняя и средняя части позднего альба),
нижнекраснополянская подсвита и ее одновозрастной
фациальный аналог нижнепривольненская подсвита
(верхняя часть позднего альба).
Рылеевская свита (ранний альб) впервые выделена в
1984 г. [14]. Распространена только в северной части
полуострова
(южное
крыло
Северокрымского
рифтогенного прогиба). До недавнего времени считали,
что образования литостратона также распространены и в
Центальнокрымском структурно-фациальном районе
[14, 25]. Стратотипом служит разрез скважины
Рылеевская–1 (инт. 3978–4150 м). Однако по
результатам анализа разрезов скважин выявлено, что
отложения рылеевской свиты в этой части региона
отсутствуют, что и уточняет и детализирует
действующую схему 1993 г. Залегает литостратон
согласно на отложениях каштановской свиты. Состоит
из однородной толщи (150–170 м) темно-серых

алевролитов с прослоями аргиллитов, песчаников, в
южно-западной части с эфузивными породами. Раньше
раннеальбский
возраст
литостратиграфического
подраздела
определяли
по
фораминиферам
Haplophragmoides rosaceus Subb., H. nonioninoides Reuss,
Hedbergella trocoidea Gand. и еденичным находкам
аммонитов Hamites attenuatus Sow., двухстворчатых
моллюсков Grammatodon carinatus Sow., Inoceramus sp.
[14]. В последние годы ее возраст подтвержден
выявлением зонального вида Leymeriella tardefurcata
(Leym.) [15]. По комплексам фораминифер свита
охватывает нижнюю часть зоны Hedbergella planispira
[31, 33, 34]. По площади распространения рылеевская
свита замещается одновозрастным фациальным
аналогом – татьяновской свитой [14, 25].
Татьяновская свита (ранний альб) впервые
выделена в 1984 г. [14]. Распространена в северной и
центральной частях Равнинного Крыма (южное крыло
Северокрымского
рифтогенного
прогиба
и
Центральнокрымское поднятие). Стратотипом служит
разрез скважины Восточно-Воронковская–1 (инт. 3274–
3426 м). Состоит из однородной толщи темно-серых
аргиллитов с прослоями алевролитов, мощностью 130–
150 м. Как и рылеевская, татьяновская свита согласно
залегает на образваниях каштановской. К нижнему
альбу литостратиграфическое подразделение отнесено
на основании изъятых остатков фораминифер –
Haplophragmoides rosaceus Subb., Trochogaudryina
filiformis (Berth.) и моллюсков – Hamites attenuatus Sow.,
Grammatodon carinatus Sow. [25]. Весомой находкой,
которая определяет раннеальбский возраст литостратона
является Leymeriella tardefurcata (Leym.) [15]. По объему
литоподразделение отвечает нижней части зоны
Hedbergella planispira [31, 33, 34].
В процессе интерпретации полученных результатов
исследований определено, что в пределах центральной
части региона отложения рылевской свиты отсутствуют,
и
распространены
только
образования
ее
одновозрастного фациального аналога – татьяновской
свиты, что и уточняет схему 1993 г. [25].
Тарханкутская свита (средний альб) выделена
впервые в 1975 г. [18]. Распространена в северной части
Крымского
полуострова
(южное
крыло
Северокрымского рифтогенного прогиба). За стратотип
избран разрез скважины Восточно-Воронковская–1 (инт.
3001–3274 м). Состоиит из слабоизвестковистых темносерых аргиллитов с прослаями алевролитов, иногда с
примесью вулканокластического материала, в близи
расположения вулканов – с вулканогенными
образованиями.
Мощность
литоподразделения
составляет 560 м. Согласно залегает на рылеевской либо
татьяновской свитах, местами без перерыва перекрыта
ковыльненской
свитой.
Отложения
содержат
головоногие моллюски Hamites attenuatus Sow.,
Kossmatella agassiziana Pict., Neohibolites minimus List.,
Inoceramus anglicus Woods, что свидетельствует об ее
среднеальбском возрасте [14]. В последние годы возраст
свиты подтвержден находками зональных аммонитов
Hoplites dentatus Sow. и Anahoplites intermedius Spath.
[15]. По фораминиферам свита отвечает верхней части
зоны Hedbergella planispira [31, 33, 34].
Елизаветовская толща (средний альб) выделена
впервые в 1984 г. [14] и является одновозрастным
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фациальным аналогом тарханкутской свиты. За
стратотип избран разрез скважины Елизаветовская–500
(инт. 1275–1086 м). Распроостранена в центральной
части полуострова (Центральнокрымское поднятие).
Состоит из известковистых темно-серых аргиллитов с
прослоями алевролитов; в верхней части разреза – с
кремнистыми породами, мощностью до 500 м. Согласно
залегает на татьяновской свите, с размывом перекрыта
образованиями верхнего мела. Сначало возраст толщи
рассматривали
как
средний–поздний
альб,
определенный по находкам аммонитов Hoplites dentatus
Sow. и фораминифер [14]. В последние годы
полученный новый фактический материал позволил
уточнить возрастной объм литостратона. Так,
выявленные находки моллюсков, среди которых
весомое значение имеет зональный вид Hoplites dentatus
Sow., указываюющий на среднеальбский возраст
литостратиграфического подразделения [15]. Также
возрастной
диапазон
литостратона
обоснован
комплексом фораминфер верхней части зоны
Hedbergella planispira [31, 33, 34]. Таким образом, в
отличии от схемы 1993 г. [25], возраст толщи определен
как средний альб против средний–поздний альб.
Ковыльненская свита (поздний альб) выделена
впервые в 1984 г. [14]. Распространена только в
пределах северной части полуострова (южное крыло
Северокрымского рифтогенного прогиба). За стратотип
избран разрез скважины Восточно-Воронковская–1 (инт.
2122–3001 м). По литологическим особенностям в ее
составе выделялось две подсвиты. На основании анализа
литологического состава четко пролеживается три
отличительных между собой разреза. Поэтому
предлагаем расчленить свиту на три подсвиты: нижнюю
– мелкотерригенную – состоящую из темно-серых
аргиллитов известковистых, иногда кремнистых,
максимальной мощностью до 600 м; среднюю –
крупнотерригенно-вулканогенную – состоящую из
песчаников с тонкими прослоями алевролитов,
аргиллитов, гезов и спонголитов с вулканогенными
образованиями, мощностью 200–300 м и верхнюю –
мелкотерригенно-вулканогенную – представленную
темно-серыми
аргиллитами,
иногда
с
вулканомиктовыми образованиями и прослоями
эфузивов, максимальной мощностью до 500 м.
Образования свиты согласно залегают на тарханкутской
свите. Без перерыва перекрыта краснополянской свитой
либо ее одновозрастным фациальным аналогом
привольненской свитой. В основу определения
возрастного объема свиты положены результаты
изучения
моллюсков
и
фораминифер.
Так,
позднеальбский возраст нижней подсвиты литостратона
определен по аммонитам Pervinquieria subinflata (Pict.),
Hamites cf. attenuatus Sow. и др. и фораминиферам [14].
Образования верхней подсвиты охарактеризированы
фораминиферами
Planomalina
buxtorfi
(Gand.),
Praeglobotruncana delrioensis (Plumm.) и остатками
моллюсков Parahibolites cf. tourtiae (Seig.) [14].
Анализ
фактического
материала
позволил
определить, что литологический состав и мощности
ковильненской свиты, вчасности ее нижней подствиты
непостоянны, а полнота и литологические особенности
некоторых разрезов дают возможность выделить три
подсвиты – нижнюю, среднюю и верхнюю (рис 1, 2).
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Самый полный разрез вскрыт скв. ВосточноВоронковская–1 в Северокрымском СФР.
Нижняя подсвита состоит из темно-серых,
известковистых,
в основном
алевритистых
и
кремнистых аргиллитов, мощностью 285 м. В ее
основании выявлена зональная форма аммонитовой
зоны Hysteroceras orbignyi и комплекс сопровождающих
моллюсков, среди которых важное значение имеют
Inoceramus сoncentricus Park., In. subsulcatus Wiltsh., In.
sulcatus (Park.), In. anglicus Woods, Mortoniceras cf.
rostratum (Sow.) [15]. По фораминиферам она отвечает
нижней части слоев с Hedbergella globigerinellinoides –
Trochogerina infracretacea (Glaessn.) [31, 33, 34], что и
определяет ее позднеальбский возраст.
Средняя подсвита представлена песчаниками с
тонкими прослоями алевролитов, аргиллитов, гезов и
спонголитов с вулканогенными образованиями,
мощностью 200–300 м. Обнаружен обедненный
комплекс остатков моллюсков и фораминифер. А
наличие
прослоев
спонголитов
–
пород
сформиррованных спикулами кремнистых губок, дают
основание считать, что представители этой группы
организмов в большом количестве обитали в морях
этого отрезка времени.
Верхняя подсвита состоит из темно-серых
аргиллитов с прослоями и тонкими прослоями (до 1,2 м)
гезов,
иногда
спонголитов,
местами
с
вулканомиктовыми образованиями и прослоями
эфузивов мощностью до 500 м. Ее возраст обоснован
фораминиферами
Planomalina
buxdorfi
(Gand.),
Praeglobotruncana delrioensis (Plumm.) и др. –
характерными видами зоны Rotalipora ticinensis, что и
определяет ее стратиграфическое положение в МСШ
как низы верхней части верхнего альба [14].
Таким образом, в отличии от схемы 1993 г. [25]
детализирована
литологическая
характеристика
литостратона, определено трехчленное строение свиты и
ее распространение только в пределах Северокрымского
структурно-фациального района.
Евпаторийская толща (нижняя и средняя части
позднего альба) выделена впервые в 1984 г. [14]. Без
изменений рассмотрена в действующей схеме 1993 г.
[25]. Является одновозрастным фациальным аналогом
нижней подсвиты ковыльненской свиты. Сосстоит из
песчаников, аргиллитов, кремнистых пород, мощностью
до 100 м. Залегает несогласно на елизаветовской толще,
без
перерыва
перекрыта
верхней
подсвитой
ковыльненской свиты. Ее позднеальбский возраст
определен находками фораминифер Ticinella (?) aff.
bregiensis (Gand.) [14]. В звязи с тем, что составляющие
этой толщи распространены в пределах акватории
Черного моря, а на суше охватывают только крайнюю
западную часть (окраина г. Евпатория) и не обнаружены
при анализе разрезов других скважин, то это дает
основание
рассматривать
ее
в
составе
стратиграфической схемы северо-западного шельфа
Черного моря.
Нижнекраснополянская подсвита (верхняя часть
позднего альба) выделена впервые в 1984 г. [14]. Она
заканчивает разрез не только альбских отложений, но и
нижнего мела вообще в Равнинном Крыму.
Распространена в пределах северной части полуострова
(южное
крыло
Северокрымского
рифтогенного

прогиба). Анализ разрезов скважины не обнаружил ее
составляющих в пределах центральной и южновосточной частей региона. Здесь на размытых
поверхностях частично каштановской, донузлавской
свит и елизаветовской толщи залегают образованиия
верхнего мела. Представлен литостратон однообразной
толщей глинистых мергелей, максимальной мощностью
570 м. По площади распространения литостратон
замещается одновозрастным фациальным аналогом
нижнепривольненской подсвитой. О приналежности
нижнекраснополянской подсвиты к верхам верхнего
альба свидетельствуют находки фораминифер –
Rotalipora ticinensis (Gand.) [14, 19] и зонального
аммонита – Stoliczkaia dispar [15]. В местах, где
литостратон сохранился от размыва, без перерыва

перекрит средней подсвитой краснополянской свиты
(ранний сеноман).
Нижнепривольненская подсвита (верхняя часть
позднего альба) выделена впервые в 1984 г. [14]. Как и
нижнекраснополянская подсвита нижнепривольненская
распронена только в пределах северной части
полуострова
(южное
крыло
Северокрымского
рифтогенного прогиба). Состоит из мергелей,
кремнистых и вулканомиктовых песчаников и
алевролитов, мощностью до 60 м. Согласно залегает на
верхнековильненской подсвите и перекрыта без
перерыва
верхнепривольненской
подсвитой
сеноманского возраста. На основании находок
фораминифер Rotalipora ticinensis (Gand.) и R.
appeninnica (Renz) [14, 19] и моллюска Inoceramus
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crippsi Mant. возраст литостратона определен как верхи
позднего альба [14, 15].
Распростронение литоподразделений по площади
фрагментарное, в виде „островов”. Анализ разрезов
скважин показал, что в отличии от схемы 1993 г. [25]
составляющие
нижнекраснополянской
и
нижнепривольненской подсвит распространены только
в пределах Северокрымского структурно-фациального
района и не зафиксированы в Центральнокрымском.
Таким
образом,
проведенные
исследования
позволили дополнить, уточнить, детализировать и
модернизировать
действующую
схему
стратиграфического деления нижнемеловых отложений
Равнинного Крыма 1993 г. [25] и предложить новое
представление на стратификацию и корреляцию этих
образований (рис. 1, 2).
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Tuzyak Ya. M. STRATIGRAPHIC SCHEME OF
LOWER CRETACEOUS OF THE PLAIN CRIMEA:
MODERN VIEW ON STRATIFICATION AND
CORRELATION
The modern view on stratification and correlation of
Lower Cretaceous of the Plain Crimea in the form of the
new upgraded and detailed stratigraphic scheme is
presented. New results of research are entered into the
scheme in the field of a global, regional and local
stratigraphic. Are established correlation drop for
comparison of the offered scheme to ISC. The role of
litologo-facial
and
biostratigraphic
criteria
in
improvement of the stratigraphic scheme of Lower
Cretaceous is shown. The new graphic option with the
specified litologic characteristic lithostratons, and also
their ratio in time and space is offered..
Цыганко В. С.

ПАРАЛЛЕЛИЗМ И ГОМЕОМОРФИЯ В ЭВОЛЮЦИИ ПАЛЕОЗОЙСКИХ КОРАЛЛОВ РУГОЗ
Процесс микроэволюции, первично вызывающий
дивергенцию популяций (вплоть до видообразрвания),
продолжается без какого-либо перерыва и на
макроэволюционном, или филогенетическом уровне.
Специфических механизмов и факторов филогенеза не
существует, однако при его изучении используются в
основном описательные методы палеонтологии,
биогеографии и морфофизиологии, так как обычно нет
данных
о
популяции
и
ее
изменчивости,
приспособлении к изменяющимся условиям. При
филогенетических построениях, в ходе которых
выясняется происхождение и уровень родства между
организмами, главное значение имеют лишь признаки,
унаследованные от общих предков, то есть
гомологичные,
а
аналогичные
(конвергентные)
структуры, функционально сходные, но разные по
происхождению (когда черты сходства обусловлены
приспособлением к одинаковой среде), напротив, не
могут служить основанием для выводов о родстве.
Считается, что общие производные признаки в
различных эволюционных линиях могут быть
результатом гомологичного мутирования (параллелизм),
или возникают на негомологичной генетической основе
(конвергенция). Явления параллелизмов представляют
довольно значительную трудность при проведении
морфофункционального анализа в палеонтологии. В
большинстве случаев они имеют конвергентный
характер и устанавливаются на сходстве адаптаций в
филетически близких или достаточно далеких группах.
Определенную, а в ряде случаев и значительную, роль в
проявлении сходных признаков играет характер среды
обитания [3-5].
Смысл параллелизма во многом прояснился
исследованиями Н. И. Вавилова [2], показавшего, что
гомологичные признаки в условиях генетической
изоляции
сохраняют
одинаковый
потенциал.

Параллелизм обусловлен большей или меньшей
степенью реализации потенциала изменчивости,
зависящего от условий отбора. Закон гомологичных
рядов Н. И. Вавилова позволяет предсказать вероятность
существования в природе недостающих членов ряда.
В. А. Красилов [8] отмечал, что с увеличением
генетической дистанции между филетическими
линиями параллелизм становится менее четким. Вместе
с
тем
число
признаков,
определяющих
таксономическую общность, сокращается.
Широкое
распространение
филогенетических
параллелизмов и феномена параллельного достижения
нового уровня организации несколькими независимыми
филетическими линиями согласуется с правилом
параллельной
эволюции,
гомологичных
и
гетерологических рядов Э. Д. Копа [24]. Согласно этому
исследователю,
гомопластические
сходства,
возникающие в системе параллельно развивающихся
филетических
линий,
образуют
гомои
гетерологические ряды. Г. Осборн [27] оценивал
параллелизм как внешнее выражение ограниченности и
направленности филогенеза. Указанное явление Осборн
обозначил
термином
аристогенез
–
процесс
параллельного, ограниченного и направленного
творчества в системе родственных филетических линий.
Н. Ньюэлл и Д. Бойд [26] на основе детального изучения
филогенеза двусворок пришли к выводу, что
филетическое ветвление включает в себя и параллелизм,
который проявляется во всех ветвях, отходящих от
общего предкового ствола. Дж. Хаксли [25] на этой
основе считал, что большинство таксонов представляют
собой
независимо
достигнутые
параллельными
эволюционными линиями определенные уровни
развития –
грады. Таксономический уровень
гомологичных признаков, позволяющих наметить
соответствующие градам уровни в эволюционных
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линиях тех или иных родственныхорганизмов, является
различным. Так, большинство антропологов считают
градами человекообразных Australopithecus, Homo
erectus и Homo sapiens. То-есть грады представлены
здесь как родовым, так и видовыми таксонами [29].
Грады на родовом уровне установлены в ходе эволюции
лошадиных [28]. В нескольких линиях мезозойских
голосеменных независимо развивались признаки
цветковых растений. По пути ангиоспермизации дальше
других продвинулись кейтониевые, чекановскиевые и
диропалостахиевые [8].
Одним из наглядных примеров параллелизма
является
процесс
«маммализации»
нескольких
эволюционных линий зверообразных рептилий,
детально исследованный Л. П. Татариновым [19, 20].
Согласно его данным, в различных группах териодонтов
параллельно
формировались
такие
признаки
млекопитающих, как верхние обонятельные раковины,
трехбугорчатые коренные зубы, расширенные большие
полушария головного мозга, мягкие губы и
дополнительное челюстное сочленение (рис. 1).
В. А. Красилов[8]
отмечал,
что
термины
гоминизация,
маммализация,
артроподизация,
ангиоспермизация прочно вошли в литературу.
Аналогичные наблюдения возможны и ведутся в
отношении ряда других групп организмов, в том числе в
отношении рассматриваемых в данной работе
ископаемых целентерат поклассов Rugosa и Tabulata,
брахиопод, остракод, простейших, низших и высших
позвоночных, растений.
Морфологически сходные структуры в эволюции
палеозойских кораллов ругоз
Преобладающей точкой зрения о происхождении
кораллов ругоз является представление об их развитии от
аулопороидных
предков
подкласса
Tabulata,
относящегося, как и подкласс Rugosa, к целентератам
класса Anthozoa [13]. Хронологически это событие
приурочено к началу среднего ордовика. К этому времени
табуляты являлись единственной ветвью коралловых
полипов, широко распространенной по земному шару и
выработавшей способность формировать наружный
известковый скелет, близкий по структуре скелету ругоз.
Последние, как колониальные, так и одиночные, обладали
единым типом и характером образования скелетных
элементов. Н. Я. Спасский [16], в отличие от других
исследователей ругоз, предположил, что последние
практически сразу после возникновения в среднем
ордовике, дивергировали на два основных ствола–
колониальных и одиночных. В результате в течение
среднего и позднего ордовика, а также силурийского,
девонского, каменноугольного и пермского периодов шло
параллельное развитие колониальных и одиночных форм
ругоз. Примечательно, что параллельное развитие двух
основных ветвей ругоз отмечала ранее Е. Д. Сошкина [14,
с. 762]: «…в силуре и девоне одиночные и колониальные
ругозы представляли как бы две обособленные группы».
Близкой также является точка зрения А. Б. Ивановского
[7, с. 11]: «Способность формировать колонии, если она
строго выдерживается в эволюции у ряда поколений,
безусловно представляет собой таксономическую
предпосылку самого высокого порядка».
Принимая, что эволюция идет монофилетически, в
филогенезе невозможно возвращение к уже пройденному
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этапу развития. Поэтому следует признать невероятным
как многократное возникновение одиночных кораллов в
ряду колониальных, так и вторичное появление
колониальых форм от одиночных. Исходя из этого,
Н. Я. Спасский [15, 16] выделил в составе подкласса
Rugosa два надотряда, различающиеся по типу
размножения. К первому надотряду, – Associata, –
характеризующемуся
половым
и
вегетативным
размножением, им были отнесены только колониальные
формы, а ко второму – Solitaria, – одиночные формы,
размножающиеся только половым путем.
Таким образом установлено, что древнейшие ругозы
получили развитие в начале среднего ордовика. В это
время появились представители двух примитивных
родов–Proterophyllum и Primitophyllum, положившие, как
было отмечено выше, начало двум стволам ругоз –
колониальным и одиночным. При этом у колониальных
Proterophyllum были развиты простые горизонтальные
днища и короткие пластинчатые септы, а у одиночных
Primitophyllum наблюдаются отложения базальной
стереоплазмы и короткие килевидные септы.
Появление одиночной формы роста у ругоз
Н. Я. Спасский [15, 17] рассматривает в качестве нового
прогрессивного признака. Это позволило ругозам выйти
за пределы зоны преимущественно карбонатных осадков,
к которым приурочено большинство колониальных форм,
и захватить огромные территории с карбонатноглинистым и терригенным осадконакоплением. По
сравнению с относительно консервативными ругозами
надотряда Associata одиночные формы надотряда Solitaria
эволюционировали относительно быстрее и являлись
значительно более разнообразными. Уже в начале
позднего ордовика представители одиночных кораллов из
отряда Streptelasmatida дали начало двум другим отрядам
одиночных ругоз–Kodonophyllida и Cystiphyllida.
Древнейшие представители первого из них унаследовали
от предков пластинчатые септы. Начало развития
цистифиллид связано с появлением подотряда
Pholidophyllina–примитивных кораллов с простым
септальным аппаратом, состоящим из отдельных шипов–
трабекул различного строения, и с полными
горизонтальными перегородками–днищами. Трабекулы
ранних фолидофиллин были представлены голакантами
(рис. 2). Появление среди ругоз форм с септами,
свойственными большинству таксонов табулятоморфных
кораллов, от которых ругозы произошли, представляет
собой особый случай широко понимаемого явления
параллелизма – феномен итеративной эволюции [11, 12].
Появившиеся
в
начале
силура
первые
представители подотряда Cystiphyllina унаследовали
от фолидофиллин шиповатый септальный аппарат. Но
вместо днищ у них развилась пузырчатая ткань,
выполнявшая всю внутреннюю полость кораллов.
Дальнейшее развитие фолидофиллин в конце
ордовика и в начале силура пошло по пути
модификации септ. У дивергировавшего от них
подотряда Ketophyllina вместо шипов начали
формироваться септальные лейсты. У значительной
части
ругоз
подотряда
Cystiphyllina
вместо
игольчатых септ-голакантов получили развитие
рабдакантные шипы. В венлоке кроме двух
существовавшим
типов
акантинных
септ–

голакантных и рабдакантных, появился монакантный

Рис. 1. Уровни (грады) маммализации териодонтов (по:
Татаринов, 1975).
I—VI — уровни появления прогрессивных признаков: VI —
верхних обонятельных раковин; V — трехбугорчатых
коренных зубов; IV — умеренно расширенных больших
полушарий головного мозга; III — мягких губ; II —
дополнительного челюстного сочленения; I — маммального
среднего уха.

Предок всех ругоз отряда Streptelasmatida–род
Primitophyllum, уже в среднем ордовике дал начало
нескольким семействам, в том числе номинальному [6,
16]. В раннем силуре появляются первые
представители
подотряда
Metriophyllina,
характеризующиеся формированием осевой трубки
(сем. Laccophyllidae) или стереоколумеллы – столбика
(сем. Metriophyllidae). Поскольку, по нашим данным,
остатки ругоз этих семейств встречаются в
относительно глубоководных отложениях силурараннего
карбона, можно
предположить, что
своеобразное внутреннее строение этих кораллов в
значителной мере явилось результатом давления
естественного отбора и условий обитания. Оно
способствовало, с одной стороны, улучшению
питательных возможностей полипов за счет
усложнения и увеличения внутренней поверхности
гастроваскулярной полости, а с другой–укреплению их
скелетных образований.
Морфологически сходное образование–столбик,–
свойсвеннен также стрептелазматидам из семейства
Densiphyllidae. Последние, как и метриофиллины,
возникли в начале силура и характеризуются
образованием грубого осевого столбика (род
Dalmanophyllum). Однако в отличие от долгожителей –
метриофиллин
дензифиллины
завершили
свое
существование еще в раннем силуре.
Среди ведущих свое начало с раннего силура ругоз
отряда Kodonophyllida наиболее специализированная
ветвь представлена подотрядом Macgeeina в составе
номинального семейства (конец раннего девона–
поздний девон). Основной чертой семейства является
строение
септ,
состоящих
из
веерообразно
расходящихся
трабекул;
базальные
элементы
представлены горизонтальными днищами и рядом
подковообразных пузырей; реже присутствует ряд
наружных
диссепиментов.
Характерной
для
кораллитов этого подотряда является также глубокая
бокаловидная чашка с отворотом краев и валиком,

тип шиповатых септ.

Рис. 2. Схематическое строение основных
шиповатых (акантинных) септ (по: Hill, 1936).
а — голакант; б — рабдакант; в — монакант.

типов

сходная с аналогичными образованиями у многих
склерактиний [9]. Н. Я. Спасский [16] относил чашки
макгеин, как и чашки рассматриваемых ниже
колониальных тамнофиллин к «гексагональному»
типу, по их сходству с аналогичными образованиями у
склерактиний, ранее называемых гексакораллами [1].
Колониальные Rugosa (надотряд Associata),
появившиеся, как и одиночные, в среднем ордовике,
относятся к отрядам Columnariida и Zonasraeida (16,
18). В первом из этих отрядов родоначальник
колониальных ругоз род Proterophyllum уже в конце
среднеордовикской эпохи дал начало роду Favistella.
Последний в конце среднего-начале позднего ордовика
дивергировал на беспузырчатые короткосептные
Palaeophyllum и длинносептные Cyathophylloides.
Почти одновременно от семейства Cyathophylloidae
отошли
представители
отряда
Zonastraeida.
Древнейшие кораллы этого отряда, обладавшие
голакантными септами (подсемейство Holacanthinae),
появились в начале позднего ордовика. В конце
ордовика отмечается первое появление колониальных
форм с рабдакантными септами, а в венлокском веке
силура–с монакантными септальными шипами.
Последовательность и хронология появления и
эволюции септальных шипов у зонастреид подотряда
Rhаbdacanthina практически идентичны приведенному
выше аналогичному явлению у одиночных кораллов
цистифиллид
из
подотряда
Pholidophyllina.
Гомеоморфное сходство септ и внутреннего строения у
ругоз, относящихся к различным их ветвям,
свидетельствует об отчетливом параллелизме в их
развитии. Уровни появления соответствующих типов
трабекулярных септ в независимо развивающихся
ветвях ругоз могут рассматриваться в качестве грады
по Дж. Хаксли [25].
Гомеоморфизм
между
одиночными
и
колониальными ветвями ругоз наблюдается в
отношении такого прогрессивного с эволюционной
точки зрения признака, как осевой столбик. Выше
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отмечалось его развитие у лландоверийского
представителя
стрептелазматид
–
рода
Dalmanophyllum. Среди колониальных колюмнариид
осевой столбик является характерным признаком
венлокского рода Altaja. Соответствующий уровень
появления
данного
признака
также
может
рассматриваться в качестве грады. В связи с
вымиранием в конце раннего силура рода
Dalmanophyllum, а конце силура – рода Altaja, осевой
столбик появляется на краткий период (ранний живет)
у колюмнарииды Nadotia [22, 23]. Вновь данная
структура в скелете ругоз появляется уже в раннем
карбоне
почти
одновременно
у
одиночных
представителей
подотряда
Polycoeliina,
а
у
колониальных
колюмнариид
–
в
подотряде
Lithostrotionina, которые, как и все ругозы, вымирают в
конце пермского периода. Сходной является ситуация
и с осевой колонной, впервые установленной у
раннеживетских спонгофиллин рода Centristela [21, 23].
В позднем девоне подобные структуры неизвестны.
Как и столбик, осевая колонна появляется вновь уже в
раннем карбоне у колониальных ругоз подотряда
Lonsdaleiina, а у одиночных ругоз – в подотрядах
Acrophyllina и Aulophyllina, также завершивших свое
существование в конце палеозоя.
Наглядный пример параллелизма в развитии ругоз в
девоне представляют описанные выше одиночные
кораллы подотряда Macgeeina и конвергентно сходные
с
ними
колониальные
ругозы
подотряда
Thamnophyllina. Для кораллитов последних, как и для
макгеин, характерными являются строение септ из
веретенообразно
расходящихся
трабекул,
горизонтальные днища и подковообразные пузыри на
периферии, а также чашки «гексагонального» (более
правильно называть «склерактиниевого») типа (рис. 3).
Высокоспециализированные представители обоих
рассматриваемых подотрядов вымерли к концу
девонского периода. Сходные скелетные образования
появляются вновь только в мезозое у склерактиний.
У колониальных ругоз, как и для других классов
колониальных организмов в целом, в ходе эволюции
прослеживается тенденция усиления интеграционных
процессов и формирования колониальной целостности
в
качестве
ассоциации
морфологически
и
физиологически
связанных
особей.
Она
сопровождается
повышением
разнообразия
колониальных форм. Среди целентерат эта тенденция в
очень высокой степени свойственно склерактиниям, у
которых интеграция сопровождалась полимеризацией
различными способами и приводила к лучшей
адаптивной способности к «облавливанию» водной
среды щупальцами [10].
Заключение
Анализ всего хода эволюции кораллов подкласса
Rugosa свидетельствует о том, что на протяжении
палеозоя в обоих основных их стволах присходило
направленное
и
часто
параллельное
совершенствование
скелетных
образований.
Значительный
уровень
происходивших
преобразований наглядно виден даже при беглом
сравнении морфологии наиболее древних, ордовикских
ругоз, с их каменноугольными и пермскими
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Рис. 3. Ругозы с подковообразными диссепиментами и
отворотом чашек.
1-3 - одиночный коралл Macgeea multizonata (C.Reed); ПайХой, р. Бельковская; франский ярус; 4 — колониальный
коралл
Thamnophyllum
monozonatum
(Soshkina);
Приполярный Урал, р. Б. Паток; франский ярус.

потомками. При этом особо следует отметить, с одной
стороны, усложнение внутричашечных образований
кораллитов, а с другой – появление микроструктуры
скелетных образований, свойственной мезозойским и
кайнозойским кораллам. Таким образом, в целом
отмечается отчетливая тенденция к повышению
сходства ругоз со склерактиниями. Исходя из этого
данный процесс, по аналогии с упоминавшимися выше
терминами «маммализация», «гоминизация» и др.,
представляется возможным обозначить применительно
к ругозам как «склерактинизация» (рис 4).
Приведенные в работе результаты исследований
явлений параллелизма и гомеоморфии в эволюции
кораллов ругоз, как и весь мировой опыт
палеонтологии,
свидетельствуют
о
широком
распространении этих процессов в эволюции биоты в
целом. Безусловно, наиболее отчетливо этот феномен
проявляется и изучен у позвоночных [3-5, 19, 20].
Существенно менее исследованными в этом
отношении остаются беспозвоночные и растения. Тем
не менее автор данной работы питает надежду, что
изложенные в ней результаты явятся хотя бы
небольшим вкладом в исследование проблемы
параллелизма и гомеоморфии в эволюции биоты
фанерозоя. Важнейшим выводом, который вытекает из
приводимых в статье данных, является констатация,
что механизмы морфогенеза в целом должны
учитываться при исследовании эволюционных
процессов, где они могут играть не только важную, но
и решающую роль. Безусловно, определенное влияние
на эти процессы оказывают условия обитания
организмов, однако значение роли последних во
многом остается пока неясным. Тем не менее можно
уже сейчас утверждать, что при морфологических

параллелизмах большее число сходств возникает в
сходных условиях.

Рис. 4. Уровни (грады) «склерактинизации» палеозойских
кораллов ругоз (филогенетическая схема по: Спасский,
1977: Надотряд Associata: отряд Columnariida, подотряды:
1 — Columnariina; 2 — Arachnophyllina; 3 — Spongophyllina;
4 — Thamnophyllina; 5 — Marisastrina; 6 — Lonsgdaleiina; 7
— Lithostrotionina; отряд Zonastraeida, подотряды: 8 —
Rhabdacanthiina; 9 — Zonasraeina. Надотряд Solitaria: отряд
Streptelasmatida, подотряды: 10 — Streptelasmatina; 11 —
Calostylina; 12 — Cyathophyllina; 13 — Metriophyllina; 14 —
Cyathaxoniina; отряд Kodonophyllida, подотряды: 15 —
Kodonophyllina; 16 — Lykophyllina; 17 — Heliophyllina; 18
— Caniinina; 19 — Macgeeina; отряд Plerophyllida, подотряд:
20 — Polycoeliina. отряд Acrophyllida; подотряды: 21 —
Acrophyllina; 22 — Aulophyllina; отряд Cystiphyllida,
подотряды: 23 — Pholidophyllina; 24 — Cystiphyllina; 25 —
Ketophyllina. 26 — отряд Heterocorallia; 27 — подкласс
Tabulata).
I—VIII — исследованные уровни появления прогрессивных
признаков: I — развитие шиповатых септ-голакантов; II —
появлениепузырчатой
ткани
и
шиповатых
септрабдакантов; III — формирование септальных лейст у
кетофиллин; IV — развитие шиповатых септ-монакантов; V
— появление подковообразных пузырей и чашек с
отворотом («гексагонального типа»); VI — уровень
появления осевых структур у колониальных ругоз: VI a —
осевой колонны, VI б — осевого столбика; VII — уровни
появления и интервалы развития более совершенных
осевых образований: VII a — осевых колонн, VII б —
осевых столбиков.
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Якушин Л.М.
МАКРОФАУНІСТИЧНІ БІОКОМПЛЕКСИ ПІЗНЬОКРЕЙДОВОГО МОРСЬКОГО БАСЕЙНУ
ПЛАТФОРМНОЇ УКРАЇНИ
Представники
палеобіоценозу
прибережного
мілководдя мешкали у прибережній зоні літоралі
морського басейну на глибинах від 0 до 15 м, на
піщанисто-гравійно-галечних
та
піщанисточерепашково-детритових
ґрунтах.
У
складі
палеобіоценозу
систематичним
розмаїттям
відзначалися двостулкові молюски та брахіоподи
(рис. 1). У етологічному відношенні переважали
прикріплені форми та бісусні, здатні до плавання (рис.
2), а у трофічному – сестонофаги (рис. 3). Розрахована
щільність поселення в палеобіокомплексі становила –
до 9 особин на м2.
Характерними представниками палеобіокомплексу
прибережного мілководдя є Chlamys pulchella (Nils.),
Ch. pseudopulchella Glasun., Ch. acuteplicata (Alth)., Ch.
triformis Sob., Dianchora striata S o w., D. spinosa
(Sow.).,
Entolium
orbiculare
(Sow.),
Neithea
quinquecostata Sow., Lima cretacea Woods., L. hoperi
Mant., Limea granulata (Nils.), Pycnodonte vesiculare
(Lam.), P. vesiculare var. donetzensis Schatsky., P. radiata
(Fischer de Waldheim)., P. clavatum (Nilss.)., P. mirabile
(Rous.), Agerostrea lunata (Nils.), A. falcata (Morton),
Lopha semiplana (Sow.), L. sibirica Glasun., L. luppovi
Bobkova., Acutostrea curvirostris (Nils.), A. gibba (Reuss),
A. krinkensis Savcz., Gryphaeostrea canaliculata (Sow.),
G. lateralis (Nils.), Amphidonte conicum (Sow.),
Margostrea mercei (Coq.), Exogyra decussata Goldf., E.
ostracina (Lam.), Ceratostreon spinosum (Math.), C.
spinosum Matheron var. malikensis (Muzafarova), Athleta
doneziana Blank, Cretirhynchia retracta (Roem.),
C. limbata limbata (Schloth.), Cyclothyris magna arcuata
Katz, Hemithyris globulosa Katz, Terebratulina chrysalis
(Schloth.), Gisilina gisii (Roem), Carneithyris gracilis
Sahni, C. carnea carnea (Sow.), C. ovata Katz.,
Gemmarcula zeuschneri Alth, G. hexagona Katz,
Kingenella nilssoni (Lundgren), Trigonosemus elegans
Koen., Smilotrochus galeriformis Kner. та ін.
Палеобіоценоз мілководдя характеризував середню
частину літоралі морського басейну на глибинах від 15
до 30 м, на піщанисто-вапнистих, піщанистомергельних,
моховатково-форамініферових
та
кремнисто-піщанисто-карбонатних ґрунтах.
У складі палеобіокомплексу систематичним
розмаїттям відзначалися двостулкові та черевоногі
молюски, менше – морські їжаки (рис. 4). В
етологічному
відношенні
переважали
рухливі
заривальні та напівзаривальні, суттєва роль належала
прикріпленим та бісусним, здатним до плавання
формам (рис. 5), а у трофічному – сестонофагам та
детритофагам
(рис. 6).
Розрахована
щільність
поселення в палеобіокомплексі становила – до 5
особин на м2.
Характерними представниками палеобіокомплексу
мілководдя є Inoceramus regularis O r b ., Inoceramus
sagensis O w e n ., Chlamys acuteplicata (A l t h .),
Ch. cretosa
(D e f r .),
Ch.
pulchella
(N i l s .),
Ch. campaniensis (O r b .), Dianchora spinosa (S o w .),
Entolium orbiculare (S o w .), E. splendens L a h .,
Neithea quinquecostata (S o w .), Limea granulata
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(N i l s .), L. elongata (S o w .), Limatulla semisulcata
(N i l s .), Plagiostoma hoperi (M a n t .), Arca geinitzi
R e u s ., Pholadomya esmarki (N i l s .), Ph. decussata
(M a n t .), Cardium productum (S o w ,), Panopea
mandibula (S o w .), Cuspidaria caudata (N i l s .),
Cyropleura ineguicostata (W o o d w .), Septifer lineatus
(S o w .), Pinna decussata G o l d f ., Liostrea incurva
(N i l s .),
Pycnodonte
vesiculare
donetzensis
S c h a t s k y , P. vesiculare (L a m .), Agerostrea lunata
(N i l s .), A. falcata (M o r t o n ), Lopha semiplana
(S o w .), L. sibirica (G l a s u n .), Acutostrea curvirostris
(N i l s .),
Gryphaeostrea
canaliculata
(S o w .),
Amphidonte conicum (S o w .), Bathrotomaria plana
(M ü n s t . ), B. muelleri B l a n k , Trochacanthus
luganensis (B l a n k ), T. plicatocarinatus (G o l d f u s s ),
T. monilifer (G o l d f u s s ), Atira laevis (N i l s .),
Calliostoma marie (M ü l . G.), Gibbula minima (F a v r .),
Margarites boimstorfensis (G r i e p .), Gyrodus duthei
(M ü l . G.), G. brunsvicensis (M ü l . G.) Natica cretacea
(D e f r .), Turitella sexlineata R o e m , T. hagenoviana
(M ü n s t . ), T. multistriata R e u s ., Sinum konoplanicum
B l a n k , Aporrhais buchi (M ü n s t . ), A. najdini
B l a n k ., A. bicarinatus (Gein.), A. luganicus B l a n k .,
A. puriformis (K n e r ), A. ovata (M ü n s t . ), Xenophora
onusta (N i l s .), Protodolium strombecki (M ü l . G.),
Tudicla cottae R o e m ., T. planulata ( N i l s . ) ,
Perissoptera mentchicurica B l a n k , Drepanochelius
substenoptera (M ü l . G.), Voluthilithes septemcostatus
(F a v r ), V. indulata (G o l d f .), V. canalifer (F a v r .),
Genota savtchinskajaea B l a n k , Bonellitia proserpinae
(F r i t c h ), Globiconcha luneburgensis S t r o m b .,
Avellana inversestriata K n e r ., A. humboldti M ü l l . ,
Carneithyris suecica donetziana K a t z , C. circularis
S a h n i , C. uniplicata S a h n i , Rhynchorina plena
K a t z , Phymosoma granulosum (G o l d f .), Ph. koenigi
(M a n t .),
Catopygus
suborbicularis
Bosq,
C. subcircularis S m i s , C. conformis D e s o r , C. affinis
O r b ., Cassidulus donetzensis (F a s s ), Oolopygus
globulorostratus S a v c z ., Cardiaster granulosus
(G o l d f ), C. cotteauanus O r b ., Toxopatagus rutoti
(L a m b .), Echinocory conoideus G o l d f ., E. beigicus
L a m b ., E. pyramidatus (P o r t l .), E. ovatus L e s k e ,
E. ciptyensis L a m b , Epiaster nobilis S t o l . та і н .
Представники палеобіоценозу помірних глибин
мешкали у нижній частині літоралі морського басейну
на глибинах від 30 м і глибше, на форамініферовопітонелово-коколітових мулах.
У складі палеобіокомплексу систематичним
розмаїттям відзначалися двостулкові молюски, менше
– морські їжаки та брахіоподи (рис. 7).
У етологічному відношенні переважали нерухомі,
рухливі заривальні та напівзаривальні та прикріплені
форми (рис. 8), а у
трофічному – панували
сестонофаги та детритофаги (рис. 9). Розрахована
щільність поселення в палеобіокомплексі становила –
до 2 особин на м2.
Характерними представниками палеобіокомплексу
помірних глибин є представники роду Inoceramus
(більше 50 видів), а також: Chlamys cretosa nitida

(M a n t .), Dianchora spinosa (S o w .), D. lata (S o w .),
Lima hoperi M a n t ., Plicatula barroisi P e r o n .,
Pycnodonte nikitini (A r k h .), P. hippopodium (N i l s s .),
Gryphaeostrea lateralis (N i l s s .), G. canaliculata
(S o w .), Turbo buchi G o l d f ., Trochus amatus O r b .,
Kingena schloenbachi K a t z ., Naidinothyris becksi
R o e m ., Orbirhynchia dispansa P e t t ., O. cuvieri
O r b ., Cyclothyris aff. plicatilis (S o w .), C. cuvieri
(O r b .), C. ventriplanata (S c h l o e n b .), C. aff.
plicatilis (S o w .), Rectithyris becksi (R o e m .),
Ornathothyris dubia S a h n i , O. rara S a h n i ,
Cretirhynchia plicatilis var. woodwardi D a v .,
Terebratulina striata W a h l ., T. subrotundata S o w .,
Conulus subconicus O r b ., Infulaster hagenovi O r b ., I.
excentricus F o r b e s , Echinocorys gravesi D e s ., E.
rossiensis K o n g . , E. sphaericus S c h l ü t , E. gibbus
L a m .,
Micraster
cortestudinarium
(G o l d f .),
M. subglobosus P o s ., M. corbovis F o r b e s ., M.
cortestudinarium G o l d f ., M. leskei D e s m ., Holaster
planus
M a n t .,
Cidaris
serrifera
F o r b .,
C. granulostriata
D e s o r , C. perornata F o r b .,
Tylocidaris clavigera (K o n i g ), Gauthieria radiata
(S o r .), Stereocidaris hirudo (S o r .), S. sceptrifera
(M a n t .), S. subvesiculosa (O r b .), Sternotaxis planus
(M a n t .). Протягом пізньокрейдової епохи відносна
частка встановлених палеобіокомплексів помітно
змінювалась (рис 10). Встановлено поступове
зменшення частки палеобіокомплексу прибережного
мілководдя з 30% у ранньо-середньосеноманський час
до 18% у маастрихтському віці.
Частка палеобіокомплексу помірних глибин
становила близько 4% на початку та наприкінці
епохи, стрибкоподібно зростаючи до 20% у туронкампанський віки. На палеобіокомплекс мілководдя
припадало
58-78%
систематичного
розмаїття
макробентосу.
Встановлено особливості у територіальному
розподілі
палеобіокомплексів
протягом
пізньокрейдової епохи в епіконтинентальному
морському басейні території платформної України.

Зокрема,
у
ранньо-середньосеноманський
час
спостерігається
переважання палеобіокомплексу
прибережного
мілководдя
з
підпорядкованим
значенням палеобіокомплексу мілководдя, при повній
відсутності
представників
палеобіокомплексу
помірних глибин. З пізнього сеноману до кінця
кампану відмічено панування в морському басейні
території платформної України палеобіокомплексів
помірних глибин та мілководдя, при незначній частці
палеобіокомплексу прибережного мілководдя. У
маастрихтський
вік
відмічається
панування
палеобіокомплексу мілководдя, поступове зростання
частки палеобіокомплексу прибережного мілководдя
та зменшення частки палеобіокомплексу помірних
глибин.
Отже, на підставі проведених досліджень
систематичного та екологічного складу бентосних
ориктоценозів,
етолого-трофічних
зв’язків
їх
компонентів, реконструкції середовища існування,
встановлені характерні макрофауністичні комплекси
епіконтинентального морського басейну території
платформної України у пізньокрейдову епоху:
біоценоз прибережного мілководдя, мілководдя та
помірних глибин.
Зміни в систематичному складі макробентосу
протягом пізньокрейдової епохи та зональність
поширення
полеобіокомплексів
в
епіконтинентальному морському басейні території
платформної України у цей час, на нашу думку, була
обумовлена історичним розвитком палеобасейну
протягом пізньої крейди та диференціацією життєвих
потреб наявних таксонів палеобіокомплексу до місць
існування.
Established and described three typical macrofossil
biocomplexes of sea basin territory of Ukraine platform at
late Cretaceous era, associated with biotopes of shallow
coastal water, shallow depths and moderate depths.
The correlation and spatial distribution of these
biocomplexes at late Cretaceous era were considered.
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РОЗДІЛ 4. МІНЕРАЛОГІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ
Hodireva Vija
DEVONIAN DOLOSTONE OF LATVIA AS A SOURCE OF LOW TEMPERATURE COMPOSITE MATERIALS
Introduction European Regional Development
Fund’s Project „Elaboration of innovative low temperature composite materials from local mineral raw materials” is aimed to develop three low temperature products:
dolomite ceramic, geopolymer and hybrid binder, using
Latvian dolomite and clay resources. In the frame of project geological investigation is carried out in order to
evaluate conformity and availability of local raw materials.
Effective and efficient, environment-friendly extraction and refinement of the mineral resources as well as
production of the environmental friendly building materials and new composite materials are the main factors of
successful development of economics. It is important to
evaluate mineral resources taking into account future potential demand for it.
The present study deals with the re-investigation of
Latvian local raw materials - dolomite and clay, in order
to evaluate the potential application of these materials for
production of low temperature innovative materials based
on dolomite-clay components.
The groups of raw materials with comparative properties according to geological age of related deposits have
been outlined. It has been stated that Latvian dolomite
resources meets the appropriate quality and reserves for
production of new building materials [8].
In the frame of study it was confirmed that production
of composite materials using dolomite flour as raw material could promote processing of dolomite siftings and
enhance rational use of dolomite resources.
Material and Methods Dolomite in Latvia is distributed in
the the Upper Devonian bedrocks (Fig. 1). The most prospective
are those areas of Eastern and Central Latvia, where under the
Quaternary deposits of insignificant thickness prospective Plavinas and Daugava Formations are located [5]. Both the Plavinas
and Daugava correspond to the Frasnian Stage made of mixed
carbonate and siliciclastic deposits. The lower part of the Plavinas Formation is composed of dolomitic marl, clay, sandstone
and dolomite, but the upper part of formation is dominated by
dolomites. The Daugava Formation like the mentioned above is
dominated by dolomites [7, 9].
Mineralogical and petrographical methods of analysis
have given results to recognise raw material, to determine
lithological types of rocks, and to specify important features. Using of methods of light microscopy (investigations of small samples in reflected light, thin sections of
rocks and building materials in polarised light) in complex with electron microscopy images give a lot of new
information on specific characteristics of dolomites [3, 4].
Petrographic study of stone materials in University of
Latvia allows to conclude that Upper Devonian carbonate
rocks mainly are dolomites which have formed by the
replacement of limestones in two stages of dolomitization
process such as early (penecontemporaneous) and late
(metasomatic), both leading to purely crystalline mosaic
rock types (Table 1).

202

Results and discusion All deposits of the Plavinas
and the Daugava Formation contain different types of
dolomite (Fig. 2 and Fig. 3). Apart from genetic classification, the main emphasis in this classification has been
put on both lithological and mechanical characteristics of
dolomites (Table 1).
The first lithological-mining type of dolomites (R-1)
is easy to determine in the geological sections. The dolomites are metasomatic, mostly quite dark - brownish, violet grey, vuggy, with various crystal-size. Recrystallization of carbonates facilitates the development of metasomatic dolomites, especially migration of magnesium
components.
Partly dissolved and denudated rocks are forming
dolomite sand, which has only a little influence on quality
of crushed dolomite. Washed out and denudated rock particles during the industrial stone crushing process together
with dolomite sand (siftings) are deposited in tailings
which do not influence quality of crushed stones.
The second lithological-mining type dolomites (R-2)
are mechanically strong, vuggy or massive, yellowishgray, pinkish-gray, fine-crystalline, with lot of dissolved
fossils (Fig.4). They are metasomatic dolomites, which
were formed by the replacement of limestone by dolomite
due to influence of magnesial fluids. All kinds of recrystallized, high strength dolomites have less content of clay
particles and other admixtures. They have massive fabric,
medium porosity, and thick flaggy structure. The dolomites are chemically pure with a small amount of insoluble residue.
The third lithological-mining type of dolomites (R-3)
was mainly formed by metasomatic replacement process.
Recrystallization is different in comparison to the first
two types. Crystal clusters are less compact, and dolomite
has various crystal-sizes (Fig. 4). Rocks of medium mechanical strength belong to this type of dolomites, and
their properties change within wide range. Colour is uneven light-yellowish, greyish, with spotted and striped
structure. Rocks are porous, but only up to 20 % are occupied by vuggs. One of the advantages of this type of
dolomites is thick flaggy structure.
The fourth lithological-mining type of dolomites (R-4)
has a low mechanical strength. They are porous and very
porous, with a thin horizontal or wave-like layering, greyish or light grey (Fig.5), with the high clay content,
mainly very finely crystalline (Fig. 6), presumably penecontemporaneous dolomites [2]. Deposits are less distributed than previous lithological-mining types and they are
not used as much as others.
The traditional use of dolomite of high quality in Latvia is
production of crushed stone. Besides the use of dolomite as a
building material (dimension stone, raw material for binding
substance of mortars), in architecture as decorative material, in
glass, ceramic or different new composite material production,
in agriculture and horticulture as an acid soil neutraliser, maintains a demand for its resources [1].

Table 1. Comparison of the main lithological and industrial dolomite types (Hodireva, 1997, Hodireva et al, 2010)
MechaniDolo
Frost resisFabric, texture
Structure
Colour
cal strength,
mite type
tance, cycles
MPa
Metasomatic (M)
MVarious grain- size Vuggy
Dark grey,
R-1
10050-150
K
brownish, violet
140
gray
MFine grained
Vuggy or masGray, yellowishR-2
100
25-50
M
sive
gray, pinkishgray
MVarious grain- size Uneven, spotYellowish grayR-3
40-60
25
S
ted or stripped
ish
Litholog
ical type

Penecontemporaneous (A)
A-Z
Very fine grained
AVery fine grained
K

Fine laminated
Fine laminated

Light gray
Light-yello-wish

At the present dolomite reserves are estimated in 21 deposits
in Latvia. The balance of explored (Category A) reserves consists of more than 360 million m3 in 5 mineral deposits of national importance and more than 520 million m3 in 16 other
deposits (of January 1, 2010).
Extracted raw materials of dolomite layers of Devonian deposits are characterized by geological section where physical
properties, mineralogical and chemical composition are highly
variable. Annual extraction volume of dolomite in Latvia used
as crushed stone is approximately 2800 thousands m3 [8]. This
is not the most efficient way of use of the raw material and it
should be outlined in the given research elaborating background
for the use of dolomite as a raw material for production of composite materials. One of that kind of material is low temperature
dolomite ceramics which are formed by heating of the mixture
of dolomite and low carbonate clay [6]. Dolomite siftings as raw
material is potentially suitable for the production of dolomite
ceramics in case that CaCO3 and MgCO3 total amount is >85%
in used material.
Conclusions In Latvia the deposits of Upper Devonian
Plavinas and Daugava Formation consist of different types of
dolomites appropriate for extraction and further production of
innovative building materials e.g. is usable as a source of low
temperature composite materials.
Results of detailed investigation and re-estimation of the
qualities of the different types of Devonian dolomites, point out
new aspects of application of mineral resources in Latvia.
The detailed petrographic study of dolomites is recommended for complex investigation in order to provide stone
maintenance. A comparative investigation improves understanding of weathering processes of stone materials, too.
There are positive perspectives for the further geological investigations of new deposits due to already existing data of
known prospective deposits of dolomite resources in abundant
amounts. These resources should be investigated and included
as raw materials in Latvian industry.
According to the individual rock type features (lithological
characteristics, physical and mechanical properties) different
extraction methods should be used in order to meet the requirements for production of mixed clay-dolomite composite materials for building industry. It is a possibility to recommend in details extraction methods and technologies according with different rock type characteristics and differences in physical properties in order to create new demanded building materials composed of clay and dolomite.
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Fig.1. Location of dolomite containing formations in Sub-Quaternary surface in Latvia (according to Kondratjeva, Hodireva, 2000). Frasnian Stage: 1 – the Plavinas Formation, 2 - the
Daugava Formation, 3 – the Stipinai Formation.
Famennian Stage: 4 – the Zagare Formation, the
Ketleri Formation.

Deposit Cesis

Deposit Ape

Deposit Darzciems

Fig. 2. Geological section of the Plavinas Formation in dolomite deposit Cesis, Central Latvia, Darzciems and Ape, Northern Latvia (Hodireva, 1997; supplemented in 2011).
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Deposit Remine

Deposit Selga

Deposit Birzi

Fig.3. Geological section of the Daugava Formation in dolomite deposits Remine and Selga, Central Latvia, and in Birzi, Eastern Latvia (Hodireva, 1997;
supplemented in 2011). Legend: 1 - metasomatic dolomites (types R-1, R-2, R-3), 2 – dolomitic marles, 3 - penecontemporaneous dolomites (type R-4), 4 –
weathered dolomite, dolomite sand, 5 – vuggs, 6 - fossils
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B

Fig 4. Thin section micrographs of metasomatic dolomites (types R-2 and R-3, the
Daugava Formation): A) deposit Remine (photo Jaunzeikare), B) deposit Kranciems
(photo Zemzans).

A

B

Fig 5. Thin section micrographs of penecontemporaneous dolomites (type R-4, the Daugava
Formation): A) deposit Remine (photo Jaunzeikare), B) deposit Kranciems .(photo Zemzans)

Веклич Ю.М.
ПАЛЕОГЕОГРАФО-НЕОТЕКТОНІЧНІ АСПЕКТИ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА
На території Керченського півострова з 2007 року
проводяться роботи з геологічного довивчення площ
та складання Держгеолкарти-200 (відповідальний
виконавець Л.А.Фіколіна), в яких автор приймає
участь у складанні карти четвертинних відкладів і
дослідженні пізнього кайнозою. Наразі на основі
більш ніж 600 пунктів спостереження автора та інших
матеріалів, складений робочий варіант карти
четвертинних відкладів (рис. 2). Для розчленування
розрізів та вікової ідентифікації рельєфу в умовах
польових робіт останні роки окрім інших
"традиційних"
методів
(палеопедологічного,
фаціального, геоморфологічного тощо) використовується методика аналізу неотектонічних рухів, яка
отримала робочу назву "тектоструктурний" (або
"ТСТ") аналіз. Сама методика є невід'ємною
частиною палеогеографічного підходу дослідження
четвертинних (та пізньокайнозойських) явищ і, окрім
обґрунтування вікової ідентифікації розрізів та
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рельєфу, дозволяє встановлювати поетапну зміну
напрямку
та
інтенсивності
вертикальних
неотектонічних рухів земної кори за геологічними,
геоморфологічними
та
палеогеографічними
документами. Досить детально вона розглянута
окремо [4], проте, далі наведені деякі основні її
положення з огляду на її новизну.
Методологічне підґрунтя ТСТ аналізу включає два
основних положення: 1) відношення до геологічних,
геоморфологічних та палеогеографічних явищ як до
документів тектонічних рухів і 2) етапний характер
тектонічних рухів у пізньому кайнозої. Тектонічна
етапність наведена у вигляді схеми, яка є
доповненням до чинної "Схеми палеогеографічної
етапності та детальної стратиграфії пізнього
(верхнього) кайнозою України" (1993 р.), і відображає
часове
співвідношення
неотектонічної
та
палеокліматичної складових географічної оболонки.
На відміну від палеокліматичної етапності, яка має

глобальний характер, тектонічна етапність різних
ділянок земної кори може відрізнятися за ритмікою.
Так встановлено, що тектонічна ритміка є
результатом
принаймні
чотирьох
накладених
різночастотних ритмік - таксонів тектонічної
етапності. Кожен з цих чотирьох ритмів в залежності
від місця може набувати один з двох альтернативних
різновидів (протилежних за фазою). Таким чином,
кількість можливих різновидів ритмік, тобто типів
тектоструктур, за чотирма таксонами сягає 16 (2 у
ступені чисельної кількості таксонів). Тут ми не
торкаємося двох важливих методичних моментів, які
суттєво впливають на нескінчене розмаїття прояву
згаданих типів тектоструктур - відмінність за
амплітудою етапності за кожним таксоном, а також
особливості
абсолютних
значень
тектонічних
опускань та піднять відносно базису ерозії.
У правій частині "Схеми..." (табл. 1) наведені
чотири альтернативних типи тектонічної етапності
(чергування відносного тектонічного підняття та
опускання) по чотирьох таксонах (табл. 1).
Встановлення типу ритміки полягає у визначенні за
геологічними та геоморфологічними даними до якого
з двох варіантів ритміки ("а", чи "б") відноситься
досліджувана територія по кожному таксону (Н0, Н1,
Н2 та Н3).
Наразі напрацьована значна кількість геологічних,
геоморфологічних та інших ознак, які дозволяють в
польових умовах встановити тип тектонічної
етапності для кожного таксону. Зазначимо, що у
кожному пункті спостереження виконується всього
три процедури по одному для кожного таксону
тектонічної етапності (найкрупніший таксон майже на
всій території України представлений типом Н0а).
Вкрай бажаною умовою є виконання цих процедур, як
мінімум, за двома типами даних - і за геологічними, і
за геоморфологічними. Фактографічною основою
ТСТ-аналізу слугують геологічні (фації, просторове
положення стратонів, поховані палеоврізи та ін.) та
геоморфологічні (тераси та флювіальний терасовий
рельєф загалом, характер річкової мережі тощо) дані,
більшість з яких тим, чи іншим чином відображають
тектонічну етапність, тобто відносні тектонічні рухи
та їхні зміни у часі Використання одночасно таких
різнорідних за змістом та методологічно відносно
незалежних даних, як рельєф та геологічна будова для
встановлення характеристик одного і того ж об'єкту
досліджень в рамках одного методу надає додаткові
можливості взаємоперевірки результатів і суттєво
підвищує ефективність та обґрунтованість результатів
ТСТ
аналізу.
Рельєф,
на
відміну
від
пізньокайнозойських відкладів, завжди доступний для
дослідження, що дозволяє досить ефективно
використовувати ТСТ аналіз навіть для територій з
невеликою кількістю відслонень, що особливо
актуально для Керченського півострова.
ТСТ-аналіз добре відпрацьований та довів високу
ефективність на територіях, для яких характерний
переважно блоковий характер будови земної кори Українського щита, Прикарпаття, Волино-Поділля,
Причорномор'я, Приазов'я, Рівнинного Криму тощо.
Для таких територій характерне чітке розмежування
ТСТ з різним тектонічним режимом (тобто різними за

типом етапності та характером ритміки відносних
піднять-опускань), а також однорідність геологічної,
будови та незмінність амплітуди тектонічних рухів в
межах кожної з них. Ерозійна мережа таких регіонів
також, як правило, оконтурює і, таким чином,
"підкреслює" межі ТСТ, завдяки чому визначення
тектонічних режимів ТСТ та меж між ними, як
правило, не викликає значних труднощів.
Слід зазначити, що структура тектонічної
етапності "Схеми..." складена значною мірою
емпіричним шляхом і для прикладного використання
в рамках палеогеографічного підходу, тому чинники
та
"механізм" її функціонування дотепер не
описувалися. Ще одна причина - відсутність
достатньо наочних прикладів дії цього механізму на
досліджених регіонах України. Лише при поточних
дослідженнях на Керченському півострові вперше
виявлені ознаки, які наочно підтверджують наведену
далі модель неогеодинаміки.
З позицій ТСТ-аналізу, земна кора розглядається як
безперервна мозаїка тектоструктур і ритміка кожної з
них включає накладені одна на одну гармонічні
ритміки декількох (розглядається чотири), так би
мовити, частот (таксонів етапності). Попри логічній
несуперечливості
"структури"
етапності
(ритмічності), відтворення механістичної моделі
геодинаміки тектоструктури, так би мовити, у розрізі
земної кори викликало суттєві труднощі.
Опускаючи більш розгорнуте обґрунтування
результатів аналізу, зазначимо, що єдина можлива
модель, яка дає пояснення всіх зазначених особливостей, ґрунтується на розшарованості верхньої
частини
літосфери
(внутрішньоплитна
розшарованість) та ритмічних горизонтальних
(бічних) стисненнях-розтягненнях кожного шару. При
цьому ритміка кожного нижчерозташованого шару
літосфери
є
більш
довгоперіодичною,
ніж
вищерозташованого. Первинним чинником цієї
ритміки є не вертикальні рухи шарів, а горизонтальне
їх стиснення, обумовлює "вилущення", тобто підняття
певних блоків та "утоплення" сусідніх. Динаміка
(напрямок, фаза, амплітуда) стиснення, кожного
літосферного шару незалежна від інших, що утворює
розмаїття прояву неотектонічних рухів земної кори. В
межах літосферних плит з консолідованими
породами, "механізм" бічного стиснення-розтягнення
проявляється через підняття та опускання блоків
земної кори, і його горизонтальна сутність не
очевидна. А от в межах ділянок з пластичними
породами, якими є Керченсько-Таманський регіон,
бічне стиснення проявляється у вигляді синклінальноантиклінальних складок плікативного характеру на
сході (Таманський півострів) та специфічними
овальними морфоструктурами на Керченському
півострові. Овальна їхня форма, а також загальна
пластика рельєфу, як зазначалося ще Н.І.
Андрусовим, свідчить про їхнє утворення внаслідок
бічного стиснення.
Вже перші дослідженнях розрізів та рельєфу
Керченського півострова виявили надзвичайну
складність та неординарність геологічної будови його
території і, особливо, характеру неогеодинаміки.
Перед тим, як розкрити результати цих досліджень,
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Таблиця 1. Схема палеогеографічної етапності та
детальної стратиграфії пізнього (верхнього) кайнозою
України (з колонкою тектонічної етапності)

має сенс зупинитися на розвитку та сучасному стані
уявлень про неотектогенез Керченського півострова.
Історія досліджень Неотектоніку Керченського
півострова вивчали такі відомі дослідники, як
Г.В. Абіх, П.С. Паллас, Н.І. Андрусов, А.Д. Архангельський, В.В. Меннер, М.В. Муратов; Н.С. Благоволін, Є.Ф. Шнюков, Ю.В. Соболевський, П.І. Науменко, Ю.С. Лебедєв, Л.А. Фіколіна та багато інших.
З більш розгорнутим переліком дослідників керченського регіону і неотектонічних явищ та головними
їхніми досягненнями можна ознайомитися у
фундаментальному зведенні Є.Ф. Шнюкова (зі
співавторами)
"Грязевые
вулканы
Керченско-
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Таманской области" [5], тому надалі зосередимо увагу
на концептуальних поглядах щодо походження, віку
та палеогеографічного механізму неотектоніки
Керченського півострова.
Аналіз опублікованих матеріалів показав, що
погляди на принципи формування сучасного рельєфу
та модель неотектогенезу Керченського півострова з
часів перших дослідників зазнали суттєвих змін. У
XIX та на його межі з XX ст. переважали погляди на
утворення складок Керченського регіону внаслідок
бічного тиску. Н.І. Андрусов у своєму фундаментальному узагальненні "Геотектоника Керченского
полуострова" [1], опираючись на власні дослідження
та посилаючись на висновки попередніх дослідників Г.В. Абіха і П.С. Палласа - обґрунтував теоретичну
модель походження складок Керченського півострова
та неотектонічного розвитку, суть якої полягала у "...
выражение действия одной общей причины - бокового давления, чем бы оно не вызывалось само по себе
это давление..." [1]. З цим важко не погодитись з
огляду на пластику рельєфу, де вирізняється
принаймні декілька напрямків бічного стиснення
(напрями вказані стрілками на рис. 1). За його
концепцією морфоструктури Керченського півострова
виникли у геологічному відношенні майже одночасно
наприкінці меотичної епохи, завдяки бічному тиску
(стисненню), який призвів до зминання у складки
верств гірських порід. Керченські "антиклінальні
долини" овальної форми з обрамленням твердих
вапнякових порід у вигляді валу, які добре
простежуються на цифровій моделі сучасного
рельєфу у східній та північно-східній частинах
Керченського півострова (рис. 1), за думкою
Н.І. Андрусова утворилися в результаті розмиву
нещільних порід ядер антиклінальних форм.
Слід зазначити, що Н.І. Андрусов виявив низку
"складних для розуміння" антиклінальних долин, в
середині яких є окремі горби або гребені, які складені
одновіковими
або,
навіть,
більш
молодими
відкладами, що виключало віднесення їх до ядра
антикліналі. До таких антикліналей він відніс
Джерджавську, Караларську, Кармиш-Келечинську,
Кекегезську, Чонгелекську, Сартську та Бурашську
(назви за [2]), серед яких три останні виявилися
особливо складними для пояснення в рамках
запропонованої концепції. Щодо появи на місці ядра
антикліналі
молодих
будівельних
середньосарматських вапняків, при наявності крайового
гребеня давніх чокракських вапняків на крилах
морфоструктури, Н.І. Андрусов запропонував дві
моделі. За першою, це явище обумовлене бічним
переміщенням молодих відкладів до центру
морфоструктури із зовні через прохід краю складки.
За другою моделлю, тим, що "своды с самого начала
являлись лопнувшими по спине..." (напевне, з
наступним заповненням морськими водами у
середньосарматський час?).
Таким чином, концепція тектогенезу Керченського
півострова Н.І. Андрусова включає наступні положення. 1. Специфічні еліптичні складки утворилися
внаслідок бічного тиску (стиснення). 2. Керченські
антиклінальні долини є майже виключно продуктами
одного
тільки
розмиву.
3.
Синклінально-

антиклінальна складчастість Керченського півострова
сформувалася майже одночасно приблизно у
меотичний час. 3. Антикліналі і синкліналі є
складками
(а
не
структурами,
обмеженими
розломами), хоч і специфічними.
Сучасні уявлення про неотектогенез сучасної
геологічної будови та рельєфу Керченського
півострова досить ґрунтовно розкриті у згаданому
вище колективному Атласі-монографії [5]. Аналіз
концептуальних поглядів попередників цього періоду
свідчить про їх радикальну відміну від попередньої
моделі Н.І. Андрусова. Перш за все, слід зауважити
про суттєву зміну термінологічно-понятійного
апарату, який характеризувався появою нових
термінів та незначною успадкованістю понять
термінів
попередників.
Головним
чинником
формування синклінально-антиклінального рельєфу
визнано грязьовулканічні процеси.
Палеогеографічний механізм формування окремих
морфоструктур
описується наступним
чином:
завершення формування антикліналі та поява
грязьовулканічної діяльності створюють умови
створення компенсаційного прогину. Вивержена
вулканом порода відкладалася на поверхні у вигляді
сопочної брекчії і разом з іншими осадками утворює
важкий тиск, який додатково прискорює опускання
ділянок
над
грязьовулканічними
джерелами
антикліналі.

Д
Е
А.

1

1

1

Г

1

1
1

Б.
В

1
1

Рис.1. Цифрова модель сучасного рельєфу Керченського
півострова.

В результаті утворюється компенсаційна структура,
частіше округла лійка, яка обмежена кільцевим
підкидом [5]. Структури такого типу отримали
декілька назв ("викопна кальдера", "вдавлена
антикліналь",
"брахісинклінальна
структура",
"мульда" тощо), проте найширше використовується
термін "вдавлена синкліналь". Зазначимо, що по суті
такі структури є "структурами просідання" і, наразі,
не завершений аналіз питання появи та первинного
змісту терміну саме "вдавлена синкліналь", а не
"структура просідання".
Загалом, за сучасним уявленнями, для тектоніки
Керченського
півострова
характерний
розвиток
брахісинклінальних структур, розмежованих досить
широкими антиклінальними зонами з грязьовими вулканами
та їх похідними — вдавленими синкліналями [5].
Слід також додати встановлений зв'язок згаданих
морфоструктур
з
глибинними
розломами,
приналежністю до перехідних ділянок між крупними

тектонічними структурами - Гірським Кримом та
Кавказом, а також незначного впливу бічного тиску
при формуванні овальних морфоструктур.
Таким чином, сучасна концепція неотектогенеза
Керченського
півострова
включає
наступні
положення.
1. Еліптичні
форми
рельєфу
розглядаються, як структури обмежені розломами (а
не класичні складки за Н.І. Андрусовим). 2. При
утворенні
вдавлених
синкліналей
переважає
вертикальна складова геодинамічних процесів, а
горизонтальні-бічні та тангенціальні рухи хоч і
відмічаються, проте є не визначальними. 3.
Керченські вдавлені синкліналі (антиклінальні долини
за Н.І. Андрусовим) є результатом просідання купола
антикліналі внаслідок розгружування вмісту джерела
грязьовулканічної структури на земну поверхню. 4.
Грязьовулканічні явища Керченського півострова
формувалися тривалий час з першою активізацією у
чокракський час і відбувалися ритмічно (з
активізацією у чокракський, сарматський, меотичний
час, а також у пліоцені та, можливо, у антропогені). 5.
Характерними ознаками вдавлених синкліналей є
наявність
стратиграфічних
перерв.
6.
Грязьовулканічна діяльність подекуди пов'язана
накопиченням залізних руд.
Звичайно, наведені концепції не єдині, і останній
період характеризується геодинамічними уявленнями
про бічне стиснення, як основний чинник тектоморфогенезу. Вони дещо більш ускладнені [6], проте
наближені до поглядів першодослідників (у т.ч.
Н.І. Андрусова). Проте, все ж більшість інших
відомих
автору
уявлень
про
неотектогенез
Керченського півострова по суті є комбінаціями
перелічених положень обох концепцій. Як можна
переконатися, наведені концепції за більшістю
пунктів є протилежними (альтернативними) одна
одній за більшістю положень. Звичайно, поточна
модель детальніша та більш обґрунтована фактичним
матеріалом,
проте
слід
відмітити
низку
суперечностей, зокрема.
1. Головна увага приділяється явищам, які пов'язані
з грязьовулканічними процесами і менше загальному
процесу "первинного" неотектогенезу загалом та
місцю грязьовулканічних процесів у ньому.
2. Пояснення лише грязьовулканічними процесами
появи та формування морфоструктур не дає
пояснення специфіки неотектогенезу, оскільки згадані
явища мають бути похідними від неотектонічних
рухів земної кори.
3. Загальний план морфоструктур ("пластика
рельєфу"),
що
помічено
першодослідниками
Керченського півострова, досить чітко виявляє
наявність бічного тиску (стиснення), і не одного, а
низки напрямків.
4. Існує низка морфоструктур (зокрема відмічених
Н.І. Андрусовим), які не знаходять пояснення не
тільки в межах попередньої концепції, але і у сучасній
грязьовулканічній моделі. Зокрема, утворення
згаданих вище Чонгелекської, Сартської ("Г" на рис.
1) та Бурашської антикліналей, незалежно від
сутності механізму їх формування, можливо пояснити
лише за умовою декількох (принаймні більше одного)
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ритмів підняття та опускання в середині
морфоструктури.
Особливості
неогеодинаміки
Керченського
півострова
Парпачський
гребінь
Одне
з
дивовижних явищ Керченського півострова Парпачський
гребінь,
названий
вперше
Н.І. Андрусовим [1]. У вигляді лінійного об'єкту
добре
вираженого
у
рельєфі
у
вигляді
багатокілометрового гребенеподібного підвищення
простягнутого вздовж осі півострова і на сході
звивисто повертає на північ. На цифровій моделі
сучасного рельєфу (рис. 1) він чітко простежується не
тільки у вигляді вузького валу (позначений цифрою
"1"), але і як межа між "лускуватим" мезорельєфом
південніше ("Б." на рис. 1), рівнинним північніше, а
також ускладненим овальними морфоструктурами на
південному сході ("А." на рис. 1).
Застосування
палеогеографічного
підходу
дозволило встановити, що дві східні морфоструктури
("лускувата"
та
рівнинна)
характеризуються
переважно блоковим типом тектодинаміки, принаймні
для тектонічної етапності високого таксону (Н1 за
"Схемою...").
Звертає на себе увагу низка геоморфологічних,
палеогеографічних
і
геологічних
індикаторів
неотектонічних рухів, які в межах одних і тих же
територій показують протилежний напрям їх
вертикального руху.
У контексті ТСТ-аналізу ця суперечність
пояснюється тим, що наведені далі палеогеографічні
індикатори відображають неотектонічні етапи різного
віку. Так, північна (рівнинна приазовська) ділянка за
такими ознаками як врізаний характер флювіальних
процесів, субаеральний характер лесово-грунтових
товщ (рожево-сірі ділянки на карті четвертинних
відкладів, рис. 2), морфологічні особливості
Парпачського гребеня, як межі ТСТ, та інші дані
свідчать про відносне її підняття принаймні у
антропогені. В той же час широкий розвиток піщаних
кіс на узбережжі свідчить про відносне опускання
території. З урахуванням голоценового віку
зазначених піщаних кіс, можна припустити відносне
підняття у антропогені та відносне опускання у
голоцені, що відповідає ТСТ H1б (табл. 1.).
Прямо протилежна картина південніше Парпача.
Невиразна річкова мережа, високий ступінь
гідроморфізму четвертинних ґрунтових фацій (темні
оливкові та коричневі кольори на карті четвертинних
відкладів, рис. 2) та слабка дренованість території
вказують на відносне опускання території, але при
цьому спостерігаються інтенсивні абразійні процеси
при відсутності піщаних кіс, що, як правило, є
ознакою опускання території. Зазначені суперечності
пояснюються наступним чином - наприкінці
плейстоцену відбулася зміна напрямку тектонічних
рухів обох морфоструктур, проте вони знаходяться за
тектонічною етапністю цього таксону у протифазі,
про що свідчать геоморфологічні та палеогеографічні
документи описаних узбереж. Так, Арабатська коса з
даними буріння (св. 11-ск, 10-ск тощо) утворилася
лише у голоцені, а більш давні морські відклади з
карангатським типом фауни тут хоч і зустрічаються,
проте "косові фації" тут не відмічені. Протилежний
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стан на південній морфоструктурі: тут абразійні
процеси південного узбережжя Керчі зазнали
активізації тектонічного підняття лише у голоцені,
про що свідчать залишки пізньоплейстоценових
морських кіс, які простягаються у вигляді вапнякових
плит з карангатським типом на сотні метрів східніше
м. Феодосія.
Ці
особливості
дозволяють
характеризувати північну морфоструктуру, як ТСТ
Н1б, а південної - як ТСТ Н1а (табл. 1.), що
підтверджує попередні висновки, зроблені за іншими
даними.
Антецедентні Долини Аналіз рельєфу та
геологічної будови як південного "лускуватого", так і
північного рівнинного регіонів дозволяє дійти
висновку, що інверсія тектонічних рухів відбувалася
неодноразово. Документи більш давньої інверсії
простежуються у долинах річок, які з півдня на північ
перетинають Парпачський гребінь. На рис. 1 знаком
"1" позначена більшість долин, які при перетині
Парпачського гребеня стають антецедентними. Такі
долини формуються внаслідок
пропилювання
піднять, які утворюються вже після становлення
річкової мережі (див. збільшений фрагмент на рис.1).
Це свідчить про те, що Парпачський гребінь відносно
молодий, а до його утворення південна "лускувата"
морфоструктура була загалом гіпсометрично вище
північної. Все це дає можливість зробити висновок, що від
моменту становлення річкової мережі і безпосередньо до
появи Парпачського гребеня південна лускувата
морфоструктура зазнавала підняття, тоді як північна опускання. Сама лінійна структура на місці Парпачського
гребеня безумовно також існувала, проте, морфологічно
вона мала бути іншою.

Рис. 2. Фрагмент робочої карти четвертинних відкладів Керченського
півострова за результатами ГДП-200 (2007-2012 рр.).

Геологічна будова обох описаних морфоструктур
надзвичайно відрізняється і їх аналіз у контексті
відображення неотектонічних рухів підтверджує
існування ще більш давньої інверсії (можливо,
декількох) тектонічних піднять та опускань. В межах
південної морфоструктури з поверхні переважають
фації майкопської серії, час накопичення якої
охоплює кінець палеогену-початок неогену, точніше
від олігоцену до низів середнього міоцену (тарханський регіоярус). Геологічна ж будова північної
морфоструктури хоч і включає майкопські відклади,

проте вони перекриті досить потужною товщею
молодших відкладів тарханського, чокракського,
караганського та конського регіоярусів. Те, що
геологічна будова обох морфоструктур свідчить про
різний неотектонічний режим є очевидним, проте
наявні дані геологічного та геоморфологічного змісту
дозволяють зробити низку додаткових висновків: 1)
вертикальні рухи мали ритмічний характер, який
проявлявся у чергуванні етапів відносних піднять та
опускань; 2) території південніше і північніше
Парпачського
гребеня
мали
протилежний
(протифазний) характер принаймні за одним таксоном
тектонічної етапності (Н1); 3) таке протифазне
чергування відносних тектонічних піднять та
опускань існувало принаймні з початку накопичення
майкопської серії, тобто від олігоцену (ймовірно,
навіть з початку кайнозою). Кількість ритмів
підняття-опускання прилеглих до Парпачської
структури морфоструктур у олігоцен-голоценовий
час, за попередніми розрахунками, сягає чотирьох.
Як вже зазначалося, за геологічними даними
Парпачська структура проявилася ще з олігоцену,
проте дотепер досить проблематичним залишалося
питання віку утворення Парпачського гребеня як
геоморфологічно вираженої структури. Складність
питання полягала у майже повній відсутності
пізньокайнозойських
субаеральних
фацій
(палеоґрунтів) в межах більшості інших гребене
подібних структур, у тому числі Парпачського
гребеня, та інших даних (біота, алювій тощо), за
якими можна було б встановити вік його першого
підняття.
Виявлено лише декілька пунктів, де малопотужні
голоценові ґрунти у реліктових заглибленнях складені
глинистими породами з маловиразним червонястим
відтінком у нижній частині. Зазвичай, глинистий
склад та червоні відтінки сучасних ґрунтів характерні
для випадків при формування сучасного ґрунту на
давніх палеоґрунтах. Такі літологічні особливості
дозволяють визначити віковий діапазон залишків
підголоценових палеоґрунтів від пліоцену до пізнього
міоцену, проте більш точний вік наразі встановити не
вдалося.
Тектоструктура г. Опук Надзвичайно цікавий
розріз та специфічний терасовий рельєф на території
г. Опук (південна межа Парпачського гребеня, "В" на
рис. 1) дозволив отримати більш певну вікову
інтерпретацію його неотектонічного розвитку. У
морфоструктурному
і,
до
певної
міри,
неотектонічному, сенсі ця гора нами розглядається як
кінцева південна частина Парпачського гребеня. На
східному схилі цієї гори виявлено дві стінки зсувів,
які дуже вдало розкрили будову серії похованих
балкових терас з палеоґрунтами, вік яких завдяки
досить виразними морфологічним характеристикам та
повноті
розрізів
вдалося
ідентифікувати.
Встановлено, що ця ґрунтова товща сформувалася на
протязі лубенського, завадівського, кайдацького,
прилуцького та витачівського етапів. Незважаючи на
те, що розріз розташований в нижній частині г. Опук
(~1\7), проте характер балкових терас, а також
особливості рельєфу вище по схилу, дозволили
прослідкувати більш давні терасові комплекси.

Застосування
методів
ТСТ-аналізу,
палеопедологічного та терасових рядів дозволили
встановити вище лубенського терасового комплексу
ще три генерації терас - ранньочетвертинний,
пліоценовий та пізньоміоценовий ("понтичний").
Балки найдавнішої третьої генерації спостерігаються
безпосередньо нижче рівнинного вододільного
простору г. Опук і представлені широкими, крупними
та розлогими, переважно висячими балками. За
низкою даних, ці балки мали утворюватися у
знам'янський,
іванківський
та
любимівський
палеогеографічні етапи пізнього міоцену (віковий
еквівалент існування водойм з понтичним типом
фауни). Між "нижнім" четвертинним терасовим
рельєфом поздовжньотерасового типу та схилом з
пізньоміоценовими висячими балками на майже
третині схилу г. Опук спостерігається схил з дуже
невиразним досить похилим поздовжньотерасовим
терасовим
рельєфом,
який,
відповідно,
міг
сформуватися лише у пліоцені. Опрацьовані дані
дають можливість визначити тип ТСТ за всіма
таксонами: Н0а, Н1б, Н2б та Н3а.
Антецедентні долини Парпачського гребеня Для
встановлення віку Парпачського гребеня також
досліджено низку антецедентних долин, які його
прорізають (пункти "1" на рис.1). Для ТСТ-аналізу та
вікової ідентифікації елементів рельєфу використаний
метод аналізу конфігурації терасового рельєфу, який
оснований на залежності інтенсивності врізання
водотоку від інтенсивності підняття території. Ця
закономірність проявляється у зміні кутів нахилу
терасового схилу долини водотоків залежності від
інтенсивності тектонічного підняття. Таким чином,
поперечний профіль схилу терасового походження
долини водотоку у графічному зображенні може
розглядатися як графік зміни інтенсивності
тектонічного підняття території - більший нахил
терасового рельєфу відображає більшу швидкість
тектонічного підняття, менший його нахил - меншу
швидкість. При дослідженні антецедентних долин
Парпачського гребеня встановлено, що у більшості
випадків їх схили складаються з двох різних за
нахилом частин - більш похилої верхньої, та
крутосхилої нижньої. Перехід між ними чіткий,
подекуди різкий (фотопанорама долини, рис. 3). Таке
ж співвідношення різновікових терасових рельєфів
простежується і у долинах водотоків північніше
Парпачського гребеня, з тією відмінністю, що верхняпохила частина терасового рельєфу тут майже
горизонтальна та доверху без помітного перегину
зливається з нетерасовим вододілом. Особливо це
стосується пригирлових частин долин водотоків на
азовському узбережжі північної ТСТ (рис. 1.).
Тектоструктура Парпачського гребеня Як вже
зазначалося, розрізів, які дали б можливість
встановити вік верхньої похилої частини терасового
рельєфу долин в межах північної рівнинної ТСТ не
виявлено, проте поодинокі розрізи нижньої частини
схилів долин дозволили встановити четвертинний вік
формування крутосхилої частини їх терасового
рельєфу.
Співвідношення
розмірів
верхнього
(похилого) і нижнього (крутосхилого) схилів
Парпачського гребеня та долин північної ТСТ

211

аналогічна
співвідношенню
плейстоценового
(нижнього) та пізньоміоцен-пліоценового терасових
рельєфів території Українського щита та Середнього
Дністра і відповідає типу Н1б.
Таким чином, всі наявні дані дають однаковий
віковий діапазон щодо віку формування Парпачського
гребеня - пізній кайнозой-сучасність. Від початку
пізнього кайнозою (у розумінні М.Ф. Веклича - від
початку знам'янського етапу, табл. 1, тобто на межі
меотис-понт), розпочалося слабке підняття що
зумовило утворення Парпачського гребеня як
морфологічно вираженої структури. Це слабке
підняття подекуди (південному заході) було більш
інтенсивним і тривало до кінця пліоцену. На у
берегівський, подекуди крижанівський, етапи (тобто
на межі пліоцену та плейстоцену) відбулося різке
збільшення інтенсивності підняття, яке тривало до
бузького етапу включно і від початку дофінівського
етапу до сучасності підняття знову майже
призупинилося.
Слід
зазначити,
що
наведений
аналіз
неогеодинаміки стосується переважно неотектонічних
рухів одного таксону - Н1. Проте характер рельєфу
(особливо поперечних профілів долин водотоків та
просторової конфігурації річкових систем) свідчить
про те, що в межах однорідних за згаданим таксоном
ритміки територій виділяються тектоструктури
меншого таксону. Це стосується як південної
("лускуватої", майкопська), так і протифазної їй
північної морфоструктури. Морфологічна відмінність
цих підлеглих морфоструктур по простяганню
обумовлена специфікою тектонічної етапності
тектоструктур менших таксонів. На рис. 1 рисками на
Парпачському гребені позначені межі морфоструктур
меншого порядку, які простежуються як на південній,
так і північній морфоструктурах. Більшість з них
встановлені у якості розломів і які мають власні
назви.
Тектоструктури
овальних
морфоструктур
Принципово
інший
характер
неотектонічної
геодинаміки східної (північно-східної) морфоструктури, характерною рисою якої є наявність
морфоструктур овальної форми. Як вже зазначалося,
пункт спостереження г. Опук дозволив визначити
ТСТ Парпачського гребеня як Н1б, а більшість інших
пунктів спостереження свідчать, що він є крайовою
частиною північної тектоструктури (Н1б). Ця
обставина дозволяє віднести територію поширення
овальних морфоструктур також до ТСТ Н1б, що і
було підтверджено в інших пунктах спостереження.
Одразу виникло питання про те, чи однакова
тектонічна етапність в середині антикліналей та
ділянок поза їх межами. Різний характер тектонічної
етапності в межах та поза межами антикліналей
свідчив би про різний тектонічний режим в таких
морфоструктурах та поза їх межами і підтверджував
би тектоструктурне їх походження, а однаковість
вказувала б на плікативний принцип формування
овальних морфоструктур. Проте, перші ж спроби
встановлення типу тектоструктур наштовхнулися на
непередбачені труднощі. Перш за все наявність у
геологічній будові чергувань щільних вапнякових
пластів і нещільних глинистих, а також суттєва зміна
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кутів та напрямів падінь пластів суттєво
"викривлювали" терасовий рельєф, що значно
утруднювало його використання для тектоструктурної
ідентифікації. Після того як були встановлені шляхи
врахування специфіки геологічної будови при
формуванні терасового рельєфу, виявлена інша
складність - нелінійний характер зміни амплітуди
тектонічних рухів по площі овальних морфоструктур.
Як
вже
зазначалося,
до
дослідження
неогеодинаміки
Керченського
півострова,
на
території України були виявлені лише тектоструктури
блокового типу, які характеризувалися незмінністю
амплітуди тектонічної ритміки в межах одного блоку.
У поодиноких випадках (зокрема, в долині р. Рось)
виявлена значна латеральна зміна амплітуди в межах
одного "блоку", проте вона носила лінійний характер і
описувалася як явище тангенційного нахилу блоків.
Лише в межах Чоп-Мукачівської структури
Закарпаття
встановлений
та
обґрунтований
нелінійний тип збільшення амплітуди до "ядра"
западини, тобто при однаковій ритміці всієї
структури, амплітуда вертикальних піднять та
опускань в осьових-центральних і крайових ділянках
відрізняються в декілька (можливо, десятків) разів.
Проте це явище встановлено для частини крупної
структури (інша частина розташована поза межами
України) і розглядалося як певний унікальний для
України неотектонічний феномен. З огляду на
принципову відмінність такого типу тектоструктур,
вони отримали власну назву - ТСТ "мембранного"
типу. На відміну від блокового типу тектодинаміки,
вертикальні рухи таких тектоструктур подібні до
рухів розтягнутої на кільці еластичної мембрани осьові частини мають більшу амплітуду, яка
поступово і нелінійно зменшується до зовнішнього
краю. Аналіз рельєфу та геологічної будови овальних
морфоструктур Керченського півострова дозволив
дійти висновку, що всі вони є мініатюрними (у
порівнянні з Закарпатськими) тектоструктурами саме
мембранного типу.
Зазначимо,
що
терміни,
які
традиційно
використовуються для описаних морфоструктур з
геодинамікою "мембранного" типу нами свідомо не
використані з огляду на невідповідність понять. Так
поняття "синкліналь" та "антикліналь", у сенсі
Андрусова, мають плікативне (а не розломноструктурне) підґрунтя, а "вдавлена синкліналь" не
інваріантна поняттю тектоструктура.
Роботи зі систематизації даних для обґрунтування
тектонічної
моделі
утворення
та
розвитку
морфоструктур Керченського півострова ще не
завершені, проте фактичні дані дозволяють зробити
наступні висновки: 1) овальні антикліналі мають
тектоструктурне походження та 2) за неотектонічним
походженням вони є тектоструктурами мембранного
типу. Іншими словами, ділянки в межах овальних
морфоструктур та ділянки поза їх межами мають
відмінну (різну) ритміку вертикальних тектонічних
рухів, принаймні, за одним таксоном тектонічної
етапності, і при цьому, амплітуда відносних тектонічних піднять-опускань зростає від краю морфоструктури до її середини.

Далі наведений один з геоморфологічних пунктів
спостереження, який один з небагатьох достатньо
однозначно свідчить про те, що зовнішній край овальних морфоструктур уособлює межу тектоструктур з
різним тектонічним режимом вертикальних рухів.
На фотопанорамі рис. 3 зображена антецедентна
долина водотоку, який перетинає південну межу
овальної морфоструктури (Тоганашська антикліналь,
пункт "Д" на рис. 1), яка у рельєфі простежується у

вигляді гребеня. Зліва центральної частини панорами
можна бачити терасовий останець (т), який фіксує
межу між різними типами поперечних профілів
долини. Вище за течією (вправо, ділянка А) схили
долини спрямлені та мають вузький тальвег, тоді як
нижче за течією згаданого останця (вліво, ділянка Б)
схили долини мають коритовидну долину з виразним
уступом приблизно посередині її схилів та широким
тальвегом.

Рис. 3. Зміна конфігурації схилу долини на межі тектоструктури. Вліво - вигнуті прямовисні схили (коритовидна долина), вправо - спрямлені
схили (V-подібна долина). На межі тектоструктур спрямлений схил та терасовий останець

.

Межа тектоструктур шириною близько 5 м
простягається по зовнішньому краю морфоструктури,
представленому у вигляді гребеня. В межах
антецедентної долини ця межа простежується у
вигляді вузької смуги спрямлених схилів, що,
ймовірно, обумовлено підвищеною тріщинуватістю
(кліважем). Польові дослідження долини вище та
нижче даного пункту підтвердили продовження
коритовидного характеру долини нижче за течією, та
V-подібного її характеру вище за течією, що є
додатковим підтвердженням різного тектонічного
режиму всередині морфоструктури та поза її межами.
Низка розрізів четвертинних відкладів нижче за
течією описуваного пункту дозволили встановити вік
описаних схилів як четвертинний, що відповідає
невисокому таксону тектонічної етапності, а саме Н2.
Таким чином, зовнішня ділянка (на фото зліва)
відповідає ТСТ Н2б, а ділянка в середині
морфоструктури - Н2а (див. табл. 1).
Аналогічне явище, де по хребту гребеня також досить
виразно відображається різкий перехід одного типу
терасового рельєфу на інший, відмічено ще у 3-х місцях,
проте наведений приклад є одним з найбільш зрозумілих в
рамках наведеного переліку методів ТСТ-аналізу.
Недостатньо опрацьованими залишаються ще
декілька питань. Одним з таких є питання
неотектонічних особливостей тектоструктур поза
межами овальних морфоструктур (синкліналей за
Н.І. Андрусовим). Аналіз наявних даних (пунктів
спостереження) щодо цього ще не завершений, проте
наразі більшість даних вказує на те, що
тектоструктури між овальними морфоструктурами
мають скоріше блоковий тип неогеодинаміки, ніж
мембранний
(що,
до-речі,
узгоджується
з
теоретичними
уявленнями
просторовогеодинамічного механізму тектоструктур).
Ще одне питання потребує поглибленої уваги - чи
утворилися всі морфоструктури (овального типу)
Керченського півострова одночасно (за Андрусовим),
чи вони закладалися у різні етапи (за сучасними
уявленнями).
Проведені
польові
дослідження

підтверджують думку сучасних дослідників про
неодночасне зародження різних структур. Зокрема,
унікальний розріз південніше м. Іллічове ("Е" на рис
1.), де давні (тарханські?) конгломерати з ознаками
субаерального
звітрювання,
перекриваються
морськими відкладами, свідчить про надзвичайно
інтенсивні коливальні тектонічні рухи у той час. Хоча
слід зазначити, що структури цього віку не знаходять
свого відображення у сучасному рельєфі. Наряду з
цим підтверджені морфоструктури ("антикліналі")
сарматського
(Тобечицька
та
Тоганашська),
пізньоміоценові (зокрема, Опукська) та пліоценового
(зокрема, Солдацька) віку закладання.
Залишається також відкритим питання поставлене
ще Н.І. Андрусовим про природу декількох (трьох?)
напрямків
бічного
стиснення,
яке
добре
простежується у рельєфі і чітко видно на цифровій
моделі (стрілочками вказані напрямки бічного
стиснення). Тоді він заперечив ідею інтерференції
бічного тиску різного напрямку та віку, мотивуючи
одновіковістю походження складок Керченського
півострова. Докази різного віку започаткування
закладання різних морфоструктур примушують
повернутися до цієї думки. При цьому можливі два
варіанти: 1) кожен етап активізації утворення
овальних морфоструктур характеризувався різним
напрямком бічного тиску (стиснення), 2) кожний
таксон тектонічної етапності має самостійний
напрямок бічного тиску. Остання версія, на нашу
думку більш прийнятна.
Висновки Підсумовуючи, можна зробити наступні
висновки про особливості та закономірності
неогеодинаміки Керченського півострова:
1.
Розвиток та формування всіх крупних та локальних
морфоструктур Керченського півострова відбувався
шляхом ритмічних вертикальних піднять-опускань. 2.
Неотектонічна
ритміка
має
таксономічний
(ієрархічний) характер і на Керченському півострові
встановлено її 4 таксони. 3. Ритміка вертикальних
тектонічних
рухів
викликана
ритмікою
субгоризонтальних (бічних) стиснень-розтягнень, при
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цьому кожний таксон ритміки має власний напрямок.
4. Парпачський гребінь є межею двох тектоструктур,
які знаходяться за у протифазі за тектонічною
ритмікою вертикальних рухів крупного таксону (Н1).
5. Морфоструктури по обидва боки Парпачського
гребеня
характеризуються
неогеодинамікою
блокового типу. 6. Північна морфоструктура у
пізньому
кайнозої
характеризується
слабким
підняттям у пізньому міоцені та пліоцені, більш
інтенсивним
підняттям
у
плейстоцені
та
призупинення наприкінці плейстоцену і в голоцені
(ТСТ
Н1б).
7.
Південна
морфоструктура
характеризується протифазною ритмікою - досить
інтенсивне
підняття
у
пліоцені
змінилося
призупинкою у плейстоцені та активізацією підняття
наприкінці плейстоцену і в голоцені (ТСТ Н1а). 8. За
типом неотектонічної етапності територія поширення
овальних морфоструктур за таксоном тектонічної
етапності Н1 аналогічна північній тектоструктурі
(ТСТ Н1б). 9. За типом неотектонічної етапності
Парпачський гребінь відноситься до північної
морфоструктури (ТСТ Н1б). 10. Південна (лускувата),
північна (рівнинна) та північно-східна однорідні за
тектонічною ритмікою таксону Н1, проте складаються
з морфоструктур, які відрізняються тектонічною
ритмікою менших таксонів (Н2 та Н3). 11. Овальні
морфоструктури мають тектоструктурний, а не
плікативний геологічний зміст, проте відрізняються
специфічним
(мембранним)
характером
тектодинаміки. 12. Ділянки поза межами овальних

морфоструктур
характеризуються
характером тектодинаміки.
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In the article reviews the problems of morphostructures
formation and geodynamics of Kerch Peninsula. Explains
a new technique of neotectonic studies. Analyzed view
point of precursors in Neotectonic. Proposed a new model
of neo-tectonic genesis late Cenozoic, based on laws of
tectonic stages and stratification of the lithosphere.
Represented materials disclose certain aspects of the
paleogeographic and neotectonic model of forming
morphostructures Kerch Peninsula.

Глаголев В.А., Шабанова Т. А.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОМИНЕРАЛОВ
Интенсивное изучение нановещества ведётся около 30 лет, активное техническое использование еще
меньше, но процессы, в которых образуются наночастицы, существуют на Земле столько же, сколько существует планета.
Нанотехнологии, лавинообразно развивающиеся в
самых передовых областях техники, основаны на синтезе наночастиц и наноматериалов. Изучение природных нанообразований разительно отстает от изучения
искусственных, а результаты с трудом находят применение в устаревающем горно-металлургическом
комплексе производств. Однако исследование и использование этой части минерального царства неизбежно, не только потому, что именно ими представлена существенная часть запасов многих полезных
ископаемых, но и потому, что игнорирование этого
факта приводит к неоправданному и опасному рассеянию наночастиц в окружающей среде и снижает
эффективность переработки.
Используя аналогию между условиями реакций в
искусственных и природных процессах, можно отметить закономерности формирования нановещества в
геологических процессах. Наше сообщение основано
на анализе и обобщении литературных данных о наиболее известных способах получения наночастиц, и
по результатам проведенных в лаборатории микро- и
наноминералогии ИГН исследований природного и
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синтезированного в различных институтах нановещества.
Методы получения нановещества традиционно делятся на две большие группы обычно называемые «снизу-вверх» и «сверху-вниз». В первом случае это рост и во втором случае - измельчение вещества до
наноразмеров. Эти размеры охватывают диапазон от
единичного атома до уровня, при котором дальнейшее увеличение частиц ведет к исчезновению размерных физико-химических эффектов (до 100 нм хотя бы
по одному измерению). Разделение методов синтеза
проведено по фазовому составу реакционной среды и
особенностям процесса, хотя разделение это, очевидно, довольно условно
- Синтез наночастиц в расплавах определяется,
прежде всего, характером равновесия фаз и скоростью
изменения термодинамических параметров. Основная
проблема здесь состоит в том, что из-за большой скорости диффузионного массопереноса при высоких
температурах трудно остановить процесс на стадии
когда твердая фаза уже достигла наноразмеров. Аналогичное положение имеет место и в природных условиях, где естественный «реактор» сотрясается тектоническими ударами, резкими скачками давления
при формировании разрывов, обладает интерстициальными ловушками дефектных зон, межзерновых
контактов, на поверхности спайности. Максимальные
скорости охлаждения достигаются в эффузивном про-

цессе при контакте с водой и в пепловых выбросах.
Например - нано- и микрочастицы самородных металлов –
Fe, Al, Zn, Cu, W, Ag и др. в эруптивных пеплах вулканов
Камчатки [1].
- Получение наночастиц из жидкой фазы проходит в
двух основных вариантах. Первый вариант синтеза связан с
протеканием химических реакций. При восстановлении
неорганическими и органическими веществами получают
металлические или металлоксидные наночастицы. Весьма
распространен так называемый – «золь-гель метод». Его
последовательные стадии – получение растворов исходных
веществ, затем образование коллоидных систем – золей,
переходящих по мере потери воды в гели, с образованием
структурированных коллоидных систем достаточно стабильных и стабилизирующих наночастицы захваченные в
этом субстрате. Наиболее наглядным природным процессом такого рода, служит образование гидрогелей кремнезема с захватом наночастиц благородных металлов или
оксидов металлов. Так образуются, например, декоративные агаты.
Во втором варианте - образование наночастиц связано с
изменением термодинамических параметров раствора. Все
эти процессы хорошо соответствуют условиям литогенеза,
выветривания, гидротермального и гидрогенного минералообразования. Примером этих процессов могут служить
«черные курильщики».
- Получение наночастиц из газовой фазы основано на
конденсации и осаждении. Топохимические реакции протекают при восстановлении, окислении, разложении или
химических превращениях при взаимодействии частиц с
газовой фазой в момент конденсации. Многие вещества
уже в газовой фазе существуют в виде кластеров, другие
образуют кластеры при потере энергии и, в ходе дальнейшей конденсации, образуются наночастицы: металлов (Al,
Sn, Ge и др.), сплавов, углерода, окислов, нитридов, карбидов, силицидов, сульфидов и других соединений.
Для геологов существенно, что газофазные химические
реакции синтеза часто проводят в проточных реакторах с
реакционной зоной, изготовленной из кварца, керамики
или глинозема, то есть наиболее распространенных компонентов земной коры. Высокую флюидную активность Земли и широкое распространение месторождений эксплозивного генезиса отмечали многие исследователи. В работах
Пронина, Маракушева и др., отмечается значительность
процессов дегазации и флюидных взрывов в формировании уникальных месторождений (Бушвелд, Садбери,
Хаммерсли). [2]
- Ударно-волновой или детонационный синтез можно
считать разновидностью газофазного метода. Высокие
температуры и давление, создаваемые мощными взрывчатыми веществами (>3000К и десятки гектопаскалей) за
короткое время (десятки и сотни наносекунд) способны
создавать упорядоченные диссипативные наноразмерные
структуры алмаза, нитрида бора, металлов и их оксидов.
Намного большие энергия, объемы и разнообразие состава
вступающих в реакции веществ в природных сейсмических, эксплозивных и импактных процессах делают перспективными обширные области их проявления для поисков нановещества.
- Механохимический синтез – представитель методов
«сверху - вниз». Механическое воздействие при измельчении материалов является импульсным и локальным. Возникающие поля напряжений существуют только в момент

соударения частиц и в короткое время после него. Воздействие энергии, выделяющейся при высокой степени неравновесности во время удара или истирания, из-за низкой
теплопроводности большинства твердых тел приводит к
тому, что какая-то часть вещества находится в виде ионов и
электронов – в состоянии плазмы. Таким способом можно
получать нанопорошки с размером частиц от 200 до 5-10
нм. Механосинтезом из смеси металла и углерода получены частицы TiC, ZrC, VC, NbC, WC-Co с размером 7-12 нм,
из углерода и кремнезема получены нанокомпозиты с особыми свойствами.
Эти процессы аналогичны локальным процессам в тектонических зонах, где термодинамические условия и разнообразие исходных веществ перекрывает все лабораторные возможности.
- Биохимические методы получения наноматериалов
используют способность живых организмов, например,
микроорганизмов, производить минеральные наночастицы
и наноструктуры. В геологии давно ведется изучение ископаемых микроорганизмов и их влияние на формирование
минерального вещества. Новый уровень исследований,
ориентированный на наноразмерные объекты обеспечит
достаточно легко прогнозируемые результаты. Такие работы уже опубликованы.
Осталось относительно немного способов получения
наночастиц в лабораторных условиях, для которых трудно
пока найти природные аналогии, но это не значит, что их
нет в природе. Кратковременный вакуум и высокие температуры плазменных вихрей существуют и в микрополостях
кавитационных пузырьков при прохождении сейсмических
волн в водонасыщенных горизонтах и в вулканических
взрывах с разрядами молний.
Мы, в краткой форме, отметили многообразие природных процессов, в которых наноформы вещества должны
образовываться уже в силу их совпадения с лабораторными условиями и, следовательно, обозначили область поиска и возможность исследования таких объектов. Например,
морфоструктур, показнных на рисунке 1.
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Рис. 1. ПЭМ – фотографии углеродсодержащих частиц. Зональные – а, металлсодержащие (Au) капсулы [3] – б, нурназен (фуллерит)
– в, тубулены – г, мобилизация углерода аморфной подложки – д.

Во всех рассмотренных нами физико-химических
процессах осуществление преобразования связано с
наноразмерами зоны реакции. По тезаурусу РосНАНО «нанореактор, nano-reactor» это «реактор» для
осуществления химических реакций в ограниченном
объеме, размер которого не превышает 100 нм хотя
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бы по одному из измерений и ограничен физически
размерами элементов упорядоченной структуры,
внутри которой реализуется превращение - слоистой
структуры, пор и т.д.» [4]. Однако, мы считаем, что
это определение является частным случаем.
По нашему мнению, наиболее общим моментом
определяющим образование и стабилизация нановещества и наноминералов, в частности, является наноразмерная реакционная зона. Параметры такой зоны,
в которой образуются и останавливаются в дальнейшем росте наночастицы, определяются не только границами раздела фаз (одной из них может стать стенка
(оболочка) реактора), но и градиентами термодинамических условий – температуры, давления, а также и
временем существования этих условий.
При электронно-микроскопических исследованиях
фуллеренов нами были отмечены некоторые условия
образования фуллеритов (фуллеренов) в условиях
вакуума [5]. Фактически в ходе наблюдения были
воссозданы условия, приводящие к возникновению
наноразмерной реакционной зоны, но в отличие от
приводимого РосНАНО определения – зона не ограничена «… физически размерами элементов упорядоченной структуры...». Границы установленной нами
зоны, как было показано в работах [5,6], в первую
очередь задаются параметрами, определяющими величину коэффициента Кнудсена и размерами σ – расстоянием от частицы, где возможно проявление турбулентных течений. Известно, что при коэффициенте
(Kn ≤ 1) вязкость системы считается достаточной для
возникновения диссипативных структур. Но неоднородность прогрева в нанообъеме приводит к возникновению сдвига скорости конвективного потока и
образованию мелкомасштабных вихрей. Образуются
тороидальные структуры, которые, как известно, обладают свойством спаривания и, в результате могут
сформировать двухстеночную структуру. Проведённая математическая оценка обосновывает применимость вихревой модели для наноразмерной области и
вероятность образования наноразмерных структур.
Подтверждением этого факта может стать то, что
при формировании тороидальных структур образуются зоны мобилизации аморфного углерода подложки
(рис.1д). Перемещение «активной» частицы по
аморфной угольной подложке при воздействии пучка
электронов является для электронной микроскопии
достаточно распространённым явлением. Передвигающаяся частица (согласно карбидному механизму)
взаимодействует с аморфным углеродом плёнкиподложки, что приводит к некоторой структуризации
аморфного углерода по следу перемещающейся частицы. Движение вызвано многократным повторением
процесса роста до определённого предела углеродсодержащей трубки (рост от подложки) и последующим
возвратом частицы катализатора на подложку [6]. В
этом случае физическим ограничением объема реакционной области переструктуризации является в первую очередь объём и свойства «активной» частицы частицы катализатора. На поверхности аморфного
углерода отмечено появление новой углеродсодержащей фазы, содержащей металлическую фазу
(рис. 1д).
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Особо отметим, что все приведённые в статье наноразмерные реакционные зоны проявились при воздействии на образец магнитного поля, пучка электронов, в условиях вакуума. Такое преобразование наночастиц в локально возникающих наноразмерных реакционных зонах, вероятно, является достаточно распространённым явлением и вне колонны электронного микроскопа [6].
Исследование образования твёрдых частиц оксидов кремния, формирующихся из кремнекислот показало, что возможное локальное незначительное изменение в концентрационно-термодинамической среде
кремнекис-лоты приводит к одновременному появлению кристаллитов, кластеров и полимерных образований оксидов кремния [7]. В дальнейшем могут образоваться «в теле» одного индивида области с наноразмерными перепадами концентрации отдельных фаз
(рис. 2а). Такие фазовые обособления являются «затравками» роста различных по структуре индивидов
на исходной «матрице».
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Рис. 2 – ПЭМ- фотографии. Разделение фаз оксидов кремния
внутри одной частицы - а, плоскостной наноразмерный кристалл
кварца с загнутым краем - б, округлые частицы кремнезоля - в.

На рисунке 2б показан кристаллический наноразмерный двойник образованный молекулами или, возможно,
кластерами оксидов кремния. Агломерат округлых частиц,
не имеющих кристаллической структуры дальнего порядка
(рис. 2в) [8]. В результате можно сделать следующие выводы:
1. Широкое распространение в природе условий,
аналогичных условиям лабораторного синтеза нановещества неизбежно приводит к поиску наночастиц и наноструктур в различных геологических формациях. Наиболее
распространённые виды наночастиц с привязкой к условиям синтеза, могут указывать на природные процессы и
определять направленный поиск характерных для данных
условий морфоструктур наноиндивидов.
2. Разнообразие условий формирования реакционных
наноразмерных зон с определённым набором термодинамических условий в течение определённого промежутка
времени, может явиться ограничением области, пригодной
для появления устойчивых наноразмерных индивидов (которые затем могут формировать более сложные морфоструктры). Возникновение квазиустойчивых зон роста наноразмерного вещества прослеживается во всех упомянутых
ранее процессах, имеющих более «мягкие» условия, чем в
вакуумной среде микроскопа.
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Glagolev V.A., Shabanova T.A. PROSPECTS OF
NANOVINIRALS
Nanomaterials it is widely distributed in the nature. Main
principles of methods of synthesis nanomaterials and natural
processes corresponding to them are considered

Жаркова Н.И., Гараева А.Н.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА ОТ УЩЕРБА ОТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА КАЗАНИ (РОССИЯ)
Территория г. Казани характеризуется расширением
и уплотнением городской застройки, строительством
зданий повышенной этажности, активным освоением
подземного пространства. В настоящее время техногенная трансформация геологической среды наиболее
динамично проявляется в пределах Вахитовского
района – историческом, культурном и экономическом
центре г. Казани.
В физико-географическом плане исторический
центр города располагается в пределах междуречьях
рек Волги и Казанки и характеризуется сложными
инженерно – геологическими условиями:
- Исследуемая территория расположена в пределах
четвертичной аккумулятивной террасированной поверхности осложненной многочисленными овражно-балочными системами.
- Грунтовые толщи северо-западной части района
помимо плиоцен-четвертичных аллювиальных песчано-глинистых отложений характеризуются присутствием сложнопостроенной преимущественно
карбонатной толщи средней перми.
- Глубина залегания УГВ в пределах низких террас,
как правило, составляет от 0,5 до 3,0 м, В пределах
высоких террас — более 10,0 – 25,0 м [2,3].
- В верхней части разреза залегает «слабая» богатая
органикой весьма неоднородная толща разнородных
насыпных грунтов мощностью до 12 м.
Столь сложное сочетание геоморфологических,
геологических
и
гидрогеологических
условий
предопределило развитие целого спектра развития
экзогенных геологических процессов (ЭГП): карстово –
суффозионные и эрозионные процессы, а также
гидротехническое строительное подтопление. Указанные
процессы весьма неблагоприятны для городского
хозяйства и социально-экономической сферы [2,3].
Для обеспечения безопасности населения и
строительных объектов, была проведена оценка
геологического
риска
с
использованием
математических расчетов для интегральных и
индивидуальных физических, экономических и
социальных рисков, нашедшие отражение в серии
соответствующих карт. Это и являлось основной
целью работы.

Физический, экономический и социальный риск
рассчитывались по методике Института Геоэкологии
РАН на основе многолетних исследований инженерно-геологических условий г.Казани коллективом
кафедры общей геологии и гидрогеологии КФУ, а
также по данным, основанным на личных
наблюдениях. Некоторые параметры (социального и
экономического характера) были заменены на
аналогичные параметры для г. Москвы [1,2,3].
В настоящее время полученные авторами результаты могут быть использованы в сфере городского
хозяйства для обоснованного снижения целого
спектра рисков и возможных ущербов, а также у
страховых, налоговых служб, МЧС и службы
здравоохранения.
Методика
оценки
геологического
риска
Физический, экономический и социальный риск
рассчитывались по методике Института Геоэкологии
РАН
на
основе
многолетних
исследований
инженерно-геологических условий г.Казани коллективом кафедры общей геологии и гидрогеологии
КФУ, а также по данным, основанным на личных
наблюдениях. Некоторые параметры (социального и
экономического характера) были заменены на
аналогичные
параметры
для
г.
Москвы.
Соответственно
теории
оценки
природных
(физических) рисков расчеты производились по
следующим формулам [3]:
1)
Оценка физического риска
Rf (H) = P*(H)*Df (H) ,
(1)
Df(H) = Vf(H)* S0 = (SH * S0)/ St , (2)
Формула (1) характеризует полный физический риск
поражения территории, где P*(H) – частота возникновения опасности Н, численно равная ее статистической
вероятности (случ/год); Vf(H) – уязвимость территории
для опасности Н; Df(H) – материальный ущерб, представленный в виде площади, пораженной при единичном
проявлении опасности Н; SH – площадь поражения
опасностью Н; S0 – площадь объекта; St –оцениваемая
территория.
2) Оценка экономического риска
(3)
Rе (H) = Rf (H)* dе *а,
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где Rf (H) – физический риск потери земель, случ/год; dе
– плотность национального богатства, млн.у.е; а –
экономическая уязвимость здания.
3) Оценка социального риска
Rs (H)= Rf (H)* dp
(4),
где dp – плотность населения, чел/га.

При оценке опасности Н использовались средние
значения размеров и частоты возникновения
процессов, а также вероятности поражения и
уязвимости для них здания и населения.
При одновременном проявлении на определённой
площади нескольких экзогенных процессов, интегральные
физический, экономический, социальный риски (ущербы)
количественно и пространственно принимались равными
наибольшему
из
индивидуальных
физических,
экономических,
социальных
рисков.
Согласно
вышеуказанному принципу, для расчёта интегрального
риска
на
исследуемой
территории
значения
индивидуальных рисков поэтапно сравнивались друг с
другом, а затем интегральный риск приравнивался к
максимальному
значению
того
или
иного
индивидуального риска (рис. 2).
Краткая характеристика результатов Серия
построенных карт, отражающих геологический риск,
возможный экономический ущерб и вероятные
человеческие жертвы от опасных геологических
процессов на территории исторического цента (в
границах Вахитовского района г. Казани) приведены
в таблицах 1 - 4.
Проведённые исследования показывают, что северозападная
часть
исследуемой
территории
характеризуется повышенными значениями риска,
обусловленными карстовой опасностью. Максимальная вероятность риска составляет 1 случай за 10 лет,
экономический ущерб – 22, 5 млн. у.е., а социальный
риск – 4 чел. за 100 лет. Наименьшая вероятность на
данном участке составляет 3 случая за 1000 лет,
возможный экономический ущерб – 100-150 тыс. у.е, а
социальный риск – 1 чел. за 1000 лет. Вероятность
гидротехнического подтопления здесь весьма мала.
Территория занятая низкими террасами характеризуется
риском обусловленными карстовой опасностью и
гидротехническим подтоплением. Вероятность карста
здесь составляет 1 случ. за 1000 лет, экономический ущерб
– 50-100 тыс. у. е., социальный риск – 1чел. за 1000 лет.
Вероятное повышение уровня грунтовых вод составляет
0,5 м, экономический ущерб – 500-700 тыс.у.е.
Остальные участки характеризуются широким развитием
гидротехнического подтопления и малой вероятность
карста. Вероятное повышение уровня грунтовых вод
составляет от 0,5 до 1 м., возможный экономический
ущерб – 500 - 1000 млн.у.е. (рис. 3). Вероятность карста – 12 случ. за 1000 лет, возможный экономический ущерб – 50500 тыс. у.е., вероятный социальный риск – 1 чел. за 1000л.
Вдоль левого берега р. Казанки и на уступах террас
развиваются оползневые процессы. — Вероятность
проявления оползневых деформаций составляет 1-2 случ.
за 1000 лет, возможный максимальный экономический
ущерб – 600 тыс. у.е., вероятный социальный риск – 1
человек за 1000 лет. Итоговая возможная пораженность
оцениваемых зданий от карстово-суффозионного процесса
составляет 30%, от оползнеобразования — 13%, от
гидротехнического подтопления — 42%.
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Рис. 1. Геологический разрез «р. Казанка – ул. Кремлёвская – ул.
Хади Такташ», северо-запад — юго-восток».

Рис.2. Блок-схема расчета индивидуального риска.
Условные обозначения: R1, R2, R3, Rn- индивидуальный
физический, экономический или социальный риски, Rt –
интегральный физический, экономический или социальный
риски.

Проведенные исследования показали весьма высокую
зависимость социально-экономической сферы исторического центра города от экзогеодинамических условий.
Максимальными
значениями
физического,
экономического и социального риска характеризуется
северо-запад района — Кремлёвский холм и окрестности
ул. Кремлёвской. Основная причина столь высокого
геологического риска – широкое развитие карстовосуффозионных процессов, высокая плотность населения,
плотная застройка.
Остальная часть исследуемой территории, как правило,
характеризуется не столь высокими значениями геологического риска, что обусловлено менее сложными
инженерно-геологическими условиями и меньшей
плотностью населения.
Устойчивого и безопасное развитие исторического
центра г. Казани непременно должно базироваться на
снижении геологического риска, которое, в свою
очередь, должно опираться на постоянный контроль
активности геологических процессов (мониторинг) и
на комплекс тщательно спланированных мероприятий
по инженерной защите сооружений. Рекомендуемые
меры позволят значительно снизить экономический и
социальный риск от экзогенных геологических
процессов в пределах центральной части города.
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Zharkova N.I, Garaeva A.N. RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT DAMAGES TO THE GEOLOGICAL
PROCESSES IN THE HISTORICAL CENTER OF KAZAN (RUSSIA)

One of the basic approaches for proper and safe planning of the
city development is estimation of the geological risk. The article
considers methodology and gives quantitative evaluation the
physical, social and economic risk of karst-suffusion, landslides
and flooding in the historical center of Kazan. The results obtained were used for development of the geological risk map as
a continuously-operating model. The map can be used for preventing failures in aged constructions and for proper planning of
new constructions in the historical center of city.

Н.Н.Зинчук
ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ АЛМАЗОНОСНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЯКУТСКОЙ КИМБЕРЛИТОВОЙ ПРОВИНЦИИ
Сибирская платформа является уникальным регионом,
где сосредоточены значительные по масштабам
месторождения многих полезных ископаемых: алмазов,
золота, меди, платины, серебра, никеля и др., большая
часть из которых интенсивно разрабатывается. Для
расширения минерально-сырьевой базы развитой здесь
горнодобывающей промышленности в необходимых
объёмах проводятся комплексные геологоразведочные
работы
с
минерагеническим
районированием
исследуемых перспективных на те или иные полезные
ископаемые территорий. Особое место в этом плане
занимают алмазы, поскольку в развитии народного
хозяйства России и Республики Саха (Якутия) им
принадлежит важная роль. В пределах Сибирской
платформы находки алмазов установлены [1-15] в
отложениях верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя, а на
отдельных площадях почти повсеместно, что касается,
прежде всего, Якутской кимберлитовой провинции
(ЯКП). Первые коренные и россыпные месторождения
алмазов обнаружены в 1954 году только в ЯКП
(восточная часть описываемой платформы). Затем
последовали здесь новые открытия, что послужило
основой для создания отечественной алмазодобывающей промышленности, которая на протяжении более
50 лет успешно функционирует. Всё это обуславливает
необходимость восполнения убывающих минеральносырьевых ресурсов. С этой целью постоянно проводятся
поиски новых месторождений алмазов. Причем при
прогнозных построениях на перспективных на их
обнаружение территориях весьма важным и актуальным
является изучение минерагенических особенностей
алмаза в этих разновозрастных алмазо содержащих
терригенных образованиях, а основные алмазоносные
районы (Малоботуобинский, Далдыно- Алакитский,
Среднемархинский и др.) являются эталонными при
таких построениях. Первый расположен в пределах
Ботуобинского поднятия (северо-восточная часть
Непско- Ботуобинской антеклизы), на которое
наложилось
юго-восточное
крыло
Тунгусской
верхнепалеозойской синеклизы и Ангаро-Вилюйский
мезозойский прогиб, второй и третий – на южном
склоне
Анабарской
антеклизы,
соответственно,
перекрытом отложениями верхнего палеозоя северовосточного борта Тунгусской антеклизы и мезозоя

северо-западного крыла Вилюйской синеклизы. В
фанерозое эти районы, кроме общих черт в геологическом развитии, характеризуются и существенными
различиями. Так, в позднем девоне-раннем карбоне
кимберлитовые трубки Далдыно-Алакитского алмазоносного района подверглись размыву на значительно
меньшую глубину (первые десятки метров), чем в
Малоботуобинском и Среднемархинском районе (300400 м). Всё это привело к неодинаковым обьектам
перевода алмазов и их минералов-спутников в россыпи
и соответственно разным условиям аккумуляции
данных минералов в терригенных отложениях верхнего
палеозоя, перекрывающих среднепалеозойские тела
кимберлитов (в Среднемархинском районе верхне
палеозойские отложения отсутствуют).В результате чего
в Далдыно-Алакитском районе в базальных горизонтах
этих отложений в большинстве случаев сформировались
первичные ореолы рассеяния минералов-спутников
алмаза,
по
прослеживанию
которых
удается
обнаруживать кимберлитовые диатремы. В то же время
россыпи алмазов здесь практически не образовались изза относительно небольшой величины эрозионного
среза кимберлитовых трубок. В то же время в
Малоботуобинском районе подобные ореолы сносились
на различные расстояния от их первоисточников и
неоднократно переотлагались, что сильно затрудняет
поиски по ним кимберлитовых трубок. Поэтому здесь до
настоящего времени, в отличие от ДалдыноАлакитского района, не открыто таких трубок под
отложениями верхнего палеозоя, хотя перспективы их
обнаружения весьма велики, поскольку в этих
отложениях установлены россыпепроявления и россыпи
алмазов, первоисточники некоторых из них пока
неизвестны.
С целью повышения эффективности поисков
кимберлитовых трубок в таких сложных условиях
весьма важным является детальное изучение
вещественного состава и условий формирования
отложений верхнего палеозоя, определение основных их
источников питания и на этой основе (вместе с
минералогическими признаками и со структурнотектоническими предпосылками поискового прогнозирования)
установление
площадей
возможного
нахождения коренных
источников
алмазов.

Таблица 1 Геологический риск от образования карстово-суффозионных процессов
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Физический
риск

Социальный
риск

Экономический
риск
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Таблица 2 Геологический риск от оползневых процессов

Физический
риск

Социальный
риск

Экономический
риск
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Таблица 3 Геологический риск от процессов подтопления

Физический
риск

Социальный
риск

Экономический
риск
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Таблица 4 Интегральный геологический риск от экзогенных геологических процессов

Физический
риск

Социальный
риск

Экономический
риск
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В пределах наиболее изученной южной части
восточного борта Тунгусской синеклизы (Малоботуобинский алмазоносный район) в толще отложений
верхнего палеозоя выделены [1,4,10-14] лапчанская (2030 м) и ботуобинская (70-95 м) свиты нижней и
боруллойская (100-170 м) свита верхней перми.
Лапчанская свита (Р1l) залегает повсеместно с
региональным стратиграфическим перерывом на разных
горизонтах хомолохской свиты верхнегокембрия,
выполняя крупные по размерам эрозионные и
эрозионно-тектонические депрессии. В основании
свиты нередко наблюдается крупнообломочный
базальный горизонт, представленный брекчиями,
конгломерато-брекчиями
и
конгломератами,
состоящими из обломков местных терригеннокарбонатных пород и галек и валунов кварцкремнистого состава. Базальные слои обычно
обогащены продуктами переотложения кор выветривания. Для разрезов рассматриваемых отложений
характерно
явное
преобладание
глинистоалевритовых разностей пород, которые часто слагают
весь объём свиты. В виде прослоев присутствуют
кварцевые и полимиктовые песчаники и пески, а
также гнезда и линзы гравелитов и конгломератов,
что обуславливает невыдержанное по простиранию
ритмическое строение толщи. По основным
коррелятивным признакам разрезы лапчанской свиты
в целом хорошо сопоставимы по площади.
Определенное своеобразие их на отдельных участках
обусловлено в основном особенностями условий
формирования осадков. Ботуобинская свита (Р1bt) ,
являющаяся наиболее информативным осадочным
коллектором кимберлитового материала, распространена гораздо шире, чем породы лапчанской
свиты. На последних она залегает с внутриформационным размывом, отчётливо выраженным на
бортах депрессий. В наиболее погружённых частях
впадин размыв носит скрытый характер и часто не
зафиксирован в осадках подошвы ботуобинской
свиты. Граница её с подстилающей глинистоалевритовой толщей лапчанской свиты отчётливая и
резкая, когда разрез начинается песчаной пачкой, и
довольно условная при выклинивании последней и
залегании алевролитов на более древних алевролитах.
На склонах палео возвышенностей ботуобинская
свита ингрессивно с размывом перекрывает породы
нижнего палеозоя. Повсеместно свита сложена
песчаниками и углистыми алевролитами с подчинённым развитием конгломератов, галечников и
аргиллитов. Характерно присутствие линз и прослоев
бурого угля. Песчаники и алевролиты образуют два
мезоритма, отвечающих двум подсвитам [3,6,12].
Отложения боруллойской свиты (Р2br) пользуются
широким площадным распространением и относятся к
категории захороняющих осадков. Они трансгрессивно с
размывом и перерывом в осадконакоплении залегают на
различных
горизонтах
верхнепалеозойских
и
нижнепалеозойских образований. В её составе выделяются
две подсвиты, отвечающие крупным самостоятельным
мезоритмам с отличительными чертами в строении
разрезов и вещественном составе пород.
В строении верхнепалеозойских отложений исследуемого региона принимают участие псефитовые,
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псаммитовые, алевритовые, глинистые породы,
отложения смешанного гранулометрического состава
и углистые образования. Псефитовые осадки имеют в
разрезе весьма незначительное распространение. Они
залегают в виде маломощных (обычно до 1-2 м, редко
больше) базальных и внутриформационных прослоев
и линз, а на отдельных участках отсутствуют
полностью. Грубообломочный материал нижних
горизонтов лапчанской свиты представлен в основном
местными (терригенно-карбонатными) образованиями
и меньше – чуждыми району породами (кварцитами и
кислыми эффузивами) и слагают обычно линзы и
прослои.
В
отдельных
разрезах характерно
присутствие только угловатых, реже слабо окатанных
и разноориентированных плитчатых обломков
терригенно-карбонатных пород нижнего палеозоя.
Размеры псефитовых обломков различны и
колеблются в широких пределах – от 1-2 до 10 см.
Галька ксеногенных пород обычно слегка уплощенная
и хорошо окатана. Обломки местных пород
отличаются неправильной и плитчатой формой и
плохой окатанностью. По сравнению с другими
толщами верхнего палеозоя грубообломочный
материал лапчанской свиты обогащен галькой кислых
(липаритового состава) эффузивов (в 2-2,5 раза
больше) и содержит в десятки раз больше
известняков, доломитов, мергелей и других
терригенно-карбонатных пород. Это указывает не
только на преобладающую роль в формировании
осадков материала из местных источников, но и на
значительный привнос обломков кислых эффузивов.
В разрезе ботуобинской свиты грубообломочный
материл приурочен к внутриформационным и
базальным
горизонтам.
По
данным
гранулометрических анализов в галечниках этой
свиты содержится примерно равные количества
галечного, гравийного, песчаного, алевритового и
глинистого материала. Преобладающий размер галек
2-3 см, форма овальная, округлая уплощенная, реже
угловатая, обычно хорошо окатанная. Встречается
колотая галька. В песчаной части разреза часто
наблюдаются окатыши зеленых, реже темно-зеленых
мелкозернистых алевролитов и аргиллитов. Приуроченность их к базальным слоям или более
грубозернистым частям разреза не отмечается. В
отдельных галечниках юго-западного региона
отмечаются валуны (до 0,5 м), представленные
кварцитом. Петрографический состав галек таков:
кварц (34%), кварцит (17-24%), кремни (17-22%),
кислые эффузивы (4-30%), терригенно-карбонатные
породы (1-2%) и кристаллические сланцы (1-2%). В
гравийных
породах
несколько
увеличивается
количество кварца. Окатанность обломочного
материала в основном хорошая, особенно у
ксеногенных пород. Несколько хуже, иногда плохо
окатаны обломки местных и терригенно-карбонатных
пород, тяготеющих преимущественно к базальным
слоям свиты. Среди интрузивных пород встречен
свежий среднекристаллический мусковит-биотитовый
гранит, отмечены также катаклазированные до
частичной милонитизации гранитоидные породы с
сохранившимися осколками кварца, плагиоклаза и
калишпата. В отдельных шлифах изучены продукты

коры выветривания кислых интрузивов. Галька и
гравий
двухслюдистых
среднекристаллических
гранитов неоднократно отмечались в терригенных
отложениях региона. Среди гипабиссальных и
эффузивных пород определены порфировидные
разности гранит-порфиров и сиенит-порфиров с
микропегматитовой и микрогранитовой структурами
основной массы. Ортофиры могут быть краевой
фацией, о чем свидетельствует количество в них
вкрапленников и общий структурно-текстурный
облик породы. Широко представлены также породы
подгруппы липаритового и кварцевого порфира, а
также дацитового порфирита. По структуре основной
массы легко отличаются от палеоигнимбритов, а в
обломках литокластического кислого туфа они
диагностируются сравнительно легко. В подгруппе
габбро-долеритов,
базальтовых
и
диабазовых
порфиритов
встречаются
оливинсодержащие
разности, а также породы с разной степенью
девитрификации
базального
стекла,
которое
сохранено в единичных случаях и замещено
палагонитом. Отмеченные туфолавы чаще всего
представлены кислыми и средними эффузивными
разностями, содержащими ксеногенный и аутигенный
материал. Встречены также пикритовые порфириты,
идентичные брекчированным породам, развитым в
базальных слоях ботуобинской свиты и определенные
как
брекчиевидные
кимберлитовые
туфы.
Пирокластические породы представлены интенсивно
изменёнными кислыми витрокластическими туфами,
в которых стекло обычно замещено халцедоном и
гидрослюдой. Все эти туфы содержат обломки
упоминавшихся кислых лав. Определены также туфы
пикритовых
порфиритов
с
характерной
миндалекаменной структурой. Для характеристики
пирокластического
материала
это
является
существенной деталью ибо мелкие обломки этих
пород (иногда даже окатанные) обнаружены в
полимиктовых песчаниках всех свит верхнего
палеозоя. Метаморфические и метасоматические
породы встречены в единичных случаях и
представлены кварцитами и вторичными кварцитами,
турмалин-хлоритовой породой, вторичным кварцитом
с турмалином, метаморфизованным в условиях не
ниже амфиболитовой фации, бластопсаммитовыми
метапесчаниками и мусковит-кварцевыми метаморфическими сланцами. Характерно, что более
мелкие обломки этих пород, иногда заметно
окатанные; в различных количествах встречаются в
составе обломочной массы песчаных и других
терригенных пород. В группу хемогенно- осадочных
пород включены пелито-гелевыми полосчатыми
яшмами и яшмовидными кремнями с равномерно
распределенным
пелитовым
материалом
и
окремнелыми онколитами с хорошо выраженными
крустификационными
до
инкрустационных
структурами. В эту группу можно включить
кремнистые алевритовые или углистые аргиллиты, а
также глинистые известняки и доломиты, вероятно,
местного происхождения. По гранулометрическому и
петрографическому
составу
гравийно-галечный
материал боруллойской свиты близок таковому
ботуобинской свиты. Однако в нем отмечается

несколько большее содержание валунов и галек
кварца и кварцита при меньшем количестве местных
пород и эффузивов.
Песчаные породы верхнего палеозоя представлены
рыхлыми или слабо консолидированными песками,
реже более плотно сцементированными песчаниками.
Они отмечены во всех изучаемых толщах. Среди
проанализированных проб псаммиты составляют: в
лапчанской – 25,6%, в ботуобинской – 23,5% и в
боруллойской (25,6%) свитах, то есть отмечаются
примерно равные их количества. Для гранулометрического состава песчаных пород всех свит
характерна разнозернистость и почти постоянное
присутствие примесей гравия, алеврита и глинистых
частиц. Судя по классификации пород смешанного
гранулометрического состава [8,13], среди отложений
лапчанской
свиты
чисто
песчаные
породы
отсутствуют. Преобладают глинисто-алевритистые
пески, а в подчинённом количестве отмечаются
алевритистые
и
слабо
алевритистые
пески.
Постоянной примесью в песках этой свиты являются
гравийные частицы, содержание которых обычно не
превышает первых процентов, но в отдельных пробах
достигает 23,5%. Для выявления более тонких
деталей гранулометрического состава исследуемых
пород
нами
рассчитывались
их
среднеарифметрические значения. Для каждого типа
пород в пределах всех свит отобраны 2-3 выборки из
разных участков региона. Песчаные породы
лапчанской свиты отличаются почти равными
содержаниями различных фракций песка, алеврита и
пелита, что ещё раз подчёркивает смешанный
характер этих отложений и очень плохую их
сортировку. Во второй совокупности проб отмечается
некоторое преобладание мелкого песка и алеврита.
Характерной особенностью лапчанских псаммитов
является их разнозернистость и плохая сортировка.
Об этом свидетельствует широкий интервал
колебаний значений медианных диаметров частиц: от
0,1 до 0,63 мм. Судя по гистограмме распределения
медианных значений в этих песках более 80% проб
имеют Мd меньше 0,25 мм, что отмечает
преобладание в них мелких фракций. Степень
сортировки исследуемых пород оценивалась нами по
величине энтропийной меры сортировки Нг,
рассчитанной по методу С.И.Романовского. Для
лапчанских песков эта величина колеблется в
пределах 0,73-0,98, причём примерно равные
количества проб ложатся в интервалы 0,75-0,90 (такие
осадки являются несортированными) и 0,90-1,0
(абсолютно несортированные осадки). И только
единичные пробы попадают в разряд плохо
сортированных осадков.
Среди псаммитов ботуобинской свиты встречаются
чистые единичные пески с гравием. Как и в
предыдущей свите, здесь преобладают глинистоалевритистые пески, в подчиненных количествах
встречаются алевритисто-глинистые, алевритистые и
слабо алевритистые пески. Примеси гравия обычно
незначительны, но в отдельных пробах составляют
42,5-57% - эти породы по сути являются песчаными
гравелитами. Судя по среднеарифметрическим
гранулометрическим составам песчаных пород
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ботуобинской свиты, в них обычно преобладает
мелкий песок, а в подчинённом количестве находится
среднезернистый песок. Среди иных примесей
доминирует алеврит, меньше – пелитовые массы. В
третьей выборке отмечена значительная примесь
гравия и крупного песка. Медианный размер частиц
также колеблется в широких пределах (0,022-0,56
мм), что свидетельствует о разнозерности ботуобинских песков. Однако и среди них преобладают
мелкозернистые разности, так как около 77% проб
ложится в интервал 0-0,20 мм. Пески ботуобинской
свиты отличаются также более разнозернистой
сортировкой, вследствие чего Нг у них отмечается в
более широких, чем в лапчанских песков, пределах от
0,38 до 0,87. Судя по гистограмме распределения этой
меры, среди песков ботуобинской свиты преобладают
несортированные, на втором месте находятся плохо
сортированные, на третьем – умеренно сортированные и на последнем – абсолютно несортированные
осадки. В целом это свидетельствует о лучшей в
сравнении с лапчанскими аналогичными породами
сортировке ботуобинских псаммитов.
В песчаных породах боруллойской свиты чистые
пески отсутствуют. Резко преобладает глинистоалевритистые и несколько менее слабо алевритистые
пески. В подчиненных количествах встречаются
алевритистые, алевритисто-глинистые и глинистые
пески. Отмечены существенные примеси гравийных
частиц (до 43%). Среднеарифметрический гранулометрический состав песчаных пород боруллойской
свиты почти аналогичен пескам ботуобинской свиты.
В них также преобладает мелкий песок, но заметно
выше количество среднезернистого песка. Примерно
равны примеси алевритового и пелитового материала
в песках. Содержание крупного песка и гравия также
незначительно.
Медианные
размеры
частиц
колеблются в весьма широких пределах: 0,018-0,776
мм, что подчёркивает разнозернистость этих осадков.
Характерно, что на гистограмме распределения Мd
максимум приходится на интервал 0,10-0,15 мм, а
кривая распределения полого опускается до 0,40 мм,
что ещё раз подчёркивает разнозернистость исследуемых песков. В широких пределах (0,49-0,98)
изменяется и мера сортировки. Гистограмма её
распределения показывает, что среди боруллойских
псаммитов также преобладают несортированные,
затем
плохо
сортированные
и
абсолютно
несортированные осадки. В единичных случаях
отмечены умеренно сортированные осадки.
Отмеченные разнозернистость и плохая сортировка
обломочного материала в песчаных породах
определяют их структурно-текстурные особенности.
Чисто псаммитовые структуры во всех свитах
верхнего палеозоя основных алмазоносных районов
Сибирской платформы встречаются спорадически.
Обычно же наблюдаются алевро-псаммитовые,
псефо- псаммитовые или алевро-псефо-псаммитовые
и псефо-алевро-псаммитовые структуры при почти
постоянном
присутствии
пелитового
цементирующего компонента. Текстуры преобладают
неупорядоченные, обычно породы рыхлые. В
сцементированных
разностях
песчаников
наблюдается в различной степени выраженная
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слоистость, как горизонтальная, так и косая разных
конфигураций. Иногда отмечаются массивные
текстуры. Форма обломочных зерен в псаммитах
верхнепалеозойских отложений весьма изменчива –
от остроугольных совершенно неокатанных частиц до
хорошо
окатанных зерен. Для определения
количественных
соотношений
между
хорошо
окатанными, слабо окатанными и неокатанными
зернами в обломочных породах верхнего палеозоя
нами были выполнены соответствующие подсчеты
путем усреднения данных изучения зерен из 10-15
проб по каждой сравниваемой толще. В каждой пробе
изучалось
по
100
зерен,
отобранных
из
преобладающего в данном образце гранулометрического класса. В результате установлены [8]
следующие соотношения между хорошо окатанными,
слабо окатанными и неокатанными зернами (в %):
лапчанская свита – 1,5:19,0: 79,5; нижняя пачка
ботуобинской свиты – 5,5:35,6:58,9; верхняя пачка
ботуобинской свиты – 2,2:28,1:69,7; боруллойская
свита – 3,0:26,4:70,6.
Породообразующими компонентами обломочной
части песчаных пород являются кварц, полевые
шпаты и обломки различных горных пород,
смешанные в этих породах в различных пропорциях.
Группа полевых шпатов представлена калишпатами и
плагиоклазами. Калиевые полевые шпаты, которые
обычно преобладают, встречаются в различных
видах. Нередко это идиоморфные прозрачные
кристаллы или их выколки, обычно без двойников.
Встречаются
также
зерна
с
характерной
микроклиновой решеткой. Для многих кристаллов
свойственно перлитовое строение. Большинство зерен
полевых шпатов в верхнепалеозойских отложениях
сильно изменены вторичными процессами и
пелитизированы. Они иногда почти полностью
покрыты пелитоморфными продуктами выветривания
и поэтому плохо диагностируются. Плагиоклазы
относительно редки и представлены в различной
степени изменёнными лейстами и обломками, обычно
с двойниковым строением. Обломки горных пород в
песчаных фракциях, как и среди псефитов, довольно
разнообразны. Среди них преобладают кварциты и
микрокварциты, а также разнообразные кремнистые
породы (от халцедоновых кремней до яшм и
фтанитов).
Постоянно
наблюдаются
обломки
эффузивов и пирокластических пород, а также разнообразных осадочных и метаосадочных образований,
сланцев и других метаморфических пород. Заметно
реже встречаются обломки гранитоидов и иных
интрузивов. Иногда отмечаются обломки траппов.
Кроме упомянутых компонентов, в обломочной части
исследуемых песчаных пород довольно часто
встречаются мусковит, биотит и хлорит, однако
породообразующего значения они не имеют.
По составу породообразующих компонентов
обломочной части исследуемых песчаных пород
выделяются полимиктовые, мезомиктовые и реже
олигомиктовые разности. Мономинеральных (кварцевых) песчаников в изученных разрезах не
обнаружено. Среди песчаных пород лапчанской
свиты
преобладают
полевошпаткварцевые
граувакки, по классификации В.Д.Шутова [16], на

втором месте в примерно встречаются полевошпаткварцевые песчаники и граувакковые аркозы. Ещё
реже распространены мезомиктовые песчаники и в
единичных
случаях
кварцево-полевошпатовые
граувакки. Состав лапчанских псаммитов отмечается
весьма переменным составом обломочной части,
который колеблется в широких пределах. Среди
песчаных пород ботуобинской свиты четко
преобладают полевошпатово- кварцевые песчаники,
менее развиты кварцевые граувакки, мезомиктовые
кварцевые песчаники и полевошпатово-кварцевые
граувакки. Затем следуют кремнекластито-кварцевые
песчаники, не встреченные в иных свитах верхнего
палеозоя. В единичных случаях определены
граувакковые
аркозы,
собственно
граувакки,
кварцево-полевошпатовые граувакки и собственно
аркозы. Песчаные породы этой свиты отличаются ещё
большим разнообразием состава. Заметно однороднее
по составу псаммиты боруллойской свиты, среди
которых в одних разрезах (участок Улахан-КурунгЮрях)
преобладают
полевошпатово-кварцевые
граувакки с подчиненным развитием полевошпатовокварцевых и мезомиктовых кварцевых песчаников и
отчасти собственно аркозов и кварцевых граувакк. На
участке Лимонитовый преобладают мезомиктовые
кварцевые песчаники при достаточно широком
развитии полевошпатово-кварцевых граувакк. Среди
полевых шпатов в песчаных породах наблюдается
довольно широкое развитие преимущественно
средних и основных плагиоклазов .Среди обломков
горных пород в псаммитах лапчанской и
боруллойской свит доминируют осадочные породы, в
ботуобинской, кроме того, существенное значение
приобретают
кислые
эффузивы,
кремнистые
образования и другие липоиды. Песчаные породы
лапчанской свиты представлены в основном
кварцевыми граувакками, при подчинённом развитии
кремнекласто-кварцевых песчаников и полевошпатово-кварцевых граувакк. Основные количества
изученных песчаников ботуобинской свиты попадают
в
поля
полевошпатово-кварцевых
граувакк.
Встречаются кремнекластито-кварцевые и мезомиктовые кварцевые песчаники, реже - граувакковые
аркозы.
Алевритовые
породы
распространены
в
верхнепалеозойских перспективных на алмазы
отложениях повсеместно. Они представлены в различной степени сцементированными скоплениями
алевритовых частиц – от почти рыхлых алевритов до
плотно сцементированных алевролитов. Окраска их
обычно выдержана в серых и серовато-черных тонах,
обусловленных примесями глинистого и углистого
вещества. Алевриты играют существенную роль в
строении всех свит верхнего палеозоя. В
исследованной нами выборке образцов пород
лапчанской свиты к алевритам отнесено 32,5%, в
ботуобинской – 46,3 %, а в боруллойской – 25,6 %.
Судя по диаграммам гранулометрического состава,
алевритовые породы постоянно содержат существенные примеси пелитовых и песчаных частиц. Примеси
гравия и гальки встречаются спорадически и
существенной роли в составе пород обычно не
играют. Чисто алевритовые породы исключительно

редки и встречены в изученной выборке проб лишь в
одном образце из ботуобинской свиты. По той же
классификации пород смешанного гранулометрического состава среди алевритовых пород
лапчанской свиты преобладают сильно глинистые
разности.
Менее
распространены
песчанистоглинистые и глинисто-песчанистые алевриты. В
единичных
пробах
отмечены
глинистые
и
песчанистые алевритовые породы. В среднеарифметрических составах алевритовых пород
лапчанской свиты основную массу слагают
алевритовые и пелитовые частицы. Небольшую
примесь (до 7,5%) составляет мелкий песок.
Остальные
примеси
несущественны.
Среди
алевритовых частиц преобладает фракция 0,05-0.01
мм, то есть доминирует средний и мелкий алеврит.
Столь смешанный гранулометрический состав
алевритовых пород лапчанской свиты подтверждается
результатами расчёта параметра Нг. Он колеблется в
пределах 0,51-0,89. Гистограмма распределения
данной величины показывает, что основные количества алевритов относятся к плохо сортированным
осадкам, меньшая часть попадает в разряд
несортированных пород. Гистограмма распределения
медианных размеров частиц отличается довольно
широким интервалом колебаний и бимодальным
характером распределения. Это с одной стороны
свидетельствует о разнозерности исследуемых
алевритов, а с другой – указывает на преобладание
среди них мелкозернистых разностей (главный
максимум приходится на интервал 0,01-0,02 мм) и
подчинённое, но существенное, развитие среднезернистых алевритов (второй пик в интервале 0,03-0,04
мм). Заметно реже встречаются крупнозернистые
алевритовые образования, Мd которых колеблется от
0,05 до 0,07 мм. Отметим, что эти параметры
рассчитаны для прослоев алевритов мощностью 1-2
см и более и являются в какой-то мере усреднёнными.
В шлифах же довольно часто наблюдается в пределах
небольших прослоев постепенный переход от
мелкозернистых песчаников или крупнозернистых
алевролитов к мелкозернистым алевролитам или
глинистым породам. Такие микроскопические
прослои, конечно, отличаются более значительной
однородностью и сортировкой. Кроме того замечено,
что при гранулометрическом анализе несколько
завышается содержание алевритовых фракций за счёт
агрегатов глинистых частиц, сцементированных
кремнистым веществом, карбонатами, пиритом,
гидрооксидами железа или иными минеральными
образованиями, не поддающимися дезинтеграции.
Весьма сходны с лапчанскими алевритовые
породы боруллойской свиты, отличающиеся некоторым разнообразием. Среди них также преобладают
сильно глинистые алевриты, содержащие примеси
пелитовых частиц от 25,5 до 49,5%. Второе по
распространенности в изученной выборке место
занимают также песчано-глинистые алевриты (пелита
13-34,5%, песка 10,5-21,5%). На третьем месте
глинистые алевриты (пелита 11,0-24%, песка 0-9%).
Менее
распространены
глинисто-песчанистые
разности (пелита 14-20%, песка 15-20%). В
единичных случаях встречены сильно песчанистые
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алевриты (не обнаруженные в отложениях лапчанской
свиты), содержащие 35-44% песка. Одна проба
отнесена к песчанистым алевритам. В ней 15,5%
песка и 4% пелитового вещества. Средние составы
алевритовых пород боруллойской свиты очень близки
к
соответствующим
породам
лапчанской
и
ботуобнской свит и лишь отчасти отличаются
несколько повышенными примесями мелкого и
среднего песка, хотя концентрации последнего не
достигают 5%. Параметры сортировки боруллойских
алевритов, судя по гистограммам их распределения,
колеблются в более широких пределах, чем у
лапчанских – от 0,34 до 0,96. Однако здесь четко
преобладают плохо сортированные и менее развиты
абсолютно несортированные алевриты. В небольшом
количестве встречаются умеренно сортированные
разности. Вероятно с этим связан и широкий интервал
значений медианного размера частиц боруллойских
алевритов, изменяющихся от 0,005 до 0,072 мм. Судя
по гистограммам [8], преобладают породы с Мd 0,010,03 мм, т.е. мелкозернистые алевриты. Отмечается
также
нечеткий
максимум
0,05-0,06
мм
(крупнозернистые алевриты). Ещё менее развиты
породы с медианными частицами 0,03-0,04; 0,06-0,07
и менее 0,01 мм. Единичные пробы имеют Мd больше
0,07 мм. Всё это указывает на разнообразие
гранулометрического состава алевритовых пород
боруллойской свиты, что свидетельствует об
изменчивости условий седиментации и динамики
среды переноса рыхлого материала. Алевритовые
породы ботуобинской свиты отличаются заметно
меньшей песчанистостью и поэтому основной массой
ложатся на диаграммах грансостава в поля сильно
глинистых (пелита 25,5-48,1%) и глинистых разностей
(пелита 9,5-24,5%). В резко подчиненном количестве
встречаются песчанисто- глинистые (пелита 20-33%,
песка 10-20%) алевриты. Единичные пробы отнесены
к глинисто-песчанистым алевритам, содержащим
пелитовые частицы – 11-18% и песчаные – 12,5-26%.
Одна изученная проба отнесена к чистым алевритам,
в которой содержится 93% алеврита. Среднеарифметические составы алевритовых пород
ботуобинской
свиты
аналогичны
алевритам
лапчанской свиты, лишь немного отличаясь от них
меньшими примесями пелита и большей долей
крупнозернистого алеврита. Мера сортировки у
ботуобинских алевритов более изменчива, чем в
лапчанских – от 0,37 у чистого алеврита до 0,96 у
песчанисто-глинистого
алеврита.
Гистограммы
распределения Нг этих алевритов показывают, что
среди них резко преобладают плохо сортированные
разности,
значительно
менее
развиты
несортированные алевриты, ещё меньше – умеренно
сортированные породы. В единичных случаях
определен абсолютно несортированный алеврит.
Размер медианной частицы в этих породах близок к
боруллойским алевритам – от 0,009 до 0,066 мм.
Подавляющее большинство значений ложатся в
интервале 0,01-0,03 мм, что указывает на
преобладание в этой свите мелкозернистых
алевритов. Среди прочих разностей на гистограммах
выделяются незначительные пики в интервале 0,050,06 мм.
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Однородные прослои алевритовых пород более-менее
значительной мощности в разрезах верхнепалеозойских
отложений встречаются относительно редко и обычно
имеют неупорядоченную или массивную (в зависимости от
степени цементации) текстуру с полураковистым изломом.
Реже в них наблюдается чередование слоистых и
неслоистых прослоев. Наиболее распространены алевриты,
переслаивающиеся с песчаными или глинистыми
породами, в которых наблюдается закономерное
изменение зернистости и постепенные переходы от
крупнозернистых
до
мелкозернистых
разностей.
Вследствие этого в разрезах наблюдаются различного вида
слоистые текстуры. Иногда такое переслаивание имеет
ритмический характер и образуются двух- или
трехкомпонентные ритмы или ритмолиты. Слоистость в
них горизонтальная ровная или очень четкая волнистая. В
слоистых прослоях, кроме упомянутых, наблюдается
неправильно-горизонтальная, линзовидная, полосовидная,
облачная, полого- волнистая, нечеткая и слабо выраженная
слоистость. В песчано-алевритовых переслаиваниях
отмечается косая и косая сходящаяся, пологоволнистая и
неотчетливая слоистость. Косослоистые серии местами
разделены прослоями глин с комковатым сложением, в
которых отмечаются текстуры оплывания. Слоистость в
алевритовых породах подчеркивается ритмической
сортировкой материала, обильным растительным детритом
и чешуйками слюды на плоскостях напластования,
появлением зернистого материала и изменением
гранулометрического состава пород. Иногда намечается
нечеткая слоистость по ориентировке гравийных зерен. В
отдельных разрезах встречается комковатая текстура.
Местами
наблюдается
прерывистая
слоистость,
нарушенная взмучиванием, следами протыкания и
оплывания осадка. Отмечены также мелкая косоволнистая
и мульдообразная перекрестная, а также линзовиднополосчатая, мелкая косая линзовидная и полосовидная
слоистость с прослоями выполаживающейся. Установлена
мелкая косая и косоволнистая разнонап-равленная
слоистость. Реже наблюдается переход горизонтальноволнистой слоистости в косую. В отдельных разрезах в
переслаивании песчаных и алевритовых разностей
устанавливается косая разнонаправленная или косая,
переходящая
в
горизонтально-волнистую
или
пологоволнистую слоистость. На иных участках наблюдается мелкая косоволнистая перекрестная слоистость с
выпуклой и вогнутой формой слойков, переходящая вверх
по разрезу в косую прямую с косой перекресной и
многочисленными текстурами взмучивания.
Верхнепалеозойские
алевритовые
породы
отличаются самой различной степенью цементации –
от почти рыхлых до плотных, иногда очень
сцементированных алевролитов. Состав цементирующих масс аналогичен цементам песчаников. Среди
них также преобладают глинистые и кремнистоглинистые
разности.
Минеральный
состав
кластической части алевритов довольно изменчив и
очень зависит от их зернистости. Так, крупнозернистые алевролиты (0,1-0,05 мм) по составу
близки к одновозрастным песчаникам и состоят
обычно из кварца, полевых шпатов (преимущественно
калиевых), обломков различных горных пород и
слюд. Но уже в этих разностях отмечается
закономерное уменьшение содержаний липоидных

частиц и, в некоторой степени, полевых шпатов при
соответствующем возрастании роли кварца и слюд.
По мере уменьшения зернистости алевритов эти
тенденции усиливаются и в средне- и, особенно,
мелкозернистых
алевритах,
обломках
пород
постепенно исчезает, а за счёт этого возрастает
концентрация кварца и слюд, которые становятся
здесь доминирующими. Полевые шпаты также
сокращаются
по
количеству,
дробятся,
пелитизируются и становятся трудно определимыми.
Однако их постоянное, хотя и незначительное
количество фиксируется не только в алевритовых, но
и в пелитовых фракциях пород. Постоянным
компонентом алевритов является обугленный и
гумифицированный растительный детрит, содержание
которого
также
существенно
возрастает
с
уменьшением их зернистости. Точное количественное
изучения минерального состава обломочной части
алевритов
весьма
затруднительно
из-за
мелкозернистости
и
значительных
примесей
глинистого и углистого вещества, которые облекают
обломочные зерна, что очень мешает их диагностике
и количественному подсчету. Состав алевритовых
пород верхнего палеозоя довольно детально освещён
в работах, посвящённых их фациальному анализу [57]. Обобщая эти данные, можно констатировать, что
среди алевритовых пород, как и среди песчаников,
четко преобладают полимиктовые разности, преимущественно грауваккового ряда. Алевролиты лапчанской свиты относятся в основном к собственно
грауваккам, полевошпатово-кварцевым и кварцевополевошпатовым грауваккам. Аналогичным составом
отличаются алевролитовые образования различных
фаций ботуобинской и боруллойской свит. Кроме
отмеченных разностей граувакк, в некоторых фациях
этих свит (в частности, глинисто-алеврито-песчаных
осадков малоподвижного мелководья бассейна –
БММ) встречаются граувакковые аркозы. Всё
сказанное о составе алевритов касается, прежде всего,
их крупнозернистых и отчасти среднезернистых
разностей. Мелкозернистые алевролиты обычно
имеют слюдисто-кварцевые или кварцево-слюдистый
состав. Слюды представлены довольно крупными
листочками мусковита и более мелкими чешуйками
серицита и гидрослюд. Биотит встречается заметно
реже и трудно определим. Содержание слюд
колеблется в пределах от 10-20 до 50-60%. Такие
породы встречены в лапчанской, реже – в
ботуобинской свите. Среди ботуобинских пород
описаны и средне- и крупнозернистые слюдистокварцевые алевролиты, сложенные в основном
неокатанным кварцем, отдельными чешуйками
мусковита и зернами, намного чаще, чем в
песчаниках, встречаются углисто-глинистые цементы.
Спорадически
наблюдается
пиритовый
и
лимонитовый цемент. Тип цемента в алевролитах
также изменяется от бедного порового до обильного
базального. Распределение цемента в алевролитах
неравномерное, сгустковое. Нередко в одной породе
одновременно встречается несколько типов и
составов цементирующей массы.
Глинистые
породы
являются
постоянным
компонентом всех свит изучаемых отложений

верхнего палеозоя, хотя количество их в
исследованных выборках изменяется в довольно
широких пределах. Если среди исследованных пород
лапчанской
свиты
содержание
существенно
глинистых образований составляет 20,3%, то в
ботуобинской свите уже 15,4%, а в боруллойской –
только 7,6%. По диаграммам гранулометрического
состава пород видно [10-11], что в изучаемых
отложениях совершенно отсутствуют чистые глины, а
преобладают породы, в которых наряду с пелитом
содержатся существенные примеси алевритовых и
меньше песчаных частиц, при ничтожном содержании
гравия. Так, в лапчанской свите основная масса
глинистых проб ложится в поле сильно алевритистых
глин, содержащих примеси алеврита (26-47%), песка
(до 7%) и гравия. Несколько изученных проб
отнесены к алевритистым глинам (15-24% алеврита,
до 5% песка и гравия). Одна проба попала в поле
песчанисто- алевритистых глин (30% алеврита, 15%
песка и гравия). При этом надо помнить ранее
отмеченные особенности завышения количества
алевритовых и песчаных частиц при гранулометрическом анализе за счёт агрегатов глинистых частиц,
сцементированных
карбонатами,
пиритом,
кремнеземом и другими образованиями, не разрушающимися при дезинтеграции пород. Усреднённый
гранулометрический
состав
пелитовых
пород
лапчанской свиты показывает, что они состоят из
пелитовых масс со значительными (до 43%)
примесями алеврита и малыми (до 5%) – мелкого
песка. Среди алевритовых частиц преобладают
средние и мелкие. Ещё более однороден гранулометрический состав глинистых пород ботуобинской
свиты, которые на диаграммах ложатся в поле сильно
алевритистых глин (алеврита 28-48% и песка до 6%).
Судя по средним составам [11], эти породы
гранулометрически
не
отличаются
от
глин
лапчанской свиты. В них лишь несколько меньше
алеврита и мелкого песка. Глинистые образования
боруллойской свиты по гранулометрическому составу
почти аналогичны глинам лапчанской свиты. Среди
них также преобладают сильно алевритистые глины
(алеврита 29-49% и песка до 6%). Несколько проб
отнесены к алевритистым глинам (14-24% алеврита и
менее 2% песка). Усреднённый гранулометрический
состав боруллойских глин сходен с аналогичными
породами лапчанской и ботуобинской свит, отличаясь
незначительно повышенными примесями крупного
алеврита и мелкого песка. Однообразие гранулометрического состава глинистых образований всех свит
верхнего палеозоя подтверждается и параметрами
сортировки Нг и медианными размерами частиц Мd.
Так энтропийная мера сортировки у глинистых пород
всех свит колеблется от 0,25 до 0,90, но преобладают
значения 0,50-0,75, что соответствует плохо
сортированным породам. На втором месте во всех
свитах находятся умеренно сортированные породы с
Нг в пределах 0,25-0,50. И наименее развиты
глинистые несортированные образования (Нг=0,500,75). Следовательно, глинистые породы верхнего
палеозоя в регионе отличаются смешанным
гранулометрическим составом и плохой сортировкой.
Это указывает на сравнительно быстрое накопление
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глинистых исходных осадков и слабое проявление
дифференциации в седиментогенезе.
Медианные
размеры
частиц
этих
пород,
интерполированные по кумулятивным кривым
гранулометрического
состава,
колеблются
в
лапчанской свите от 0,004 до 0,013 мм и имеют
трехмодальное строение гистограммы распределения
[11]. Наиболее развиты породы с Мd= 0,009, т.е. это
крупнопелитовые
глины
с
существенным
содержанием алеврита и песка. Менее развиты
породы с медианными частицами 0,004 мм (средне- и
мелкозернистые пелиты) и 0,007 мм (также крупно- и
среднепелитовые глины с примесями алеврита и
песка). При этом подавляющее большинство проб
имеет Мd в интервале 0,004-0,009 мм, подтверждая их
существенно пелитовый состав. У глин ботуобинской
свиты Мd колеблется от 0,005 мм до 0,011 мм;
гистограмма распределения также имеет три пика:
наиболее интенсивный при 0,005 мм (мелкосреднепелитовые глины с примесями) и два поменьше
при 0,007 и 0,009 мм, чем отличается широкое
развитие в свите средне-крупнопелитовых глин,
постоянно содержащих примеси алеврита и песка. Md
глин боруллойской свиты близко к ботуобинским
(0,004-0,010 мм), однако гистограммы распределения
имеют иное строение. Наиболее распространены
глины с Мd=0,009 мм, чем подтверждается
преобладание крупнопелитовых глин с существенными примесями алевритовых и песчаных частиц.
Несколько меньше распространены глинистые
породы с Мd=0,005 мм (средне- мелкопелитовые
разности) и 0,008 мм. Следовательно, для этой свиты
характерно бимодальное распределение Мd глин,
отмечающее
преобладание
среди
них
крупнопелитовых и существенное развитие среднемелкопелитовых разностей.
Глинистые породы во всех свитах имеют алевропелитовые или псаммо-алевро- пелитовые структуры,
изредка псефо-псаммо-алевро-пелитовые. Учитывая
почти постоянное присутствие в верхнепалеозойских
глинистых
породах
различных
количеств
углефицированного и гумифицированного детрита
(наблюдается постепенный переход от безуглистых
до углистых глин, затем глинистых углей и углей),
широкое распространение имеют фитопелитовые,
вернее, алевро-фитопелитовые или псаммо-алеврофитопелитовые структуры. Глинистые частицы
обычно создают различные агрегаты, размокающие в
воде, а в породах вследствие этого наблюдаются
мегапелитовые, грубопелитовые, грубочешуйчатые и
очень часто грубоволокнистые структуры глинистого
вещества. Текстуры глинистых пород обычно
слоистые, реже неупорядоченные. Слоистость чаще
всего неотчетливая горизонтальная, горизонтальноволнистая или пологоволнистая, часто прерывистая,
нарушенная взмучиванием, следами протыкания и
оплывания осадка. Все эти типы слоистости обычно
подчеркиваются слойками обугленного растительного
детрита или присыпками более грубого материала на
плоскостях напластования. Нередко в глинах
наблюдаются тонкие прослои и линзы мелкозернистого песка или алеврита, придающие породе
горизонтально-линзовидную слоистость. Характерно,
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что между алевритистыми и глинистыми частями
верхнепалеозойских отложений имеются переходные
породы, представляющие собой смеси примерно
равных количеств глинистого (до 45%) и
алевритового (до 40%) компонентов с подчиненной
примесью (до 15%) песчаных частиц. Текстуры
глинистого вещества во многом определяются
агрегатами глинистых частиц, отчего возникают
неупорядоченные,
иногда
псевдообломочные
(алевритовые и т.п.), ориентированные, волокнистые
и спутано-волокнистые или войлочные, полосчатые,
пятнистые, сгустковые, гнездовидные и другие
текстуры, которые также размокают и распадаются в
воде на составляющие пелитовые, чаще всего
чешуйчатые частицы. Постоянное присутствие в
глинистых породах более крупных частиц, особенно,
песка и гравия вызывает появление петельчатых,
линзовидных и линзовидно-слоистых текстур,
обусловленных
обтеканием
таких
частиц
волокнистыми агрегатами глинистых минералов.
По агрегатному состоянию среди исследуемых
глинистых пород выделяются глины, уплотненные
глины и аргиллитоподобные глины. Все они довольно
легко размокают в воде. Аргиллиты, которые с
трудом размокают в воде, нами в изученных разрезах
не были встречены. Это на наш взгляд, объясняется
небольшими глубинами залегания верхнепалеозойских отложений, которые в процессе своего
формирования и последующего развития не
подвергались
давлениям
и
температурам,
необходимым для образования настоящих аргиллитов. В минеральном составе исследуемых
глинистых образований принимают различное
участие монтмориллонит, каолинит, гидрослюда,
хлорит,
неупорядоченные
монтмориллонитгидрослюдистые смешаннослойные образования, а
также дисперсные выделения кварца, полевых
шпатов, кальцита, доломита, пирита и др.
Проведённое комплексное изучение количественного
состава представительных выборок пелитовых
(мельче 0,01 мм) фракций из глинистых пород
основных стратиграфических подразделений верхнего
палеозоя основных алмазоносных районов Якутии
показал, что в большинстве случаев эти глинистые
породы являются полиминеральными. В глинах
лапчанской свиты доминируют хлорит (до 39%),
ассоциирующий
с
каолинитом
(до
22%),
монтмориллонитом (до 24%), гидрослюдой (до 11%) с
примесью
неупорядоченной
монтмориллонитгидрослюдистой
смешаннослойной
фазы.
В
глинистых породах в их пелитовой составляющей в
примерно
равных
количествах
установлены
монтмориллонит (до 33%) и хлорит (до 31%), при
переменной примеси каолинита (до 26%) и
гидрослюды (до 10%). В пелитовой составляющей из
глинистых
образований
боруллойской
свиты
содержится до 64% монтмориллонита, до 18%
каолинита и незначительной примеси гидрослюды (до
4,6%), хлорита (до 3%) и неупорядоченной
монтмориллонит- гидрослюдистой смешаннослойной
фазы (до 5%). Приведенные данные о концентрациях
глинистых минералов являются усреднёнными для
изученных опорных горизонтов верхнего палеозоя. В

действительности же распределение глинистых
минералов даже в пределах одного разреза или одной
свиты весьма изменчивы как по вертикале, так и
горизонтале. В целом же в породах лапчанской свиты
отмечены в переменных количествах монтмориллонит с хлоритом, при локальном проявлении
гидрослюды и каолинита. В породах ботуобинской
свиты преобладает гидрослюда, а в отдельных
интервалах появляется существенное количество
хлорита
или
каолинита,
при
постоянно
незначительной примеси монтмориллонита. Анализ
распределения глинистых минералов во фракциях
мельче 0,001 мм, выделенных из различных пород
верхнего палеозоя показывает, что в них преобладает
гидрослюда и монтмориллонит совместно с
монтмориллонит-гидрослюдистой смешаннослойной
фазой при весьма изменчивых примесях каолинита (048%) и хлорита (0-25%). В лапчанской и
ботуобинской свитах содержание каолинита нередко
превышает 50%, достигая в отдельных пробах 75% за
счёт соответственного уменьшения концентрации
гидрослюды и монтмориллонита. Содержание
хлорита в изученных пробах остаются примерно в тех
же пределах. В отдельных фракциях из базальных
горизонтов боруллойской свиты концентрация
каолинита достигает 77-95%.
Таким
образом,
наибольшей
окатанностью
отличается кластический материал нижней части
ботуобинской свиты, наименьшей – лапчанской
свиты. Преобладание в кластической массе слабо и
полуокатанных частиц указывает на сравнительно
близкий привнос материала и краткость воздействия
на него факторов механического разрушения и
дифференциации. Нечетко, но все таки наблюдается
улучшение окатанности с возрастанием размера
обломков (как отмечалось, псефитовый материал в
исследуемых отложениях довольно хорошо окатан).
Коррозия
и
внутрипластовое
растворение
обломочных частиц обычно не наблюдается.
Песчаные породы верхнего палеозоя изучаемого
региона отличаются существенной полимиктовостью,
а их состав и классификация определяются, в первую
очередь, колебаниями количественных соотношений
между обломками кварца и горных пород при обычно
подчиненных
содержаниях
полевых
шпатов.
Полимиктовость этих отложений, плохая сортировка
и
окатанность
зерен,
с
одной
стороны,
свидетельствует якобы о недалеком переносе
обломочного материала и его быстром накоплении
при
слабо
развитых
процессах
осадочной
дифференциации. Однако, высокие концентрации
кварца и преобладание среди липоидов кремнистых и
иных устойчивых к разрушению пород, почти полное
отсутствие слюд, преобладание среди полевых
шпатов наиболее устойчивых калиевых разностей, с
другой стороны, противоречат такому выводу,
свидетельствуя, что исходный рыхлый материал всётаки подвергся достаточно длительному перемыву и
переносу,
а
также
довольно
интенсивному
выветриванию и осадочной дифференциации (и в
первую очередь химической). Но осадконакопление
всё
же
происходило
относительно
быстро.
Исследованные песчаные породы отличаются слабой

литофикацией, отчего в разрезах обычно преобладают
рыхлые пески и рыхловатые песчаники. Крепко
сцементированные песчаники встречаются реже.
Преобладающим цементом в псаммитах является
глинистое
и
кремнисто-глинистое
вещество,
состоящее в основном из каолинита и гидрослюды,
реже монтмориллонита и хлорита. В цементирующей
пелитоморфной массе почти постоянно отмечаются
примеси тонкодисперсного кварца, полевых шпатов и
кальцита. Менее развит карбонатный, главным
образом, кальцитовый, изредка сидеритовый цемент.
Довольно часто наблюдается глинисто-карбонатный
цемент различного типа. Отдельные участки пород
сцементированы пиритом, гидроокислами железа
(особенно в смеси с глинистыми массами), изредка –
цеолитами и другими новообразованиями. Тип
цемента изменяется от бедного пленочного в рыхлых
разностях пород до более обильного порового или
базального в хорошо сцементированных песчаниках.
Распределение цемента и обломков обычно
неравномерное, сгустковое. Структура цемента
изменяется от пелитоморфной и даже коллоиднозернистой у глинистых и железистых масс до мелкосреднезернистой у карбонатных и цеолитовых
цементов. У пиритовых цементов нередко отмечается
крупно- и грубокристаллическое строение. Карбонатный цемент иногда имеет радиально-лучистое
(сферолитовое) строение. На отдельных участках
карбонатный и пиритовый цемент отличается
пойкилитовым строением. На участках развития
глинистого базального цемента глинистое вещество
имеет различного вида агрегатное строение:
струйчатое, волокнистое и спутанно- волокнистое,
войлочное, кристаллически ориентированное и т.д.
Тип и состав цемента в песчаниках могут изменяться
буквально в пределах одного шлифа. Для
мелкозернистых псаммитов, а также разностей с
богатым глинистым цементом или содержащих много
алевритовых
частиц
характерно
появление
обугленного и гумифицированного растительного
детрита, весьма распространенного в алевритовых и
глинистых породах исследуемых отложений. Характеризуя алевритовые породы верхнего палеозоя в
целом, следует отметить, что среди них преобладают
разности со значительными примесями пелита и
песка, отличающиеся плохой сортировкой. Это
преимущественно мелкозернистые и разнозернистые
алевриты, вследствие чего им свойственны пелитоалевритовые, псаммо- алевритовые, псаммо-алевропелитовые и пелито-псамимо-алевритовые структуры.
Изредка встречаются псефо-псаммо-пелито-алевритовые и псефо-пелито-псаммо-алевритовые структуры.
Подавляющее большинство описанных пород
верхнего палеозоя обычно представляют собой смеси
различного гранулометрического материала, где
преобладает псефитовая, псаммитовая, алевритовая и
пелитовая фракции, по которым обычно даётся
название и классификация пород. Между этими
породами имеются различные переходные разности, в
которых зачастую ни одна составляющая не
содержится в количествах более 50%. Эти
образования отнесены нами к семейству пород
смешанного гранулометрического состава или
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несортированных пород. Они довольно широко
распространены в строении верхнепалеозойских
отложений Западной Якутии. Так в исследованной
выборке пород лапчанской свиты такие образования
составляют 21,4%, в ботуобинской – 15% и в
боруллойской -16%. По классификации пород
смешанного
гранулометрического
состава
в
лапчанской и ботуобинской свитах примерно ровно
распространены песчано-алевритовые и алевритоглинистые породы. Среднеарифметические составы
смешанных пород подтверждают, что они в
подавляющем большинстве состоят из смеси
различных количеств частиц разных гранулометрических фракций. Среди исследованных проб
пород боруллойской свиты большая часть ложится в
поле песчано-алевритовых пород. Второе место среди
резко смешанных пород занимают песчано-алевритоглинистые породы обычно не характерные для
разрезов
других
свит.
Несколько
менее
распространены алеврито-глинистые породы.
Распределение параметров гранулометрического
состава исследуемых пород в различных свитах
заметно отличаются. Так, в смешанных породах
лапчанской свиты медианный размер частиц
колеблется
в
пределах
0,01-0,09
мм,
что
свидетельствует о преобладании в породах тонкозернистого материала. На диаграммах распределение
этих медиан имеет «размазанный» вид, на фоне
которого более-менее чет ко выделяется два пика:
самый интенсивный (28% проб) отмечен в интервале
0,08-0,09 мм, что указывает на крупные алевриты,
второй (20% проб) виден в области 0,01-0,02 мм,
указывая на мелкий алеврит. Пробы с иными
значениями медианы распространены примерно
равномерно, что указывает на их разнозернистый
состав. В аналогичных породах ботуобинской свиты
Md также колеблется в пределах 0,01-0,09 мм, а
гистограмма её распределения имеет четкую
левостороннюю асимметрию. Наибольшее количество
проб (более 63%) имеют Мd от 0,01 до 0,04 мм с
интенсивным максимумом 0,01-0,02 мм. Это отмечает
преобладание в породах глинисто-алевритового
материала. Остальные пробы примерно поровну
распределены в области 0,05-0,09 мм. В подобных
образованиях боруллойской свиты размах значений
Мd намного шире, чем в предыдущих случаях (0,060,19 мм). Гистограмма их распределения имеет
растянутое, близкое к симметричному строение.
Максимум её приходится на область 0,05-0,08 мм, что
отмечает повышенную крупнозернистость этих
осадков по сравнению с ботуобинскими. Заметно
различаются
и
гистограммы
распределения
энтропийной меры сортировки этих пород в разных
свитах верхнего палеозоя. Так Нг лапчанских
образований колеблется от 0,5 до 0,97. У максимума
проб Нг=0,75-0,90, то есть они относятся к
несортированным
породам
и
лишь
12%
исследованных
проб
отнесено
к
плохо
сортированным.
Среди
смешанных
пород
ботуобинской
свиты
в
равных
количествах
представлены
плохо
сортированными
и
несортированными образованиями и лишь 9% проб
сложны абсолютно несортированными разностями.
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Пределы колебаний Нг их составляет 0,63-0,95. В
боруллойской свите этот интервал шире – 0,46-0,96,
но на гистограммах таких проб 80% образцов ложатся
в
интервал
0,75-0,90
(т.е.
являются
несортированными), а 13% - представлены абсолютно
несортированными образованиями, 5% - плохо
сортированными и единичные пробы – умеренно
сортированными.
Смешанный гранулометрический состав описываемых пород объясняет широкое распространение в
них различных смешанных структур: пелито-алевропсиммитовые, пелито-алевро-псаммо-пелитовые или
псефо-псаммо-алевро-пелитовые.
В
единичных
случаях
наблюдались
псефо-алевро-пелитопсаммитовые структуры. Текстуры этих пород также
изменчивы – от неупорядоченых и даже массивных до
в различной степени слоистых, нечетко слоистых,
волнисто-слоистых, линзовато-слоистых, прерывистослоистых, брекчиевидных и т.д. Минеральный состав
таких пород имеет резко смешанный состав. Он
зависит от слагающих смесь компонентов, их
количественного содержания в этой смеси и
соответствует описанным ранее пескам, алевритам и
глинам.
Широкое
распространение
среди
верхнепалеозойских потенциально алмазоносных
отложений ЯКП устанавливается для пород резко
смешанного гранулометрического состава, что
обусловлено их преимущественно континентальным
происхождением и сравнительно быстрым процессом
осадконакопления. Изложенные результаты комплексного петрографического изучения верхнепалеозойских отложений Сибирской платформы являются
прямым отражением условий их седиментации и
постседиментационного развития, что необходимо
учитывать при планировании и проведении на этой и
похожих по строению и составу осадочных толщ
территории алмазопоисковых работ.
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Zinchuk N.N.
PETROGRAPHIC SPECIFIC FEATURES OF UPPER PALEOZOIC DIAMONDIFEROUS DEPOSITS OF
YAKUTIAN KIMBERLITE PROVINCE

Results of complex petrographic study of Upper Paleozoic
prevailing rock types of basic diamondiferous regions of the
Siberian Platform are provided, among which Lower Permian formations of Lapchan and Botuobiya suites are distinguished, as well as Upper Permian sedimentary thick layers
of Borulloiskaya suite. It is indicated that predominance of
poorly and half-rounded particles in clastic mass points to
comparatively close material transportation and multiplicity
of mechanical destruction and differentiation factors’ effect
on it. Arenaceous and aleuritic Upper Paleozoic rocks of the
region are distinguished by sufficient polymict property and
weak lithofication, that is why sands and silts prevail in sections. Argillaceous rocks are constant component of all Upper Paleozoic suites and by aggregate condition clay, carbonaceous clay, and mudstones distinguish among them. The
prevailing majority of the described Upper Paleozoic rocks
represent sedimentary formations of mixed grading which is
conditioned by fact process of sedimentation. Set forth results of complex petrographic study of the Siberian Platform
Upper Paleozoic deposits are direct reflection of their sedimentation conditions and post-sedimentation development,
which should be taken into account when planning and carrying out diamond-prospecting works on this and similar by
structure and content sedimentary terranes..

Латыпов А.И., Жаркова Н.И., Чернийчук Г.А.
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЗАНИ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТОВЫХ
ОСНОВАНИЙ К ДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Практика современного проектирования требует решения многих вопросов, связанных с поведением оснований под действием динамических нагрузок. В связи с
увеличением интенсивности техногенного вибрационного воздействия на основания зданий и сооружений,
строительством в сейсмичных районах, проектированием
фундаментов, работающих в условиях динамического
нагружения, актуальность рассматриваемой в данной
работе проблемы в последнее время значительно возросла.
Интенсивность воздействия на геологическую среду
территории Казани в настоящее время можно охарактеризовать как очень высокую. Это обуславливается ростом
строительства высотных объектов, активным освоением
подземного пространства, проведением значительных по
объему планировочных земляных работ. Так, например, в
настоящее время возводятся и проектируются здания высотой более 30 этажей со сложными конструктивными
решениями фундаментов. Активно прокладываются транспортные и коммуникационные тоннели, строятся станции метрополитена, подземные переходы, паркинги.
Ландшафт города претерпевает серьезные изменения в
связи с намывом новых территорий, изменением положения берегов реки Казанки. Дополнительно ситуация усугубляется высокой плотностью застройки территории
города.
Кроме того, инженерно-геологические условия значительной части города относятся к III наиболее высокой
категории сложности (по СП 11-105-97). Это обусловлено
следующими неблагоприятными факторами:
- наличием в верхней части разреза сложно построенной (нередко с линзовидным залеганием слоёв) неогенчетвертичной песчано-глинистой толщи, подстилаемой
карбонатно-терригенным комплексом пород, зачастую

разрушенных до дисперсного состояния;- близким залеганием грунтовых вод в пределах комплекса низких террас рек Волги и Казанки, а также их высокой и средней
агрессивностью по отношению к подземных конструкциям различного типа;
- развитием целого спектра геологических и инженерно-геологических процессов, таких как карст, суффозия,
речная и овражная эрозия, переработка берега водохранилища, строительное и гидротехническое подтопление,
заболачивание, просадочные явления в грунтах;
- интенсивным техногенным воздействием на геологическую среду города на протяжении нескольких веков,
в некоторых случаях значительным техногенным изменением территории.
В 2006-2008 годах коллективом кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета
была выполнена работа по созданию постоянно действующей модели геологической среды для организации системы гидрогеологического и экзогеодинамического мониторинга на территории города Казани [2]. В качестве
фактического материала, кроме собственных данных,
были использованы материалы инженерно-геологических
изысканий, выполненных различными организациями
(более тысячи скважин). Результатом работы явилась
цифровая модель геологической среды масштаба 1:25
000, отражающая геолого-геоморфологические, гидрогеологические, инженерно-геологические условия, включая
карты уровней и химического состава подземных вод,
типов грунтовых толщ, типов и мощностей техногенных
грунтов, распространения геологических и инженерногеологических процессов, содержащая информацию о
физико-механических характеристиках свойств выделенных инженерно-геологических элементов. Нанесение на
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построенную модель схемы нагрузок от зданий и сооружений позволило выполнить районирование территории
города по устойчивости к техногенному статическому
воздействию.
В настоящий момент авторами предпринята попытка
оценки устойчивости геологической среды к динамическому воздействию. В качестве источников динамических
нагрузок выбран подземный транспорт (метрополитен),
надземный колесный и рельсовый транспорт, а также
потенциальное сейсмическое воздействие.
На первом этапе исследований был выполнен анализ
инженерно-геологических условий территории с точки
зрения возможности проявления негативных последствий
от динамического воздействия.
Многочисленные наблюдения и эксперименты различных авторов позволили установить, что в условиях динамического нагружения наиболее подвержены деформированию основания, сложенные несвязными грунтами.
Поэтому в качестве первого критерия потенциальной
неустойчивости было принято наличие на участке песчаных грунтов, естественного сложения, намывных и насыпных. При этом в качестве последствий воздействия на
них динамики общепринято различать разжижение, доуплотнение, разуплотнение и сдвигонакопление.
Если говорить о наиболее катастрофичных последствиях воздействия динамических нагрузок на несвязные
грунты, то к ним, несомненно, стоит отнести разжижение
водонасыщенных песчаных грунтов, сопровождающееся
резкой потерей несущей способности оснований фундаментов зданий и сооружений. Поэтому в качестве второго
критерия выбора участков возможной динамической неустойчивости было принято значение степени водонасыщения песков, в большинстве случаев напрямую связанное с положением уровня грунтовых вод.
Основная доля грунтовых толщ с исключительно
природными песчаными грунтами, сосредоточенными в
верхней части разреза, приходится на комплекс третьей,
четвертой, пятой и шестой аллювиальных четвертичных
террас рек Волги и Казанки (23,7% от общей площади
города). Пылеватые и мелкие пески значительно преобладают над песками средней крупности и крупными. В большинстве случаев они являются маловлажными, поскольку расположены выше уровня грунтовых вод.
Грунтовые толщи с природными песчаными грунтами,
приуроченные к комплексу низких террас реки Волги и её
притоков, менее распространены – 5,2 % городской территории. Для них так же характерны пылеватые и мелкие
пески, которые, тем не менее, в большинстве случаев являются водонасыщенными в связи с весьма неглубоким
залеганием уровня грунтовых вод.
Насыпные и намывные песчаные грунты разного гранулометрического состава в основном приурочены к первой и второй надпойменным террасам крупных и малых
рек, где их мощность нередко достигает 5-10 м (4,6 % от
общей площади города). Как правило, они являются водонасыщенными, поскольку эти территории расположены в зоне гидротехнического подтопления. Наличие насыпных и намывных песчаных грунтов для комплекса
высоких террас не характерно (1,5% и менее 0,1% городской территории соответственно). Здесь они представлены,
как правило, маловлажными песками разного гранулометрического состава.
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На рис. 1 и в табл. 1 показано пространственное расположение различных типов грунтовых толщ несвязных
грунтов, приведены некоторые сведения о гидрогеологических условиях, а также данные о площади их распространения в пределах города.
Анализ известной литературы, содержащей сведения
о последствиях динамического воздействия на основания,
позволяет сделать вывод, что реакция грунтов в значительной степени определяется величиной бытового давления, напрямую связанной с глубиной залегания. Так,
практически неизвестны случаи проявления серьезных
деформаций от динамических нагрузок грунтов, залегающих глубже 10-15 м. На этом основании по глубине
исследуемая толща была ограничена первыми десятью
метрами. В качестве четвертого критерия районирования
территории была принята плотность сложения песчаных
грунтов. Глубокие исследования динамической неустойчивости позволили сделать вывод, что при высокой плотности сложения (Id>0,7) песчаные грунты становятся
практически неразжижаемыми [1].
Совокупность всех вышеприведенных критериев позволила выделить несколько подтипов грунтовых условий,
а также построить карту потенциально возможной динамической неустойчивости и выделить наиболее проблемные участки (рис.2). Так, например, верхняя часть разреза
правого берега р.Казанки в Ново-Савиновском районе
города Казани сложена значительной толщей намывных
песчаных грунтов, находящихся в водонасыщенном состоянии и имеющих степень плотности Id=0,5÷0,67. В настоящий момент здесь ведутся проектно-изыскательские
работы под застройку зданиями повышенной этажности.
Кроме того, указанная территория попадает в зону прокладки второй очереди линии метрополитена.
В табл..2 приведены данные по площадям территорий
города, потенциально неустойчивых по тому или иному
типу. Инструментальные исследования влияния динамического воздействия на грунты проводятся в лаборатории
механики грунтов кафедры общей геологии и гидрогеологии Казанского Федерального Университета, оснащенной динамической установкой трехосного сжатия, а также прибором циклического кольцевого сдвига производства компании «Wille Geotechnik» (Германия).
Испытания в условиях трёхосного сжатия проводятся
на образцах песчаного грунта по схеме недренированных
испытаний с контролем напряжений. Исходное напряженное состояние в каждом конкретном случае соответствует природным условиям. Интенсивность динамической нагрузки (амплитуда и частота) рассчитываются в
зависимости от параметров и типа воздействия.
1. Благодаря комплексной оценке, учитывающей наличие
совокупности нескольких критериев, было проведено
предварительное районирование территории города Казани по динамической неустойчивости грунтов оснований.

Рис. 1. Карта типов грунтовых толщ несвязных грунтов. Расшифровка индексов представлена в табл. 1.

Генез
ис
грунт
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Таблица 1 Типы грунтовых толщ территории г. Казани, в состав которых входят песчаные грунты, их генезис и
положение в пространстве
Геоморф.условия,
(глубина залегания
грунтовых вод, м)

Техногенно
изменённые

Аллювиальные

Комплекс низких
террас Волги и её
притоков
(< 3-5 м)

Комплекс высоких
террас Волги и
Казанки
(> 10-15 м)

Комплекс низких
террас Волги и её
притоков (< 3-5 м)
Комплекс высоких
террас Волги и
Казанки (> 10-15 м)

Строение грунтовой толщи
(индекс на рис.1)
Песчаные грунты (Aw)
Песчаные грунты, подстилаемые глинистыми грунтами (Вw)
Переслаивание песчаных и глинистых грунтов с
преобладанием песчаных в верхней части грунтовой толщи
(Сw)
Песчаные грунты (Ad)
Песчаные грунты, подстилаемые глинистыми грунтами (Вd)
Переслаивание песчаных и глинистых грунтов с
преобладанием песчаных в верхней части грунтовой толщи
(Сd)
Песчаные грунты, подстилаемые скальными и
полускальными грунтами (Dd)
Переслаивание песчаных и глинистых грунтов с
преобладанием песчаных, в основании толщи – скальные и
полускальные грунты (Ed)
Насыпные песчаные грунты (TFw)
w

Площадь,
км2
10,6
0,4

% от
площади
города
3,1
0,1

6,9

2,0

16,2
15,7

4,7
4,6

48,2

14,0

0,4

0,2

0,7

0,2

6,6

1,9

Намывные песчаные грунты (TW )

9,3

2,7

Насыпные песчаные грунты (TFd)

5,3

1,5

Намывные песчаные грунты (TWd)

0,1

< 0,1

2. К наиболее распространенному типу динамической
неустойчивости можно отнести разжижение водонасыщенных песков, которому потенциально подвержено
12,3% площади территории города. Кроме того, на площади около 4% могут проявиться одновременно процессы разжижения и сдвигонакопления грунтов, приуроченных к комплексу низких террас.

3.Разуплотнению могут быть подвержены преимущественно маловлажные песчаные толщи как природного, так и
техногенного происхождения (3,9% территории), расположенных в пределах комплекса высоких террас.
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Рис.2. Карта районирования территории города Казани по динамической неустойчивости
несвязных грунтов различного генезиса. Описание скважин приводится на рис.3.

Рис. 3. Инженерно-геологические колонки, иллюстрирующие типичные разрезы грунтовых толщ несвязных грунтов. Расположение
скважин показано на рис. 2. Условные обозначения: 1 – суглинки, 2 – пески мелкие, 3 – пески пылеватые, 4 – пески средней крупности, 5 –
супеси, 6 – глины, 7 – торфа, 8 – насыпной супесчаный грунт, 9 – насыпной песчаный грунт, 10 – насыпной суглинистый грунт, 11 – намывной песчаный грунт. Степень водонасыщения песчаных грунтов: а - маловлажные, ж - водонасыщенные. Консистенция глинистых
грунтов: б – твёрдые, в – полутвёрдые, г – тугопластичные, д – мягкопластичные, е – текучепластичные, ж – текучие.
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Таблица 2 Особенности распространения несвязных грунтов с различным типом динамической неустойчивости
Тип динамической
неустойчивости

Доуплотнение

Разуплотнение

Сдвигонакопление

Площадь,
км2

5,0

13,2

12,9

Грунты
(тип грунтовой толщи)

Площ
адь,
км2

% от
гор.
площади

Аллювиальные пески водонасыщенные
(Aw, Вw,Сw)

0,5

0,1

0,8

0,2

0,1

Менее
0,1

Насыпные песчаные грунты водонасыщенные
(TFw)

1,3

0,4

Намывные песчаные грунты водонасыщенные
(TWw)

2,3

0,7

Аллювиальные пески маловлажные
(Ad, Вd, Сd)

10,8

3,1

2,3

0,7

0,2

Менее
0,1

6,5

1,9

Насыпные песчаные грунты водонасыщенные
(TFw)

3,0

0,9

Намывные песчаные грунты водонасыщенные
(TWw)

3,8

1,1

Аллювиальные пески водонасыщенные
(Aw, Вw,Сw)

17,9

5,2

6,6

1,9

9,3

2,7

% от
гор. площади

1,5

3,8

3,7

Аллювиальные пески маловлажные
(Ad, Сd)
Насыпные песчаные грунты маловлажные
(TFd)

Насыпные песчаные грунты маловлажные
(TFd)
Насыпные песчаные грунты водонасыщенные
(TFw)
Аллювиальные пески водонасыщенные
(Aw, Сw)

Насыпные песчаные грунты водонасыщенные
(TFw)
Намывные песчаные грунты водонасыщенные
(TWw)
Примечание: расшифровка индекса грунтовой толщи показана в таблице 1
Разжижение

33,7

9,8

.
К наименее характерному типу динамической неустойчивости относится доуплотнение рыхлых песков (1,5 %).
На низких террасах в условиях динамического нагружения
возможно параллельное развитие процессов доуплотнения
и сдвигонакопления в пределах одной грунтовой толщи,
что обусловлено одновременным присутствием на разных
глубинах песков как рыхлых, так и плотных. Дальнейшая
детализация районирования возможна после проведения
достаточного количества лабораторных и полевых исследований.
1. Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических
нагрузках. Изд-во Московского университета. 1997. 288 с.
2.Гидрогеологические и инженерно-геологические условия
г.Казани/ под ред.А.И.Шевелева. – Казань, Изд-во Казанского
университета, 2012. – 236с.

Latypov A.I., Zharkova N.I., Chernichuk G.A.
ZONING OF KAZAN'S CITY TERRITORY ON THE
SOIL BASIS STABILITY TO A DYNAMIC INFLUENCE
On this paper are shown the results of zoning Kazan's city
territory on dynamic instability of the soil bases. The basis of
this work s formed on mathematical analysis of numerical model date of geological environment, constructed on the results of
drilling more than one thousand bore holes. Series of some criteria, such as soil depth, saturation degree, relative density, allowed to allocate subtypes of soil conditions and also constructed the map of potentially possible dynamic instability

Мамарозиков У.Д.
РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ ОНГОРИОЛИТ-ЛЕЙКОГРАНИТОВАЯ АССОЦИАЦИИ ЧАТКАЛОКУРАМИНСКОГО РЕГИОНА (ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ)
Редкометалльная
онгориолит-лейкогранитовая
ассоциация формируется вслед за крупными
гранитоидными батолитами и является индикатором
континентальных внутриплитных геодинамических
обстановок [1, 2, 8, 10, 13, 17]. Онгониты,
онгориолиты и литий-фтористые лейкограниты

являются прямым поисковым критерием обнаружения
редкометалльного оруденения. Места их проявления
рекомендуются как перспективные на обнаружение
не только известных типов месторождений (Li, Be, W,
Mo, Sn, флюорит), но и тяжелых литофильных редких
металлов (Nb, Ta, РЗЭ., Zr, Hf и др.) [7, 9].
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В пределах Западного Тянь-Шаня онгониты,
онгориолиты и редкометалльные лейкограниты
обнаружены на площади Инильчекского рудного узла
Сарыджазского оловорудного района [18], на
вольфрамовом
месторождении
Саргардон
[3],
литиевом – Шавазсай [4]. В течение последних лет
(2005-2012 гг.) они установлены и
изучены в
пределах
Каракушхана-Башкызылсайской,
Ерташсайской,
Келенчек-Ташсайской,
ЧетсуШавкатлинской и Чаркасарской
перспективных
редкометаллоносных
площадей
ЧаткалоКураминского региоан [5-7, 13-17].
Исследованиями впервые описаны экзотические
разновидности этих пород – эгириновые онгориолиты
(Ерташский некк), фаялитсодержащие онгониты
(Ангренская
дайка)
и
фаялитсодержащие
лейкограниты (Четсуйский интрузив). Площади их
распространения приурочены к зонам глубинных
разломов с проявлениями лития, бериллия, олова,
вольфрама, тантало-ниобатов, редкоземельных и
радиоактивных металлов.
По химизму и петрохимическим особенностям
онгониты,
онгориолиты
и
редкометалльные
лейкограниты
Чаткало-Кураминского
региона

полностью соответствуют эталонным породам [12].
Они
являются
кислыми (SiO2 67,57-72,00 %),
ультракислыми (SiO2 = 74,00- 75,00%), cубщелочными
(Na2O+K2O = 7,70-8,27%) и щелочными (Na2O+K2O =
9,18 – 10,00%), весьма высокоглиноземистыми (al’ =
3,36-9,97) породами калиево-натриевой петрохимической серии (Na2O/K2O = 0,74-4,2) (табл.1).
Ассоциация онгонитов с редкометалльными лейкогранитами впервые установлена на СаргардонШабрезской площади Нижнечаткальской зоны, где
сосредоточены месторождения флюорита и редких
металлов. Здесь редкометалльные лейкограниты
слагают шток, внедренный в более крупных размеров
интрузивное тело, сложенное порфировидными
гранитами и вскрыты скважинами. На поверхности
установлены дайки онгонитов, являющиеся наиболее
молодыми образованиями. В околоинтрузивной зоне
размещено
апоскарновое,
апокарбонатное,
грейзеново-редкометалльное (W, Mo, Sn, Be, Li) и
гидротермальное
флюоритовое
оруденение,
представленное
кварц-карбонат-флюоритовыми,
флюорит-берилловыми и флюоритовыми жилами в
мраморах, вмещающих Саргардонский гранитный
интрузив
[3].

Таблица 1. Химический состав и петрохимические характеристики онгонитов, онгориолитов и редкометалльных
лейкогранитов Чаткало-Кураминского региона (Западный Тянь-Шань)
Компоненты,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
коэффициенты
SiO2
72,00
67,57
69,67
74,81
75,00
74,79
74,00
72,81
74,08
TiO2
0,37
0,20
0,33
0,05
0,22
0,16
0,02
0,38
0,42
Al2O3
14,00
15,51
13,88
12,35
12,11
11,22
12,76
12,00
11,25
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Na2O+K2O

0,84
1,15
0,01
0,95
0,98
6,28
1,42
0,08
7,70

Na2O/K2O

4,42

0,19
0,65
3,16
4,23
2,75
н.о.
7,98

1,62
1,82
0,03
0,88
1,45
4,06
5,51
0,05
9,57

0,25
1,00
0,04
0,28
1,15
3,94
4,33
0,03
8,27

1,54

0,74

0,91

3,36

0,12
0,14
0,74
4,80
5,20
н.о.
10,00

0,77
1,07
0,02
0,64
0,63
4,49
5,40
0,02
9,89

0,05
0,93
0,01
0,30
0,30
6,18
3,00
0,02
9,18

1,44
1,25
0,04
0,39
1,15
4,01
4,38
0,40
8,39

1,68
1,10
0,05
0,44
1,15
4,35
4,51
0,45
8,86

0,92

0,83

2,06

0,91

0,96

1,61

al’
4,76
4,62
3,36
8,07
6,92
4,52
9,97
3,90
3,49
f’
3,32
4,40
4,66
1,62
2,09
2,66
1,31
3,69
3,69
Примечание: 1-3 онгониты: 1- вольфрамового месторождения Саградон , 2- среднего течения реки Башкызылсай, 3Четсу-Шавкатлинской редкометаллоносной площади (Ангренская дайка); 4-5 онгориолиты редкощелочнометального
месторождения Шавазсай (4) и Ерташской редкометаллоносной площади (5); 6-7 редкометалльные лейкограниты ЧетсуШавкатлинской (6) и Келенчек-Ташсайской площадей (7); 8-9 – онгониты (8) и редкометалльные лейкограниты (9)
Чаркасарской площади. На классификационных диаграммах SiO2-(Na2O+K2O) [12] и Ab-Q-Or [19] они размещаются в
полях онгонитов и топазовых риолитов (рис.1).

Онгониты и онгориолиты редкометалльных
месторождений
Каракушхана-Башкызылсайской
площади светло-серого, белого цвета, слагают дайки,
многоступенчатые силлы и неккообразные тела,
представленные в эндоконтактах эксплозивными
туффизитами (флюидизатами) онгориолитов. За счет
окисления пирита местами породы приобретают
светло-коричневую
окраску.
Тела
онгонитов,
онгориолитов и пространственно ассоциирующие с
ними дайки трахидолеритов, сиенит-порфиров
образуют поля, приуроченные к региональным
разломам. Они прорывают граносиенит-порфиры
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кызылсайского комплекса позднего карбона (в
среднем течении реки Башкызылсай) и вулканогенноосадочные и интрузивные образования раннепермской риолитовой формации (на Шавазсайском
месторождении редких щелочей – Li, Rb, Cs, ЧетсуШавкатлинских и Ерташских редкометаллоносных
площадях).
По онгориолитам и связанным с ними
серицитолитам
получена
рубидий-стронциевая
изохрона с возрастом 263+/-2 млн. лет. Первичное
отношение (87 Sr/86 Sr) 0=0,7116 (Rb-Sr-метод, ИГиГ
АН РУз, С.С.Сайдыганиев). Изучением состава

порфировых выделений, основной массы пород на
электронном
микроанализаторе
«Jeol-8800Rh»
(Япония) установлены литиевая слюда, циркон
(циртолит), апатит, ортит, монацит, ксенотим, торит,
титанит, иттротитанит, ильменит, карбонатные
флюидные обособления, обычно ассоциирующие с
синхизитом, бастнезитом,
ниобистым рутилом,
пиритом и др. Превышающие кларки содержания Li, Rb,
Cs, Nb, Y, Yb, Sn, W, Mo, Th, РЗЭ и др. указывают на
редкометалльную геохимическую специализацию
онгориолитов Шавазсая на эти элементы (табл. 2).
Специфичные
разновидности
онгориолитов
обнажены в пределах Кумбель-Угамской зоны
разломов в бассейне Ерташсая. Они слагают дайки,
штоки и неккоподобные субвулканические тела [5,
7,13,14]. Самый крупный из них Ерташский некк
изометричной формы диаметром более 1 км. На
основании резких секущих контактов и наличия
обломков окружающих пород устанавливается
образование
его
после
аляскитового
штока
раннепермского возраста. Субвулканические (экструзивные) тела щелочных (эгириновых) онгориолитов
были образованы в конце пермского периода (263+/-3
млн. лет,
Rb-Sr метод, ИГиГ
АН РУз,
С.С.Сайдыганиев).
Исходный
онгориолитовый
расплав был обогащен W, Sn, Th, Nb и редкоземельными элементами (табл. 2, рис. 2). Это
выражено и наличием в породах акцессорно-рудных
минералов ниобия, тантала, редких земель, циркония,
урана, тория и в повышенных количествах вольфрама,
молибдена и олова.Присутствие в породах хромита,
хромшпинели,
марганцовистого
ильменита,
ниобийсодержащего
РЗЭ
рутила,
марганецсодержащего ильменита, титанита свидетельствует о
значительной
роли
мантийных
флюидов
в
формировании расплава онгориолитов. Отношения
изотопов стронция (87Sr/86Sr)0=0,7090 указывают на
смешанную мантийно-коровую природу расплава.

Рис. 1. Размещение онгонитов, онгориолитов и их
интрузивных
аналогов
–
Li-Fредкометалльных
лейкогранитов Чаткало-Кураминского реиона (Западный
Тянь-Шань) на классификационных диаграммах SiO2(Na2O+K2O) [12] и Ab-Q-Or [19].

Фаялитсодержащие онгониты и их интрузивные
аналоги - фаялитсодержащие лейкограниты выявлены
нами в пределах Четсу-Шавкатлинской перспективной редкометаллоносной площади Ангренского
рудного района [15-17]. Фаялитсодержащие онгониты

в виде мощного
(200-300 м) дайкообразного
трещинного тела, прорывающего трахириолиты
Бабайтаудорского лакколита, протягиваются в
субмеридиональном направлении на расстояние 15
км по правому борту реки Ангрен. Небольшие
интрузивные тела фаялитсодержащих лейкогранитов
установлены на правобережье реки Ангрен,
в
верховьях реки Четсу (Четсуйский шток) и его
правого притока (Шавкатлинское месторождение
олова). В экзоконтактовых и апикальных частях тел
фаялитсодержащих онгонитов и лейкогранитов, как
результат взаимодействия флюидов и расплава с
окружающими трахириолитами Бабайтаудорского
лакколита, явлений метасоматоза и пирометаморфизма, наблюдаются гибридные граносиенитпорфиры.
Абсолютный
возраст
фаялитсодержащих
онгонитов Ангренской дайки и фаялитсодержащих
лейкогранитов Четсуйского интрузива отвечает
капитанскому (сapitanion) веку поздней перми (264+/3 млн. лет – Ангренская дайка, 264+/-2 млн. лет –
Четсуйский шток, Rb-Sr-метод, ИГиГ АНРУз,
C.C.Cайдыганиев). Первичные отношения изотопов
стронция 87 и 86 ((87Sr/86Sr)0=0,70889 – Ангренская
дайка, (87Sr/86Sr)0=0,70989 – Четсуйский шток)
указывают на их генетическую родственность и
интерпретируются
как
показатель
участия
мантийного вещества при формировании магматического расплава.
Фаялитсодержащие онгониты имеют темную,
темно-серую окраску и по внешнему облику их
можно принять за основные породы. Структура пород
порфировая. Основная масса микро- и скрытокристаллическая микрофельзитовая и сферолитовая, кварцполевошпатового состава. Порфировые выделения
составляют 30-35 % от общего объема породы. Они
представлены
кислым
плагиоклазом
(альбитолигоклаз, олигоклаз) – 35-40%, калишпатом – 30-35,
кварцем – 25-30, реже темноцветными минералами
(титанистый фаялит, ферроавгит, слюда и др.) – 2-5%.
Характерной петрографической особенностью
описываемых пород является идиоморфизм кварца по
отношению к другим салическим минералам, наличие
кристаллов титанистого фаялита (2-3 %), обособлений
флюорита и редкоземельных карбонатных минералов
(1,5 – 2 %). В этих породах кислый плагиоклаз
преобладает над калиевым полевым шпатом.
Акцессорные минералы представлены цирконом,
титаномагнетитом, ильменитом, ильменорутилом,
ниобистым рутилом, апатитом, фторапатитом,
иттроапатитом, рабдофанитом, фосфатсодержащим
иттроторитом, синхизитом, бастнезитом, ортитом,
чевкинитом, молибден-, кобальт- и содержащими РЗЭ
разновидностями
пирита,
молибдени
ренийсодержащими
галенитом,
сфалеритом,
интрателлурическими соединениями Zn+Cu, Mo+Os
состава и др. При этом преобладающую роль играют
фторкарбонаты и фторапатит.
В фаялитсодержащих онгонитах встречаются
стекловатые, криптокристаллические обособления
темно-серого, серого цвета. Последние имеют
следующий химический состав (в %): SiO2 - 77,74;
Al2O3 -13,60; FeO+Fe2O3 -0,29; CaO -1,54; Na2O - 6,37;
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cумма – 99,54. Под интенсивным влиянием таких
глубинных растворов и мантийных флюидов
возможно преобразован
остаточный расплав
орогенного
кислого
(аляскитового)
очага
и
образовалась смешанная (онгориолитовая) магма. С
применением электронного микроанализатора “Jeol8800R” в тонко-мелкозернистой основной массе
породы установлены микрокристаллы альбита,
кварца, калиевого полевого шпата, пироксена
(ферроавгит, эгирин-авгит), щелочного амфибола
(ферропаргасит),
интенсивно
замещенного
иддингситом фаялита, торита, силикатов ниобия,
циркония и редкоземельных металлов (ризёрит,
гидроортит, циркон, циртолит), фторкарбонатов
редких земель (синхизит, бастнезит, лантанит),

иттроапатита, молибден- и таллий-содержащего
галенита, цинксодержащего титано магнетита,
интрателлурических соединений (сплавы молибеносмиевого состава).
В микрокристаллах кварца
установлены
нанокристаллы
касситерита.
Фаялитсодержащие лейкограниты в виде небольших
тел (от 20 Х 30 м до 4-5 км2) прорывают
трахириолиты, фельзит-порфиры, кварцевые порфиры
Бабайтаудорского лакколита, имеющего раннепермский возраст. В фаялитсодержащих лейкогранитах установлены следующие акцессорные
минералы: циркон, магнетит, титаномагнетит,
марганецсодержащий
ильменит,
ильменорутил,
гранаты (пруиумещественно пироп-альмандинновый
ряд), касситерит, ниобистый рутил, титанит,

Таблица -2 Cодержание малых элементов в онгонитах, онгориолитах и редкометалльных лейкогранитах
Чаткало-Кураминского региона, в г/т
Элементы
1
2
3
4
5
6
7
8
Li
32
163
5,7
7,65
Rb
150
283
260
201
219
388
140
245
Cs
Sr
Th
U
Zr
Hf
Nb
Ta
Sc

3,7
340
13
2,5
170
1,0
20
2,5
10

16
183
10

Sn

2,5

4

9,5

W

1,3

40

Mo

1,1

2

2,7
2,5

Se
Sb

169
31

71
47,5
7,45
271
12,5
46

9,9

7,8
77
26,7
6,6

4,1
42
33,8
8,9

9,1
25
41
22,8

13,9
29
1,6
7,9

7,2
31
2,0
3,5

7,3
79,6
7,55
0,05

0,85
120
38
4,5
90
1,7
110
9,5
2,9

1,85
167
69
16
130
2,3
104
10
1,55

11

3,3

3,1

3,35

8,9

12,4

46,3

0,99

0,91

0,05

0,1

0,1

0,65

4,7

4,4

0,5

0,5

0,9

0,04

0,67

0,46

As

1,7

8,7

6,8

8,5

7,2

5,75

Au

0,0043

0,02

0,02

0,03

0,039

0,042

Co

18

1,03

0,97

0,7

1,2

0,62

Cr

83

211

0,7

6,3

1

50

50

La

3,7

54,4

47,55

73,4

78,3

50,5

25

36

Ce

70

91,1

87,5

124

137

102

38

58,5

Pr

9

3,7

4,3

Nd

37

15

15

Sm

8,0

9,03

10,75

10,03

11,33

10,45

6,8

5,7

Eu

1,3

0,50

0,275

1,35

0,57

0,62

0,31

0,18

Gd

8,0

21,6

4,5

4,0

Tb

4,3

1,36

0,91

0,75

0,77

0,84

0,99

0,87

Dy

5,0

6,4

5,65

Ho

1,7

1,6

1,45

Er

3,3

5,2

4,9

Tm
Yb

0.27
0,33

1,1
6,9

1,07
7,1

2,87

3,70

4,90

5,13

4,5

Lu
0,80
0,68
0,68
0,73
0,70
0,68
0,74
0,77
Примечание. В таблице проведены результаты инструментально-нейтронно-активационных (2-6) и ICP-масс-спектрометрических (78) анализов. 1- кларки элементов (1 часть основных + 2 части кислых пород, по А.П.Виноградову, 1962), 2- онгориолиты Шавазсая, 3щелочные онгориолиты Ерташсая, 4-5- фаялитсодержащие онгониты (4) и лейкограниты (5) Четсу-Шавкатлинской площади, 6лейкограниты Келенчек-Ташсайской площади, 7-8 – онгониты (7) и рекдометальные лейкограниты (8) Чаркасарской площади.
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фергюсонит, ризёрит, самарскит, апатит, фторапатит,
иттроапатит, монацит, фторсодержащий рабдофанит,
РЗЭ-содержащий фторфосфат циркония, флюорит,
торит, фосфатсодержащий иттроторит, синхизит,
бастнезит, лантанит, ториортит, гидроортит и
фторортит, нагателлит, чевкинит, пирит, арсенопирит,
молибденит, шеелит, интрателлурические соединения
(металлические сплавы) Ni+Al, Zn+Cu+Pb, Zn+Cu,
Fe+As+Mo состава и др. При этом также как и в
фаялитсодержащих
и
других
разновидностях
онгонитов и онгориолитов региона преобладающую
роль играют акцессории Sn, Nb, W, Mo, Th и
редкоземельных элементов.

Фаялитсодержащие онгониты и лейкогранитпорфиры характеризуются обилием выделений
(флюидных обособлений) флюорита и первичных
карбонатов, ассоциирующих с минералами Ti, Nb,
РЗЭ (титаномагнетитом, ильменитом, ильменорутилом, ниобистым рутилом, иттроапатитом,
рабдофанитом, фосфатсодержащим иттроторитом,
синхизитом, ортитом, чевкинитом и др.). В породах
фаялитсодержащей
онгонит-лейкогранитовой
ассоциации, превышающие кларки содержания имеют
Nb, W, Cs, U, Th, Нf, РЗЭ, Sb, As, Au и др., что
указывает на редкометалльную геохимическую
(металлогеническую) специализации

Рис. 3. Спайдер-диаграмма кларк-концентраций (Кк) некоторых элементов в породах онгориолит-лейкогранитовой ассоциации Чаткало-Кураминского региона.
1- онгориолиты Шавазсая, 2- щелочные онгориолиты Ерташсая, 3-4- фаялитсодержащие онгониты (3) и лейкограниты (4) ЧетсуШавкатлинской площади, 5-лейкограниты Келенчек-Ташсайской площади, 6-7 – онгониты (7) и рекдометальные лейкограниты (8) Чаркасарской площади.

Рис. 4. Спайдер-диаграмма спектров распределения РЗЭ в в породах онгориолит-лейкогранитовой ассоциации Чаткало -Кураминского
региона (Западный Тянь-Шань).
1- онгориолиты Шавазсая, 2- щелочные онгориолиты Ерташсая, 3-4- фаялитсодержащие онгониты (3) и лейкограниты (4) ЧетсуШавкатлинской площади, 5-лейкограниты Келенчек-Ташсайской площади, 6-7 – онгониты (6) и рекдометальные лейкограниты (7) Чаркасарской площади.
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магматического расплава на эти элементы (таблица2). При специальном полевом геологическом
исследованием, проведенном нами в 2012 году внутри
альбитизированных,
грейзенизированных
зон
аляскитов Чаркасарского массива были обнаружены
маломощные дайки своеобразных пород, отнесенных
по минералого-петрографическим особенностям к
микроклин-альбитовым лейкогранитам и онгонитам,
простирание которых согласно с простиранием
метасоматических изменений. Это напоминает
геологическую
позицию
редкометаллоносной
Келенчек-Ташсайской площади, в которой внутри зон
рудоносных альбититов и альбитизированных
гранитов Арашанского интрузива присутствует дайки
лейкогранитов [7].
Проявления этих даек и штокообразных тел четко
контролируются зонами тектонических нарушений
субширотного и северо-западного простирания, сопровождающимся дроблением и обелением аляскитов. Дайки онгонитов мощностью от первых сантиметров до 15-50 см и протяженностью до 20-100 м, а
трещинные тела лейкогранит-порфиров мощностью
0,5-10 м и протяженностью от нескольких десятков
метров до 300-400 м.
Онгониты представляют собой белые или светлосерые афанитовые породы с массивной текстурой. В
их составе наблюдаются зоны обогащенные альбитом,
микропорфировыми округлыми выделениями кварца.
Состав онгонитов: альбит
(40-50%), калиевый
полевой шпат (20-25%), кварц (20-35%), слюда (35%), акцессорные минералы (до 1%). На фоне
микрозернистой
массы
наблюдаются
слабо
различимые зерна (до 0,1 мм, редко до 1,0 мм),
представленные кварцем, полевыми шпатами, слюдой
и флюоритом. При микроскопическом изучении
пород отчетливо выявляются их микропорфировая
структура
с
элементами
микропойкилитовой
(количество вкрапленников 10-20%) и флюидальная
или полосчатая микротекстура. Структура основной
массы микролитовая.
В дайках и штокообразных телах лейкогранитпорфиров количество вкрапленников достигает 2530%, и они представлены обычно идиоморфными
выделениями кварца, K-Na полевого шпата,
плагиоклазом и биотитом. В мелкозернистой массе
микрозондовыми
исследованиями
выявлены
продукты разложения фаялита (иддингсит) и редкие
зерна щелочного пироксена. Основная масса
лейкогранитов
мелкозернистая,
кварцполевошпатовая иногда микропегматитовая.
В
щелочном
полевом
шпате
имеются
тонкие
пертитовые вростки. Кроме отдельных кристаллов, KNa полевой шпат иногда образует каймы вокруг
вкрапленников кислого плагиоклаза, что является
характерной
петрографической
особенностью
типичных редкометалльных лейкогранитов [9]. В
основной массе также встречаются тонкие чешуйки
светлой слюды. Характерными акцессорными
минералами в онгонитах и лейкогранитах являются:
магнетит, ильменит, апатит, флюорит, циркон и др.
Тела лейкогранитов в купольных частях сопровождаются иногда кварц-альбитовыми редкометалльными пегматитовыми жилами.
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Метасоматические
изменения
аляскитов
представлены ранней гематитизацией, альбитизацией,
грейзенизацией и слабо проявленной березитизацией.
Поздние
гидротермальные
изменения:
кварцхлоритовые,
кварц-флюорит-карбонатные
с
сульфидами Pb и Zn, флюорит-смолковые. Зоны
альбитизации
и
грейзенизации
проявлены
интенсивнее и относятся к структурам сколового
характера, кулисно сочетаются друг с другом. Все
известные рудные тела находятся в зонах
альбитизированных и грейзенизированных пород или
в непосредственной близости от них в березитах.
Грейзеновые зоны имеют зональное строение: в
центре
–
жилообразное
тело
кварц-топазмусковитового состава, иногда с вольфрамитом,
молибденитом,
флюоритом,
халькопиритом,
галенитом, переходящее в кварцевый, кварцтопазовый, кварц-мусковитовый грейзен, далее – в
грейзенизированные граниты и неизмененные
граниты. Мощность грейзенов – от первых
сантиметров до 3-5 м
На основе геолого-петрографического изучения
установлено, что породы Чаркасарской площади,
вмещающие
оруденение,
представляют
собой
метасоматиты
многостадийного
развития
гидротермально-метасоматического преобразования
аляскитов Чаркасарского интрузива во фронтальной
части флюидонасыщенного расплава онгонитов и
лейкогранитов. Оно выражено в альбитизации (1),
грейзенизации (2), окварцевании и серицитизации (3).
При
альбитизации,
практически
полностью
уничтожена калиевополевошпатовая составляющая
первичных пород (аляскитов). Метасоматический
альбит образует порфиробласты, размером 3-5 мм,
погруженные в более мелкозернистую основную
ткань, состоящую из агрегата индивидов альбита,
размеры которых варьируют от 0,3 до 1,5мм.
Последующие
гидротермально-метасоматические
преобразования пород выразились в широком
развитии кварца и серицита, в основном в области
трещинок и ослабленных зонок. При усилении
процессов метасоматоза породы превращаются в
кварц-мусковитовые грейзены и кварц-серицитовые
метасоматиты.
Приведённые материалы свидетельствуют о
значительной
роли
мантийных
рудои
магмогенерирующих флюидов в формировании
онгориолитового (лейкогранитового) расплава. В
соответствии с наличием акцессорных минералов и
концентрациями в них рудогенных элементов
находятся содержания редких и редкоземельных
элементов в самих породах ассоциации. Характер
распределения РЗЭ
указывает на насыщенность
пород, как легкими, так и тяжелыми лантаноидами.
Глубокий европиевый минимум свидетельствует о
явлениях ликвации и дифференциации (рис.3). Эти
данные являются прямыми показателями рудогенерирующей
роли
расплава
онгориолитлейкогранитовой ассоциации.
Формирование
онгориолит-лейкогранитовой
ассоциации и связанных с ней редкометалльных
месторождений нами представляется как продукт
флюидонасыщенного
высокофтористого
редко-

металлоносного кислого магматизма, проявленного во
внутриплитном этапе развития региона. Внедрение и
кристаллизация этих потенциально рудоносных
флюидонасышенных магм на различных уровнях
земной
коры
привели
к
образованию:
в
гипабиссальных условиях в связи с интрузивами
редкометалльных
лейкогранитов
грейзенового
вольфрамового (с Sn, Mo, Nb, Ta, Be, Li, флюоритом)
месторождения Саргардон; альбититового Ti-Nb-Taредкоземельного (c Hf, Au, U, Th и др.)
месторождения Келенчек-Ташсайcкой площади и
нетрадиционных месторождений и рудопроявлений
олова, ниобия и редких земель в ЧетсуШавкатлинской площади;
в субвулканической,
приповерхностной фациях флюидизатно-эксплозивно-интрузивного редкощелочного (с Nb, Ta, Zr, Hf,
W, Mo, Au, U, Th, РЗЭ и флюоритом) месторождения
Шавазсай и оруденения Ерташсайской площади.
Происхождение расплавов представляется как
следствие метамагматизма [11], смешения остаточных
гранитных и аляскитовых магм с рудогенерирующими мантийными флюидами.
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Mamarozikov U.D.
RARE METALLIC ONGORIOLITE - LEUCOGRANITE
ASSOCIATION OF CHATKAL-KURAMA REGION
(WESTERN TIEN SHAN)

In articles is resulted geological, petrological, mineralogical and
geochemical data showing potential ore bearing of the ongorhyolite-leucogranite association of Chatkal-Kurama region of
Western Tian-Shan on rare and rare-earth metals. The role of
mantle fluids in formation ore-bearing ongorhyolitic (leucogranitic) magmatic melt is shown.

Мацуй В. М.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ ЯНТАРЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
«В кожному підручнику мінералогії ми знайдемо
вказівку, що бурштин знаходиться в Європі в найбільшій кількості в покладах буровугільної третичної і
почасті льодовикової епохи в північній Прусії, на берегах Курляндії, Ліфляндії, в Сіцілії (біля Катанії) і в
Еспанії. Але про те, що бурштин високогарних властивостей знаходиться в досить великій кількості у нас
на Україні, - про те знають тільки спеціалісти, та ще ті
наші київські і волинські майстри і торговельники, що
закуповують його у селян за дешеву, звичайно, ціну, а
потім продають бурштинові вироби наче закордонні і
беруть
потрійну
ціну…».
Эта
информация
принадлежит перу известного украинского ученого

геолога-палеонтолога, академика, первого директора
Геологического института и Геологического музея
Павла Аполлоновича Тутковского [1]. П.А.
Тутковский в начале прошлого столетия заложил
основы современных представлений о геологии
украинского янтаря и эта сторона его многовекторных
научных исследований еще не отмечена в
соответствующих публикациях о научной деятельности ученого.
Янтарь-сукцинит (ЯС) – самая ценная и
преобладающая по массе (более 90%) разновидность
ископаемых
смол
(ИС).
Распространен
исключительно в границах Балтийско-Днепровской
янтареносной провинции – обширной территории от
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южной Швеции до берегов Черного и Азовского
морей, включая Данию, южную Швецию, северовосток Германии, Польшу, Калининградскую область
Российской федерации, Литву, юг Латвии, юго-запад
Беларуси, правобережье Украинского Полесья и
Приднепровье. Залегает в виде россыпей морского,
прибрежно-морского (поздний эоцен – ранний
олигоцен) и преимущественно континентального
(вторая половина олигоцена, неоген, плейстоцен)
генезисов. На Самбии уникальные промышленные
залежи ЯС связаны с верхнеэоценовой прусской
свитой. В Украине одновозрастные янтаревмещающие отложения (обуховская свита) изучены
еще
крайне
недостаточно.
Преобладающее
большинство небольших по запасам месторождений и
проявлений ЯС в Припятском бассейне Полесья
приурочены к мелководным и дельтовым фациям
нижнеолигоценовой межигорской свиты, залегающей
неглубоко от дневной поверхности. По подсчетам
специалистов
площадь
продуктивной
кварцглауконитовой
формации
палеогена
рассматриваемого региона Украины составляет
порядка 10000 км2 и это без учета площади неогенплейстоценовых
«перезахоронений»
ЯС.
Продуктивные янтареносные горизонты эоценолигоцена перекрывают среднеэоценовые отложения
киевской и бучакской свит. В составе последней
залегают пласты битумсодержащих бурых углей с
включениями обломочков ИС (ретинит и др.).
Украина с первых лет независимости приступила к
освоению местных месторождений ЯС и созданию
янтарной отрасли производства. На первых этапах
геологического изучения янтареносности территории
основным учебным пособием для геологов Украины
послужили труды П.А. Тутковского, опубликованные
им в конце 19 – начале 20 ст. [1-4]. Общие поиски,
оценочные и поисково-разведочные работы на ЯС,
проведенные АП «Кварцсамоцветы», в конце
прошлого – начале текущего столетия были
сосредоточены исключительно на участках ранее
указанных П.А. Тутковским как янтарепроявления
или места одиночных «эрратических» находок. В
процессе разработки месторождений ЯС Украина
столкнулась
со
«старыми»
проблемами
калининградского комбината Российской федерации:
защита природных ресурсов от разграбления и
уничтожения в условиях Полесья, хищения на всех
стадиях поисково-разведочных работ, добычи и
обработки солнечного камня, проблемами частного
промысла и др. В итоге, обострение перечисленных
проблем приводит к нарушению веками сложившейся
экологической ситуации Полесья и уже привело к
упадку
государственной
добычи,
отсутствию
легального рынка, замене его теневым и
контрабандой, наконец,
полным уничтожением
приповерхностных
продуктивных
горизонтов.
Разумеется, в экологически ранимых условиях
Полесья прямые и косвенные поиски «подряд», тем
более
сопровождаемые
несанкционированными
грабительскими разработками, в этой ситуации здесь
совершенно неприемлемы. Помимо перечисленных
проблем современная добыча ЯС в Украине
абсолютно не удовлетворяет потребностям и
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запросам промышленности, сельского хозяйства,
медицины, ювелирного производства и бизнеса в
государстве. Используемые в геологической практике
прямые и косвенные поисковые признаки (скопления
обломков ЯС в отвалах канав, высыпки на склонах
речных долин и распаханных полей, отвалы карьеров,
шурфов, колодцев, археологические и иные сведения
о находках ЯС) практически исчерпаны. Эти
признаки лишь иногда позволяют фиксировать
небогатые приповерхностные янтарепроявления,
связанные с нижнеолигоценовыми и более поздними
осадочными
образованиями.
Следовательно,
единственным выходом из создавшегося положения
является
разработка
обоснованного
научного
прогноза и на этой основе обнаружение новых
крупных промышленных залежей ЯС.
Результаты исследований и их прогноз. Самым
уязвимым
звеном
общепризнанной
теории
янтареобразования является вопрос о генетическом
типе, геологической природе и пространственном
положении коренного первоисточника россыпей ЯС
первых промежуточных коллекторов («коренных»
россыпей по П.А. Тутковскому). Нерешенность
важнейшего вопроса геологии россыпей существенно
ограничивает возможности прогноза россыпных
месторождений ЯС, поскольку нет однозначного
решения за счет конкретно каких однотипных
геологических объектов (почвы «янтарных» лесов не
установлены) могли сформироваться россыпи ЯС на
территории Балтийско-Днепровской провинции и
Украины, в частности. За всю историю человечества
здесь
уже
добыто
десятки
тысяч
тонн
высококачественного ЯС, а его прогнозные ресурсы в
недрах оцениваются в миллионы тонн. Такое
количество однотипной смолы одного минерального
вида могло накопиться в морских россыпях только в
результате размыва коренных первоисточников
единого геологического типа и на огромных
площадях
платформенной
Европы,
каковыми
являлись залежи бурых углей и лигнитов, с которыми
парагенетически связаны проявления ископаемых
смол и россыпи ЯС. Ярким примером этому служит
концентрация рассматриваемых россыпей вдоль
границы Днепровского буроугольного бассейна
(Днепробасса), а также залегание в продуктивных
янтареносных горизонтах темных углистых песков,
лигнитов и обломков бурого угля, обугленной
древесины, а в уцелевших от размывов буроугольных
разрезах бучакской свиты іn sity ретинитов и иных
минеральных видов ИС.
На основании анализа данных о палеогеновых
угольных бассейнах Европы, геологической позиции
и вещественном составе ИС, а также палеогеографии
морей, омывавших буроугольные бассейны Германии,
Польши, Беларуси, Украины в эоцене и раннем
олигоцене в 2007-2008 г.г. автор, совместно с Н.И.
Лебедем пришли к выводу, что первоисточником ЯС
в россыпях Балтийско-Днепровской провинции могли
быть размываемые пласты битумсодержащих бурых
углей бучакской свиты и ее стратиграфических
аналогов до позднеэоценового возраста [5-8]. Эта
гипотеза поясняет и согласуется с результатами
исследований по геологии и палеогеографии кайнозоя

юго-запада
платформенной
Европы.
Так,
заболоченность почв янтарных лесов поясняется не
только общим гумидным субтропическим климатом
региона в бучакскую эпоху, но и периодическим
подъемом уровня грунтовых вод перед фронтом
трансгрессирующих морей. Впоследствии эти болота
постепенно преобразовывались в торфяники и залежи
бурых углей. В свете предложенной гипотезы
среднеэоценовая битумно-буроугольная формация,
вмещающая
ИС,
рассматривается
как
россыпеобразующая, или как коренной первоисточник россыпей ЯС, что в корне отличает ее от
сложившихся представлений о гипотетических
хвойных Скандинавии, поскольку последние не
являются однотипными геологическими телами, за
счет размыва которых формировались россыпи ЯС в
Европе. ИС формировались в молодых наложенных
впадинах горно-складчастых подвижных областей
при размыве «недозрелых» палеоторфяников с низкой
степенью разложения исходного торфа и лигнитах, а
ЯС – в спокойных платформенных условиях, в
которых битумсодержащие угли характеризуются
полной
гелификацией
(разложением)
торфа.
Предложенная концепция вызвала необходимость
пересмотра ряда установившихся взглядов и
положений, связанных с разработкой теории
янтареобразования и формирования россыпей ЯС в
прибрежно-морских, морских и континентальных
обстановках. Таким образом, «уходит в прошлое»
точка зрения о коренных первоисточниках россыпей
Балтийско-Днепровской янтареносной провинции,
которая формировалась задолго до исследований П.А.
Тутковского.
Помимо
решения
проблемы
«коренной
первоисточник – россыпь» научный прогноз
россыпей
ЯС
невозможен
без
детальной
палеонтологически обоснованной стратиграфической
схемы палеогена и углубленного изучения истории
геологического развития региона в кайнозое. В
Припятском янтареносном бассейне до настоящего
времени практически не установлены стратиграфопалеонтологические и литолого-фациальные критерии
расчленения
янтаревмещающих
мелководных,
прибрежно-морских эоцен-олигоценовых отложений.
В результате из года в год в 20 и в начале текущего
столетия положение янтареносных горизонтов
неоднократно «меняется» от среднего до позднего
эоцена, олигоцена и даже неогена. Так, на основе
детального литолого-фациального анализа разреза
стенки карьера по добыче ЯС у с.Кривица
Дубровицкого района Ровенской области [9]
убедительно доказан аллювиальный генезис и
олигоцен-неогеновый возраст продуктивных пород,
которые
ошибочно
относились
геологамипроизводственниками к фации открытого морского
бассейна, «переходящие» в прибрежно-морские
эоцен-раннеолигоценовые
янтареносные
пески
Клесова. Отсутствие надежной стратиграфической
основы ставит под сомнение использование
палеогеографических карт в целях прогноза
янтареносности региона. В связи с отсутствием
находок микрофауны и близким литологическим
составом разновозрастных мелководных, прибрежно-

морских отложений эоцен-олигоцена вдоль северного
и
северо-западного
склонов
УЩ,
наиболее
эффективным методом их стратиграфического
расчленения является микропалеонтологический.
Этот метод иссделования микропалеонтологических
остатков из отложений киевской и харьковской свит
Полесья впервые в России (90-е годы 19 ст.)
применил П.А. Тутковский [10]. Им же разработана и
методика их изучения, не потерявшая своего значения
до настоящего времени. При изучении микрофауны в
глинах киевского горизонта ученый впервые описал
микроскопические включения янтаря.
В геологии ископаемых смол по настоящее время
отсутствует
научное
обоснование
важнейших
терминологических понятий и определений, а также
их классификация, которые бы отвечали уровню
современных научных знаний. На протяжении
тысячелетий термин «янтарь» глубоко укоренился в
сознании людей и употребляется фактически как
термин свободного использования для обозначения
самых разных видов ИС вне зависимости от возраста
и
географического
расположения.
С
таким
положением в науке мирились до 50-х годов
прошлого столетия, о чем свидетельствует приведенная в начале доклада цитата из работы П.А.
Тутковского [1], в которой указывается на наличие
«янтаря» в Сицилии и Испании, то есть симетита в
Сицилии и испанских ретинитов в меловых породах
Испании [Авт.]. Аналогичные определения, но
приближающиеся к понятию «янтареподобные
смолы», мы встречаем в более поздних работах [11,
c.179]. «Янтарь известен на Южном Сахалине.
Недавно его присутствие было обнаружено в
Казахстане. Своеобразные по окраске янтари или
сходные с ним ископаемые смолы встречаются в
Румынии (бурожелтый, почти черный румэнит), в
Сицилии (гранатово-красный симетит), в Верхней
Бирме (желтый, коричневый, красный бирмит). Роль
этих месторождений, по сравнению с балтийскими
(месторождениями ЯС, Авт.), очень невелика.» С 60-х
годов ушедшего столетия в работах С.С. Савкевича
[12], В.С.Трофимова [13], В.Катинаса [14] и
современных исследователей геологии ИС [15,16]
вопросы терминологии и классификации ИС
поставлены на повестку дня, всесторонне изучаются и
остро дискутируются.
В современную эпоху развития научных знаний и
высоких технологий при дефиците ЯС и резком
увеличении объемов его имитаций, потребовалось
более широкое внедрение новейших современных
методов аналитических исследований с целью
диагностики
и
корреляции
всех
известных
разновидностей ИС. К сожалению, современные
приборы для проведения комплекса рассматриваемых
исследований в Украине не выпускаются и на их
приобретение требуются не малые денежные
вложения.
Комплексное использование различных методов
спектроскопии
(инфракрасная
спектроскопия,
спектроскопия
комбинационного
рассеивания,
рамановская спектроскопия, оптическая спектроскопия, флуоресцентная микроскопия и др.)
позволяют идентифицировать ИС из различных
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месторождений мира, причем без разрушения
изучаемого образца и дает возможность выявить
особенности состава и процессы фоссилизации, тесно
связанные с фациальными условиями преобразования
живицы-смолы продуцирующих растений при
переходе ее из биосферы в литосферу. В процессе
спектральных исследований раскрываются новые еще
не известные структурные особенности ЯС и
включения (кристаллы, битумы и др.), появляются
новые вопросы, которые нуждаются в тщательном
изучении и уточнении.
Огромный спрос на ЯС и продукты его
переработки вызваны установлением в последние
десятилетия
новых
уникальных
свойств
и
возможностей их применения в различных областях
промышленности, сельского хозяйства, ювелирном
искусстве, культуре и особенно в медицине. В
далекое прошлое ушли суеверные представления о
сверхъестественных целительных свойствах ЯС –
панацеи от всех заболеваний и защиты от вредных
влияний извне – стихийных бедствий, сглаза, порчи,
эпидемий и проч. По сведениям П.А. Тутковского [1],
до начала 20ст. янтарь подвешивали к кровати
ребенка как амулет при детских заболеваниях,
кормилицы носили янтарное ожерелье для защиты
ребенка от хвори … «в Радомысльском уезде по
обоим берегам Припяти и по берегу Днепра крестьяне
(преимущественно старухи) собирают янтарь с
лечебными целями: они толкут его в порошок и
различными обрядами окуривают им своих
пациенток, страдающих женскими болезнями…»
(с.26). По данным цитируемого автора янтарь
использовался для лечения золотухи (м.Ушомир) и
болезни глаз (с.Бережница, Владимир-Волынский
уезд).
В наше время освоения новейших технологий
рациональной добычи и обработки, всестороннего
использования ЯС и продуктов его переработки в
ряде государств «янтарной» Прибалтики (Российская
федерация, Польша, Германия и др.) уже создана и
успешно
развивается
янтарная
отрасль
промышленного производства. Крупные предприятия
Самбии добывают и перерабатывают ежегодно более
500 тонн янтаря-сырца, продукция которых
импортируется во все страны мира. В Украине пока
еще нет Государственной программы развития
янтарной отрасли и мало что сделано в этом
отношении с начала освоения отечественных
месторождений. Созданное в Украине госпредприятие
по
добыче
и
обработке
янтаря
«Укрбурштын», до сих пор не освоившее выпуск
янтарной кислоты, не справляется с возложенными на
него функциями. Янтарное направление, то есть
использование отечественного монтанвоска, ЯС и
продуктов его переработки (янтарной кислоты,
сукцинатов и др.) в Украине, за редким исключением,
не развивается.
Не отвлекаясь от темы доклада отметим, что
научные сотрудники Института геологических наук и
Национального научно-природоведческого музея
НАН Украины, вслед за исследованиями П.А.
Тутковского, традиционно продолжают изучать
янтареносность
Украины
(Пидопличко
И.Г.,
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Кондратюк Е.И., Сябряй В.Т., Еськов Б.Г., Гусева
Е.Е.,
Макаренко
Д.Е.,
Майданович
И.А.,
Ладыженский Г.И., Зосимович В.Ю., Стотланд А.Б.,
Сябряй С.В., Епатко Ю.М., Нестеровский В.А.,
Митропольский А.Ю., Соляник Е.А., Мацуй В.М. и
др.). Основные направления научных исследований:
палеонтология и стратиграфия, палеогеография,
вещественный состав, новейшие спектральные и
оптические
методы
исследования
ЯС,
его
происхождение и формирование россыпей, прогноз
месторождений, экологические последствия добычи,
популяризация украинского ЯС. С 2007 г. ИГН НАНУ
и ННПМ НАНУ при поддержке и в содружестве с
Государственным
предприятием
«Украинская
геологическая
компания»,
Государственным
геммологическим центром Украины, Институтом им.
П.А. Тутковского и Всеукраинской общественной
организацией
«Спілка
геологів
України»,
Международным благотворительным фондом «Українська родина» регулярно проводят Международные
научные конференции, семинары и тематические
выставки по самым актуальным вопросам геологии
янтаря.
Выводы. В связи с вышеизложенным и во
избежание
недоразумений
смыслового
и
терминологического характера, отметим:
Термин
«Янтарь»
мы
рассматриваем
исключительно как собирательный, используемый
для обозначения весьма различных минеральных
видов ископаемых смол.
- Ископаемые смолы (возраст мезозой-кайнозой)
связаны с пластами бурых углей и лигнитов, не
прошедших полную стадию фоссилизации в морской
глауконитсодержащей обстановке, а также лигнитами
и
«недозрелыми»
палеоторфяниками
горноскладчатых подвижных областей, завершающая
стадия фоссилизации которых происходила в
пресноводных или морских водоемах. Характерно
полное отсутствие (или незначительный процент)
свободной янтарной кислоты, высокая хрупкость и
трещиноватость, низкая прочность, легкоплавкость.
- Янтарь-сукцинит – ископаемая смола эоценового
возраста, прошедшая стадию фоссилизации в морской
глауконитсодержащей
среде
с
последующим
подземным и наземным диагенезом. Характерные
признаки:
вязкость
(низкая
хрупкость),
тугоплавкость, высокая степень декоративности,
легкость в обработке (ценнейшее сырье для
ювелирно-поделочного производства), повышенное
содержание свободной янтарной кислоты (ценное
химическое сырье); весьма заметная растворимость.
Распространен исключительно в россыпях югозападной части Восточно-Европейской платформы за
счет размыва пластов битумсодержащих бурых углей
с полной гелификацией торфа.
- Термин «янтареподобный» в науке неуместный и
его не следует употреблять.
- Доминиканский янтарь олигоцен-миоценового
возраста, прошедший наземно-болотный и морской
этапы диагенетических преобразований, но первичная
живица- смола принадлежала не субтропическим
хвойным растениям, а тропическим бобовым
деревьям из рода Hymenaea.

- Копал – затвердевшая живица современных
тропических
(преимущественно
бобовых
и
араукариевых) деревьев, встречаемых в отложениях
антропогена. Это начальная (наземно-болотная)
стадия фоссилизации ископаемых смол.
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The amber geology important issue and contribution of P.
Tutkovsky in the study and development of ambersuccinite deposits of Ukrainian Polissya are given. The
modern understanding of the terms “amber”, “fossil resin”, “amber-succinite”, “copal” are explained.

Мачулина С.А.
АНТРАКСОЛИТЫ В ПОРОДНО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ УКРАИНЫ
Вместо предисловия. В 2006 году в одном из
карьеров юго-западной части Донбасса среди серых
доломитов были найдены черные с металлическим
блеском кусочки твердого вещества, которые
напоминали уголь. Наверное, так и остались бы эти
кусочки “угольками” и затерялись бы в камералке,
если бы автор этих строк не познакомилась с
геологом карьера Н. И. Михайлюковой, которая
насобирала
загадочные
кусочки
и
решила
проконсультироваться у меня по поводу необычного
вида блестящих “угольков”. Увидев находку, я не
поверила своим глазам. “Угольки” были очень
похожи на блестящую разновидность карельского
шунгита I типа (миграционного), с геологией
которого я познакомилась во время геологической
экскурсии по Заонежью. Неужели, в юго-западной
части
Донбасса,
среди
карбонатных
пород
каменноугольного возраста мы столкнулись с
относительно
крупным
проявлением
высокоуглеродистых щунгитов миграционного типа,
которые сегодня относят к высшим антраксолитам?
Замечу, что знаменитые карельские шунгиты имеют
нижнепротерозойский возраст. В 1992 году в их
структуре были обнаружены природные фуллерены
(новая глобулярная форма углерода), с которыми
связывают в XXI веке прорыв в области
нанотехнологий.
Значит,
в
Украине,
в
высокоуглеродистых
породах
(минералах
и
минералоидах), которые развиты не только в
Донбассе, но, также в других регионах страны, тоже
могут быть выявлены природные фуллерены.
Немного истории. Шунгиты и антраксолиты. В
год, когда я начала изучение южнодонбасских
“угольков”, с целью подтвердить или опровергнуть их
антраксолитовую природу, исполнилось 300 лет
Указу Петра I, который считается первым

письменным документом, открывающем историю
накопления знаний о шунгитах Карелии. В этом Указе
упоминается камень – аспид, которым называли
черные шунгитовые сланцы. Однако, эти загадочные
породы были известны населению Олонецкого края
(Карелии) еще со времен ушкуйников, т.е. с XIV века.
C 1706 по 1860 шло накопление фактов о
распространении в Карелии пород “кои цветом
подобны черному углю” (С. Алопеус, 1787 г.). В
старых документах шунгитовые сланцы назывались
“аспидными” (серо-черными по С.И. Ожегову),
“горючей землей”, “земляным угольем”, “черной
Олонецкой землей” и др. До 1706 года рыхлое от
выветривания шунгитовое вещество использовалось в
качестве смазки для осей мельничных жерновов,
тележных колес, в качестве краски. Толчок более
широкому использованию шунгитовых сланцев, и в
целом горных пород Карелии, явилось строительство
Санкт-Петербурга. Наряду с гранитом и мрамором из
аспидного сланца Карелии изготавливали чаши и
облицовку для фонтанов Летнего сада, применяли в
отделке Мраморного дворца, для мозаичных полов
Казанского собора, облицовки стен Исаакиевского
собора и полов в Новом Эрмитаже [16].
Среди
первых
геологических
работ
о
шунгитоносных породах (аспидных сланцах) можно
назвать отчет академика Императорской Российской
Академии Н.Я. Озерецковского об экспедиции по
Ладожскому и Онежскому озерам, опубликованный в
1792 г., сведения А.А. Нартова (1798 г.) о
“карандашных гнездах” Олонецкого края, карту
штабс-капитана Н.И. Комарова о местонахождении
“землистого антрацита”, изданную в 1842 году,
описание проявлений “графита” в древних черных
глинистых сланцах академиком Г.П. Гельмерсеном
(1860 г.) и др. К 1860 году была составлена первая
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геологическая карта Олонецкой губернии и стали
известны Нигозерское месторождение “аспидного”
сланца и многочисленные обнажения “углистого
вещества” (блестящего шунгита), которое добывалось
в копях кустарным способом в количестве до 500
пудов и использовалось как заменитель сажи для
красок. Интерес к аспидным сланцам усилился в
связи с необходимостью иметь поблизости свое, а не
привозимое с Англии, горючее ископаемое для
развивающейся промышленности Петербурга и
военного флота Балтики. Началась разведка
Шуньгского месторождения и ряд ученых проводят
глубокие исследования “шуньгского антрацита” в
качестве
топлива.
Однако
результаты
многочисленных испытаний оказались неудовлетворительными, поскольку антрацитоподобные породы
при сжигании давали большое количество золы
(более 30 %), серного колчедана, растрескивались с
большой силой и распадались на мелкие пластинки
при нагревании. Для блестящих антрацитоподобных
разностей
аспидного
камня
профессор
Петербургского университета А.А. Иностранцев в
1885 г. вводит термин “шунгит”. Позже среди ученых
развернулась дисскусия о том, что же представляет
собой блестящая разность шунгита. К. Лисенко,
исследовавший в 1877 г. несколько образцов
блестящего шунгита на летучие вещества и золу,
приводит следующие результаты, в %: углерод –
84,90, летучие вещества – 7, 96, влага – 5,1, зола –
2,03, плотность – 1,84 г/см3. Элементный состав
блестящего
шунгита,
изученного
членом
Минералогического Общества П.Д. Николаевым,
имел следующую характеристику, в %: С – 92,09,
водород – 0,81, кислород + азот – 4,88, зола – 2,22.
Анализируя эти данные, К. Лисенко сделал вывод о
том, что так называемый “шуньгский уголь”
отличается от обыкновенного антрацита, в первую
очередь, высоким содержанием углерода и низким –
водорода, значительным удельным весом; также он не
может быть сравним с графитом, а представляет
собой одну из наиболее плотных разновидностей
аморфного углерода. Важные эксперименты провел
А.А. Иностранцев [6], который установил, что
блестящие образцы аморфного углерода весьма
гигроскопичны и могут удерживать значительное
количество влаги, среднее содержание которой равно
7,76 %; некоторые образцы содержали влаги − до 9,28
% и более. При высушивании блестящие шунгитовые
образцы теряют влагу, что существенно сказывается
на содержании в них углерода. Также А.А.
Иностранцев установил значительную электропроводность шуньгских образцов, которая оказалась в
750 раз больше, чем у антрацита, но которая
несколько слабее, чем у графита. В целом же его
исследования показали, что в ряду аморфного
углерода, начиная с бурого и каменного угля со всеми
его разностями и антрацитом, блестящий шунгит –
это почти чистый природный углерод, который стоит
самым крайним членом и как горючее ископаемое, в
силу своих физических и химических особенностей,
использоваться не может. Блестящая разность
шунгита (антраксолита) на месторождении Шуньга
встречается в виде тонких прослоев и жил,
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мощностью до 6,5 см, которые местами суживаются,
но следуют за всеми изгибами слоев, залегающих
ниже [16]. В одной из старых штолен прослой
блестящего шунгита достигает толщины более 1 м. В
Онежском синклинории блестящий шунгит I типа
встречается среди кремнистых шунгитоносных пород
II, III, IV и V типов (по классификации П.А. Борисова,
1956 [2]), которые кроме углерода в количестве 50-70
%, 20-50 %, 5-20 % и < 5%, соответственно, содержат
большое количество золы (нерастворимого остатка),
серы и других включений. Кроме этого, тонкие
прослои блестящего шунгита залегают в глинистых
сланцах и доломитах. Все породы имеют признаки
сильной метаморфизации. Позже В.М. Тимофеев [15]
доказал, что шунгит I типа имеет преимущественно
жильную форму; он заполняет разнонаправленные
трещины в известняках, доломитах и сланцах. Кроме
этого, В.М. Тимофеев описал интересную форму
залегания блестящего углерода. На мысе Педра-Кара
(побережье Онежского озера) в диабазах и шаровой
лаве встречаются черные агаты, заполнившие газовые
пустоты. Черный блестящий шунгит с коричневатым
отблеском заключен в них между зонами кварца, а
также образует зоны промежуточные между зонами
халцедона,
что
обуславливает
черно-белую
полосчатость агатов.
Интересную находку среди диабазовых пород в
Крыму сделал в 1914 году В.В. Аршинов [1], который
высказал предположение о битумной природе
жильных форм шунгита, что поддержал в 1916 г. А.А.
Иностранцев [7]. В.М. Тимофеев предложил первое
развернутое определение шунгита. В 1924 году он
писал, что “прионежский шунгит не имеет ничего
общего с обычными углями, а сближается с группой
антраксолита и альбертита, представляющих крайние
продукты изменения битумов. Шунгит по своему
составу должен быть поставлен ближе всего к
антраксолиту, имея с ним много общего генетически”
([15], с. 116). В.И. Вернадский в 1924 году
предположил, что по степени полимеризации
органического вещества (ОВ) жильный шунгит
(антраксолит) должен занимать промежуточное
положение в ряду антрацит – графит [16]. Это
предположение было подтверждено в 1929 году С.
Конобеевским,
который
получил
первую
рентгенограмму блестящей разности шунгита,
показывающую присутствие нескольких линий
графита в его структуре, что явилось доказательством
подобия молекулярной структуры шунгита и графита
[2]. Таким образом, блестящую разность шунгита I
типа, называемого миграционным или жильным,
правильнее называть антраксолитом, который
является крайним членом в ряду аморфного углерода
[9]. Отметим, что впервые антраксолиты были
описаны в Канаде Стерри Гентом (1863) и более
детально – Е. Чепменом (1871), который предложил
термин антраксолит для неплавких и не растворимых
в органических жидкостях антрацитоподобных
образований [13, 17].
Современные представления об антраксолите.
По современным представлениям антраксолиты – это
твердые аморфные углеродистые вещества, которые
являются продуктами высшей карбонизации битумов.

Поскольку в них присутствуют структурные группы
родственные графиту, их относят к группе
минералоидов. Цвет этого минералоида черный со
слабым бронзовым отливом, блеск весьма сильный,
металлический до алмазного, излом плоскораковистый, твердость 3-4, черта − черная. На
поверхностях отдельных кусков наблюдаются
лучеобразные трещинки, которые могут быть
заполнены кварцем, кальцитом или окислами железа.
Среди наиболее весомых диагностических признаков
антраксолита, отличающие его от других нафтидов –
это не плавкость и нерастворимость в органических
растворителях, и значение водорода (Н) менее 5% при
содержании углерода (С) более 89% [12].
По
степени
метаморфизма
антраксолиты
подразделяются
на низшие, средние и высшие
(табл.1).
Низшие антраксолиты – это твердые черные
образования, плотностью 1,3-1,4 г/см3, твердостью 2-3
(по шкале Мооса); их элементный состав согласно
работы [12]: Н = 3-5%, С = 89-93% (88,99-91,31% по [4]).
Антраксолиты средней степени метаморфизма имеют
жирный блеск, плотность – 1,4-1,7 г/см3, твердость 3-4;
они электропроводны, содержание Н < 1-3%, С = 9397% (90-98% по [4]). Высшие антраксолиты, к которым
относятся жильные шунгиты, имеют сильный жирный
или металловидный блеск, они электропроводны, их
плотность – 1,8-2 г/см3, Н < 1% (0,25-1% по [12]), С =
96-99% [4]. Антраксолиты с высоким содержанием серы
от 10 до 15% виделены в отдельную разновидность –
кискеиты, у которых С = 53-76%, Н = 1-2%, N < 1%, О =
8,5% [13, 14]. Они встречены в горах Перу (Сьерро де
Паско) и на о. Новая Земля (мыс Сокол и
др.).Антраксолиты
очень
гигроскопичны,
при
длительном прогреве 110-1500С они могут выделять от
4 до 7-8,5% влаги [7, 14]. Поэтому данные по углероду
могут быть заниженными и для высших антраксолитов
могут быть <96%. Однако количество влаги на значение
Н в образце почти не влияет, поэтому водород является
одним из главных классификационных диагностических
критериев для антраксолитов. В настоящее время
антраксолиты выявлены в самых различных по
происхождению породах: осадочных, изверженных,
метаморфических, эффузивных. Форма их проявления –
пластовая, пластово-жильная, но чаще жильная или
гнездовидная.
Жильная
форма
антраксолитов
сопровождается кварцем, кальцитом, флюоритом,
пиритом и другими минералами, свидетельствующими о
гидротермальном
генезисе
жил.
Антраксолиты
обнаружены в Канаде (Лабрадор), Швеции, Норвегии,
Индии, России (Карелия, Новая Земля, Вайгач, Пайхой,
Забайкалье), Чехии (Богемия), Украине (Крым, Донбасс,
Карпаты), Колумбии и других регионах Земли (табл.2).
Антраксолиты встречаются редко; они не создают
месторождений, поэтому их детальное изучение имеет
важное научное значение.
Для науки антраксолиты
интересны как
информаторы условий миграции нефтяных флюидов и
возможного присутствия на глубине нефти, а также как
источники редких, рассеянных и редкоземельных
элементов. Твердый аморфный органический углерод
антраксолитов
используется
в
модельных
экспериментах как структурно-химический аналог

органического вещества метеоритов и астероидов. Их
изучение
способствует
выяснению
различных
генетических
аспектов
минералообразования.
Антраксолиты Украины (некоторые результаты
исследований). На территории Украины первая находка
антраксолита низшей степени метаморфизма была
сделана в Крыму и описана В.В. Аршиновым в 1914
году [1]. Позже география находок этого редкого
углеродистого минералоида на территории Украины
расширилась. Антраксолиты низшей и средней
классификационных групп были найдены в Карпатской
и Донецкой металогеничних областях [3, 5].
Элементный состав антраксолитов разных стран Мира, в
том числе Украины, приведен в табл. 2. В таблицу не
вошли находки антраксолитов, для которых элементный
состав не известен, в виду небольших размеров
найденных образцов (Крым, мыс Ифигения – диабазы
юрського возраста; с. Украинка (Курцы) – кварцавгитовые
диориты,
прорывающие
триасовые
конгломераты и песщаники, а также известняки
неокомского возраста).
Новое
крупное
проявление
антраксолита
территориально выявлено в юго-западной части
Донбасса (Волновахская структурно-тектоническая
зона) в пределах Восточно-Доломитового карьера; оно
имеет точную стратиграфическую привязку и было
изучено многими аналитическими методами [10, 11]. До
этого антраксолиты находили в виде небольших
кусочков в парагенезисе с киноварью, баритом, кварцем
и другими минералами в районе Нагольного кряжа и
южной окраины Донбасса, что не позволяло детально их
исследовать[3,5]. Новое проявление антраксолита
стратиграфически
приурочено
к
карбонатным
отложениям нижнекаменноугольного (турнейского)
возраста. Интересно отметить, что антраксолиты
средней стадии метаморфизма этого же возраста
известны в карбонатных и кремнистых породах Новой
Земли [8]. В центральной части Восточно-Доломитового
карьера, в зоне разлома на отдельных темно-серых
блоках вторичных доломитов были выявлены присыпки
сажистого вещества, которое было плотно “засеяно”
черными
блестящими
кусочками
антраксолита
угловатой формы, размером от первых милиметров до
0,5 см и более. Среди них встречались “наросты”
достаточно крупних (до 2 · 1,5 см) образований,
которые имели каплевидную форму. В целом
гнездообразное проявление антраксолита имело
продолговатую форму (30 см). Кроме этого антраксолит
был выявлен в жильной форме в белом кальците
гидротермального
генезиса.
В
ассоциации
с
антраксолитом выявлен флюорит, линзы котрого
залегали в пещано-доломитовой породе вблизи
проявления антраксолитов.
В целом, изученные образцы антраксолита имеют
жирный блеск и “бронзовый” отлив, плоскораковистый злом, характерную текстуру и различные
формы проявления (рис. 1, 2); плотность – 1,51; они
электропроводны, трудно крошатся и не растворяются в органических растворителях. По данным
рентгеноструктурного анализа [10] антраксолиты
описанного
проявления
близки
к
высшим
антраксолитам Шуньгского месторождения Карелии
(т.е.
жильным
шунгитам).
Главной
фазой
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южнодонбасского антраксолита является донкодисперсный (до нанокристаллического) графит.
Данные
элементного
анализа
исследуемого
антраксолита были выполнены Л.А. Анищенко
(Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар,
Россия): С = 91,5, Н = 0,73, N = 0,57, О = 5,67, S =
1,53. Поскольку антраксолиты по своей природе
очень гигроскопичны, то данные по углероду в этом

образце могут быть заниженными. Однако количество
влаги на значение Н в образце почти не влияет,
поэтому водород является одним из главных
классификационных диагностических критериев для
антраксолитов, а его количество в данном образце
меньше 1%, что позволяет относить исследованный
образец к высшим антраксолитам. Изотопный состав

Таблица 1.Классификация антраксолитов по степени метаморфизма [12]
Антраксолиты
Плотность,
Твердость по
Н
С
Электрог/см3
шкале Мооса
проводность
Низшие
Средние
Высшие

1,3-1,4
1,4-1,7
1,8-2

углерода южнодонбасского антраксолита (δ13С 23,95), который изучался В.С. Морозом и Л.И.
Проскурко (ИГФМ, г. Киев), указывает на его
обогащенность изотопом углерода, значения которого
характерно для углерода органического происхождения [10].
Заключение. Заканчивая краткое описание
результатов
исследования
новой
находки
антраксолита в карбонатних породах турнейского
возраста юго-западной части Донбасса, следует
отметить, что на обозначенном стратиграфическом
уровне, а также в верхних горизонтах разреза
наблюдаются проявления первично-миграционных
нафтоидных битумов, выраженных черными и
бурыми пятнами разного размера в доломитизированных известняках и кремнистых мергелях [18].
Этот факт подтверждает предположение многих
исследователей
антраксолитов
о
том,
что
большинство находок этих редких минералоидов

Рис. 1. Угловатые кусочки антраксолита из нового проявления в
юго-западной части Донбасса (фото автора).
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встречаются в районах развития нефтематеринских
пород и битумов нафтоидного ряда разного генезиса.
Особенно это свойственно регионам со сложной
историей развития, каким является Донецкое
складчатое
сооружение. Мы предполагаем, что
исходным веществом для образования южнодонбасского антраксолита могла быть органика самих
карбонатных пород и толщ глинистых сланцев
доманикового типа, широко развитых в этой части
Донбасса. При этом, расположенная рядом с
проявлением антраксолитов мощная трахиандезитовая
дайка могла обеспечить высокую температуру и
перемещение флюида насыщенного органическими
компонентами с последующим их отложением в порах и
трещинах вмещающих пород в виде антраксолита.
Также, проявление высших антраксолитов в этой части
региона является показателем активности зоны
растяжения и разломообразования в юго-западной части
Донбасса.
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3-4
–

Рис. 2. Жильная форма донбасского антраксолита в кальците
(фото автора).
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Таблица 2. Элементный состав антраксолитов разных стран Мира

Год анализа, автор

Высшие антраксолиты (миграционные шунгиты)
Вес. %
С

Влажность
(Wd)
Россия, Карелия. Месторождение Шуньга (нижний протерозой)
1877, П.Д. Николаев
92,09
0,81
N+O = 4,88,
Нет
–
зола – 2,22
данных
1877, К.И. Лисенко
94,20
0,83
N+O = 4,97
–
2,23
1893, В.Н. Алексеев
93,45
0,99
0,70
4,86
–
–
1932, Н.А. Орлов и др.
95,13
0,73
0,99
2,72
0,43
4,79
1933, Н.П. Яхонтов
92,10
0,80
N+O = 4,9
Не опр.
Нет данных
1955, В.И. Веселовский
97,3
0,80 Нет
2,20
То же
–
данных
1967, В.Д. Горошко
93,0
0,80
0,70
5,50
То же
Нет данных
1985, И.Б. Волкова
97,54
0,63
0,79
0,71
0,33
Не опр.
1993, М.В.Богданова
97,52
0,66
0,81
0,68
0,33
5,4
Мыс Педра-Кара, Онежское озеро. Нижний протерозой
1924, В.М. Тимофеев
98,77
0,25
N+O–
0,83
0,03
–
0,15
Канада, Сёдбери. Нижний протерозой (людиковий)
1897, Е.И. Чепмен
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0,53
1,06
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Украина. Юго-западная часть Донбасса. Нижний карбон
2007, Л.А. Анищенко,
91,5
0,73
0,57
5,67
1,53
4,0
Средние антраксолиты
Россия, Карелия. Нижний протерозой.
1978, З.А. Мишунина
96,22
1,36
0,79
1,22
0,41
2,06
Норвегия, Конгсберг
1778, А. Гелланд
95,87
1,98
следы
O+S = 2,15
–
Колумбия. Новая Гренада. Неоком
1883, Bussingault
Низшие антраксолиты
1979, Khavari-Khorasa-ni et al.
1873, Safarik

Н

N

O

94,83

1,27

0,74

94,6
88,58

3,6
4,32

N+O = 1,6
N+O = 6,78
Зола – 8,35

S

O+S = 3,16
0,2
0,32

1914, В.В. Аршинов (Богемия)
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4,6
О+N+S – 11, 6
1897, W. Hodgson Ellis
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0,105
0,126
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0, 077
0,081
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–
4,2
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–
–
–
–
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The anthraxolites in rock-mineral complexes of Ukraine
are described, as well as a new large manifestation in the
south-western part of the Donbass. The complex of
laboratory study of new carbon structures allowed the
identification of symptoms as higher anthraxolites.
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Мельничук В.Г.
ПАЛЕОВУЛКАНОЛОГІЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ В ПОХОВАНИХ ТРАПОВИХ КОМПЛЕКСАХ ВОЛИНІ
ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ
Палеовулканологічний аналіз, як самостійний напрям досліджень обґрунтований І.В. Лучицьким [4].
Ним були визначені задачі палеовулканології – вчення
про вулканічну діяльність геологічного минулого.
Основні з них – вивчення вулканічних фацій і формацій,
морфології, рангу і генезису магматичних тіл, тафономії
древніх вулканів, тощо і в результаті – палеовулканічні
реконструкції (реконструкції давніх вулканічних
структур, визначення типу вулканічних вивержень,
закономірностей розміщення магматичних осередків,
морфології вулканічних споруд, відтворення історії
вулканічної діяльності). Рішення перелічених задач (або
хоча б частини з них) в залежності від фактичного матеріалу відкриває можливості встановлення відношення
вулканізму (магматизму) до формування корисних копалин, тому особливо актуальне для вивчення вендських
міденосних трапових комплексів, похованих в чохлі
південно-західної частини Східноєвропейської платформи на території України, Білорусі, Польші і Молдови.
Методика палеовулканологічного аналізу типових
покривних вулканогенних комплексів має свої особливості [16], зумовлені їхньою анізотропною шаруватою
будовою і добре вираженою стратифікацією. Це стосується і досліджуваних трапів, розрізи яких складені кількома вулканогенними комплексами, що об’єднують низку світ, верств, пачок, покривів. Однак за тривалу історію вивчення їхній палеовулканологічний аналіз ґрунтувався в основному на таких підходах: а – виділення трапових полів (біля п'ятнадцяти) з різними типами розрізу,
в складі яких границі породних асоціацій не є стратиграфічними і синхронними [1, 2]; б – виявлення магматичних осередків у вигляді вулканічних апаратів центрального (стромболійського) типу [1, 2, 14] за скупченнями лавокластитів з одночасним зростанням потужності і
коефіцієнта експлозивності вулканогенних утворень; в –
виділення колових тектоно-магматичних структур та
магмоконтролюючих зон [14, 15] (в основному за гравімагнітними максимумами). Тобто, застосовувались методологічні засади, які більше придтні для палеовулканологічних реконструкцій в ламінарних та островодужних системах (Кордільєри, східна окраїна Євразії) з субаеральним вулканізмом, ніж в трапових провінціях.
Слід зауважити, що виділені з використанням зазнчених підходів палеовулканічні споруди серед трапів
Волині в практиці геологозйомочних робіт рідко знаходять підтвердження при завірці мережею свердловин,
тому використані при цьому окремі прийоми палеовулканологічного аналізу заслуговують певної критики.
По-перше, використання, як показників експлозивних вивержень, наявних у волинській серії туфогенних і
лавокластичних утворень при реконструкції вулканів
далеко не завжди оправдано. Туфогенні утворення значною мірою є перевідкладеними. Часто до них відносяться літокластичні тефроїди та вулканоміктові теригенні
відклади базальтового складу, серед яких власної пірокластики досить мало. Що стосується поширених в трапових розрізах різноманітних лавокластитів, то їх, на
наш погляд, також не слід беззастережно трактувати, як
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прижерлові фації древніх вулканів [2, 14], чи як приповерхневі субвулканічні утворення [15]. Нами було показано [11], що в розрізі і по латералі шари та лінзи лавокластичних брекчій генетично пов’язані з потоками базальтів і самостійних тіл практично не утворюють. Ми
розглядаємо їх в якості краєвих субфацій базальтових
потоків, що формувались в процесі конвеєрного переміщення лави. В той же час, агломератові туфи, як прижерлові фації, в проведених ними реконструкціях осередків
виверження відіграють головну роль [6, 7].
По-друге, існування крупних вулканів центрального типу в розрізі волинської серії мало ймовірне, позаяк її загальна потужність, при значній площі поширення вулканітів
(біля 150 тис. км2), не перевищує 700 м, а потужність окремих стратонів ще менша. По крайній мірі, нами таких вулканів в похованих трапах Волині не виявлено. Крім того,
структурними побудовами та кореляціями трапових розрізів встановлено, що однотипні асоціації вулканітів в розрізі
серії мають достатньо чіткі стратиграфічні границі, значне
площинне поширення у вигляді покривів пластової форми,
а їхній речовинний склад є доволі витриманим по літералі
[5, 6, 7, 8, 10 ]. Все це свідчить, що вулканізм волинської
серії є ареальним (плато-базальтовим), а для нього палеовулкани субаерального типу не характерні.
По-третє, овоїдна картина магнітних полів, що розглядаються як доказ існування в регіоні кільцевих тектономагматичних структур [15], в більшості випадків за даними
геологічного картування задовільно пояснюється ерозійним
зрізом різних магнітостратиграфічних горизонтів трапів в
пологих анти- і синформах. Лінійні гравімагнітні та ізометричні аномалії також не обов’язково мають бути проявами
укорінених раньовендських основних магм [15], а можуть
відображати, за геофізичними моделями, палепротерозойські метабазитові тіла, місцями розкриті свердловинами у
нижньопротерозойському кристалічному фундаменті. Вони
наявні і в тих місцях Західного схилу УЩ та Поліської сідловини, де проявів магматизму в неопротерозойському
чохлі не встановлено.
Трапи Волині та суміжних територій, в умовах захоронення під потужним (від 20 м до 4000 м) осадовим чохлом,
задовільно вивчені свердловинами (понад 1800 св.), каратажем, дистанційними геофізичними методами. Досліджено речовинний склад трапових утворень. Вік порід частково обґрунтований методами абсолютної геохронології, а
стратиграфічні границі простежені кореляціями розрізів. В
місцях неглибокого залягання і задовільної вивченості трапів склалися необхідні передумови для палеовулканологічного аналізу і реконструкції вендських вулканічних споруд
на засадах прийнятих для покривних вулканічних комплексів [16] з використанням сучасних геоінформаційних систем. Методика такого аналізу зводиться до наступного.
1. Аналіз даних документації, каратажу і опробування керну свердловин та складання електронної бази даних в програмі ЕХЕS.
2. Виділення в і кореляція в колонках свердловин однорідних породних асоціацій (фацій) вулканітів (лавової, лавокластичної, пірокластичної, вулканогенно-осадової, субвулканічної) та геологічних тіл різного рангу (ефузивних покривів, пачок, верств, силів, світ, трапових комплексів),
3. Складання структурної картографічної основи в програмі Мер Іnfo з просторовою прив’язкою гирл свердловин,

точок геофізичних спостережень і даних інтерпретації геофізичних полів, геологічних границь, змішувачів розривних
порушень, ізогіпс поверхні трапової формації і стратонів,
що її складають, тощо.
4. 2Д- та 3Д-моделювання в Мер Іnfo і реконструкція на
заданій структурній основі різних за рангом палеовулканічних елементів: лавових та вулканокластичних покривів,
лавових полів, трапових споруд, ймовірних осередків виверження магми та магмоактивних в ранньому венді палеоструктур за аналогією з відомими новітніми проявами трапового вулканізму.
5. Створеня палеовулканічних схем для різних структурно- стратиграфічних рівнів трапової формації та генералізуючої схеми вендського магматизму Волині та південнозахідної частини Східноєвропейської платформи.
6. Аналіз умов локалізації корисних копалин (зокрема,
міді) серед вулканогенних утворень і визначення палеовулканічних прогнозних факторів.
В результаті зазначених палеовулканологічних побудов
для волинської серії та її окремих структурностратиграфічних рівнів нами в програмі Мер Іnfo створені
різномасштабні палеовулканічні карти і схеми, на яких відображені наступні елементи: а – потужності, фації і речовинний склад стратифікованих вулканогенних утворень та
показники їх кількісного співвідношення в розрізі; б –
окремі ефузивні покриви, пірокластичні та інтрузивні субвулканічні тіла; в – реконструйовані фрагменти щитоподібних палеовулканічних споруд, лавових полів, ймовірних
осередків виверження магми; г – ділянки ерозії трапів та
акумуляції вулканоміктових відкладів в ранньому та пізньому венді; д – активні в неопротерозої тектонічні зони; е
– ареали гідротермально-метасоматичних змін вулканітів, є
– прояви міднорудної мінералізації трапів та кількісні показники міденосності вулканічних тіл, ж – ділянки трапів,
перспективні на виявлення покладів міді. Зокрема побудовані палеовулканічні схеми заболотівської, бабинської світ,
лучичівських та якушівських верств та волинської серії в
масштабі 1 : 500 000, а також генералізуючі геологоструктурна карта трапової формації, закономірностей розміщення і прогнозу рудопроявів міді в масштабі 1 : 250 000
(Волинський міднорудний район в межах України) і схеми
геологічної будови західнобузького, верхньоприп’ятського
та біловезько-подільського трапових комплексів (південнозахідна частина Східноєвропейської платформи).
Палеовулканологічні реконструкції в нижньовендських
трапах Волино-Поділля виконувались з актуалістичних
позицій. При цьому були використані літературні дані про
будову та склад трапових і близьких до них покривних вулканічних комплексів молодих епох, поширених в Аравії [3],
долині р. Колумбія [18,19], Гавайських островах [17], Ісландії [16] та інших регіонах світу. За результатами палеовулканологічних реконструкцій в нижньовендських трапах
південно-західної частини СЄП було виділено низку щитоподібних споруд, що мають в кожному траповому комплексі індивідуальні риси.
Західнобузький комплекс [8], який включає покриви олівінових базальтів заболотівської світи волинської серії та
нижньої частини славатицької серії, пікрити горбашівської
світи, берестецьку асоціацію базальтових порфіритів (пік-

ропорфіритів) та верлітових габро, успадковує західну,
перикратонну
частину
рифейського
ВолиноОршанського авлакогену. В ньому покриви олівінових
базальтів потужністю до 65 м, розмежовані шарами базальтових туфів, туфітів, туфопісковиків, іноді лавокластичних брекчій потужністю 0,5-20 м. Разом вони утворюють крупну шарувату палеовулканічну споруду (рис.

1) ареального типу площею близько 43 тис. км2, зрізану
південно-західним краєм СЄП – зоною ТейссейреТорнквіста (Т-Т).
Кількість ефузивних покривів у розрізі споруди закономірно збільшується від одного на північно-східній
периферії до восьми в частині, що прилягає до краю
платформи. Відповідно, в крайовій частині платформи
зростає до 230 м потужність покривного трапового комлексу. Тут же в нижній частині розрізу волинської серії
фіксуються гіпабісальні інтрузії габро і порфіритів. Все
це свідчить про можливий контроль перших проявів ранньовендського трапового магматизму шовною зоною Т-Т. З
північно-східного боку реконструйованої палеовулканічної
споруди знаходиться ряд локальних сателітних покривів
олівінових базальтів, які контролюються КостопільськоЛишнівською тектонічною зоною. Верхньоприп'ятський
комплекс [6] складений покривами низькотитанистих толеїтових базальтів і базальтових вулканокластитів бабинської і
лучичівської світ загальною потужністю до 300 м, середньої частини славатицької серії та нижньої товщі ратайчицької світи, а також глиноземистими габро-долеритами
осовської асоціації, які значно зміщені по осі авлакогену в
північно-східному напрямку вглиб платформи. Ефузивні
покриви цього комплексу утворюють відносно низькі шаруваті трапові споруди ареального типу (рис. 2). Від країв
до центра трапових споруд кількість базальтових покривів
і, як наслідок, загальна їх потужність закономірно зростають. Нижні з них мають найбільше поширення, а верхні
локалізовані. Площа споруд становить приблизно 10002000 км2 при відносній висоті до 120 м.
В розміщенні палеовулканічних споруд спостерігається кон троль з боку тектонічних зон діагонального простягання, які проявляють функціональну своєрідність.
Структури
північно-західного
простягання,
що
орієнтовані вздовж краю СЄП (зони Т-Т), очевидно, були
магмогенеруючими. Структури північно-східного напряму
контролюють тільки поширення і акумуляцію литких
толеїтових магм. Найчіткіше структурний контроль
вулканізму проявлений в Костопільсько-Лишнівській
тектонічній зоні, вздовж елементів якої орієнтовано
палеовулканічне пасмо північно-західного простягання з
численними осередками локалізації і виверження магм. В
якості осередків виверження визначені ділянки трапів з
суттєвим (понад 80 %) переважанням у розрізі
вулканокластичних продуктів. Тут поширені прижерлові
агломератові лави і проявлена поствулканічна тектонічна
активність.
Брестський комплекс представлений асоціацією небазальтових вулканітів (друга товща ратайчицької світи),
розвинутих серед трапів регіону на площі 2,4 тис. км2 у
Підлясько-Брестській западині. Ефузиви та туфи кислого
складу потужністю 57-112 м залягають між двома верхньоприп'ятським та біловезько-подільським траповими
комплексами. Однак це справедливо лише для периферійних ділянок області кислих ефузивів, оскільки в її
центральній частині, якій, ймовірно, відповідає палеовулкан субаерального типу, покриваючі плато-базальти відсутні. Кислі ефузиви тут утворюють вулканічні куполи і короткі потоки потужністю до 90 м.
Біловезько-подільський комплекс [5] поширений на
площі близько 100 тис. км2 від Біловежжя в Польщі до Молдови. Покриви (до 7) титанистих плато-базальтів і вулканокластитів цього комплексу, поширені в складі якушівських верств забродівської світи, третьої товщі ратайчицької
світи, слуцької та грушкінської світ, утворюють відносно
низькі (до 200 м) і широкі трапові споруди плато-
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базальтового типу (рис. 3). Покриви в одних місцях розшаровані вулканокластичними, в інших - вулканогенноосадовими та вулканоміктовими відкладами.
В розміщенні плато-базальтових ареалів вгадується
слабкий зв'язок з діагональними меридіональними палеоструктурами, зокрема, із зонами Рівненського і Радехівського
розломів, що підкреслюється орієнтацією зовнішньої межі
ареалу поширення базальтів комплексу. У Західнопридністровському блоці межа ареалу поширення базальтових
покривів згідна з конфігурацією виступу кристалічного
фундаменту, а в Молдовському блоці утворює вузьку
(приблизно 15×100 км) смугу, витягнуту вздовж Подільського розлому. За результатами палеовулканологічного аналізу з´ясовані закономірності розміщення проявів вендського магматизму в досліджуваному регіоні, з позицій плюмової флейт-тектоніки розроблена його еволюційна модель
[12], а також визначені палеовулканічні критерії міденосності та умови локалізації міді, як в розрізі [9, 13], так і в різних латеральних частинах трапових комплексів [7, 13].
Таким чином, виконані палеовулканологічні реконструкції
в трапах Волині і суміжних територій дозволяють перегля-

нути традиційні уявлення про переважаючий субаеральний
тип вендського вулканізму в досліджуваному регіоні на
користь ареального, характерного для всіх трапових провінцій світу. Виконані палеовулканічні реконструкції в трапах Волині являють собою необхідну основу металогенічних прогнозів покладів міді. Отриманий досвід палеовулканологічного аналізу вендських трапових комплексів Волині може бути корисним для реконструкцій палеовулканічних споруд в похованих трапах інших регіонів.
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Рис. 1. Схема реконструкції західнобузького трапового комплексу (нижньовендський, добабинський зріз). 1-2 – донижньовендські утворення: 1 – архейсько-нижньопротерозойський
кристалічний фундамент; 2 – середньо-верхньо-рифейські
теригенні відклади Волино-Оршанського авлакогену; 3-14 –
нижньовендський західно-бузький траповий комплекс: 3-9 контури покривів олівінових базальтів у складі заболотівської
світи (Україна), нижньої товщі ратайчицької світи (Білорусь),
славатицької серії (Польща) (знизу вверх): 3 – першого , 4 –
другого, 5 – третього, 6 – четвертого, 7 – п’ятого, 8 – шостого,
9 – сьомого, 10 – восьмого; 11 – локальні покриви пікритів та
олівінових базальтів в горбашівській світі; 12-13 – субвулканічні сили: 12– верлітових габро, 13 – базальтових порфіритів;
14 – ізопахіти покривних фацій західно-бузького комплексу;
15-16 – межі міжблокових тектонічних зон (І – КостопільськоЛишневської, ІІ – Високовської, ІІІ – Мінсько-Вижівської, IV –
Стоходсько-Могилівської, V – Луцької (Горинської ), VІ –
Кременецько-Пержанської, VII – Радехівської, VIIІ – Розтоцької): 15 – достовірні, 16 – імовірні; 17 – контур вивченого мідного зруденіння в Гірницькому піднятті; 18 – контур прогнозованого мідного зруденіння в Оваднівському піднятті; 19 –
позначення свердловин, які розкрили трапи західно-бузького
комплексу. На колонках: 20 – базальти олівінові, 21 – базальтові порфірити, 22 – пікрити, 23 – лавокластичні брекчії, 24 –
базальтові туфи, 25 – пісковики і гравеліти
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Рис.2. Схема реконструкції верхньоприп'ятського трапового
комплексу (нижньовендський дозорянський та домезозойський зрізи). 1-3 – верхньоприп'ятський траповий комплекс (1 –
туфи і толеїтові базальти бабинської світи, 2 – толеїтові базальти лучичівської світи, 3 – сили глиноземистих габродолеритів осовської асоціації та контур їх поширення); 4 –
контур покриву толеїтових базальтів в бабинській світі; 5 –
ізопахіти лучичівської світи; 6 – контур палеовулканічних
споруд в лучичівській світі по ізопахіті 60 м; 7 – ізопахіти бабинської світи; 8 – фаціальні границі; 9 – західно-бузький траповий комплекс; 10 – контур покривів олівінових базальтів
західно-бузького трапового комплексу; 11 – осадовопірокластичні відклади волинської серії нижнього венду; 12 –
олігоміктові теригенні відклади поліської серії (середнійверхній рифей) та горбашівської світи (нижній венд); 13 – архейсько-нижньопротерозойський фундамент; 14 – межі міжблокових тектонічних зон (І – Костопільсько-Лишнівської, ІІ –
Високовської, ІІІ – Мінсько-Вижівської, IV – СтоходськоМогилівської, V – Луцької (Горинської), VI – ЗаболотівськоБузької); 15 – свердловини, на яких базуються побудови та їх
номер. На колонках: 16 – базальтові туфи, 17 – лавокластичні
брекчії, 18 – толеїтові базальти, 19 – олівінові базальти, 20 –
дацити, 21 – олігоміктові пісковики і гравеліти; AR-PR – архейсько-палеопротерозойський кристалічний фундамент; R3žb
– жобринська світа верхнього рифею; V1 – стратони нижнього
венду (gb – горбашівська світа, zb – заболотівська світа, bb1,
bb2, bb3 – перша, друга і третя товщі бабинської світи, lč –
лучичівська світа, zr – зорянські верстви, jk – якушівські верстви, rč1 – перша товща ратайчицької світи, rč2 – друга товща
ратайчицької світи); 22 – державні кордони

Рис. 3. Схема реконструкції біловезько-подільського трапового комплексу в південно-західній частині СЄП (докрейдовий і доверхньовендський зрізи). 1-8 – нижньовендські трапові комплекси: 1 – західнобузький та верхньоприп'ятський, 2 – брестський. 3-8 – біловезькоподільський (3 – вишніцька серія, 4 – третя (верхня) ефузивна товща
ратайчицької світи, 5 – якушівські верстви ратнівської світи, 6 –
слуцька світа, 7 – грушкінська світа, 8 – сили титанистих габро-долеритів хотешівської асоціації та ймовірний контур їх поширення); 9
– осадово-пірокластичні відклади нижнього венду; 10 – осадові відклади нижнього венду; 11 – фаціальні межі; 12 – ізопахіти біловезькоподільського трапового комплексу; 13- архейсько-нижньопротерозойський кристалічний фундамент; 14 – олігоміктові теригенні відклади поліської серії (середній-верхній рифей); 15 – межі міжблокових тектонічних зон (В-М – Вижівсько-Мінська, М – Мідновська. СМ – Стоходсько-Могилівська, К-Л – Костопільсько-Лишнівська, З-Б
– Заболотівсько-Бузька, Л – Луцька, П-К – Пержано-Кременецька) і
розломи (Бл – Білостоцький, Вс – Високовський, Гу – Halin Uskok,
Кр – Корелицький, Пр – Південноратнівський, Бл – Бельський, Вв –
Володимир-Волинський, Лб – Любомльський, Чр – Чарторийський,
Ку – Куликовицький, Рв – Рава-Руський, Бз – Белз-Балучинський,
Рд – Радехівський, Рв – Рівненський, Тт – Тетерівський, Тл – Товтровий, Хм –Хмельницький, Кл – Калиновський, Нм – Немирівський, Пд – Подільський); 16 – свердловини, на яких базуються побудови та їх номер; 17 – міждержавний кордон. На колонках: 18 –
базальти, 19 – вулканокластичні брекчії, 20 – базальтові туфи, 21 –
вулканоміктові відклади, 22 – олігоміктові теригенні відклади, 23 –
конгломерати; AR-PR – архейсько-палеопротерозойський кристалічний фундамент; V1 – стратони нижнього венду (vž – вишніцька
серія, bb – бабинська світа, lč – лучичівська світа, zr – зорянські верстви, jk – якушівські верстви, rt3 – третя товща ратайчицької світи, rt2 –
друга товща ратайчицької світи, sl – слуцька світа, gr – грушкінська
світа); V2 – верхній венд. На врізці: 24-28 – трапові комплекси нижнього венду та контури їх поширення (24 – західнобузький, 25 –
верхньоприп'ятський, 26 – брестський, 27 – біловезько-подільський);
28 – контур поширення волинської серії; 29-230 – поліська серія
середнього-верхнього рифею у Волино-Оршанському авлакогені та
його контур (29 – на домезозойскій, 30 – на донижньовендській
поверхнях); 31-32 – архейсько-нижньопротерозойський кристалічний
фундамент (31 – Фенноскандійский, 32– Сарматський мегаблоки)
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Melnychuk V.G.
PALEOVULKANOLOGIC RECONSTRUCTIONS OF
BURIED TRAPPEAN COMPLEXES OF VOLYN AND
CONTIGUOUS TERRITORIES

On results paleovulcanic reconstructions the row of shield-building that have individual lines in every trappean complex is
distinguished in the ower-vendian buried trappes of Volyn and
contiguous territories. Traditional ideas are revised about the
prevailing subaeralic type of vendian vulkanic in ladders region
in behalf on areal

Г.В. Мельничук
СКЛАДЧАСТО – БЛОКОВА БУДОВА ВОЛИНСЬКОГО ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО ПІДНЯТТЯ
Волино-Подільське підняття (ВППд) знаходится у
північно-західній частині Волино-Подільської плити і
охоплює прикордонні території України, Польщі і
Білорусі в межах аркушів M-34-VI (Владава), M-35-I
(Камінь-Каширський), M-35-VII (Ковель), М-34-ХІІ
(Хелм), М-35-ІІ (Любешів). Межує на півдні з
Львівським палеозойським прогином (ЛППр) по Володимир-Волинському регіональному розлому. З
південного сходу його обмежує Могилів-Стохідська
тектонічна зона, відділяючи від Волино-Подільської
монокліналі. На півночі ВППд поступово переходить в
Брестську западину по слабовираженій флексурі субширотного простягання. На заході його межа умовна і
відповідає східному контуру поширення карбону у
Люблінсько-Львівському палеозойському прогині (рис.
1). Від суміжних тектонічних елементів плити ВППд
відрізняється відсутністю у його будові відкладів від
нижнього девону по нижню юру включно, більшою
порівняно з прилеглими структурами деформованістю
домезозойських утворень, особливостями речовинного
складу і віку порід кристалічного фундаменту.
Досліджувана структура спершу була відома як
Брест-Ковельське
(Г.Х.
Дікенштейн),
ВолиноБрестське підняття (П.Л. Шульга), а пізніше у зв’язку із
невідповідністю географічного положення і часом
становлення В.М. Шестопаловим [10], Б.І. Власовим,
Б.Я. Воловник [2] була перейменована у Волинське
палеозойське підняття.
В різний час, на різних етапах дослідження
прослідковується відмінна інтерпретація будови і меж
ВППд. Одні автори [3, 6] стоять на позиції його
блокової будови, інші (В.Ф. Судовцев та ін., 1990; Ф.О.
Гречко, В.Г. Мельничук та ін., 2008) відзначають
важливу роль в його структурі складчастих
деформацій. На підставі новітніх геологічних
досліджень, виконаних Рівненською геологічною
експедицією в процесі групової геологічної зйомки
масштабу 1:50 000 із загальними пошуками території
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аркушів М-35-2-В, Г; М-35-3-В; М-35-14-А,Б; М-35-15А (Ф.О. Гречко, В.Г. Мельничук та ін., 2005),
геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000 і
підготовки до видання комплекту Держгеолкарти-200
території аркушів М-34-VI та М-35-І (Гречко, В.Г.
Мельничук та ін., 2008), а також пошуків родовищ міді
в межах рудопроявів Волинського рудного району
(М.І. Жуйков та ін., 2008) виявлено нові закономірності
в геологічній будові ВППд, які значно доповнюють
існуючі уявлення про тектоніку регіону [1-3, 7-8, 9] і
дозволяють стверджувати про те, що структура ВППд
має складчасто-блоковий характер.
Останніми роками інтерес до ВППд зріс у зв'язку з
його ключовою роллю в розумінні геодинаміки
північно-західної частини Волино-Подільської плити в
протерозої і палеозої. Метою даного дослідження є
узагальнення попередніх і новітніх геологічних
матеріалів для розширення існуючих уявлень про
особливості геології ВВПд, тектонічна природа якого
до теперішнього часу залишаються дискусійною.
Актуальність виконаного дослідження зумовлена ще й
тим, що у ВППд виявлені численні рудопрояви
самородної міді з супутньою благороднометалічною
мінералізацією [5], а також є перспективи на
поліметали і вуглеводні.
Особливості геологічної будови ВППд В будові
ВППд приймають участь ранньопротерозойський
кристалічний фундамент і мезопротерозойськопалеозойський структурний поверх осадового чохла,
повсюди поховані під потужними (до 300 м)
відкладами кам’яновугільної, юрської, крейдової,
палеогенової та четвертинної систем.
Кристалічний фундамент в ВППд на домезозойську
поверхню виступає в ядрах Славатицької (Польща),
Хотиславської (Білорусь) та Ратнівської горстантикліналей. Максимальна абсолютна позначка його
поверхні (20 м) фіксується в Ратнівській горстантикліналі (с. Гірники).

В межах розкритих свердловинами підняттів
субстратом фундаменту є гнейсова і ортоамфіболітова
(гірницька асоціація) формації палео-протерозойського
віку, які збереглися у вигляді останців серед формації
гнейсовидних гранітоїдів (комаровська асоціація).
Гнейсова формація за геофізичними даними поширена
по всій території досліджень і складена гнейсами,
лептитоподібними гнейсами, кристалічними сланцями.
Ортоамфіболітова формація складена амфіболітами,
які мають риси основних плутонічних порід. Дані
породи метаморфізовані в амфіболітовій фації і
мігматизовані. До формації гнейсовидних гранітоїдів
належать гнейсуваті і порфіробластові породи:

кварцові діорити, гранодіорити, біотитові граніти, а
також лейкограніти та мігматити. Вік цих порід,
визначений по цирконах прямим термоіонним
методом, коливається в межах 1890-1540 млн р., що
узгоджується
з
часом
утворення
гранітоїдів
бобовнянського
і
вигонівського
комплексів
Центральнобілоруської
шовної
зони
[1],
на
продовженні якої знаходиться ВППд. Геологічні тіла і
гнейсуватість порід в кристалічному фундаменті мають
переважно північно-східне простягання і круті кути
падіння. В місцях розривних порушень кристалічні
породи зазнали сильного подрібнення, мілонітизації і
діафторезу.

Рис. 1. Тектонічна схема Волинського палеозойського підняття

1-4 –розривні порушення:1 – головні достовірні, 2 – головні ймовірні, 3 – другорядні достовірні, 4 – другорядні ймовірні (цифри в
квадратах: 1 – Лагожанський, 2 – Річецький, 3 – Ратнівський, 4 – Південно-Ратнівський, 5 – Щитинський, 6 – Сірчанський, 7 –
Катушський, 8 – Бронницький, 9 – Камінь-Каширський, 10 – Кримнівський, 11 – Підріченський, 12 – Датинський, 13 – Мшанецький, 14 – Замшанський, 15 – Тойкутський, 16 – Кортельський, 17 – Пульминецький, 18 – Теклінський, 19 – Заболотівський, 20 –
Гранський, 21 – Хмелівський, 22 – Володимир-Волинський, 23 – Красноставський, 24 –Турійський, 25 – Кратський, 26 – Смідинський, 27 – Стохідсько-Новочервищанський); 5-7 – плікативні структури; 5 – брахіантикліналі (цифри в кружках: 1 – Ратнівська, 2
– Хотешівська, 3 – Катушська, 4 – Шацька, 5 – Теклінська, 6 – Любомльська, 7 – Турійська, 8 – Оваднівська, 9 – Кричевицька); 6 –
брахісинкліналі (цифри в кружках: 1 – Заліснинська, 2 – Дошнівська, 3 – Головнянська, 4 – Ладинь-Сміденська, 5 – Білашівська, 6
– Соловицька, 7 – Підгородна, 8 – Криливецька); 7 – флексури (цифри в трикутниках: 1 – Мосирська, 2 – Устилуг-Голобська); 8 –
тектонічні блоки, обмежені головними розломами: І – Дівинський; ІІ – Гірницький; ІІІ – Поступельський; IV– РічицькоБродівський; V – Щедрогірський; VI – Катуський; VII – Хотешівський; VIII – Веригинський; IX – Чевельський; X – Полицький;
XI – Головнянський; ХІI – Залісинський; XIII – Дрочівський; XIV – Нікольський; XV – Томашівський; XVІ – Ковельський; XVІІ –
Любомльський; XVІІІ – Турійський; XІX – Луківський; 9 – глинисто-карбонатно- вугленосна формація нижньокам’яновугільного
структурного ярусу C1 ol, vl us, pr; 10-15 – формації верхньо-середньодевонського структурного ярусу; 10 – моласоїдна (D3 vv);
11 – теригенно-карбонатна строкатоколірна регресивна (D3 zpb, lt); 12 – морська карбонатна (D3 sd, fm, rt, mt, zl, rm, pb); 13 –
морська сульфатно-глиниста карбонатна (D2bt); 14 – теригенно-карбонатна субконтинентальна-морська строкатоколірна (D2 js,
kr, pl, pdl, ln); 15 – сульфатно-карбонатна (D2 vm)); 16 – формації ордовицько-нижньодевонського структурного ярусу (глинистокарбонатна (S1 kl, kr, šg, S2 zb, tr, ol, gr, nv, lg, ml, vt, gč, zv, S2-D1 tm), конгломерат-пісковиково-вапнякова (O2-3 tm, gr), карбонатна (O1-2 sm)); 17-19 – формації верхньовендсько-кембрійського структурного ярусу (17 – трансгресивна глинисто-пісковикова
(Є2 gt, lc, Є3 vr); 18 – глинисто-пісковикова з глауконітом (Є1 rv, st, dm, lb, sv, Є2or) та строкатоколірна глинисто-пісковикова
(V2kl, V2 kn); 19 – вулканоміктова буроколірна глинисто-конгломерат-пісковикова (V2 bz, rz)); 20-23 – формації рифейнижньовендського структурного ярусу (20 – трапова ефузивна (V1 zb, bb, lč, zr, jk), 21 – трапова інтрузивна (νV1ht), 22 – кластогенно-глинисто-пісковикова (V1 gb), 23 – червоноколірна глинисто-пісковикова (R2-3 rm, R3 pc, zb) формація); 24 – нижньопротерозойські формації кристалічного фундаменту (гнейсова (PR1gn), ортоамфіболітова (am PR1 gr), гнейсовидних гранітоїдів (qµγδ-γ-lγ-m PR1 km); 25 – Волинське палеозойське підняття.

Мезопротерозойсько-палеозойський структурний
поверх чохла поділяється на чотири структурних
яруси: рифейсько-нижньовендський, верхньовендськокембрійський,
ордовицько-нижньодевонський
та
нижньокам'яновугільний, які відрізняються між собою
формаційним
складом,
деформованістю
і

структурними планами. В будові ВППд приймають
участь перші три яруси, а нижньокам'яновугільний
(герцинський) ярус, що вже належить до ЛюблінськоЛьвівського палеозойського прогину, з чітким
стратиграфічним і структурним (кутовим та
азимутальним) неузгодженнями залягає на різних
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формаціях
верхньовендсько-кембрійського
і
ордовицько-нижньодевонського ярусів.
Поверхня
мезопротерозойсько-палеозойського
структурного поверху характеризується поступовим
пониженням абсолютної позначки від 70 м у північносхідній частині території до -190 м – у південнозахідній.
Рифейсько-нижньовендський (ранньобайкальський)
структурний ярус широко виступає на домезозойську
поверхню в брахіантикліналях Прип’ятського і
Турійського валів. Даний ярус включає два під’яруси:
рифейський і нижньовендський.
Рифейський під’ярус є базальним у чохлі ВолиноПодільської плити. Він представлений поліською
серією
(лагунно-континентальною
глинистопісковиковою червоноколірною формацією), що
виповнює авлакогенний Волино-Поліський прогин.
Положення абсолютної позначки її покрівлі
змінюється від +50 до -1250 м. Породи даної формації
виступають на домеозойську поверхню в ядрах
Ратнівської і Хотешівської антикліналей, де залягають
з
різким
неузгодженням
на
гетерогенному
кристалічному фундаменті. Розріз поліської серії
представлений трьома світами: ромейківською,
полицькою, жобринською і загалом відповідає
північно-західній крайовій і центральній частинам
Волино-Поліського прогину [2].
Нижньовендський
під’ярус
представлений
теригенно-вулканогенною
волинською
серією,
палеоструктури
якої
мають
поперечний
по
відношенню
до
Волино-Поліського
прогину,
північно-західний структурний план. В його основі з
неузгодженням залягає базальна кластогенноглинисто-пісковикова формація (горбашівська світа).
Трапова формація, що лежить вище, належить до
Брестсько-Волинської структурно-фаціальної зони
(СФЗ) Біловезько-Подільської трапової провінції і
поділяється на Західну, Центральну і Східну підзони.
Вона включає підформації олівінових базальтів
(заболотівська світа), толеїтових базальтів (бабинська
світа та лучичівські верстви), титанистих платобазальтів (якушівські і зорянські верстви). З
титанистими
ефузивами
якушівських
верств,
ймовірно, комагматично пов’язані субвулканічні сили
підформації титанистих габро-долеритів раннього
венду, що поширені у рифейському структурному
під’ярусі. В трапах містяться стратиформні поклади
самородної міді [5].
Верхньовендсько-кембрійський
(пізньобайкальський) структурний ярус представлений теригенними
формаціями, що характеризують різні стадії розвитку
Дністровського
перикратонного
прогину.
Вулканоміктова глинисто-конгломерат-пісковикова
(чарторийська та розницька світи) та глинистопісковикова
(колківська
світи)
формації
на
досліджуваній території
утворюють фрагмент
латерального
ряду
трансгресивного
зміщення
прибережно-морських фацій Одесько-Ковельської
затоки.
Глинисто-пісковикова
строкатоколірна
формація (канилівська серія) в Чевельському блоці з
розмивом залягає на траповій формації нижнього
венду, що свідчить про трансгресивне розширення
Одесько-Ковельської затоки на захід. Теригенно-
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глинисто-пісковикова (з глауконітом) формація
відповідає
морським
(затоковим)
відкладам
Ковельсько-Рівненської СФЗ балтійської серії
нижнього кембрію. Трансгресивна теригенноглинисто-пісковикова
формація
включає
бережківську, смолярську і кратівську серії кембрію,
які в Капленосько-Бродівській і СтрадецькоУхівецькій СФЗ характеризують різні фаціальні
умови шельфу, що поглиблювався на захід. В
кембрійських відкладах досліджуваного району
поширена сфалерит-галенітова мінералізація, а серед
нашарувань кембрію, ордовику і силуру трапляються
виділення бітуму.
Ордовицько-нижньодевонський
(каледонський)
ярус на домезозойському зрізі складає ядра
синформних структур. В основі ярусу знаходиться
конгломерат-пісковиково-вапнякова
формація
нижнього ордовику. Нижньо- та середньоордовицькі
відклади, представлені вижівською серією, віднесені
до вапнякової формації. Вінчає ярус глинистокарбонатна формація нижнього силуру-нижнього
девону. Зазначені формації у Львівсько-Коломийській
СФЗ
характеризують
геодинамічні
умови
континентального схилу, а в Ковельсько-Хотинській
СФЗ – шельфу, рифтогенних споруд і мілководдя.
Складчасто-блокова
деформаційна
структура
розглянутих структурних ярусів в загальних рисах
спільна. Однак рифей-нижньовендські утворення
порушені розломами і тріщинами загалом сильніше.
Розривні порушення серед них, як правило, залічені
гідротермальними мінералами, а зміщення границь
стратонів нижнього венду в ряді випадків не
поширюються у відклади верхнього венду, які
залягають на різних стратиграфічних рівнях нижнього
венду трансгресивно і з глибоким розмивом.
Плікативні структури на досліджуваній території
представлені пологими брахіантикліналями (горстантикланалями),
брахісинкліналями
(мульдами),
сідловинами,
флексурами,
монокліналями.
Ці
структури не завжди проявляють тісний зв’язок з
блоковою тектонікою. Окремі розломи, горсти і
грабени по відношенню до них мають накладений
характер. Загалом, плікативні структури належать до
складок штампового типу і відображають вертикальні
переміщення тектонічних блоків, в межах яких вони
знаходяться.
Найбільшими
позитивними
плікативними
структурами території досліджень є Прип’ятський і
Турійський вали, побудовані низкою брахі- і горстантикліналей
–Ратнівською,
Хотешівською,
Теклянською, Оваднівською та ін. Порівняно
великими плікативними структурами є також Шацька
антикліналь,
негативними
–
Головнянська,
Дошнівська, Залісинська , Білашівська, ЛадиньСміденська брахісинкліналі та ін.
Прип’ятський вал [8] – типова для давніх
платформ позитивна лінійна структура в чохлі
Східноєвропейської платформи, формування якої
відбувалось в кілька етапів активізації тектонічних
переміщень блоків фундаменту, починаючи з
байкальського. Умовними його контурами на
домезозойській
поверхні
вибрано
границю
поширення венду і кембрію (див. рис.1), яка, загалом,

відповідає флексурним перегинам нашарувань
осадового чохла. Вал характеризується широтним
простяганням, має ширину до 50 км і довжину понад
150 км, відкритий на схід. Складовими валу є
Хотешівська і Ратнівська брахіантикліналі. В
центральній частині валу виділяється ЛуківськоРатнівська горстова зона, що поєднує декілька
субширотних
горстів
в
ядрах
зазначенихантикліналей.
Хотешівська брахіантикліналь в плані має
близьку до ізометричної форму, дещо витягнута на
південний схід. Розмір у діаметрі сягає 20 км. В її ядрі
на домезозойську поверхню виступають відклади
поліської серії середньо-пізнього рифею, серед яких
залягає Хотешівський сил габро-долеритів. Останній
добре підкреслює загальний антиформний вигин
нашарувань неопротерозою. В домезозойському
рельєфі ядро складки знаходить вираження в
пологому еліпсоподібному піднятті, яке містить
локальний прогин у центрі. В геофізичних полях до
ядра складки приурочені великий магнітний мінімум і
гравітаційний максимум, які зумовлені, ймовірно,
особливостями
складу
гранітизованого
палеопротерозойського фундаменту. Останній в ядрі
складки залягає на абсолютній позначці до -500 м і
досягнутий на глибині 702,2 м, а в крилах
заглиблюється на глибину понад 1000 м.
Крила складки периклінально нахилені під кутами
2-150.У міру віддалення від ядра складки на
домезозойську поверхню послідовно виступають все
більш молоді стратони венду. Південно-західні та
південно-східні крила структури зрізані круто
нахиленими розломами, зокрема Щитинським
скидом, поблизу якого нашарування порід нахилені
під кутом 450 до осі керна.
Ратнівська горст-антикліналь – це велика (понад
20 км у діаметрі), ізометрична, порушена блоковою
тектонікою плікативна структура Прип’ятського валу.
В її ядрі на домезозойську поверхню виступає
палеопротерозойський кристалічний фундамент і
поліська серія середньо-верхнього рифею. Розломи в
крилах складки, в цілому, суттєво не порушують
закономірну центриклінальну послідовність виступів
на
домезозойську
поверхню
стратонів
неопротерозойського чохла.
В південному крилі Ратнівської горст-антикліналі
нашарування чохла та поверхня фундаменту за
даними сейсмо- та електророзвідки, а також в керні
свердловин нахилені поблизу ядра під кутами до 300,
а у міру віддалення від нього – близько 50. До ядра
складки приурочена ділянка з пониженими
значеннями магнітного і підвищеною інтенсивністю
гравітаційного полів, що пояснюється виступом із-під
трапів на домезозойську поверхню кристалічного
фундаменту.
Турійський вал має меридіональне простягання.
Умовними його межами вибрано границю поширення
відкладів кембрію і ордовику (або силуру). Він
представлений
Теклінською,
Турійською
та
Оваднівською брахіантикліналями, які утворюють
структурну
сідловину
з
Турійською
брахіантикліналлю в центрі. Знаходиться на

північному продовженні крупної субмеридіональної
Радехівської зони розломів.
Теклинська брахіантикліналь, розташована на
перетині Турійського валу і Заболотівсько-Бузької
зони розломів. Вона має ізометричну форму і
належить до складок штампового типу. В її ядрі на
домезозойську поверхню виступають відклади венду,
які залягають субгоризонтально. Крила слабо
нахилені в ортогональних напрямках і складені
відкладами кембрійської системи. З півночі і заходу
складка обмежена розломами. Діаметр ядра складки в
межах поширення венду сягає 15 км. Характерною
особливістю цієї структури є її приуроченість до
магнітного та гравітаційного максимумів, що
відображають, ймовірно, велике тіло основних чи
ультраосновних порід у кристалічному фундаменті.
Турійська
брахіантикліналь
витягнута
в
субмеридіональному напрямку на 75 км при ширині
25 км. Розділяє Ладинь-Сміденську і Білашівську
брахісинкліналі. З півдня ускладнена Солавицькою
синкліналлю і Кратівським розломом, а з півночі –
Сміденським розломом. В ядрі брахіантикліналі
поширені відклади кембрію, а на крилах-нашарування
силуру.
Оваднівська брахіантикліналь найкрупніша в
Турійському валі, має розміри близько 30 на 20 км. З
півночі, зі сходу і з півдня обмежена розломами, а на
південному заході перекривається із структурним
неузгодженням
відкладами
візейського
ярусу
нижнього карбону. В ядрі на домезозойську поверхню
виступають нижньовендські трапи, а на крилах
поширені в основному кембрійські відклади. В
південному крилі складки поблизу ВолодимирВолинського розлому шари мають нахил до 30-45 º.
Шацька антикліналь має в плані має складну
конфігурацію, зумовлену впливом накладених розривних
структур. Найдавнішими породами, які виступають на
домезозойський зріз в ядрі складки, є відклади верхнього
венду та нижнього кембрію. Периклінальне східне
замикання антикліналі облямоване відкладами силуру,
поширеними в Головнянській і Залісинській синкліналях.
Західна частина складки зрізана Пульменецьким розломом.
Крила антикліналі дещо асиметричні за рахунок різної
величини нахилу, кути їх нахилу не перевищують 5-10°.
Любомльська антикліналь представлена лише
своєю південною частиною, північна зрізана
Любомльським
розломом.
Склепіння
складки
представлено відкладами нижнього кембрію, а крила
– середнього-верхнього кембрію. Загалом структура
має дещо видовжену в субширотному напрямку
форму.
Залісинська брахісинкліналь розділяє Ратнівську
горст-антикліналь і Шацьку антикліналь. Має розміри
20 на 18 км. Зі всіх сторін структура обмежена
розривними порушеннями, а із заходу примикає до
державного кордону. Ядро брахісинкліналі складене
відкладами силурійської системи, а крила – нижнім
силуром і кембрієм. Крила полого нахилені до ядра.
Головнянська
брахісинкліналь
відкрита
на
південний захід і відображає пологе центриклінальне
замикання нашарувань силуру з кутами падіння 1-2°.
Ширина складки сягає 25 км, а довжина 20 км. В її
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ядрі поширені відклади томашівської світи верхнього
силуру – нижнього девону.
Вздовж південно-західного флангу ВижівськоМінської зони розломів відмічається незначне
порушення суцільності крила брахісинкліналі. На
південно-західному фланзі цієї зони брахісинкліналь
чітко обмежена Теклянським розломом. З північногозаходу і південного-сходу вона обмежена розломами
Вижівсько-Мінської зони, що розширюється, а на
півдні
з
структурним
неузгодгодженням
перекривається нижнім карбоном і разом з ним
зрізається Любомльським розломом.
Ладинь-Сміденська брахісинкліналь знаходиться
між Турійським валом і Любомльським підняттям. На
півночі зрізається Любомльським розломом, а на
південному заході похована під відкладами нижнього
карбону (візейський ярус). В ядрі поширені відклади
верхнього силуру, а на крилах – нижнього силуру і
кембрію. Місцями, в західній частин синкліналі
поблизу субширотного розлому і в Мосирській
флексурі простежуються підвертання шарів і
збільшення кута їх падіння до 5-8º.
Дошнівська брахісинкліналь – це еліпсоподібна в
плані і дещо витягнута в широтному напрямку
мульда. Її довжина досягає 20 км, ширина – 15 км.
Дно структури субгоризонтальне, рівне, пологі крила
нахилені під кутами до 100. В ядрі мульди залягають
відклади кембрійської, ордовицької і силурійської
систем, на крилах – відклади верхнього венду та
нижнього кембрію. Мульда добре виражена в
ізогіпсах поверхні фундаменту, який в її ядрі
опущений до позначки -1400 м, а на крилах
фіксується на позначках до -1000 м.
Белашовська брахісинкліналь на заході межує з
Турійським валом, а на сході обмежена СтохідМогилівською зоною розломів. На півночі поступово
переходить в Кричивське підняття, а на півдні по
Любомльському
розлому
відділяється
від
Оваднівського підняття. Ядро структури складене
відкладами верхнього силуру, а крила-нижнього
силуру і полого нахилені (до 5 º) до центру.
Пульменецька
монокліналь
знаходиться
на
території Шацького поозер'я. Зі сходу зрізана
Пульменецьким розломом, а на південному заході
перекрита
відкладами
нижнього
карбону.
Нашарування силуру і нижнього девону, що її
складають, мають слабкий нахил на південний захід
під кутами 1-2 º .
Значний розвиток на досліджуваній території
розломів, обумовлює наявність тут
поряд зі
складками і монокліналями флексур з яких найбільш
чітко вираженими є Мосирська і Устилуг –
Голобська.
Мосирська
флексура
має
північно-західне
простягання,
ускладнює
ЛадиньСміденську
брахісинкліналь, встановлена за відносно крутим (до
8°) локальним нахилом шарів силуру і ордовіку.
Розривів суцільності шарів і тріщинуватості не
встановлено. Продовженням флексури на північному
заході і південному сході являються розломи.
Устилуг-Голобська флексура є однією з головних
структурних елементів району, що розділяє
Волинське палеозойське підняття і Львівський
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палеозойський прогин. В своїй широтній частині
флексура співпадає з зоною Володимир-Волинського
розлому.
Тут
нашарування
порід
рифейпалеозойського віку падають на південь під кутами до
45°. Ширина флексури 2-4 км. В зоні зчленування
Володимир-Волинського і Красноставського розломів
її орієнтування змінюється на північно-східне, в
цьому
ж
напрямку
відбувається
поступове
виположення (до 10-15°) і розширення (до 6 км)
флексури. За Любомльським розломом флексура
роздвоюється: одна її частина успадкувала північносхідний
напрямок,
інша
–
співпадає
з
субмеридіональним (в цьому випадку) схилом
Овадно-Кричевицького підняття. Нахил шарів на цих
відрізках не перевищує 5-7°.
Диз’юнктивні структури в домезозойських
утвореннях району групуються в чотири системи:
північно-східну, південно-західну, субширотну та
субмеридіональну. Головними є крутонахилені
розломи діагональної і ортогональної систем, що
обмежують близько 24 тектонічних блоків. Серед них
виділяються Вижівсько-Мінська і ЗаболотівськоБузька тектонічні зони діагонального напрямку,
Лукувсько-Ратнівська горстові зона субширотного
простягання, а також Володимир-Волинська і СтохідМогилівська зони, що структурно обмежують ВППд.
Зміщувачі розломів знаходять відображення в
градієнтах
геофізичних
полів
і
зміщенні
сейсмостратиграфічних границь. Окремі зміщувачі
розкриті свердловинами.
Розривні
структури
північно-східного
простягання успадковують структурний план
кристалічного
фундаменту
регіону.
Вони
функціонували, ймовірно, ще в неопротерозої і були
відновлені в герцинський етап тектогенезу. До
головних міжблокових розломів належать КаміньКаширський, Щитинсько-Теклинський, Річицький,
Кримнівський, Новочервищанський, Стохідський,
Красноставський та ін., паралельні регіональним
Мінсько-Вижівській
і
Могилів-Стохідській
тектонічним
зонам.
Максимальні
амплітуди
тектонічних зміщень фіксуються по Щитинському (до
500 м) і Новочервищанському (до 130 м) розломах.
Переміщення по ним мають шарнірний характер.
Розривні
структури
північно-західного
простягання мають гірше вираження і фіксуються
фрагментарно. Деякі з них закладені в ранньому
венді,
супроводжувались
проявами
трапового
магматизму і вибірково були відновлені в
герцинський етап тектогенезу. Найбільш представницькими із них є Гранський розлом у системі
Заболотівсько-Бузької тектонічної зони, а також
паралельні
їй
Кортельський,
Бронницький,
Любомльський, Смиденський розломи. Амплітуда
вертикальних переміщень по Гранському розлому
сягає 400 м, а по Любомльському – 1250 м.
Розривні структури субширотного простягання
мають найчіткіше вираження. До них належать
Лагожанський, Ратнівський, Південно-Ратнівський
розломи, що обмежують Луківсько-Ратнівську
горстову зону, а також Тойкутський, Датинський,
Кратський, Володимир-Волинський. Максимальні
тектонічні зміщення фіксуються по Лагожанському

(до 700 м) і Володимир-Волинському (до 1000м) розломах. Субширотні розломи на північному фланзі
Лукувсько-Ратнівської горстової зони обмежують
Духманівський грабен. У зміщувачі Лагожанського
розлому тут розкритий тектонічний меланж (Поступельський брекчієпрояв), представлений уламками
порід чохла віком від рифею до девону включно, що
свідчить про високу активність розлому в герцинську
фазу тектогенезу. По Володимир-Волинському,
Кратівському, Любомльському розломах спостерігається зміщення не тільки докам'яновугільних
утворень ВППд, а і нашарувань нижнього карбону в
межах Люблінсько-Львівського прогину.
Розривні
структури
субмеридіонального
простягання належать переважно до категорії
ймовірних. В геофізичних полях вони виражені у
зміщенні лінійних елементів і градієнтних зон.
Найбільш виразними із них є Сірчанський,
Полицький, Турійський.
Пологі розривні порушення в мезопротерозойськопалеозойському структурному поверсі осадового
чохла фіксуються за тріщинуватим і катаклазованим
керном
свердловин.
На
поверхнях
тріщин
спостерігаються численні дзеркала ковзання, на яких
штриховка орієнтована полого, часто майже по
нормалі до осі керна. На дзеркалах ковзання нерідко
розтерті такі гідротермальні мінерали, як хлорит,
смектити, цеоліти, а місцями також самородна мідь.
Геологічне
картування
пологих
тектонічних
порушень
в
умовах
глибокого
поховання
проблематичне.
В районі виділяється також низка кільцевих
структур різних порядків, досліджених іншим
автором [7].
Висновки Домезозойські утворення ВППд мають
низку особливостей, за якими вони відрізняються від
інших частин Волино-Подільської плити. Породні
асоціації
палеопротерозойського
кристалічного
фундаменту за будовою, віком і речовинним складом
близькі до плутоно-метаморфічних комплексів
Центральнобілоруської шовної зони і тому мають
належати
до
Волинсько-Двінського
трансрегіонального міжгеоблокового поясу (між
Феноскандійським і Сарматським мегаблоками).
Деформаційна структура ВППд є плікативноблоковою і значно напруженішою, ніж в інших
частинах Волино-Подільської плити. Це, ймовірно,
обумовлено тектонічною природою кристалічного
фундаменту,
що
належить
до
мобільної
Центральнобілоруської шовної зони.
Складчасто-блокові структури, що деформують
нашарування
рифейсько-нижньо-вендського
(ранньобайкальський),
верхньовендсько-кембрійського (пізньобайкальський) і ордовицько-нижньодевонського
(каледонський)
ярусів
чохла,

консервуються нашаруваннями нижнього карбону
(візейський ярус) і утворились, ймовірно, в
бритонську фазу герцинського тектоногенезу. В цей
час (з кінця раннього девону до початку раннього
карбону включно) територія ВППд зазнала здимання і
була областю зносу, про що свідчить наявність у
верхньодевонському розрізі сусіднього Львівського
палеозойського прогину моласоїдних відкладів
(конгломерати володимир-волинської світи). В
пізньогерцинську фазу активізувались субширотні
розломи,
по
яким
відбулося
зміщення
і
нижньокам'яновугільних нашарувань чохла. До
середньої юри домезозойські утворення зазнавали
пенепленезації, на них місцями збереглась доюрська
кора вивітрювання.
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Melnychuk G.V.
FOLDED-BLOCK STRUCTURE VOLHYNIAN PALEOZOIC RAISING
Considered folded-block structure of Volyn-paleozoic
raise which is attended by the Neoproterozoic rocks of the
crystalline basement and until-carbonian layers of
sediments that deformed in brachyanticlines, brachysynclines that have been violated vertical fractures diagonal
and orthogonal directions. Justified by the age of
formation of these structures in the early-hercynian
(Britonska) and later-hercynian phases orogeny, that is
the continuation of the Central Belarus suture zone.

Мисяк І., Скакун Л., Мельничук В.
ФРЕАТИВНІ ТРУБКИ У БАЗАЛЬТОВИХ ЛАВОВИХ ПОТОКАХ
ВОЛИНСЬКОЇ СЕРІЇ
У базальтових лавових потоках кар’єру “Берестовець” виявлено наскрізні ділянки подрібнення і епігенетичних перетворень базальтів. Такі ділянки трак-

туються нами як фреативні трубки, що сформувались
внаслідок гідропрориву під час перекриття потоком
гарячої лави зволожених туфів.
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Товщі платобазальтів (трапів) характеризуються
складною внутрішньою будовою (архітектурою). Архітектуру товщі визначають особливості нашарування
лав і туфів. Нашарування лавових потоків підпорядковуються нерівностям рельєфу У вертикальному
розрізі лавових полів, виділяють два головні архітектурні типи [3]. Перший тип складає
нижню частину розрізу лавового поля і формується за
умов сильної розчленованості рельєфу. Лавові потоки
характеризуються різною морфологією, переважно це
стрічкоподібні, трубовидні або неправильної форми
потоки з достатньо великою потужністю. В цій зоні
молодші лави заповнюють простір між старшими,
раніше сформованими потоками лав, створюючи при
цьому своєрідну складно-сплетену архітектурну систему. Другий архітектурний тип складає верхню частину розрізу, який формується за умов вирівняного
рельєфу і характеризується плоскими нашаруваннями
лавових потоків.
Будова лавових потоків Головним елементом архітектури є лавовий потік. В будові лавових потоків
виділяють основу, ядро, поверхню, фронт потоку
(рис. 1). Основа (підошва) потоку, являє собою охолоджену базальну кірку. Ядро – центральна частина
лавового потоку, представляє собою ізотермальну, на
момент остигання, внутрішню частину лави. За умов
великого градієнту схилу ядерна частина потоку нерідко перетворюється в трубоподібний канал. Такі трубчасті канали можуть заповнюватись кількома порціями лав. Поверхня лавових потоків може бути різною.
В залежності від характеру поверхні існує два типи
базальтових потоків – лави типу пахоєхоє і лави типу
аа [2]. Лавові потоки пахоєхоє мають гладку, хвилясту або пластичну поверхню (в плані це вузькі і видовжені потоки). Лавові потоки аа характеризуються
поверхнями складеними гострокутними фрагментами
і шлаковим матеріалом (в порівнянні з лавами пахоєхоє більш потужніші). Існують ще подушкові лави,
які складені фрагментами базальтів з характерною для
них подушкоподібною формою. Такі лави формуються при виверженні магми під водою, або при виливі
лави у воду. Фронт лавового потоку у лавах типу аа
нерідко обмежений валами лавобрекчій, в лавах типу
пахоєхоє часто немає єдиного фронту, фронтальна
частина потоку – це часто зона “розсіяного” потоку.
Важливими елементами у будові базальтового лавового потоку є газові порожнини (пухирці), пухирцеві канали, які є наслідком дегазації лави. Максимальна кількість газових порожнин зосереджена в периферійних ділянках лавових потоків. Складовими лавового потоку є тріщини, характер розвитку яких визначається потужністю, морфологією та умовами
остигання потоку. Тріщини формують стовпчасту і
антамблементну текстуру [4]. У випадку плоского
лавового потоку тріщини формують вертикальну стовпчасту окремість. Дві системи вертикальної стовпчастої окремості, що рухаються від підошви і поверхні
потоку до центральної його частини зустрічаються,
формуючи антамблементну окремість (невиразна стовпчаста, блокова окремість) (рис. 1). Тому у вертикальному розрізі потоку базальти зі стовпчастою окремістю складають периферійні частини потоку, в той
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час як антаблементні базальти розміщені в центральній частині потоку.

Рис. 1. Схематична будова лавового потоку.

Менш поширеними в будові лавового потоку є
фреативні трубки вибуху. Фреативні трубки виникають внаслідок масового виділення пари, яка формується при взаємодії магми з водою. Фреативні трубки
- це тіла трубовидної, конусоподібної форми, що розширюється до поверхні. Механізм формування структур брекчій вибуху різноманітний. На основі визначальної ролі магматичного розплаву і (або) гідротермального розчину в їх формуванні запропонована генетична класифікація трубок брекчій [5, 6]. Виділяють
магматичні брекчії, гідровулканічні і постмагматичні.
Гідровулканічні брекчії формуються під час взаємодії
магматичного розплаву з водою із зовнішніх джерел
(поверхневі водойми, підземні води) і поділяються на
фреатомагматичні, у формуванні яких беруть участь
води магматичного і частково поверхневого походження, і фреативні, в утворенні яких бере участь вода поверхневого походження, а магма є лише джерелом тепла.
Фреативні трубки у лавових покровах слуцької
світи берестовецького кар’єру У лавових потоках
волинської серії розкритих в кар’єрі “Берестовець” c. Берестовець Рівненської області (рис. 2) виявлено фреативні
трубки гідровибуху.
Про фреативні трубки у волинських базальтових лавах згадано в роботі [1]. В даній роботі вперше наводимо
опис фреативних трубок і механізм їх формування.
Розріз, розкритий у берестовецькому кар’єрі, входить
у Волино-Подільську структурно-фаціальну зону і є частиною Біловезько-Подільського трапового комплексу [1].
Біловезько-Подільський комплекс представлений покривами (в більшості випадків не більше трьох) титанистих
плато-базальтів слуцької світи (лучичівські і якушівські
верстви), розшарованих вулканокластичними, вулканогенно-осадовими та вулканоміктовими відкладами. Базальтові покриви підстелені і місцями перешаровані вулканоміктовими алевритовими, псамітовими, псефітовими
відкладами, що з розмивом залягають на туфах бабинської світи.

Рис. 2. Кар’єр “Берестовець”, с. Берестовець, Рівненська
область. Червоними квадратиками позначено місця знаходження
фреативних трубок.

Рис. 3. Розчленований рельєф дослуцької поверхні. Окремі
лавові потоки заповнюють долини і зустрічаються у верхів’ях
пагорба.

Рис. 4. Псевдоподушкова

У розрізі кар’єру покриви базальтів слуцької світи
складені кількома (до 3) лавовими потоками, що залягають на туфах. Особливості морфології підошви базальтових потоків свідчить про те, що на момент виливу лави
рельєф був розчленований (рис. 3), а наявність серед вулканоміктових відкладів гравелітів з окремими валунами
ефузивів (днище кар’єру) вказує на можливість існування
в той час на дослуцькій поверхні алювіальних річкових
долин. Лавові потоки є відносно однорідні за своєю будовою. Нижня частина лавових потоків складена псевдоподушковими лавами (рис. 4). Центральна і верхня частина
лавових потоків складена базальтами з невиразно проявленою стовпчастою та антамблементною окремістю.
В межах берестовецького кар’єру зустрінуто три
фреативні трубки, розкриті на різних рівнях (рис. 5).
Морфологія фреативних трубок. У вертикальному
розрізі фреативна трубка (рис. 5) має лійкоподібну
(або конусоподібну) форму, яка розширюється в напрямку до поверхні. Протяжність трубки на глибину,
що простежується у стінці кар’єру складає 13 м, ширина виходу трубки в уступі кар’єру від 3 м в нижній
її частині (рис. 5, фото 2) до 20 м у верхній частині
(рис. 5, фото1). Контакти фреативної трубки з базальтом поступові. Тіло фреативної трубки має брекчійовану структуру, складене фрагментами базальтів та
вулканогенно-осадових порід у вигляді гострокутних
неправильної форми або рідше округлих, серповидних уламків розміром від перших см до одного метра.
Нерідко центральну частину тіла фреативних трубок
складають фрагменти базальтів, які формують своєрідну структуру відшаровування (рис. 5, фото 3).

На контактах фреативної трубки базальти формують горизонтальну стовпчасту окремість, яка перпендикулярна до стінок трубки. Наявність горизонтальної стовпчастої окремості свідчить про фреативний
характер формування такої структури. На віддаленні
від трубки горизонтальна стовпчаста окремість змінюється вертикальною стовпчастою окремістю.
Мінералізація. У розрізі лавового потоку фреативна трубка вирізняється за інтенсивною пігментацією
уламків оксидами заліза. У зоні брекчіювання уламки
представлені склуватим базальтом, які піддані інтенсивним перетворенням. Найпоширеніші епігенетичні
зміни – смектитизація і хлоритизація, що розвиваються по палагоніту. Порожнини між уламками виповненні халцедоном, аметистом, цеолітами та смектитхлоритовими агрегатами.
Механізм формування. Формування фреативної
трубки потребує локального масового виділення пари.
Такі умови можуть бути забезпечені у випадку перекривання лавових потоків нерівностей рельєфу (улоговин, впадин), заповнених водонасиченим матеріалом,
достатньо жорсткого і стійкого до маси лави (грубозернистий туфітовий матеріал).
Фреативні трубки є результатом гідропрориву,
який відбувся під час виливу гарячої лави на вологу
поверхню підстилаючих порід (в даному випадку бабинських туфів). Внаслідок перекриття потоком лави
водонасичених порід вода під впливом теплової енергії гарячої лави швидко нагрівається, закипає і перетворюється в пару. Цей нагрів, який сприяє перетворенню води в пару, під впливом високого тиску примушує пару руйнувати і піднімати вверх перекриваючі породи. В результаті такого вибуху викидується
велика кількість уламків базальту і в лавовому потоці
у місцях фреативного вибуху формується горизонтальна стовпчаста окремість, яка перпендикулярна до
стінок трубки. В свою чергу в центральній частині
тіла фреативної трубки внаслідок підйому парою фрагментів базальту формується структура відшаровування.
На рис. 6. показана модель формування лавових
потоків слуцького часу. Лави виливались на сильнорозчленовану поверхню бабинських туфів. Поверхня
туфів формує розчленований рельєф з долинами та
пагорбами. Окремі лавові потоки зустрічаються у
верхів’ях пагорбів. Підошва лавових потоків слуцької
світи характеризується особливою будовою. В деяких
випадках підошва вирізняється елементами псевдоподушкової окремості. Часто такі псевдоподушки виокремлені тільки з однієї сторони. Проміжки між псевдоподушками виповнені туфітовою масою. Така псевдоподушкова окремість свідчить про вилив лави на
насичені водою туфи.
Крім того в рельєфі дослуцької поверхні існували
локальні ізольовані “кишені” заповнені грубозернистим
туфітовим матеріалом. Саме такі ділянки стали основою
для утворення фреативних трубок. При виливі лави у
ділянки з туфітовою пульпою в результаті розігріву гарячою лавою насичених водою туфів відбувається гідровибух.
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випадку буріння свердловин у місці фреативної трубки,
ці ділянки будуть описані як брекчії.
Очікувати фреативні трубки варто в будові тих лавових потоків, які залягають на туфах.

Рис. 5. Схема фреативної трубки та фрагменти фреативних
трубок у базальтовому лавовому потоці слуцької світи (кар’єр
“Берестовець”)

Рис. 6. Схема формування лавових потоків першого покриву слуцької світи на розчленованому рельєфі в розпізі
кар’єру “Берестовець”.

Дослідження фреативних трубок має важливе значення у реконструкції становлення лавових потоків. Наявність фреативних трубок у лавовому потоці вказує на
те, що лава виливалась на вологу поверхню.
Другий важливий аспект у вивченні фреативних трубок у будові лавових потоків – це правильна їх інтерпретація. Такі ділянки помилково можуть бути розглянуті
як зони дроблення в результаті тектонічних рухів або, у
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Mysiak I., Skakun L., Melnychuk V.
PHREATIC PIPES IN BASALTIC LAVA FLOWS
OF VOLYNIAN SERIES
The through areas of crushing zones and epigenetic alterations of basalts have been educed in the basaltic lava flows of
quarry "Berestovets". Such areas are interpreted by us as
phreatic pipes that has been formed as a result of hydroexplosion during bridging by the flow of hot lava of water-wet
tuffs.

Міхницька Т.П.
ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСАДОВО-ВУЛКАНОГЕННИХ КОМПЛЕКСІВ
ОВРУЦЬКОГО ПАЛЕОРИФТУ В ПІЗНЬОМУ ПРОТЕРОЗОЇ
Овруцька від’ємна структура характеризується як
вельми складна область прояву тектонічних рухів в
постранньопротерозойський час. Вона, безумовно,
успадкувала від раннього протерозою зону складної
геодинамічної обстановки [29]. Займаючи положення
в гострокутній частині величезного геоблоку континентальної кори, який зчленовується з Брагінським
гранулітовим масивом, Коростенським підняттям і
Осницько-Мікашевицьким вулкано-плутонічним поясом допалеорифтова Овруцька структура постійно
знаходилась на протязі усього середнього і пізнього
протерозою та палеозою в умовах прояву активних
тектонічних напружень [2, 19, 49]. Прояви інтрузивного і ефузивного магматизму формували плато у
вигляді вулканічного пасма, ускладненого кратерами
центрального типу та глибокими розривами. Уся ця
допалеорифтова історія розвитку Овруцької структури, на жаль, нам мало відома. Поки дослідники не
володіють достатнім фактичним матеріалом, по якому
можна було б судити про геологічний розвиток структури в докоростенський час. Відомо, що поверхня
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Мохо тут розташована найближче на глибині 32,0 км
[53, 63]. В генетичному відношенні палеорифт асоціюється з Коростенським склепіннєво-бриловим підняттям, яке сформувалося в період прояву брилової
орогенії в середньому протерозої в межах платформи
[26, 43]. Всі три синкліналі палеорифту як би облямовують з півночі, заходу і сходу Коростенський плутон
[9]. Сам Коростенський плутон, як би відриваючись
від порід рами, обумовлював розтяг кори по його периферії [23, 32, 36]. Під впливом сил розтягу знаходились не тільки синкліналі Овруцького палеорифту,
але і такі прогини як Тетерівський, Гульський та інші
[19]. При цьому прогинання фундаменту було настільки швидкоплинним, що під осадовим чохлом, виповнюючим Білокоровицьку палеозападину встановлені,
без ознак розмиву, древні кори вивітрювання, які
утворилися по мікросланцям тетерівської серії [8]. Всі
прогини пов’язані з формуванням Коростенського
склепіннєво-брилового підняття, хоча й були закладені одночасно, але на різній за потужністю і ступенем
консолідації континентальній корі [58]. Під товщею

порід топільнянської серії лежить потужна, консолідована в ранньому протерозої континентальна кора, а
Овруцька грабен-синкліналь закладена не тільки на
деформованих гранітах, але і на породах шовної зони,
відокремлюючої
кору
Подільського
архейранньопротерозойського мікроконтинента від карелід
Осницько-Мікашевицького
рухливого
вулканоплутонічного поясу [2, 49].
На всі тектонічні діастрофізми структура реагувала виливами магматичних розплавів основного або кислого
складу [3, 12]. Таким чином кожний прогин, закладений в
період прояву брилового тектогенезу у Волинському блоці
Українського щита (УЩ) за подальшим своїм генетичним
розвитком, будовою стратиграфічного розрізу і речовинним складом порід є своєрідним і неповторним. На формування в ньому чохла осадово-вулканогенних порід могли
впливати як загальні, так і місцеві тектонічні, магматичні,
палеокліматичні, фізико-хімічні властивості водного середовища, риси характеру древніх ландшафтів і багато інших
факторів [46, 59]. Зараз відомо, що гіпсометричні рівні поверхні палеорельєфу деяких ділянок вулкано-плутонічного
поясу і молодих гірських споруд карельського тектогенезу
досягали більш ніж 2,0 км над поверхнею сучасного моря
[36, 44, 45], а Подільський блок, консолідований ще в археї
і зазнавший ерозію в ранньому протерозої в палеорельєфі
кристалічного фундаменту виділявся як міжгірська западина. Безумовно, будучи розташованими або навіть примикаючи до вулканічного пасма, від’ємні западини Овруцького палеорифту виповнювались теригенним матеріалом,
який надходив з цього пасма. Це була постійна область
зносу кластогенного матеріалу на протязі більш ніж 1,0
млрд років від початку середнього протерозою до венду
(рис. 1). На певних етапах розвитку майже весь Волинський блок покривався водою. Описувані прогини представляли собою ділянки найбільш глибокого занурення дна
внутрішньоконтинентального моря. Конфігурація берегової лінії басейна седиментації в таких випадках була вельми нерівною і візерунчастою, гірські відроги і водні затоки
створювали дрібноблочний рисунок палеорельєфу. На сучасному ерозійному рівні ми могли вивчати найнижчі частини стратиграфічних розрізів порід, виповнюючих западини і за результатами цього вивчення виконати палеотектонічні реконструкції і вияснити палеогеографічні умови
формування осадово-вулканогенних порід чохла.
Всі наслідки руйнування ранньодокембрійського фундаменту пізніми діастрофізмами, сприяючими скучуванню
кори, багаторазовому шар’їруванню її, насуванню гранітних пластин із осадовим чохлом на плечах на стабільні
блоки, безумовно, знищені ерозією.
Білокоровицька від’ємна структура не являється
грабен-синкліналлю. Вона не облямована розломами і
не є продуктом прояву рифтогенезу. В рифейський,
вендський і палеозойський час фундамент її в рамках
загального режиму розтягу кори прогинався і басейн
седиментації заглиблювався. Процес накопичення
осадків прискорювався. Дно білокоровицького басейну седиментації ніколи не переживало локальних коливальних рухів. Таким рухам на такій незначній за
розміром площі перешкоджала потужна, вельми стабільна континентальна кора, бо ж западина не закладена в межах глибинного розлому або вельми активної в тектонічному відношенні тектоно-вулканічної
зони. Ритмічність розрізу нижньобілокоровицької

підсвіти обумовлена проявами тектонічної діяльності
в області зносу кластогенного матеріалу, яка представляла собою високогірне пасмо вулканічного плато і
знаходилась на північний схід від западини [10, 11].
Тонко- і грубоуламкові породи нижньобілокоровицької підсвіти розповсюджені по всій
площі прогину. Це вказує на мілководність басейну
седиментації і вельми тривалий період його накопичення. Літологічний склад не тільки конгломератів,
але і гравелітів, пісковиків, а також алевролітових
горизонтів вивчався багатьма відомими літологами і
петрографами [7, 8, 22, 25, 30, 38, 40, 54]. Висновки
всіх дослідників однозначні: в розрізі нижньобілокорицької підсвіти відсутній уламковий матеріал гранітів і мігматитів, а також гнейсів, складаючих раму
структури. Припускається, що теригенний матеріал
для формування розрізу нижньобілокоровицької підсвіти надходив із Коростенського склепіннєвобрилового підняття, де руйнувалась кварцитопіщаникова пугачівська товща, яка в той період складала покрівлю плутону. Другим джерелом кластогенного матеріалу було розташоване на півночі і північному заході вулкано-плутонічне пасмо, складене продуктами вулканізму та породами клесівської серії.
Таким чином, розріз осадових порід нижньобілокоровицької підсвіти почав формуватися ще в середньому
протерозої. Можна вважати, що це реліктовий базальний горизонт основи стратиграфічного розрізу доплитного осадового чохла. Осадові породи середньопротерозойського віку в межах південно-західної частини
Східноєвропейської платформи поки не виявлені. Відомо тільки, що починаючи із карельського діастрофізму і до початку пізньобайкальського тектогенезу
увесь Європейський континент переживав підйом.
Були відсутні будь-які внутрішньоконтиненталь-ні
водні басейни, а екватор той епохи не співпадав з сучасним, а проходив значно північніше його [47]. Все
це свідчить про своєрідний характер кліматичної зони, в якій знаходилась вся сучасна територія України,
відсутність будь-яких водних басейнів, дуже високу
сухість повітря і переміщення дрібнозернистого матеріалу за допомогою вітру. Пилові бурі панували на
всій цій території [47, 56, 57, 61]. Одноманітність
уламкового матеріалу по всьому розрізу підсвіти свідчить про те, що область зносу кластогенного матеріалу в Білокоровицьку палеозападину була постійною,
не змінювався палеоклімат і рівень палеорельєфу. Є
всі підстави припускати, що виклинювання і
фаціальне заміщення по латералі одних порід іншими,
а також низька ступінь зрілості уламкового матеріалу
свідчать про алювіально-пролювіальний тип осадків.
На користь цього генезису осадків свідчить
відсутність обкатаності зерен дрібної фракції та
орієнтування та сортування гальок конгломератів в
горизонтах, збільшення кількості галечникового
матеріалу в центральній частині конгломератових
горизонтів та інші менш значні дані. Ці водні потоки
разом з вітром поступово згладжували ландшафт і
постачали палеозападину уламковим матеріалом.
Тимчасові водні потоки формувались із водяного
пару, вуглекислоти і газів, які надходили в атмосферу
при вулканічних проявах. Вони разом із агентом
гравітації доставляли уламковий матеріал з пасма
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Осницько-Мікашевицького поясу в Білокоровицьку
палеозападину. На подальший розвиток стратиграфічного розрізу осадових порід в Білокоровицькій палеозападині
впливало
розширення
ПоліськоОршанського палеобасейну (рис. 2). Море, яке наступало із північного сходу покрило велику за розміром
площу суші. Під водою опинилась майже вся територія Волинського блоку УЩ, північна частина Подільського блоку і значна частина площі ВолиноПодільської
плити
[16,
48].
Внутрішньоконтинентальний басейн був мілководним, але дуже
широким. Теригенний матеріал в межах басейну седиментації накопичувався добре відсортованим, відмитим і вельми однорідним за складом. В цей час накопичувався розріз верхньобілокоровицької підсвіти і
пісковиків полицької і жобринської світ поліської
серії Волино-Поліського прогину та оршанської світи
в Білорусі. Рівень водної поверхні у ВолиноОршанському епіконтинентальному морі на початку
пізнього рифею знаходився вище нульової позначки
сучасного рівня на 1200-1300 м [36, 37].
Всі пісковики перелічених вище світ і підсвіт характеризуються однорідним піщаним складом, іноді з
домішками гравійного матеріалу. В породах всіх розрізів місцями виражена горизонтальна, іноді коса шаруватість. Забарвлення пісковиків рожево-сіре, рідко
рожеве. За складом пісковики польовошпат-кварцові,
поліміктові, рідко з прошарками аргілітів в нижній
частині розрізів. Значну частину товщі складають
кварцито-пісковики. Структура пісковиків переважно
дрібно- і середньозерниста.
Головним породоутворюючим компонентом є
кварц (97-99%). На нижчезалягаючих утвореннях пісковики верхньобілокоровицької товщі залягають згідно. Вище верхньобілокоровицької піщаникової товщі лежать алевроліти, аргіліти і польовошпаткварцові пісковики озерянскої світи, яка в стратиграфічних схемах, складених НСК України віднесена
також до нижнього протерозою.
Це був озерно-континентальний тип басейну седиментації, або ж частина заливно-лагунного узбережжя регресуючого внутрішньоконтинентального рифейського моря.
Відсутність карбонатів в розрізі озерянської світи свідчить
про те, що вода в лагуні була дуже опрісненою, але теплою.
Клімат, виходячи із складу і забарвлення порід, був вельми
засушливим і жарким. Теригенний матеріал в лагуну надходив за рахунок руйнування пугачівських пісковиків і
вулканітів та гранітів осницького комплексу.
Овруцька грабен-синкліналь і виповнюючі її розріз
осадово-вулканогенні утворення формувались в умовах,
характерних для інтенсивного прояву рифтогенезу на
території Східноєвропейської платформи, трансгресії
рифейського моря, викликаних деструкцією континентальної кори, розтягом її, закладенням навколо платформи міогеосинкліналей і поясів тектоно-термальної переробки субстрату кори. Процес рифтогенезу за часом прояву можна розділити на два етапи: рифейський і палеозойський. До початку пізнього рифею палеорельєф території Овруцької грабен-синкліналі представляв собою
горбисту височину з дуже слабкими процесами осадконакопичення і денудації. Осадки на цій височині не відкладалися, а відбувалось формування осадового матеріалу в
корі вивітрювання. Денудація була дуже слабкою. Вздовж
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північної границі шовної зони сформувався ПівденноПрип’ятський глибинний розлом з палеовулканами
центрального типу і крупними тріщинами, по яким на
поверхню фундаменту виливалась магма основного і кислого складу. Для східної половини майбутньої грабенсинкліналі фундаментом слугували граніти рапаківі, частина яких лежала не на нижньопротерозойських гнейсах
тетерівської серії, гранітах або мігматитах житомирського
і бердичівського комплексів, а на мантійно-коровій суміші і вулкано-плутонічних утвореннях осницького комплексу. Фундамент західної половини грабен-синкліналі
складали вулканіти та породи клесівської серії і малі тіла
метасоматитів [15].
Перший спалах вулканізму, що ознаменував початок процесу рифтогенезу проявився в середньопротерозойських структурах розтягу, як ослаблених ділянках кори. Саме у Вільчанській западині в середньому
рифеї сформувався покрив кварцових порфірів потужністю біля 300 м. Ці породи лежать на розмитій поверхні гранітів рапаківі. Серед кварцових порфірів
зустрічаються і ігнімбрити [8, 51].
У Вільчанській западині на кварцових порфірах
почали відкладатися гравеліти, конгломерати, алевроліти і сланці. Час накопичення цієї товщі осадків визначено знахідками в них комплексу акритарх середнього рифею. За характером уламкового матеріалу,
його мінеральним складом можна припустити, що
басейн седиментації був дуже мілководним, вода не
мінералізованою, теплою, а клімат сухим і жарким. В
цих відкладах вже зустрічаються уламки гранітів рапаківі, граніт-порфірів і анортозитів, які абсолютно
відсутні в породах нижньобілокоровицької підсвіти.
Територія, яку займає Овруцька грабен-синкліналь в
теперішньому розумінні знаходилась в період накопичення осадового чохла у Вільчанській западині в
області склепіннєво-брилового підняття. На цій території в декількох дрібних грабенах, які з’явилися, накопичився уламковий матеріал, з якого сформувалися
середньо-і дрібнозернисті пісковики, підстилаючі покриви мигдалекам’яних діабазів і кварцових порфірів.
Потужність цих пісковиків незначна (0,6-0,7 м) і розповсюджені вони вельми локально [20]. Другий спалах прояву вулканізму припадає за часом на пізній
рифей. Із жерл палеовулканів і крупних тріщин потоки магми текли із півночі на південь і схід, покриваючи, частково, поверхню гранітів коростенського комплексу з їх корою вивітрювання, а на заході покриви
переважно кислої магми покривали вулканіти клесівської серії. Виливи носили пульсаційний характер.
Тіла мигдалекам’яних діабазів і кварцових порфірів
часто розділені малопотужними прошарками кварцових пісковиків і філітовидних сланців. Так сформувався розріз нижньозбраньківської підсвіти [55]. Магматичні розплави захоплювали і асимілювали уламки і
цілі блоки продуктів більш раннього вулканізму, а
також значні за потужністю шари перемитої кори вивітрювання коростенських гранітів, що відбивається
на результатах визначення ізотопного віку діабазів
нижньозбраньківської підсвіти. Отримані цифри віку
цих порід завжди завищені. Після вельми тривалого
перериву почався процес формування Овруцької грабен-синкліналі, як від’ємної структури. Основа її почала повільно опускатися. Проявились перші ознаки

рифтогенезу в склепіннєво-бриловому Коростенському піднятті (рис. 3). Це час інтенсивного прояву вулканічної діяльності в межах Волино-Подільської плити, Дніпровсько-Донецької западини [28, 31] та інших
регіонів Східноєвропейської платформи. В Овруцькій
грабен-синкліналі накопичуються теригенні породи
верхньозбраньківської підсвіти. Вони складають нижню частину розрізу підсвіти і складені конгломерато-брекчіями, пісковиками і малопотужними шарами
аргілітів. Тип літогенезу осадового горизонту верхньозбраньківської підсвіти визначається як пролювіальний і озерно-пролювіальний, коли відкладались
конгломерати, брекчії, гравеліти, різнозернисті пісковики, які постійно змінюються вгору за розрізом алевролітами і аргілітами.
Покриви вулканітів верхньозбраньківської підсвіти також формувались в континентальних умовах.
Про це можна судити за відсутністю змін в базальтах
струк-тури, наявністю червоноколірності в пірокластиці і площинному розповсюдженні порід кислої і
основної магми. Цей вулканізм локально проявився в
широтній шовній зоні, яка відокремлює ранньопротерозойський фундамент від Осницько-Мікашевицького
вулкано-плутонічного поясу.
В межах Овруцької грабен-синкліналі, а саме її західного замикання в св. 5023 на глибині 264,0м під
сланцями, охарактеризованими спорами візейського
ярусу, розкриті аргіліти темно-сірі до чорних щільні,
вельми тонкошаруваті. Контакт аргілітів із вищезалягаючою товщею сланців різко виражений літологічним неузгодженням і зонами зім’яття в основі покриваючих відкладів, що дозволяє припустити наявність тектонічного контакту між товщами. Свердловина не розкрила підошви товщі, пройшовши по ній
усього лише 36,0 м. Основна маса аргіліту складається із мікролускуватих агрегатів хлориту і глинистої
речовини, серед яких зустрічаються дрібні зерна рогової обманки і майже повністю відсутні уламки зерен кварцу. Вік аргілітової товщі визначається як вендський, за наявністю в породах акритарх цього періоду [34, 54]. Таким чином, вендське море [42] охопило всю південну частину Осницько-Мікашевицького
поясу, включаючи масиви устинівських, сирницьких,
пержанських гранітів. Судячи по складу і структурам
аргілітів, воно було в межах цього периметра глибоководним і стабільним. Кліматичні умови характеризуються як гумідні, температури часто змінювались,
досягаючи тропічних, солоність води була дуже слабка,
часто досягала повного опріснення. Окислювальновідновний потенціал був невисоким. Для басейна
осадконакопичення вендського часу характерні відтічні
поверхневі течії, притічні донні течії, низький вміст кисню,
високий вміст окислів фосфору, кремнезему, а також чітке,
різке розшарування вод на стабільні шари, що приводить
до недостатності кисню і формуванню сірководневого
зараження
[13].
Аналіз
зміни
обстановок
осадконакопичення вендських відкладів в Овруцькому
палеобасейні показує, що спочатку товщі венду
формувались в умовах трансгресії, яка безперервно
розвивалась. Пізніше, виходячи із складу, подібності
структур і текстур вендських аргілітів, наступили більш
стабільні умови. У внутрішнє море поступав дрібний

уламковий матеріал із денудаційного вулканічного плато.
На кожній стадії розвитку вендського палеобасейну
можна виділити мілководні, з інтенсивно діючими підводними прибережними течіями, і глибоководні періоди, коли
на значній відстані від берега відкладались глинисті осадки.
Шляхом зіставлення складу аргілітів і глинистої речовини,
розкритих св. 5023 з породами канилівського басейну седиментації (студеницький час), було встановлено [42], що
ці породи відкладались в зоні спокійної седиментації, на
глибині, приблизно, 300 м. Басейн в той час був диференційованим, так як в св. 5030, пробуреній в декількох кілометрах південніше, крім аргілітів розвинуті пісковики дрібнозернисті, крупнозернисті і гравелисті відміни.
Вендський період в історії розвитку не тільки Овруцького палеорифту, але і всього Волинського блоку УЩ виділений [42] вперше на основі вивчення розрізу осадових
порід, що виповнюють палеорифт палеонтологічними,
мінералого-петрографічними методами, а також геохімічного дослідження стратифікованих вулканітів.
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Рис. 1. Літолого-палеогеографічна карта північно-західної
частини Українського щита та його схилів. Пізній протерозой,
ранньорифейський час (1650-1350 млн років).

Палеогеографічна обстановка. Області осадконагромадження. 1 внутрішньо-континентальні мілководні басейни з прибережними
рівнинами, що тимчасово заливаються водою; 2 - підніжжя гір і
схилів, уступи і прибережні акумулятивні тераси, берегові і
прируслові вали, де накопичувався уламковий матеріал пролювію,
елювію, дельтових і зсувних відкладів; 3 - плато вулканічної
акумуляції (нагір’я денудаційне); 4 - рівнини підвищені з первинною
і перевідкладеною корою вивітрювання. Області зносу: 5 вулканічна гірська область (гори); 6 - підвищений суходіл
(денудаційна поверхня); 7 - понижений суходіл (передгірна
денудаційна рівнина); 8 - суходіл (денудаційна хвиляста поверхня); 9
- низький суходіл (денудаційна рівнина із згладженою поверхнею і
вельми низьким базисом ерозії); 10 - напрямок зносу уламкового
матеріалу.
Літологічний склад порід. Осадочні утворення: 11 - несортовані
піщано-глинисті відклади з гравієм, галькою, щебенем і брекчією; 12
- гравійні і середньо- та крупнозернисті піски.
Метаморфізовані, вулканогенні і осадочно-вулканогенні утворення:
13 - лептити, лептитові гнейси, діабазові і андезитові метапорфірити,
туфи, туфіти, метакератофіри, кварцові порфіри, трахіандезити; 14 сланці біотитові, біотит-амфіболові (кременецько-тернопільский
комплекс); 15 - тектонічна ступінь І порядку; 16 - тектонічна ступінь
ІІ порядку; 17 - розломи; 18 - ізогіпси поверхні рельєфу, км; 19 границі основних літолого-фаціальних областей; 20 - границі
крупних масивів гранітів.
Палеогеографічна обстановка. Області осадконагромадження: 1 море відносно глибоке; 2 - море відносно мілке; 3 - море мілке; 4 ділянки суші, що тимчасово покривалися водою і для яких
характерне розповсюдження лагун і озер.Області зносу: 5 підвищений суходіл; 6 - понижений суходіл з корою вивітрювання; 7
- низинні рівнини з потужною корою вивітрювання.
Літологічний склад порід областей зносу: 8 - граніт рапаківіподібний;
9 - габро-анортозити і анортозити коростенського комплексу;10 граніти житомирські; 11 - гнейси, кристалосланці і кальцифіри, які
залягають над масивами ендербітів і бердичівських гранітів
(дністровсько-бузька серія); 12 - розломи; 13 - границі основних
літолого-фаціальних зон; 14 - границі крупних масивів гранітів.
Літологічний склад порід в області осадконагромадження: 15 пісковики; 16 - алевроліти; 17 - аргіліти

Рис. 2. Літолого-палеогеографічна карта. Пізній протерозой,
середньо- та пізньорифейський час (1100-800 млн років)

Рис. 3 Літолого-палеогеографічна карта. Пізній протерозой,
пізньорифейський час (800-600 млн років).

Палеогеографічна обстановка. Області осадконагромадження: 1 море відносно мілке; 2 - море мілке; 3 - море дуже мілке; 4 чергування опріснених лагун з мілким морем. Області зносу: 5 рівнини денудаційні підвищені (підвищений суходіл); 6 - рівнини
слабко підвищені денудаційні (понижений суходіл); 7 - акумулятивні
низинні рівнини. Літологічний склад порід в області
осадконагромадження: 8 - пісок різнозернистий; 9- піщані і піщаноалевролітові відклади; 10- пісковики дрібно-, середньо- і
крупнозернисті, цукровидні, міцні з прошарками аргілітів, які у
верхній частині розрізу перешаровуються з алевролітами; 11 алевроліти, що перешаровуються з пісковиками; 12 - аргіліти; 13 пісковики з прошарками кварцитів і кварцито-пісковиків. Область
розмиву древньої суші: 14 - піски дрібно- і середньозернисті з
гравієм; 15 - пісковики і алевроліти; 16 - граніти рапаківіподібний; 17
- габроанортозити і анортозити коростенського комплексу; 18 граніти
кіровоградські,
житомирські,
новоукраїнські
порфіробластові, трахітоїдні і їх мігматити; 19 - гнейси і сланці
біотитові, графіт-біотитові, мармури, кальцифіри (тетерівська серія);
20 - амфіболіти, кварцити магнетитові, метапісковики (росинськотикіцька серія); плагіограніти, плагіомігматити (звенигородський
комплекс); 21 - гнейси і кристалосланці дніпровсько-бузької серії,
чарнокіти, граніти і мігматити чудново-бердичівського комплексу; 22
- розломи; 23 - границі основних літолого-фаціальних зон; 24 границі крупних масивів гранітів.
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The paleogeography and the conditions of forming of
sedimentary-volcanogenic complex of Ovruch paleorift in
Early-Middle and Late Riphean time are characterszed. The
lithologic-and-paleogeographic maps of this period are given.
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Нестеренко М.Ю., Владика В.М.,Балацький Р.С.
ЛІТОЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНІ ТА ФІЛЬТРАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІД І ЇХ ВПЛИВ НА НАФТОГАЗОНАСИЧЕННЯ КОЛЕКТОРІВ
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень типові (характерні) із них (табл.). Вони згруповані за
і публікацій Розгляд теоретично можливих структур близькими значеннями пористостів три класи:
Кп=10,4-10,7% (типові зразки № 18Д, 10Г);
порового середовища [6] показує, що між проникністю і
Кп=14,0-15,5% (типові зразки № 14Б, 15Г, 10Б);
пористістю не може існувати тісного функціонального
Кп=17,7-19,6% (типові зразки № 11А, 15Е, 15А).
зв’язку, оскільки є порові середовища з близькими знаПри цьому газопроникність Кг першого умовно виченнями пористості, але різною проникністю і, як наслідок, різним нафтогазонасиченням. Узагальнення матері- діленого класу змінюється в межах (0,0046-5)·10-15м2,
алу численних досліджень[1,3] показує, що емпіричні тобто відрізняється в 1080 разів, а коефіцієнт залишкоспроби виявити зв’язок між проникністю і пористістю, вого водонасичення майже в 3,3 рази (88% і 27%). Каряк правило, незадовільні, якщо не вводити додаткових бонатність порід є невисокою (4,2-7,4%). Вміст пелітової
параметрів (звивистість пор, структурний і літологічний фракції і частка субкапілярних пор (див. табл.) контрокоефіцієнти тощо). При цьому проблематичною залиша- люють величину залишкового водонасичення (нафтогається тотожність між електричною та гідравлічною зви- зонасичення). Сумарний вміст надкапілярних і частково
вистістю порових каналів. Проведені експерименти на капілярних пор формує динамічну ємність колектора,
капілярних моделях [5] не дозволили дати однозначну тобто коефіцієнт нафтогазовилучення. За загальним
відповідь на це питання. Залежно від форми капілярів параметром неоднорідності (РΣ) виділений клас порід
співвідношення між ними змінюється від 3 до 12 разів. теж суттєво відрізняється (15,7 і 1,5). Аналогічні міркуТому використання зазначених параметрів не додає вання властиві і для решти згрупованих класів порід
(див. табл., рис. 1-5). При цьому Кзв відрізняється від 1,6
об’єктивності до характеристики порового середовища.
Мета статті-вивчити вплив неоднорідності будови до 6,9 разів, тобто в одних випадках геологічний розріз є
порового простору, літолого-петрографічних особи- продуктивний, а в інших присутні ущільнені породи з
востей порід з близькими значеннями пористості на їх Кнг менше 50%, які необхідно виключати під час виділення ефективних товщин. Для порівняння отриманих
фільтраційні вастивості танафтогазонасичення.
Об’єктом досліджень слугував керновий матеріал ві- експериментальних даних петрофізичної залежності
дібраний із відкладів майкопської серії Субботінського параметру пористості Рп від коефіцієнту пористості Кп
родовища. Залежність між абсолютною газопроникністю на рис. 4 під шифром 1, 2, 3 нанесені залежності, для
(Кг) і відкритою пористістю (Кп), а також між іншими пет- яких структурний показник m змінюється відповідно
рофізичними параметрами для зазначених відкладів харак- так: 1,3; 1,9 і 2,2, а коефіцієнт ап-1; 0,7; 0,5 [2]. Аналогітеризується низьким кореляційним зв’язком або ж його чно на рис. 5 нанесена залежність 1 для піщано-гливідсутністю. У породах з близькими значеннями Кп абсо- нистих гідрофільних порід. Це свідчить про те, що універсальної залежності для порід-колекторів майкопської
лютна газопроникність відрізняється на 4-5 порядків [4].
Отримані результати досліджень та їх наукове об- серії Субботінського родовища існувати не може.
Тепер проаналізуємо виділені класи порід з літологіґрунтування Як приклад, із всього масиву експериментальних даних (139 зразків) по свердловинах 1, 2, чної точки зору.
403Субботінського родовища нами підібрані найбільш
Таблиця 1Фільтраційно-ємнісні і структурні параметри аномальних зразків майкопської серії Субботинського
родовища
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Рис. 1. Співвідношення між абсолютною газопроникністю і
відкритою пористістю для виділених класів порідколекторів майкопської серії. Суцільною лінією зображена
усереднена лінія, сірими вертикальними-діапазон зміни
фізичних властивостей

Рис 2. Співвідношення між залишковими водонасиченням і
відкритою пористістю для виділення класів порідколекторів майкопської серіії.

Рис. 3. Співвідношення між ефективною (а), динамічною (б) пористістю та відкритою пористістю для виділених класів порід-колекторів майкопської серії.

І клас порід
Типовий зразок 18ДКг=0,0046⋅10–15 м2; К п =10,4 %;
Кзв=88,0 % представлений пісковиком глауконіт–
кварцовим дрібнозернистим алевритовим (домішка алевритового матеріалу 35–40%), насичений чорною бітумною речовиною (рис. 6). Бітум утворює різної форми
скупчення (плями, смуги). Цемент породи контактово–
порового і порового типу, складений глиною і просякнутий бітумом. Спостерігається однорідний характер

розподілу глини. Вміст цементу − 25–30%. Уламковий
матеріал – напівобкатані і кутасті зерна кварцу (75–
80%), зерна глауконіту (15–20%), таблички калієвих
польових шпатів, плагіоклазу, кременисті уламки, луски
біотиту і мусковіту. Відсортованість уламків слабка.
Середній діаметр зерен − 0,08–0,12 мм. Вторинні зміни
– пелітизація польових шпатів, зрідка – корозія зерен
кварцу.
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Рис. 4. Співвідношення між відкритою пористістю Кппл. та параметром пористості Рп для порід майкопських відкладів св. 402
Субботінська

Поровий простір займає 10–11% породи, утворений
відкритими порами і тріщинами. Пори переважно дрібні (діаметр 0,05–0,22 мм, середній – 0,01–0,15 мм), мають округлу і неправильну форму, здебільшого ізольовані (рис. 6), зрідка сполучені поровими каналами шириною 0,01–0,03 мм. Більший об’єм порожнинного простору належить відкритим, дуже вузьким (розкриття
0,01 мм) і вузьким (шириною 0,02–0,03, інколи 0,04 мм)
звивистим, переважно розгалуженим тріщинам. Трапляються вузькі короткі тріщини, заповнені чорним бітумом.
Досліджувана порода має занижені значення Кг. Полімінеральний склад (кварц, глауконіт), невеликий середній діаметр зерен, слабка обкатаність і відсортованість уламкового матеріалу, більший вміст глинистого
цементу з однорідним характером розподілу глини,
який заповнює дрібні пори і проміжки між ними, ізолює
пори, які негативно впливають на процеси фільтрації.
Тому за наявності перерахованих факторів Кзв має високі значення і така порода не може бути колектором
(див. табл.).
Типовий зразок 10Г, Кг=5⋅10–15 м2; К п =10,7 %;
Кзв=27,0 %.
Пісковик кварцовий дрібно–середньозернистий з глинисто–карбонатним контактовим, контактово–поровим
цементом. Структура псамітова. Текстура нерівномірно
плямиста, зумовлена неоднорідним характером розподілу глини. Уламковий матеріал – обкатані, напівобкатано–кутасті зерна кварцу (85–90%), зерна глауконіту
(≈10%) калієвих польових шпатів, плагіоклазу, кременисті уламки, луски мусковіту, зерна акцесорного рутилу.
Сортування уламків добре. Середній діаметр зерен – 0,3–0,4
мм. Вміст цементу − 8–10%.
Вторинні зміни: корозія зерен кварцу кальцитом, зрідка
– регенерація кварцу і пелітизація польових шпатів.
Поровий простір займає 10-11 % породи, утворений
відкритими порами. Пори мають подовгасту і неправильну форму, діаметр – 0,15–0,5 мм, переважно 0,3–0,4
мм, сполучені поровими каналами з розкриттям 0,02–
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Рис. 5. Співвідношення між водонасиченням Кп та параметром насичення Рн для порід майкопських відкладів св.
403 Субботінська

0,03 мм. Вони рівномірно розподілені за розмірами. Тонкі субкапілярні пори мають підпорядковане значення.
Досліджувана порода порівняно із зразком 18Д і відповідно до графіку залежності Кпр від К п має дещо
більше значення коефіцієнта абсолютної газопроникності, зумовлене багатьма факторами, які можна пояснити
з позиції петрографічного дослідження. Мономінеральний склад породи (переважно кварцовий), добре обкатані і відсортовані зерна з переважаючим порівняно великим середнім діаметром зерен, незначний вміст цементу і неоднорідний характер його розподілу в породі,
корозія зерен кварцу кальцитом впливають на фільтраційну здатність породи.
Домінуючим фактором, який впливає на колекторські властивості породи, є будова порожнинного простору.
Переважаючий розвиток крупніших пор, сполучених
поровими каналами забезпечують значну фільтраційну
здатність. Тому дані породи є типовими колекторами,
здатними вміщувати і віддавати вуглеводні (див. табл.).
ІІ клас порід
Типовий зразок 14Б, Кг=0,11⋅10–15 м2; К п =14,0 %; Кзв=83,0 %
Пісковик глауконіт кварцовий дрібнозернистий алевритовий (домішка алевритового матеріалу 10–15%) з
глинистим цементом контактово–порового, порового
типу, який рівномірно розподілений в породі. Цемент
складає 10–15%. Уламковий матеріал – напівобкатано–
кутасті і кутасті зерна кварцу (75–80%), глауконіт (15–
20%), калієві польові шпати, плагіоклаз, уламки кременистих порід, луски біотиту і мусковіту, поодинокі зерна акцесорного циркону. Сортування уламків погане.
Середній діаметр зерен – 0,08–0,12 мм. Вторинні зміни –
зрідка корозія зерен кварцу і пелітизація польових шпатів. Фауна – перекристалізована, по краях озалізнена
черепашка гастроподи.
Поровий простір займає близько 15% породи, утворений відкритими порами і тріщинами. Пори мають
подовгасту і неправильну форму, незначні розміри
(0,05–0,45 мм) з переважаючим діаметром 0,15–0,3 мм,
ізольовані, інколи сполучені поровими каналами з мізе-

рним розкриттям (0,01–0,02 мм). Наявні субкапілярні
пори. Відкриті тріщини – звивисті короткі з мінливим
розкриттям від 0,03 до 0,08 мм. Полімінеральний склад
породи, менший середній діаметр зерен, слабка обкатаність і відсортованість зерен, більший вміст глинистого
цементу, дрібні, ізольовані і сполучені дуже вузькими
каналами пори негативно впливають на процеси фільтрації. Порода вміщає короткі тріщини з мінливим розкриттям, розширені до 0,10 мм. Але розширення ізольованих коротких тріщин не підвищує фільтраційної здатності, для визначення якої має значення також мінімальне розкриття. Досліджена порода не є колектором
(див. табл.).
Типовий зразок 10Б, Кг=47,5 ⋅10–15 м2; К п =15,5 %;
Кзв=12,2 %
Пісковик кварцовий дрібно–середньозернистий з
глинистим контаковим, контактово–поровим цементом.
Вміст цементу ≈5%. Характер розподілу глини неоднорідний. Уламковий матеріал – обкатані, напівобкатано–
кутасті зерна кварцу (90–95%), глауконіт (≈5%), польові
шпати, кременисті уламки, поодинокі луски мусковіту і
зерна акцесорного рутилу. Сортування уламків добре.
Середній діаметр зерен – 0,35–0,4 мм. Вторинні зміни –
корозія зерен кварцу, інколи регенерація.
Поровий простір займає близько 16% породи, утворений відкритими порами різної форми розміром від
0,04 до 0,45 мм з переважаючим діаметром 0,3–0,35 мм.
Пори сполучені поровими каналами з розкриттям від
0,02 до 0,06 мм (переважають 0,03–0,04 мм) та рівномірно розподілені за розмірами. Тонкі субкапілярні пори
мають підпорядковане значення, тому даний зразок є
добрим колектором з високим коефіцієнтом нафтогазонасичення (див табл.).
ІІІ клас порід
Типовий зразок 15Е, Кг=5,3 ⋅10–15 м2; К п =19,1 %; Кзв=51,0 %
Пісковик глауконіт–кварцовий дрібнозернистий з
контактово–поровим цементом, складеним коричневим
бітумом (рис.7), зрідка глиною і карбонатом. Цемент
становить 10–12% породи. Уламковий матеріал – напівобкатано–кутасті зерна кварцу (75–80%), глауконіт
(10–15%), польові шпати, глинисті уламки, луски мусковіту, акцесорний рутил. Сортування добре. Середній
діаметр зерен − 0,12–0,15 мм. Вторинні зміни – пелітизація польових шпатів, зрідка карбонатизація.
Поровий простір займає близько 19 % породи, утворений відкритими порами і тріщинами. Пори мають подовгасту і неправильну форму, діаметр від 0,09 до 0,45 мм
(переважають діаметром 0,25–0,3 мм), сполучені поровими каналами (розкриття 0,02–0,04 мм), зрідка ізольовані (рис.7). Спостерігається вузька тріщина з розкриттям, яка сполучає пори, обгинаючи зерна. Досліджений
зразок близький до межі колектор-неколектор.
Типовий зразок 15А, Кг=18⋅10–15 м2; К п =19,6 %;
Кзв=33,0 %
Пісковик глауконіт–кварцовий дрібнозернистий з
контактово–поровим цементом, складеним глиною, чорним бітумом. Вміст цементу−8–10 %. Розподіл глини
неоднорідний. Уламковий матеріал – напівобкатано–
кутасті, обкатані зерна кварцу (75–80%), глауконіт (15–
20%), Калієві польові шпати, плагіоклаз, уламки кременистих порід, поодинокі луски слюди і зерна циркону.

Сортування добре. Середній діаметр зерен − 0,2–0,3 мм.
Вторинні зміни – зрідка корозія зерен кварцу, пелітизація польових шпатів.
Поровий простір займає близько 19% породи, утворений відкритими порами різної форми діаметром 0,06–
0,45 мм (переважають діаметром 0,2–0,25 мм), сполучені
поровими каналами з розкриттям 0,02–0,03 мм, зрідка
ізольовані. Розподіл пор за розмірами рівномірний.
Досліджувана порода, яка порівнювалася із попереднім зразком (15Е) характеризується дещо вищими значеннями Кг, що можна пояснити меншим (незначним)
вмістом глинистого цементу, неоднорідним характером
розподілу глини, наявністю більших за розмірами пор,
сполучених поровими каналами. Нижчий показник Кзв
зумовлений значним вмістом чорної бітумної речовини,яка спричиняє гідрофобність колектора та однорідним розподілом пор.
Висновки, перспективи подальших досліджень.
Таким чином, у продуктивних розрізах спостерігається
загальна тенденція фільтраційної неоднорідності-за близьких значень відкритої пористості, яка контролюється
не лише вмістом пелітової фракції, а й суттєво залежить
від складових стуктури порового простору-відсоткового
вмісту надкапілярних, капілярних і субкапілярних пор,
як складових структури флюїдонасичення порідколекторів (див. табл.), тому має місце низький кореляційний зв’язок між фізичними параметрами порід. Анізотропія фільтраційних властивостей зумовлена, в основному, вмістом у породі частки субкапілярних пор, заповнених залишковою водою. За загальним параметром
неодорідності можна стверджувати про особливості
флюїдонасичення порід. Мінімальн ізначення (РΣ˂1)
характерні дл ядосліджених колекторів з найкращими
фільтраційними властивостями. Якщо РΣ=1-2, то це колектори з середнім значенням проникності, 2-3 і більшенеколектори. Для підвищення тісноти кореляційних
зв’язків виникає необхідність умовного поділу порід на
класи, як це показано на рис. 4,5. Критерієм такого розподілу може слугувати загальний параметр неоднорідності
порового простору порід-колекторів.
Не дослідженим залишається питання стосовно
зв’язку структурного показника (показника цементації)
m у апроксимаціях типу Рп=ап/Кпm з РΣ. Описаний методичний підхід при значному масиві експериментальних даних може бути розповсюджений на породиколектори сарматського ярусу Західного, візейсько–
турнейського продуктивного комплексу Східного та
майкопських відкладів Південного нафтогазоносних
регіонів України.
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Nesterenko M.Y., Vladyka V.M., Balatsky R.S.
THE FILTRATIONAL HETEROGENEITY OF
RESERVOIR ROCKS AND THEIR INFLUENCE ON THE
FLUID SATURATION OF A PRODUCTIVE SECTION.
Methodical aspects in studying of filtrational heterogeneity
of a productive section at close values of open porosity are
considered. Maikopian deposits of the Subbotin field became an
object of investigations. It is revealed that filtrational
heterogeneity of reservoir rocks is controlled by a structure
composition of their pore space by the percentage maintenance
of supercapillary, capillary and subcapillary pores, as
components of fluid saturation structure. The samples are
grouped into three classes.
Anisotropy of filtrational properties is caused, mainly,
content in the rock of share of subcappiler times filled with

residual water. On the common of neoportliness parameter (RΣ)
it is possible to assert about features fluid saturation rocks.
Minimum values (RΣ ˂ 1) are characteristic of snvestigation
collectors with the best filtrational properties. If RΣ = 1-2, then
those are collectors with mean of permeability, 2-3 and moreimcollector. For increase of narrowness of correlation
communications necessity of conventional division of rocks to
classes arises. By the criterion of such division the common
parameter of heterogeneity of porosity space of rocks-collectors
can serve.
Introduction of the described methodical approach is the
perspective direction of investigations for oil -and gas -bearing
regions of the Ukraine, because it will promote reliable
interpreting of GIS, distinguishing of reservoir rocks in the
section, and objective accounting of hydrocarbons reserves
available in the bowels of the earth.

Петруняк Г.М., Петруняк М.Д.
СУЧАСНЕ МІНЕРАЛОУТВОРЕННЯ НА ПРИКАРПАТТІ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
Передумовою розгляду проблеми сучасного
мінералоутворення на Прикарпатті є зміни, що
відбуваються в зоні гіпергенезу на природних
виступах на денну поверхню порід різних геологічних
формацій, в гірничих виробітках (свердловинах,
шурфах, кар’єрах, штольнях, шахтах), відвалах,
териконах,
хвостосховищах.
Техногенний
і
антропогенний фактори очевидні. Наприклад, в
руслах і притоках водних артерій рр. Черемошу й
Прута, цей процес простежується з часів кам’яної
доби, і пов'язаний він з діяльністю людини та
відображає
окремі
періоди
посиленого
господарювання
чи
безцільно
здійсненних
випадкових і воєнних дій. Переважно він має
характер
петрографічного
і
мінералогічного
забруднення породами інших геологічних провінцій
чи продуктами переробки мінеральної сировини
(метали та їх сплави, кераміка), що в певних умовах
набувають ознак сучасного мінералоутворення, якому
Є.К. Лазаренко надає важливого значення [1].
В Карпатах і на Прикарпатті в зонах тектонічних
розломів часто спостерігаються травертини, складені
карбонатом кальцію, який подекуди утворює
параморфози по рослинних рештках. В ділянках
витіканнях грунтових вод з-під делювіальних
покровів, розвинених на просторі розвитку відкладів
стрийської і поляницької світ, жорства і уламки порід,
як правило, покриті кірками карбонату кальцію. Ним
же обволікаються пріле листя і уламки рослинних
решток,
що
при
зрушенні
утворюють
неконсолідовану суміш.
З іншого боку, в полі виходів на денну поверхню
мінералізованих міденосних порід в Самбірській зоні
Передкарпатського прогину спостерігається постійна
зміна їх мінерального складу, що пов’язано з
сезонними коливаннями метеорологічних умов. Це
виражається в постійному зниканні і відновленні
вицвітів малахіту на цих породах. Цікавим є процес
періодичного утворення содових вицвітів на
соленосних відкладах і тектонічно наближених до них
пісковиків не соленосних серій, а також утворення
дашкоподібного гіпсу вздовж тектонічних тріщин
після гідростатичного насичення їх водою під час
повені, приклад чого наводить Ю.В. Черемісський [5].
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В
багатьох
нафтогазоносних
провінціях
відбуваються процеси мінералоутворення, пов’язані з
грязевулканічною діяльністю. Якщо в Румунських
Карпатах ця діяльність спостерігається сьогодні, то в
Українських Карпатах зафіксована К. Толвінським
[6], як зона згаслих болотних вулканів («strefa
wulkanów błotnych») в районі Борислава.
В геологічних структурах, порушених буровими
роботами чи експлуатацією надр в зонах з
аномальним пластовим тиском на нафтогазоносних
родовищах можуть відбуватись процеси, що за своєю
динамікою нагадують грязевулканічну діяльність. Тут
особливого значення набувають спостереження за
мінералоутворенням на закиненому Старунському
озокеритовому родовищі. На його поверхні
спостерігаються численні виїмки, гирла свердловин,
що постійно виділяють емульсійно-суспензійні розсоли. Їх дослідження показало, що мінеральний склад
витікаючої на поверхню маси представлений кварцом,
гідрослюдою, хлоритом, кальцитом, доломітом,
каолінітом, серицитом, уламками зростків піриту з
марказитом, нирковидних наростів сульфідів чорного
кольору (?), пластинками піротину з кубічними кристаллами галеніту та піриту, що наростають на його
гранях. Склад цієї маси вивчався з поверхні і на доступну глибину, де виявлено поодинокі кристали гейлюситу і досконало огранені біпірамідальні
мікрокристали кварцу. На денній поверхні – це маса з
кристалами галіту та сильвіну, а в засушливі періоди з
вицвітами соди і поташу. При цьому, особливу увагу
привертають утворений там піротин та ще п'ять
мінералів,
що
представлені,
ймовірно,
металоорганічними сполуками.
Піротин бронзово-чорний утворює гексагональні і
тригональні пластинки розміром до 0,8мм, магнітний,
при нагріванні покривається строкатою плівкою.
Зустрічаюься окремі зростки піротину у вигляді
кам’яних троянд. Ця відозміна відноситься до альфапіротину з параметрами елементарної комірки а0 =
7,310+0,002; с0 = 11,378 +0,004 z =2. Як відзначає
І.Костов, піротин ізоструктурний з нікеліном, вміст
заліза в якому змінюється від 1,00 до 0,833 і це
суттєво впливає на параметр со кристалічної гратки,
що змінюється від 6,69 в малозалізистих піротинах до

5,58 в високозалізистих
високозалізистих. Приведені розрахунки
параметрів елементарної комірки вказують на
особливу низькозалізисту видозміну піротину, що
потребує підтвердження результатами повного
хімічного аналізу.
Органічні мінерали кірочок утворюються в
поверхневих умовах з нафтово-водносольових
нафтово
емульсійних розчинів занедбаної свердловини на
озокеритовому родовищі в с. Старуні.
Старуні На нижній
поверхні кірочок, які утворюються в зоні
розвантаження
водоемульсійних
розсолів,
спостерігаються
скупчення
мінералів
металоорганічних сполук
сполук, що потребують всебічного
дослідження. Ці сполуки за всіма ознаками
виступають як окремими індивідами
індивідами, так і їх
скупченнями пластинчатого і голчатого габітусу,
прозорі,
безбарвні.
В
імерсійних
рідинах
розчиняються: в №40 -блискавично
блискавично; в №1 – повільно з

розпадом мінералу на окремі частинки. По
кристалографічному
сталографічному видовжені всі п’ять відмін мають
кути погасання 3º; 10º; 15º; 38º. В окремих індивідах
спостерігається недосконала спайність, епітаксичні
наростаня одного мінералу на інший. Всі мінеральні
індивіди цих металоорганічних сполук з додатнім
видовженням, з чітким плеохроїзмом за біотитовою
схемою.
Сезонні перепади значень температури і тиску
суттєво не впливають на утворення піротину в
сірководневій «шахті»
шахті с. Старуні.
Старуні На його утворення
вирішальний вплив має існуюча там геохімічна
обстановка [2], показники якої в різних ділянках
родовища значно коливаються від pH 3,72 i Eh+365eV
до pH 6,32 i Eh – 348eV.. До тепер точно не вияснено,
які умови визначали утворення там гексагонональної
форми сульфіду цинку – в’юрциту.
в’юрциту

Рис.1а Вигляд шліха з плотика алювію р. Прут поблизу смт. Делятина. Серед важкої фракції фрагменти оксидованих
металів та їх сплавів. В заглибленні випадкова розплескана золотинка з невідомого джерела.
Рис 1б Кородована польська монета
нета, яка в руслі р.Лючка покрилась виділеним золотом легуючої добавки

Не можуть залишатись поза увагою геохімічні
перетворення металів та їх сплавів
сплавів, що попали в
русловий алювій (рис. 1а,б)
а б різноманітним шляхом, і
поряд з природніми мінералами важких фракцій
(золото, малахіт, магнетит
магнетит, лімоніт,
лімоніт гранат, циркон,
рутил тощо) створюють своєрідну асоціацію в умовах
переважаючого гідрокарбонат-кальцієвого
кальцієвого складу вод
річкових артерій.
Сучасне мінералоутворення не мож
можна обмежувати
прикладом утворення в териконах кристалів нашатиру.
Ряд спостережень показує,
показує що мінералоутворення
відбувається повсякчас в діючих і закинених кар’єрах,
штольнях, хвостосховищах
хвостосховищах, золовідвалах і потребує
врахування гідрохімічної
гідрохімічної, гідрогеологічної обстановки
визначеної
кліматичної
зони
[1,
4]
та
геоморфологічних особливотей місцевості.
місцевості Величезна
кількість даних про хімізм вод зводиться до показників
ступеню
мінералізації
мінералізації,
визначень
коефіцієнту
жорсткості і рН, що не дають повної уяви про
геохімічну обстановку мінералоутворення.
мінералоутворення
З іншої сторони, поглиблене дослідження цих
процесів безпосередньо в польових умовах на
детальному рівні допоможе вирішити ряд практичних
завдань та розробити технології сповільнення чи
активізації процесу міграції шкідливих для людини
хімічних елементів та вирішувати важливі завдання зі
збереження оточуючого середовища.
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G.Petruniak, M. Petruniak
THE MODERN MINERALOGENESIS
MINERAL
ON THE
PRYKARPATTYA (THE PROBLEM STATEMENT)
The processes of mineragenesis on the Prykarpattya are
taking place either outcrops or left mines, dumps, tailings
in the hypergenic conditions. In the Starunya’s ozokerite
field the pirotyn, the organic minerals and wurtzite is being
formed. The metals and their alloys, which are transformed
in the geochemical conditions of the riverbeds can not be
ignored. Further study of the geochemical condition of the
mineralogenesis would have important value of preservpreser
ing the environment.
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Петруняк М.Д., Черемісська О.М.
АУТИГЕННІ МІНЕРАЛИ ОСАДОВОГО ЦИКЛУ В ПЕРЕДКАРПАТТІ, ЇХ ЗОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
ТА СТАДІЙНІСТЬ ЇХ ФОРМУВАННЯ
Мінеральний
склад
моласової
товщі
Передкарпатського прогину потребує наведення
деяких суттєвих уточнень та доповнень. Зокрема,
мінералогія відкладів стебницької світи, опис якої в
численних наукових працях зводиться до констатації
домінуючого розвитку, в основному, халькозину. При
описі просторової локалізації мідистих пісковиків
Прикарпаття
[2],
наводиться
повніший
мінералогічний набір на всіх стратиграфічних рівнях
осадової товщі стебницької світи з повторним
підтвердженням наявних в ній мінералів, крім
кіноварі, яка, з невідомих причин, виявилась
звичайним забрудненням.
При консультативному обговоренні питань
мінералогії цих відкладів, кінетики ізотопів в
осадових процесах, зокрема, фугітивності ізотопів
сірки, Ф.І. Жуков висловив припущення, що
мінералізація там є похідною четвертого порядку.
Особливого значення при цьому набуло встановлення
закономірностей розвитку досі не описаних мінералів,
їх розподілу, поширення та генезису.
Згодом, в цих відкладах додатково виявлено
мінерали свинцю, цинку, срібла, кобальту, молібдену,
ванадію, барію, стронцію, фосфору. За генезисом
мінерали цих елементів поділяємо на седиментогенні,
діагенетичні, епігенетичні, гіпергенні. В дещо іншій
генетично-просторовій
позиції
знаходяться
стронціаніт,
вермикуліт
і
значно
розвинені
монтморилоніт та цеоліти, що утворились внаслідок
дифузійного метасоматозу в вулканогенно-осадовій
товщі стебницької світи.
Відклади стебницької світи відносяться до
строкатоі
червоноколірної
континентальної
геогенерації, що відповідає певному тектоноседиментаційному
циклу,
який
завершився
формуванням
осадово-вулканогенної
товщі
і
солеутворенням. Ряд морфологічних, текстурних,
структурних,
мінералого-петрографічних
ознак
свідчать,
що
седиментогенез
відбувався
в
палеогеографічних умовах аридного клімату з
контрастним коливанням сезонних температур і
метеорологічних умов. З області живлення поступав
кластичний матеріал зі значно вивітрилих комплексів,
а в басейні седиментації остаточно диференціювався
на легкі та важкі фракції. Так, пелітоморфна фракція
переважно приурочена до покрівельної частини
пласта чи проверстку, а більш важкі і акцесорні
мінерали – до нижньої їх частини, утворюючи
природний шліх з гранатом, цирконом, рутилом,
турмаліном,
ставролітом
і
магнетитом
на
карбонатному цементі.
Кластичний матеріал, що поступав в басейн
седиментації, в пісковиках і алевролітах складає 4580% породи. Переважаючий склад кварцовий. В
різних співвідношеннях спостерігається домішка
калієвого польового шпату, плагіоклазу, мусковіту,
хлориту і незначна кількість глауконіту. В нижній
частині пластів пісковиків серед кластичного
матеріалу присутні уламки кварцитів, кварц-
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хлоритових сланців, пелітоморфних вапняків з
мікрофауною, що дозволяє відносити їх до патумів.
Цемент в цих породах карбонатний, глинистокарбонатний,
глинистий,
глинисто-гіпсовий,
цеолітовий. Останній розвинутий в верхній частині
розрізу, що складений туфітами і туфами, потужність
яких очевидно перевищує 100 м.
Глини – найпоширеніші утворення в відкладах
світи, з червоним, сірим, рідше чорним та білим
забарвленням, переважно ілітового складу з
домішкою
кластичних
мінералів.
Лише
в
вулканогенно-осадовій товщі регіонально розвинений
пласт монтморилонітових глин (1,4 – 2,05 м).
Особливого значення при цьому набуває
встановлення закономірностей розвитку, розподілу,
поширення та генезису діагностованих і описаних
нами мінералів, характеристику яких подаємо нижче.
Халькозин в мідистих пісковиках стебницької
світи – домінуючий діагенетичний і епігенетичний
мінерал на всіх стратиграфічних рівнях. Часто він
утворює параморфози по рослинному детриту.
Діагенетичний халькозин утворює цементаційні
структури, тонку і дрібну вкрапленість в цементі,
виповнює клітини рослинних фрагментів або
повністю заміщує їх, зливаючись в окремі смужки
вздовж вуглефікованих стебел; утворює численні
ореоли навколо фітоморфоз, таким чином, повністю
витісняючи карбонатний цемент. При протравлюванні
хлористим залізом полірованої поверхні, в численних
агрегатах халькозин виявляє полікристалічну будову з
різноорієнтованим зростанням окремих зерен.
Фототравлення полірованої поверхні проявляє
полісинтетичну будову, що виражається чергуванням
різнозабарвлених смужок, що при обертанні столика
мікроскопа почергово міняються з синього до
сіруватого відтінку. Головні лінії на дебаєграмі 2,338;
1,953; 1,868; 1,682 свідчать, що халькозин відноситься
до низькотемпературної модифікації.
Голубий халькозин зустрічається в нижніх
частинах мінералізованих пластів в лежачих частинах
псевдороллів. Зустрінуто його і вище по вертикалі в
асоціації з метакристалами марказиту пізнішого
утворення, де він утворює антодити.
Спектральними аналізами виявлено аномальний
вміст в халькозині нікелю, кобальту, германію,
молібдену, коефіцієнт накопичення яких коливається
від 140 до 1000 раз.
В гіпергенних умовах халькозин по тріщинах
спайності заміщується на ковелін, який згодом
переходить на короткий час в куприт, а пізніше – в
більш стійкий малахіт.
Ковелін
–
значно
поширений
мінерал,
розвивається по халькозину. Процес заміщення
відбувається по спайності, як по найбільш вигідному
кристалографічному
напрямку
у
відповідній
геохімічній обстановці. Ковелін – з чітко вираженою
спайністю і анізотропією спостерігається у вигляді
реліктів серед малахітової чи купритової маси, що

утворились в умовах гіпергенезу в повністю
окислених пісковиках.
Борніт – мінерал в мідистих пісковиках порівняно
рідкісний. Утворює мікроскопічні виділення в
цементі, у вуглефікованих рослинних рештках.
Самостійних виділень не має і переважно утворює
субграфічні виділення в оточуючій халькопіритовій
масі.
Халькопірит поширений як і борніт, але по вмісту
в породах переважає його. Цей мінерал жовтого кольору з зеленувватим відтінком на відслоненій поверхні
швидко тьмяніє. Утворює вкрапленість, яка в
мікроскопічних скупченнях виконує роль цементу.
В загальному вважається, що халькопірит і борніт
рідкісні мінерали, та на Прикарпатті нема жодного
потужного мінералізованого пісковика, в якому б ці
мінерали були відсутні. Борніт-халькопіритова
мінералізація значно розвинена в болотних фаціях
заплав алювіально-озерної рівнини, в яких скупчення
вуглефікованої болотної рослинної маси, повністю
мінералізовані
ними
з
підпорядкованою
мінералізацією халькозином.
В’юртцит. Цей мінерал встановлений нами вперше
в чорних мідистих глинах (сланцях) і пісковиках смт.
Делятина та смт. Яблунова. В’юртцит медово-жовтий,
інколи буруватий, зустрічається у вигляді згусткових
скупчень з цементаційною структурою, а у вільному
просторі – у вигляді зростків та окремих індивідів. В
аншліфах в’юртцит характеризується переважно
різкими внутрішніми рефлексами молочно-медового
кольору. На кристалах в’юртциту встановлені
наступні форми: моноедр {000×1}, гексагональна
піраміда {10×11}, гексагональна призма {10×10}.
Зустрічаються кристали двох типів: 1) кристали
утворені гранями {10×11}і{000×1}; 2) до відмічених
форм додаються грані гексагональної призми {10×10}
з параллельною штриховкою. Головні лінії 3,099;
1,901; 1,618. Належить до політипу 2Н. Параметри
елементарної комірки a0=3,84; c0=6,28.Твердість
мінералу за шкалою Мооса 3,5. Пікнометрична
щільність 4,11 г/см3. По відношенню до глинистокарбонатного цементу і наявного там галеніту,
досліджуваний в’юртцит є пізнішим утворенням.
За даними Є.К.Лазаренка (1968) в’юртцит –
рідкісна форма існування сульфіду цинку, який
отримують в лабораторії при нагріванні сфалериту
вище 1020º. В нашому випадку всі ознаки свідчать,
що цей мінерал утворюється в поверхневих умовах
при звичайних температурах, тиску та інших
параметрах геохімічного середовища.
Гринокіт виявлений нами вперше в мідистому
пісковику струмка Лоєва. У виділеній важкій фракції
він представлений безформними зернами, розміром
0,05-0,7 мм яскраво-жовтого кольору з алмазним
блиском і твердістю 3,5. Очевидно, зерна
монокристалічні, при легкому натисканні голкою
утворюють спайні сколи. В шліфі гринокіт утворює
вкрапленість
в
глинисто-карбонатному
і
карбонатному цементі, розміщену паралельно з
мікрошаруватим
розподіленим
кластичним
матеріалом. Вкрапленість гринокіту більш пізня по
відношенню до цементу та інших сульфідів. В
прохідному світлі відрізняється різко вираженою

шагреневою поверхнею, при схрещених ніколях
анізотропний, з чітким погасанням. В аншліфах –
світло-сірий, з вкрапленою і цементаційною
структурою, з різко вираженими рефлексами
жовтуватого кольору, в ультрафіолетовому спектрі з
помаранчевим свіченням. Часто містить в собі
пилуваті включення, ймовірно, органічної речовини.
Визначення щільності гринокіту, як і в’юртциту
проводилося пікнометричним способом для зерен,
протравлених в 6% соляній кислоті, яка по трьох
замірах складає 4,33 0,02г/см3. Просторова група
мінералу C63mc. Головні лінії на дебаєграмі 3,141;
2,057; 1,889; 1,752; 1,152. Параметри елементарної
комірки
a0=4,180+0,20;
c0=6,682+0,20;
при
співвідношенні a0: c0=1:1,600.В породах, що містять
гринокіт, спектральними аналізами вміст кадмію
доходить до 0,05%; 0,07% і 0,03%.
В’юрцит і гринокіт утворились на стадії діагенезу.
Однак, розрізняється в’юрцит, що утворився
епігенетично
внаслідок
перерозподілу
мінералізованої маси і займає успадковане положення
в розрізі.
Галеніт
виявляється
у
вигляді
розсіяної
вкрапленості в кальцитовому цементі пісковиків.
Виділення його неправильної конфігурації. В
аншліфах – в крупних зернах з трикутниками
викришування. Подекуди утворює скелетоподібні
воронки, виповнені каоліном. В порожнинах
епігенетичних прожилків галеніт утворює крупні
кристали та їх зростки (1-3 мм) в голкоподібних
кристалах дикіту. Скупчення галеніту спостерігається
в ядерних частинах остракод, панцирі яких складені
кальцитом, баритом і хлорапатитом. Встановлений
галеніт в тісному зростанні з кристалами гіпсу в
тріщинках вуглефікованих стовбурів дерев товщиною
до 12см при довжині до 155см. На препарованих
стінках таких тріщин в гіпсовій масі, ймовірно, в
асоціації з галенітом знаходиться дюфренуазит.
Марказит складає конкреції. В зеленувато-сірих
глинах утворює окремі, добре огранені кристали з
розвитком
ромбічного
пінакоїда
{001}і
біпіраміди{111}. Марказит в окремих розрізах пластів
мідистих пісковиків утворює метакристали з
антодитами халькозину, що свідчить про те, що в
період сингенезу чи діагенезу марказит і ковелін
представляли єдину однорідну мінеральну сполуку,
генезис і стійкість якої визначалась існуючою
геохімічною обстановкою середовища, фізико-хімічні
параметри якого нам невідомі і можуть бути
розраховані лише наближено.
Кобальтин
вперше
знайдений
нами
на
Прикарпатті. Мінерал рожевувато-білого кольору,
слабко анізотропний, відносний рельєф вище
сафлориту, поліагрегатний, утворює тісні зростки з
сафлоритом і, зазвичай, виповнює його центральні
частини. Розмір виділень коливається 0,02-0,6мм.
Сафлорит білий, з голубуватим відтінком, слабо
анізотропний, відносний рельєф і твердість вище
кальциту і наявного в ньому кобальтину. Обриси
виділень
неправильні,
гребінчаті.
Разом
з
кобальтином утворює виділення (0,1-1,2мм) в
кальцитових
прожилках
та
тріщинках
у
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вуглефікованих рештках рослин і є епігенетичними
утвореннями.
Бетехтеніт. Вперше знайдений на Прикарпатті у
вуглистій зміненій речовині мідистих пісковиків і
утворює різноманітно орієнтовані голчасті кристали,
розміром до 0,15 мм по видовженні. Діагностований
мінераграфічно. Мікрохімічні реакції підтвердили
наявність срібла в породі.
Штроймеєрит знаходиться також в пісковиках з
інтенсивною халькозиновою мінералізацією. Утворює
зерна неправильної форми, котрі помилково можна
прийняти за галеніт. Виділення його з важкої фракції
не можливе.
Куприт розвинутий спорадично, інколи утворюючи скупчення 1х2см. Спостерігається у вигляді
дрібної вкрапленості в сильно окисленій і зміненій
вуглистій речовині, а також в ореолах навколо них (м.
Надвірна). В окремих випадках куприт утворює прожилки, що перетинають халькозинову массу. Показово те, що на стінках кліважних тріщин, що перетинають халькозиново-вуглисті рослинні залишки, та у
важких фракціях із слобідських конгломератів (ославський горизонт) спостерігаються дрібні яскравочервоні кристали куприту з сильними внутрішніми
рефлексами.
Значний
розвиток
куприту
спостерігається в мідистих пісковиках на днищі русла
р. Прут в смт. Ланчин в зоні текучих вод, де він
утворює значні скупчення, в тому числі окремі кристали кубічного габітусу.
Тенорит встановлений в пісковиках м. Надвірної,
смт. Ланчина, с. Лоєвої у вигляді зерен і прожилків в
халькозині. Як правило, розвивається по халькозину в
значно аерованих ділянках, що зволожується час від
часу метеорною водою.
Малахіт – розвинений мінерал в поверхневих умовах і є продуктом заміщення халькозину і
халькопіриту, по яких утворює світло-зелені плівки,
кірочки і висипи. Зустрічається і по площинах
шаруватості, в окремих тріщинках - в асоціації з
кальцитом, утворюючи пучкоподібні агрегати і
самостійні кристали. Звичайно малахіт – епігенетичне
утворення. Але багаторічні спостереження показали,
що з сезоним коливанням метеоумов, в дощові
періоди на окремих відслоненнях малахіт може щезати, а посушливіший період поновно утворюватись.
Азурит зустрічається рідше малахіту і приурочений до підошви пластів мінералізованих пісковиків м.
Надвірної, р. Прут та її приток. В пісковиках потоків
Дубового, Зелениці зутрічається рідше у вигляді
мікроскопічних антодитів.
Лозеїт в вигляді сферолітів рожевого забарвлення,
розміром до 0,8-1,5мм утворює невеликі скупчення в
асоціації з кальцитом епігенетичних прожилків.
Підтверджений кристалооптично, петрографічно,
рентгеноструктурно. На відміну від лозеїту білого
кольору з синюватим відтінком з Франкліну, НьюДжерсі наша знахідка відмінна по кольору через
значніше заміщення в кристалохімічній структурі
цинку на марганець. Мінерал вимагає детальнішого
вивчення.
Особливе положення в мінералізованих породах
займають фітоморфози, які можна поділити на
декілька видів за ознаками мінерального заміщення.
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Халькозинові фітоморфози представлені обривками
вуглефікованих стебел рослин. Поряд з виділеннями
халькозину рідко спостерігається невеликі виділення
кофініту, а по тріщинках з виділеннями кобальтин з
сафлоритом. Фітоморфози містять германій, галій,
вісмут, індій, вміст яких характеризується коефіцієнтами
накопичення від 5 до 140 разів.
Борніт-халькопіритові
фітоморфози
спостерігаються
в
відкладах
слобідської,
добротівської та стебницької світ. В перших двох
світах вони утворюються по крупних уламках рослин
(до
130см)
темнобурого
кольору,
слабо
вуглефікованих. В стебницькій світі – в сипких слабо
зцементованих алеврито-пісчанистих пластах з багатим скупченням рослинних решток. Заміщення цих
решток халькопіритом і борнітом відбувалось з виповненням середини клітинного простору. Мінерали в
них утворюють тісні субграфічні зростки зі змінним
переважанням одного мінералу над іншим. Це добре
видно в аншліфах, виготовлених зі спеціально зцементованих порід та вилучених з них важких фракцій.
Піритові,
пірит-марказитові
фітоморфози
спостерігаються на різних стратиграфічних рівнях
неогенової товщі молас Прикарпаття. Зазвичай, вони
представлені дрібними глобулярними виділеннями, а
при інтенсивному заміщенні – тонкозернистими смугастими агрегатами, що повторюють текстуру деревини. Особливу увагу привертають пірит-марказитові
фітоморфози в вулканогенно-осадовій частині розрізу
стебницької світи (з добре збереженою клітинною
структурою) з дрібними включеннями галеніту в пертинаючих їх тріщинах з галенітом, дюфренуазитом та
гіпсом. Як правило, такі уламки дерев нерідко
обволікаються
пелітоморфною
карбонатною
подібною до стяжіння масою.
Фосфатні фітоморфози розвиені в нижніх частинах
міденосних пластів пісковиків, інколи локалізуються
в самостійних проверстках. Вони утворюються по
рослинних рештках розміром до 4см, коричневого
кольору. В імерсійних препаратах виявляють тонковолокнисту будову, показник заломлення близько
1.604, погасання пряме, двозаломлення не перевищує
0,002 – 0,003, містить непрозорі включення, які,
згідно дебаєграми, можуть розглядатися як домішка
парсонситу. При розчинені в соляній кислоті маса
повністю
розчинюється,
залишаючи
по
собі
вуглефіковані сітчаті каркаси міжклітинного простору.
З метою встановлення істотних рис характеру
розподілу мінералів, досліджено сотні штуфних проб,
що досліджувались мінералогічним, мінераграфічним,
петрографічним методами. Розглянуто їх положення в
геоструктурі і відслоненнях з точним описом в
масштабності від 100:1 до 1:10000. В результаті встановлено, що розподіл і розвиток мінералів генетично
пов'язаний з процесами седиментогенезу (сингенез),
діагенезу, епігенезу та гіпергенезу, зазнаючи перетворень від моменту відкладення осадку в бассейні
седиментації по сьогоднішній день. Доказом такого
твердження є факт розділених в геологічному часі
процесів мінералоутворення седиментогенезу (сингенезу) [3] та сучасних умовах гіпергенезу, за якими
автором ведуться спостереження на протязі тридцяти

років в періоди посткатастрофічних повеней та сезонних переколивань метеорологічних умов.
Спостереження
і
дослідження
положення
мінералів в поверхневих виходах у відслонених
ділянках геоструктурних одиниць описане в діапазоні
масштабностей від 100:1 до 1:10000 показало, що
утворення мінералів по вертикалі характеризується
таким рядом: пірит – подоліт – халькопірит – борніт сфалерит – халькозин – в’юрцит (грінокіт) – марказит.
Пірит розвинений тільки в підошві пісковиків у
вигляді щільно зрослих агрегатів дрібних кубічних
кристалів і їх безформних скупчень, які по вертикалі
замінюються фосфатами (подолітом), що не рідко по
рослинних рештках утворюють параморфози. Вище
спотерігається халькопірит виключно в субграфічних
виділеннях в ньому борніту, що поступово
змінюються на халькозинову мінералізацію, що
відрізняється значною інтенсивністю в зонах пошарового збагачення вуглефікованими рослинними рештками,
навколо яких утворюються стійкі халькозинові ореоли.
Гринокіт, в’юрцит в зоні переходу до утворених вище
метакристалів марказиту утворюють згусткові скупчення з цементаційною структурою і мають незначний розвиток в порівнянні з іншими мінералами.
Наведений ряд вертикальної зональності не завжди витримується. Частіше зустрічаються інші типи
зональності представлені рядами халькозин – галеніт
– сфалерит або халькопірит – борніт – сфалерит.
Перший тип характерний для окремих пластів поверхнево-руслових фацій, а другий – для підводноруслових. В складно побудованих пластах зональна
мінералізація
неодноразово
повторюється
по
вертикалі і відповідає стадійному формуванню
пісковикової товщі. При цьому інтенсивність
мінералізації різко знижується в верхніх поверхах в
напрямі що покрівлі. В прибортовому розщепленні
пластів підводно-руслових фацій спостерігається по
косошаруватих
серіях
пошарове
збагачення
превідкладеними мінералами міді, рідше свинцю.
Епігенетичний розподіл рудної мінералізації
(псевдороли?) спостерігається в багатьох крутопадаючих пластах. При цьому успадковують попердній
порядок розподілу ряду зональності. В таких утвореннях в вільному просторі зустрічаються добре
огранені індивіди в’юрциту, а по епігенетичних
тріщинах, виповнених кальцитом з значними
виділеннями сафлориту.
Спостереження за процесами мінералоутворення в
зоні гіпергенезу доводить всю складність поведінки
наявної мінералізації в пластах і проверстках порід. З
поверхні мідисті пісковики без ознак мінералізації.
Лише в прируслових своїх частинах мінералізовані,
яка з часом видимо зменшується через вилуговування
рудних компонентів до наступного ерозійного врізу
русла під час катастрофічних повеней. Але на крутих
бортах долин рр. Прут, Сопівка, Лючка та їх притоках
з деяких мінералізованих пластів спостерігається височування порових вод, що приводить не тільки до
утворення малахітових кірок, але й лозеїту. Таким
чином наявна мінералізація в породах, допускається,
може виявитись похідною значно вищих порядків. В
після повеневі періоди і, навіть, при почерговій зміні
метеорогічних факторів малахітова мінералізація на

поверхні пісковиків повністю зникає та на протязі
дев'яти днів поновно утворюється з утворенням
висипів та кірочок. Очевидно, що в простіших умовах
можна генерувати малахіт уральської слави.
З метобю вияснення геохімічної обстановки
мінералоутворення
було
піддано
35
проб
мінералізованих порід для визначення рівноважного
стану між породою і дистильованою водою з pH 7,05;
Eh +175 mV. Заміри проводились на протязі трьох діб
через кожні 24 години, дали змогу виявити тенденцію
зростання лужності систем pH 7,6 - 8,25 при
відповідному коливанні значень Eh +210-225mV.
Проби відібрані в дощову і суху погоду після добового відстоювання показали відповідно pH 8,45 і 7,25;
Eh +185 – 215mV. Очікуваного ефекту підкислення
розчину, як у випадку з піротином Норільська, не
відбулося. Тим часом в водних витяжках в породі дощового періоду встановлена присутність іонсульфату, а спиртових витяжках наявність рухливої
міді Cu+2. Тому постало питання оцінки фізикохімічних
параметрів
геохімічного
середовища
мінералоутворення відкритої термодинамічної системи з
відомим переколиванням значень температури, тиску,
станом атмосфери, водного середовища та порових вод.
На важливості встановлення значень цих параметрів
вказувалось в праці по характеристиці манганової і
мідної мінералізації в Карпатському регіоні [4].
Вище по розрізу в стебницькій світі регіонально
розвинена потужна пачка туфів і туфітів, що зазнали
перетворень внаслідок дифузійного метасоматозу.
Крім наявних в них вулканічного скла, ромбічних і
моноклінних піроксенів, амфіболів, плагіоклазів,
мікрокліну, гранатів, циркону, турмаліну там встановлено значний розвиток монморилоніту, мезоліту,
філіпситу, гейландиту та інших мінералів.
Серед мінералів важких фракцій особливу увагу
привертає знахідка хроміту, що не відповідає
описаній з Чивчинських гір [5]. Кристали і зростки
цього мінералу чорного кольору з сильним алмазним
блиском дуже схожі на хроміт Поділля [1]. Вилучена
фракція хроміту в аншліфі втрачає свою високу
відбивну здатність, що виражено в пониженні
коефіцієнту його відбиття до 20%. Часто цей мінерал
можна сплутати з наявною у відкладах кубічною
модифікацією вуглецю – не такою вже рідкістю в
моласовій товщі Передкарпатського прогину.
Мінералого-петрографічні дослідження розвитку у
вулканогенній
товщі
стронціаніту,
цеолітів,
вермикуліту, монтморилоніту показують, що утворення цих мінералів відбувалося в постседиментогенний період. В порподах вулканогенно-осадової товщі
широко розвинуте явище заміщення стронціанітом
уламків пелітоморфних вапняків з реліктами
мікрофауни. Самостійні утворення цеолітів та інших
мінералів вказуть на симертію геохімічних середовищ
в пластах по вертикалі і латералі, на загальні
закономірності
розвитку
цих
процесів
в
регіональному масштабі. Залишається до кінця не
виясненою та фізико-хімічна обстановка при якій в
певний етап SiO2 була рухливою.
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M. Petruniak, O. Cheremisska. AUTHIGENIC
MINERALS OF THE SEDIMENTARY CYCLE IN

THE PRECARPATHIAN, THEIR ZONAL DISTRIBUTION AND STAGES OF THEIR FORMATION
The processes of mineralogenesis in the deposites of
the Stebnik suite is occurring from the beginning of the
sedimentogenesis (syngenesis), diagenesis and epigenesis
to mineral transformations, which are occur until now.
The mineralization of the individual layers shows distribution of minerals by vertical in accordance to range pyrite-podolite- chalcopyrite-bornite-sphalerite - chalcocite wurtzite (hrinokite) – marcasite, which is dependent on
the parameters of the geochemical conditions that existed
there. Malachite, kupryt, lozeyit are formed in the hypergene zone. In the upper layers of the suite zeolites, montmorillonite, strontianite and other minerals are developed

Сворень Й.М.
ТЕРМОБАРОМЕТРІЯ ГЕОХІМІЯ ГАЗІВ ПРОЖИЛКОВО-ВКРАПЛЕНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ У
ВІДКЛАДАХ НАФТОГАЗОНОСНИХ ОБЛАСТЕЙ І МЕТАЛОГЕНІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ: ФОРМУВАННЯ ВІДКЛАДІВ НАФТО-ГАЗОВМІСТНИХ ОБЛАСТЕЙ
Мінеральний склад осадових верств з органічними
рештками земної кори складний, бо сформований
довготривалим осадонагромадженням і зануренням у
глибину з безперервною седиментацією. За
геологічний час, заглиблення цих відкладів наблизило
їх до зон-областей з зрослими тисками і
температурами та, відповідно, привело до змін як
мінеральної складової відкладів, частина твердої фази
мінералів порід якої переходить у розчинений стан з
дегідра-тацією мінералів, протікав синтез нових
сполук-мінералів тощо, так і органічних решток, які
також розкладалися. Важливо знати, яких змін
зазнають ці рештки, бо багато дослідників вважають,
що за сприятливих умов нагромадження вони у
процесі тектонічного занурення-опускання під дією
зрослих температур і тисків стають вихідними
речовинами для синтезу вуглеводнів. Складена
такими гірськими породами кора постійно піддається
денудації внаслідок перебігу процесів вивітрювання,
яке у свою чергу викликає утворення рихлих
(дисперсних) новоутворень зони гіпергенезу.
У Внутрішній зоні Передкарпатського прогину
нафтогазові відклади відносять до палео-генових
(менілітова і вигодська світи), сформованих
перешаруванням алевролітів, аргілітів, пісковиків
тощо. Для успішного вирішення поданої задачі
важливо, яких змін вони зазнали у фізико-хімічних
процесах формування власне вуглеводневмістних
утворень.
З поданих вимог нами [ 3 ] вивчено склад
розсіяних газів у рудах і породах Язівського
родовища самородної сірки, яке розташоване у
північно-західній
частині
Передкарпатського
сірковмістного басейну у Львівській області. Саме
родовище
складено
осадовими
породами
тортонського і сарматського ярусів, зокрема
вапняками з вмістом сірки у середньому 25,0%, має
потужність до 30,0 метрів та знаходиться на глибині
до 300 метрів.
Вапняки з сіркою залягають на гіпсоангідритах і
накриваються чистими вапняками, поверх яких
поширені піщано-глинисті відклади згаданого віку.
Поклад сірки заводнений, води сульфатно-кальцієві.
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Досліджено склад розсіяних газів з вапняків,
сульфатів та сірчаних руд цього родовища. Оскільки
проби цих порід є специфічними: дрібнозернисті
дефектні осадові породи, то термін «розсіяні гази» ми
трактуємо як гази з мікродефектів у породах та
десорбовані гази, які виділялись з порід унаслідок
їхнього подрібнення в електромагнітній ступці
приладу у високому вакуумі та кімнатній температурі.
Для досліджень відбиралися проби з мономінеральних фракцій породи (2-4 мм), виділених із
середин зразків керну. Дослідження газів проводилося
на мас-спектрометрі МХ-1303. Отримано такі
результати:
Ангідрит дрібнозернистий, темно-сірий, щільний
(зразок № 86/1, глибина відбору 275,6 м) вміщає (%
об.): N2 - 25,3, СО2 - 31,4, Н2S – 9,0, СН4 – 29,5, Н2 – 4,8.
Ангідрит
дрібнозернистий,
голубуватий,
мономінеральний, чистий (зразок № 74/2, глибина
відбору 299,5 м) вміщає (об. %): N2 – 2,0, СО2 - 36,8,
Н2S – 45,9, СН4 – 15,3.
Гіпс дрібнозернистий, сірий, щільний (зразок №
83/5, глибина відбору 180,5 м) вміщає (% об.): N2 –
20,6, СО2 – 40,7, Н2S – 20,1, СН4 – 13,2, Н2 – 8,4.
Біохемогенний вапняк з дрібнорозсіяною сіркою
(сірчана руда, зразок № 1305-1/1б, глибина відбору
76,8 м) вміщає (% об.): N2-72,7, СО2 – 18,8, Н2S – 0,7,
СН4 – 4,5, Н2 – 3,3.
Біохемогенний вапняк з щільною приховано
кристалічною сіркою (сірчана руда, зразок № 3041/6,
глибина відбору 79,0 м) вміщає (% об.): N2 – 28,5,
СО2 – 67,5, СН4 – 4,5, Н2 – 2,9.
Біохемогенний вапняк
з явно кристалічною
сіркою (сірчана руда, зразок № 27/1, гли-бина відбору
111,6 м) вміщає (% об.): N2 – 82,6, СО2 – 8,4, Н2S –
0,7, СН4 – 5,2, Н2 – 3,1.
Середнє значення складу газів у біохемогенних
вапняках з самородною сіркою (сірча-них рудах) таке
(% об.): N2 – 61,3, СО2 – 31,6, Н2S – 0,4, СН4 – 3,6,
Н2 – 3,1.
Біохемогенний вапняк чистий вміщує (% об.): N2
– 2,2, СО2 – 77,7, СН4 – 10,8, Н2 – 9,3.
Експериментальними дослідженнями розсіяних
газів у породах і рудах Язівського родо-вища

самородної сірки встановлено: N2, СО2, Н2S, СН4,
Н2, серед яких головна роль належить азоту та
діоксиду вуглецю, другорядна – метану і сірководню.
Присутність у складі розсія-них газів метану свідчить
про його участь у процесах сульфатредукції, що
привело до утво-рення сірковмістних вапняків,
вуглець яких за ізотопним складом тотожний вуглецю
метану. Сірчані руди, сульфатні породи та чисті
вапняки відрізняються за складом розсіяних газів.
Газовий режим розчинів, з яких утворилися вивчені
породи, також був різним. Відсутність більш
високомолекулярних
вуглеводнів
та
низька
метанонасиченість досліджених порід і руд свідчать
про відсутність чи мінімальний вплив термального
глибинного флюїду на ці породи у дослідженій
області. Мінімальні вмісти вивчених розсіяних газів
свідчать, що такі породи є «діравими – рашетом», в
яких вуглеводні зберігатися не можуть, з цих підстав
вони не можуть бути і нафтогазоносними.
Ці проблемні задачі успішно вирішує новий
науковий напрямок у геології [4, 5] «термобарометрія
і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у
відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних
провінцій» суть якого наступна.
Під дією потужного імпульсу тектоногенної
енергії у літосфері Землі виникає глибинний розломрозрив, у порожнину земної кори втілюється
високотемпературний флюїд складного складу з
мінеральною та вуглеводневою складовими [10, 1, 2],
які у контактних породах утворюють множину як
тріщин, так і мікротріщин, що закономірно
орієнтовані радіусами від центра цієї області з
одночасним
виникненням
високовольтного
електромагнітного поля і протіканням адіабатичних
процесів [ 6 ] тощо. Наявність високих температур,
активних
каталізаторів,
високовольтного
електромагнітного поля, великих тисків та інших
складових фізико-хімічних факторів привели до різкої
зміни складу флюїду, множина летких сполук розклалася на окремі атоми й радикали, зокрема
вуглеводневмістні речовини – на атомарний водень,
вуглець і CnHm-радикали, які з часом утворили
складну суміш вуглеводнів. У процесі спаду
температури і стабілізації фізико-хімічної обстановки
паралельно з синтезом вуглеводнів у відновній
області кристалізується також і множина мінералів
та порід: каль-цит, кварц, барит, флюорит,
«мармарошські діаманти», кальцит-кварцові породи
тощо - у окисній області. Оскільки ці та інші мінерали
і
породи
формуються
у
середовищі
високотемпературного флюїду, його захоплення
дефектами згаданих твердих тіл є фактом. Втілення
магматичного флюїду з конкретними РТ-параметрами
у розглядувану область супроводжується потужним
стисненням як самих складових флюїду, так і наявних
там сполук, що приводить до додаткового стрибка
росту температури і тиску ще й за рахунок
внутрішньої енергії системи середовища, тобто у
результаті адіабатичного процесу. При цьому різко
зрослі температура, тиск, інші фізико-хімічні
фактори, які створюють різкі градієнти цих
параметрів, приводять до утворення множини макро- і
мікротріщин у контактних породах і мінералах, які у

процесах
заліковування
своїми
дефектами
консервують середовище і умови у часі та просторі.
Високовольтне електричне (магнітна складова у
цих процесах відіграє меншу роль) поле утворюється
у процесах зміщення окремих літосферних плит,
виникнення тріщин у породах, контакту холодних та
нагрітих речовин, деформації дипольних сполук (у
першу чергу води) і у деяких випадках
супроводжується свіченням атмосферного повітря на
денній поверхні.
Вплив
високих
тисків
і
температур,
високовольтного електричного поля та інших
факторів на будь-які водень- і вуглецьвмістні
речовини приводить до їхнього розпаду на окремі
атоми і радикали з їх іонізацією. У таких жорстких
умовах
іонізовані
частинки
сорту-ються
у
реакційному об’ємі, розділеному на окисну та
відновну області. Із-за високої рухливості заряджені
частинки закономірно розподіляються у вказаних
областях середовища. У відновній області частинки:
С+, Н+, СО+, CnHm – радикали після зникнення
електричного поля переходять у атомарну форму і
хімічно взаємодіють між собою, синтезу-ючи складну
вуглеводневу суміш типу нафти, газів, бітумів тощо.
Залежно від місця знаход-ження у реакційному об’ємі
відновної і окисної областей буде мати місце
насичення одних приконтактних порід і мінералів
сполуками водню та вуглецю у різних формах
знаходження, інших – сполуками кисню з одночасним
утворенням мінералів-оксидів тощо.
Метан з найменшим діаметром своєї молекули
серед вуглеводнів та слабко вираженими сорбційними
властивостями порівняно з цими вуглеводнями,
втілюється у макро- та мікротріщини у твердих тілах
найбільш інтенсивно і пронизує навколишні породи
на значні відстані. Так як маса цих навколишніх порід
на багато порядків переважає потужність-масу
прожилків, то останні у природі утворюються досить
швидко, що у більшості випадків приводить до
формування карбонатної, карбонат-кварцової тощо
породи і значно рідше до синтезу якісних кристалів
мінералів. Згадані природні явища і факти досліджено
та встановлено такими результатами, зокрема: з’ясовано [ 7 ] первинну форму знаходження вихідних
речовин у процесах генези й синтезу карбонатних
утворень-прожилків, порід чи це-менту, які у
літосфері Землі найпоширеніші та інформативність і
значення яких для відтворення умов і процесів як
мінералоутворення,
так
і
міграції
самого
мінералоутворюючого флюїду достатньо вагомі.
«Прожилок – це вторинне (пізніше у часі) мінеральне
утворення у літосфері, що характеризується сотнями
метрів-кілометрами у довжину і мікронамиміліметрами у попереку» і у більшості випадків
щільно
й
герметично
виповнене-вимуроване
карбонатною породою.
Розрахунками показано, що при синтезі з водного
розчину одного грама карбонатної (СаСО3) породи з
порожнини мікротріщини треба витиснути 66,6 літрів
води. Для утворення прожилка довжиною 100 м,
висотою 100 м та поперечним перерізом 10•10-3 м
(тобто 10,0 м3 породи) потрібне надходження 27,0
тонн вихідної карбонатної речовини, відповідно
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18,0•106 (18•106 !?) літрів води потрібно винести з
порожнини цієї мікротріщини у процесі формування
власне карбонатної породи. Оскільки виконані
дослідження засвідчили щільність і герметичність
стінок мікротріщини, то стало зрозуміло, що такої
значної маси води там ніколи не було, відповідно, у
водному розчині не було і вихідних речовин у формі
знаходження СаСО3.
Не утворювалася карбонатна порода і у час
хімічних реакцій, оскільки карбонатний прожилок –
достатньо чисте утворення, в якому немає додаткових
сполук, утворених з якоюсь аніонною складовою, з
якою кальцій (Са) як вихідна сполука міг би бути
зв’язаний.
Цю проблему успішно вирішено за допомогою
наведених вище факторів, зокрема, щодо втілення у
земну кору глибинного високотемпературного
флюїду, який додатково спричиняє ще й розпад
карбонатів на окремі складові (СаО і СО2) вище 675
0С, які разом з Н2О нижче 580 0С утворюють так
зване «вапняне молоко» й у суміші з домішковими
вуглеводнями разом переносяться на значні відстані.
Наявність у цій суміші СО2, СН4 та інших CnHm і
парів Н2О з низькими коефіцієнтами внутрішнього
тертя дає змогу такому складному флюїду мігрувати
на значні відстані і герметично заліковувати
порожнини найрізноманітніших за геометрією та
розмірами макро- і мікротріщин. Підтвердженням цих
факторів є прожилковий карбонат із порід, розкритих
свердловиною Сушеницька-1 (4577-4587 м) у
Карпатській нафтогазовій провінції, який містить
(об.%): вуглеводневі сполуки (СН4, С2Н6, С3Н8) 52,60, СО2 – 44,93, N2 – 2,16, Н2 – 0,31. Отриманий
результат свідчить про наявність біля зазначеного
інтервалу можливого вуглеводневого покладу.
Підвищені концентрації вуглеводнів як у газовій
фазі, так і рідких містить пісковик (св. 2-Рудівська,
інт. 5583-5592 м у ДДз) світло-сірий , сірий,
мигдалевоподібної
текстури,
дрібносередньозернистий,
щільний,
брекчієподібний,
слабкотріщинуватий з вмістом скуп-чень вуглистого
детриту. Включення у пісковику ізометричної форми,
0,001 мм у перерізі, в основному газово-рідкі, з
наповненням у межах 90,0% зі складом газових
компонентів, (об.%): СО2 – 0,31, С3Н8 – 1,19, С2Н6 –
11,33, N2 – 0,32, СН4 – 84,46, Н2- 0,45 та рідких
CnHm – 5,24. Цим результатом і іншими, тут
ненаведеними, показано, що перспективими на нафту
і газ у цій області є глибші горизонти.
Про роль природних газів [1, 2, 8] у процесах
переносу і концентрації корисних копалин у надрах
Землі свідчать такі дослідження, зокрема вивчення
газової складової включень мінералоутворювальних
розчинів.
Процеси
високотемпературного
метасоматозу,
пов’язані
з
гранітоїдами
(калішпатизація,
альбітизація,
грейзенізація
і
окварцювання), характеризуються
високими тисками діоксиду вуглецю (інші гази
містяться у кількостях домішок). Зміна ре-жиму
діоксиду вуглецю, як правило у результаті
«закипання» розчинів, приводить до створення
геохімічних бар’єрів стійкості і рідкіснометалевих,
рідкоземельних комплексних сполук, концентрації
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металів і формування рудних парагенезисів. СО2
високої густини до 0,9 г/см3 виявлено у включеннях
гетерогеного походження у кварці рудопроявів
акцесорних молібденіту, моцаніту, ксенотиму,
танталоніобієвої та борнолітієвої мінералізації,
зв’язаної
з
натрій-хлоридним
метасоматозом
пегматитів і кварцових жил давніх протерозойських
тектонічних зон Приазовської частини Українського
щита.
Склад газових компонентів флюїдних включень у
мінералах метасоматичних
утворень давніх
тектонічних зон Приазов’я такий (% об.):
- СО2 – 60,26, N2 – 36,64, СН4 – 1,55, Н2 – 1,55 у
слабо
димчастому
кварці
блокової
зони
альбітизованого пегматиту балки Крутої з берилом,
танталітом, з t = 120…140 0С та Р = 493 МПа,
параметрами гетерогенізації розчинів (300…400 0С,
107…170 МПа – формування рудної асоціації;
СО2 - 2,92, N2 – 47,35, СН4 – 49,73 у
турмаліні із зон метасоматитів в ендоконтакті
пегматиту балки Крутої з t = 345…325 0С;
СО2 – 13,92, N2 – 86,08 також хутір Сороки;
СО2 – 74,13, N2 – 25,87 у кварці із
кварцової жили з молібденітом (Єленівський масив діоритів) з t = 400 0С та Р = 150…200 МПа;
- СО2 – 86,48, N2 – 12,96, СН4 – 0,25, Н2 – 0,31 у
димчастому кварці з монацитом із
пегматитів с. Краснівка.
Вагому роль діоксиду вуглецю встановлено у
перший кислотний період після інверсійної стадії
метасоматичного розвитку пегматитів Волині.
Флюїдні включення у топазі, син- генному
флюоритові містили рідкий діоксид вуглецю, а склад
газових компонентів був такий (% об.): СО2 –
90,30…93,30, N2 – 8,40…6,50, СН4 – 0,20…2,20. У
початковій та кінцевій лужних стадіях розвитку
процесів відбулося інтенсивне кипіння розчинів та
виділення діоксиду вуглецю, що спричинило
кристалізацію флюориту кубічного габітусу, сидериту
і альбіту ( t = 360…300 0С). Нагромадження
діоксиду вуглецю зафіксовано і у кінцевій стадії
метасоматичного розвитку пегматитів, про що
свідчать вторинні включення у флюоритах, які
містили діоксид вуглецю низької густини ( ~ 0,2 г/см3
з Р = 18,0…19,0 МПа та ( tгом = 280…290 0С). Цей
процес сприяв нагромадженню кальцію у розчинах і
наступній кристалізації майже прозорого (зовнішньо
блідо фіолетового) флюориту і скаленоедричного
{2131}
кальциту (< 160 0С). Газова складова
мінералоутворюваних розчинів важлива також і у
процесах формування ртутних і ртутно-сурмяноарсенових родовищ і рудопроявів. Вивчено гази у
мінералах телетермальних і епідермальних (Донбас,
Хайдаркен, Чаувай) та вулканогенних (Закарпаття)
генетичних ртутних формацій. Зокрема, склад газових
компо-нентів у мінералах ртутних родовищ і
рудопроявів телетермального типу (Донбас) такий (%
об.): 1. СО2 – 86,94, N2 – 9,50, СН4 – 1,90, Н2 – 1,66 у
кіноварі (Миколаївка, шахта 2-біс) з t = 120 0С.
2. СО2 – 97,32, СН4 – 1,77, Н2 – 1,07 у
рудоносному кварці з кіноваром (там само), t =
180…124 0С.

3. СО2 – 41,06, N2 – 41,06, СН4 – 15,11, О2 –
2,77 у кальциті, що вміщує кіновар (там само), з t =
125…100 0С.
4. СО2 – 54,70, N2 - 19,7, СН4 - 18,6, Н2 - 7,0
у регенерованому кварці (св. з глиб. 4928 м.
Яблунівське газове родовище, ДДз) з t = 200…150 0С.
5. СО2 - 84,0, СН4 - 9,33, Н2 - 4,0, С2Н6 - 2,67
у кальциті (Хайдаркен) з t = 160…130 0С.
6. СО2 - 62,64, N2 - 2,49, СН4 - 28,80, Н2 - 4,36,
С2Н6 – 1,81 у кальциті (Моронгош, св.. 990, гл. 156 м,
Закарпаття з t = 270…260 0С.
Ртутьутворювальні розчини Донбасу містили
діоксид вуглецю густиною у межах 0,24 г/см3 у
газовій фазі (Докучаєвськ, Микитівка) та метан
значно меншої концентрації. Подібний склад газів
встановлено у включеннях кіноварі Хайдаркена. На
рудопроявах Докучаєвська зафіксовано дещо більші
кількості метану сумарно з етаном та більш важкими
вуглеводнями. Ці факти вказують на більш глибоке
залягання
зон
розломів,
якими
надхо-дили
високотемпературні глибинні мінералоутворювальні
флюїди:
кварц-карбонатні,
зрідка
фтористі
гідротермальні розчини. У лужному середовищі (рН =
8,0…8,8) карбонатних товщ ртутьвмістні сульфідні
комплекси типу Hg(HS)2
чи
NaHg(HS)3
і
NaHgS(HS)2 втрачали стій-кість, розкладалися на
окремі складові, які ставали вихідними речовинами
для утворення кіноварі. Сірко- та ртутьвмістні
комплекси разом з леткими сполуками-газами
мігрували із мантії глибинними розломами у час
тектономагматичної активізації надр Донбасу і ДДз,
про що свідчать результати про підвищені вмісти
ртуті у нафтах ДДз та процеси гідротермально-го
перетворення порід-колекторів в областях глибинних
розривів. У породах-колекторах Яб-лунівського
газового
родовища,
приміром,
виявлено
гідротермальну мінералізацію сфалери-ту, піриту,
анкериту, бариту, флюориту, дикіту та досконалого
каолініту. Газово-рідкі включення у регенерованому
кварці гетерогенних систем ( tгом = 170…190 0С)
містять діоксид вуглецю і метан та у незначних
кількостях інші леткі компоненти. Ці факти підтерджують
їхню
генетичну
близькість
з
гідротермальними процесами Микитівського рудного
поля і району Нагольного кряжа.
Дещо
відмінне
у
складах
газів
ртутьутворювальних розчинів має місце у процесах
фор-мування вулканогенних родовищ Закарпаття.
Рудогенні кварц, кальцит і, зокрема, кіновар містять у
своїх дефектах діоксид вуглецю з густиною 0,1 г/см3
і постійно метан, етан, пропан і рідкі вуглеводні. Про
закономірний зв'язок ртуті і вуглеводнів свідчить
присутність у кальцитах кристалів кіноварі у виді
ксеногенних включень та крапель бурої нафти (tгом =
180…150 0С).
Краплі напіврідкої бурої нафти
зафіксовано у рудогенному кварці разом з кристалами сидериту. У більшості родовищ Закарпаття
наявний певний набір вуглецевистих речовин і
мінералів, сингенних стадійності формування ртутних
руд: дортутний антраксоліт – сингенний нафті, метан,
етан, пропан – пострудні парафіни, кертисит,
карпатит. Про сумісну міграцію ртуті і вуглеводнів
свідчать краплі самородної ртуті і зеленої нафти, яка

захоплена дефектами у кальциті, кристалізованому
при tгом = 180…150 0С (Моронгош, св. 1000).
Приуроченість ртутних родовищ до штоків, інтрузій
андезитової магми, джерела якої зароджувалися на
великих глибинах, підтверджує факт утворення
ртутьорганічних комплексів на цих глибинах, а
каналами міграції рудо- та газовмістних флюїдів у час
дефлюїдизації магми були глибинні розриви.
Висока
вуглеводненасиченість
флюїдних
включень у мінералах і породах ртутьвмістних
областей (Закарпаття, Донбас, Середня Азія тощо)
підтверджує абіогенне походження і синтез як самих
мінералоутворювальних флюїдів, так і вуглеводнів.
Дослідженнями показано, що для успішних
прогнозу і пошуків вуглеводнів та інших цінних
корисних копалин на великих глибинах у надрах
Землі необхідне чітке розуміння процесів синтезу цих
речовин, походження вихідних сполук для їхнього
утворення і законо-мірності їхнього нагромадження у
земній корі. Ці проблеми ми успішно вирішуємо
дослідженнями флюїдних включень у мінералах, які
містять найреальнішу генетичну інформацію про
умови формування цих мінералах та їхніх парагенних
асоціацій у магматичному і постмагматичному
мінералогенезі породно-рудних комплексів як
України, так і за кордоном. Саме такі комплексні
прецизійні дослідження флюїдних включень у мінералах дають змогу реконструювати термодинаміку
процесів та еволюцію термобаричних і геохімічних
параметрів у часі та просторі, деталізувати
особливості формування парагенних асоціацій
глибинних мантійних чи підкорових порід,
відтворюючи
флюїдний
режим
мінераловуглеводнегенезу у літосфері Землі.
Макро- і мікродефекти у прожилково-вкраплених
мінералах та породах фіксують собою процеси міграції флюїдів разом з
вуглеводневмістними сполуками у літосфері Землі,
генезису та формування нафтогазових і вугільних
родовищ-покладів,
родовищ
кольорових
та
благородних
металів,
коштовного
каміння,
термобаричних і геохімічних ореолів у пошуковому
полі як основу для розробки нових пошукових
технологій на базі нової фундаментальної науки.
Також численними дослідженнями як багатьох
природних явищ, так і дефектів у твердих тілах,
зокрема, флюїдних включень у мінералах і закритих
пор порід, з’ясовано визначальну роль тектоногенної
енергії високотемпературних флюїдів у протіканні
процесів міграції основної маси речовин, їхніх
перетворень, диференціації і формування ко-рисних
копалин у літосфері Землі [ 2, 8 ].
Вивчення
складу
летких
компонентів
у
включеннях у мінералах ультраосновних порід,
винесених у вигляді ксенолітів (нодуль) лавою
вулканів чи таких, що знаходяться в основних
породах дна Світового океану, зокрема, базальтів з
дна Індійського океану встановлено, що газові пухирі
у них містять лише діоксид вуглецю з Р = 6,1 Мпа.
Нагріванням базальтового скла до 800 0С із його
мікродефектів додатково виділено у невеликих
кількостях вуглеводневі гази, воду і водень. Ізотопний
склад вуглецю цього СО2 визначено спеціальними
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дослідженнями, якими встановлено, що його δ13С
складає – 6,5 ± 0,5 ‰ і відповідає ізотопному складові
первинного вуглецю найглибших геосфер Землі.
Наведені і аналогічні результати, отримані вивченням
включень в олівіні нодуль порід о. Гаваї свідчать про
те, що цей мантійний вуглець є першоджерелом
вихідних речовин для утворення-синтезу вуглеводнів,
діамантів та інших корисних речовин у літосфері
Землі, головним джерелом якого, і мінеральної
речовини загалом, є магма з найпотужнішою
енергією, під впливом якої утворилися й утворюються
корисні копалини.
Показано, що під впливом магми в окремих
ділянках літосфери виникають глибинні розриви, в які
втілюється і якими мігрує розплав у напрямку земної
кори. У час його міграції у контактній зоні розплавпороди літосфери, унаслідок їхньої контактної
взаємодії-тертя,
створюється
високовольтне
електричне поле складної форми, в якому СО2
переходить в енергозбуджений стан і його молекули
розпадаються на радикали і атоми з наступною іонізацією. У цьому розплаві-електроліті з сполуками
заліза кисень СО2 поатомно відривається від
молекули і утворює Fe3O4 (магнетит), а хімічно
активні атоми вуглецю синтезують кристали
діаманту. На основі цих досліджень розроблено новий
механізм одночасного синтезу кристалів даманту,
піропу з мантійного діоксиду вуглецю і розплаву з
воденьвмістними речовинами у літосферному
розломі-трубці.
Вуглеводні ж синтезуються за іншим механізмом
[9,10], згідно з яким втілення у порожнину
глибинного розриву високотемпературного флюїду з
аномально високими пара-метрами температури,
тиску, хімічно активними речовинами тощо
супроводжується появою і перебігом низки фізикохімічних природних явищ, які при розробці теорії
генези і синтезу вуглеводнів у надрах землі до наших
розробок ніким не враховувалися і не бралися до
уваги.
До згаданих явищ належать: - виникнення та
вплив
додаткового
потужного
адіабатичного
стиснення складових флюїду, утворення мікро- і
макротріщин та різних субмікродефектів (зокрема
потужних систем з’єднаних тріщин); - виникнення
високовольтного електричного поля; - створення
реакційного об’єму з окисною і відновною
складовими; - синтез вуглеводнів і формування
нафтогазових
покладів-родовищ;
утворення
прожилково-вкрапленої
мінералізації-феномена
природи.
Відповідно з розробленою нами [ 11 ] «новою
теорією синтезу і генезису природних вуглеводнів:
абіогенно-біогенний
дуалізм»
гігантські
і
надгігантські родовища нафти і газу утворилися з
неорганічних і органічних вуглеводневмістних
речовин під впливом високотемпературного флюїду у
жорстких фізичних, фізико-хімічних і геологічних
умовах земної кори. Синтез вуглеводнів можливий
лише у відновному реакційному середовищі, що
утворюється тільки у високовольтному електричному
полі, в якому заряджені частинки вуглецю і водню
сортуються і після стабілізації складної геологічної і
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фізико-хімічної обстановки хімічно взаємодіють між
собою, синтезуючи складну суміш вуглеводнів типу
газів, нафти, бітумів тощо. Стосовно ж кисню, що
міститься у великих кількостях у будьяких вихідних речовинах, з яких синтезуються ці
вуглеводні, і про який у працях попе-редників
навмисне замовчувалося, то слід підкреслити, що в
окисній області саме він оки-слює слабко окислену
флюїдну складову, наприклад, FeO до Fe2O3 чи
Fe3O4.
Під дією і впливом потужної енергії магми
одночасно також проходить утворення у вмістних
прилеглих породах множини макро- і мікротріщин,
орієнтованих за радіусами від центра цих розривів,
які заліковуються мінеральною складовою флюїду з
цементацією
їхніх
речовин
і
консервацією
вуглеводнів та інших сполук дефектами-включеннями
у твердих тілах.
Отож,
теоретично
обгрунтовано
й
експериментально доказано, що осадові породи
земної
кори є «діравими-решетом», в яких вуглеводні
зберігатися не можуть , відповідно вони не можуть
бути
і
нафтогазоносними,
високомолекулярні
вуглеводні у них відсутні, а метанонасиченість у них
низька.
Формування ж відкладів вуглеводне (нафтогазо)
вмістних областей здійснюється під дією глибинного
високотемпературного флюїду та за участі його
складових. Флюїди магми є основним джерелом як
вихідних речовин, так і найпотужнішої енергії, під
впливом якої ці сполуки у літосфері Землі
перетворюються у корисні копалини, при цьому
пошуки родовищ вуглеводнів на будь-яких глибинах
здійснюють за результатами вивчення флюїдних
включень у прожилково-вкраплених мінералах або
породах залікованих тріщин, а діамантів – за їхніми
супутниками-кристалами піропу, магнетиту тощо.
Саме для успішного прогнозу і пошуків вуглеводнів
та інших цінних корисних копалин у надрах Землі
необхідне чітке розуміння процесів синтезу цих
речовин, походження вихідних сполук для їхнього
утворення та закономірностей їхнього нагромадження
у земній корі.
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Josyp Svoren’. THERMOBAROMETRY AND
GEOCHEMISTRY OF GASES OF VEIN LETIMPREGNATED IN DEPOSITS OF OIL-AND GASBEARING REGIONS AND METALLOGENIC
PROVINCES: FORMATION OF DEPOSIT IN
HYDROCARBON-CONTAINING AREAS
It was theoretically substantiated and experimentally
proved that sedimentary rocks of the earth’s are “a sieves
with a hole in it” in which hydrocarbons cannot gather
together, accordingly they cannot be oil-and gas-bearing
too, high-molecular hydrocarbons are absent in them, and
methane saturation is low.
The deposit formation of hydrocarbon-containing areas
and deposits-fields of oil and gas in themselves occurs
under the influence if the deep-seated Sigh-temperature
fluid and with participation of its constituents. Magmatic
fluids are known to be the basic source both of initial
substances and the most powerful energy under the
influence of which these compounds are conver-ted into
useful minerals in the Earth. Incidentally searching for
hydrocarbon deposits at any depths is carried out in
accordance with the results of fluid inclusions in vein letimpregnated minerals or rocks of healed fractures, and for
diamonds I by their satellitic crystals of pyrope, magnetite ,
guartz and calcite etc. Just for successful prediction and
prospecting for hydrocarbons and other valuable useful
minerals in bowels of the Earth it is necessary to
understand clearly the processes of synthe-ses of these
substances, the origin of initial compounds for their
formation and the law-governed nature of their
accumulation
in
the
earth’s
crust.

Седаева К.М., Майорова Т.П., Светов С.А., Устюгова К.С.
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ДИСУЛЬФИДОВ ЖЕЛЕЗА ОСАДОЧНЫХ И МАГМАТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ГОРНОГО КРЫМА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПЕТРОФОНДА ВМЕЩАЮЩИХ ИХ ТОЛЩ
Введение. Дисульфиды железа, представленные
пиритом и пиритом с микровключениями марказита,
наблюдаются в различных (по составу, строению,
генезису и возрасту) мезо–кайнозойских осадочных и
магматических комплексах Горного Крыма (рис.1),
сформированных
в
орогенную
или
субплатформенную фазы его развития. В осадочных
комплексах
их
конкреционные
образования
встречаются
в
терригенных
и
карбонатных
отложениях верхнего триаса–нижней юры, верхней
юры, нижнего и верхнего мела, палеоцена и эоцена и
представлены, в основном пиритом (таблица).
В различных литологических типах терригенных
пород кварц–силикатного и алюмосиликатного
состава (песчаниках, алевролитах, аргиллитах и
глинах) его содержание не превышает 1-1.5%, а в
известняках – 0.01-0.5% [8]. Дисульфиды железа в
эндогенных
комплексах
представлены:
а)
кристаллами пирита или
их сростками в
плагиогранитах (г.Кастель, севернее
г.Алушты,
ЮБК), габбро-диоритах (г.Аюдаг, ЮБК), базальтах и
микродиоритах (карьеры Петропавловский и Лозовое,
южнее г.Симферополя), б) прожилками пирита (среди
ороговикованных пород таврической серии из

экзоконтакта плагиогранитов г. Кастель, ЮБК) и
крайне редко пирита с микровключениями марказита
в гидротермальных жилах кварц-карбонатного
(Петропавловский карьер) и кальцит-сульфидного
(карьер Лозовое) состава, пронизывающих породы
туфолавовой толщи средней юры (см. таблицу). Его
содержание не превышает 0.05-0.1%. До настоящего
времени всестороннее геохимическое исследование
пирита различных породных комплексов Горного
Крыма практически не проводилось. В связи с этим,
цель работы заключалась в изучении и сопоставлении
состава элементов–примесей в дисульфидах железа из
различных осадочных и магматических комплексов
Горного Крыма для решения вопросов генетической
минералогии и геологии на основе результатов
современных аналитических методов исследований.
Акцент в данной работе сделан на прецизионном
анализе содержания редких и редкоземельных
элементов в дисульфидах железа. Измерения
проводились на квадрупольном масс-спектрометре XSERIES 2 фирмы Terhmo scientific с приставкой
лазерной абляции UP-266 Macro (New Wave research)
в Институте геологии КарНЦ РАН. Система UP
MACRO включает в себя учетверенный по частоте
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лазер Nd: YAG с длиной волны 266 нм. Анализ
химического состава проводился при следующих
параметрах работы лазера: энергия – 0.133 мДж,
скорость сканирования – 70 мкм/сек, частота
повторения импульсов – 10 Гц. Размер пятна в
эксперименте (площадной анализ химического
состава) был увеличен до 515 мкм, для достижения
максимальной достоверности результата. Для очистки
возможного загрязнения поверхности исследуемого
образца верхняя часть пробы испарялась холостым
проходом лазера без проведения измерений (с
идентичными
параметрами
работы
лазера).
Количественный анализ осуществлялся по внешней
калибровке (стандарт – NIST 612). По результатам
исследования была сформирована база данных,
включающая около 200 прецизионных анализов
состава минеральных фаз, выполненных для 48
элементов. Концентрации редких и редкоземельных
элементов в пирите нормировались на хондрит C1 [11].
Результаты и их обсуждение. По данным
прецизионного LA-ICP-MS анализа в дисульфидах
железа осадочных и магматических комплексов
Горного Крыма установлено 48 элементов-примесей,
которые не являются структурными (за исключением,
Со и Ni), а входят в
состав
минеральных
микровключений. Среди них выявлены рудогенные
(Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Pb, Mo, Sn, W, Au, Ag, As, Sb),
редкие и рассеянные (Li, Be, Sc, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Hf,
In, Ta, Th, U и весь ряд редкоземельных элементов), а
также петрогенные (Mg, K, Mn, V, Ti, Ba). Суммарное
их содержание значительно варьирует от 0.001 до
5000 ppm (от 1•10-7 до 0.5 вес. %). Минимальные
концентрации характерны для Ве, In, REE (Tb, Ho,
Tm, Lu), Ta, W, Ag, Au, U. Их содержание изменяется
от 0.001 до 0.8 ppm (от 1•10-7 до 8•10-5 вес. %).
Максимальные концентрации характерны для Mg, Ti,
Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Sb, содержание которых
колеблется от 3-5 до 1200 ppm (от 0.0003 до 0.12 вес.
%) как в дисульфидах железа магматических, так и
осадочных комплексов. При этом наблюдаются
значительные вариации содержания примесных

элементов в них в зависимости от условий
минералообразования.
Содержание
большинства
некогерентных
элементов в дисульфидах железа осадочных
комплексов довольно близка к магматическим
образованиям
и
характеризуется
одинаковым
элементным составом, что косвенно указывает о
геохимическом их «родстве». С геохимической точки
зрения их можно рассматривать как конечные
продукты геохимической эволюции породных
комплексов, и они косвенно отражают геохимический
фон вмещающих их пород. Это в свою очередь
указывает на то, что Горный Крым представлял собой
единую геохимическую провинцию, сформированную
в течение мезо–кайнозойского этапа его развития [8].
Несмотря на близость элементного состава примесей
дисульфидов железа интрузивных и гидротермальных
образований с дисульфидами железа из осадочных
комплексов, выявлены значительные различия в их
концентрациях. Содержание таких элементов, как
Mg,Sc, Ti, V, Mn, Zn, Cr, P, Zr, Y, Ba, Th, REE,
значительно выше в дисульфидах железа эндогенной
природы, чем осадочных комплексов, что хорошо
видно на спайдерграммах (рис.2). Несколько
повышенное их содержание связано с тем, что цинк в
магматических образованиях концентрируется в
полевых шпатах, а остальные элементы этой группы
(Zr, Cr, Ti, Mn и P) в темноцветных минералах и
слюдах [1 и др.]. Однако для Ni отмечается обратная
тенденция,
его
максимальные
концентрации
выявлены в пирите из осадочных (достигают 840
ppm), чем в пирите эндогенных комплексов (средние
значения составляют 1-10 ppm). Подобная тенденция
так же характерна для Mo (пирит магматических
пород – 0.02-6.7 ppm, осадочных – 4.8-40.5 ppm), Ge
(пирит магматических пород – 2.0-5.3 ppm, осадочных
– 3.5-7.2 ppm). При этом важно подчеркнуть, что для
отдельных элементов–примесей (Be, Sn, Au, W)
близкие значения концентраций не корреллируются с
условиями образования. В дальнейшем было
выявлено, что спектры распределения REE в них
достаточно четко дифференцированы в зависимости

Рис.1. Места исследований дисульфида железа в мезо–кайнозойских осадочных и магматических
комплексах Горного Крыма, сформированных в орогенную или субплатформенную фазы его развития.
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Таблица

№

Номер
образца

Геохимические типы пиритов и их местонахождения
Место отбора
Характеристика вмещающих пород

Возраст
отложений

Группа А – «пирит магматических комплексов»
1

Кр-5

2

Кр-13

3

Кр-12

4

Кр-7

г. Аюдаг

Габбро-диорит

J2
J2

Симферопольское
водохранилище
(Бахчисарайский район)

Контактовая зона дайки габбродолеритов в меланже
Песчаники

J2?
К1h1

Группа В - «пирит осадочных комплексов»
5

ПК-5а/06

Поверхность трещины в известняках

J3t

Известняки светло-серые, крепкие,
чистые, плотные
Известняки

K2s
K2cp

50/09

Карьер Мраморный,
северный склон плато
Северо-Западная окраина
села Трудолюбовка
Южная окраина
с. Скалистое, левый берег
(стенка)
с. Трудолюбовка, стенка)

6

ПК-9/06

7

49/09

8

Известняки

K2cp1?

9

ПК-12/06

Южный склон горы

Пачка глин и известняков

E2i-E2l

10

67/09

Восточная окраина
Пачка глин и известняков
г. Бахчисарая, вершина
промоины
Группа С - «пирит осадочных комплексов»

E2i-E2l

11

Кр-1

Окрестности Феодосии
Глинистые известняки
Группа D – «смешанный тип»

12

ПК-14/07

(юго-западный склон)

прожилки в роговиках зоны

J2bj?

13

Кр-8

карьер

жилы в туфолавовой толще

J2bj?

14

Кр-10

Карьер «Лозовое»

жилы в туфолавовой толще

J2bj?

15

Кр-9

Известняки

J3

от состава вмещающих породных комплексов
(эндогенных или осадочных) и соответственно
условий их образования, и в этом смысле имеют
индикаторное значение. Однако обращают на себя
внимание различия в распределении REE в пиритах с
микровключениями марказита из гидротермальных
жил в туфолавовых толщах средней юры близко
расположенных
карьеров
Петропавловский
и
Лозовое. Можно предположить, что этот факт
косвенно указывает на различное происхождение
источников
гидротермальных
растворов,
сформировавших эти жилы, но для подтверждения
требуется проведение дополнительных исследований.
При анализе распределения элементов-примесей на
спайдерграммах были выделены три основные
геохимические группы пирита
А,
В, С и
дополнительная группа D, каждая из которых
характеризуется
своим
типом
распределения
элементов по отношению к хондриту с однотипным

K1b

положением максимумов и минимумов концентраций.
Группа А – «пирит магматических комплексов»
характеризуется:
одинаковым
рисунком
распределения содержания редких и редкоземельных
элементов, повышенным уровнем их содержания
относительно хондрита (5–10 хондритовых уровней),
и наличием характеристических минимумов и
максимумов – обогащение Ba, Th, Sb, REE и
обеднение Ti, Eu, Sr, Nb, Rb (рис. 2А). К этой группе
относятся пирит из габбро-диоритов (г. Аюдаг),
плагиогранитов (г. Кастель), кластолитов дайки
габбро-долеритов (в меланже таврического флиша в
районе
Симферопольского
водохранилища).
Исключение составляет пирит из песчаников
готеривского яруса нижнего мела (село Верхоречье,
Бахчисарайского района).
Группа В – «пирит
осадочных комплексов» – отличается более низким
средним содержанием редких и редкоземельных
элементов относительно хондрита (1–6 хондритовых
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уровней), незначительным (по сравнению с
хондритом) обогащением Th, U, Sb, обеднением Ti.
Большинство редких и редкоземельных элементов
имеют концентрации приближенные к хондритовым
(рис. 2В). К данной группе относятся пириты
карбонатных пород мезо–кайнозойского комплекса:
от известняков титонского яруса верхней юры до
известняков лютетского яруса эоцена. Группа С –
пирит характеризуется минимальными содержаниями
элементов–примесей на уроне ниже хондритового (1–
0.1) при незначительном обогащении Ba, Th, Sb, Gd,
Li, Lu и обеднении Nb, Rb, Yb (см. рис. 2С). Данное
распределение элементов свойственно пиритам из
глинистых известняков берриасского яруса нижнего
мела из окрестности г. Феодосии, что возможно
связано с территориальной сопряженностью при его
формировании с нижележащими осадочными и
эндогенными комплексами восточной части Горного
Крыма с несколько иным геохимическим фоном в
отличие от центральной части. Группа D объединяет
переходные геохимические типы пирита (рис. 2D, E,
F), которые по содержанию элементов-примесей (по
отношению к хондриту) и характеристическим
максимумам и минимумам занимают промежуточное
положение между основными группами. В эту группу
попали пириты гидротермального происхождения и
один из осадочного комплекса. Пирит из карбонатных
прожилков
ороговикованных пород таврической
серии
(T3-J1tv)
из
экзоконтактовой
зоны
плагиогранитов юго-западного склона г. Кастель (рис.
2D)
характеризуется
повышенным
уровнем
содержания редких и редкоземельных элементов
относительно хондрита, близким к пиритам группы А,
но с другими характеристическими максимумами и
минимумами. Он немного обогащен Th, U, REE, Eu,
Sb, и обеднен Ti. Две переходные разности
дисульфидов железа – пирит с микровключениями
марказита из гидротермальных жил в туфолавовых
толщах средней юры (карьеры Петропавловский и
Лозовое) отличаются низким содержанием элементовпримесей (ниже хондритового уровня) и обогащением
Sb (рис. 2F). Для пирита из тектонической трещины,
рассекающей известняки верхней юры, при среднем
содержании
элементов-примесей
(рис.
2Е),
характерно
существенное
обогащение
Sr
и
незначительное содержание Ba, Th, U, Sb
относительно хондрита. Отметим, что для всех типов
пирита характерен максимум Sb и минимум Ti
относительно хондритового уровня.
Прецизионные исследования дисульфидов железа
центральной (Лозовская зона смятия) части Горного
Крыма показали, что: 1) пирит осадочных комплексов
широкого возрастного диапазона (от T3-J1tv до Е22l)
характеризуется одним и тем же видовым составом
элементов–примесей и близкими значениями их
содержания и 2) он наследует геохимические черты
пирита магматических комплексов. Геохимическая
однородность их состава указывает на то, что: а)
источником
элементов-примесей
пирита
разновозрастных осадочных комплексов являлись
одни и те же магматические образования и б)
формирование
пирита
было
сопряжено
в
пространстве с комплексами эндогенной природы в
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результате «сбрасывания» элементов [1] на отдельных
этапах геологической истории региона. Это было
обусловлено существенным влиянием тектонического
фактора и связанного с ним формирования
гидротермальных и петрогенно–водных растворов,
циркулировавших
по
вновь
возникшим
тектоническим трещинам [9], в меньшей степени –
при денудации и размыве эндогенных образований и
отчасти
осадочных
комплексов.
Это
могло
происходить на завершающем этапе киммерийской и
в альпийскую фазы тектогенеза, в связи с
формированием
сначала
Горно–Крымского
структурного
комплекса
складчато–покровного
строения,
позднее
«…неотектонически
переработанного
с
развитием
альпийских
дислокаций…» [5, с. 29].
При электронно-микроскопических исследованиях на
сканирующем электронном микроскопе JSM–6400
пирита
разного
генезиса
были
выявлены
микровключения контрастного состава. В пирите из
прожилков ороговикованных пород T3-J1tv из
экзоконтакта плагиогранитов (г. Кастель, ЮБК)
обнаружен
широкий
набор
микровключений
разнообразных минералов:
карбонатов (кальцит,
сидерит), фосфатов (апатит, флоренсит), сульфидов
(халькопирит, пирротин, сфалерит) рутила, циркона.
Их присутствие и определяет геохимический тип
пирита. В плагиогранитах (г. Кастель) кристаллы
пирита
насыщены
многочисленными
полиминеральными микровключениями размером 20150 мкм и минеральными включениями размером 310 мкм. В их полиминеральных включениях и в виде
отдельных зерен установлены монацит и ксенотим (с
широким набором лантаноидов), апатит, рутил,
циркон, альбит и хлорит. В габбро-диоритах г. Аюдаг
кристаллы
пирита
также
насыщены
многочисленными
полиминеральными
микровключениями (20-150 мкм) и минеральными
включениями (3-10 мкм). В полиминеральных
включениях и в виде отдельных зерен в пирите
установлена следующая ассоциация минералов:
монацит, ксенотим, апатит, рутил, циркон (единичные
зерна), альбит, хлорит. Монацит и ксенотим
встречаются в единичных зернах размером 50-100
мкм. В обоих минералах присутствует широкий набор
лантаноидов. Пирит из мраморизованных известняков
титонского яруса верхней юры характеризуется
минимальным количеством микровключений, среди
которых установлены единичные зерна кварца,
альбита и апатита размером не более 10 мкм.
Состав
минеральных
микровключений
в
дисульфидах железа различных породных комплексов
достаточно хорошо увязывается с составом
элементов–примесей, установленных методом LAICP-MS. Они в определенной мере являются
отражением минерального состава и геохимической
специализации вмещающих их пород. Обращает на
себя внимание практически одинаковый набор
микровключений акцессорных минералов в пирите из
плагиогранитов г. Кастель и габбро-диоритов г.
Аюдаг – монацит, ксенотим, апатит, циркон, рутил, и
их общая фосфатно-редкоземельная специализация,
плагиогранитов с вмещающими их
породами

Рис.2. Спейдерграммы показывающие что содержание таких элементов, как Mg, Sc, Ti, V, Mn, Zn, Cr, P, Zr, Y, Ba, Th,
REE в дисульфидах железа эндогенной природы, значительно выше чем в дисульфидах железа осадочных комплексов.

таврической серии (T3-J1tv). Вместе с тем, монацит и
циркон из пирита плагиогранитов, в отличие от
габбро-диоритов, содержат примесь Th, реже U, а в
которая
проявляется
и
в
контактовометасоматических роговиках из экзоконтактаапатите
из пирита габбро-диоритов установлена примесь Cl.
Одинаковый набор минеральных микровключений
плагиогранитов (г. Кастель) и габбро-диоритов
(г.Аюдаг)
также
косвенно
подтверждает
о
существовании единого магматического очага.
В пирите осадочных комплексов и во вмещающих
его породах обнаружен практически идентичный
набор устойчивых акцессорных минералов – монацит,
циркон, апатит, рутил, минерально-геохимические
особенности которых сопоставимы с пиритами из
магматических пород. Микроассоциации включений
в пирите осадочных и магматических комплексов в
определенной
мере
являются
отражением
минерального
состава
и
геохимической
специализации
вмещающих
его
пород.
Следовательно,
распределение
редких
и
редкоземельных элементов–примесей в пирите
различных (по составу, строению, генезису и
возрасту) породных комплексов является уникальным
маркером его генезиса, наряду с минеральными
ассоциациями микровключений.

Типоморфное значение для пирита имеет
отношение Co/Ni, широко используемое в качестве
геохимического индикатора условий его образования.
Содержание Ni и Co превышает кларковое на 1-2
порядка и колеблется в широких пределах (г/т): Co –
от 1.5 до 189, Ni – от 1.6 до 841, хотя в пиритах из
габбро-диоритов и плагиогранитов эти элементы
находятся на уровне кларка для магматических пород.
Наблюдаются значительные вариации содержаний
данных элементов и в пиритах одной генетической
группы – магматической, гидротермальной и
осадочной, причем в этом ряду средние значения для
Co уменьшаются, а для Ni увеличиваются.
Соответственно отношение Co/Ni уменьшается от 51
в пирите магматических комплексов до 3.3 в пирите
из гидротермальных образований и 0.21 в пирите
осадочных комплексах. Максимальные концентрации
Ni наблюдаются в пирите осадочных комплексов.
Примечательно, что пириты из тектонической
трещины, рассекающей верхнеюрские известняки,
обеднены Ni и Co по сравнению с остальными, а
пирит из песчаников готеривского яруса нижнего
мела отличается повышенным содержанием Pb.
Идентичный характер распределения элементовпримесей в пирите большей части изученного
стратиграфического разреза осадочного комплекса
Горного Крыма указывает на постоянство состава
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источников сноса этих элементов, которым являлись
породы основного состава и образования коры
выветривания по ним, так как на всем протяжении
осадконакопления мезо-кайнозойских карбонатных
отложений в пиритах присутствуют типоморфные
элементы этих пород (Ni и Co). Типоморфные
элементы пород ультраосновного и кислого состава,
за исключением Pb, отсутствуют [4]. Почему пириты
из осадочных комплексов, начиная с готеривского
яруса нижнего мела, значительно обогащены Ni, если
пириты из магматических пород на три порядка
обеднены этим элементом? Возможным объяснением
этого феномена является поступление Ni в бассейн
седиментации из кор выветривания, которые были
развиты
по
основным
породам
в
эпоху
континентального развития территории Горного
Крыма в доваланжин-готеривское время раннего
мела. Однако не исключено его поступление из зоны
Предгорной коллизионной сутуры с офиолитами [10].
Дополнительную информацию к уточнению
геохимических особенностей дисульфидов железа, а
именно пирита каждой из групп и их индикаторного
значения дает анализ распределения REE –
редкоземельных элементов (рис.3).
Нормированные по хондриту спектры REE пирита
магматических
пород
имеют
слабо
фракционированное
распределение
и
характеризуются Eu аномалиями (см. рис. 3А). При
этом, пирит из габбро-диоритов обогащен REE по
сравнению с пиритом из плагиогранитов (36 и 8 г/т
соответственно), легкими – LREE (LaN/YbN = 2.1) и
средними REE (LaN/SmN = 2.0) относительно
тяжелых – HREE (GdN/YbN = 0.7), имеет дефицит Eu
(EuN/EuN*= 0.16). Пирит из плагиогранитов
несколько обогащен средними REE (LaN/SmN = 1.3)
относительно легких LREE (LaN/YbN = 0.83) и
тяжелых HREE (GdN/YbN = 0.6) с аналогичным
дефицитом Eu (EuN/EuN* = 0.11). Редкоземельный
спектр пирита из кластолита дайки габбро-долеритов
в меланже пород таврического флиша (обр. КР-12)
имеет слабый отрицательный наклон. По суммарному
содержанию REE (16 г/т) он занимает промежуточное
положение, заметно обогащен LREE (LaN/YbN = 7.6)
и средними REE (LaN/SmN = 4.7) относительно HREE
(GdN/YbN = 1.0) и отличается наличием
положительной аномалии Eu (EuN/EuN* = 1.58).
Положительная Eu–аномалия свидетельствует о
близости
источника
поступления
вещества,
связанного с гидротермальными растворами, и о
восстановительных условиях среды диагенеза во
вмещающих осадочных породах [2, 3]. Кроме того,
для всех пиритов осадочного комплекса характерно
наличие отрицательной аномалии Ce, характерной
для окисленных вод океана [6, 7], что указывает на
участие океанских вод в формировании осадочных
отложений Крыма, признаки которого наследуются
пиритами. Из этого следует, что спектры
распределения REE в пиритах осадочных и
магматических
комплексов достаточно четко
дифференцированы в зависимости от генезиса
вмещающих его толщ и соответственно условий их
образования, и в этом смысле имеют индикаторное
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значение.

Рис.3. Распределения REE – редкоземельных элементов
в пирите.

Дисульфиды железа осадочных и магматических
комплексов Горного Крыма характеризуются одним и
тем же видовым составом элементов–примесей и
относительно близкими значениями их содержания.
Значения индикаторных отношений (Th/Co-La/Sc, ScTh/Sc, Co/Ni) позволили заключить, что источником
элементов-примесей в пиритах осадочных комплексов

центральной части Горного Крыма, как и в самих
вмещающих отложениях, служили одни и те же
магматические породы основного и среднего состава,
сформировавшие единую геохимическую провинцию
бассейна осадко– и породообразования. Соотношения
кобальта и никеля в пиритах магматических и
осадочных комплексов указывает на участие
продуктов
кор
выветривания
доваланжин–
готеривского
времени
раннего
мела
при
формировании геохимического облика провинции.
Минералогические особенности дисульфидов железа
и геохимическая специализация различных по
способу образованию вмещающих их породных
комплексов Горного Крыма отражается в составе
минеральных включений и элементов–примесей в
пирите и пирите с микровключениями марказита.
Состав эндогенных и осадочных комплексов служит
"петро–литогенетическим"
фактором
при
формировании
геохимических
особенностей
сульфидной минерализации, помимо основного,
тектонического фактора. Эта связь наиболее
проявлена
на
уровне
детального
анализа
распределения
редкоземельных,
редких
и
индикаторных примесей в дисульфидах железа
магматических и осадочных комплексов Горного
Крыма.
Различное
структурное
состояние,
типоморфизм и геохимическая специализация
дисульфидов железа из разных (по возрасту,
строению и генезису) породных комплексов
центральной и восточной части Горного Крыма
хорошо согласуется с историей становления его
структуры, а также петрофондом вмещающих их
пород.
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Семенюк М.П., Ніколаєнко В.І., Юськів Ю.В.
ВИРАЖЕНІСТЬ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ СТРУКТУР У СУЧАСНОМУ І ПОХОВАНОМУ РЕЛЬЄФІ
ІНГУЛЬСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
Докембрійські структури Інгульського мегаблоку
УЩ були глибокоденудовані у пізньому протерозоїфанерозої. Їх вираженість у сучасному і похованому
(ранньопалеогеновому)
рельєфі
ускладнена
процесами не успадкованого неотектогенезу і
субпаралельної акумуляції. Детальні морфоструктурні
дослідження дозволяють ідентифікувати розломні,
розломно-блокові та кільцеві структури, які
контролювали формування концентрацій натрійуранової мінералізації.
В Інгульському мегаблоці Українського щита,
обмеженого
із
заходу
глибинною
БузькоМиронівською зоною розломів, зі сходу КриворізькоКременчуцьким глибинним розломом, зосереджена
переважна більшість ендогенних уранових родових
України. Фактично тільки у межах цього мегаблоку
провадиться промисловий видобуток уранових руд в
натрієвих метасоматитах на Жовторічинському,
Мічурінському та Ватутинському родовищах і

планується
його
розгорнути
на
потужному
Новоконстянтинівському родовищі з поступовим
відпрацюванням розташованих поряд Лісового,
Докучаєвського та Літнього.
В майбутньому передбачається енергетична
залежність України від запасів сировини для ядерного
палива атомних станцій, дана проблема спонукає до
розширення
оціночно-пошукових
робіт
з
використанням геолого-структурних, геофізичних,
петролого-мінералогічних , геохімічних і структурногеоморфологічних досліджень тощо.
Використання
структурно-геоморфологічних
досліджень для структурного аналізу і виявлення
ознак рудоконтролюючих структур в межах
глибокоденудованих докембрійських районів (УЩ) є
спірним питанням, але для умов локалізації
зруденіння особливе значення мають орогенні
структури, які формуються на заключних стадіях
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геосинклінального розвитку та в емохи тектономагматичної активізації [1].
З огляду на таку думку ефективні структурногеоморфологічні дослідження для металогенічного
аналізу можуть бути тільки в регіонах з рельєфом,
який відображає структури, сформовані в фанерозої.
Детальні
дослідження
просторової
кореляції
структурних неоднорідностей рельєфу, як то розломи
та розломні зони, розломно-блокові і кільцеві
структури із особливостями сучасного та похованого
рельєфу поверхні кристалічного фундаменту та його
кори
звітрювання
показали
низки
суто
геоморфологічних ознак тих чи інших структур в
будові сучасного і похованого рельєфу [6,7,8,9]
Таким
чином,
враховуючи
металогенічну
кристалізацію Інгульського мегаблоку УЩ, а також
те, що родовище натрій уранової формації
контролюється
різноманітними
структурами
докембрію, виявлення таких структур з залученням
морфо структурного аналізу не втрачає своєї
актуальності.
Інгульський мегаблок виділяється серед інших
структур подібного рангу за багатьма ознаками
автономного тектонічного розвитку, так і наявністю
уранового зруденіння промислового типу, який
відсутній на сусідніх мегаблоках та геоструктурах.
Ознаками автономного розвитку Інгульського
мегаблока, який знаходиться у центральній частині УЩ,
є: широкий розвиток у його межах процесів гранітизації;
утворення у його західній частині обширного мінімуму
сили
тяжіння
(Соколівського),
частково
скомпенсованого процесами денудації і підтоку
мантійної речовини впродовж тривалого періоду;
випереджуючими
сусідні
блоки
здійманнями,
починаючи із часу завершення основних етапів
гранітизації й триваючими по цей час [10].
Унікальністю цього блоку є також наявність у
його межах різних типів ендогенного уранового
зруденіння: ультраметаморфічного − пегматити та
лужні породи; гідротермального − метасоматичні
калійнатрій-уранова
формації
в
лужних
метасоматитах); жильного − у кремнієво-залізистих
породах та інфільтраційного [2]. До умовно
ендогенних можна віднести й відомі рудопрояви,
пов'язані з структурами неузгодження, віднесені до
класу метаморфізованих (у метаконгломератах,
пісковиках, сланцях тощо).
Окремий клас уранового зруденіння складає низка
екзогенних родовищ урану, приурочених до
похованих палеодолин (переважно крейдового та
палеоценового
віку),
врізаних
у,поверхню
кристалічного фундаменту УЩ та його кори
звітрювання й виповнених і перекритих комплексом
морських та континентальних відкладів більш
пізнього віку.
Фактично усі зазначені вище різні типи
ендогенного уранового зруденіння на Інгульському
блоці, за виключенням уранової мінералізації,
пов'язаної із структурами неузгодження, значною
мірою контролюються тектонічними структурами
різних порядків і форм проявленості на поверхні
похованого рельєфу фундаменту та його кори
звітрювання і сучасному рельєфі, які й утворюють
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низку різноманітних морфоструктур. За формами
проявленості таких структур у похованому та
сучасному рельєфі і за результатами структурногеологічного
дешифрування
різномасштабних
матеріалів дистанційних зйомок земної поверхні
(багатоканальних
різномасштабних
косморадіолокаційних
та
аерофотознімків
й
крупномасштабних топографічних карт) виділені
лінійно-плошинні,
розломно-блокові,
купольні,
кільцево-купольні та кільцеві морфоструктури.
Лінійно-площові морфоструктури виражені у
сучасному рельєфі та на матеріалах дистанційних
зйомок системами лінійних форм та елементів
рельєфу і
лінеаментами різної
протяжності
ландшафтного походження, які у своїй переважній
більшості є відображенням на експонованій поверхні
різнопорядкових
та
різновікових
розривних
порушень,
як
залікованих
гідротермальними
процесами, так і розкритих у результаті та на різних
етапах свого геологічного розвитку. Вони згруповані
у відносно вузькій смузі (5-30 км), включно із
розривами зони геодинамічного впливу головного
диз'юнктиву, перетинаючи Інгульський мегаблок у
межах УЩ і у багатьох випадках суміжні
однопорядкові або і більш крупні геоструктури
(Придніпровський, Росинсько-Тікичський мегаблоки
УЩ, ДДЗ, Причорноморську западину тощо; тобто
вони мають наскрізний характер (рис. 1). До таких
структур відносяться граничні субмеридіональні:
Криворізько-Кременчуцький глибинний розлом і
Бузько-Миронівська зона розломів; субширотні
Суботсько-Мошоринська, Девладівська і ПівденноКриворізько-Нікопольська зони розломів. Крупною
лінійно-площовою морфоструктурою є система
узагальненого
субмеридіонального
простягання,
утворена Кіровоградською та Інгуло-Кам’янкською
зонами розломів. Площини розривних порушень
Кіровоградської зони мають переважно східні
азимути падінь під кутами 75-85º, тоді як у ІнгулоКам’янкської зони – поряд із субвертикальними,
почасти східними на багатьох ділянках зустрічаються
західні азимути падінь розривів. Тобто, зазначена
крупна
лінійно-площова
структура
має
однокореневий характер.
Дещо відмінні у цьому відношенні лінійно-площові
Звенигородсько-Аннівська
та
Новомиргородська
морфоструктури субмеридіонального простягання, які
фрагментарно прослідковуються на окремих ділянках та з
більшою виразністю у субширотній зоні тектонічного
контакту Корсунь-Новомиргородського плутону і
Новоукраїнського
масиву.
Новомиргородська
морфоструктура має тенденцію до збільшення
горизонтальної потужності і поступового затухання у
південному напрямку
Загалом,
Звенигородсько-Аннівську
і
Новомиргородську морфоструктури за відслідкованими
параметрами можна віднести до внутріблокових, при
тому, що остання з них, можливо, є рудоконтролюючою
щодо низки крупних родовищ натрій-уранової формації
(Новокостянтинівського, Лісового, Докучаєвського та ін.)
і рудо проявів (при найми, просторово співпадає з ними).
Координуючись
з
результатами
детальних
геологопошукових та геологорозвідувальних робіт

можна зробити висновок, що більшість лінійноплощових морфоструктур, окрім неотектонічно
активізованих розривних порушень, просторово
пов’язаних з різнопорядковими зонами розломів,
складаються також із «залікованих» рудопідводячих,
рудорозподілюючих
та
рудоконцентруючих
порушень, які структурно різною мірою в залежності
від умов та наявності геохімічних бар’єрів
контролювали процеси натрієвого метасоматозу і
наступного уранового рудогенезу, при тому, що
основними концентраторами рудної мінералізації
були тектоно-метасоматичні зони [2].
Розломно-блокові морфоструктури проявлені як у
сучасному рельєфі, так і у геологічній будові
кристалічного
фундаменту.
Переважно
це
різномасштабні полігональні масиви гранітизованих
вулканогенно-осадових порід різної конфігурації,
обмежені різноорієнтованими розривами. Такі масиви
(Шполянський, Долинський, Новгородківський та ін.)
виступають у сучасному й похованому рельєфі
фундаменту та його кори вивітрювання в якості
локальних вододілів (рис. 1, рис. 2), а обмежуючі їх
розломи у багатьох випадках продовжуються на
суміжних площах. Зазначений генетичний тип
розломів тісно пов’язаний з формуванням та
становленням масивів гранітоїдів [4]. Ці розломи у
своїй більшості приурочені до екзо- та ендоконтактів
масивів суттєво калієвих мікроклінових гранітів і
простягаються узгоджено з вміщуючою мігматитгнейсовою товщею. У плані ці розриви в одних
випадках прямолінійні і являють собою суцільні
смуги дроблення і мілонітизації; в інших – вони
проявлені серією переривчастих тріщин.
Відсутність цілковитої просторової кореляції на
рівні
сучасного
ерозійного
зрізу
контурів
гранітизованих порід і обмежуючих гранітмігматитові
масиви
лінійних
морфоструктур,
представлених переважно розробленими річковими
долинами, пояснюється незавершеною препарацією
цих масивів денудаційними процесами, тобто
знаходженням їх глибинних частин у завуальованому
стані під частково перекриваючою такі масиви
гнейсо-сланцевою товщею.
Купольні,
кільцево-купольні
та
кільцеві
морфоструктури широко представлені у будові
кристалічного фундаменту та особливостях сучасного
і похованого рельєфу. Їх загальною організуючою
основою є наявність дугових обмежень (форм
рельєфу,
лінеаментів)
і
центробіжного
або
центроспрямованого
напрямку
дренуючих
ці
морфоструктури ерозійних форм рельєфу. У
поперечному розрізі зазначені морфоструктури
різняться відповідно випуклим, випукло-увігнутим й
увігнутим профілем. За параметрами ця категорія
морфоструктур поділяється за розмірами на порядки:
від Кіровоградської мегаморфоструктури, внутрішня
будова якої ускладнена багатьма дрібнішими
(дочірніми) концентричними структурами і розміри
якої у поперечнику сягають 170-180 км [3] до
Товмачської і Нечаївської (11-12 км) та групи дрібних
купольних морфоструктур біля с. Тарасівка
(Північно-Тарасівської та Південно-Тарасівської) з
розмірами у поперечнику 5-6 км, розташованих на

північ від Чичиркозівської кільцево-купольної
морфоструктури (рис. 3).
Доречно відзначити, що характерною особливістю
кільцево-купольних морфоструктур є наявність у їх
осьовій частині депресії, приуроченої до потужної
дрени, в якості якої виступає розроблена річкова
долина,
пов’язана
з
розломно-тріщинними
структурами. Зокрема, увігнутість центральної
частини
Чичиркозівської
кільцево-купольної
морфоструктури забезпечується річковою долиною,
яка просторово успадкувала зону ЗвенигородськоАннівського
розлому.
Центральна
частина
Криничуватської кільцево-купольної морфоструктури
дренується долиною р. Березівка, яка змінює у межах
зазначеної структури свій генералізований напрямок з
південно-західного-південного на південно-східний з
набуттям першого, нижче за течією, вже поза межами
Криничуватської морфоструктури (рис. 4). В полі
сили тяжіння таким морфоструктурам відповідають
локальні гравітаційні мінімуми ізометричної, округлої
або овальної форми, які викликані гранітоїдами,
щільність яких на 0,06-0,16 г/см³ менша порівняно із
вміщуючими породами гнейсо-сланцевої товщі.
Деякі
купольні
і
кільцево-купольні
морфоструктури відображені у магнітному полі
позитивними
аномаліями
округлої,
овальної,
дугоподібної
або
напівкільцевої
форми,
розташованими
навколо
центральних
частин
морфоструктур. Зазначені вище перші три форми
магнітних аномалій пов’язані з гранітоїдами,
насиченими дрібними тілами діоритів та кварцових
діоритів [4].
У генетичній основі купольних та кільцевокупольних
морфоструктур,
виражених
у
гравітаційному полі позитивними аномаліями,
домінуючими слід вважати процеси термохімічного
плюму на заключних стадіях гранітизації вихідних
вулканогенно-осадових порід, у тому числі і таких,
що
зазнали
гнейсофікації.
Відпрепаровані
довготривалою денудацією і виведені на сучасний
рівень ерозійного зрізу вони зберігали тенденцію до
випереджуючих здіймань, а почасти завдяки також
своїм відносно більш стійким до денудації
петрологічним особливостям, купольні й кільцевокупольні структури набули сучасних морфологічних
рис.
Ці структури за морфологічними особливостями,
геологічною будовою, механізмом формування тощо,
були виділені у самостійний генетичний тип [4], який
широко представлений саме у межах Інгульського
мегаблока.
Таке
територіальне
розміщення
зазначених
структур
пояснюється
цими
ж
дослідниками розвитком на мегаблоці унікальних за
масштабами
та
інтенсивністю
процесів
ранньопротерозойського
ультраметаморфізму
й
гранітоутворення в умовах амфіболітової фації. У їх
внутрішній будові простежується петрологічна
зональність, коли від центральних частин до
периферії, крупнозернисті різності гранітоїдів
змінюються
меланократовими
різнозернистими
гранітами з рештками гнейсового субстрату і далі –
смугастими
мігматитами
й
мігматизованими
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Рис. 1 Долинська розломно-блокова
блокова морфоструктура
(геологічна ситуація показана за матеріалами КП
„Кіровгеологія”, геологічне завдання 52-80, Сухінін О.М.,
Кожіна Е.О., 1991): 1 – генералізовані напрямки долини р.
Березівки (на заході) і р.
р Боковеньки (на сході),
обмежуючих Долинський масив гранітоїдів
гранітоїдів; 2 – центробіжні
ерозійні форми в контурі Долинського масиву; 3 – апікальна
частина морфоструктури; 4 – Криничуватський купол; 5 –
гранітоїди кіровоградсько-житомирського
житомирського комплексу; 6 –
новоукраїнські порфіробластові
астові граніти
граніти; 7 – чарнокіти
новоукраїнського комплексу; 8 – гнейси і кристалосланці
інгуло-інгулецької серії; 9 – розривні порушення,
субузгоджені з простяганням текстурних елементів
вміщуючих порід; 10 – фрагмент Девладівсько-Бутівської
Девладівсько
наскрізної морфоструктури; 11 – лінія геологічного розрізу.

Рис. 2. Геологічний розріз по лінії А–Б
Б: 1 – неогенчетвертинні відклади; 2 – новоукраїнські порфіробластові
граніти; 3 – полігенні мігматит-гранітоїдні
гранітоїдні утворення
кіровоградсько-житомирського комплексу; 4 – гнейсовокристалосланцеві утворення інгуло-інгулецької
інгулецької серії

гнейсами.
Низка
таких
відносно
сно
дрібних
морфоструктур
(Шендерівська,
Шендерівська
Північно
Північнота
Південно-Тарасівська, Чичиркозівська, Надлацака,
Глодоська та інші) може групуватись у вузькій смузі
(10-20 км), орієнтованій у визначеному напрямку
(північ-захід-північ), який відповідає простяганню
шарніра крупної антиклінальної складки у породах
догранітизаційного субстрату (рис.
рис. 5), утворюючи
своєрідний
вал
гранітизації
(Шевченківсько
ШевченківськоБерезівський) [4].
Суто кільцеві морфоструктури – це переважно
відносно молоді (мезо-кайнозойські)
кайнозойські ізометричні або
овальні напівкільцеві утворення різного генезису,
почасти
дискусійного
характеру
(Бовтишська
западина). Низка дрібномасштабних морфоструктур
зтакою морфологією пов’язана
язана з локальними
концентричними максимумами гравітаційного поля й
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Рис. 3. Вираженість у сучасному
учасному рельєфі фрагменту
Шевченківсько-Березівського
Березівського гранітизаційного валу: 1 –
дугові ерозійні форми, обмежуючі апікальні ділянки
Північно- і Південно-Тарасівських
Тарасівських купольних структур; 2 –
виположені уступи в рельєфі; 3 – дугові ділянки локальних
вододілів; 4 – долина р. Шполка на ділянці обгинання групи
дрібних куполів; 5 – концентрація ерозійних форм на
периферійних ділянках дрібних куполів (стрілки вказують
напрям водного стоку);6 – дешифровані склепіневі ділянки
дрібних куполів.

може бути ідентифікована
ана як докембрійські
структури, за наявністю у їх центральній частині
основних, ультраосновних або залізисто
залізисто-кременистих
порід,
утворюючих
локальний
максимум
гравітаційного
поля
(Жовтоводська
Жовтоводська
кільцева
морфоструктура).
Підсумовуючи викладений матеріал, щодо
вираженості докембрійських структур (в тому числі
рудоконтролюючих) у сучасному і похованому
рельєфі поверхні фундаменту Інгульського мегаблока,

можна констатувати що детальні дослідження
особливостей та аномалій рельєфу доволяють
встановити індикативні ознаки розлом них, розломноблокових та кільцевих структур докембрію. Це
створює нові можливості для виявлення як
регіональних так і локальних структур кристалічного
фундаменту закладених у докембрії і завуальованих
більш пізнішими процесами тектоногенезу пунктів: М
– Моринці; Ш – Шевченкове;
Шевченкове Ч – Чичиркозівка; В –
Ватутіне.

Рис.
4.
Криничуватська
кільцево-купольна
морфоструктура
Граніт-мігматитові
мігматитові
утворення
кіровоградсько-житомирського
житомирського комплексу
комплексу: 1 – гранітоїди
Волинського масиву, 2 – апліто-пегматоїдні
пегматоїдні граніти, 3 –
граніт-порфіри, 4 – мігматити, 5 – гнейси і кристалосланці
інгуло-інгулецької серії, 6 – границі петрологічних
різностей, 7 – зона наскрізної Дев
Девладівсько-Бутівської
лінійно-площової морфоструктури. Населені пункти: Д –
Долинська, К – Криничуватка.

Рис.5. Вираженість у сучасному рельєфі північного
флангу Шевченківсько-Березівського
Березівського гранітизаційного
валу: 1 – дугові ділянки ерозійних форм,
форм 2 – границі площ з
різнотипним рельєфом, 3 – акумулятивно-денудаційні
акумулятивно
останці, ідентифіковані як дрібнокупольні структури, 4 –
купольні і кільцево-купольні
купольні морфоструктури:1
морфоструктури
–
Шендерівська, 2 – Чичиркозівська; 5 – ЗвенигородськоГаннівська зона розломів. Скороченні
ні назви населених
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Semenuk M.P.,, Nikolaenko V.I., Iuskiv Iu.V.
EXPRESSION OF PRECAMBRIAN STRUCTURES
IN MODERN AND BURIED RELIEF OF
INGULSKIY MEGABLOCK OF UKRAINIAN
SHIELD
Precambrian structure of Ingulskіy
Ingulsk
megablock of
Ukrainian shield were deeply denudation
in late
Proterozoic-Phanerozoic.
Phanerozoic. Their expression in the modern
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and buried (early Paleogene) relief were complicated by
process of neotectonic genesis. Detailed morphostructural
studies allow identificate fault, fault-block and circular

structures wich controlled the formation of sodium
concentrations
of
uranium
mineralization.

Сеньковський Ю. М., Шехунова С. Б.
НАНОМІНЕРАЛОГІЯ КРИПТОГЕННИХ СИЛІЦИТІВ КРЕЙДОВОГО ВІКУ. РОЗТОЦЬКОПОДІЛЬСЬКА КОНТИНЕНТАЛЬНА ОКРАЇНА МЕЗО-ТЕТІСА
Процеси океанської седиментації в крейдовому
періоді привели до сформування в Північній півкулі широтного Атлантико-Тетидного поясу альб-сеноманського
кремененагромадження,
східний
ареал
якого
простягається вздовж південно-західної окраїни СхідноЄвропейського сегменту континентальної окраїни МезоТетіса [1; 2; 4]. Лавинне кремененагромадження в цьому
ареалі було зумовлене дивергенцією океанічних вод та
розвитком приберегового апвелінгу [5]. Надходження
біогенів (SiO2, P, N) у фотичний шар сприяло бурхливому
розвитку зоо-фітопланктону та біоценозу з кремнієвою
функцією, скелетні рештки яких стали вихідним
матеріалом в процесі формування певних літологічних
відмін силіцитів (трепели, опоки, шерти, гези, спонголіти,
діатоміти та ін.). В альб-сеноманських силіцитах даного
регіону встановлені скелетні рештки діатомей,
силікофлягелят, кременистих губок (Desmospongia,
Lithistida, Hexactinellida, Ceoloptychium etс.).
Літологія
крейдових
силіцитів
СхідноЄвропейського сегменту Мезо-Тетіса досить широко
висвітлена в геологічній літературі, проте сучасними
наномінералогічними дослідженнями силіцити не були
охоплені. Наномінералогічні дослідження порід криптогенних силіцитів Подоло-Наддністрянської, Розтоцької
та Магурської областей Тетидного пояса кремененагромадження [3] було проведено комплексом прецизійних
методів,
зокрема
електронної
мікроскопії
та
рентгенівського мікрозондового аналізу. Дослідження
виконано в центрах колективного користування НАН
України на скануючих електронних мікроскопах JEOL6700F, JEOL-6490LV з інтегрованою системою
рентгенівського
мікроаналізу
WDS+EDS
INCA
ENERGY+ [7]. Застосування цієї прецизійної методики
дало можливість виявити досі невідомі для криптогенних силіцитів (трепел, опока) ультрамікроструктури
порід, наноструктури породоутворюючих мінералів,
ідентифікувати їх та визначити хімічний склад
інгредієнтів.
Породоутворюючими мінеральними складовими
криптобіогенних силіцитів є метастабільні поліморфні
фази SiO2 ряду опал-А → опал-кристобаліт (СТ-І, СТ-ІІ)
→ низькотемпературний кристобаліт (С) [3; 6]. В
парагенезі з наведеними модифікаціями SiO2 знаходяться аутигенні цеоліти, які в основному представлені
відміною гейландиту – кліноптилолітом.
Низькотемпературний кристобаліт є домінуючою
мінеральною складовою трепелів та опок (до 80 %). В
шліфах трепелів він виступає у вигляді оптично
ізотропного кремнезему глобулярної будови. В структурно-морфологічному відношенні за даними растровоелектронної мікроскопії SiO2 простежується у вигляді
сфероїдальних утворень діаметром 3-25 µm, які часто
складають гроноподібні агрегати. Поверхневий шар глобул складається з тонких плитчастоподібних кристаликів
кристобаліту (0,5-2 µm) серед яких спорадично поширені
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агрегати брусковидних кристаликів кліноптилоліту. В
морфологічному відношенні поверхні кристобалітових
глобул характеризуються наявністю певних типів наноструктур. До домінуючих відноситься ребриста, лускувата,
плитчасто-лускувата, чарункова та веретено-плитчаста.
До генетично неідентифікованих наноструктур відносимо
намисто- та веретеноподібну, які вірогідно є викопними
мінералізованими рештками бактеріальних форм.
Поряд з явноглобулярним типом кристобалітових
утворень
в
трепелах
поширені
ватоподібні
слабоструктуризовані
псевдоглобулярні
виділення
кремнезему. Останні, ймовірно, представляють собою
одну із метастабільних фаз SiO2 ряду опал-А → опалкристобаліт → кристобаліт.
Проведені наномінералогічні дослідження криптогенних силіцитів крейди південного заходу СхідноЄвропейської платформи підтверджують концепцію
кінетики
часової
трансформації
метастабільних
модифікацій SiO2 в платформових формаціях мезозойкайнозою [3]. Наявність в криптогенних силіцитах
метастабільних модифікацій SiO2 (опал-кристобаліт →
низькотемпературний кристобаліт) поруч з досконало
сформованими кристалами аутигенного кліноптилоліту
вказує на різновікове утворення цих двох породоутворюючих компонентів. Час формування кліноптилоліту
був значно коротший, ніж фази опал-кристобаліт →
низькотемпературний кристобаліт, період існування якої
в платформових осадових формаціях складає біля 12 х
107 років [3].
Виконані дослідження кременистих порід дозволили
перейти на якісно новий мікро- та нанорівень вивчення
процесів зародження та росту кристалічних фаз породоутворюючих мінералів, з’ясування первинної природи
седиментаційного
матеріалу,
кінетики
перебігу
постседиментаційних процесів на стадіях діагенезу та
катагенезу.
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Nanomineralogical study of cryptogenic silicite rocks of
Podolo-Naddnistryanska, Roztotska and Mahurska areas of
silica accumulation Tetydny belt was conducted by the complex of precision methods, including electron microscopy
and X-ray microanalysis, which made it possible to identify
unknown until now for cryptogenic silicites (tripoli, flasks)
ultramicrostructures of rocks, nanostructures of rock-forming
minerals, and determine their ingredients chemical composition. It was found that the low-temperature cristobalite,
which is the dominant mineral component of tripoli and
flasks (80%) is composed by spheroidal formations with the
diameter of 3-25 µm, which often are uviform units. The

dominant nanostructures of cristobalite globules surface are
ribbed, scale-shaped, plate, honeycomb and spindle-shaped.
To the genetically unidentified nanostructures belong necklace and spindle cristobalite, which are likely mineralized
fossil remains of bacterial forms. Besides globular type of
cristobalite formations in tripoli there were found nebulous
semistructured pseudo globular allocation silica, which probably represent one of a number of metastable phases SiO2
opal-A → opal-cristobalite → cristobalite. In paragenesis
with the following modifications of SiO2 there are authigenic zeolites, which are basically represented by the abolition
of heulandite – by сlinoptilolite. Available in cryptogenic
silicites metastable modifications of SiO2 (opal-cristobalite
→ low-cristobalite) near the perfectly formed crystals of
authigenic сlinoptilolite indicate the uneven formation of
these two rock-forming components.

Сурова В.М.
ГЕМОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯШМ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОПИСАНЫ
ГЕММОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯШМ И ЯШМОИДОВ С МЕСТОРОЖДЕНИЙ
РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Яшми та яшмоїди, які зустрічаються в межах
Берестовецького,
Івано-Долинське,
Поліцького,
Рафалівського, Іванчанське, Злазнівського та інших
родовищ базальту в Рівненській області приурочені
до товщі вулканогенних порід волинської серії,
берестовецького
горизонту
Волино-Подільської
плити. Яшмові породи залягають у вигляді жил,
прожилків, мигдалин, які просторово приурочені до
тектонічних розломів у базальтах та долеритах [4].
Найчастіше яшми і яшмоїди зустрічаються у
верхньому базальному горизонті, жили тяжіють до
субвертикальних тріщин верхньої стовпчастої зони
базальтів [3]. Розмір яшмових тіл у перетині від 1 до
10 см рідко 50 см. Крім того, яшмоїди присутні в
агатових мигдалинах, заповнюючи нижню частину
мигдалини, зрідка її середину.
Забарвлення яшм та яшмоїдів жовте, червоне,
світло-зелене, зелене, коричневе, бежеве, темнобежеве, зелене з червоними плямами і цяточками,
червоне зі світло-сірими плямами і прожилками,
червоно-жовто-коричневе.
За текстурним малюнком вирізняємо чотири
основних типи цих яшм:
1. Смугастий.
2. Плямистий.
3. Плямисто-смугастий.
4. Фантазійний.
Серед яшмових порід родовища Янової Долини
відомі
знахідки
темно-зелених
халцедонових
утворень з червоними плямами, які можна віднести до
геліотропу.
Яшми непрозорі, блиск тьмяний, скляний, злам
нерівний, раковистий, твердість 6–6,5 за шкалою
Мооса, люмінесценція відсутня, показник заломлення
(визначений за допомогою рефрактометра) 1,54–1,55.
Яшми і яшмоїди переважно складені халцедоном і
опалом з домішками гідроокислів заліза, які і
зумовлюють забарвлення.
Яшми Рівненщини добре оброблюються і
приймають дзеркальне полірування. За допомогою
блискоміра «Novo-Gloss Trio» було проведено

вимірювання блиску полірованих зразків, середній
показник блиску при куті 600 дорівнює 77,56
умовним одиницям. Середній розмір зразків 50–
65×30–40×10–15 мм. Більшість зразків за розмірами
не відповідає вимогам ТУ У-41-05396155-002-94
«Камені кольорові природні в сировині». При цьому
вони дуже тріщинуваті (через видобуток базальтів
вибуховим методом), але мають гарні текстурноколористичні
характеристики
і
можуть
використовуватися для виготовлення кабошонів,
вставок, дрібних виробів, мозаїки і як колекційні
зразки.
Яшми та яшмоїди, які зустрічаються у Рівненській
області, завдяки своїм текстурно-колористичним і
споживчим характеристикам, а також знаходженню в
межах діючих кар’єрів за умови розробки
старательським
способом
можуть
стати
перспективним видом каменесамоцвітної сировини
для України.
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Розділ 5. ГІДРОГЕОЛОГІЯ
Кошляков О. Є., Диняк О. В., Кошлякова І. Є.
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД У М. КИЄВІ
Аналіз стану проблеми. Підземні води в багатьох
регіонах України, зокрема в м. Києві, є важливим
джерелом питного водопостачання. Проте значний
регіональний антропогенний вплив на навколишнє
середовище (забруднення атмосфери, ґрунтів, поверхневого стоку тощо) послужив причиною
погіршення якості підземних, передусім ґрунтових
вод. Зміна якості підземних вод внаслідок
антропогенної діяльності зазвичай виражається в
зміні температури та рН, в появі запаху і кольору, в
збільшенні вмісту розчинених твердих речовин, певних хімічних елементів і сполук (хлору, сульфатів,
кальцію, магнію, заліза, фтору та ін.), а також у появі
в підземних водах токсичних субстанцій штучного
походження (наприклад, пестицидів, нафтопродуктів і
радіонуклідів).
В умовах інтенсивної господарської діяльності,
розробки родовищ корисних копалин та водопостачання за рахунок підземних вод постає проблема
стійкого
забезпечення
населення
водою
з
мінімальними екологічними і економічними втратами. Вважається, що зростання використання захищених підземних вод для питних та господарчих потреб
сприяє зниженню водно-екологічного ризику, який
зумовлений використанням забруднених поверхневих
вод. Але значний водовідбір підземних вод при
недотримані встановленого режиму експлуатації
водозаборів обумовлює перетікання підземних вод із
суміжних водоносних горизонтів та інтенсифікацію
залучення поверхневих вод до живлення підземних,
що відображається на їх якості останніх.
Масштаби і темпи змін екологічного стану
підземних вод особливо відчутні в густонаселених
районах з інтенсивною господарською діяльністю, де
функціонують
великі
групові
водозабори.
Багаточисельні водозабори «стягують» до місць їх
розташування фільтраційні потоки та значною мірою
впливають на стан підземного простору. При цьому
відбувається виснаження запасів родовищ підземних
вод та їх забруднення. Також тривала інтенсивна робота водозаборів в певних геолого-гідрогеологічних
умовах може викликати поступову деформацію та
осідання денної поверхні, що негативно впливає на
стан довкілля. Тому питання захищеності питних
підземних вод від забруднення стає одним із актуальних, особливо для територій промислово-міських
агломерацій та у промислових регіонах.
Вперше поняття про охорону підземних вод від
антропогенного
впливу
було
сформульовано
Європейської господарської комісією спільно з
Всесвітньою організацією охорони здоров'я (WHO)
ще в 1956 році, а 22 грудня 2000 року в офіційному
журналі Європейського Союзу була опублікована і
відповідно набула чинності Водна Рамкова Директива
(Директива 2000/60/ЕС Європейського Парламенту та
Ради Європи від 23 жовтня 2000 року, яка встановлює
рамки для дій Співтовариства у сфері водної
політики). Директива передбачає комплексний підхід
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та встановлює рамкові вимоги щодо захисту всіх
видів вод, включаючи підземні. Ці вимоги полягають
у наступному:
•
запобігання подальшому погіршенню, захист та
покращення стану водних ресурсів; стимулювання відтворювального використання води;
•
покращення водних екосистем завдяки діям та
діяльності, які спрямовані на постійне зменшення скидів
води, що містить у собі пріоритетні речовини, а також на
припинення скидів води, що містить в собі пріоритетні
небезпечні речовини;
•
забезпечення поступового зменшення забруднення підземних вод та запобігання їхньому забрудненню
у майбутньому;
•
зменшення негативного впливу повеней і засух.
Результати дослідження. Перша карта захищеності
водоносного горизонту від забруднення в масштабі
1:1000000 була видана у Франції (Albinet, 1970) [11]. При
складанні карт захищеності в колишньому СРСР, потім у
країнах СНД, як правило, застосовувалася методика
ВСЕГІНГЕО. З розвитком дистанційних методів й ГІСтехнологій методики все більш деталізувалися і включали
до все більше вихідних характеристик. На теперішній час
підсумкову карту захищеності (вразливості) підземних
вод зазвичай отримують за допомогою оверлейного
аналізу та порівняльної обробки масивів індексноцифрової інформації [12, 13]. Проте на сьогодні визначення термінів стосовно захищеності підземних вод
залишається неоднозначним.
У колишньому СРСР традиційно використовувалось запропоноване Н.В. Роговською у 1976 році поняття «захищеність підземних вод» [9]. За кордоном
замість захищеності від забруднення поширене зворотне по значенню поняття «вразливість підземних вод
до забруднення» («groundwater vulnerability»), яке
було запропоновано в 1968 році французьким гідрогеологом Ж. Mapга [14]. Комітет з Технології оцінки
вразливості підземних вод при Національному Дослідницькому комітеті США [13] під вразливістю розуміє тенденцію або ймовірність досягнення забруднювачами певної концентрації в підземних водах після їх
потрапляння в зону над верхнім водоносним горизонтом. Розрізняють два основних типи вразливості специфічна і властива. Під специфічної вразливістю
розуміється уразливість до певного забруднювача,
класу забруднювачів, виду антропогенної діяльності.
Властива вразливість являє собою ту вразливість, яка
не залежить від властивостей і поведінки специфічних
забруднюючих речовин. Вразливість останнього типу
відповідає поняттю природної захищеності.
На думку Н.В. Роговської, на шляху міграції забруднювачів у природі зустрічаються різні «перешкоди» (бар’єри), які пропускають або ускладнюють проникнення забруднюючих речовин у водоносний горизонт як з поверхні землі, так і з областей живлення. В
числі природних особливостей, що виконують роль
природних механічних або фізико-хімічних бар’єрів,
виділяються такі чинники [9]:

- зона аерації (її потужність, літологічний склад порід, водно-фізичні, сорбційні та інші властивості порід);
- перший від поверхні регіональний водотрив, на
якому формуються ґрунтові води (характер його розповсюдження, потужність, літологічний склад порід);
- гідродинамічна ізольованість основного водоносного горизонту (умови живлення та дренування ґрунтових і напірних вод);
- рослинний покрив;
- хімічний склад підземних вод;
- водно-фізичні (фільтраційні) властивості порід водоносних горизонтів;
- локальні умови інтенсивної фільтрації (фізикогеологічні процеси: карст, тріщинуватість порід та ін.)
В.М. Гольдберг під захищеністю підземних вод
розуміє перекриття водоносного горизонту відкладами (насамперед слабопроникними), що перешкоджають проникненню в нього забруднюючих речовин з
поверхні землі [2]. В.М. Гольдберг уточнив поняття
захищеності підземних вод з геофільтраційних позицій та виділив три основних групи факторів захищеності, що характеризують взаємозв'язок підземних
вод з іншими компонентами навколишнього середовища й можливість їх забруднення через ці компоненти: природні (наявність у розрізі слабопроникних відкладів; глибина залягання підземних вод; потужність,
літологія і фільтраційні властивостей порід, що перекривають водоносний горизонт; сорбційні властивості
порід; співвідношення рівнів досліджуваного і розташованого вище водоносних горизонтів), техногенні
(умови знаходження забруднюючих речовин на поверхні землі і визнаний цими умовами характер проникнення забруднюючих речовин у підземні води) та
фізико-хімічні (міграційна здатність забруднюючих
речовин, сорбція, хімічна стійкість тощо).
І.С. Зекцер визначає захищеність як властивість
природної системи, яка дозволяє зберегти на прогнозований період склад і якість підземних вод, що відповідають вимогам їх практичного використання [3].
О.П. Білоусова запропонувала поняття захисної
зони, що відокремлює підземні води від поверхневого
забруднення і має дворівневу будову: ґрунти та породи зони аерації. Спираючись на це визначення, природну захищеність слід розглядати як здатність захисної зони перешкоджати проникненню забруднення в
підземні води. Під вразливістю О.П. Білоусова розуміє відношення реального техногенного навантаження на досліджуваній території до природної захищеності ґрунтових вод [1].
Найбільш відомі сучасні підходи до оцінки захищеності підземних вод розглянуті у монографії В.М.
Шестопалова, А.С. Богуславского, В.Н. Бубляся [7].
За В.М. Шестопаловим та ін., існує чотири основні
типи методів оцінки захищеності та вразливості підземних вод: методи гідрогеологічного районування,
індексно-рейтингові методи, параметричні методи,
методи моделювання. Останні базуються на математичному моделюванні процесів фільтрації та міграції
забруднювачів з урахуванням фізико-хімічних взаємодій в системі «мігрант-вода-порода» і основних
бар'єрних властивостей геологічного середовища.
Фактично оцінка захищеності підземних вод
здійснюється в двох напрямках:

- якісна оцінка території, яка полягає у визначені
ступеня впливу різних природних і антропогенних
факторів на вразливість водоносних горизонтів, що
дозволяє порівнювати різні частини території з точки
зору захищеності підземних вод від забруднення;
- кількісна оцінка, яка полягає в розрахунку часу
(швидкості) проникнення конкретного забруднювача
до водоносного горизонту з урахуванням природних
властивостей водовмісних і слабопроникних порід та
міграційних властивостей забруднювача.
У першому випадку оцінка та картографування захисних властивостей або вразливості підземних вод
території здійснюється без урахування характеристик
і властивостей конкретних забруднювачів, у другому з врахуванням захисних властивостей природної системи до конкретного забруднювача. До того ж слід
врахувати, що рівень захищеності не є сталим, оскільки фактори, які його визначають (інтенсивність техногенного інфільтраційного живлення, гідродинамічні
напори, антропогенне навантаження тощо), з часом
змінюються.
Крім того, актуальним є питання вразливості питних підземних вод з врахуванням зон швидкої фільтрації та міграції. Це ділянки, профілі (в плані, розрізі),
або обсяги (в просторі) геологічного середовища, які
внаслідок особливостей свого літологічного складу,
фізико-механічних, геохімічних та інших властивостей характеризуються підвищеною проникністю для
потоку (фільтрації) підземних вод та відповідного
транспорту мобільних речовин (радіонуклідів, важких
металів, пестицидів та ін.) зі швидкостями, які істотно
перевищують відповідні фонові значення. Ці зони
можуть бути різного масштабу, форми, мати різне
походження, відрізнятися характером водообміну і
механізмами переносу речовин[7].
Для м. Києва, як і для більшості промислово-міських
агломерацій, актуальною є проблема захищеності, забруднення та виснаження питних водоносних горизонтів.
Після Чорнобильської катастрофи, за екологічної ситуації, що склалася внаслідок радіоактивного забруднення, важливим стало питання розширення водопостачання населення міста за рахунок природно захищених підземним вод.
На теперішній час водопостачання м. Києва та
приміської зони здійснюється з трьох джерел: двох
поверхневих (р. Дніпро та р. Десна) і підземного водоносний комплекс у відкладах іваницької світи
середньої та верхньої юри і загорівської, журавинської, буромської світ нижньої та верхньої крейди (J2-3iv
+ K1-2zg-br) та водоносний горизонт у відкладах
орельської світи середньої юри (J2or). Водоносні горизонти алювіальних верхньочетвертних і сучасних відкладень Дніпра; долин малих рік; водно-льодовикових і
еолово-делювіальних відкладень середньочетвертинного
віку практично не захищені і не придатні для організації
централізованого водопостачання. Але, з точки зору
формування якісного складу питних підземних вод вони
відіграють велику роль, тому що виступають в ролі живлячих. Цей відомий факт до останнього часу не викликав особливого занепокоєння, оскільки вважалося, що
будова гідрогеологічного розрізу та інтенсивність природного вертикального водообміну забезпечує надійний
захист питних підземних вод від забруднення з поверхні.
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Проте ще з другої половини минулого століття фіксується наявність зон знижених гідродинамічних напорів у
водоносному горизонті у відкладах канівської і бучацької серій еоцену, який залягає вище горизонтів питних
підземних вод, з яких здійснюється водовідбір [8, 10]. У
1980 р. виявлені локальні депресійні воронки в ґрунтових водах та території міста, причиною утворення яких
вважається функціонування водозаборів питних підземних вод [10]. Як відомо, при утворенні воронок депресії
на урбанізованих територіях відбувається розширення
зони активного водообміну між питними та вищезалягаючими водоносними горизонтами та може відбуватися
інверсія градієнтів тиску, в результаті якої висхідні потоки змінюються низхідними.
Протягом останнього часу у м. Києві докорінно
змінився та подовжує змінюватись природний рельєф
й гідрографічна мережа. Значне поширення насипних
ґрунтів та перепланування денної поверхні знищило
багато природних геоморфологічних елементів. Крім
того на території міста створено багато систем локального технічного водопостачання за рахунок
підземних вод, що відбувалося без належного наукового гідрогеологічного обґрунтування. Все вищезгадане, а також наявність величезної кількості старих
колодязів, погребів, ям, комунікацій, дренажів тощо, у
значній мірі змінило природні гідрогеологічні умови.
Водоносні горизонти і комплекси м. Києва пов'язані між собою у вертикальному розрізі. На даний час
на території міста переважають процеси спадної фільтрації, які обумовили перетікання підземних вод із
вищезалягаючих в нижчезалягаючі водоносні горизонти; в результаті антропогенної діяльності зростає
інтенсивність і глибина водообміну, його переважно
вертикальний характер [4]. Виникає необхідність удосконалення існуючих методик оцінки захищеності та
вразливості підземних вод для вирішення конкретних
завдань. Вкрай важливим стає питання оцінки захищеності (вразливості) підземних вод, які використовуються для питного водопостачання м. Києва.
Для оцінки захищеності питних підземних вод міста (звіти ДП «Північгеологія») на якісному рівні зазвичай використовується «Схематична карта природної захищеності підземних вод території м. Києва»
масштабу 1: 50 000. Вона базується на схематичній
карті умов захищеності та джерел можливого забруднення підземних вод Київського промислового району, створеній в 1984 році [10]. Згідно схематичної карти, водоносний горизонт у відкладах орельської світи
середньої юри є захищеним на всій території міста, але
водоносний комплекс у відкладах іваницької світи середньої та верхньої юри і загорівської, журавинської, буромської світ нижньої та верхньої крейди захищений на
правобережній території та умовно захищений на Лівобережжі. Водоносні горизонти та комплекси, що залягають вище, є незахищеними або умовно захищеними. З
цього можна зробити висновок про те, що, незважаючи
на природну захищеність питних підземних вод у
м. Києві, в разі подальшого переважання низхідних потоків (в результаті зниження п’єзометричних рівнів при
збільшенні водовідбору) та збільшення живлення водоносних горизонтів за рахунок ґрунтових вод, можна очікувати погіршення якості питних підземних вод [4]. Отже, задача кількісної сучасної оцінки захищеності пит-
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них підземних вод на території м. Києва є вкрай нагальною.
Актуальність задачі підтверджується результатами
аналізу змін хімічного складу питних підземних водоносного комплексу у відкладах іваницької світи середньої
та верхньої юри і загорівської, журавинської, буромської
світ нижньої та верхньої крейди в межах м. Києва протягом всього періоду їх експлуатації. За цей період (з кінця
ХІХ – початку ХХ ст.) хімічний склад водоносного комплексу зазнав помітних змін. Клас якості води згідно
ДСТУ 4808:2007 змінився з першого (відмінна, бажана
якість) до третього (задовільна, прийнятна якість) [5].
Зміни є неоднаковими за площею та відрізняються у
різних геоморфологічних районах [6].
Висновки. Актуальність сучасної кількісної оцінки
захищеності питних підземних вод на території м. Києва
обумовлена:
- інтенсивними антропогенними змінами території;
- погіршенням якості питних підземних вод;
- оцінкою перспектив розвитку системи водопостачання за рахунок підземних вод.
Для цього необхідно:
- встановити закономірності змін якості питних
підземних вод на основі даних наявних спостережень
(оскільки мережа сучасного моніторингу за станом
підземних вод у м. Києві на сьогодні відсутня);
- виконати відповідне районування території міста
(згідно встановлених закономірностей);
- розробити
методику
оцінки
захищеності
(уразливості) у відповідності до сучасних вимог до
оцінки якості питних підземних вод;
- виконати кількісну оцінку захищеності підземних
вод шляхом математичного моделювання процесів
фільтрації, а на цій основі й міграції існуючих та
понтеційно можливих забруднювачів.
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ASSESSMENT PROTECTION OF POTABLE
GROUNDWATER IN KIEV
The current methods for assessing protection and vulnerability of aquifers are consider. The analysis changes
of potable aquifers under intensive exploitation of the
Kyiv territory. An application for the feasibility of Kyiv
quantify security potable groundwater.

Кошляков О. Є., Щербак О. В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЯКІСНОГО СКЛАДУ
ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ХЕРСОНЩИНИ
Актуальність проблеми. Важливим завданням
сьогодення є забезпечення населення якісною питною
водою, адже від цього залежить здоров’я і розвиток
нації. Україна за сумарною кількістю водних ресурсів
належить до малозабезпечених держав, при цьому їх
розподіл є вкрай нерівномірним по площі. Господарсько-питні потреби українців на 80 % забезпечуються
за рахунок поверхневих вод, які уразливі до забруднення. Так, близько 65-95 % проб питних поверхневих вод не відповідають вимогам за якістю. Відповідно до проекту Стратегії геологічного вивчення й використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання (2011 р.) (далі Стратегія), пріоритетним
напрямком у вирішенні проблеми питного водопостачання є нарощування видобутку захищених підземних
вод [7].
В результаті тривалого освоєння ресурсів підземних вод, зростаючого техногенного навантаження, у
поєднанні з природними гідрогеологічними особливостями території, відбулася зміна якості підземних
вод. Саме тому на шляху втілення положень Стратегії
стоїть проблема довивчення сучасного екологічного
стану підземних водних ресурсів [7], в першу чергу
для вододефіцитних територій.
Одним з таких регіонів України є територія
Херсонської області, де ситуація з водозабезпеченням
залишається напруженою. Так, жителі багатьох сіл
використовують привізну воду, а мешканці міст споживають воду, що не відповідає вимогам ДСанПіН
2.2.4-171-10 [2]. Не дивлячись на низький ступінь
освоєння ресурсів питних підземних вод, на даній
території спостерігаються регіональні зміни їх якості
в часі.
Основним завданням дослідження є виявлення основних тенденцій зміни якості питних підземних вод
Херсонської області, на основі комплексного аналізу
існуючих даних. Це є необхідним для обґрунтування
подальшого нарощування підземного водовідбору з
метою забезпечення питних потреб населення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Територія
Херсонської області за структурно-гідрогеологічним районуванням, в основному, знаходиться в межах Причорноморської регіональної гідрогеологічної системи [6] та характеризується складними гідрогеологічними умовами. Во-

довміщуючі та водотривкі відклади мають невитримане
поширення по площі і в розрізі, строкатий літологічних
склад, що призвело до формування різних гідрохімічних
типів підземних вод.
Відповідно до функціонального гідрогеологічного
районування за водообмінним принципом [6], досліджувана територія приурочена до основного Чорноморсько-Азовського водообмінного басейну. Зокрема,
вона знаходиться в межах Дніпровської, Причорноморської та Приазовської гідрогеологічних провінцій
(рис. 1). Ресурси питних підземних вод нерівномірно
розподілені по території. Основна їх частина сформувалась в межах Дніпровської провінції і становить
єдину систему з поверхневими водами басейну річки
Дніпро. Внаслідок регіональних змін природних гідрогеологічних умов території, річка Дніпро перетворилась із області розвантаження в область живлення
підземних вод зони активного водообміну. Прогнозні
ресурси підземних вод оцінені по трьох основних водоносних комплексах. Серед них водоносний комплекс пліоцен-четвертинних (1 % від загальної кількості ресурсів); верхньоміоценових (77 %) та середньоміоценових відкладів (22 %).
Отже основна частина питних підземних вод зосереджена у верхньоміоценовому водоносному комплексі,
який має повсюдне поширення по тери торії області і є
основним джерелом питного водопостачання. Водоносний комплекс утворений серією водоносних горизонтів
у відкладах середньо-верхньосарматського, меотичного
та понтичного регіоярусів верхнього міоцену, що формують єдину гідродинамічну систему. Водовмісні породи представлені вапняками з прошарками мергелів та
пісків. Потужність та глибина їх залягання зростає у
напрямку з півночі на південь. В основному водоносний
комплекс безнапірний і лише в південній частині наявний напір. Породи зона аерації (лесовидні суглинки)
збагачені легкорозчиними солями сульфатів та хлоридів.
Вони мають значно вищу вертикальну проникність, ніж
горизонтальну, що сприяє інфільтрації та привнесенню
солей у підземні води.
Формування хімічного складу підземних вод є складним процесом, що відбуваються під взаємним впливом
природних (клімат, рельєф території, властивості водовмісних порід, інтенсивність водообміну, взаємозв’язок з
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Рис. 1. Гідрогеологічні провінції Херсонської області.

поверхневими та підземними водами та ін.) та техногенних факторів. Так під впливом природних факторів, у
досить складних гідрогеологічних умовах, в зоні активного водообміну сформувалась водоносна система із
зворотною вертикальною гідрогеохімічною зональністю
та різкою мінливістю хімічного складу підземних вод по
площі. За якісними показниками підземні води верхньоміоценового водоносного комплексу в природних умовах є некондиційними для питних цілей за величиною
мінералізації, загальної твердості, вмістом іону хлору,
подекуди сульфату у північних, східних, північнозахідних та південно-східних частинах області.
Починаючи з 1956 року (введення в експлуатації Каховського водосховища, інтенсивний розвиток зрошення, водовідбору підземних вод), формування хімічного
складу підземних вод відбувається під комплексним
впливом природно-техногенних факторів. Це призводить до регіональної зміни водно-сольового балансу
зони активного водообміну. Для верхньоміоценового
водоносного комплексу такі зміни мають різну направленість. Так, в прибережній зоні навколо Каховського
водосховища відбувається поповнення ресурсів підземних вод та зменшення їх мінералізації і загальної твердості, але виникає загроза швидкого потрапляння забруднювачів від поверхневих вод. На решті території – збільшення в часі площ з некондиційними водами. Деградація якісного складу питних підземних вод верхнього
міоцену продовжується і зараз, набувши регіонального
масштабу.
Серед основних показників, за якими відбувається
зміна якісного складу основного неогенового (верхньоміоценового) водоносного комплексу, можна виділити
наступні:
- мінералізація;
- загальна твердість;
- санітарний стан.
Зміна мінералізації. Під поняттям мінералізації будемо розуміти загальний вміст у воді мінеральних речовин, який може бути виражений за допомогою таких
величин як сухий залишок, сума іонів, сума мінеральних
речовин і т.д. Придатними для питних цілей є води з
мінералізацією до 1 г/дм3, а для територій, де відсутні
інші джерела водопостачання – до 1,5 г/дм3 [2]. Саме за
величиною мінералізації все більша частина ресурсів
підземних вод Херсонської області не відповідає встановленим вимогам. Аналізуючи розподіл прогнозних ре-
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сурсів підземних вод за величиною мінералізації, на період їх регіональної оцінки (1975 р.) та на сьогоднішній
день, спостерігається скорочення частки прісних підземних вод (з мінералізацією до 1 г/дм3) на 20,3 %. Кількість непридатних для питних цілей ресурсів підземних
вод (мінералізація більше 1,5 г/дм3) збільшилась на
7,5 %.
Розглядаючи верхньоміоценовий водоносний комплекс як джерело питного водопостачання, викликає
занепокоєння тенденція збільшення мінералізації вод в
часі на площі поширення. За запропонованою авторами
методикою [9] були побудовані картограми просторово
розподілу значень мінералізації вод основного неогенового водоносного комплексу на два періоди часу 19701975 та 2005 рр.. (рис. 2). Для зручності подальшого
аналізу картограми прокласифіковано за величиною
ГДК мінералізації [2].
Для вивчення процесу зміни мінералізації важливим етапом є розрахунок фонового та аномального
значень на різні періоди, що базується на математикостатистичному підході. Оскільки територія досліджень охоплює значну площу з різними умовами формування хімічного складу підземних вод, розрахунок фонових значень проводився окремо для кожної гідрогеологічної провінції станом на 1970-1975 рр. (табл. 1).
За фонове значення приймалось середнє геометричне
значень мінералізації, оскільки закон розподілу вибірки
відповідає логнормальному. Аномальними (вище відносно фону) в такому випадку будуть всі значення мінералізації вищі за найбільш «жорсткий» критерій аномальності – Хсрг+3σ [5]. На другий досліджуваний період
(2005 р.) розрахунок фонових та аномальних значень не
був виконаний, оскільки вибірка для побудови картограми була сформована не з абсолютних вимірів мінералізації в конкретних точках, а з їх відносних значень,
встановлених відповідно до ГДК (1, 1,5, 3, >3 г/дм3).
Відповідно до отриманих результатів, можна зробити висновок, що в цілому некондиційними за величиною
мінералізації є підземні води верхньоміоценового водоносного комплексу в межах Приазовської провінції.
Зоною поширення прісних вод залишається лише
Причорноморська гідрогеологічні провінції. Для Дніпровської характерна висока неоднорідність (σ=0,52) вод
за мінералізацією по площі поширення та зростання
засоленості в часі. Просування фронту солоних вод відбувається в напрямку від зони живлення до зони розвантаження верхньоміоценового водоносного комплексу,
тобто з півночі, північного-сходу на південь та південний-захід
Серед основних причин підвищення мінералізації
основного неогенового водоносного комплексу в геологічних звітах [1, 4, 10] наводяться наступні:
- винос солей із зони аерації на масивах зрошення;
- просування контурів солоних вод по площі під впливом водовідбору та регіонального порушення природних умов планової фільтрації;
- перетікання солоних вод з суміжних водоносних
горизонтів через розвив рівнів при водовідборі та в районах підтоплення;
- підтягування солоних вод з нижніх частин водоносного комплексу при водовідборі внаслідок спрацювання
верхнього прісного шару;
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Рис. 2. Картограми поширення вод з різною мінералізацією верхньоміоценового водоносного комплексу на території
Херсонської області, станом на 1970-1975 рр. (а) та на 2005 р. (б): 1 – зона поширення вод з мінералізацією до 1 г/дм3; 2 –
зона поширення вод з мінералізацією від 1 до 1,5 г/дм3; 3 – зона поширення вод з мінералізацією більше 1,5 г/дм3 [9].
Таблиця 1.Результати оцінки фонових та аномальних значень мінералізації на території гідрогеологічних провінцій в
межах Херсонської області, станом на 1970-1975 рр.
Розподіл значень мінералізації (г/дм3) в межах гідрогеологічних
провінцій
Дніпровська
Причорноморська
Приазовська
Фонове
Середнє геометричне (Хсрг)
0,97*
0,6
1,75
значення
Мода
0,8
0,5
1,9
Медіана
1,1
0,6
1,9
Дисперсія (σ)
0,52
0,28
0,23
Аномальне
Хсрг+3σ
2,53
1,43
2,44
значення
Хсрг+2σ
2,01
1,16
2,21
Хсрг+σ
1,49
0,88
1,98
Примітка: * - фонові та аномальні значення мінералізації, що приймались у дослідженні.
Статистичний параметр

- перетікання некондиційних вод через позатрубний
простір свердловин.
Отже, виходячи з перерахованих причин, можна виділити головні фактори, що впливають на зміну мінералізації. Це зрошення, будівництво Каховського водосховища (призвело до зміни планової фільтрації підземних
вод) та водовідбір підземних вод, які на фоні несприятливих природних умов (зона недостатнього зволоження, низька дренованість території) викликають регіональне засолення підземних вод. За період з 1955 р. по
сьогодні інтенсивність впливу деяких факторів, зокрема
водовідбору скоротилася в декілька разів, але це не
вплинуло на покращення якісного стану підземних вод,
хоча погіршення гідрохімічних умов пов’язували з територіями, де водовідбір перевищував величину прогнозних ресурсів підземних вод.
Зміна загальної твердості. Величина загальної твердості залежить від концентрації іонів кальцію та магнію
у воді. Придатними для питних цілей є води з твердістю
в інтервалі від 1,5 до 7 ммоль/дм3. Збільшення або зменшення твердості може бути небезпечним для здоров’я
людини.
Для питних підземних вод Херсонської області характерне підвищення загальної твердості в часі. Так за
період з 50-х до початку 80-х років минулого століття
твердість підземних вод верхньоміоценового водоносного комплексу збільшилась на 2-7 ммоль/дм3, а в окремих випадках на 7-14 ммоль/дм3 [10]. Поширення некондиційних за величиною загальної твердості підземних вод основного неогенового водоносного комплексу

співпадає з площами некондиційних вод за величиною
мінералізації (північна, центральна, східна частини області). На сьогоднішній день за величиною твердості
води більшості водозаборів області не відповідають вимогам [2].
Незадовільний санітарний стан. Серед основних забруднювачів питних підземних вод досліджуваної території виділяють сполуки азотної групи, феноли, пестициди, в окремих місцях нафтопродукти та важкі метали.
Поширеними формами азоту в підземних водах є
NH4+, NO2-, NO3-. За ступенем токсичності вони розташовуються в наступний ряд: NO2->NH4+>NO3- [3]. На
території Херсонської області нітратне забруднення підземних вод фіксувалось вже у 1980-х роках і мало
площинний характер. Забрудненими іонами NO3- (3 клас
небезпеки) були перші від поверхні безнапірні водоносні
горизонти, у розрізі глибина забруднення сягала декількох метрів. В цілому вміст нітратів не перевищував
ГДК. За останні 30 років спостерігаються просування
фронту азотного забруднення на глибину 100 м і більше
та досить рівномірний розподіл по території області.
Збільшуються також і концентрації. Так вміст нітратів
на більшості водозаборів, що експлуатують верхньоміоценовий водоносний комплекс, не перевищує 3 ГДК.
Зафіксовано також наявність більш токсичних сполук
NH4+, NO2- (2 клас небезпеки), з вмістом вищими за ГДК.
Забруднення підземних вод нітратами на сьогодні вважають регіональним для території досліджень [4].
Феноли – це органічні сполуки ароматичного ряду,
відносяться до 2 класу небезпеки. Присутні у стічних
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водах більшості підприємств, атмосферному повітрі
міст. Фенольне забруднення підземних вод Херсонщини
почали фіксувати нещодавно. Так за результатами обстеження водозаборів у 2006-2009 рр. зроблений висновок що фенольне забруднення підземних вод за своїми
масштабами є регіональним [4]. Однак, феноли були
присутні у підземних водах і набагато раніше, але їх
вміст не контролювався. На сьогодні рівень забруднення
фенолами змінюється від 2 до 10 ГДК, переважно 2 ÷ 5
ГДК, тобто в основному відповідає значному рівню забруднення [4].
Проблемою Херсонської області є також забруднення підземних вод пестицидами. Особливу небезпеку
становить група хлорорганічних пестицидів (ліндан,
гептахлор, ДДЕ, ДДТ, ДДД, алдрін) через низьку їх розчинність, високу токсичність і здатність до акумуляції
[3]. Вже у 1982 р. відмічали забруднення пестицидами
верхньоміоценового водоносного комплексу на площах
з низьким ступенем природної захищеності (Каховський, Цюрупинський, Голопристанський, Бериславський,
Білозерський райони) [10]. Забруднення пестицидами
продовжується. Вміст хлорорганічних пестицидів вище
ГДК був зафіксований у багатьох експлуатаційних свердловинах (2002-2009 рр.) та у розвідувальноексплуатаційних пробурених у 2002-2009 рр. [1].
Забруднення нафтопродуктами є незначним, оскільки воно носить локальний характер. Фіксується в основному в перших від поверхні водоносних горизонтах поблизу об’єктів зберігання, переробки нафтопродуктів.
Рівень забруднення рідко перевищує ГДК.
Таке масштабне забруднення підземних вод виникає
в результаті впливу різних видів антропогенної діяльності. Однак, імовірно головна роль все ж належить сільському господарству. В районах ведення землеробства
орні землі, на які вносяться мінеральні добрива, отрутохімікати (пестициди, гербіциди), являють собою площинні джерела забруднення підземних вод азотними
сполуками, фенолами, пестицидами.
Посилюється вплив на підземну гідросферу локальних джерел забруднення – це склади зберігання добрив,
отрутохімікатів, тваринницькі ферми, силосні стоки,
склади зберігання паливно-мастильних матеріалів, ставки-відстійники, сміттєзвалища та ін. На території області
з часом зростає кількість таких об’єктів, деякі з них є
несанкціонованими (сміттєзвалища), а ліквідовані
об’єкти протягом тривалого часу продовжують забруднювати підземні води. Все більше локальних джерел
забруднення потрапляє в зону впливу водозабірних споруд.
Для оцінки впливу локальних джерел забруднення на
підземні води території досліджень авторами був запропонований кількісний критерій – сумарний індекс небезпеки [8]. Розрахувавши сумарний індекс небезпеки для
гідрогеологічних провінцій Херсонської області (сума
індексів небезпеки [4] кожного техногенного об’єкту,
розташованого в межах гідрогеологічної провінції) на
різні періоди часу (1980 р., 2010 р.) можна зробити наступні висновки. Найбільший вплив від локальних джерел забруднення отримують підземні води в межах
Дніпровської провінції, значно меншим є навантаження
на території Приазовської та Причорноморської провінцій. Однак, за 30-річний період спостерігається збільшення сумарного індексу небезпеки в 3-4 рази для При-
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азовської, Причорноморської провінцій, а в межах Дніпровської – суттєвих змін не відбувається.
Висновки. Якісний склад питних підземних вод
Херсонської області, зокрема верхньоміоценового водоносного комплексу, суттєво змінився під впливом техногенезу та продовжує змінюватись. Основними тенденціями цих змін є підвищення мінералізації, загальної твердості, зростання забруднення сполуками азотної групи, фенолами. За ступенем прояву дані процеси є регіональними, ними охоплено майже всю площу області.
Такий незадовільний стан питних підземних вод
сформувався під комплексним негативним впливом
природних та техногенних факторів, зокрема гідротехнічного будівництва, зрошення, водовідбору, сільського
господарства.
На сьогодні водовідбір підземних вод значно скоротився і вже не є одним з головних факторів негативного
впливу на стан підземних вод. Однак, посилюється влив
цілої низки локальних об’єктів-забруднювачів, які зараз
формують не лише місцеві ареали забруднення підземних вод, а посилюють регіональне забруднення нітратами, амонієм, фенолами, пестицидами. В свою чергу
першопричиною регіонального забруднення було внесення мінеральних добрив та отрутохімікатів на посівні
масиви, яке й надалі продовжується. Таке постійне привнесення сполук азоту в ґрунти зони аерації, в умовах
недостатнього зволоження території та наявних тенденцій розвитку засолення підземних вод зони активного
водообміну, буде сприяти збільшенню концентрацій
азотних сполук у підземних водах та подальшому просуванню забруднення в глибину.
При збереженні існуючих тенденцій розвитку виробничо-господарського комплексу області можлива повна втрата ресурсів питних підземних вод. Таким чином,
сучасний екологічний стан ресурсів питних підземних
вод Херсонської області не дозволяє втілити основні
вимоги проекту Стратегії та вирішити питання водного
дефіциту та низької якості питної води для даного регіону.
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Oleksiy Koshliakov, Olesia Scherbak
BASIC TRENDS IN THE CHANGES OF DRINKING
GROUNDWATER QUALITY IN KHERSON REGION
This paper outlines the problem of degradation the quality of drinking groundwater in Kherson region. Special attention is given to the process of increasing salinity, hardness of
drinking groundwater and contamination water by nitrogen
compounds, phenols. The area affected by groundwater salinisation and with significant anthropogenic load on the underground hydrosphere was allocated using geoinformation
and statistical approaches.

Кошляков О.Є., Кошлякова Т.О.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ДИНАМІКИ
ЗМІН ЯКОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД м. КИЄВА
Актуальність проблеми. Водоносний комплекс у
відкладах іваницької світи середньої і верхньої юри та
загорівської, журавинської, бурімської світ нижньої і
верхньої крейди (далі – сеноман-келовейский водоносний комплекс) на рівні з водоносним горизонтом у
відкладах орельської світи байоського ярусу середньої юри є стратегічно важливим джерелом прісної
питної води для населення м. Києва. Його експлуатація розпочалася наприкінці XIX ст. і триває досі, причому темпи і обсяги водовідбору постійно нарощувалися (за винятком короткого періоду у 90-х роках минулого століття). Цей процес триває і нині. Режим
зміни гідродинамічних напорів сеноман-келовейского
водоносного комплексу внаслідок антропогенного
втручання вивчається з 1926 р; перші систематизовані
результати були опубліковані Є. Ф. Таммом та К. К.
Перевозниковим [5]. У результаті ґрунтовних досліджень, проведених у різні роки [3, 5, 14, 15, 17], було
виявлено, що збільшення і розширення воронок депресії в сеноман-келовейскому водоносному комплексі на території Києва є безперервним процесом. В
результаті інтенсивної експлуатації вод комплексу
переважає процес низхідної фільтрації, що обумовлює
формування експлуатаційних запасів підземних вод
комплексу за рахунок вищезалягаючих горизонтів і поверхневих вод. При цьому долина р. Дніпро, яка у природних умовах була основним контуром розвантаження
підземних вод, перетворилася на додаткову область
інтенсивного живлення. Наголошувалося на тому, що
зміни гідродинамічного режиму підземних вод, викликані діяльністю людини, в свою чергу впливають на зміни гідрогеохімічного режиму підземних вод, а діяльність
людини – на їх забруднення.
Варто зазначити, що до теперішнього часу аналіз
змін хімічного складу підземних вод у досліджуваному
водоносному комплексі проводився на основі вивчення
гідродинамічних процесів. Виявлено, що внаслідок
тривалої експлуатації комплексу змінився напрямок
потоку підземних вод із висхідного до низхідного, при
цьому долина р. Дніпро із зони розвантаження перетворилася на зону живлення підземних вод. Саме зміною
гідродинамічних умов пояснювалося підвищення
концентрації окремих компонентів у складі підземних
вод. В той же час дослідження змін хімічного складу

підземних вод сеноман-келовейского водоносного комплексу проводилися на локальних ділянках по окремим
свердловинам або по площі на один період часу [7], однак не були простежені системно за площею в часі.
Авторами були досліджені тенденції зміни хімічного
складу та якості питних підземних вод сеноманкеловейського водоносного комплексу в м. Києві внаслідок тривалої експлуатації [9,11,12,13] на основі математико-статистичної обробки даних про хімічний склад
води, отриманих по свердловинах, що були пробурені у
різні періоди часу (з кінця ХІХ до початку ХХІ століття).
Для цього були зібрані, систематизовані та оброблені
архівні фондові матеріали, що охоплюють проміжок
часу з кінця XIX до початку XXI століття. У середовищі
програми MapInfo Professional був створений макет фактографічної бази даних, що містить інформацію про хімічний склад води сеноман-келовейського водоносного
комплексу з 298 свердловин [10].
Математична обробка даних мала на меті виявити
закономірності та зміни у хімічному складі досліджуваного водоносного комплексу за допомогою методів математичної статистики, оскільки в розпорядженні авторів були різночасові дані, що дало змогу сформувати
вибірки для подальшої обробки. Однак застосування
класичних параметричних критеріїв та методів математичної статистики накладає певні обмеження на можливість обробки вихідних даних. Зокрема, умовою застосування t-критерію Стьюдента та F-критерію Фішера є
нормальний закон розподілу вибірок, що порівнюються
між собою. Також ці критерії дають найбільш точний
результат при відносно великих об’ємах досліджуваних
вибірок.
Аналіз проблеми. Вважається, що застосування математико-статистичних методів у геології засновано на
передумові, що інформацію про явище можна отримати
в результаті дослідження малої вибірки, яка відібрана із
значно більшої множини потенційно можливих спостережень явища, що досліджується. Дуже часто геологдослідник не може скласти вибірковий план або контролювати спосіб, за допомогою якого були отримані наявні дані. Дані, пов’язані з дослідженням Землі, занадто
дорого коштують, щоб ними можна було знехтувати.
Тому задача дослідника – виявити, яку інформацію мо-
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жна з них вилучити, вивчити недоліки цієї інформації та
виявити тенденції [4].
У більшості природних явищ доводиться стикатися з
впливом факторів, які випадкові за своєю природою або
не контролюються і також належать до випадкових. Тому результати спостережень таких процесів містять закономірну та випадкову складові. Методи математичної
статистики дозволяють виявити закономірну складову,
робити обґрунтовані прогнози і давати оцінки імовірності їх виконання [8].
Застосування математичних методів у геології
пов’язане з рядом об’єктивних складнощів. Геологія
належить до числа природничих наук, які, на відміну від
математики, прийнято вважати описовими. Її експериментальною основою слугують польові спостереження,
на базі яких виконуються теоретичні узагальнення.
На відміну від фізики або хімії, експериментальна
перевірка геологічних узагальнень часто неможлива або
ускладнена.
Геологічні
об’єкти
характеризуються
рядом
специфічних особливостей, які в значній мірі визначають методику їх дослідження:
– гірські породи сховані у надрах і практично недоступні для безпосереднього спостереження;
– розміри об’єктів незрівнянно більші, ніж розміри
відслонень або проб, за якими проводиться їх вивчення;
– об’єкти мають складну внутрішню будову;
– процеси, що призводять до зміни геологічного середовища, багатопланові та взаємно пов’язані [8].
Узагальнене судження про властивості об’єкта можливе тільки на основі усереднених характеристик, що
вирахувані за групами одиничних спостережень. Однак
через складну структуру об’єкта спостереження можуть
включати значення, що виділяються. Останні
відображають особливості, властиві локальній ділянці з
аномальними властивостями.
У математичних дослідженнях усі поняття однозначні та логічні. Разом з тим прийнята в математиці сувора
система визначень та доведень дає спрощену картину та
не відображає усю складність геологічних об’єктів та
процесів [8].
Будь-які статистичні висновки засновані на тих чи
інших припущеннях. Навіть у простих випадках робляться неявні припущення про випадковість та незалежність спостережень, про вид тих чи інших розподілів
досліджуваних параметрів. Наприклад, нерідко припускається, що розподіл змінних підкоряється нормальному
закону. З математичної точки зору такі наближення або
спрощення необхідні. На практиці припущення виконуються лише з певним ступенем точності. Звісно, що незначні відхилення природних явищ від математичної
моделі не повинні призводити до істотної похибки кінцевих висновків [8].
Невідповідність математичних та геологічних систем
наукових понять призводить до різного розуміння можливостей математичних методів у геологів. Тривалий
час багато геологів вважали, що математиці недоступна
складність геологічних систем. Інша точка зору полягала
в тому, що для повноцінного використання математики
необхідно формалізувати геологічні поняття. У наш час
обґрунтованість залучення математичної статистики у
геологію не ставиться під сумнів. Відмічаючи роль
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математичних методів, академік А.В. Сидоренко назвав
їх «новою зброєю геолога» [16].
Методика та результати дослідження. На початку
дослідження наявні дані були розбиті на різночасові
вибірки для таких показників хімічного складу підземних вод як мінералізація, амоній та окислюваність. Вибір саме цих показників обумовлений тим, що, згідно
європейських норм (EU Water Framework Directive
2000/60/EC) [1] при здійсненні моніторингу хімічного
стану підземних вод повинні контролюватися такі ключові параметри: вміст кисню, величина pH, електрична
провідність, нітрати, амоній (електрична провідність при
цьому є вираженням такого показника, як загальна мінералізація). Крім того, для виконання подальших розрахунків та порівняння різночасових вибірок потрібно
було враховувати ті показники хімічного складу, що
вимірювалися ще наприкінці XIX – на початку XX століття. Часові інтервали (кінець XIX – початок XX cт.,
60-80 роки ХХ ст., 90-ті роки ХХ ст. та початок ХХІ ст.)
обумовлені особливостями темпів і обсягів експлуатації
досліджуваного водоносного комплексу.
Для математичної обробки був застосований критерій непарних порівнянь – критерій Мана-Уітні, що належить до непараметричних критеріїв, які застосовують
з метою перевірки приналежності вибірок до однієї генеральної сукупності. При застосуванні цього критерію
розглядаються дві незалежні вибірки, причому число
спостережень у них може відрізнятися. Загалом розрізняють критерії співставлення, що засновані на знаках
(Мана-Уітні) або рангах (Уілкоксона) [8].
Критерій непарних порівнянь Мана-Уітні розраховують, порівнюючи кожне спостереження однієї вибірки
з кожним спостереженням іншої вибірки. Нехай подія xi
< yi означає «успіх», протилежна подія – «невдачу».Сумуючи число успіхів, отримуємо критерій:
n

T = ∑ hi ,
i =1

де hi = 1, якщо х1і < x2i , та hi = 0, якщо х1і > x2i .
Величина T може приймати цілочислове значення в
інтервалі від 0 до n1n2. При співпадінні розподілів T =
n1n2/2. Критичні точки розподілу визначаються рівнем
значущості та двома ступенями свободи, котрі рівні n1 та
n2 [8].
Були отримані наступні результати. За даними
багатолітніх спостережень у середньому величина
мінералізації у сеноман-келовейському водоносному
комплексі практично не змінилася (356,9 мг/дм3 на початок ХХІ століття порівняно з 356,5 мг/дм3 на кінець
XIX - початок XX століття). Така сама ситуація
спостерігається і по показнику твердості (5,6 мг-екв/дм3
на початок ХХІ століття поряд з 6,06 мг-екв/дм3 на
кінець XIX - початок XX століття), по вмісту іонів Cl(17,29 мг/дм3 на початок ХХІ століття поряд з 9,38
мг/дм3 на кінець XIX - початок XX століття), SO42- (11,58
мг/дм3 на початок ХХІ століття поряд з 5,97 мг/дм3 на
кінець XIX - початок XX століття), NH4- (0,33 мг/дм3 на
початок ХХІ століття поряд з 0,32 мг/дм3 на кінець XIX початок
XX
століття).
Натомість
величина
окислюваності за останні 100 років у середньому
збільшилася з 1,28 мгО2/дм3 до 2,1 мгО2/дм3.
Перевірка приналежності вибірок до однієї
генеральної сукупності показала, що значення

мінералізації з кінця XIX століття і до 90-тих років ХХ
століття не змінювалося. Починаючи з 90-тих років значення цього показника зменшилося у середньому на 100
мг/дм3. Натомість на початку ХХІ століття мінералізація
води у досліджуваному водоносному комплексі знову
підвищилася і стала такою, якою вона була на початку
експлуатації (наприкінці ХІХ – початку ХХ століття).
Що стосується вмісту амонію у підземних водах, то його
концентрація була мінливою впродовж багаторічної
експлуатації. Статистично вміст амонію на початку
експлуатації та на початок ХХІ ст. не відрізняється. Однак вибірки за амонієм на різні часові проміжки (кінець
ХІХ – початок ХХ ст., 60-80-ті роки ХХ ст., 90-ті роки
ХХ ст., початок ХХІ ст.) не належать до однієї
генеральної сукупності, тобто за досліджуваним показником вода сеноман-келовейського водоносного комплексу змінювалася (показник амонію різко зменшився з
90-тих років, а потім збільшився на початку ХХІ ст.).
Показник окислюваності збільшився у середньому на 1
мгО2/дм3 у період інтенсивної експлуатації водоносного
комплексу (60-80-ті роки ХХ ст.). Таким він залишається
і нині, тобто за цим показником сьогоднішній хімічний
склад сеноман-келовейської води відрізняється від кінця
ХІХ – початку ХХ ст.
На наступному етапі дослідження авторами була виконана типізація території м. Києва за особливостями

геолого-гідрогеологічної будови території. Виділені типи відповідають геоморфологічним таксонам: рівнинна
частина Придніпровської височини, лесові останці Придніпровської височини, долини малих річок, долина
р. Дніпро та частина Придніпровської низовини. Для
кожного виділеного типу були сформовані різночасові
вибірки. Виділені вибірки по обраним показникам
порівнювалися як для кожного окремого типу території,
так і між різними типами (табл. 1).
Було з’ясовано, що в межах рівнинної частини Придніпровської височини та лесових останців Придніпровської височини, долин малих річок, частини Придніпровської низовини мінералізація лишалася незмінною
протягом всього терміну експлуатації водоносного комплексу. Натомість в межах долини р. Дніпро мінералізація зменшилася починаючи з 90-тих років минулого
століття і лишається такою і понині.
В межах лесових останців Придніпровської височини та долин малих річок за амонієм змін не
відбулося. В межах рівнинної частини Придніпровської височини та долини р. Дніпро величина амонію
зменшилася у 60-80-х роках. Далі в межах долини р.
Дніпро зміни не фіксуються, натомість у межах
рівнинної частини Придніпровської височини у 90тих роках показник амонію збільшився і лишається таким до нашого часу.

Таблиця 1 Результати аналізу по встановленню приналежності вибірок до однієї генеральної сукупності за допомогою непараметричного критерію Мана-Уітні (на прикладі рівнинної частини Придніпровської височини)
Часові вибірки, що порівнюються
60-80-ті роки ХХ ст. та 90-ті
90-ті роки ХХ ст. та 2000-ні
роки ХХ ст.
роки
Ta = 29
T1-a = 79 T = 66
Ta = 36
T1-a = 96 T = 67
мінералізація
Однакові генеральні
Однакові генеральні
сукупності
сукупності
Ta = 16
T1-a = 49
T = 52
Ta = 3
T1-a = 23
T = 25
Ta = 6
T1-a = 42 T = 41,5
амоній
Різні генеральні сукупності
Різні генеральні сукупності
Однакові генеральні
сукупності
Ta = 16
T1-a = 49
T = 41
Ta = 7
T1-a = 32
T = 29
Ta = 15
T1-a = 60
T = 62
окислюваність
Однакові генеральні сукупності
Однакові генеральні
Різні генеральні сукупності
сукупності
Примітка: 1. Та – нижня критична межа; 2. Т1-а – верхня критична межа; Т – розраховане значення критерію Мана-Уітні.
Показник
хімічного
складу

кінець XIX-початок XX ст. та
60-80-ті роки ХХ ст.
Tа = 23
T1-а = 67
T = 48
Однакові генеральні сукупності

В межах лесових останців Придніпровської височини, долини р. Дніпро, долин малих річок величина
окислюваності підвищилася в період інтенсивної експлуатації водоносного комплексу (60-80-ті роки ХХ
ст.) і лишається такою і нині. Натомість в межах
рівнинної частини Придніпровської височини величина окислюваності лишалася сталою до початку
2000-х років. Наразі вона зменшилася порівняно з 90ми роками. Загалом, починаючи з 60-80-х років минулого століття вона поступово збільшувалася, а за
останні 10 років стала відновлюватися до рівня
попередніх років.
При дослідженні процесів зміни хімічного складу
підземних
вод
водоносного
комплексу між
виділеними типами території були виявлені наступні
тенденції:
1. За величиною мінералізації станом на кінець
ХІХ – початок ХХ ст. найбільша мінералізація була в
межах долини р. Дніпро (значення моди 404 мг/дм3).
Долина р. Дніпро за мінералізацією перевищувала
рівнинну частину Придніпровської височини (332
мг/дм3), долини малих річок (346 мг/дм3), а також
лесові
останці
Придніпровської
височини

(328 мг/дм3). Станом на 60-80-ті роки ХХ ст. величина
мінералізації у всіх п’яти типах стала однорідною і
залишається такою.
2. За показником окислюваності станом на
кінець ХІХ – початок ХХ ст. найбільші значення були
в межах лесових останців Придніпровської височини
(1,7 мгО2/дм3), які перевищували окислюваність в
межах рівнинної частини Придніпровської височини
та в межах долин малих річок (1,4 мгО2/дм3). На
період 60-80-ті роки ХХ ст. величина окислюваності
збільшилася в межах долини р. Дніпро і стала істотно
перевищувати окислюваність в межах рівнинної частини Придніпровської височини, а також частини
Придніпровської низовини. На початок ХХІ ст.
найбільшою окислюваність була в межах частини
Придніпровської низовини (2,8 мгО2/дм3), що
перевищує значення окислюваності в межах рівнинної частини Придніпровської височини (1,84
мгО2/дм3), а також долини р. Дніпро (1,6 мгО2/дм3).
3. За показником амонію станом на кінець ХІХ
– початок ХХ ст. різні типи відрізнялися між собою:
найнижчі значення були в межах лесових останців
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Придніпровської височини (0,02 мг/дм3) та долин малих річок (0,07 мг/дм3). Більші значення амонію були
в межах рівнинної частини Придніпровської височини
та долини р. Дніпро (0,45 мг/дм3). На період 60-80-ті
роки ХХ ст. показник амонію у всіх п’яти типах став
однорідним і лишився таким до початку ХХІ ст. На
початок ХХІ ст. найвище значення амонію було в межах долин малих річок та в межах долини р. Дніпро
(0,25 мг/дм3), що перевищило відповідні значення в
межах рівнинної частини Придніпровської височини
(0,1 мг/дм3), а також лесових останців Придніпровської
височини (0,2 мг/дм3).
З метою перевірки гіпотези про відсутність
невипадкової мінливості (тренда) досліджуваних
показників для виділених типів території був застосований критерій Аббе. Цей критерій зазвичай використовують з метою перевірки гіпотези про
однорідність ряду спостережень і відсутність в них
систематичної зміни [6]. Для цього в межах кожного
типу обиралась свердловина з найбільш тривалим
часом спостережень за хімічним складом підземних
вод. Спочатку обчислювалася статистика Аббе r [2]:

r=
де

xi

n −1
1
∑ ( xi+1 − xi ) 2
2 ⋅ (n − 1) i =1

σ2

- і-те значення вибірки,

xi +1

,
- і+1-ше зна-

чення вибірки, σ - стандартне відхилення, n кількість значень у вибірці.
Критерій Аббе rp визначався за допомогою
таблиці в залежності від кількості значень у вибірці
при певному рівні значущості. Якщо r ≥ rp , приймалася гіпотеза про відсутність систематичної зміни у
впорядкованій послідовності даних. Результати
перевірки наведені в табл. 2.
Таблиця 2 Результати перевірки наявності тренду в змінах
хімічного складу підземних вод за допомогою критерію
Аббе в межах частини Придніпровської низовини (рівень
значущості 0,05)
Показник
r
rp Наявність
хімічного складу
тренду
Сухий залишок
NH4

0,618
0,210

0,650
0,650

Так
Так

Oкислюваність

0,668

0,650

Ні

Примітка: 1. r – статистика Аббе; 2. rp – табличне значення
критерію Аббе.

У результаті був виявлений тренд на підвищення
величини мінералізації у долині р. Дніпро та долинах
малих річок, а тренд на зменшення величини мінералізації та величини амонію був виявлений в межах
частини Придніпровської низовини. Наявність тренду
свідчить про систематичні зміни зазначених
показників хімічного складу підземних вод.
З метою виявлення закономірностей змін хімічного складу питних підземних вод у виділеному водоносному комплексі також був застосований регресійний
аналіз. Метод оцінки параметрів рівняння регресії за
допомогою методу найменших квадратів був запропонований спершу А. М. Лежандром, а пізніше і неза-
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лежно від нього К. Ф. Гаусом. Математичний апарат
методу найменших квадратів не накладає обмежень
на вихідні дані [8].
В даному дослідженні був застосований лінійний
метод найменших квадратів. В лінійному методі найменших квадратів розглядаються функції вигляду:

y = B0 + B1 x1 + B2 x2 + ... + Bq xq .
Рівняння лінійне відносно параметрів Bk, тому задача пошуку параметрів Bk належить до лінійних регресійних задач. Даний метод є достатньо універсальним. Він придатний для різного класу функцій f(X)
[8].
Умови ефективності методу найменших квадратів:
– розподіл залишків підкоряється нормальному
закону з середнім, що дорівнює нулю;
– дисперсія залишків постійна у всьому діапазоні змін змінних;
– залишки не корельовані;
– відсутні «викиди» або залишки, що виділяються.
За Г.А. Іванюковичем [8] основні етапи пошуку
параметрів рівняння регресії включають:
– вибір класу функцій або, інакше, моделі;
– вибір міри, що визначає якість підгонки;
– розрахунок параметрів;
– аналіз отриманого розв’язку.
При виконанні дослідження за допомогою регресійного аналізу був отриманий статистичний результат (виявлена закономірність) для виділеного типу
долина р. Дніпро – збільшення величини мінералізації. Про це свідчить аналіз залишків, а також візуальна оцінка апроксимації розподілу величини мінералізації у згаданому типі (Таблиця 3, Рис. 1).
Таблиця 3 Результати аналізу залишків показника мінералізації в межах долини р. Дніпро
Передбачуване значенПоказник
ЗалишНомер споня показника
мінералізаки,
стереження
мінералізації,
ції, мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
1
308
305,38
2,62
2
342
364,69
-22,69
3
342
367,14
-25,14
4
387
368,61
18,39
5
388
369,10
18,90
6
372
371,55
0,45
7
380
372,53
7,47
Середнє залишків = 0

Висновки. В результаті виконаного дослідження
авторами були зроблені наступні висновки. За величиною мінералізації істотних змін в процесі
експлуатації сеноман-келовейського водоносного
комплексу виявлено не було. Однак виявлення тренду
за допомогою критерію Аббе та регресійний аналіз
дали змогу виявити тенденцію до підвищення
мінералізації в межах долин малих річок та долини р.
Дніпро.
Значення окислюваності істотно збільшилося в період інтенсивної експлуатації підземних вод (60-80-ті
роки ХХ ст.) в межах долини р. Дніпро, що в часі
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Рис.1. Апроксимація розподілу величини мінералізації в межах долини р. Дніпро ( регресійна модель та графік зміни величини мінералізації)

співпадає з інверсією потоку підземних вод з висхідного до низхідного. На початок ХХІ ст. найбільші
значення окислюваності спостерігаються в межах
частини Придніпровської низовини (лівий берег
р. Дніпро).
За показником амонію зміни відбулися на початку
ХХІ ст., коли найбільші значення цього показника
стали характерними для долин малих річок та долини
р. Дніпро, в той час як на початку експлуатації водоносного комплексу ці типи характеризувалися меншими показниками амонію у порівнянні з іншими
типами.
Таким чином, можна стверджувати, що найбільш
вразливими з точки зору зміни хімічного складу
підземних вод типами території є долини малих річок,
долина р. Дніпро, а також частина Придніпровської
низовини. Для цих трьох типів характерна зміна величини
мінералізації,
показників
амонію
та
окислюваності в часі. Це явище можна пояснити тим,
що вищезгадані типи геологічно є менш захищеними
від забруднення з поверхні. Крім того, ці типи зазнають більшого впливу від поверхневих вод. Порушення хімічного балансу підземних вод сеноманкеловейського водоносного комплексу співпадає у
часі з порушенням гідродинамічного режиму комплексу, встановленого фахівцями-гідрогеологами, починаючи з 50-тих років ХХ ст.
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MATHEMATICAL STATISTICS METHODS APPLICATION WITH THE PURPOSE OF POTABLE
GROUND WATER QUALITY CHANGES DYNAMICS REVELATION IN KYIV
The article is devoted to a problem of potable senoman-kelovey ground water complex chemical composi-

tion and quality changes investigation in Kyiv by using
mathematical statistics methods. For this purpose such
methods were used as Mann-Whitney criterion, Abbe
criterion and regression analysis. Obtained results have
given the opportunity to reveal the main ground water
quality changes tendencies.

Саніна І.В., Люта Н.Г.
ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК ЗАХИЩЕНОСТІ ВОД ПЕРШОГО ВІД ПОВЕРХНІ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
В Україні питання якості вод першого від поверхні
водоносного горизонту має першочергове значення.
Передусім це пов’язано з тим, що 70% сільського населення не має централізованого водопостачання і використовує для питних та побутових потреб воду з криниць.
У воді значної кількості криниць фіксується перевищення нормованих показників за вмістом нітратів, сульфатів, хлоридів, важких металів, органічних компонентів
тощо. Тому проблеми контролю та прогнозування забруднення ґрунтових вод є надзвичайно актуальними та
важливими.
Для вивчення шляхів надходження забруднень до
ґрунтових вод та прогнозування їхнього екологічного
стану необхідним є дослідження захисних властивостей
зони аерації - верхньої частини літосфери, яка відокремлює земну поверхню від дзеркала ґрунтових вод. Зона
аерації контролює низку процесів регіонального та локального рівнів; через породи зони аерації значною мірою реалізується техногенний вплив на підземні води.
Виконуючи роль природного захисту підземних вод від
забруднення, зона аерації визначає їхні ресурси та якість
як у природних, так і в екстремальних умовах. Вона визначає також час проникнення забруднення у перший
від поверхні водоносний горизонт, у її межах здійснюються процеси сорбції та іонний обмін.
В УкрДГРІ в процесі вивчення еколого-геологічного
стану геологічного середовища (ГС) та розробки системи моніторингу геохімічного стану ландшафтів виконано комплекс робіт з оцінки природних захисних властивостей порід зони аерації території України із застосуванням ГІС-технологій.
Основними природними показниками, на основі
яких ґрунтуються оцінки, що визначають час надходження забруднювальних речовин з поверхні землі до
ґрунтових вод, стали її потужність і літологічний склад
порід зони аерації.
Такі дослідження, які мають узагальнюючий регіональний характер, особливо актуальні зважаючи на те,
що в цілому для території України є вкрай мало даних
щодо визначення коефіцієнтів фільтрації порід зони аерації. Ці дослідження фрагментарно проводилися в процесі виконання спеціалізованих крупномасштабних зйомок масштабу 1:50 000 у 70-ті роки минулого сторіччя.
У теперішній час дослідження з прогнозування проникнення радіонуклідів у підземні води виконуються лише
у Науково-інженерному центрі радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень ІГН НАНУ під керівництвом академіка Шестопалова В.М. у межах полігонів,
розташованих у 30-кілометровій Чорнобильській зоні.
Досвід оцінки захищеності підземних вод, набутий у
процесі складання та видання „Карт природної захищеності підземних вод Української РСР масштабу
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1:200 000” по території всієї України, свідчить, що за
загальноприйнятими критеріями оцінки захисних властивостей за природними показниками, які ґрунтуються
на потужності порід зони аерації та наявності в ній слабопроникних порід (глин і суглинків), на території України ґрунтові води є незахищеними [2,3,4]. Тому для
отримання необхідних характеристик і диференціації
території за умовами захищеності автори застосували
відомі методичні підходи з визначення часу проникнення забруднення у ґрунтові води [1], що є досить
об’єктивним.
Показник часу проникнення в загальному виді можна представити у вигляді формули:
(1))
m
A0 = 0 ,

k0

де: Ao - час проникнення, діб;
Ко - коефіцієнт фільтрації слабопроникного шару,
м/добу;
mo - потужність слабопроникного шару, м.
Для обчислення часу проникнення забруднення крізь
породи шаруватої товщі, найбільш характерної для розрізу зони аерації, рекомендується застосовувати прийом,
що забезпечує приведення різнорідної товщі до єдиної
оцінки проникності шляхом розрахунку на менш проникний шар:
1
n
(2)
m + mпр
+ ...mпр
Ao = o
,

Ko

де: Ao - час проникнення, діб;
Ко - коефіцієнт фільтрації найменш проникного шару
розрізу, м/добу;
mo - потужність найменш проникного шару розрізу,
м;
mпр1, mпрn - приведені потужності більш проникних
шарів розрізу, м.
Для розрахунку приведених потужностей застосовується співвідношення:
(3)
Kn n
n
mпр
=
m ,

Ko

де: Ko - коефіцієнт фільтрації, найменш проникного
шару розрізу, м/добу;
Kn - коефіцієнт фільтрації розрахункового, більш
проникного шару, м/добу;
mn - потужність розрахункового, більш проникного
шару розрізу, м.
Як свідчать результати розрахунків за такою схемою,
максимальні значення загального часу руху в основному
отримуються за рахунок слабопроникних прошарків.

Вирішення задачі виокремлення ділянок, що різняться за часом можливого проникнення забруднення у ґрунтові води та можливості його картографічного відображення, виконано з урахуванням показників потужності зони аерації та її літологічного складу. З огляду на
застосування можливостей ГІС при регіональних картографічних побудовах та подальшу систему оцінок захищеності ґрунтових вод, для виконання цього виду робіт
були задіяні електронні карти потужності зони аерації та
будови літологічного складу її порід масштабу 1: 1000
000. Кожна із залучених для цих побудов вихідних електронних карт була піддана попередній обробці, яка полягала в генералізації виділених підрозділів.
Однією з першочергових задач у процесі визначення
потужності зони аерації є узагальнення та аналіз інформації щодо найбільш ймовірного положення і можливих
змін рівня ґрунтових вод. Враховуючи постійну мінливість положення рівня першого від поверхні водоносного горизонту і його залежність від низки природних і
техногенних чинників, така задача була вирішена на
основі вивчення даних щодо режиму підземних вод і
типізації території за умовами формування їхнього режиму, що відображає основні закономірності сезонних і
багаторічних змін рівнів. Відповідно до цього на території України були виділені ділянки з однаковими середніми багаторічними глибинами ґрунтових вод, що відповідають рівню 50% забезпеченості в таких градаціях:
0-3, 0-5, 3-5, 5-10, 10-20, 0-10, 0-20, >20 метрів.
Аналіз виконаних побудов засвідчує, що глибини залягання рівнів ґрунтових вод підпорядковуються чітким
природним закономірностям. Найбільш високе їхнє залягання – від 0 до 3 м характерне для територій, де у
будові порід зони аерації переважають піщані різновиди,
а також для зон високого і надлишкового зволоження.
Це територія Полісся (Волинського, Житомирського,
Київського, Чернігівського), а також заплави річкових
долин. Найбільш потужна зона аерації закономірно притаманна вододільним просторам лесових рівнин півдня
країни, на яких переважають суглинисті породи. Тут
зафіксовані глибини рівня ґрунтових вод 10-20 м і більше 20 м.
Генералізація порід зони аерації за літологічною будовою базувалася на виділенні комплексів порід, що
вирізняються спільністю літологічних особливостей і
фізико-механічних властивостей. В результаті узагальнення в залежності від будови розрізу порід зони аерації
виділені 44 її основні різновиди: з переважанням піщаних утворень; піщані із прошарками супісків, супіщані із
прошарками пісків і торфу, легкі суглинки що підстилаються прошарками пісків, середні суглинки з прошарками пісків у нижній частині, середні суглинки, важкі
суглинки що підстилаються прошарками пісків і важкі
суглинки, щебенисті утворення тощо.
Території, де у розрізі переважають піщані утворення, властиві північній частині України - зоні Полісся, а
також долинам річок. Вододільні ділянки центральної та
південної частини країни сформовані переважно супісками та суглинками, в тому числі лесоподібними. Розріз
порід зони аерації гірськоскладчастих областей Карпат і
Криму представлений переважно піщано-глинистими,
щебенисто-рінняковими утвореннями з домішками щебеню корінних порід.

Для оцінки часу проникнення забруднювальних речовин у ґрунтові води авторами використані ГІСтехнології (ArcView). Оцінку захисних властивостей
порід зони аерації було виконано шляхом створення
просторової моделі для визначення взаємозв’язку між
об’єктами за допомогою модуля Geoprocessing ArcGIS.
Для створення моделі використовувався метод векторного накладання шарів, який дозволяє автоматично визначити області перетину об’єктів та територій, що зіставляються. В результаті створюється новий набір даних, в якому кожній результуючій області присвоюються атрибути обох вихідних.
Для визначення часу проникнення забруднень були
використані інформаційний шар літологічних різновидів
зони аерації та інформаційний шар потужностей зони
аерації. Для кожного виділеного таксону, залежно від
будови його розрізу, обчислення виконувалося за формулами (1) або (2). В залежності від розрахункового часу можливого проникнення на карті було виділено 5
його градацій: <50 діб; 50-250 діб; 250-1000 діб; 10003000 діб; >3000 діб.
Таке районування певною мірою умовне і схематичне, проте воно відображає загальну тенденцію можливого проникнення забруднювальних речовин у ґрунтові
води. До того ж слід зауважити, що районування базується на об'єктивних даних щодо проаналізованої значної кількості достовірної інформації про літологічний
склад, фільтраційні особливості і потужності зони аерації і у зв’язку з цим цілком прийнятне для здійснення
регіональних еколого-геологічних оцінок.
Аналіз інформації наявних геоданих дозволяє дійти
висновку, що забруднення ґрунтових вод найчастіше
обумовлюється комплексом природно-техногенних
чинників. Високий вміст забруднювальних речовин у
ґрунтових водах спостерігається на територіях, які зазнають максимального техногенного впливу; головними
джерелами забруднення є накопичувачі промислових та
побутових рідких і твердих відходів, мінералізовані шахтні та рудничні води, мінеральні добрива, отрутохімікати, накопичувачі відходів на тваринницьких комплексах і фермах тощо. Природні чинники - мінімальна потужність зони аерації, наявність в розрізі піщаних літологічних різновидів - сприяють надходженню забруднення у підземні водоносні горизонти.
Створення баз геоданих в ГІС дозволяє зіставляти
результати вивчення різних компонентів ГС методом
оверлею (накладанням інформаційних шарів). Зіставлення даних щодо забруднення ґрунтів і ґрунтових вод в
межах долини Дніпра (Дніпропетровська та Запорізька
промислово-міські агломерації), яке наочно підтверджує
правильність виконаних оцінок. На ділянках, де зона
аерації сформована піщаними породами і має незначну
потужність, забруднення ґрунтів спричинило виникнення аномалій свинцю у водах першого від поверхні водоносного горизонту. На жаль, слід зазначити, що у більшості випадків подібні порівняння виконати неможливо
через різний набір досліджуваних забруднень у різних
компонентах ГС, а також відсутність вичерпної інформації щодо природних чи техногенних джерел потрапляння забруднень до того чи іншого компонента ГС.
Зіставлення показників розрахункового часу проникнення забруднювальних речовин крізь зону аерації з
переважаючим напрямком фізико-хімічної міграції хімі-
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чних елементів та існуючим рівнем забруднення, дозволяє визначити різний ступінь ризику забруднення ґрунтових вод та прогнозувати їх забруднення. Інформаційна
складова створених електронних карт у сучасних умовах
глобального техногенного втручання в довкілля набуває
актуального значення і дозволяє виявляти, укладати карти та виконувати прогнозну оцінку закономірностей і
динаміки негативних змін ГС та його основних параметрів, які безпосередньо чи опосередковано впливають на
екологічний стан територій, регіонів, держави в цілому.
Використання запропонованих підходів за наявності
достатньої кількості матеріалів детальних крупномасштабних досліджень з визначення потужності і літологічних різновидів порід зони аерації дозволяють оперативно реагувати у разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
Викладені вище методичні підходи і матеріали створеної бази геоданих можуть використовуватись у процесі еколого-геологічних досліджень не лише для оцінки, а
й для прогнозування змін екологічного стану ґрунтових
вод під впливом природних і техногенних чинників,
тобто моделювання майбутніх довго- і короткострокових екологічних ситуацій. Таке прогнозування набуває
першочергового значення для сільськогосподарських
районів, де для водопостачання населення використовуються води першого від поверхні водоносного горизонту, яким загрожує техногенне забруднення з поверхні.
1. Гидрогеологические основы охраны подземных вод.
Центр международных проектов ГКНТ. М., 1984.
2. Гольдберг В.М. Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за
охраной подземных вод. М., 1980. (Мингео СССР, ВСЕГИНГЕО).
3. Мигуля В.М., Ткачук В.Г., Пугач С.А. Методические рекомендации по подготовке к изданию пообластных карт естественной защищенности подземных вод УССР масштаба 1:200
000. ИМР УССР. Днепропетровск, 1981.
4. Роговская Н.В. Методические рекомендации по составлению среднемасштабной карты защищенности грунтовых и
напорных вод. М., 1975. (Мингео СССР, ВСЕГИНГЕО).

In Ukraine water supply of rural inhabitants is almost exclusively limited to the uppermost (mostly Quaternary) aqui-

fer. So about 20% of Ukrainian population have no water
pipe to their households and use drinking
water wells. In this regard interest to aeration zone considerably increased. This zone lies between the earth's surface and
the water table. The zone of aeration is natural protection of
ground waters against pollution, defining, thus, their resources and quality in natural and extreme conditions.
In Ukrainian State Geological Research Institute
(UkrSGRI) zoning of the territory of Ukraine by definition of
penetration of pollutants time from surface to the uppermost
aquifer is executed.
The works were carried out taking into account indi
cators of thickness and litological structure of aeration zone
with use of GIS technologies.
Water of the most part of wells is polluted with nitrates,
sulfates, chlorides, heavy metals, organic compounds therefore prediction of further pollution is very important. Definition of depth and changes of levels of ground waters was the
major task. It was solved on the basis of numerous underground waters levels observational data and territory typification, reflecting the main regularities of seasonal and longterm changes of levels. According to it sites with identical
average long-term depths of ground waters were defined for
territory of Ukraine.
Generalization of rocks of aeration zone on litological
structure is based on determination of rocks complexes with
similar litological features and physical and mechanical
properties. As a result of generalization 44 main types of
aeration zone section were marked out.
For determination of time of contaminants penetration in
ground waters from surface the method of vectorial overlay
(information layers of litological varieties of aeration zone
and its thickness) was used. For everyone selected site on
two different formulas, depending on a section structure, the
time of penetration of contaminants from surface is defined.
As a result on map 5 gradation of time are shown: less than
50 days; 50-250 days; 250-1000 days; 1000-3000 days; more
than 3000 days.
Results of the researches in conditions of global technogenic intervention in environment allow estimating and predicting both regularity and dynamics of negative changes of
the geological environment and its key parameters which
directly or indirectly influence ecological condition of territories, regions and the state as a whole.

Медвідь Г.Б.
ДО ПИТАННЯ ҐЕНЕЗИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ТА ФОРМУВАННЯ ПОКЛАДІВ ГАЗУ У МІОЦЕНОВИХ
ТОВЩАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ
Карпатська нафтогазоносна провінція вирізняється
наявністю великої кількості скупчень нафти, газу, конденсату, поклади яких пов’язані з різними тектонічними
структурами та різними літолого-стратиграфічними
комплексами. Основна маса родовищ нафти та конденсату знаходиться у Бориславсько-Покутській підзоні
Внутрішньої зони Передкарпатського прогину (Бориславсько-Покутський нафтогазоносний район). Переважна більшість газових родовищ поширені в межах
Зовнішньої (Більче-Волицької) зони Передкарпатського
прогину (Більче-Волицький нафтогазоносний район) і
пов’язана з міоценовими відкладами.
Мета роботи полягає в узагальненні результатів
палеогідрогеологічних реконструкцій, і встановленні
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закономірностей та просторово-часового механізму
формування скупчень газу та нафти в межах Зовнішньої
зони Передкарпатського прогину.
Аналіз геолого-геофізичних матеріалів із будови літосфери багатьох осадових басейнів дають підстави
вважати, що нафтогазонагромадження в осадовій товщі
зумовлене термодинамічними процесами, що відбуваються в верхній мантії Землі. Не вдаючись в дискусію
стосовно походження нафти і газу, базуючись на численних дослідженнях і теоретичних та практичних висновках багатьох дослідників [1, 2, 3, 5, 7, 10], нами не
виключається можливість глибинного походження парогазової суміші, з якої за зміни термодинамічних умов,

у верхніх шарах літосфери конденсується вода та формуються поклади нафти і газу.
Палеогідрогеологічний розвиток території Зовнішньої зони відзначався інтенсивним промиванням осадових товщ (потенційних колекторів)
протягом палеозою, мезозою та раннього кайнозою.
Зокрема,
значна
інтенсивність
та
тривалість
інфільтраційного етапу передостаннього гідрогеологічного циклу (P1–N1kr) в північно-західній та
центральній частині Зовнішньої зони відобразилася повним розмиттям палеогенових та частково старших утворень і значним розчленуванням палеорельєфу. Потужна
динаміка, глибоке проникнення та збагачення вод сульфатами унеможливили б збереження існуючих на цей
час вуглеводневих скупчень.
Аналіз розвитку палеотектонічних та палеогеографічних умов вказує на існування сприятливої
гідродинамічної обстановки для формування вуглеводневих покладів у баден-сарматський час. Упродовж цього періоду переважало занурення бассейну, осадонагромадження з утворенням осадової товщі величезної товщини і гідродинамічних умов елізійного етапу.
Елізійний етап останнього, сьомого, гідрогеологічного циклу почався з карпатію і тривав до кінця
сармату (12 млн років). Умови седиментації
змінювалися від мілководних лагунного типу до прибережно-морських опріснених і глибоководних з нормальною
солоністю.
Інфільтраційний
етап
цього
гідрогеологічного циклу розпочався з панонського віку і
триває дотепер.
Для останнього гідрогеологічного циклу було проведено кількісну оцінку палеогідрогеологічного балансу за
методикою А. А. Карцева [4]. За нашими розрахунками
показник інтенсивності елізійного водообміну для
потужної товщі відкладів косівської та дашавської світ
становить близько 10,4. Тобто, об’єм відтиснених з глинистих порід вод значно переважає об’єм пор теригенних колекторів. Це створює умови для виникнення перепаду напорів і міграції пластових вод до областей
відносних піднять, з напорами значно меншими, до яких
був спрямований рух останніх.
За методикою В. В. Колодія і А. В. Кудельського [6]
нами обчислені показники водообмінів для цього самого
елізійного етапу гідрогеологічного циклу, причому для
відкладів
косівської
світи,
нижньота
верхньодашавської підсвіт. Для відкладів косівської
світи показник інтенсивності елізійного водообміну
змінюється від 1,79 до 0,10, для відкладів
нижньодашавської підсвіти – від 0,68 до 0,04, а для водоносного комплексу верхньодашавської підсвіти – від
1,98 до 0,24.
За класифікацією В. В. Колодія і А. В. Кудельського
значення показника більше від 1 характеризує зону
вільного водообміну, в межах 1–0,1 – відповідає утрудненим умовам водообміну, а 0,1–0,01 – вельми утрудненого. Як показують розрахунки, з зануренням осадових
відкладів на великі глибини водонапірна система
північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину переходить від зони інтенсивного
водообміну до зон утрудненого та вельми утрудненого,
тобто створюються необхідні умови для збереження
покладів.

У
пізньосарматський
час
розпочинається
інфільтраційний етап, який на території Зовнішньої зони, що знаходиться поза межами покривів,
продовжується і нині. Сучасна інфільтрація в межах
північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (за гідрогеохімічними, газогідрогеохімічними та термобаричними ознаками) триває і
сягає глибини 100–200 м. Розрахований нами показник
інтенсивності водообміну на інфільтраційному етапі
(ПІІВ) становить близько 8,6, тобто, за час існування
інфільтраційного етапу розвитку в межах північнозахідної частини Зовнішньої зони Передкарпатського
прогину могло б відбутися майже 9-кратне оновлення
підземних вод. Однак, попередня історія розвитку цієї
водонапірної системи (перехід за час існування
елізійного етапу від зони інтенсивного водообміну до
зон утрудненого та вельми утрудненного; переважання
інтенсивності
елізійного
водообміну
над
інфільтраційним;
структурно-блокова
будова
Зовнішньої зони, яка викликана одночасними процесами
тектогенезу і седиментогенезу), вказує на утрудненість
гідродинамічного зв’язку поверхневих і неглибоко циркулювальних підземних вод з глибинними водами
водонапірних нафтогазоносних систем і, як наслідок,
незначний вплив сучасної інфільтраційної водонапірної
системи на руйнування покладів вуглеводнів.
Напір пластових вод – важливий параметр, який
характеризує енергію нафтоносних, газоносних і водоносних горизонтів. З’ясування сутності і ґенези пластового напору в різних геологічних умовах значно
полегшує розуміння будови природних гідродинамічних
систем, закономірностей просторового розміщення і
формування покладів нафти і газу. Проведені
палеогідродимамічні дослідження базувалися на аналізі
реконструйованих палеогідродинамічних умов, що
існували при формуванні міоценових товщ північнозахідної частини Зовнішньої зони та на зіставленні просторового розміщення окреслених ділянок успадкованих
п’єзомінімумів з контурами розвіданих на сьогоднішній
день газових покладів.
Палеогідродинамічні реконструкції міоценових
відкладів північно-західної частини Зовнішньої зони
Передкарпатського прогину були проведені за методикою А. А. Карцева [4], що ґрунтується на реконструкції
палеонапорів підземних вод на елізійних етапах
седиментаційного басейну як функції товщини осадових
відкладів, що ущільнюються і дегідратуються.
В результаті математичних розрахунків і графічних
побудов на палеогідродинамічних схемах, опрацьованих
для водоносних верхньобаденського і сарматського
комплексів на елізійних етапах, виділено зони можливих
максимальних напорів седиментогенних вод (палеоп’єзомаксимуми) і показано напрямки переміщення
підземних
вод
до
зон
палеоп’єзомінімумів.
П’єзомінімуми приурочені до областей відносних
піднять, у яких тиски значно менші і куди, через це був
спрямований
рух
флюїдів.
У
межах
палеоп’єзомінімумів, як у зонах розвантаження флюїдів,
відбувалося формування газових покладів [11].
Палеогідродинамічні умови баден-сарматського
комплексу відрізняються в окремих стратиграфічних
підрозділах. Вони також мають деякі розбіжності в межах Крукеницького й Угерсько-Косівського блоків. Це
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пов’язано з нерівномірним опусканням блоків донеогенового фундаменту Зовнішньої зони і відповідним
розподілом неогенових відкладів.
Просторове розміщення п’єзомінімумів, розрахованих для баден-сарматських відкладів в межах північнозахідної частини Зовнішньої зони, наштовхнуло нас на
думку зіставити їх з контурами розвіданих на
сьогоднішній день покладів газу. Оскільки на
досліджуваній території газові родовища відкриті тільки
в товщах сарматських відкладів, то зіставлення контурів
родовищ було проведено з п’єзомінімумами, окресленими для порід нижньо- та верхньодашавської підсвіт
(рис. 1).
Як видно з рисунку, більшість покладів газу
потрапляє в зони розташування п’єзомінімумів, що
підтверджує припущення про існування безпосереднього зв’язку зон нафтогазонагромадження із зонами палеоп’єзомінімумів. Деякі відхилення чи зміщення
покладів цілком могли б бути зумовлені складними
тектонічними
процесами,
що
відбувались
у
постміоценовий час.

Таким чином, одержані результати палеогідродинамічних реконструкцій осадових товщ північнозахідної частини Зовнішньої зони Передкарпатського
прогину показали, що основна частина розвіданих газових родовищ регіону локалізується в межах виділених
ділянок успадкованих п’єзомінімумів. Проведені палеогідродинамічні реконструкції дозволили також виділити
перспективні площі зі сприятливими палеогідродинамічними умовами для розвідки покладів вуглеводнів. У
відкладах нижньодашавської і верхньодашавської підсвіт перспективними є крайні північно- західні частини
Крукеницького і Угерсько-Косівського блоків із ділянками чітко виражених палеоп’єзомінімумів. Сприятливими для локалізації вуглеводневих покладів також є
площі палеоп’єзомінімумів, виявлених у межах Угерсько-Косівського блоку в прирозломній частині на межі з
платформою.
Для оцінки сучасного площинного гідробаричного
стану водоносних горизонтів Зовнішньої зони були
побудовані картосхеми їх пластових тисків, зведених до
окремих площин [8]. Величини зведених до абсолютної

Рис. 1 – Зіставлення просторового розміщення п’єзомінімумів з контурами газових покладів в сарматських відкладах північнозахідної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину: 1 – контури покладів; 2 –
контури п’єзомінімумів (Склала Г. Б. Медвідь, 2012).

відмітки –1500 м тисків верхньобаденського горизонту
північно-західної частини Зовнішньої зони спадають у
північно-східному напрямку і змінюються від 18,24 до
17,04 МПа. Вищі їх значення (17,62–18,24) приурочені
до родовищ, що розміщені по лінії Стебницького насуву
(Грушівське, Майницьке, Меденицьке, Кадобнянське).
У напрямку Східноєвропейської платформи зведені тиски спадають до 17,04–17,05 (Вижомлянське та Малогорожанське родовища).
Зведені до абсолютної відмітки –1000 м тиски сарматського водоносного горизонту змінюються в
діапазоні – від 7 до 23 МПа, найчастіше знаходяться в
межах – 9–13 МПа. Гідродинамічні вектори мають загалом північно-східне спрямування. При наближенні до
платформи значення зведених тисків не перевищують
9,25–10,56 МПа [8]. В межах окремих ділянок їх значення варіюють в ширших межах, що зумовлене особливостями будови та історії розвитку, які впливали на формування та збереження покладів газу і є причиною
нерівномірного розподілу запасів у межах зони [12].
Вертикальний розподіл пластових тисків у розрізі
верхньобаденського та сарматського водоносних
горизонтів встановив певне відхилення початкових пластових тисків від умовних гідростатичних. До глибини
1500–1800 м пластові тиски дещо нижчі лінії тренду
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умовно гідростатичних. Далі зі зростанням глибини значення
пластових
тисків
переважають
умовні
гідростатичні.
Гідродинамічні вектори обох горизонтів мають загалом північно-східне спрямування. Аналіз вертикальної
та площинної гідробаричної зональності вказує на
приуроченість більшості газових покладів до ділянок як
регіональних, так і локальних баромінімумів.
Вивчення гідрогеохімічних особливостей поширення
підземних вод проводилась на прикладі сарматських
водоносних горизонтів, оскільки покладів газу в верхньобаденських відкладах північно-західної частини
Зовнішньої зони не виявлено і вся основна увага при
пошуках припадала на сарматські товщі, проби пластових вод з яких головно вивчались.
Класифікацій природних вод за їх хімічним складом
дуже багато, однак найширше застосування у
нафтовиків отримала класифікація В. А. Суліна, за якою
природні води поділяються на чотири типи за характерним співвідношенням між найважливішими іонами, а
далі на групи і підгрупи за ознакою переважання різних
аніонів і катіонів. Характерні відношення між іонами,
що покладені в основу класифікації, виражені трьома
коефіцієнтами, названими В. А. Суліним генетичними:

r Na r Na - r Cl r Cl - r Na
,
,
.
r Cl
r Mg
r SO 4

За допомогою цих коефіцієнтів виділяють чотири
генетичних типи вод, які приблизно відповідають певним обстановкам існування природних вод. Так,
сульфатнонатрієвий і гідрокарбонатнонатрієвий типи
вказують на континентальні умови, хлоридномагнієвий
– на морські, хлоридно-кальцієвий – свідчить про
глибинні умови існування.
Провівши відповідні розрахунки і систематизацію
пластових вод північно-західної частини Зовнішньої
зони, бачимо, що підземні води дашавських водоносних
горизонтів представлені всіма чотирма типами
–
хлориднокальцієвим,
гідрокарбонатнонатрієвим,
хлоридномагнієвим та сульфатнонатрієвим. Домінують
води хлоридно-кальцієвого типу, які най поширеніші і в
розрізах, і по площі газових родовищ усього басейну
Зовнішньої зони. Вони складають гідрогеохімічний фон
сарматського водоносного комплексу, на якому локально виокремлюються інші типи вод.
Піднасувна частина північно-західної частини
Зовнішньої зони представлена водами, які раніше
виділені дослідниками як солянки вичавлювання з насунутих по Стебницькому насуву товщ під час динамоелізійного етапу гідрогеологічної історії. Ці води характеризуються високими значеннями мінералізації і значним ступенем метаморфізації.
З метою вивчення площинної гідрохімічної
зональності пластових вод сарматських відкладів
північно-західної частини Зовнішньої зони нами було
опрацьовано і проаналізовано наявний фактичний
матеріал і побудовано картосхеми мінералізації, та генетичних коефіцієнтів rNa/rCl, Cl/Br, rSO42-·100/rCl [9].
Узагальнена геохімічна характеристика пластових вод
сарматських відкладів подана в табл. 1.

Значення мінералізації пластових вод у північнозахідній частині зони змінюються в широких межах:
від 0,13 до 213,52 г/дм3. Пониження значень
мінералізації підземних вод спостерігається у
північно-східному напрямку, що, ймовірно, зумовлено впливом інфільтраційних вод, які потрапляють
через зону зчленування платформи з Зовнішньою зоною. Найвищі значення мінералізації – у родовищах,
розміщених вздовж Стебницького насуву [9].
Генетичний показник метаморфізації пластових
вод (rNa/rCl) в нашому випадку обернено залежний
від мінералізації. Причому значення більші за одиницю концентруються смугою північно-східного простягання вздовж поперечних Дністерського і Монастирецького розломів. На ділянках, де встановлено
присутність солянок з мінералізацією понад 140 г/дм3,
генетичний коефіцієнт rNa/rCl є часто нижчим від
0,85, що свідчить про наявність тут седиментогенних
метаморфізованих вод і, відповідно, про закриту
гідродинамічну обстановку.
Генетичний показник Cl/Br у водах океану становить 292, у седиментогенних метаморфізованих водах
його значення менше ніж 300. При розведенні седиментогенних солянок прісними водами хлорбромний
коефіцієнт може зрости до 1000 і більше. У межах
північно-західної частини Зовнішньої зони цей показник майже не перевищує значення 300, що дає
можливість стверджувати про таласогенне, седиментогенне походження пластових вод у цій частині зони
У водах північно-західної частини Зовнішньої зони чітко виділяється дві зони високих значень коефіцієнта сульфатності rSO4·100/rCl – на Городоцькому і
Гайському родовищах він сягає 45–48. На решті
досліджуваної території він іноді перетинає межу 10.
Понижені значення вмісту сульфатів та коефіцієнта
сульфатності rSO4·100/rCl вказують на умови,
властиві гідрогеологічно замкненим структурам.

Таблиця 1. Узагальнена геохімічна характеристика пластових вод сарматських відкладів північно-західної частини
Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (від-до)))о)
К-сть
Район

Н, м

pH

М,
г/дм3

rNa/rCl

rCa/rMg

rSO4*100
/rCl

Cl/Br

Тип води
(за переважанням)

аналізів
СвидницяМакунів1

55

4001740

5,57,5

2,17189,59

0,661,57

0,03-6

0,0316,38

51-1267

ХК→ГН→ХМ

ХідновичіЗалужани2

79

6502765

4,510

1,53149,94

0,7-1,73

0,1919,83

0,01-5,6

73-2603

ХК→ГН→ХМ
→СН

РудкиГрушів3

45

7023720

0610,0

1,8792,39

0,432,37

0,67-20

0,0445,33

40-731

ХК→ГН→ХМ

МеденичіКавсько4

133

4401699

4,58,8

0,13189,9

0,6-1,86

0,2312,39

0,01-58,4

37-1933

ХК→ГН→ХМ
→СН

Примітка. Включено родовища: 1 - Свидницьке, Вижомлянське, Вишнянське, Никловицьке, Макунівське;
2 - Хідновицьке, Садковицьке, Пинянське, Залужанське;
3 - Рудківське, Городоцьке, Сусолівське, Майницьке, Грушівське, Східно-Довгівське;
4 - Мединицьке, Півд. Грабинське, Грудівське, Більче-Волицьке, Гайське, Летнянське, Дашавське, Угерське, Опарське, Кавське.
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Загальною тенденцією для відкладів Зовнішньої
зони є зростання мінералізації вод з глибиною і віковою (стратиграфічною) належністю. Однак на присутність гідрогеохімічної інверсії (пониження мінералізації пластових вод з глибиною) у нижньосарматських
відкладах, як доволі поширеного локального явища,
вказують проби з родовищ Хідновичі–Залужани, де на
глибинах понад 1500 м трапляються гідрокарбонатнонатрієві води низької мінералізації з достатньо високим вмістом сульфат-іону. Ймовірно, в сарматські
водоносні горизонти по лінії Стебницького насуву
проникали прісні інфільтраційні води, які витіснили
існуючі тут раніше хлориднокальцієві або частково
розбавили їх.
Окрім високомінералізованих вод водоносних
комплексів, на родовищах північно-західної частини
Зовнішньої зони Передкарпатського прогину трапляються прісні і слабкосолонуваті води хлоридногідрокарбонатного та гідрокарбонатно-хлоридного
натрієвого і кальцієво-натрієвого складу, серед катіонів яких домінує натрій, а не кальцій. Такі води належать до конденсаційних, генетично пов’язаних з газовими чи газоконденсатними покладами. Наявність

конденсаційних вод свідчить про утворення покладу
внаслідок швидкоплинної вертикальної міграції газу у
вільній фазі в геологічно недавньому минулому, що
дає підстави використовувати їхню присутність як
пошуковий критерій.
Таким чином, модель формування газових
покладів в межах північно-західної частини
Зовнішньої зони Передкарпатського прогину може
виглядати наступним чином (рис. 2). Часовий
інтервал формування покладів газу та нафти припадає
на останній цикл гідрогеологічного розвитку,
елізійний етап якого у північно-західній та
центральній частині Зовнішньої зони розпочався з
карпатію.
У
сарматський
час,
інтенсивно
проявляється друга фаза Карпатської складчатості,
яка викликає формування у прогині насунутих структур, складених флішем і моласами. Потужна товща
верхньомоласових утворень Зовнішньої зони зазнала
впливу динамо-елізії з боку Карпат та процесу занурення Східноєвропейської плити.
Такі геотектонічні процеси зумовлюють пружнопульсаційну міграцію флюїдів по розущільнених зонах диз’юнктивних порушень.

Рис. 2 – Модель формування газових покладів в межах північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського
прогину: 1–8 – відклади, що складають розріз; 9 – тектонічні розломи та насуви; 10 – глибинні регіональні розломи; 11 –
рух водо-вуглеводневої суміші з мантії Землі; 12 – пластові води різної мінералізації; 13 – напрям руху пластових вод;
14 – газовий поклад, 15 – спрямованість геодинамічних рухів (Склала Медвідь Г. Б., 2012)

Південно-західна спрямованість руху палео- та сучасних інфільтрогенних вод у поєднанні зі зворотною
динамо-елізійною спричинили існування тут затиснутої
між ними гідродинамічно зрівноваженої системи, яка
вирізняється сприятливими умовами для формування і
збереження покладів вуглеводнів.
Механізм елізійних перетоків позначився на палеота сучасних гідробаричних та гідрохімічних характеристиках, які проявилися у спрямованості гідродинамічних
векторів з південного заходу на північний схід та більш
високій мінералізації вод в зоні впливу Стебницького
насуву. Пластові води характеризуються специфічним
іонно-сольовим складом, що полягає у переважанні хлоридних натрієвих та кальцієво-натрієвих, а також наявністю конденсаційних, генетично зв’язаних з газовими
чи газоконденсатними покладами, вод. На відміну від
вод земної поверхні, утворених унаслідок гідрологічного
колообігу, у складі катіонів останніх домінує натрій, а не
кальцій.
Разом з тим частина покладів газу та нафти зосереджена і в межах регіонального поля сучасного
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інфільтрогенного живлення. Своїм збереженням вони
завдячують тектонічним та літологічним екранам, які
обмежують чи повністю виключають динаміку
підошовних чи контурних вод.
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Medvid Halyna TOWARDS GROUNDWATER GENESIS AND GAS DEPOSITS FORMATION OF THE
MIOCENE STRATA IN THE NORTHWESTERN
PART OF THE OUTER ZONE
The paper presents the results of combined paleohydrogeological research of the Miocene strata of the northwestern part of the Outer zone of the Carpathian foredeep.
Paleohydrodynamic reconstruction of the Miocene strata
of the northwestern part of the Outer zone was done. Spatial
location of piezominimuma with the contours of proven gas
fields in the Sarmathian deposits was correlated. The
present-day vertical and spatial distribution of reservoir pressure of aquifers was analyzed.
Hydrogeochemical characteristics of aquifer complexes
of the Miocene strata of the study area are generalized. Characteristic correlation of the ion-salt composition of formation water are calculated and the types of waters are identified.
The spatial-temporal model of gas fields formation was
presented.

Огняник Н. С., Парамонова Н. К., Брикс А.Л., Шпак Е.Н.
ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЛЕГКИМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Одна из важных экологических проблем в Украине на сегодняшний день – загрязнение геологической
среды нефтепродуктами, включая подземные воды,
которые составляют около 30% в обеспечении населения питьевой водой. По всей территории Украины
существует эколого-геологический риск от нефтехимических объектов (рис. 1). Загрязнение подземных
вод нефтепродуктами отмечается в ряде городов –
Херсоне, Луганске, Кременчуге, Луцке, Узине и других [5, 9, 11]. В сложившейся ситуации актуальным
является выполнение мониторинга территорий загрязнения геологической среды нефтепродуктами.
Концепция и задачи мониторинга геологической среды.
Под мониторингом территорий загрязнения геологической среды легкими нефтепродуктами (ЛНП),
понимается система наблюдений за количественными
и качественными изменениями в пространстве и времени накоплений ЛНП в геологической среде (ГС) с
целью их выявления, оценки состояния, количества и
трансформации, прогнозирования распространения и
предупреждения влияния на грунты, поверхностные и
подземные воды, а также приповерхностная атмосфера, для оценки их экологического состояния, проведения мероприятий по недопущению, локализации
или ликвидации загрязнения [1, 3, 4, 7, 8].
Цель и задачи мониторинга определяются этапом
исследования, а его проектирование должно ответить
на вопрос: по каким показателям и параметрам ведется наблюдение; какое необходимое количество и размещение точек наблюдения или апробирования; с
помощью каких моделей будет выполняться прогноз
распространения ЛНП в пространстве и времени (рис.
2).

Государственный мониторинг.
Первоочередной мониторинг территорий, загрязненных ЛНП, осуществляется в пределах государственной системы мониторинга окружающей среды и
вод (поверхностных и подземных), где должно определяться в подземных и поверхностных водах, зоне
аэрации (ЗА), подземном и приповерхностном воздухе наличие суммарного ЛНП, его тип, индикаторные,
канцерогенные и неканцерогенные вещества. При
оценке безопасного состояния подземных вод и грунтов суммарное содержание в них ЛНП не может служить количественным индикатором угрозы для здоровья людей и состояния подземных вод. Безопасное
состояние подземных вод и грунтов определяется на
основе предельно допустимых концентраций (ПДК)
отдельных токсичных веществ, которые входят в состав суммарных ЛНП. Безопасные с точки зрения
риска ПДК для каждого вещества должны устанавливаться специализированными предприятиями таким
образом, чтобы риск не превышал допустимого
уровня с учетом вероятности контакта человека с
этим веществом на протяжении всей жизни и на здоровье следующих поколений.
Если государственным мониторингом выявлены
участки с опасным загрязнением ЛНП, то на них
должны проводиться специализированные исследования для установления источников и масштаба загрязнения в разных компонентах ГС, прогноза его распространения, степени влияния и угрозы для народнохозяйственных объектов.
Специализированные исследования.
Специализированные исследования проводятся на
основе предупреждения или рекомендаций, которые
выдает государственный мониторинг. Они включают
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установление источника загрязнения и оценочные грязнения ГС и экологической угрозы, которую выработы.
зывает или же может вызвать это загрязнение.
На основе оценочных исследований и мониторинОценочные работы
Оценочные работы (исследование и мониторинг) га устанавливается масштаб загрязнения и его
проводятся для предварительной оценки степени заГосударственный мониторинг
Специализированные исследования

Наблюдения

Прогноз
состояния

Оценка
современного
состояния

Оценка
прогнозного
состояния

Предупреждения
Рекомендации

Установление
источника
загрязнения

Оценочные
работы

Ликвидация
или локализация
источника
загрязнения

Оценочные
исследования

Оценочный
мониторинг
загрязнения

На этапе
разведки

Критический
риск
Специальный
мониторинг

На этапе
восстановления

прямая связь
обратная связь

Высокий
риск

Контролирующий
мониторинг

Масштаб
загрязнения

Прогноз
распространения

Увеличивается
по площади
и массе
Увеличивается
по площади
при стабильной
массе
Увеличивается
по площади
при уменьшении
массы

Умеренный
риск

Находится
в стабильном
состоянии

Низкий
риск

Уменьшается
площадь
и масса

Рис. 2. Блок-схема мониторинга на территориях с загрязнением геологической среды ЛНП [10].

поведение, а также выполняются упрощенные прогнозы (аналитические расчеты или разведочное моделирование) распространения установленного пятна
загрязнения. Чтобы проследить влияние на загрязнение сезонных климатических факторов, колебания
уровня грунтовых вод, инфильтрации и водоотбора,
мониторинг должен проводиться не менее одного года.
Мониторинг на данной стадии предназначен установить, что выявленное пятно загрязнения (в подземном воздухе, грунтах и ЗА, грунтовом и нижележащем водоносных горизонтах):
увеличивается по площади и массе;
увеличивается по площади при стабильной массе;
увеличивается по площади при массе, которая
уменьшается;
площадь и масса пятна остаются стабильными;
уменьшается как площадь, так и масса.
Определение этих положений даст возможность установить активность источника загрязнения и роль расходных процессов (переход в другую фазу, деструкция).
Если объекты, нуждающиеся в защите, в момент
исследования не подвержены загрязнению, то необходима постановка длительного мониторинга. Мониторинг на протяжении одного года рекомендуется на
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стабильных пятнах загрязнения, а также пятнах со
слабым миграционным потенциалом.
Мониторинг необходимо проводить во всех компонентах геологической среды, где обнаружено загрязнение в процессе изучения территории.
Для изучения динамики массы загрязнителя мониторинг подземного воздуха выполняется с помощью периодической газовой съемки, грунтов ЗА с остаточным
ЛНП — периодического опробования; в пределах линзы с
мобильным ЛНП и в границах растворенных ЛНП в подземной воде — периодического замера уровней и отбора
проб в пунктах наблюдения. Схема расположения пунктов
наблюдения показана на рис. 3.
На основе оценочных работ определяется уровень
риска загрязнения, в пределах которого существует
реальность угрозы здоровью людей из-за поступления
в организм вредных веществ из загрязненных грунтов, воздуха, подземных и поверхностных вод, накопления взрывоопасных испарений. Выделяют четыре
степени риска загрязнения ЛНП [2].
Критический риск существует на участках, в пределах
которых имеется прямая угроза здоровью людей вследствие использования загрязненных вод для питья, контакта с
загрязненными грунтами и воздухом, а также угроза взрыва или пожара вследствие накопления легких органических
компонентов.

Высокий риск существует на участках, где не исключена потенциальная угроза для здоровья людей, безопасного
функционирования углубленных сооружений и коммуникаций, состояния питьевого водоснабжения, уязвимых
элементов природной среды вследствие распространения
загрязнения. К этому необходимо добавить, что потенциальная угроза со временем уменьшится в период проведения работ, связанных с ликвидацией или локализацией
загрязнения.
Умеренный риск характерен для участков, где установлено, что потенциальное влияние нефтехимического загрязнения на здоровье людей и состояние питьевого водоснабжения незначительно, или же имеет случайный несистематический характер. Следует учитывать, что возможное
загрязнение станет со временем намного больше в период
проведения санационных работ.
Низкий риск существует на участках, где не установлено реальных или потенциальных отрицательных проявлений нефтехимического загрязнения подземных вод и грунтов. Но с изменением условий (что не следует исключать)
такая угроза может возникнуть.
Специальный мониторинг
Согласно блок-схеме систем мониторинга (см. рис. 1),
специальный мониторинг проводится на участках с критическим и высоким риском загрязнения ЛНП на этапе разведочных и санационных работ. Исследуется та часть подземной среды (грунты зоны аэрации, подземный воздух,
водоносные горизонты), в которой происходит распространение загрязнителя, представляющее угрозу окружающей природной среде, водохозяйственным и другим
защищаемым объектам.
Основная цель разведки — уточнить параметры среды
и масштаб загрязнения, выявить действие источника загрязнения, установить значимость (необходимость учета)
процессов естественного ослабления загрязнения. Результаты специального мониторинга используются при выборе
технологии санации, которую целесообразно подтвердить
пилотным тестированием.
Специальный мониторинг проводится во время реабилитационных работ для определения их эффективности, а
при необходимости – для корректирования объема и видов
работ. Наблюдения проводятся за преобладающими фазами загрязнения геологической среды.
Контролирующий мониторинг выполняется на участках с умеренным и низким риском за распространением
загрязнителя и развитием ситуации, чтобы вовремя предупредить о возможном высоком риске.
Контролирующий мониторинг используется также
для слежения за возможным поступлением загрязнителя из объектов – потенциальных источников загрязнения. Вокруг объекта устанавливается согласительная зона, в пределах которой содержание загрязнителя как в ЗА, так и в водоносном горизонте должно
быть ниже ПДК (рис. 4). Размеры зоны должны обосновываться при проектировании объектов [12]. Наблюдательные точки располагаются за пределами
согласительной зоны.
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Groundwater contamination with petroleum products
is one of most urgent environmental problems in Ukraine.
The paper describes the conception and goals of monitoring of sites contaminated with petroleum products at different stages of research. State monitoring and special
research including estimating monitoring, special monitoring and controlling monitoring were distinguished.
Four degrees of environmental risk such as critical, high,
moderate and low were differentiated.

Осокина Н.П.
CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ЗДОРОВЬЕ
Академик АН УРСР Павел Аполлонович Тутковский
(I.III 1858 – 3.VI 1930) – один из выдающихся геологов –
исследователей конца ХIХ и начала ХХ ст., который занимался изучением разнообразных вопросов геологического прошлого и настоящего Земли[5]. Павел Аполлонович внес большой вклад в развитие геологии, географии и
гидрогеологии в Украине.
Общее количество научных работ П.А. Тутковского
coставляет более 600. Он принимал активное участие в
организации Украинской Академии наук, возглавлял физико-математический отдел Академии, по его инициативе
основано ряд геологических организаций.
П.А. Тутковский уделял большое внимание изучению
подземных вод Украины. Особенно в плохом состоянии
было водоснабжение больших городов, в том числе и г.
Киева. Решая проблему артезианского водоснабжения,
Павел Аполлонович обьединил в единую систему факты,
полученные при бурении скважин и строительстве колодцев в разных регионах Украины – в с. Перещепини на
Полтавщине, в г. Брянске, г. Киеве. Сравнив петрографический состав юрских отложений разных скважин, колодцев и обнажений хутора Михайловского на Черниговщине, района Каневских дислокаций на Киевщине и
др., Павел Аполлонович пришел к выводу, о существовании на территории Киева и левобережье Днепра (Черниговская и Полтавская области) мощного напорного водоносного горизонта в песчаной толще, которая залегает
под юрскими глинами (юрский водоносный горизонт). В
работе П.А. Тутковского (1893) приведены ориентировочные глубины залегания этого водоносного горизонта в
пределах Киева и указывается на возможность получения
самоизливающейся воды при бурении скважин в пониженных местах; это в дальнейшем полностью подтвердилось бурением скважин на водоносный горизонт юрских
отложений. В 1893-1896 г.г. выходят работы П.А. Тутковского об артезианских водах г. Киева и Юго-западного
края, г. Василькова, г. Каменец-Подольского, с. Лозны, с.
Чарномине Подольской губернии, г. Брянска, а также о
сельском водоснабжении, о водоснабжении г. Умани, г.
Бердичева, г. Житомира, г. Черкасс и др. В работах П.А.
Тутковского (1911, 1914) приводятся интересные данные
о напорных водах верхнемеловых отложений Волыни и
связанные с ними карстовые явления, а также про использование напорных вод для водоснабжения г. Тучина. В
1918 г. публикуется работа П.А. Тутковского, которая
коротко характеризует подземные воды на территории
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Украины и содержит значительное количество данных
про напорные водоносные горизонты районов Полесья. В
специальной докладной записке, поданой 1895 г. в Киевское общество водоснабжения, Павел Аполлонович предлагал вместе с проектом скважины на водоносный горизонт юрских отложений и новый способ подачи артезианской воды киевскому водопроводу, который в то время
питался загрязненными водами Днепра. Позднее артезианскую воду из вононосного горизонта юрских отложений в г. Киеве было получено и научное предвидинье
П.А. Тутковского блестяще подтвердилось. Киев был
одним из первых городов Европы, который перешел на
водоснабжение артезианскими водами. В последний период творческой деятельности (1913-1930) Павел Аполлонович возвращается к вопросу об артезианском водоснабжении городов и сел и подает описание новых скважин Волыни и Киевщины.
Успешные работы Павла Аполлоновича и многогранные его направления не остались без внимания в научных
кругах: в 1883 г. его избрали почетным членом Киевского
общества естествоиспытателей, 1886 г. – действительным
членом Петербургского минералогического общества,
1888 г. – членом Бельгийского общества геологии и палеонтологии в Брюсселе, 1889 г. – почетным членом общества любителей естествознания, антропологии и етнографии при Московском университете. Одна из улиц в г.
Киеве носит имя Павла Аполлоновича Тутковского.
В настоящее время гидрогеологи продолжают работы,
начатые Павлом Аполлоновичем Тутковским. Одной из
актуальных проблем современности является проблема
обеспечения населения Украины качественной питьевой
водой. Учитывая неудовлетворительное качество воды в
поверхностных источниках, значительные затраты на ее
очистку и невозможность эффективной защиты от техногенных и сельскохозяйственных загрязнителей, стратегическое значение приобретают поиски и использование
пресных подземных вод для нужд населения. Начиная с
1960-х годов проблемам защищенности и уязвимости
подземных вод от антропогенных загрязнителей (тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов) уделяется
повышенное внимание.
Общие проблемы[1] гидрогеологии:
1) твердые породы, как специфическая среда – методы и результаты;
2) гидрогеология карста;

3) загрязнение подземных вод – мониторинг, оценка риска и восполнение;
4) экономически эффективные меры для контроля
и сдерживания загрязнения подземных вод;
5) управление подземными водами с учетом риска
(заброшенные загрязненные обьекты промышленной
застройки, индустриальные/постиндустриальные и городские территории);
6) управление прибрежными зонами;
7) управление
восполнением
водоносных
горизонтов;
8) понимание и обсуждение подземных вод – обучение и привлечение общественности.
Проблема контроля качества подземных вод была и
остается чрезвычайно острой и актуальной. В настоящей
работе рассмотрим проблему: качество подземных вод и
сельское хозяйство.
«Пестициды в подземных водах обнаружены на 86%
участков, обследованных в разные годы на территории
всех административных областей Украины, на различных
глубинах (до 370 м)»[8]. Целенаправленные многолетние
исследования позволили рассмотреть статистическое и
динамическое распределение пестицидных препаратов в
подземных водоносных горизонтах.
Всего в подземных водах Украины обнаружено порядка 20 наименований пестицидов и их метаболитов,
производных различных классов соединений: хлорорганических-ДДТ, ДДД, ДДЕ, альфа, бета и гамма-ГХЦГ,
гептахлор; сим-триазинов – симазин, атразин, прометрин,
пропазин; группы 2,4-Д; фосфорорганических-рогор
(фосфамид, БИ-58), метафос, карбофос, фозалон и др.
Однако, указанный перечень содержащихся в подземных водах пестицидов, по всей вероятности, далеко не
полный. На Украине используется в общей сложности
порядка 250 разновидностей пестицидов, примерно 25 из
которых определяются в лабораториях ИГН НАНУ,
ЭКОГИНТОКСА и др. Остальные не исследуются в связи
со сложностями информационного, методического и финансового характера.
Ниже обобщены результаты 1900 анализов подземных вод, выполненные автором по договорам на лабораторной базе ИГН НАНУ, Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя, материалы фондов, литературных источников. По водоносному горизонту четвертичных отложений и водоносному горизонту эоценовых
отложений Киевской области обобщены результаты анализов, выполненные автором, в отделе гидрогеологических проблем ИГН НАНУ по теме, выполняемой под
руководством академика НАНУ В.М.Шестопалова
(табл.1).
Примечание. ХОП'- хлорорганические пестициды:
ΣДДТ, ΣГХЦГ, альдрин, гептахлор; ФОП'' фосфорорганические пестициды: метафос, карбофос, фозалон, рогор.
В таблице представлены средне статистические (максимальные и минимальные) значения содержания пестицидов в водоносных горизонтах областей Украины.
В северных областях Украины (Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская)
содержание стойких хлорорганических пестицидов
(ХОП) ΣДДТ, ΣГХЦГ в водоносном горизонте четвертичных отложений относительно равномерное 10-5 – 10-4

мг/л. Водоносный горизонт меловых отложений содержит ХОП 10-6-10-5 мг/л, т.е. на порядок ниже.
В центральных областях Украины (Хмельницкая,
Винницкая, Черкасская, Кировоградская Полтавская,
Днепропетровская) концентрация стойких ХОП в водоносном горизонте четвертичных отложений, как правило,
на порядок выше, чем в северных областях и составляет
10-5-10-3 мг/л. Водоносный горизонт меловых отложений
также содержит более высокие концентрации пестицидов
10-3-10-4 мг/л по сравнению с северными областями. На
юге Украины (Херсонская, Запорожская, Одесская, Николаевская области, Республика Крым) стойкие ХОП в
водоносном горизонте четвертичных отложений составляют 10-6-10-4 мг/л. Водоносный горизонт неогеновых
отложений содержит концентрации ХОП 10-6-10-3 мг/л, а
также обнаружены симазин в концентрации 10-4 мг/л,
рогор-10-4 мг/л, фозалон-10-5мг/л. Отмечено значительное
загрязнение рисовыми гербицидами сатурн, ялан, пропанид.
В пределах Западной Украины (Львовская, ИваноФранковская, Ужгородская, Тернопольская, Черновицкая,
Закарпатская области) водоносный горизонт четвертичных отложений содержит стойкие ХОП в концентрации
10-4-10-6 мг/л, максимальные концентрации10-3мг/л, а
также фосфорорганические пестициды в концентрациях
10-3 мг/л в отдельных точках.
Водоносный горизонт меловых отложений содержит
стойкие ХОП в концентрациях 10-5 мг/л, ФОП 10-4 мг/л,
симазин 10-3 мг/л в ряде скважин.
Водоносный горизонт неогеновых отложений содержит стойкие ХОП в концентрации 10-5 мг/л, ФОП 10-4-10-5
мг/л; прометрин, симазин – 10-3 мг/л.
На востоке Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская области) водоносный горизонт четвертичных отложений содержит стойкие ХОП в концентрации 10-7-10-6
мг/л, ФОП –10-3 мг/л.
Водоносный горизонт меловых отложений содержит
стойкие ХОП в концентрации 10-4 – 10-6 мг/л, прометрин
10-6 –10-3 мг/л. Водоносный горизонт триасовых отложений содержит стойкие ХОП в концентрациях 10-5-10-4
мг/л, прометрин 10-4-10-3 мг/л.
Водоносный горизонт четвертичных отложений содержит стойкие ХОП на 1-2 порядка меньше, чем более
глубоко расположенные водоносные горизонты меловых,
юрских и триасовых отложений. Это свидетельствует о
длительной циркуляции пестицидов в подземной гидросфере, вертикальной и горизонтальной миграции пестицидов. По нашим расчетам (за 10-летний период) средние
концентрации ХОП в основных водоносных горизонтах
Украины составляют по сумме ДДТ 3.6 . 10-5 мг/л; по
сумме ГХЦГ 3.10-5 мг/л. Наиболее загрязнены пестицидами нескольких групп подземные воды южной и центральной Украины, менее западной, восточной и северной.
В водных экосистемах пестициды по трофическим
цепям переходят от планктона к рыбам, водоплавающим
птицам и далее с их мясом – к человеку. Попадая разными путями в организм человека, пестициды могут вызывать нежелательные результаты.
Пестициды вызывают гибель многих организмов и
могут при накоплении в грунте, сельскохозяйственной
продукции ухудшать состояние человека. Применение
пестицидов второго поколения в сельскохозяйственном
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Таблица 1. Содержание хлорорганических пестицидов в подземных водах Украины, мг/л

№
п/п

Область

1

Север:
Волынская,
Ровенская,
Житомирская,
Киевская,Черниговская,
Сумская
Центр:
Хмельницкая,
Винницкая, Черкасская,
Кировоградская,
Полтавская,
Днепропетровская
Юг:Херсонская,
Запорожская, Одесская,
Николаевская,
Республика Крым
Запад:Львовская, ИваноФранковская,
Ужгородская,
Тернопольская,
Черновицкая,
Закарпатская

2

3

4

5

Восток:
Харьковская,
Донецкая, Луганская

Водоносный
горизонт
четвертичных
отложений
10-5-10-4

10-5-10-3

-

Водоносный
горизонт меловых
отложений
10-6-10-5

Водоносны
й горизонт
триасовых
отложений
-

10-3-10-4

-

-

-

10-6-10-4

10-6-10-3

ХОП′
10-4-10-6
Макси-мальные
конц.
ХОП 10-3;
ФОП 10-3

ХОП
10-5;
ФОП''
10-4-10-5;
прометрин,
симазин 10-3

ХОП
10-5;
ФОП
10-4;
Симазин 10-3 в ряде
скв.

-

-

ХОП
10-4-10-6; прометрин
10-6-10-3

ХОП
10-510-4;
Прометрин
10-4-10-3

ХОП 10-7-10-6;
ФОП 10-3

производстве вызывает интоксикацию организма человека, общее его отравление. Фосфорорганические соединения вызывают нарушения функций сердечнососудистой системы, расширение кровеносных сосудов,
вызывают головные боли и т.д. Хлорорганические соединения негативно влияют на центральную нервную
систему, верхние дыхательные пути и работу печенки[2,
3, 4, 7].
Несмотря на вредное влияние пестицидов, они являются основным средством борьбы с вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур и бурьянами. За
2005 – 2007 г.г. было зарегистрировано (перерегистрировано) 1112 пестицидов и агрохимикатов[6].
Одновременно в воде скважин обнаружено от 3 до 8
сельскохозяйственных загрязнителей, суммарный эффект действия которых на организм человека не изучен.
При комплексном и комбинированном поступлении
препарата в организм человека может иметь место не
“суммирование”, а “потенцирование” их токсического
действия. В связи с этим может наблюдаться выраженное токсическое действие пестицидов даже при их поступлении в организм человека в количествах, не превышающих допустимые дозы. На состояние здоровья
населения оказывает влияние нагрузка пестицидов на
сельхозугодья, состояние загрязнения пестицидами контролируемого региона (вода, продукты питания, воздух).
Поэтому необходим контроль и строгая регламентация
обьемов того или иного класса пестицидных препаратов
при внесении их на сельхозугодья. Здоровье отдельного
человека и его заболевания, а также заболевания всего
населения зависят от состояния окружающей природной
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Водоносный
горизонт
неогеновых
отложений
-

среды. Для нормальной жизнедеятельности организма,
необходимы определенные условия окружающей среды.
По данныи ВОЗ с загрязненной водой связано много
заболеваний. Хлорорганические пестициды, поступающие в организм человека с питьевой и минеральной водами в концентрации выше ПДК, на фоне радиоактивного прессинга вызывают негативные последствия в
виде различных заболеваний химической этиологии
(интоксикация, канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Загрязненная химикатами вода может
быть причиной аллергических заболеваний и разных
заболеваний обмена веществ, в том числе артритов. Находясь в питьевой и минеральной водах в концентрации
ниже ПДК, пестициды также представляют опасность,
потому что суммарный эффект их действия на организм
человека не изучен. Пестициды потенцируют действие
антропогенных загрязнителей (радионуклидов, тяжелых
металлов и др.), которые в комплексе разрушают генетическую и иммунную системы человека.
1. XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability Krakow Poland,
12-17 September 2010, Programme – Krakov.: IAH, 2010. – 59 p.
2.
О.І.
Бондарь,
О.М.Коваленко,
В.М.Ткач,
О.І.Федоренко Вплив довкілля на людину і імунологія.
Навчальний посібник. – К.-Х., ДЕІ-ГТІ,2005.-95с.
3.Залеський, М.О.Клименко Екологія людини. - К.:
Видавничий центр «Академія», 2005. - 287с.
4. Н.П.Осокина Оценка влияния пестицидов на экологическое состояние Азово-Черноморского бассейна (на

примере северо-западного шельфа Черного моря) – К.:
”Знание”, 1997. – 57с.
5. Павло Аполлонович Тутковський (1858-1930)
Бібліографічний покажчик. – К.: «Наукова думка», 1965.
– 59с.
6. ПЕРЕЛІК пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні за 2008 рік – К.: Юнівест Медіа,
2008.-448с.
7. Справочник по контролю за применением средств
химизации в сельском хозяйстве /Под ред.
В.П.Васильева. – К: Урожай, 1989. – 159с.
8. Яковлев Е.А. Геолого-экологические аспекты химизации сельского хозяйства. //Проблемы обоснования и
реализации мероприятий по минимизации негативного
воздействия на подземные воды сельскохозяйственных
загрязнений.-К.: 1989.С.5-8.

Osokina N.P.CURRENT PROBLEMS OF HYDROGEOLOGY CONTROL OF GROUNDWATER
QUALITY AND HEALTH
Us carried out examinations of ground waters Ukraine for
the content of strong organochloric pesticides: DDT and its
metabolites, HCCH and its isomers, aldrin, heptachlor; organophosphoric pesticides: methaphos, carbophos, phosphomide, phozalone; fluorine-containing pesticides: trephlane
and others. It was established that simultaneously in the same
sample there could be present up to 3-8 substances and their
metabolites, derivatives of chemical compounds of different
groups in the concentrations lower than MPC for potable
water, however the total
effect of their influence on human body is not studied yet.
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Розділ 6. ГЕОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ
Авдєєва Л.К.
ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІСЬКИХ ВАЛУНІВ
НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «КАМ’ЯНЕ СЕЛО»
Україна має велику кількість геологічних пам’яток, які
є національним надбанням країни й в окремих випадках
можуть мати статус міжнародних. Одним з таких
геологічних об’єктів є «Кам’яне село», яке до 2011 року
не було доступним для науковців, а тим більше для
пересічного громадянина. Тому на сьогодні не має єдиної
точки зору на походження валунів Полісся, які мають
регіональне поширення і зустрічаються на півночі
Житомирської області. Геологічний заказник «Кам’яне
село» знаходиться в межах Олевського району
Житомирської області. На сьогоднішній день цей район
вважається депресивним. Головні проблеми, які стосуються поліських районів, це питання, пов’язані із
наслідками Чорнобильської катастрофи, питання медичного обслуговування, відсутність промисловості. Проте
район має ліс, корисні копалини і якщо ефективно все
використовувати та почати розвивати геологічний туризм
можна мати великі успіхи у розвитку району.
Заказник «Кам’яне село» було засновано лише у 2011
році, під час державної програми «Сім чудес України»
[19]. На сьогодні заказник не має наукового супроводу,
що негативно позначається на розвитку зеленого туризму.
Геологічний заповідник має невигідне розташування:
навколо болота, близькість до Чорнобиля та кордону з
Білоруссю. До того ж можна додати, що проїхати на
територію можливо лише ближче до осені чи весни – у
будь-який інший час місцевість перетворюється на болото, стаючи справжньою смугою перешкод. До того ж без
провідника там робити нічого.

Основні відомості
Геологічний заказник державного значення "Кам’яне
село" (також поширений варіант назви "Камінне село")
знаходиться поблизу села Рудня-Замисловицька Олевського району Житомирської області на території Замисловецького лісництва. Являє собою скупчення великих
валунів на 15 га лісу. Це одне з найбільш загадкових місць
України. Також заказник називають "український стоунхендж".
У геоструктурному відношенні територія Західного
Полісся України знаходиться в межах північної частини
Волино-Подільської плити та Галицько-Волинської западини, яка слугує акумулятивною рівнинною низиною,
відображеною у сучасному рельєфі Поліською низовиною.
У геологічній будові цієї низовини лежать
докембрійські кристалічні породи (граніти), глибина заля-

324

гання яких сягає 1500–2000 м. Кристалічний фундамент
потужністю 1000–1250 м перекривається відкла-дами
вендської системи і представлений різно-кольоровими
пісковиками та базальтами. Залягають вони також глибоко під відкладами молодших геологічних періодів. У
геологічній будові Західного Полісся України беруть
участь породи різного віку, походження і літологічного
складу. Найдавнішою геологічною структурою є
Український кристалічний щит (УЩ), глибина залягання
якого коливається від 100 до 2000 м.
Три основні гіпотези та їх аргументація
На сьогодення існує декілька гіпотез про природу виникнення поліських валунів. Розглянемо найбільш
поширенні з них.
Гіпотеза 1 Штучне виникнення та релігійна гіпотеза
При аналізі фотоматеріалів місця дослідження
помічаємо, що багато брил «Кам’яного села» обрисами
нагадують сільські будинки, які розташовані вздовж
«зниклих вулиць». Причому, можна побачити не тільки
хати – тут є свій «майдан» зі «школою», і навіть «церква»
[15–19]. На користь штучної теорії свідчить те, що у
валунів «Кам’яного села» можна знайти певний зв’язок у
розміщенні і вигляді, а саме: велика хата, поруч менше
приміщення для худоби. Деякі вчені запевняють, що
можна знайти симетрію у розташуванні валунів Полісся і
визначити початковий малюнок, за яким і розташовували
валуни древні люди. Але, слід зауважити, що валуни такої
маси (200–400 тонн) важко пересунути, тим паче, що заокруглену форму має лише та частина, що ми бачимо, а
інша частина валунів є плоскою.

Спростуванням цієї теорії також слугує те, що, докладно вивчивши структуру валунів, можна виокремити
жили – гребінь дракону. Такі жили виникають у каменях
протягом багатьох століть і, роздивившись два сусідні
камені ми побачимо те, що жили на них співпадатимуть,
а, отже, можна з впевненістю сказати про те, що колись
данні частини були єдиною глибою. Навколишні дерева
та природний рельєф розкаже нам про те, що дані камені
знаходяться на своїх місцях вже багато років і їх не пересували, тож це є ще одним фактом, що ставить гіпотезу
штучного виникнення під сумнів.
Релігійні гіпотези виникнення «Кам’яного села» базуються на легендах та міфах, проте, з наукової точки
зору, вони не мають ніяких підтверджень.
У однієї з таких гіпотез навіть обґрунтовується назва
«Кам’яне Село». Згідно цієї легенди, колись у лісі було

багате село, тут мешкали заможні, працювиті люди. Одного разу через це село проходив старий в убогому одязі і
попросив хліба у господаря багатого двору. Той махнув
на нього рукою: «Іди собі, чоловіче, ніколи мені». Старий,
яким виявився сам Господь, що спустився на землю,
вийшов з села, озирнувся і село враз скам’яніло. На одному з каменів, де він відпочивав, залишився величезний
слід босої ноги. Доречи, найчастіше туристи відвідують
саме камінь зі «слідами Бога», до нього спеціально приставлена драбина. За повір’ям, «слід» цей дає паломникам
здоров’я і здійснення бажань.
Інша легенда розповідає про битву, що відбувалася на
цьому місці між Богом (у варіанті — Ісус) і темними силами. Після довгої битви Сатана був переможений, на
камінні залишилися глибокі подряпини від його пазурів.
Бог же, повертаючись на небо, ступив кілька кроків по
каменю де залишив відбитки.
Є й «чортова» легенда: на місті Камінного села чорти
будували млин, але не встигли завершити роботу до
світанку. З появою перших променів сонця чортовий
млин розсипалася і його залишки скам’яніли.
Релігійні гіпотези залишаю без коментаріїв.

Гіпотеза 2. Льодовикове походження
На сьогодення також існує теорія, що Поліські валуни
були принесені льодовиками. Дійсно, біля 600 тис. років
тому значна частина України була вкрита льодовиками.
Перше зледеніння не досягло меж України, але друге
своєю південною межею пройшло неподалік від Полісся.
Третє зледеніння захопило вже значну частину України.
Льодовики дійшли до підніжжя Карпат.
За тривалий час свого існування льодовик то наступав
(коли температура на Землі знижувалась і його площа
збільшувалась), то відступав (коли температура
підвищувалась і площа його зменшувалась, тобто він танув) [6]. Льодовик охоплював північну частину території
України (він доходив до 50˚ широти), досягаючи по
долині Дніпра сучасного міста Дніпропетровська. Тому
це зледеніння назвали дніпровським. Два величезних язики спускалися до Дніпра, до Кременчука, та до Дону, устя
Хопра та Медведиці. Льодова маса поволі посувалася на
південь, проходячи від 3 до 5 км на рік, в залежності від
рельєфу місцевості. Величезні камені виривала вона з
землі, відривала від гірських масивів і несла з собою, вигладжуючи їх по дорозі. Такими каменями, валунами, позначився кінець льодовика. У Києві, наприклад, лежить
великий-валун із Фінляндії. Після відступу (танення) льодовик залишив морену — накопичення різно-манітного
уламкового матеріалу гірських порід (валуни, гравій,
пісок, глини). В умовах діяльності льодовика сформувались континентальні відклади: водно-льодо-викові (тобто

ті, що утворилися під дією вод льодовика), льодовикові
(які ніс сам льодовик), еолові (які утворились внаслідок
діяльності вітру), алювіальні (річкові) та озерні. Наприклад, на території Києва у розрізі київських глин ми бачимо чотири горизонта марен, що підтверджує широке розповсюдження льодовиків. На території України водилися
мамонти, шерстисті (сибірські) носороги, зубри, дикі коні,
гігантські північні олені, печерні ведмеді та льви, гієни
тощо, що також підтверджує льодові періоди [6, 9, 11].
Але проаналізувавши палеогеографічні карти поширення льодовиків [2], ми бачимо, що територія, де знаходиться геологічний заказник, ніколи не покривалася льодовиками. Льодовики її обходили з боків, тому що ми
маємо піднятий блок Українського щита (ця місцевість
була піднята та знаходилася на відносному підвищенні).
Спростуванням льодовикової теорії може бути те, що
маса валунів і їх форма не є типовими для порід, перенесених льодовиками: валуни не мають якоїсь певної
орієнтації та скупченості, а розкидані по великій
території. Якщо б рухався льодовик, то він мав би посунути та розташувати ці камені у певній послідовності.
Проте вплив льодовику на архей-протерозойські породи однозначно був. Це проявилось у процесах
вивітрювання, яких зазнали граніти, і округла поверхня
валунів є тому доказ. В науковій літературі знаходимо, що
граніти
мають
так
звану
«матрацеподібну»
відокремленість,
яка
утворюється
в
наслідок
вивітрювання – різкої зміни добової температури та при
дії поверхневих вод (в даному випадку – потужних
флювіо-гляціальних потоків)
Отже, проведений аналіз роботи льодовиків в межах
даної території показує, що валуни не могли бути
принесені
льодовиком,
оскільки
за
даними
палеогеографічних карт видно, що льодовик обійшов цю
місцевість.
Гіпотеза 3. Елювіальні утворень (результата вивітрювання)
Третьою теорією виникнення Поліських валунів, є теорія елювіальних утворень. Перш за все слід сказати, що
елювіальні породи – це продукти вивітрювання гірських
порід, що не переносяться агентом вивітрювання, а залишаються на місці утворення і зберігають якості материнської породи, утворюючи так звану кору вивітрювання [7,
8]. Елювій формується на горизонтальних поверхнях або
на схилах. [1, 4, 7].
За останні декілька мільйонів років на території
України льодовик чотири рази то відступав на північ, то
знову насувався на південь. Під час потепління
(інтерстадіалами) кліматичні умови були подібними до
теперішніх, іноді було на декілька °C тепліше, порівняно
із сьогоденням. Перехід від заледеніння до інтерстадіалу
як правило був різким – середня температура
підвищувалась на 10 і більше °C за декілька століть і
навіть десятиліть. Перехід від інтерстадіалів до
заледенінь, ймовірно, був більш поступовим. [5, 6, 10,
11].
Пересуванню льодовика в Україні сприяли різні фактори, як велике потепління, чи похолодання. Під час
дніпровського зледеніння південна межа льодовика проходила територією України, а його язик спускався до
нижнього Дніпра (але цей льодовик обійшов територію,
що займає геологічний заказник. Дійсно, СлавечанськоОвруцький кряж, знаходиться в межах Коростенського
блоку Українського щита і піднімається до 316 м.).
Південніше льодовика спостерігався перигляціальний
клімат, для якого були характерні різкі перепади температур, сухість та сильні вітри. У палеогені рівнинна частина
України неодноразово вкривалася морями.
Тільки Український щит і західна частина Подільської
височини були вільні від моря. В протерозойську еру
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земна кора тут була неспокійною, окремі її ділянки опускалися і піднімалися. У неогені відбулося загальне
підняття платформенної частини території, поверхня якої
тоді мала вигляд малорозчленованої рівнини.
Під час розробки даної гіпотези був використаний переважно картографічний матеріал: карти місцевості (мапа
Житомирської області масштабу 1:200000), Державна
геологічна карта України масштабу 1:200000 (3 листа) та
палеогеографічні карти (масштаб1:2500000, 70 листів),
кліматична
карта
України,
тектонічна
карта,
фотографічний матеріал. Аналіз карт проводився з ціллю
дослідження до яких широт дійшов льодовик, у який час,
з’ясування напрямку руху льодовика. При аналізі карт
зверталася увага на відклади морени та флювіогляціальні
утворення. Геологічні карти різного масштабу використовувалися для визначення будови району, його
кристалічного фундаменту. Тектонічні карти дозволили
побачити тектонічну активність в різні часи. Кліматичні
карти використовувалися для визначення кліматичних
умов регіону.
Аназіз палеогеографічних карт [2], доводить, що
територія дослідження, де поширені валуни, ніколи не
покривалася льодовиками. Але незважаючи на це, їх
вплив на кристалічні породи фундаменту був значний. А
саме, завдяки холоду, який панував на півночі України,
змогли утворитися таки валуни, тобто під дією змін температур (а ми знаємо, що температури були дуже низки
протягом тривалого часу), під дією значних
флювіогляціальних потоків, які утворилися після танення
льодовика (є ділянки, де бурні водяні потоки утворювали
цілі кам’яні річки) [9, 12].
Докладно вивчивши структуру валунів, можна побачити окремі жили, такі собі геологічні витягнуті тіла, які
перетинають в одному напрямку валуни, а отже вказують
на їх формування insito. Такі жили виникають у каменях
протягом багатьох тисячоліть і, роздивившись два сусідні
камені ми побачимо те, що жили на них співпадатимуть,
а, отже, можна з впевненістю сказати про те, що колись
данні частини були єдиною брилою.
Все це підтверджує теорію, що породи кристаліч-ного
фундаменту зазнали процесів вивітрювання та інших екзогенних процесів. Отже, названі процеси вивітрювали
кристалічні породи – про це каже й форма каменів та їх
розташування. Поліські валуни утворилися на місці, тобто
insito. Це також підтверджується мінеральними формами,
що відстежуються на прикладі сусідніх валунів. Це
підкреслює наявність у деяких валунів так званого гребня
дракону. Те що ці валуни колись були єдиним блоком,
нам показують відкладення жили плагіоклазу, яки переходять з одного валуна на іншій та складають єдине ціле
однієї жили.
Як це відбувалося? Можливий такий сценарій. Спочатку утворився щільний мегаблок кристалічної породи
(рис. А). Потім під дією різноманітних тектонічних
процесів відбувається розтріскування його на блоки та
структури меншого порядку (тріщини мають як горизонтальне так і вертикальне направлення) (рис. Б). Верхня
частина блоків з часом руйнується, обточується (рис. В).
Нарешті, вода та процеси вивітрювання доводять ці блоки
до сучасного вигляду (рис. Г).
/ Отже, аналіз картографічного матеріалу дозволив
з’ясувати походження валунів Українського Полісся.
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що
валуни «Кам’яного села» виникли в результаті екзогенних процесів (вивітрювання) кристалічного фундаменту
архей-протерозойського віку. Таким чином, автор є прихильником гіпотези природного вивітрювання, тобто що
це елювіальні валуни.
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Висновки
Аналіз доступних надрукованих геологічних матеріалів та фотоматеріалів із даної тематики показує, що
«Кам’яне село» знаходиться в межах Українського щита
північної його частини і складається з архейпротерозойських порід, які розбити на блоки тектонічними процесами. Ці архей-протерозойські утворення не
перекривалися осадовим чохлом. Палеогеографічні карти
показують, що тільки у четвертинному періоді сформувався незначний шар осадових відкладів потужністю 3-4
метра.
На основі узагальнення існуючої інформації та комплексного дослідження картографічного матеріалу можна
зробити наступні висновки:
Валуни геологічного заказнику «Кам’яне село» мають
екзогенне походження, отже сформувались insito.
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що
поліські валуни (на прикладі валунів «Кам’яного села»)
виникли в результаті екзогенних процесів (вивітрювання)
кристалічного
фундаменту
архейпротерозойського віку.
Автор сподівається, що незабаром Геологічний заказник «Кам’яне село» буде представляти значний інтерес як
об’єкт наукового туризму та щорічно буде притягувати
тисячі туристів не тільки з України, а й з усього світу.

Робота виконана на базі Геологічного музею Національного
науково-природничого музею НАН України, всі фото з
експедиції співробітників музею до «Кам’яного села» у 2012
році (фото доктора геол. наук Деревської К. І.).
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The paper examines three hypotheses of the reason why the
boulders of Ukrainian Polissia emerged, using “Kam’iane Selo” Geological National Park as an example.

Андрєєва О., Андрєєв Д.
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ОЦІНКА АРХЕОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК НА ПРИКЛАДІ ДОБРАНІЧІВСЬКОЇ СТОЯНКИ
Останнім часом набули актуальності вивчення і облік
геологічних пам’яток, з розробкою заходів для їх збереження, розвиток геологічного туризму, створення геопарків з метою надання уявлення про умови та історію розвитку цивілізації. Кожен з об’єктів геологічної спадщини
має пізнавальне, наукове, естетичне і куль-турне значення
та потребує певного захисту, оскільки ці цінні об’єкти
зникають внаслідок людської діяльності.
Об’єктом дослідження є залишки Добранічівської
стоянки (Київська область). Вітчизняні дослідники пропонують розглядати стоянки первісних людей як археолого-стратиграфічні пам’ятки, оскільки їх артефакти можуть слугувати надійним репером стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів [7]. В роботі даний та
подібні йому об’єкти пропонується відносити до типу
археолого-палеонтологічних пам’яток, оскільки на таких
об’єктах саме палеонтологічні рештки представлені найбільш повно. Сам термін «археолого-палеонтологічна
пам’ятка» є більш привабливим з точки зору освоєння
пам’яток в якості туристичних і науково-освітніх об’єктів.
Туристична привабливість об’єктів є одним з головних

факторів, що обумовлюють визначення перспективних
геотуристичних областей.
Мета роботи полягає в визначенні критеріїв, які дозволяють встановити приналежність об’єкту до типу археолого-палеонтологічних пам’яток.
Стоянка характеризується значною кількістю палеонтологічних і археологічних знахідок. Оскільки цей
об’єкт вже вважається археологічною пам’яткою, в роботі
більше уваги приділяється палеонтологічним зна-хідкам
стоянки, а саме залишкам фауни.
Характеристика Добранічівської стоянки.
Стоянка часів пізнього палеоліту відкрита в
с. Добранічівці Яготинського району Київської області у
1952 році. Досліджено чотири господарсько-побутові
комплекси (над залишками четвертого господарськопобутового комплексу у 1977 р. був відкритий музей
«Добранічівська стоянка». Третій комплекс з 1969 р. експонується в музеї народної архітектури та побуту у
м. Переяслав-Хмельницький в павільйоні). Досліджував
давнє поселення і заснував унікальний музей видатний
вчений І.Г. Шовкопляс.
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Добранічівська стоянка була довготривалим поселенням однієї з груп пізньопалеолітичних мисливців Середнього Придніпров'я. Основою господарської діяльності
мешканців Добранічівської стоянки були мисливство та
збиральництво. Вік стоянки - близько 13 тис. років тому
[8]. Стоянка знаходилась на лівому березі р. Супой – лівої
притоки Дніпра. Культурні залишки приурочені до верхньої частини лесового прошарку, глибина - 2,0-2,5 м від
сучасної поверхні.
Кожен із комплексів стоянки складався з округлих
жител діаметром близько 4 м кожне, обкладених великими кістками мамонтів. Навкруги жител досліджено ямисховища, вогнища, виробничі ділянки.
На стоянці виявлено велику кількість палеонтологічних знахідок. Залишки жител представлені значним скупченням кісток тварин, головним чином мамонта. У місцях
виробничих центрів знаходилась велика кількість роздробленого каміння та дрібних уламків розколотих кісток
тварин, у тому числі зі слідами їх обробки. Ями-сховища
різних розмірів містили велику кількість різноманітних
кісток мамонта та інших тварин.
Рештки викопної фауни складають другу за чисельністю (після кам'яних артефактів) групу знахідок на території стоянки.
У праці Шовкопляса І.Г. та Пашкевича Г.О. [10] вказується на те, що було враховано близько 3 тис. кісток
різних тварин на площі 2 тис. м2: «Насправді їх на стоянці було значно більше. Залишилась неврахованою частина кісток в об'єктах (скупчення на місці житла, декілька
ям-сховищ), залишених у незайманому вигляді в якості
Види тварин

музейних експонатів. Частину кісток втрачено при руйнуванні одного з комплексів до початку розкопок на стоянці». Характеристика видового складу фауни стоянки, кількість кісток та число особин тварин наведено в таблиці
1 (Шовкопляс І.Г., Пашкевич Г.О. [10]).
За іншими джерелами (Підоплічко І.Г.) видовий склад
фауни з Добранічівської стоянки дещо інший (див.
табл. 1), у своїй праці він описує знахідки на площі дослідження, що становить близько 200 м2 (територія одного
господарсько-побутового комплексу) [9].
Близько 80 видів ссавців входило до складу мамонтової
фауни, яка розпалась на межі голоцену. Частина видів
зникла з лиця землі (мамонт, шерстистий носоріг, печерний лев і інші); деякі види збереглися в степах Центральної Азії (дикі верблюди, яки); частина інших - пристосувалася до життя в зовсім інших природних зонах (бізони,
кулани); багато видів виявилися витісненими на північ
(північний олень, вівцебик, песець, росомаха та інші).
Серед палеонтологічних знахідок стоянки присутня
значна кількість залишок плейстоценових тварин, що
входили до складу мамонтового комплексу (табл.2).
Визначення критеріїв та оцінка археологопалеонтологічних пам’яток на прикладі Добранічівської
стоянки.
Протягом останніх десятиліть як у природничій, так і
археологічній музеології активно розвиваються методики
експонування
пам’яток
палеоліту-плейстоцену

Таблиця 1. Видовий склад фауни Добранічівської стоянки
за Шовкопляс І.Г., Пашкевич Г.О.

за Підоплічко І.Г.

Кількість кісток

Число особин

Кількість кісток

Число особин

Мамонт

2766

91

638

28

Північний олень

30

5

16

2

Песець

64

7

28

3

Вовк

53

3

51

3

Ведмідь

13

1

1

1

Вівцебик

2

1

1

1

Шерстистий носоріг

2

1

2

1

Зубр

2

1

2

1

Лисиця

2

1

2

1

Бабак степовий

4

1

2

1

Заєць

3

2

3

2

Росомаха

1

1

1

1

Біла куріпка

1

1

1

1

Хом’як

-

-

10

3

Сліпиш звичайний

-

-

4

2

Тушканчик великий

-

-

20

1

Ховрах крапчатий

-

-

3

1

Всього

2943

116

783

52

Табл.2. Основні представники мамонтової фауни та присутність їх залишок серед палеонтологічних знахідок Добранічівської стоянки
Мамонт
Кінь
Шерстистий носоріг
Зубр
Тур
Вівцебик
Як
Степний зубр
Гігантський олень
Благородний та північний олень
Верблюд
Антилопа сайга
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+
+
+
+
+

+

Лось
Кулан
Печерний ведмідь
Печерний лев
Печерна гієна
Гігантський бегемот
Вовк
Росомаха
Песець
Сурки
Лемінги
Зайцеподібні

+

+
+
+
+
+
+

Існують різні підходи до типізації таких пам’яток,
що враховують лише палеонтологічні,
палеонтологічні стратиграфічні чи
археологічні критерії. Вибір критеріїв вважається першим етапом будь-якої оцінки.
В даній роботі пропонуються оціночні критерії археологічно-палеонтологічних
палеонтологічних пам
пам’яток
яток. За основу виділення геологічних (палеонтологічних
палеонтологічних) критеріїв було
взято за основу статті Ю.О. Бондар [1] та В.В. Манюка
[6], виділення археологічних критеріїв – статтю
Т.В. Крахмальної та Д.В. Кепіна [4] та класифікатор
об’єктів (пам’яток) археології [12].
Результати оцінки Добранічівської стоянки за геологічними (палеонтологічними)
палеонтологічними та археологічними критеріями наведено в таблиці 3.
Добранічівську стоянку,
стоянку що оцінювалась за
вибраними критеріями, можна віднести до археологопалеонтологічного типу геологічних
чних пам’яток. Стоянка
характеризується доброю збереженністю
збереженністю, значною
кількістю знахідок та досить повно ілюструє побут
людини епохи пізнього палеоліту
палеоліту, тваринний [11] і
рослинний світ епохи пізнього плейстоцену.
плейстоцену
З 1992 р. у державі діє Закон "Про природнозаповідний фонд України
України", де наведена класифікація
природної спадщини держави,
держави серед якої виділено і палеонтологічні заказники. Під заказником розуміється
природна територія, відокремлена з метою збереження й
відтворення природних комплексів чи їх компонентів [1].

У зв’язку з тим,
тим що палеолітичні поселення часто являють собою не лише археологічні пам’ятки, вони також
є геологічними пам
пам’ятками
ятками, в науковій літературі їх
пропонується розглядати як геосайти [3]. На базі палеолітичних пам’яток
яток з залишками викопної фауни рекомендується створювати археопарки.
археопарки
Так останнім часом висловлюються думки про створення «плейстоценових
плейстоценових парків»
парків з відтворенням флори та
фауни характерної для епохи плейстоцену. Почалися
роботи по створенню такого парку в Якутії та парку
«Оренбурзська тарпанія» (інша назва - «Орловський
степ») (Росія) [2, 3, 5], плануються роботи по створенню
подібного парку в Техасі, при чому плекаються надії на
відтворення популяції мамонтів за допомогою генної
інженерії [2, 8]
Проаналізувавши
інформацію,
інформацію
що
стосується
Добранічівської стоянки
стоянки, видовий та кількісний склад
палеонтологічних решток
решток, були зроблені наступні висновки:
1. Рештки викопної фауни складають другу за чисельністю (після кам'яних
кам яних артефактів
артефактів) групу знахідок на
території стоянки. Кількість
ількість знахідок - 783 (2943).
2. Серед палеонтологічних знахідок Добранічівської
стоянки ідентифіковано 17 видів пізньоплейстоценових
тварин (рис. 1).
3. Добранічівька стоянка характеризується доброю
збереженістю, оскільки значна частина екземплярів з
стоянки зберігається
гається в одноіменному музеї.

Рисунок 1 – Видовий склад викопної фауни Добранічівської стоянки
стоянки.
Висновки
Поєднання в одному об’єкті
об єкті цінних знахідок археологічного та палеонтологічного типу дозволяє його розглядати як археолого-палеонтологічну
палеонтологічну пам’ятку.
пам
За результатами оцінки Добранічівської стоянки
стоянки, що була проведена
за допомогою геологічних (палеонтологічних
палеонтологічних) та археологічних критеріїв, пропонується відносити даний об’єкт до
типу «археолого-палеонтологічних
гічних пам’яток».
пам
Видове і кількісне різноманіттяя викопної фауни Добранічівської стоянки, якість її збереження
збереження, дозволяють в точній мірі відтворити побут людини епохи пізнього
палеоліту, тваринний і рослинний світ епохи пізнього
плейстоцену. Добранічівська стоянка музеєфікована найкращим способом, що застосовується
стосовується для експонування
об’єктів, вивчених на «відкритих»
відкритих» поселеннях,
поселеннях вона демонструється на місці знаходження на фоні природного ландшафту в спеціально збудованому павільйоні
павільйоні.
Відсутність в Київській області у доступній формі такої концентрації палеонтологічних
онтологічних решток та археологіч-

них артефактів доброї збереженості
збереженості, робить Добранічівську стоянку унікальним науково-освітнім
науково
та туристичним об’єктом.
1. Бондар Ю.О. Геологічні пам
пам’ятки
ятки природи та критерії їхньої
оцінки / Збірник наукових праць інституту геологічних наук
НАН України. – 2011. - Випуск 4. – С. 24-27.
2. Журавлев А. Как из тундры сделать степь - http://www.natgeo.ru/article/597/?fulltext=1
Т В Экспонирование археолого–
3. Кепин Д.В., Крахмальная Т.В.
палеонтологических памятников на Русской равнине - Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної
практичної конференції «Геологічні
пам’ятки – яскраві свідчення еволюції землі», м.Кам’янецьПодільський, 16-20 травня 2011р.
2011р - http://www.geomandry.com.ua
4. Крахмальна Т.В., Кепін Д.В.
Д.В Музеєфікація пам’яток плейстоцену України / Наукові записки Державного природознавчого
музею. - 2011. -- Випуск 27. - С. 3-13.
3
5. Курепа Я.С. Обґрунтування виділення милятинського
кар’єру як палеонтологічного
еонтологічного геосайту – Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної
практичної конференції «Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції землі», м.Кам’янець-Подільський,
м
16-20
травня 2011р. - http://www.geomandry.com.ua
http://www.geomandry.com.u

329

Оціночні критерії
Вік об’єкта
Площа об’єкта
Вид об’єкта
Походження, рукотворність
Довготривалість поселення
Залишки виробництва
Кістковища
Наявність залишок флори
Наявність залишок фауни
Відкритість, доступність
Цілісність, ступінь збереженості
Рідкісність
(типовість, унікальність)
Наявність інфраструктури

Таблиця 3. Результати оцінки Добранічівської стоянки
Характеристики Добранічівської стоянки
пізній палеоліт/ пізній плейстоцен
200 м2 (2000 м2)
стоянка наземна
житла створені людиною
довготривале поселення
залишки представлені обробленим камінням та кістками
ями-сховища з великою кількістю кісток
значна кількість спор, пилка та залишок рослин
кількість видів викопної фауни – 17,
кількість знахідок – 783 (2943)
експонується у павільйоні-музеї на місці виявлення
один з чотирьох господарчо-побутових комплексів експонується на місці виявлення
(с. Добранічівка), решта - в музеї народної архітектури та побуту (м. ПереяславХмельницький)
є одним з найдавніших поселень первісних людей періоду пізнього палеоліту на території країни
знаходиться на території населеного пункту с. Добранічівка Яготинського району
Київської області, в 28 км від районного центру м. Яготин, в 123 км від м. Києва, на
невеликій відстані від автомобільних і залізничних шляхів державного і міжрегіонального значення
досить добре збережена і захищена від людського впливу
є туристичним об’єктом

Уразливість
Естетична цінність, туристична
привабливість
Значення, статус
може розглядатись як об’єкт загальнодержавного значення
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Астахова И. С.
ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСЕРВАЦИЯ РУДНО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
В условиях длительного и нарастающего воздействия человеком на окружающую среду, промышленного
освоения геологических объектов все большее значение
принимают проблемы сохранения природного наследия,
уникальных месторождений, ассоциаций и парагенезисов минералов (обнажения, карьеры, разрезы и т.д.). К
«музеям под открытым небом» относят геологические
памятники природы, представляющие большую научную, научно-производственную, познавательную и образовательную ценность. Первичный минералогический
материал находится и хранится в естественных обнажениях, разрезах, горных выработках и т. д. Даже частичная утрата таких объектов становится невосполнимой,
поскольку никакие процессы не в состоянии воссоздать
геологические условия.
Проблемы изучения и сохранения объектов природного и культурного наследия решаются на международном уровне («Конвенция об охране …» ЮНЕСКО, 1972;
Панъевропейская стратегия …, 1995; Европейская ассоциация по охране геологического наследия ProGEO,
1993 и др.). Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)» (1995) В России под геологическими памятниками природы (ГП) понимают избранные природные объекты, представляющие много-
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образие геологических событий в истории Земли: эталонные и уникальные участки разреза, характерные
элементы ландшафта или их сочетание, указывающие на
этапы формирования современного облика нашей планеты, проявления отдельных минералов и ассоциаций,
горных пород» [9]. Термин геологический памятник
применяется к объектам, получившим официальный
статус ООПТ [5]. Одним из видов особо охраняемых
природных территорий являются объекты геологического наследия (ОГН), которые обязаны учитываться при
территориальной разработке, землеустройстве, районной и сельской планировки. При типизации геологических памятников используют условную систематизацию. Определяющим признаком является основной научный интерес. В соответствии с этим выделяется восемь главных типов ГП: стратиграфические, палеонтологические, минералогические, петро-графические, тектонические,
геоморфологические,
гидрологогидрогеологические и историкогорно-геологические. К
памятникам природы рудно-минералогического типа
относят:
1. Местонахождения редких минералов и хорошо
ограненных кристаллов минералов, участки необычного
парагенезиса минералов.

2. Участки, характеризующие эталонные типы
минералообразования или наглядного протекания современного минералообразования.
3. Эталонные рудные месторождения, характеризующие ту или иную рудную провинцию, рудные районы, рудные поля, характеризующие закономерности
формирования и размещения полезных ископаемых в
пространстве и времени.
4.
Эталонные месторождения нерудного, энергетического сырья.
5. Обнажения или выработки с уникальными по
содержанию полезных компонентов рудами, редкими
или наиболее характерными по минеральному составу
типами руд.
6. Местонахождения драгоценных камней, некоторых других видов камнесамоцветного и коллекционного
сырья. Обнажения с породами или рудами, с аномальными содержаниями редких и рассеянных элементов.
В мировой практике существуют разные подходы в
сохранении геологического наследия [10]. Многие страны уже давно ведут учет, описание и охрану уникальных геологических объектов. В мире более ста тысяч
особо охраняемых природных территорий. Создана Европейская Ассоциация за сохранение Геологического
Наследия (ProGeo). По сохранению минерального разнообразия в Болгарии совместно с правительственными
и
неправительственными
организациями
и
учреждениями создана Международная координатционная группа «Софийская инициатива», программа
которой ориентирована на сохранение минерального
разнообразия от отдельных жил, гнезд, до региональных
минералогических провинций и государств.
По России зарегистрировано более двух тысяч объектов геологического наследия. Обобщением информации по геологическим памятникам природы занимаются
сотрудники ВСЕГЕИ. В отдельных субъектах РФ разрабатываются региональные стратегии устойчивого развития, включающие схемы сохранения территориальных
комплексов природных систем и на сохранение пространственно-генетической информации (эталонные
рудные месторождения, характери-зующие ту или иную
рудную провинцию, рудные районы, рудные поля, характеризующие закономерности формирования и размещения полезных ископаемых в пространстве и времени). Многие административные территории России
опубликовали карты или издали книги о геологических
памятниках (табл. 1) [3,4,5,8].
Урал является одной из богатейших геосистем как на
полезные ископаемые, так и на минералогические находки, который длительное время подвергается различным видам антропогенного воздействия, связанного с
освоением недр. В этом регионе для охраны уникальных
геолого-минералогических памятников создаются минералогические заповедники. Первый в мире специализированный минералогический заповедник был создан по
инициативе В. И. Вернадского, Н. М. Федоровского и А.
Е. Ферсмана в 1920 г. на Южном Урале в Ильменских
горах. В естественных многочисленных копях можно
видеть ценнейшее и красивейшие драгоценные и поделочные камни. Здесь обнаружено более 300 минералов.
Ильменские горы очень давно привлекали внимание.
Беспорядочная добыча привела к истощению запасов

топазов, аквамаринов, гранатов, турмалинов, амазонского камня, а некоторые минералы исчезли совсем.
На Европейском Северо-Востоке России установлено
две особо охраняемых территории федерального значения (Печоро-Илычский заповедник и национальный
парк «Югыд ва»), 151 объект геологического наследия
(ОГН) из них 22 имеют рудно-минералогический тип.
Печоро-Илычский заповедник является самым крупным
в Европе, который относится к общенациональному
достоянию. Заповедник функционирует с 1934 г. Особенности геологической истории, уникальное географическое расположение, а так же разнообразие ландшафтов обусловили богатство флоры, фауны, а так же естественных геологических обнажений. Так, седьмым чудом России признаны семь каменных останцов горы
Мань-Пупу-Нер. На территории преимущественно развиты разновозрастные породы осадочного происхождения (песчаники, конгло мераты, известняки, доломиты),
магматические породы (габбро-диабазми, граниты, гранодиориты) [6]. Национальный парк «Югыдва» расположен на западных склонах Северного и Приполярного
Урала. Он был создан в 1994 г. Геологическая история
создала здесь ценные геологические памятники природы, большая часть которых относится к рудноминералогическим объектам. Кадастр минералов территории насчитывает 198 минералов и 18 их разновидностей, из них 102 обнаружены в хрусталеносных жилах
месторождений Приполярного Урала [1,2].
Охраняемые государством минералогические памятники расположены на территории Пермской области и
Ямало-Ненецкого округа. В северной части Пермского
края уникальным как минералогическим, так и историческим объектом, являются медистые песчаники, которые в виде полосы протягиваются вдоль западного
склона Урала. До середины XVIII в. данные породы являлись главным источником меди в России. В пермских
песчаниках Приуралья диагностировано 15 минералов
меди, из них два являются новыми (фольбортит, визеньеит). В этих же породах вблизи д. Палыгорец в 1880 г.
был встречен новый асбестовидный минерал, который
был назван палыгорскитом [4].
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа
выявлены несколько объектов геологического наследия,
которые можно отнести к эталонным участкам месторождений полезных ископаемых. Месторождения представляют собой научный интерес редким набором минералогических ассоциаций, а так же присутствием ювелирно-поделочного и поделочного камня [7] Государственный геологический памятник природы регионального значения представляет собой единственное на Полярном Урале месторождение цветных агатов “Ягодное”.
Агаты подобного типа являются достаточно редким геологическим явлением. Уникальность объекта связано с
цветом агата от бледно - голубого и пепельно-серого до
ярко-желтого, медового, алого и мясо-красного. В настоящее время на территории заказника установлено более двух десятков жильных тел халцедона и агата. ультрабазитами, формирующими сплошной пояс, протягивающийся вдоль всего Полярного Урала по его восточному склону (массивы Войкаро-Сыньинский, Рай-Из,
Сыум-Кеу). Сейчас известно несколько проявлений рубиновой минерализации на массиве Рай-Из, связанных
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Таблица 1.Объекты геологического наследия по отдельным регионам России (по материалам П. П. Юхтанова, 2005)
Памятники
Количество
рудно-минераОсновные минералы
ООПТ/ГП
логического типа
Крокоит, пиролюзит, вокеленит, феникохроит, бертрандит,
Свердловская обл.
54/34
20
бавенит, эвклаз, бехоит, родонит, малахит, хризотил-асбест.
Минералы копей: топаз, аквамарин, берилл, турмалин
Волконскоит, палыгорскит, уваровит, фольбортит, шуйПермская обл.
269/155
17
скит, уваровит, визеньеит, золото, алмазы, калийномагниевые соли
Республика Карелия
160/36
5
Шунгит, скаполит
Минералы копей: иорданит, топаз, берилл, лепидолит,
Челябинская обл.
187/73
9
гранат, везувиан, эпидот, диопсид, циркон, сфен, перовскит
Борнеманит, витусит, вуоннелит, зорит, ильмайокит, лапландит, ловдарит, пенквилксит, раит, сажинит, терскит,
Мурманская обл.
56/11
7
шафрансковит, рамзаит, мурманит, нептунит, эпистолит,
чкаловит, нордит, каламин, астрофиллит, лампрофиллит,
сапфир, шпинель, уссингит, аметист, флюорит
Танжерит, азопроит, магнезиальный кирштейнит, кальциИркутская обл.
97/12
4
рит, троилит, гейкилит, вилькеит
Ненецкий АО
5/5
2
Юшкинит, агат
Республика Коми
130/24
12
Жадеит, нефрит, агат

как с плагиоклазитами, так и с энстатитами и габброамфиболитами. Рубины Полярного Урала благодаря исключительно высокой густоте окраски, равномерности ее
распределения, звездчатому астеризму представляют несомненный как геммологический интерес, так и коллекционный.
Другие геологические памятники как на территории
Ямало-Ненецого автономного округа, так и в Республике
Коми связаны с месторождениями нефрита и жадеитита,
а также попутных поделочных камней (бронзитита, сагвандита, родингитов и др.). Наиболее известна ЛевоКечпельская группа месторождений в северо-западной
контактовой зоне Войкаро-Сыньинского массива, а также
месторождения Каровое (массив Рай-Из) и Пусьерка
(массив Сыум-Кеу). Жадеитовые тела и ассоциирующие с
ними плагиоклаз-жадеитовые жилы контролируются зонами хризотиловых серпентинов, к которым приурочены
также проявления флогопитовой и актинолиттремолитовой минерализации. Окраска жадеитов неравномерная, серовато-зеленая, бледно-зеленая с яркозелеными пятнами, гнезда и прожилки ювелирного жадеита (империала) размером до нескольких сантиметров.
Нефрит менее распространен, чем жадеит. Его проявления контролируются полимиктовым серпентиновым меланжем зоны надвига офиолитов. Наиболее крупным
минералогическим объектом является участок Нырдвоменшор, который охватывает северную часть массива
Рай-Из. Данное месторождение нефритов открыто в 1973
г. и разрабатывалось до 1981г. Практически весь сортовой
нефрит выбран (добыто около 28,8 тонн). Нефрит данного
месторождения имеет зеленую окраску с различными
оттенками и густоты – травяно-зеленую, темно-синезеленую, светло-зеленую.
На территориях Ненецкого автономного округа и Республики Коми геологическим памятником природы являются участки долины р. Белой на Северном Тимане и
Каменновалсовское проявление. Агатовая минерализация
связана с базальтовыми покровами позднедевонского
возраста. Конкреции сложены халцедоном, реже ониксом,
с причудливым рисунком. Вместе с агатом встречаются
уникальные жеоды горного хрусталя, аметиста и дымчатого кварца. Так же в каньоне р. Белой сформировался
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стратотипический разрез кумужкинской свиты общей
мощностью до 220 м, поэтому данный объект отнесен к
комплексному типу.
Очень важно, что геологические достопримечательности Тиман-Североуральского региона, как и остальные
памятники природы, являются важной составной частью
природных ресурсов региона. Большая часть рудноминералогических памятников не поставлена на учет, не
являются охраняемыми территориями и не вносятся в
кадастр. Особенно остро такие вопросы встают на территориях, на которых отсутствуют научно-геологические
центры. Такая ситуация складывается в Ненецком автономном округе с уникальным объектом арктического
янтаря. Янтареносная залежь находится на левом берегу
р. Песчаная, впадающей в Карское море. В 1972 г. Н. П.
Юшкиным была открыта первая высокопродуктивная
янтареносная залежь в аллювиальных отложениях голоценового возраста. Ее продуктивность около 2 кг/м3. Не
имея промышленных запасов, смолы несут научноисследовательское значение, где выявлены разности янтаря (геданит, ретинит). Однако, янтарносодержащий
горизонт был практически полностью извлечен в ходе
проведения исследовательских работ в 1989-1990 гг. ГП
«Архангельскгеология». Обнаружение в пределах Карской впадины в долине р. Сопчаю отдельных аналогичных проявлений в 2009-2011 гг. сотрудниками ЗАО «Поляргеология» актуализирует вопрос сохранения данных
объектов [11].
Многие рудно-минералогические объекты с богатой
минерализацией остаются в региональной ресурсной базе.
Современным фактором, ограничивающим широкое развитие по добычи рудных полезных ископаемых, является
высокая экономическая энергозатратность производства.
Например, Парнокское месторождение единственное
месторождение марганца, разрабатываемое на Урале.
Необходимость скорейшего вовлечения этого объекта в
промышленное освоение привела к тому, что после его
открытия все исследования были сконцентрированы на
выявление марганецсодержащих рудных тел, и были
подчинены задаче подготовки руд к извлечению. В породах месторождения установлено около 80 минералов, из
них редкие родонит, биксбиит, родохрозит и др. Однако,

некомплексная разработка месторождений с выделением
полезного компонента может привести к исчезновению
сопутствующих минералов и горных пород, которые могут нести как коллекционную ценность, так и научную.
Уральские горы остаются объектом пристального
внимания геологов по поиску полезных ископаемых, но
не стоит забывать о невосполнимости и уникальности
минералогических объектов, изучение которых развивает
российскую минералогию и расширяет наше представление о строении и развитии Земли. Без выделения и установления охраняемых объектов немыслимо развитие современной индустрии туризма, проведения учебных, познавательных экскурсий для студентов и школьников, а
также формирование экологического мировоззрения и
воспитания подрастающего поколения. Именно поэтому
база данных по таким объектам должна пополняться и
включаться в общий Кадастр природных охраняемых
ресурсов территории.
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THE NATURAL CONSERVATION OF ORE-MINERALOGICAL
OBJECTS OF THE EUROPEAN NORTH-EAST OF RUSSIA

Modern humanity derives from the Earth the large volumes of
ores. The problem of preserving of geological objects are discussed in
the society. The objects of the ore-mineralogical type, which are mineral resources, need special protection. The European North-East of
Russia has two specially protected territories of federal importance,
151 objects of the geological heritage (22 of them belong to oremineralogical type).

Бегаль Т.О.
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА ТЕРИТОРІЯХ РОЗМІЩЕННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ

Охорона природи і навколишнього середовища є одним з найважливіших завдань сучасної епохи. Проблема
збереження геологічних пам'яток природи дуже актуальна. У багатьох країнах природоохоронні заходи регламентуються чіткими та досить жорсткими законами.
В Україні правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду,
відтворення його природних комплексів та об’єктів визначає Закон України “Про природно-заповідний фонд
України”[1]. Згідно з цим законом, “пам’ятками природи, в т. ч. геологічними, оголошуються окремі унікальні
природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення, з метою збереження їх у природному стані…
Оголошення пам’яток природи провадиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних
об’єктів у їх власників або користувачів. На території
пам’яток природи забороняється будь-яка діяльність, що
загрожує збереженню або призводить до деградації чи
зміни первісного їх стану. Власники або користувачі
земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів,
оголошених пам’ятками природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та
збереження”. Незважаючи на це, ми нерідко стаємо свідками знищення унікальних геологічних об’єктів, що
визначає виняткову актуальність досліджень, спрямованих на вивчення геологічних пам’яток України, їх облік
і моніторинг. З 2006 р. в Україні було проведено дві Міжнародні науково-практичні конференції “Геологічні
пам’ятки– яскраві свідчення еволюції Землі”, метою

яких було висвітлення стану природоохоронної діяльності в геологічній галузі, її наближення до європейських
стандартів, популяризація пам’яток природи. Тематика,
присвячена вивченню геологічних пам’яток, виконувалася підприємствами Держгеонадра, зокрема Українським геолого-розвідувальним інститутом і ПДРГП “Північ-геологія”, низка проектів подібного спрямування
діють в інститутах НАН України.
Упродовж останніх років публікації, пов’язані з геологічними пам’ятками, все частіше з’являються в засобах масової інформації. Окремо варто згадати чотиритомне видання Державної геологічної служби України
“Геологічні пам’ятки України” [2-5] (2006, 2007, 2009,
2011 рр.), яке містить інформацію про 601 такий об’єкт.
Зі створенням української групи ПроГЕО (Європейська
Асоціація з охорони геологічної спадщини) та участі
України у створенні єдиного Європейського реєстру та
світового переліку геологічних природоохоронний
об’єктів на території України почалося ревізійне обстеження геологічних об’єктів,що потребують охорони та
вияснення їх юридичного статусу. Проведена робота
показала,що із 716 об’єктів, поданих у довіднику, більшість юридично не оформлена, а деякі вже зруйновані і
фактично не існують. Так, наприклад, у Рівненській області із поданих у довіднику [6] 22-х геологічних природоохоронних об’єктів на сьогодні юридично оформлені
тільки сім.
Усі вони, навіть ті,що юридично оформлені, перебувають у занедбаному стані і не несуть первісної інформативності. В Івано-Франківській області із більш ніж
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200 запропонованих різними інституціями лише близько
20 отримали статус тих, що охороняються державою. У
Криму із 128 – юридично оформлено менше половини,
причому третина з них перебуває у критичному стані.
Така ж ситуація спостерігається і в інших областях
України. У цілому по Україні в середньому близько 30
% геологічних природоохоронних об’єктів більш-менш
перебувають у належному стані. Особливо постраждали
пам’ятки, що оформлені обласними органами влади і
повинні були охоронятися місцевими організаціями.
Частина організацій на сьогодні взагалі не існує, а більшість із наявних про існування на їх території природоохоронних об’єктів – не проінформована.
Збереження геологічних пам’яток є важливим напрямом природоохоронної діяльності у багатьох країнах, що опирається на відповідну нормативно-правову
та законодавчу базу. З цим напрямом природоохоронної
діяльності пов’язані такі терміни як геоконсервація, геоохорона та охорона геоспадщини. Порівняльний аналіз
міжнародного досвіду щодо законодавчого забезпечення
охорони геоспадщини з станом нормативно-правового
забезпечення охорони геологічної спадщини в Україні
свідчить про певне її методично-практичне відставання
у цій сфері. Згідно з українським природоохоронним
законодавством геолого-геоморфологічні утворення є
важливим компонентом комплексних великопросторових природоохоронних територій – природних заповідників,національних природних та регіональних ландшафтних парків. Як свідчить сучасний стан охорони об’єктів
неживої природи в Україні, базовою заповідною категорією тут є геологічні пам’ятки природи як різновид категорії пам’ятки природи [7, 8]. Вони охороняються в наукових, культурно-освітніх та естетичних цілях. Згідно з
існуючим природоохоронним законодавством, геологічні пам’ятки природи поділяються на загальногеологічні,
палеонтологічні та карстово-спелеологічні.
На відміну від багатьох зарубіжних країн в Україні
останніми десятиріччями не було достатньо ініціатив на
національному чи регіональному рівнях щодо розширення форм заповідання геоспадщини. Одночасно нові
міжнародні ініціативи у сфері геоохорони, зокрема програма Глобальних геомісць [9], яка передбачала інвентаризацію об’єктів геоспадщини міжнародного та національного значення, а також створення нової міжнародної категорії геоохорони – геопарків [10, 11], – не знайшла відповідної науково-методичної підтримки у науково-дослідницьких колах та практиці заповідної справи в
Україні.
Порівняльний аналіз науково-методичного забезпечення та практики заповідання України й зарубіжних
країн свідчить про необхідність здійснення певних заходів щодо законодавчого забезпечення національної політики у галузі геоконсервації:
1. Розробка національної методології виявлення, селекції та консервації цінних геолого-геоморфологічних
об’єктів з широким використанням міжнародного досвіду та міжнародних ініціативних програм з геоохорони;
2. Розширення спектру форм (категорій) заповідання
цінних у науково-освітньому значенні геологічних
об’єктів. Зокрема, на часі є введення таких категорій як
місця документації (спеціального наукового інтересу);
3. У практиці існуючого заповідання слід ширше застосовувати категорію геологічних заказників для тери-
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торій, які мають різноманітний характер геоспадщини,
та підвищити статус об’єктів геоспадщини на великих
просторових заповідних територіях – природні заповідники, національні природні і регіональні ландшафтні
парки;
4. Важливим є приєднання українських наукових інституцій і адміністративних органів до участі в міжнародних програмах геоконсервації: Глобальні геомісця і
Геопарки. Вони дозволять створити геоінформаційну
базу
даних
існуючих
заповідних
геологогеоморфологічних об’єктів та розробити і забезпечити
функціонування національних геопарків у геологічно
найатракційніших регіонах – в Українських Карпатах і
Криму, на Поділлі та Подніпров’ї.
5. Внесення змін в Закон України «Про землеустрій»,
Закон України «Про оцінку земель», Земельний кодекс
України та розроблення проектів землеустрою щодо
покращення стану, підтримки та охорони геологічних
пам’яток.
6. Складання місцевих, регіональних і загальних
стратиграфічних схем для об'єктів стратиграфічного,
палеонтологічного, геохронологічного і комплексного
типів; зарисовок, блок-діаграм, геологічних розрізів,
фрагментів геологічних і тектонічних карт певних ділянок територій, у межах яких розташовані відповідні пам'ятки природи.
7. Публікація серії статей у популярних виданнях для
широкого кола громадськості з просвітницькою метою,
для залучення найбільш активної її частини до проблеми
збереження пам'яток природи.
8. Створення комп'ютерної бази даних, яка повинна
містити максимально повні дані про об'єкти геологічної
спадщини, починаючи з огляду літератури, історичних
відомостей, наукового описання і закінчуючи кольоровими іллюстраціями, малюнками, схемами, блокдіаграмами, результатами лабораторних досліджень,
палеонтологічними визначеннями, встановленням можливості відвідування їх туристами і за яких умов та іншими даними, необхідними для отримання вичерпної
інформації відносно геологічних пам'яток природи.
9. Впровадження світового досвіду дослідження, збереження, популяризації та використання геологічних пам'яток природи; обмін інформацією з розвинутими європейськими країнами; розвинення зв'язків з ними та налагодження потужної реклами усіма можливими способами.
Отже, встановлено занедбаність і неналежну охорону
більшості геологічних природоохоронних пам’яток на
території України. Необхідно ретельніше досліджувати
попередньо визначені пам’ятки, уточнити їх наукове значення, зробити відповідну систематизацію, укласти кадастри й відповідне юридичне оформлення. Геологічні
пам’ятки України є невіддільною частиною природи і
тому їх збереження має стати свідомою потребою кожної
людини в майбутньому.
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Гасіца С.А.
ДИВОВИЖНІ ЛАНДШАФТИ УМАНЩИНИ
Уманщина розміщена в південно-західній частині
Черкаської області, в межах Бузько-Синюського фізикогеографічного району Придніпровської височини, в зоні
лісостепу. У геоструктурному відношенні вона знаходиться в центральній частині Українського кристалічного
щита, який є залишком кристалічного масиву, що простягнувся в минулий геологічний час від Азовського моря
до Прибалтики.
Місцевість сучасного Уманського району була поза
межами льодовика, який вкривав більшу частину
України, але льодовикові талі води, що збігали широкими, вже існуючими річковими долинами, утворили
глибокі балкоподібні долини річки Південний Буг та її
приток. Річки Уманщини мають звивисте, подекуди
кам’янисте річище, водні перекати створюють неповторні
краєвиди. Кристалічні породи докембрію виходять на
поверхню у вигляді валунів, різної чудернацької форми
величезних брил.
Уманщину неможна назвати лідером серед областей
України за кількістю геологічних пам’яток (ГПП), унікальним, казковим краєм. Є на Україні місця, які справді
захоплюють подих своїми краєвидами, але й про нашу
рідну, дорогу нашому серцю батьківщину теж хочеться
сказати кілька гарних слів.
Найбільші річки нашого краю Ятрань, Синиця, Ревуха, Гірський та Гнилий Тикіч і ,звичайно, річка Уманка,
на крутих, скелястих берегах якої виникло місто Умань.
Розглядаючи ландшафти Уманщини неможливо не згадати про славнозвісний дендрологічний парк «Софіївка»
(рис.). Долина річки Кам'янки з мальовничими пагорбами,
з рідкісними і екзотичними рослинами, гранітними скелями, обладнаними численними каскадами і фонтанами.
Парк був створений у майже безлісій місцевості, розчленованій річкою Кам'янкою, балками та ярами, які врізалися в гранітове підложжя, що часто виходило на поверхню. При створенні парку вдало використано рельєф.
Збудували перші архітектурні споруди та прикрасили
«Софіївку» скульптурою, переважно античною. Головна
композиційна вісь парку проходить по річищу Кам'янки,
де споруджено ряд штучних басейнів та ставів, водоспади
(один з них 14 метрів висотою), шлюзи, каскади, підземну
ріку Ахеронт (завдовжки 224 м), водограї (найбільший —
до 20 м) тощо.
Завдяки компонуванню різних деревних порід,
поєднанню їх з водоймами,скелями й архітектурними
спорудами, створено види й перспективи різних планів.
Під ГПП розуміють виходи гірських порід і форми
земної поверхні, які найбільш виразно ілюструють геологічну будову земної кори і історії її розвитку. Окремі
об’єкти природи - валуни, останці, прояви карсту, печери,
гори. Є такі геологічні пам’ятки і на території нашого

краю, хоча офіційно вони не зареєстровані, але входять до
складу місцевих заповідних об’єктів. На території
Уманського району вісім заповідних об’єктів, а про два з
них особливо хочеться розповісти.
Ландшафтний заказник «Степківський» заснований 1993 року. Розташований на березі річки Ятрань, між
селами Ятранівка і Степківка. Площа його становить 4,5
гектари. Створений для охорони ландшафтного комплексу і рослинності типового первинного степу. На
сьогоднішній день первинний степ зберігся лише на
гранітних відслоненнях по долинах річок та схилах ярів,
там де трактор не зміг прокласти собі шлях.
Місцина дуже гарна. Неосяжний оком краєвид
зачаровує. Соснова лісосмуга немов ховає від сторонніх
цей дивовижний куточок природи. Минаєш хвойні дерева
і опиняєшся в долині, де на обрії в променях сонця грає
хвилями став, а по берегу то там, то тут виступають на
поверхню гранітні брили. «Казкові персонажі з каменю»
застиглі у долині, очікуючи на свого казкаря. Вода, земля, камінь, дерева, кущі, трави, мохи, чисте повітря – все
це гармонійно об’єднано в єдиний і неповторний природничий дизайнерський шедевр. На території заказнику
охороні підлягають регіонально-рідкісні рослини: леопольдія чубкувата і тонкоцвітна, барвінок трав’янистий,
мишачий гіацинт, астрагал еспарцетовий, гіпсофілла (лещиця гарна), ковила волосиста (тирса), типчак, наперстянка великоквіткова, келерія струнка, конюшина гірська,
конюшина альпійська, еремогона довголиста, гвоздика
перетинчаста, жовтець іллірійський, дивина фіолетова
тощо. Серед лікарських рослин досить поширені : кірказон звичайний, звіробій, алтея лікарська, деревій щетинистий, дивина скіпетровидна, очиток їдкий, жовтець повзучий і багатоквітковий, шавлія лучна, чорнокорінь лікарський, подорожник середній і ланцетоподібний, холодок
або спаржа, сокирки польові, ластовень звичайний та лікарський, чебрець широколистий, самосил гайовий, полин гіркий, буркун лікарський, живокіст лікарський та
багато інших рослин.
Комплексна природна пам’ятка «Долина Миколи
Чудотворця».
До об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, належить «Долина Миколи Чудотворця», де на камені зберігся відбиток стопи
самого Святого Миколая. Так вважають місцеві жителі:
«Сам Бог благословив наш мальовничий край!» Це місце
володіє унікальною енергетикою та цілющими властивостями. Природа цього святого місця надзвичайна. Долиною розлилися «промені світла», які випромінюють саме
ці гранітні брили.
Розташована пам’ятка природи неподалік села Коржовий Кут Уманського району. Площа його становить 10
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гектарів. Знаходиться в долині річки Ревуха. Гранітні
камені, що виходять на поверхню, представляють особливий інтерес серед людей. Неподалік збудували капличку і назвали Свято- Миколаївською.
Сьогодні кожен з відвідувачів має змогу навідатися до
каплиці, помолитися та залишити своє звернення до Миколи Чудотворця у спеціальній книзі. До каменю
з’їжджаються за зціленням люди з різних областей
України, сусідніх держав. Але окрім цього унікального
природного витвору, долина цінна своїм флористичним
складом. На території заказнику багато рідкісних рослин, серед яких є й червонокнижні види: ковила волоси-

ста, шафран сітчастий. Від того, яке враження отримають
люди від першої зустрічі з природними феноменами, залежить їх подальше ставлення до різних аспектів використання, вивчення та охорони природного середовища.
Тому головною метою роботи краєзнавчого музею є розповісти всім,хто відвідує наш музей, що край в якому ти
живеш найкращий і ти, в першу чергу, саме ти повинен
турбуватися по те,щоб він процвітав, дарував нам і нашим
нащадкам радість,тепло,затишок.
Дуже цікаво побувати в далеких краях, побачити гори,
моря, але повертаючись до себе , додому , кожен раз
відчуваєш
–
рідний
край
найкращий

Рис. Ландшафти Уманщини
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Рис. Ландшафти Уманщини (продовження)
.
Гетьман В. І.,
ПЕЧЕРИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Зарубіжна і вітчизняна практика збереження геологогеоморфологічних об’єктів свідчить, що найчастіше вони представлені невеликими за площею природнозаповідними територіями типу пам’яток природи, заказників. Найчастіше заповідними геоморфологічними
об’єктами є скелі, печери, каньйони, горби-останці, вулканічні та льодовикові форми, тобто геологічні пам’ятки
природи.
Для території України питання збереження карстового рельєфу для науково-пізнавальних та естетикорекреаційних цілей досить значимі.
Вивчення особливостей процесів карстоутворення,
мезоформ карстової морфоскульптури входить до сфери
науки спелеології (від давньогрец. “спелеон” - печера).
Термін “спелеологія” вперше запропонував у 1890 році
французький археолог Еміль Рів’єр, але у широкий вжиток він увійшов завдяки відомому досліднику печер
Едуарду Мартелю, якого можна вважати першим
офіційно титулованим спелеологом [4].
У спелеології печерами називають підземні порожнини, за розмірами доступні для проникнення в них людини. При цьому довжина печери перевищує її ширину
при вході. У противному випадку матимемо грот.
Виділяють 27 генетичних типів печер, 21 з них - природного походження. Однак, незважаючи на таке генетичне різноманіття, майже 90 % з усіх відомих печер
відносяться до найпоширенішого типу - карстового.

Загалом, карстові печери бувають надзвичайно
різноманітні за морфологією (формою) та розмірами (до
сотень кілометрів довжиною). Відповідно до цього й
треба визначати (у кожному випадку) стратегію і тактику їх проходження, специфіку спорядження та
освітлення, техніку безпеки [5]. Крім карстових існують
і рукотворні печери (приміром, Лаврські, Звіринецькі у
м. Києві), використовувані у сакральних цілях, для
відвідування екотуристами тощо.
Печери ще з далекого минулого стали об’єктами
практичного інтересу людини (рис. 1).
У різні часові відтинки вони були житлом (давні часи), схованками (середньовіччя), сакральним місцем (як
печерні монастирі) тощо [6]. Причому сліди діяльності
первісної
людини
можуть
зустрічатися
у
найнесподіваніших місцях. Так, у Гірському Криму, на
масиві Карабі-яйла, у вертикальній шахті на глибині 20
м виявлені древні солярні знаки.
Сьогодні печери все інтенсивніше використовуються
в цілях лікування та оздоровлення. Але найбільший
інтерес підземні печери стали викликати як об’єкти
пізнавального інтересу при відвідуванні їх туристами екотуристами, спелеотуристами.
Що ми вкладаємо у зміст терміну “спелеотурист”? –
Справжнє визначення ще “набирає” державної ваги.
Зараз, у спрощеному варіанті, назвемо те, що відрізняє
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Використання
Житло
“Картинні галереї”
Місця шлюбних обрядів
Місця поховань
Концертні зали
Музеї, лабораторії
Загони для тварин
Склади продуктів
Лікарні, оздоровниці
Виготовлення фальшивих монет
Місця туризму

Палеоліт- неоліт
-----------------------------

Середні віки
-------------

ХІХ ст.
-----------

ХХ ст., ХХІ ст.
-----------

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

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

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

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

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

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

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

-----------

Рис. 1. Схема використання печер у різні епохи (за Максимовичем, 1972, із змінами).

спелеотуриста від “пересічного печерника”: розумна,
добра, енергійна і, головне, мужня, вольова людина, яка
дотримується суворих правил поведінки у природній
екосистемі (печері), значно жорсткіших, ніж на звичайних (на денній поверхні) туристичних маршрутах. Тобто спелеотурист - зразковий, класичний екотурист, а
спелеотуризм - різновид екотуризму.
Цілі екотуризму найбільш ефективно й повно реалізуються на територіях природно-заповідного фонду
(ПЗФ), у межах яких зосереджена значна кількість відвідуваних екотуристами карстових печер. А запорукою
розвитку спелеотуризму є збуджуюча притягальна таємничість підземель, їх незвичність та привабливість.
Міжнародний досвід використання печер свідчить
про розумне сполучення в них екотуризму (спелеотуризму) і заповідного режиму [6]. Це оптимальний спосіб
використання печер. Водночас ефективним засобом їх
охорони і збереження є благоустрій. Він дозволяє регулювати відвідуваність, рекреаційне навантаження, стежити за екологічним і технічним станом печери, здійснювати наукові спостереження. Так, на відміну від екскурсійної зони на решті території печери повинен зберігатися природний (заповідний) режим ходу природних
процесів.
Відповідно до ст. 9 Закону України "Про природнозаповідний фонд України", одним із видів використання
територій та об’єктів ПЗФ (включаючи і карстові
печери) є їх використання в оздоровчих та інших
рекреаційних цілях [7].
В Україні цінні спелеокарстові утворення, що отримали статус територій природно-заповідного фонду,
входять до категорій карстово-спелеологічних, загальногеологічних і гідрологічних заказників, геологічних
пам’яток природи загальнодержавного і місцевого значення. Є вони в межах національних природних парків
(НПП), природних і біосферних заповідників. Загалом, з
усіх 7740 територій та об’єктів ПЗФ України (станом на
01.01.2011) карстово-спелеологічних заказників лише 3
(однак, загальнодержавного значення “Гірський карст
Криму” – заказник загальногеологічний).
Геолого–геоморфологічна будова, як першооснова
розвитку карстових процесів, визначає географію карстових печер. Найбільш широко вони представлені в
Гірському Криму та Українських Карпатах, окремих
областях (адміністративних) рівнинної України, зокрема
на природно-заповідних територіях.
У Кримських горах карстові процеси інтенсивно
розвиваються у вапняках яйлинських масивів. Карстові
форми рельєфу представлені поліями, ваннами, понора-
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ми, колодязями, шахтами, печерами тощо. Поширення
карстових явищ на яйлах зумовлює майже повну
відсутність джерел питної води та поверхневих
водотоків.
Красу і велич природних печер і гротів Гірського
Криму описував відомий поет і художник Максиміліан
Волошин, який народився у Києві, жив і працював у
Коктебелі:
“Спустись в базальтовые гроты,
Вглядись в провалы и пустоты,
Похожие на вход в Аид…
Прислушайся, как шелестит
В них голос моря…”
Гірський Крим посідає перше місце на Євразійському материку за кількістю виявлених карстових печер.
Тут на площі в одну тисячу квадратних кілометрів (зокрема, на яйлі Чатир-Дагу) відомо понад 800 печер та
інших підземних порожнин, довжиною в десятки кілометрів і глибиною до 500 метрів.
Однак, з такого їх великого числа для відвідування
екотуристами обладнано чотири: Мармурова та ЕмінеБаїр-Хосар на верхньому плато Чатир-Дагу, у межах території Кримського природного заповідника; Триочка на
території Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника і “Червоні печери Кизил-Коба”, яка є геологічною
пам’яткою природи загальнодержавного значення.
Червоні печери (татарськ. - Кизил-Коба) – одна з
найбільших в Україні систем сухих та обводнених карстових печер, загальною довжиною 13,7 км і площею 33
га. Знаходиться Кизил-Коба недалеко с. Перевальне
Сімферопольського району, ліворуч від траси Сімферополь – Алушта.
Тут багато горизонтальних (6 лабіринтових поверхів) та
вертикальних проходів з оригінальними натічними утвореннями, підземними озерами та річкою.
Всередині Червона печера вражає значною кількістю
грандіозних провальних залів і великих галерей та розмаїттям кальцитових натічних форм. Окремі сталактити досягають 5-8 м. Окрасою печери є ріка Кизил-Коба.
Щороку Червону печеру відвідують тисячі спелеотуристів. Однак зараз її популярність дещо спала у зв’язку
з обладнанням для масового туристичного відвідування
двох найбільш мальовничих печер України – Мармурової та Еміне-Баїр-Хосар.
Печера Мармурова відкрита сімферопольськими спелеологами у 1987 році. Вхід до печери знаходиться на висоті 900 м н.р.м. Довжина розвіданих ходів становить 2050
м, глибина – 60 м. Довжина обладнаних екскурсійних ма-

ршрутів сягає за 1 км. Температура повітря впродовж року
всередині печери стабільна - +9°.
Складається Мармурова з трьох частин: Головної галереї, Нижньої галереї та бічного Тигрового ходу, які, у
свою чергу, брилами і натічними формами розділяються
на окремі зали. Сталактитові і сталагмітові статуї Мармурової справляють враження про казкових героїв, скульптури дивовижних звірів, вигадливі форми палаців і
замків.
Екскурсії у Мармуровій печері проходять трьома маршрутами.
Перший – у “Галерею казок”. Він найкоротший
(всього в обидві сторони - 250 м), для загального ознайомлення. Екскурсія триває 30 хв. За цей час екотуристи
слухають про геологічну історію утворення печери, милуються незайманою красою фантастичного підземного
царства і фотографуються на тлі химерних натічних
утворень.
Другий - “До перлиних озер”. Він проходить через
“Галерею казок”, минає найбільший зал печери – зал
перебудови (довжиною 175 м, висотою 27 м) і доходить
до кінця дальнього залу на гребінь кальцитової греблі, з
якої видно ще не обладнану для екотуристів частину
Мармурової - Палацовий зал. Екскурсія триває одну
годину. Що найбільше запам’ятовується? – Печерні квіти - “кораліти”!
Третій – також проходить через “Галерею казок” і
звертає направо у бічне відгалуження печери – “Тигровий хід”. Тривалість екскурсії – понад годину. За багатством натічних форм “Тигровий хід” перевершує дві попередні галереї. Будьте обережні – тут трапляються
кам’яні водоспади!
Для шанувальників екстремального туризму за
окрему плату проводиться екскурсія (тур) у Нижню галерею Мармурової печери. Ця частина печери ще не
обладнана, тому екотуристів чекає маса несподіванок!
Подорож триває близько 3 годин. Спелеотуристи знайомляться з трьома залами: Рожевим, Люстровим та Залом Надій. Тут побачите найцінніше багатство Мармурової печери: кам’яні троянди на стінах і стелі, сталактитові
“завіси”, великі кристали кальциту, сотні тонких, прозорих кальцитових трубочок. Зі стелі звисають розкішні
“люстри”, покриті коралітовими “квітами”. За оцінками
авторитетних спелеологів-експертів - Мармурова печера
входить до п’ятірки найкрасивіших печер світу!
Печера Еміне-Баїр-Хосар знаходиться 1 км південніше Мармурової. За багатством різнобарвних кристалів
Еміне-Баїр-Хосар визнана найгарнішою печерою Європи. Температура повітря в Еміне-Баїр-Хосар набагато
нижча, ніж у Мармуровій, і стабільно тримається на позначці +4,5°С. Тому одягайтеся тепліше!
На плато Чатир-Даг знаходиться центр активного відпочинку, звідки організовують спелеоекспедиції у печери Мармурову та Еміне-Баїр-Хосар і, загалом, екотуристичні, гірськолижні маршрути по Кримських горах.
Сервісну інфраструктуру цього рекреаційного центру
складають нічліжні будиночки на 2-6 осіб, кафе, бар,
автостоянка тощо. Взимку працює бугельний витяг,
пункт прокату гірськолижного спорядження. Також екотуристам пропонуються екскурсії, із супроводом, в необладнані печери (Тисячеголова, Хододна), сходження на
вершини Чатир-Дагу – Еклізі-Бурун та Ангар-Бурун.

На околицях м. Алушта знаходиться найглибша в
Криму карстова шахта Солдатська (500 м) – теж геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення,
площею 10 га.
З відомих (але не обладнаних для відвідування) печер Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника можна назвати (за лісництвами): “Жемчужна”, “Медова”, “Дружба”,“Висяча” (Оползнівське); “Місхорська” (Алупкинське); “Ставрікайська”, “Каскадна”,“Географічна” (Лівадійське); “Іограф” (Гурзуфське).
У межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Байдарський” знаходиться карстова печера Скельська, яка може бути використана в рекреаційних і культурно-пізнавальних цілях. Скельська печера
оголошена пам’яткою природи місцевого значення з
1962 року, площею 1 га. На цей час виконані роботи з
упорядкування цієї печери.
В Українських Карпатах серед природнозаповідних територій Івано-Франківської області найбільшою популярністю серед екотуристів користується
комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення “Скелі Довбуша” в урочищі Заломи, серед букових лісів (Поляницьке лісництво), поблизу с. Бубнище
Болехівської міської ради. У велетенських брилах висотою до 30-40 м видовбані три рукотворні печери, в яких
бував Олекса Довбуш.
У Закарпатській області на території ЛужанськоУгольської ділянки Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) у смузі ландшафтів, де на поверхню виходять рифові вапняки мезозойського часу, розташовані
оригінальні карстові печери “Чур”, “Дружба”, “Гребінь”(урочище Гребінь, або Середній Камінь), “Молочний камінь”. Печера “Дружба” (історична назва - “Романія”) загальною протяжністю понад 1 км є найбільшою в
Українських Карпатах.
“Молочний камінь” - печера дворівнева, з двома ходами, які розділяються відразу після входу. Вхідний
отвір у печеру широкий і прямокутний, зорієнтований
на південь. Східний хід веде до зали розміром 10 на 15
метрів і висотою до 15 м. Загальна довжина печерних
лабіринтів - 92 м. Печера знаходиться в однойменному
урочищі на висоті 830 м н.р.м.
На території КБЗ маємо цікавий артефакт - Карстовий міст (800 м н.р.м.) - унікальна природна арка. Її оригінальність привертала увагу людей з давніх-давен. Ще
500 років тому тут, у самому центрі Європи, процвітав
культ язичників, які поклонялися сонцю. Саме на Карстовому мості знаходилося їхнє капище, про що свідчать
як архівні матеріали, так і цікаві археологічні знахідки.
Біля с. Мала Уголька (недалеко від височини Погар)
знаходиться карстова печера з, так званими, прозорими
стінами, вкритими молочно-білим кальцитом із зеленуватими натічними утворами, що нагадують казкові
кам’яні квіти.
“Перлинову печеру” знаходимо також недалеко с. Мала
Уголька, на вододілі річок Мала і Велика Угольки. Вона
закладена в юрських мармуроподібних вапняках. Окрім
сталактитів, на стінах утворилися численні кальцитові кульки, що блиском і красою нагадують перлини.
На рівнинній території України найбільш закарстовані північно-західні (Волинське Полісся, Шацьке Поозер’я), північно-східні (Новгород-Сіверське Полісся) ра-

339

йони, а також Тернопільське Придністров’я і, частково –
Донецький кряж, район м. Одеси. На Поліссі карстові
процеси розвиваються у крейді, перекритій антропогеновими відкладами. Однак, на нашу думку, найбільш досліджені карстові процеси та ними утворені форми рельєфу
у межах Чернівецької області, включаючи природнозаповідні території, і не без активної участі спелеологів
Чернівецького спелеоклубу “Троглодит”.
Карстові процеси на території Буковини найбільше
виражені у межах Путильського, Заставнівського та Новоселицького районів. У Новоселицькму районі, на південно-західній околиці с. Подвірне, що на кордоні з Молдовою, знаходиться діючий вхід до триповерхової сталактитової печери Попелюшка, яка є геологічною пам’яткою
природи загальнодержавного значення площею 21 га
(рис. 2). За довжиною дослідженої частини (90 км) вона
посідає восьме місце у світі, а серед печер у гіпсах – третє.
Але це лише незначний фрагмент осушеної частини велетенського лабіринту. За отриманими даними прогнозована загальна довжина печерної системи може перевищувати декілька тисяч кілометрів [4].
Особливою атракцією є аномально великі за розмірами зали і коридори цієї печери. Так, Античний зал має
довжину 100 м при ширині 20 м. Об’єм залу Динозавра
висотою 12-15 м складає 25 тис. м³. Зал Чернівецьких
спелеологів має довжину 170 м і максимальну ширину до
65 м.
Атрактивним елементом внутрішнього “декору” Попелюшки є красиві глинисто-полімінеральні утворення
(шнури-сталактити). Також унікальний склад підземного
повітря печери. Тут спостерігається підвищений вміст
вуглекислого газу (СО2) - від 0,5 до 10,5 %, та понижений
кисню (О2). Це відкриває великі можливості щодо використання печери не тільки для традиційного лікування
(алергії, астми), а й кардіологічних захворювань, для реабілітації спортсменів і підготовки космонавтів.
Ще на поч. 80-х років В.П. Коржиком була розроблена
концепція створення на базі печерної системи “Попелюшка” міжнародного туристично-рекреаційно-оздоровчого
комплексу [5]. На її основі у 1990 році у Схемі розвитку
іноземного туризму на Буковині на період 1990-2000 роки
планувалося створення Дністровського туру (з базуванням на комплексі “Попелюшки”).
Враховуючи залягання лабіринту печери у вигляді декількох масивів, сполучених однією-двома магістральними галереями, концепцією передбачалось створення підземного екскурсійного маршруту з доставкою відвідувачів вагонетками вузькоколійки до центральної частини
лабіринту. У районі “Голландського сиру” мали бути лікувальні палати, з первинною чистотою повітря! Зверху,
на денній поверхні – наземні палати, цех по розливу мінеральної води, національний ярмарок тощо. Та всьому помішало безгрошів’я, “скупий капіталізм” незалежної
України.
Печерна система “Попелюшка” повинна стати
об’єктом міждержавної уваги, оскільки 35% відомої частини її лабіринту приходиться на територію Молдови,
решта 65% знаходиться у межах України.
Дві геологічні пам’ятки природи загальнодержавного
значення – печери Піонерка і Баламутівська, маємо у Заставнівському районі поблизу сіл, відповідно, Погорілівка
(1 км західніше) і Баламутівка.
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Зовні непоказна печера Піонерка становить собою
унікальний триповерховий лабіринт виняткової краси!
Вхід до неї відкривається гротом у карстовому яру, що
утворився внаслідок провалу стелі над колишньою
центральною галереєю. Печера чотириповерхова.
Баламутівська печера відкривається великим гротом
у верхній частині правого корінного схилу каньйоноподібної річкової долини Дністра. Ширина гроту 20 м, довжина біля 15 м і висота до 10 м. Ця печера репрезентує
так званий дністровський тип печер: прохідна галерея –
до кінцевого вихідного гроту [3].
Печери у карбонатних породах на території Чернівецької області менш поширені. У скельних стрімчаках
гребеневої частини пасма Чорний Діл Буковинських Карпат, складених тріасовими мармурованими вапняками,
відомо декілька карстово-тектонічних печер Молочнобратського молочного масиву, оголошеного Указом Президента України від 10.12.1994 № 750 карстовоспелеологічним заказником загальнодержавного значення.
Розміщений він у Путильському районі на площі 20,3 га,
у межах Перкалабського лісництва. Найбільша з печер “Молочні браття”, має глибину до 40 м.
У Заставнівському районі, між селами Погорилівка і
Юрківці, розташований другий карстово-спелеологічний
заказник загальнодержавного значення – Чорнопотоцький (площа 49 га). Це правий корінний схил долини річки
Чорний Потік з чисельними печерами довжиною понад
1,1 км.
На території ландшафтного заказника місцевого значення “Галицька стінка”, що на Сокирянщині, у вапнякових урвищах, можна бачити безліч великих і малих ерозійно-корозійних ніш, гротів і печер. Біля с. Галиця знаходиться давній Святомиколаївський печерний монастир,
що є зразком використання печер у сакральних цілях.
На крутосхилі правого берега Дністра, у с. Хрещатик
Заставнівського району, розмістився Свято-ІоаноЗлатоустівський монастир з джерелом “святої води” карстового походження (гідрологічна пам’ятка природи –
джерело “Хрещатик”).
Для науково-пізнавального спелеотуризму на території національного природного парку “Вижницький” особливий інтерес становлять унікальні геоморфологічні
пам’ятки природи – три печери Довбуша (Виженська,
Берегометська і Банилівська) у гребеневій частині пасма
Берізка та десятиметровий кам’яний (у пісковиках) міст
при вершині 40-метрової Соколиної скелі у системі Протятого каміння.
Густою сіткою карстових печер на фізикогеографічній карті позначена територія Тернопільської
області, особливо південна її частина. У межах природного заповідника “Медобори” (Краснянське лісництво),
біля с. Крутилів Гусятинського району, знаходиться печера “Перлина”. Печера утворилась у товщі неогенових
рифових вапняків Товтрової гряди. Її вертикальногоризонтальна протяжність складає 200 м.
Також до геологічних пам’яток природи загальнодержавного значення у межах області належать печери на
території Борщівського району. Так, біля с. Королівка, в
урочищі Королівка Наддністрянського лісництва, маємо
найбільшу у світі гіпсову печеру “Оптимістичну”. Звідси її лабіринти розходяться на 210 км.

Рис. 2. Ареал розміщення печери “Попелюшка”. Вид з космосу.

Також до найбільших у світі належить гіпсова печера
“Озерна”. Вона має протяжність своїх лабіринтів до 116
км. За наявність підземних водойм її ще називають “Голубі озера”. Вхід до печери міститься серед полів біля с.
Стрілківці. Складається “Озерна” з “Ближніх” і “Дальніх” ходів. У “Ближні” допускаються групи досвідчених
екотуристів. “Дальні” закриті для спелеологів-аматорів
через важку доступність.
Для відвідування екотуристами облаштована гіпсова
печера “Кришталева”. Протяжність її лабіринтів складає біля 23 км. Знаходиться вона поблизу с. Кривче, у
лівому корінному схилі долини р. Циганка. До неї тепер
тут є зручний під’їзд. Печера практично суха, у ній не
потрібний гідрокостюм і спеціальне спорядження. Вона
доступна для всіх у будь-яку пору року, легка при проходженні. “Кришталева” перспективна для оздоровлення та екотуризму.
Підземний екотуристичний маршрут довжиною 2,5 км
електрифікований. Він включає в себе проходження лабіринту коридорів і великих залів. Стіни багатьох галерей
покриті жовто-бурими кристалами гіпсу. Лише в кількох
місцях виявлено сталактити. Найбільш атрактивна ділянка маршруту – “Лабіринт Скелета” з химерними натічними формами.
Печера “Кришталева” ще у 1930-ті роки була однією з
найбільш відомих печер Центральної Європи. Вона згадується у туристичних путівниках, які видавалися у тодішній Польщі.
Печера “Вертеба” відкрита ще в 1876 році. Протяжність її лабіринтів сягає 9 км. Знаходиться вона на відстані
2 км на північний захід від с. Більче-Золоте. За кількістю і
багатством знахідок матеріальної культури різних епох
“Вертеба” не має собі рівних на Поділлі. Її ще називають
“Наддністрянською Помпеєю”. Загалом, печера важка для
проходження, сюди допускають лише досвідчені групи
спелеологів.
У Борщівському районі, на околиці с. Сапогів, є ще
печера “Ювілейна”. Протяжність її гіпсових лабіринтів
сягає 1,5 км.
Біля с. Залісся Чортківського району, у верхній терасі
правого схилу потічка Млинки міститься печера “Млинки”. Протяжність лабіринтів складає 28 км.

За багатством форм кристалів їй не має рівних. Це одна з найкрасивіших в Україні карстових печер і найпопулярніший спелеотуристичний об’єкт Тернопільщини.
Екскурсійним маршрутом по її лабіринту щороку
проходять численні спортивно-туристичні групи. У Млинках відбуваються змагання з орієнтування під землею,
навчально-тренувальні заняття спелеотуристів. Екскурсійний маршрут не розрахований на масових відвідувачів.
У межах Хмельницької області відомі дві печери: геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення
“Атлантида” площею 10,0 га та геологічна пам’ятка
природи місцевого значення “Малишка – Киянка” площею 1,0 га. Відвідування печер можливе лише за умов
розробки відповідних проектів та проведення робіт з облаштування туристичних маршрутів. На цей час печери
знаходяться в аварійному стані і відвідування їх заборонено.
Карстова печера “Атлантида” протяжністю 2,5 км –
одна з наймальовничіших печер Подільської височини і
загалом України, відкрита у 1969 році. Вона розміщена у
схилі живописної долини річки Збруч біля села Завалля
Кам’янець-Подільського району. Утворилась у гіпсових
породах.
Переповідають легенду. У верхній частині схилу, над
печерою колись стояла церква. Одного разу вона “завалилась” під землю. Відтак село стало зватися Заваллям. Так
воно було чи ні – не зовсім точно відомо. Але те, що тут є
підземні пустоти, люди знали давно.
Складається печера з трьох ярусів. У першому вражають широкі і високі галереї, великі зали заввишки до 12 м.
У двох вищих ярусах підземні порожнини звужені, з невеликими ходами.
“Атлантида” знаходиться на території національного
природного парку “Подільські Товтри” і може розглядатися як перспективний об’єкт екотуризму.
Унікальною за природною красою долинного ландшафту та гуманістичною історико-культурною цінністю є
Бакотська затока на Дністрі з Свято-Михайлівським скельно-печерним чоловічим монастирем, що також на території національного природного парку “Подільські Товтри”.
Саме місце розташування монастиря в одному з наймальовничіших куточків Поділля, на високій 120-
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метровій білокам’яній горі, навертає думки на вічне,
спрямовує їх до істини, до вірного сприйняття довколишнього світу.
У 1891-1892 роках за дорученням Російської Імператорської Археологічної комісії тут проводив розкопки
відомий вчений, українофіл, професор університету
Святого Володимира Володимир Боніфатійович Антонович. Він знайшов залишки печерних келій і монастирської церкви, заново, таким чином, відшукавши Бакотський монастир, зруйнований монголо-татарами.
На Львівщині, у селі Страдч (недалеко м. Львова), у
тортонських пісковиках знаходиться “Страдчанська”
печера, яка є комплексною пам’яткою природи місцевого значення (площа до 30 га). У ній виділяють три основні частини: прямокутна (4 на 8 м, висота 2,5 м) і кругла
(діаметр біля 3 м) зали та розгалужені у двох напрямках
коридори.
У печері розміщений монастир із церквою Божої
Матері. На Страдецькій горі стоїть мурована церква Успіння Богородиці - взірець галицької архітектури останніх років XIII ст. Паломництво на церковний відпуст у
Страдчі сприяє розвитку тут сакрального (релігійного)
екотуризму.
Окрім неї, в межах області ще є цінні геологічні
утворення – геологічні пам’ятки природи місцевого значення, зокрема: “Медова печера” на східній околиці м.
Львова (відома з ХІІІ ст.), “Скеля з трьома печерами”
на території Бориницького лісництва Стрийського держлісгоспу (площа 51 га), “Печера “Писана криниця” на
території Волосянського і “Печера” на території Сможанського лісництв Славського держлісгоспу.
На території Донецької області у складі ПЗФ налічується 5 карстових печер - геологічних пам’яток природи місцевого значення. Вапнякова печера у Новоазовському районі біля с. Гусельщикове має довжину 200300 м і може використовуватися в рекреаційних і науково-дослідних цілях. Дві подібні печери знаходяться у
Старобешівському районі поблизу села Стила, одна - у
скелях правого берега р. Суха Волноваха. Печера “Трипільська” в Артемівському районі біля селища Володимирівка сформована у гіпсах.
У межах регіонального ландшафтного парку “Диканьський” Полтавської області, неподалік ботанічної
пам’ятки природи загальнодержавного значення “Парасоцький ліс” (2 км східніше Диканьки), знаходяться печери, які були викопані ще у XVIII ст. ченцями. Одну з
них можуть відвідувати туристи при умові її відповідного облаштування, розчищення входу та розроблення
порядку відвідування.
У м. Чернігові на території парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення “Болдина гора”
розміщені Антонієві печери, які разом з парком входять
до складу національного історико-архітектурного заповідника “Чернігів Стародавній”. Антонієві печери становлять собою унікальний підземний архітектурнопросторовий комплекс, який складається з системи галерей, окремих споруд і приміщень, розміщених чотирма ярусами в одному з пагорбів Болдиних гір. Печери
відкриті для відвідування з максимальною кількістю
людей - 250 осіб на добу.
На території Сумської області, у межах заказника
місцевого значення “Монастирський ліс”, на східних
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схилах гори Чудної в Путивльському районі, знаходиться цілий комплекс печер.
Печерні лабіринти складаються з ходів, келій монахів, поховальних ніш, які частково досліджені і відкриті
для відвідування екотуристами. У печерному комплексі
є підземна церква Преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Раз на рік у церкві проводяться богослужіння.
Відвідати печери можна тільки з екскурсоводом Путивльського державного історико-культурного заповідника.
В Одеській області знаходиться геологічна пам’ятка
природи загальнодержавного значення “Одеські катакомби”, що використовується у наукових та навчальних
цілях.
У смт. Краснокутськ Харківської області на території старовинного парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Краснокутський”,
заснованого у 80-90-х роках ХVІІІ ст. І. Каразіним біля
хутора Основ’янці, відомі печери і підвали як залишки
Петропавлівського монастиря ХVІІ ст.
Насамкінець, зазначимо, природна екосистема карстових печер вкрай вразлива і тендітна. Деколи нерозумне, навіть випадкове, втручання може призвести до непоправних наслідків, втрати їх цінності. Тому найкращою формою їх збереження є запровадження заповідного режиму. Як це і передбачено ст. 8 вищезазначеного
Закону України.
Водночас, при розумному підході печери, зокрема
карстові,
можуть
поліпшити
“матеріальне”
благополуччя природно-заповідних територій та
об’єктів у формі їх наближення до потреб людини, перш
за все духовних, оздоровчих. Однак економічна ефективність використання печер з рекреаційно-туристичною
метою на сьогодні ще незначна і забезпечується хіба що
прибутками від продажу супутньої сувенірної продукції.
1. Гвоздецкий Н. А. Карстовые ландшафты. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1988.- 112 с.
2. Дублянский В. Н., Ломаев А. А. Карстовые пещеры Украины. – К.: Наук. думка, 1980. – 177 с.
3. Коржик В. П. Підземна Буковина = Subterranean Bukovyna:
Путівник. - Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – 20 с.
4. Коржик В. П. Чернівецький спелеоклуб “Троглодит”: 30
років поступу. – Чернівці: “Зелена Буковина”, 2005 . - 180 с.
5. Коржик В. П. Карст і печери Буковини. Проблеми моніторингу, охорони і використання. – Чернівці: Зелена Буковина,
2007. – 304 с.
6. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. - М.: Прогресс,
1982. – 272 с.
7. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1826-17.

Getman W.I. THE CAVES OF THE UKRAINIAN ENVIRONMENT-RESERVED FUND, THEIR USING
Ukrainian environment- reserved fund includes (for
01.01.2011)7740 areas and establishments of general square of
3458919,8 he which makes up 5,7 % of the state territory.
Geological and geomorphological establishments occupy special place, especially such karstic forms as caves.
Nowadays karstic caves (in the frames of environment reserved
fund) are used in the purpose of treatment and rehabilitation. But
underground caves became mostly interested as object of perceptional interest when they have been visited by ecotourists.
Excursions to karstic caves as a type of service, connected with
application of recreational activity on the territory of the environment-reserved fund are defined by the resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine from 28.12.2008 №1913 «On the approval of
fee- based service which is given by budget establishments of environment-reserved fund».

Деревська К.І., Коженевський С.Р., Пилипчук О.М., Руденко К.В., Шевчук О.М.
ЖИТОМИРСЬКЕ ПОЛІССЯ – «ЛЕГЕНДАРНА КРАЇНА» – УНІКАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ В
УКРАЇНІ ПЕРШОГО ГЕОЛОГІЧНОГО ПАРКУ
У представленій роботі розглядається Житомирське
Полісся, як приваблива територія для створення геологічного парку. Район має значні природні багат-ства,
цікаву історію і містить гідрогеологічні, геоморфологічні та геологічні пам’ятки. Геопарки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми установами
загальнодержавного значення. Вони створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів.
Тематика, яка пов’язана з проблемою збереження і
моніторингу геологічної спадщини, є винятково важливою для України і має бути включеною до переліку
пріоритетних напрямків геологічної галузі України.
На сучасному етапі роль геологічних парків як
об’єктів культурної і геолого-історичної спадщини
людства невпинно зростає. Такі парки стають візитними
картками держави і культовими місцями для відвідань.
В світі невпинно зростає їх число і географія розміщень.
Впровадження Геологічних парків зумовлено необхідністю поліпшення практики охорони природи в Україні,
розширенню спектру завдань, що вирішуються природно-заповідним фондом, вдосконаленню його структури
та інтеграцією країни у світове суспільство.
Прийнято вважати, що геопарки - це природні області, що містять у собі неповторні і цінні території та
об’єкти, які мають особливу наукову, освітню, природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, мальовничу
та естетичну цінність. На площах їх поширення можливий успішний розвиток туризму, що сприяє економічному розвитку таких районів. Геопарки, як і національні
природні парки, є природоохоронними, рекреаційними,
культурно-освітніми установами загальнодержавного
значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів. Слід зазначити, що в законі «Про природнозаповідний фонд України» (ПЗФ) не виділений такий
термін як «геологічний парк», хоча в світі він широко
використовується. Ця проблема потребує негайного вирішення шляхом внесення відповідних змін до чинного
законодавства України. Необхідно змінити саму структуру заповідання об’єктів ПЗФ в Україні і надання їм
статусу пам’ятки природи.
Сучасний геологічний парк – це мальовнича, облаштована природна територія площею від перших десятків
до перших сотень квадратних кілометрів, має чітко визначені границі, у межах яких знаходяться геологічні,
геоморфологічні, гідрогеологічні пам’ятки та інші
об’єкти, що мають загальнонаціональне або загальносвітове значення, висвітлені у засобах масової інформації і
в Інтернеті. Геологічний парк може як входити до складу національного парку так і існувати окремо та бути
місцем наукових дослідів, студентських практик, туризму та відпочинку тощо.
В нашій країні є декілька місць, на території яких
можна б було створити геологічний парк. Одно з них –
Житомирське Полісся.
Територію Полісся вивчали відомі географи, історики, біологи та геологи. В роботі академіка
П.А.Тутковського «Автобіографія», (1925 р.) знаходимо

такий вислів про Олєвський край: «…про ці місцевості
існували в науці лише цілком неправильні, почасти навіть легендарні уявлення…», а дослідження великого
землезнавця довели, «що тут є надзвичайно багато цікавих геологічних об’єктів і явищ…», які після його докладних досліджень стали надбанням науки.
В представленій роботі ми розглядаємо Житомирське Полісся, яке займає більшу частину Житомирської
області та північно-східні райони Рівненської. До 20-их
рр. ХХ ст. Полісся ділили за належністю земель до тієї
чи іншої губернії й повіту: Волинське, Київське, Чернігівське, Брянсько-Жиздринське, Мінське, Могилівське,
Гродненське. За сучасним адміністративним поділом
вирізняємо Полісся українське, білоруське та російське.
Українське Полісся має регіони за назвами областей:
Волинське, Рівненське, Житомирське, Київське,
Чернігівське та Сумське.
Найважливішими відмінами Житомирського Полісся
від інших Поліських регіонів є високе гіпсометричне
положення, значна роль в будові сучасного рельєфу
кристалічних порід Українського щита (УЩ), широкий
розвиток вузьких і глибоко врізаних річкових долин,
наявність великих лесових островів та значно менша
заболоченість території порівняно з Рівненським Поліссям. Це найменш заболочена частина Українського
Полісся, де великі болотні масиви поширені лише на
північному заході і півночі, а їх загальна площа займає
до 3% території.
Більша частина регіону (південна і південно-західна)
лежить у межах Придніпровської та Волино-Подільської
височин. Північно-східну частину займає Поліська низовина. На півночі даної території знаходиться Славечансько-Овруцький кряж із найвищою точкою 316 м над
рівнем моря, а також Білокоровицько-Топильнянський
та Озерянський кряжі.
На крайньому північному заході поширені магматичні
породи - рожеві, рожево-сірі та сірі Осницкий і Клесівський граніти. На півночі і північному сході простягаються
масиви осадових та метаморфічних порід - овруцьких
кварцитів і пісковиків. У західній та південній частинах
Поліського блоку поширені різноманітні граніти, мігматити і гнейси, що є найдавнішими породами УЩ. Східну
частину Поліського блоку становлять лабрадорити, габронорити і граніти. На докембрійських кристалічних породах нерівномірно залягають осадові породи (каоліни,
пісковики, піски і глини тощо) мезо-кайнозойського віку.
Річкові долини Житомирського Полісся глибоко врізані в докембрійські породи і на окремих ділянках мають каньйоноподібну форму з скелястими схилами висотою до 30 м. Територією Житомирської області протікає 221 річка загальною довжиною 5366 км. Всі річки
належать до басейну р. Дніпро. Найбільші за довжиною
річки в межах області: Тетерів – 247 км, Случ (притока
Горині) – 194 км, Ірпінь – 174 км, Уж – 159 км, Ірша –
136 км. На Житомирщині чимало великих озер таких, як
Чорне, Озерянське, Дуже, Дідове, Прибиловецьке, що
розташовані в басейні річки Уборть.
Рівнинно-зандрові та долинно-зандрові заболочені
місцевості з дерново-слабопідзолистими глеюватими і
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болотними ґрунтами на докембрійських кристалічних,
крейдових і палеогенових осадочних породах під лісами
борового типу поширені в районі Олевська, Перги, р.
Болотниця. Тут зустрічають верхові й перехідні болота
площею понад 1000 га, з потужністю торф'яного шару
до 4-5 м. Найбільші з боліт Озерянське і Гвоздь. Для них
проведено меліоративні роботи.
З метою збереження типових природних комплексів
Полісся, охорони реліктових та ендемічних рослин і
тварин, а також відтворення лісів у 1968 р. на базі трьох
лісництв: Копищанського, Перганського (Олевського
лісгосп-загу) та Селезнівського (Славечанського лісгоспзагу) був створений Поліський природний заповідник.
Загальна площа його становить близько 20 тис. гектарів.
Заповідник підпорядкований Державному комітету лісового господарства України.
На сьогодні на території Житомирської області існує
понад 100 об’єктів і територій природно-заповідного
фонду (ПЗФ), у тому числі 10 заказників загальнодержавного значення, 95 заказники місцевого значення,
а також близько 100 пам’яток природи, 24 паркипам’ятки садово-паркового мистецтва та 4 дендропарки.
Ліси Житомирщини займають площу 750,2 тис. га (за
данними на 2007 р.). Унікальні останці лесових полів та
дюн про походження яких до сих пір ведуться дискусії.
Крім того, на землях Житомирщини виявлено 285
археологічних пам’яток, які відносяться до різних археологічних культур. Сім з них дають відомості про період
палеоліту. Історичний період мідного віку представлений 42 пам’ятниками. Епоха бронзи (від середини ІІІ до
початку І тисячоліття до нашої ери) представлена 28
пам’ятками. Встановлено також десять пам’ятників
скіфсько-сарматської епохи. Найбільша кількість
пам’яток археології віднесена до нашої ери та періоду
Київської Русі.
Перший
український
академік
землезнавець
П.А.Тутковський в своїй роботі «СлавечанськоОвруцький кряж і узбережжа ріки Славечни» (1923 р.)
називав цей край «якоюсь легендарною, таємничою країною…», про яку на той час існували лише чутки та перекази, оскільки «дістатися до цієї мало приступної
…країни було надто важко».
Тривалий час північно- західна частина Житомирського Полісся була не доступною для спеціалістів різного
профілю. Аналіз наукових робіт Тутковського П.А. доводить, що сам вчений так и не зміг достатися до території, де поширені великі валуни поблизу с. РудняЗамисловицька Олевського району Житомирської області, хоча землезнавець був у с. Сущани і частково дослідив Сущано-Пержанську зону.
До другої світової війни в межах регіону були суцільні болота, не прохідні хащі та чагарники. Потім територію опанували військові ракетні бази, які будували
дороги і розробляли кам’яні кар’єри. Пізніше у квітні
1986 році відбулася Чорнобильська аварія.
Тільки на початку 90-х років військові частини покинули північ України. Роботи по видобутку гранітів та
кварцитів припинились і невдовзі кар’єри затопило. Отже відбувся так званий техногенний процес висушування частини території Полісся, що дозволило прокласти
нові шляхи в невідомі до цих пір куточки Українського
Полісся. З цього часу розпочався новий етап вивчення
даної території, проте він відбувається дуже повільно.
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Слід зазначити, що в межах Житомирського Полісся
поширена значна кількість геологічних пам’яток, які можна вважати національним надбанням країни, а деякі з
них можуть бути віднесені до міжнародних геологічних
об’єктів. Ми представимо лише найцікавіші з них.
Унікальним геологічним об’єкт Полісся є Геологічний
заказник Державного значення «Кам’яне село». У травні
2007 року стартувала Всеукраїнська акція «Сім чудес
України», яка була ініційована Миколою Томенком. Регіональні оргкомітети даного заходу представили своїх
претендентів на звання «Семи чудес» і з них був складений список у 100 об’єктів, у тому числі заказник «Кам’яне
село». У 2011 р. в рамках програми «Сім чудес України»
заказник «Кам’яне село» було віднесено до пам'ятки природи Державного значення. Він розміщений поблизу села
Рудня-Замисловицька Олєвського району Житомирської
області і є скупченням великих елювіальних валунів. Заказник розташований на 15 га лісу, на території Замисловецького лісництва. Названа природна пам’ятка до цього
часу залишається майже недослідженою.
Важливими з точки зору мінералогічних об’єктів, є
виходи на поверхню жил пірофіліту та кварцевого порфиру, який містить яшму. Їх можна вважати унікальними
для України і вони потребують збереження.
На схилах Славечансько-Овруцького кряжу на березі
р. Норин біля с. Збраньки Овручського району Житомирскої області у ХІХ ст. виявлено єдине на Україні родовище пірофіліту (агальматоліту). Цей мінерал з давніх часів
використовувався для виготовлення ювелірних прикрас
жіночих пряслиць, а також у стародавньому будівництві
(Київ, Чернігів, Галич). У 30-их роках ХХ ст. неподалік
с. Збраньки була відкрита Кур’янівська шахта, де видобували пірофіліт і від-правляли його до Мінську на фарфоровий завод для виготовлення маякових пальників. До 90х років ХХ ст. добича пірофіліту відбувалась в обмеженому об’ємі на родовищах Овруцького району, а на Овруцькому комбінаті працював єдиний в країні цех, який
поставляв пальники на маяки Гібралтару, Дарданелл, Дальнього Сходу, Чорного та Азовського морів. Закинута
пірофілітова шахта на Славечансько-Овруцькому кряжі
зараз майже не доступна.
Пірофіліт зустрічається як гідротермальний, низькотемпературний мінерал серед багатих на глинозем метаморфічних сланців та кварцитів. Гемологічні дослідження
показують, що пірофіліт це тонкозерниста порода. Структура його нерівномірно зерниста, лепідогранобластова;
текстура тонкошарувата, сланцювата, на окремих ділянках – вічкова. Така текстура обумовлена наявністю тонких (до 1-2 мм), нечітко виражених, хвилястих прошарків
пірофіліту, збагаченого червоним гематитом. У Геологічному музеї ННПМ НАН України зберігаються зразки та
вироби із збраньківського пірофіліту.
На початку ХХ століття Тутковським П.А. та Бельським В.В, а пізніше Личковим Б.Л. у ярах поблизу с.
Збраньки були знайдені яшми. Виділення її приурочені
до лілово-красного кварцового порфіру, який виходить
на поверхню в ярах басейну р. Норин. На СлавечанськоОвруцькому кряжі яри мають глибину 20-30 м, а довжину до 3-3,5 км. Крім того, округлі включення темнокрасної яшми різного розміру містяться у белокоровицьких конгломератах. Зразки яшм з колекції Павла Тутковського зберігаються у фондах Геологічного музею
Національного науково-природничого музею (ННПМ)

НАН України. Академік О.Є. Ферсман так описував цей
дивний мінерал: «Я не знаю другого минерального вида,
который был бы более разнообразен по своей окраске,
чем яшма; все тона, за исключением чисто синего, нам
известны в яшме, и переплетаются они иногда в сказочную картину».
Наступним рідкісним об’єктом можна вважати гідрогеологічний заказник загальнодержавного значення
«Дідове озеро». Воно утворилося внаслідок побудови
греблі та запрудження частини болота. Ця інженерна
споруда змінила морфологію та гідродинамічний режим
заболоченої площі. Заказник «Дідове озеро» перебуває у
відомстві Славечанського лісгоспзагу. Площа його становить 294 га. До заказника належать заболочене озеро
та прилеглі ділянки боліт. Прибережно-водна рослинність представлена переважно очеретом, різновидами
осоки, глечиками, лататтям сніжно-білим. На озері є
сфагновий плав з малопоширеними видами рослин, які
занесені до Червоної книги України. У межах заказника
добре збереглись ділянки з журавлиною та чорницею.
Водоймище є місцем оселення бобрів, ондатр, видр, водоплавних птахів. В озері визначено понад 45 видів риб,
рептилій і амфібій. Регулятор водного режиму прилеглої

території є виток р. Болотниця, яка є правою притокою
р. Уборть.
Висновок. На сьогоднішній день Українське Полісся
вважається депресивним районом. Головні проблеми, які
стосуються поліських районів, це питання, пов’язані з:
1) наслідками Чорнобильської катастрофи, 2) відсутністю медичного обслуговування, 3) зупинкою промисловості. Проте район має значні природні багатства, цікаву історію і може поступово нарощувати свій економічний потенціал, і, в першу чергу, за рахунок створення в регіоні Геологічного парку на основі існуючих охоронних об’єктів.
Представлені в роботі головні привабливі об’єкти
Житомирського Полісся – Поліський природний заповідник, Геологічний заказник Державного значення
«Кам’яне село», яри поблизу с. Збраньки з виходами
мінералого-петрографічних об’єктів (пірофілітів, діабазів та яшм), а також гідрогеологічний заказник загальнодержавного значення «Дідове озеро» – можуть слугувати підґрунтям для створення першого в Україні геологічного парку розміром близько 60 х 30 км. Територія
даного регіону вигідно вірізняється близькістю границь
Білорусі, Польщі та Росії, що дасть можливість швидкому розвитку туризму за рахунок сусідніх держав.

Домашевська М. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС ТА ДАНИХ ДЗЗ ДЛЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
(НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КРИМУ)
Геологічний туризм - це різновид туризму, що вимагає
крім обов'язкової спостережливості, ще й певних знань в
галузі геології і мінералогії. Аналіз частки доходів, які
приносить туризм у розвинутих країнах в порівнянні з
цим показником в Україні, вказує на великі потенційні
можливості розвитку цієї галузі в нашій країні. Геологічний туризм, який знаходиться на сьогодні в зародковому
стані, має можливості розвитку в кожному регіоні.[1]
Геотуризм (просвітницький туризм на основі унікальних геологічних об'єктів) швидко розвивається в
усьому світі. Формування національного геотуристичного ринку актуально в силу його інноваційності та великого соціального значення, а також можливого отримання прибутку (прямого і непрямого).[2] Нажаль, на
Україні геологічний туризм не набув такої популярності,
як в країнах ЄС. Тому для покращення візуального
сприймання, вибору оптимальних маршрутів, надання
більшої популярності та легшого розуміння серед новачків даного виду науково-рекреційної діяльності необхідно застосовувати новітні технології. Однією з таких є
геоінформаційні системи.
Впровадження геоінформаційних систем та даних
ДЗЗ в геологічний туризм потребує досконалого аналізу
програмного забезпечення для вибору оптимального.
Однією з головних поставлених задач є створення бази
даних на територію з геологічними пам’ятками, також
розробка цифрових маршрутів і побудова 3D моделі
місцевості. Також має бути застосована порівняльна
характеристика можливості використання автоматизованих способів створення моделелі рельєфу та автоматичних SRTM моделей.
Створення цифрових маршрутів та практичне застосування БД, запитів на вибірку.
Для наочного прикладу впровадження ГІС та даних
ДЗЗ було обрано гірські регіони Криму, а обробка даних

проводилась в програмному забезпеченні ArcGis 10.0.
Спочатку оцифровані основні туристичні маршрути та
створена база даних (БД) — впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно, та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. Головним завданням БД є гарантоване
збереження значних обсягів інформації та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі.
Таким чином БД складається з двох частин: збереженої
інформації та системи управління нею.[6] За допомогою
інструментів ArcMap(модуль ArcGis) були оцифровані
найважливіші геолого-туристичні маршрути південнозахідної гірської території Криму. Даний етап відображений на Рис.1.
Будь-який набір даних потребує організованості,
структурованості та легкого доступу. Останнє здійснюється за допомогою запитів. Наприклад, у нашому випадку. Є безліч маршрутів, які різні за складністю, за наявністю геологічних пам’яток, за тривалістю та іншими
характеристиками, які можуть зацікавити будь-якого
геотуриста, перед яким постав вибір підходящого для
нього походу. Спочатку маршрути оцифровуються та до
таблиці заносяться різні дані, залежно від потреб користувачів. Вказуються найважливіші показники, які можуть зацікавити геотуриста. Далі за допомогою запитів
можна обрати оптимальний маршрут. Для однієї і тієї ж
таблиці можна створити багато різних запитів, кожний із
яких зможе добувати з таблиці лише малу частину інформації, але саме ту частину, що у даний момент необхідна. У результаті роботи запиту у загальній вихідній таблиці виділяється лише та інформація і ті дані, що відповідають запиту.
Важливою властивістю запитів є те, що виділяючи
дані можна не тільки вибирати інформацію з бази, але й
обробляти її. При роботі запиту дані можуть упорядко-
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вуватися (сортуватися), фільтруватися (відсіюватися),
об'єднуватися, розділятися, змінюватися, і при цьому
ніяких змін у базових таблицях може не відбуватися.
І ще однією цінною властивістю запитів є їхня можливість виконувати підсумкові обчислення. Запит може
не тільки видати результат, але і знайти, наприклад, середнє (найбільше, найменше, сумарне і т.п.) значення за
якимось полем.
Існує чимало різних видів запитів, але найпростіші з
них і, до того ж, використовувані найбільше часто - це
запити на вибірку.
Наприклад, необхідно знайти важкий маршрут з більше, ніж 5-ма геологічними пам’ятками. Створюється
запит, який зображений на Рис.2, в результаті чого в
таблиці і на карті виділяється саме той маршрут, який
задовольняє дані умови.
Створення 3D моделей рельєфу автоматизованим
способом та з використанням SRTM
Очевидно, що способи відображення вмісту на традиційних картах повинні удосконалюватися і розвиватися на

шляху підвищення наочності, інформативності та естетичності.
Одним із способів зображення рельєфу із застосуванням сучасних технологій є побудова цифрової моделі
рельєфу, а також її візуалізація. Під терміном цифрова
модель рельєфу(ЦМР) розуміють математичне уявлення
ділянки земної поверхні, отримане шляхом обробки матеріалів топографічної зйомки. Вихідні дані для побудови
ЦМР можуть бути отримані як безпосередньо від дослідників, так і за допомогою оцифровки сканованих карт.
Чим більше точок на одиницю площі, тим краще цифрова
модель описує реальну поверхню.[5]
Цифрова модель рельєфу являє собою нерегулярну сітку трикутників із застосуванням структурних ліній і виділенням ділянок для моделювання форм зі зламами поверхні на межах. У зв’язку з цим основні цілі та завдання
ЦМР – це підвищення рівня візуалізації і представлення
просторової інформації з урахуванням все зростаючих
технологічних та програмних можливостей, а також зростанням вимог до картографічної продукції з боку споживачів.

Рис.1 Цифрові маршрути гірської території Криму

Рис. 2. Запит на вибірку(зліва) та обраний маршрут за запитом(зправа)
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Рис. 3. TIN-модель
модель рельєфу території обраного
маршруту

Рис. 4. 3D
3 модель рельєфу

Використання цифрових моделей значно скорочує витрати часу і праці в порівнянні з традиційними технологіями отримання відміток з топографічних планівРівень
розвитку інформаційних технологій надає можливість
використання цифрових моделей рельєфу
рельєфу, баз геоданних і
програмних засобів для розробки нових методів і підходів
до процесу складання та оформлення карт, що підвищують якість, повноту, достовірність, сучасність і виразність
картографічної інформації.
Для початку на території даного маршруту були повністю
оцифровані горизонталі, відмітки висот яких занесені до
таблиці. На основі цих даних побудована TIN-модель
рельєфу. TIN-моделі просторових даних є сукупністю
сполучених між собою плоских трикутних граней, що
опираються на нерівномірно розміщену в просторі мережу точок з відомими позначками топографічної поверхні.
TIN-модель рельєфу дозволяє уникнути
«надмірності» растрового різновиду ЦМР, що вимагає
обов'язкового зберігання інформації про відмітки топографічної поверхні у всіх без винятку комірках растру. У
TIN-моделі може зберігатися інформація тільки про позначки характерних точок поверхні, розміщених на структурних лініях рельєфу, - вододілах,
вододілах тальвегах,
тальвегах а також
переломах поздовжнього та поперечного профілів схилів. У зв'язку з цим цей різновид ЦМР може забезпечити
дуже компактне і досить ефективне і для візуального
представлення, і для виконання багатьох аналітичних
процедур (обчислення відхилень, експозицій та ін) зберігання інформації про рельєф даної території.
території [7] При цьому очевидно, що інформативність точкових даних про
рельєф істотно зростає.
На Рис.3. зображена TIN-модель
модель рельєфу території
обраного маршруту Далі на основі TIN-моделі
TIN
будується
3D модель рельєфу в одному з модулів ArcGis –
ArcScene.(Рис.4.)
Очевидно, що даний спосіб відображення значно полегшує сприйняття території.

Значно скорочує час створення 3D моделей на основі SRTM даних. Shuttle radar
dar topographic mission (SRTM)
- радарна топографічна зйомка більшої частини території земної кулі, за винятком самих північних (> 60), найбільш південних широт (> 54), а також океанів, проведена за 11 днів в лютому 2000р за допомогою спеціальної
радарної системи . Двома радіолокаційними сенсорами
SIR-C і X-SAR, було зібрано понад 12 терабайт даних
(що приблизно дорівнює обсягу інформації бібліотеки
конгресу).
Протягом цього часу за допомогою методу радарної
інтерферометрії (radar interferometry) було зібрано величезну кількість інформації про рельєф Землі, її обробка
продовжується до цих пір. Але певна кількість інформації вже доступна користувачам
користувачам.
На дану територію з сату NASA було завантажено
карту SRTM-DEM, на основі даних якої була побудована 3D модель рельєфу(рис.55).
Очевидно, що дана модель має меншу точність, але вдало
підходить для загальної візуальної оцінки території.
Використання даних ДЗЗ для моніторингу геологічних пам’яток
Ще один спосіб технічного вдосконалення даного виду діяльності – це застосування
тосування даних дистанційного зондування Землі(ДЗЗ).
ДЗЗ Матеріали дистанційного зондування
отримують в результаті неконтактної зйомки з літальних
повітряних і космічних апаратів
апаратів, судів і підводних човнів,
наземних станцій. Отримані документи дуже різноманітні
за масштабом, геометричними,
геометричними спектральними та іншими
властивостями. Все залежить від виду і висоти зйомки,
застосовуваної апаратури, а також від природних особливостей місцевості, атмосферних умов і т.п. Головні якості
дистанційних зображень
зображень, особливо корисні для складання
карт, - це їхня висока детальність
детальність, одночасне охоплення
великих просторів
просторів, можливість отримання повторних
знімків і вивчення важкодоступних територій.
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Рис.5. 3D модель рельєфу на основі SRTM даних

ари 2004 року
Рис. 6. Знімок скель Адалари

Завдяки цьому дані дистанційного зондування знайшли різноманітне застосування: їх використовують для
складання та оперативного оновлення топографічних і
тематичних карт, картографування маловивчен
маловивчених і важкодоступних районів (наприклад, високогір'я).
високогір я Нарешті,
аеро-і космічні знімки служать джерелами для створення
загальногеографічних і тематичних фотокарт
фотокарт. Зйомки
ведуть у видимій, ближній інфрачервоній, тепловій інфрачервоній, радіохвильовій та ультрафіолетовій
рафіолетовій зонах
спектру. Слід відзначити особливі переваги зйомки в радіодіапазоні. Радіохвилі, майже не поглинаючись,
поглинаючись вільно
проходять через хмарність і туман
туман. Нічна темрява теж не
перешкода для зйомки, вона ведеться за будь
будь-якої погоди
і в будь-який час доби. Головні переваги аерознімків,
аерознімків космічних знімків і цифрових даних
даних, отриманих в ході дистанційного зондування, - їх велика оглядовість і одномоментність. Вони покривають обширні
обширні, у тому числі важкодоступні, території в один момент часу і в однакових
фізичних умовах. Знімки дають інтегроване і разом з тим
генералізоване зображення всіх елементів земної поверхні, що дозволяє бачити їх структуру та зв'язок
зв'язок.[8]
Дуже важлива перевага - повторність зйомок,
зйомок тобто фіксація стану об'єктів в різні моменти часу і можливість
простеження їх динаміки та зміни структури
структури. Простежимо таку зміну на прикладі. У 400 м від берегу в Гурзуфській бухті, над поверхнею води підносяться(на
підносяться на висоту 3548 м) дві сірі скелі – Адалари або Близнюки
Близнюки, складені верхньоюрськими вапняками. Виникнення Адалар пов’язане
з руйнуванням яйли. Раніше ці острівці сполучалися перемичкою з берегом, але поступово вона була зруйнована
хвилями. Адалари – улюблене місце відпочинку
туристів.[3] На Рис. 6 і 6 можна побачити як змінилася
форма скель з 2004 року. Знімок 2004 року був зроблений
6 липня супутником QuickBird (QuickBird-02)
(QuickBird
з роздільною здатністю 61 см/піксель. А знімок 2011 року був
зроблений 6 вересня супутником GeoEye, який удосконалює лінійку сучасних оптичних супутникових систем за
рядом параметрів:надвисока детальність зображень (роз-
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Рис. 7. Знімок скель Адалари 2011 року

дільна здатність 0,50 м. у панхроматичному та 1,65м. у
мультиспектральному режимах),висока точність прив'язки знімків (3м CE90 при зйомці в надир),
надир висока продуктивність супутника.
Отже, наочно було доведено, що
щ використання геоінформаційних систем значно полегшує сприйняття, візуальне відображення, а також допомагає проводити
моніторинг територій для спрощення і підвищення популярності геологічного туризму
туризму. При вдалому поєднанні новітніх технологій можна вивест
вивести розвиток даного виду діяльності на новий рівень і надати вивченню
геології цікавості, легкості
легкості, перспективності
перспективності, а також
технічного вдосконалення.
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Капеліста І. М.
ГЕОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ «ГАЙДАМАЦЬКИЙ ЯР» ЯК ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ
В у мовах сучасної індустріалізації та комп’ютеризації
людина, як ніколи, потребує спілкування з природою.
Тільки перебуваючи в гармонії з навколишнім світом,
можна знівелювати негативний вплив на здоров’я, відновити життєві сили. Важливу роль в цьому процесі відіграють природоохоронні території. Україна не в змозі наздогнати світові тенденції щодо зростання темпів надання
статусу та кількості природоохоронних об’єктів. Станом
на 01.01.2012 року Природно-заповідний фонд України
(ПЗФ) мав у своєму складі 7855 територій та об’єктів загальною площею 3,57 млн. га, в межах території України і
402,5 тис.га в межах акваторії Чорного моря. Відношення
площі ПЗФ до площі держави («показник заповідності»)
становить 5,9% [6, с. 86]. Тоді як в країнах Європейського
Союзу він становить в середньому близько 10%.
На установи ПЗФ покладено завдання щодо здійснення спеціальних природоохоронних, протипожежних та
захисних заходів, заходів щодо збереження флори та фауни.
В останні роки на здійснення цих природоохоронних
заходів на території установ природно-заповідного фонду
кошти виділялись вкрай недостатньо. Незважаючи на
збільшення кількості установ, збільшення вартості матеріалів, обладнання, транспортних послуг, комунальних
видатків тощо, обсяг фінансування на поточні (за винятком заробітної плати) та капітальні видатки має постійну
тенденцію до зменшення в розрахунку на одну установу.
Сьогодні установи ПЗФ не забезпечені адміністративними та лабораторними приміщеннями, екопросвітницькими центрами, майже в усіх установах відсутня спеціальна техніка для здійснення природоохоронних заходів.
Служби державної охорони установ не забезпечені в повній мірі форменим одягом, засобами зв'язку, зброєю, спеціальною технікою, що не дає змоги здійснювати ефективний контроль за охороною природних комплексів.
Усе це призводить до занепаду природоохоронної діяльності, незабезпечення належної охорони та відтворення
рослинного й тваринного світу на території природоохоронних об’єктів, втрати довіри місцевого населення щодо
внеску природоохоронних установ у сталий розвиток
місцевих громад та регіонів [3, с. 86].
Для вирішення цього питання установи природнозаповідного фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.00 № 1913 «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду» із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів від
02.06.03 № 827 мають можливість надавати такі платні
послуги :
I. Послуги, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду згідно з їх функціональними повноваженнями (послуги, пов'язані із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності; організацією та проведенням освітньо-виховних і природоохоронних заходів; послуги, пов'язані з науково-дослідницькою
діяльністю).
II. Послуги, які можуть надаватися бюджетними установами у сфері господарської діяльності (послуги, пов'язані із створенням умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності; фотопо-

слуги, послуги із проведення громадянами та організаціями відео-, кіно- та телевізійних зйомок; користування
автостоянками, пристанями (причалами); рекламновидавнича діяльність; ветеринарні профілактичні та лікувальні послуги; реалізація тварин та їх продукції, складових частин зоологічних колекцій; збирання та реалізація
лікарських рослин, трав, ягід, грибів; вирощування та
реалізація рослин, саджанців, сіянців, насіння; реалізація
продукції підсобних господарств; реалізація деревини та
виробів з неї (сувенірів, столярних виробів); виготовлення
та реалізація предметів декоративно-прикладного мистецтва; послуги з надання у користування транспортних засобів, обладнання, майна, інструментів, що належать
установам природно-заповідного фонду).
На землях ПЗФ заборонена діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використання їх за призначенням, або негативно впливає чи може вплинути на природній стан та потенціал цих земель.
Геотуризм - порівняно новий (заснований в 2000 році)
напрям діяльності глобальної індустрії туризму, що надзвичайно інтенсивно розвивається [7]. Туристичні компанії термін "геотуризм" використовують для позначення
подорожі, яка присвячена унікальній культурі і історії
місця поїздки [9]. З точки зору геології і економіки, геотуризм можна трактувати як специфічний метод надрокористування, при цьому самі надра і їх ресурси залишаються незайманими, а використовуються тільки їх інформаційні і естетичні атрибути. Він є видом екотуризму і
спирається на принципи сталого раціонального природокористування. З вищевказаного видно – геотуризм є тим
видом оплачуваних послуг, що дозволені на території
пам’яток природи загальнодержавного значення. Одним
із перспективних об’єктів геоекотуризму є урочище
«Гайдамацький яр».
Розпорядженням Ради міністрів Української РСР від
14 жовтня 1975 р. N 780-р «Про доповнення списку пам'яток природи республіканського значення, що беруться під
охорону держави» урочищу «Гайдамацький яр» було
надано статус геологічної пам’ятки загальнодержавного
значення. Урочище розташоване на території українського щита, в межах Ямпільського та Могилів-Подільського
районів між селами Буша та Гомулівка (48 °22' Пн. ш.- 48
°21' Пн. ш. та 28 °07' Сх. д.- 28 °06' Сх. д.). Гайдамацький
яр являє собою неймовірної краси каньйоноподібну долину, завдовжки близько 2 км та завширшки 100-200м,
вироблену р. Бушанкою у польово-шпатово-кварцових
пісковиках венду та займає площу 96 га [5, с. 19].
Унікальність цього місця в поєднанні геологічних
(якісний розріз нижньої частини могилівської світи у венду у покинутому кар’єрі на північному закінченні яру,
можливості дослідження косої верствуватості та інших
текстурних особливостей пісковиків, у руслі річки поблизу покинутого кар’єру виходять рожево-чорні крупнозернисті граніти бердичівського комплексу), геоморфологічних (типовий каньйон, зсувні процеси, різноманітні форми вивітрювання пісковиків, печери, водоспади, тощо) та
естетичних аспектів – виняткової краси пейзажі схилів
долини, стінок каньйону (рис. 1 в,г). Тому урочище просто не могли оминути своєю увагою туристи та туристичні
фірми, що пропонують кількаденні туристичні маршрути
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Подільським Придністров’ям через «Гайдамацький яр».
Крім того, збільшення кількості відвідувачів відбувається
також і за рахунок вдалого місцерозташування об’єкта. В
селі Буша знайдено залишки поселення трипільської доби, епохи бронзи, скіфської доби, поселення черняхівської культури, ранньослов’янські селища, давньоруське
поселення [1]. У 1883 р. В.Антонович відкрив у Буші унікальний давньослов’янський язичницький храм (VI-VIII
ст.), що створений шляхом вирубки в піскових скелях для
культурних цілей (рис. 1а). Також збереглись одна із замкових веж Бушанського замку ХVII ст. (рис. 1б) та козацьке кладовище. Вже тепер, на протязі останніх 30-ти
років, учасниками щорічного пленеру каменотесів було
створено парк скульптур під відкритим небом (більше
200) (рис. 1б). В 2007 р. історико-культурний комплекс:
«Буша» та «Гайдамацький яр» (V-XVI ст., Ямпільський та
Чернівецький райони) визнано одним з переможців обласного конкурсу «7 чудес Вінниччини» [8].
Все це і багата історія козацьких часів викликає неабияку цікавість до «Гайдамацького яру» у туристів та
відвідувачів. Але туристична інфраструктура ще не розвинена, тому виникла проблема облаштування геологічних пам'яток природи новими туристичними стежками,
обладнання сміттєвими баками та забезпечення їх своєчасним очищенням, поновлення інформаційних табличок. Але найголовніше – попередження вандалізму, який
спотворює первісний вигляд скель.
Цим і зайнялися в КП «Віноблагроліс» в 2007 році:
облаштовані кам'яні сходинки для спуску на дно крутого
каньйону до річки Бушанка. Через річку побудований
дерев'яний міст, для можливості переходу та ознайомлення з формами вивітрювання пісковиків. Також було

облаштовано кілька оглядових майданчиків з лавами і
столами, на яких можна присісти і відпочити, насолодитися невимовною красою каньйону.
Проте недостатній рівень фінансування не дозволяє
забезпечувати в належному обсязі необхідний рівень охорони як геологічного об’єкта так і облаштованих об’єктів
туристичної інфраструктури, контролювати відвідуваність туристами. Як наслідок – неконтрольоване туристичне антропогенне навантаження, що призводить до значного погіршення стану природних територій.
Головною проблемою впровадження туристичної діяльності на території будь-якого природоохоронного
об’єкту є суперечливість отриманих результатів. Адже
туристична діяльність веде до таких екологічних проблем як: руйнування ґрунтового покриву; неконтрольоване витоптування; знищення рослин (в тому числі і
рідкісних) та низки інших негативних явищ [4]. Проте, з
іншого боку, розвиток туризму забезпечує соціальне та
економічне стимулювання місцевого населення до збереження природи. Тому, коли туристичний потік не можна зупинити (і не потрібно) його необхідно взяти під
контроль. Одним із засобів регулювання неконтрольованого потоку відвідувачів у заповідних територіях є
впровадження геоекотуризму шляхом створення екологічних стежок [2].
Для вирішення цього питання необхідно провести
комплексне дослідження Гайдамацького яру, який за
своїми рельєфними і ландшафтними особливостями є
унікальною краси геологічним об'єктом; дослідити і
описати флору і фауну урочища; провести дослідження
щодо визначення допустимого рівня завантаженості,
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Рис.1 а - унікальний давньослов’янський язичницький храм VI-VIII ст.; б - ДІКЗ «Буша»: вціліла замкова вежа та виставка
піщаних скульптур під відкритим небом; в,г, – неймовірної краси пейзажі піщаників венду в урочищі «Гайдамацький яр».
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терміну перебування відвідувачів, переважаючого виду
туризму, який характеризується метою відвідування,
розміром групи, рівнем підготовки (школяр, студент,
науковець), рівнем фізичної підготовки та інше. За результатами досліджень прокласти екостежки та створити актуальний тематичний картографічний матеріал. Це
дозволить залучити нові туристичні потоки, що дасть
можливість збільшити рівень фінансування природо
заповідного об'єкту. З'явиться можливість і необхідність
збільшити штат співробітників, необхідних для здійснення екологічного моніторингу, природоохоронної та
науково-освітньої діяльності.
27.02.2012. було створено Єврорегіон «Дністер»,
який має за мету транс прикордонне співробітництво
Вінницької області з деякими районами Республіки Молдова покликане для вирішення таких задач як:
 організація, координація і поглиблення зв'язків в
економіці, торгівлі, науці, освіті, культурі, туризмі та
спорті;
 здійснення спільних проектів з охорони навколишнього середовища, екологічного оздоровлення басейну річки Дністер;
 реалізація спільних транскордонних інвестиційних проектів;
 участь у будівництві міжнародних транспортних
коридорів та реконструкції діючих автомобільних магістралей;
 здійснення регіональних проектів (програм) з питань скорочення безробіття серед населення прикордонних районів допомогою підвищення економічного потенціалу;
 сприяння в облаштуванні пунктів пропуску через
українсько-молдовський державний кордон міждержавного та місцевого значення;
 організація контактів з відповідними міжнародними організаціями, фондами, інститутами, агентствами
та іншими організаціями.

Це стало важливим кроком щодо розвитку туризму,
у тому числі і екотуризму, в с.Буша, адже тепер «Гайдамацький яр» та ДІКЗ «Буша» є об’єктами міжнародних
туристичних маршрутів які пролягають територією Єврорегіону «Дністер» (рис. 2)[10].
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Kapelista I.M. THE GEOLOGICAL NATURE MONUMENT
"HAIDAMAK RAVINE" AS TOURIST OBJECT
This article is devoted to the problems of financing of
environmental activities in the institutions protected areas by
implementing geotourism in protected areas. Particular attention was
paid to the development geotourism and control level of
anthropogenic load on the geological nature monument of national
importance "Haidamak ravine" through improvement ecotrails.

Рис 2. Карти туристичних маршрутів по Єврорегіону «Дністер» через с. Буша і «Гайдамацький яр».

Ковальчук М.С., Лысенко В.И.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ЮГО-ЗАПАДНЫМ ПОБЕРЕЖЬЕМ КРЫМА
(ОТ БУХТЫ АЛЕКСАНДРА ДО МРАМОРНОЙ БАЛКИ)
Пребывая в окрестностях г. Севастополя, мы можем
не только отдыхать и наслаждаться морем, но и изучать
геологическое строение региона, представленное пестрым комплексом вулканогенно-осадочных, осадочных и
магматических
образований.
Туристическогеологические маршруты проходят по побережью, позволяют любоваться неповторимыми горными пейзажа-

ми Крыма, разнообразием геологического и тектонического строения, особенностями проявления экзогенных
геологических процессов, периодически спускаться к
морю и, насладившись морскими и солнечными «ваннами», снова продолжать маршрут.
Маршруты предлагается начать в бухте Александра
и закончить в Мраморной балке.
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Предлагаемые маршруты будут интересны не только
для
туристов-любителей,
студентов
геологогеоморфологических специальностей. но и для геологовученых. Поскольку статья носит рекламно-обзорный характер, авторы не будут вдаваться в подробности описания маршрутов, геолого-тектонического и геоморфологического строения района, экзогенных геологических процессов, условий залегания, контактов и преобразования
горных пород, а лишь представят наиболее яркие фрагменты, которые наглядно отражают уникальность и неповторимость геологического путишествия (рис. 2 – 23)
Рис. 1. Обзорная карта-схема геологических экскурсий

.
Ковальчук М. С., Лысенко В. И., Фігура Л.А.
ГЕОЛОГІЧНІ ПОДОРОЖІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИМ УЗБЕРЕЖЖЯМ КРИМУ
(ВІД БАЛАКЛАВСЬКОЇ БУХТИ ДО «ЗОЛОТОГО ПЛЯЖУ»)
Геологічні подорожі (геомаршрути, геотуризм, геомандри) є новим напрямом прикладних геологогічних
досліджень та різновидом туристичних занять, які ґрунтуються на вивченні геологічних об’єктів і процесів,
сприяють патріотичному вихованню і естетичному задоволенню та є пізнавальними, доступними для широких верств населення.
Авторами пропонується маршрут від Балаклавської
бухти до «Золотого пляжу».
Балаклава є популярним Кримським курортом, який
вабить туристів своєю давньою історією, значною кількістю пам’ятників, пляжами. Ми ж пропонуємо прогулянку Криськими горами, помилуватися геологічними
пейзажами та відпочити.
Прибувши в Балаклавську бухту Ви неодмінно почнете милуватися яхтами та катерами, які там пришвартовані. Обов’язково знайдіть приватного перевізника і
домовтеся з ним, щоб вас забрали о певній годині з «Золотого пляжу» (якщо не хочете повертатися пішки).
Далі тримаємо шлях на давню Генуезьку фортецю
Чембало, яка розташована на вершині гори при вході в
бухту. Помилувавшись руїнами давньої фортеці піднімаємось трішки вище і перед нами відкриваються прекрасні краєвиди на Балаклавську бухту, «Срібний пляж»,
«Золотий пляж» та мис Фіолент (рис. 3, 4, 5). Праворуч
від Балаклавської бухти перед нами відкривається крає-

вид з потужною товщею верхньотитонських вапняків,
які залягають моноклінально (рис. 6). Тримаючи курс на
південний схід повільно піднімаємось вгору. Перед нами
розкривається декількасотметрова товща конгломератів
оксфорду (рис. 7, 8). Мандруючи гірськими стежками,
оминаємо делювіально-пролювіальні нагромадження
(рис. 9) і продовжуємо свою мандрівку милуючись потужною товщею алевролітів та аргілітів середньоюрського віку (рис. 10, 11).
Тут Ви зможете побачити наслідки вивітрювання
гірських порід. Хоча товща майже повністю змінена
екзогенними процесами, можна знайти прекрасні взірці з дзеркалами ковзання. Оминувши «Срібний
пляж» прямуємо до «Золотого пляжу» де на нас чекають велетенські конкреції сидеритів з юрських відкладів (рис. 12). Перепочивши згадуємо про перевізника і викликаємо по мобільному моторний човен.
Поки човен йтиме по нас, насолоджуємося морськими
ваннами. По дорозі назад, з борта човна спостерігаємо
контакт оксфордських конгломератів та середньоюрських аргілітів в межах «Срібного пляжу» та виходи
оксфордських конгломератів при вході в Балаклавську бухту (рис. 13, 14).
Таким чином, можна з користю для здоров’я провести день.

Рис. 1. Карта-схема маршруту

Рис. 2. На руїнах давньої фортеці

.
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Коломиец В.Л., Лбова Л.В.
ПОЗДНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
(РЕЗУЛЬТАТЫ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ БАССЕЙНА Р. УДЫ)
Реконструкция палеогеографических условий в
позднем неоплейстоцене является основой для оценки
возможностей возникновения, развития и распространения культуры Homo Sapiens Sapiens. Оценка биологических ресурсов, климатической ситуации, а также
особенностей каменного сырья необходима для разработки более достоверных моделей поведения и изменения адаптационных стратегий древнего человека.
На материалах забайкальских геоархеологических
объектов такие исследования начаты недавно, и результатов, позволяющих полностью характеризовать
адаптационные стратегии как модели поведения на
различных хронологических срезах, еще недостаточно.
Изучение континентальных поздненеоплейстоценовых отложений на территории Западного Забайкалья, палеофаунистические и флористические исследования, а также интерпретация результатов исследований кернов, взятых на Академическом хребте в оз.
Байкал, позволили представить картину изменения
природной среды в плейстоцене в регионе в целом. В
настоящее время опубликованы довольно полные характеристики крупных климатохронов позднего плейстоцена на территории Сибири и Забайкалья [14; 19;
20].
Наши исследования в области реконструкции природной среды, проведенные в последнее десятилетие
на опорных геоархеологических разрезах Удинской
лесостепи, подтвердили предположение об отсутствии в Западном Забайкалье перигляциальных ландшафтов в позднем плейстоцене, а также дополнили
материалы по микроклиматам долин Удинского бассейна (рис. 1).
Ниже приводится ряд результатов, которые уточняют общие построения палеогеографических реконструкций в Западном Забайкалье, и в частности в
Удинской лесостепи.
Казанцевское время.
Литология и стратиграфия. Отложения фрагмента IV террасы р. Уды высотой 18–20 м подразделяются на три горизонта и прислонены к коренному
склону. Нижний горизонт перстративного типа аккумуляции казанцевского времени (110000±15000,
148000±17000 л.н.) сложен промытыми средне- и
мелкозернистыми субгоризонтально-слоистыми песками (75–80%) с включениями неокатанного и слабоокатанного обломочного материала (5–10%) и добавлением тонкого субстрата (10–15%). Палеопотамологические параметры свидетельствуют о принадлежности водотоков пра-Уды к полугорному типу с развитыми аккумулятивными формами, имели чистое постоянное русло без органических остатков и некоторые неправильности в направлении струй течения и
рельефе дна. Максимальные глубины в меженный
период составляли 0,3–0,8 м, в паводковый – 3,2–6 м.
Ширина русла в момент выхода на пойму варьировала в больших пределах – от 80 до 200 м [23].

III терраса боковых притоков 1-го порядка (р. Она и
др.) высотой 13–15 м соответствует по возрасту IV
террасе р. Уды, ее основание датируется
106000±11000 л.н. Пески, слагающие террасу, средне
и умеренно сортированы. Судя по палеопотамологическим показателям, аккумуляция могла происходить
в неглубоком (2,5–4,0 м) озеровидном проточном бассейне. Палеопоток р. Оны, транспортировавший в
него наносы, имел небольшие уклоны водного зеркала, незначительные скорости переноса частиц, максимальную глубину в меженный период 0,3–0,7 м, в
половодье 2,1–3,5 м и ширину русла от 30 до 90 м.
Водоток был полугорным, с хорошо разработанным
ложем, площадью водосбора >100 км2, со свободным
течением воды в обычных условиях состояния речного дна. Стабильная динамика осадконакопления свидетельствует об относительно спокойном тектоническом режиме Удинской впадины в это время [15]. Палинология. В спорово-пыльцевом спектре нижнего
горизонта III террасы р. Оны представлены древеснокустарниковые породы (46,5%), травянистая растительность (39,4%), споры папоротниковых и плаунов
(14%). Встречена пыльца Betula – 19,7%, Pinus silvestris L. – 6,3%, Pinus sibirica – 3,5%, Ericaceae – 6,3%,
Alnaster – 4,9%, Alnus – 3,5%, Picea – 2%; Umbeliferae
– 8,4%, Liliaceae – 7,7%, Gramineae – 7,3%, Polygonaceae – 6,3%, Cyperaceae – 5,6%, Chenopodiaceae – 4,9%
(здесь и далее определения В.В. Савиновой). Такой
состав спорово-пыльцевого спектра указывает на то,
что во время накопления этого горизонта здесь были
распространены сосново-березовые леса с темнохвойными элементами, перемежавшиеся с березовыми лесами. В подлеске произрастали брусничник, рододендрон, ольховник. По склонам, ближе к реке,
встречалась ольха древовидная. Травянистая и споровая части спектра отражают растительные ассоциации
влажных местообитаний, что подтверждает распространение лесов в климатических условиях, которые
были теплее и влажнее современных. Предполагаемая
среднегодовая температура в это время была около
0°С, среднеянварская – минус 18°С, среднеиюльская –
плюс 17°С; среднегодовое количество осадков составляло 600 мм [14].
Палеонтология. Макротериевая фауна казанцевского и раннезырянского времени практически не
описана. Отдельные находки вызывают сомнение относительно их точное хронологической принадлежности.
Мелкие млекопитающие казанцевского времени в
Западном Забайкалье представлены Marmota sp.,
Spermophilus (Urocitellus) undulatus, Ochotona cf. daurica, Microtus gregalis, Lasiopodomys brandti; в Восточном Забайкалье – Ochotona daurica, Spermophilus
(S.) dauricus, Allactaga sibirica, Mus sp., Cricetulus barabensis, Lagurus lagurus, Lasiopodomys brandti, Myospalax aspalax [1].
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Рис.1. Географическое положение территории исследования.
Раннезырянское (ермаковское)
ермаковское) время
Литология и стратиграфия. Геологические образования представлены аллювиальными и склоновыми
отложениями. В частности, относящиеся к зырянскому времени (61000±7300 и 65000±6500
6500 л.н.)
л
средние
горизонты террас р. Уды и ее притоков 1-го порядка
сложены отмытыми песками, в которых преобладают
средне- и мелкозернистые песчаные фракции (до
80%) с редкими дресвяно-щебнистыми
бнистыми включениями
(5%) и примесями глинисто-алевритовых
алевритовых частиц
(15%). Слоистость тонкая, волнистая.
Склоновые отложения нижней части разрезов Хотык и Хотогой-Хабсагай (слой 9, глубина 1,8–2,3 м),
Каменки и Варвариной Горы (слой
слой 8) сложены суглинками, обогащенными дресвой.
дресвой Отмечается включение глинистых лент (длиной до 25–30
30 см)
см с карбонатизацией в виде мелких точек
точек. Высокое содержание
грубообломочного материала свидетельствует об активизации выветривания и усилении делювиальноделювиально
пролювиальных процессов [14; 23].
Авторами данной публикации уточнено,
уточнено что рыхлый покров на геоархеологическом объекте Варварина Гора подразделяется на два горизонта,
горизонта резко отличающиеся друг от друга по генетико-структурным
генетико
особенностям. Верхний (интервал 0,0–1,1
1,1 м) сложен
дресвяно-щебнистым материалом с обильным включением малых, средних глыб и супесчаным заполнителем. Нижний горизонт представлен щебнистодресвяно-песчано-алевритовыми
алевритовыми смесями (средневзвешенный размер частиц х=0,79–1,78),
1,78), в которых
количество тонкопесчано-алевритово-глинистых
глинистых частиц колеблется от 61,8 до 87%, общая доля песков
составляет 8–17,5%, а суммарный процент псефитовых образований 5–20,7. Текстура массивная
массивная, к низу
горизонта наблюдается тонкая слабовыраженная наклонная слоистость.
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По статистическим параметрам отложения характеризуются как умеренно и плохо сортированные (коэффициент сортировки Траска S0=1,40–3,41; стандартное отклонение σ=3,62–3,75),
3,75), им свойственна
бимодальность распределения с большим интервалом
значений коэффициента асимметрии (α=2,48–6,47),
положительный эксцесс (τ=5,63––44,02) и высокие показатели коэффициента вариации (ν=2,03–4,74). Такой набор параметров указывает на стабильные условия среды седиментации и ее заметную активность,
которая могла иметь место в квазистационарных водных системах с постоянным внедрением склонового
материала без должной динамической обработки.
Осадконакопление осуществлялось постоянным
или эпизодическим слабоподвижным либо подвижным извилистым «мутным»
мутным потоком полугорного
(число Фруда Fr=0,19) или горного низкогрядового
(Fr=0,31) типа в обычных условиях состояния ложа
(коэффициент шероховатости, n<35).
n
Поверхностная
скорость течения составляла 0,65–0,93
0,65
м/с, срывающая (приводящая в движение осадочный материал) –
0,4–0,6, скорость отложения – 0,3–0,4 м/с. Уклоны
водного зеркала – 2,5–5,2 м
м/км,
км, максимальные глубины – 2,8–3,6 м, режим осаждения переходный и турбулентный, что подтверждается значениями универсального критерия Ляпина (β=0,43
=0,43–0,56).
Описываемые события
события, по данным РТЛдатирования, происходили 69000±7200
69000
л.н., что соотносится с ермаковской эпохой, когда климат все еще
был достаточно влажным
влажным. Проба отобрана из отложений, подстилающих культуросодержащую пачку.
Дополнительные данные были получены по разрезу Каменка. Нижняя часть имеет двучленное строение. Верхняя пачка (интервал
интервал 8,15–9,05
8,15
м) сложена
запесоченными суглинками с обильными включениями неокатанных и слабоокатанных дресвянощебенистых обломков гранитного состава. Наблюда-

ются слабо выраженная косая (сверху) и субгоризонтальная (снизу) слоистость, мощность прослоев 1–2
см. Нижняя пачка (интервал 9,05–10,6 м) представлена тонко- и мелкозернистыми алевритистыми песками
с повышенным содержанием псефитовых частиц (от 7
до 13%). Текстура выражена слабо – субгоризонтальное чередование маломощных слойков песка и песчано-дресвяной смеси.
Отложения характеризуются как умеренно и недостаточно сортированные (S0=1,74–1,96; σ=3,62–
3,75). Наблюдается асимметрия распределений – мода
сдвинута в сторону мелких частиц. Повышенные значения коэффициента асимметрии (α=3,74–4,69) и положительный эксцесс (τ=16,05–28,35) указывают на
некоторое увеличение водности и скорости течения в
процессе седиментации на относительно стабильном
тектоническом фоне. Значения коэффициента вариации (ν=2,10–2,12) соответствуют аквальному характеру протекания процесса осадконакопления в однонаправленных постоянных и эпизодических турбулентных потоках с сезонными колебаниями водности.
По палеопотамологическим данным, поступающий в бассейн седиментации материал привносился
естественными блуждающими потоками полугорного
грядового типа (Fr=0,18–0,24) с площадью водосбора
>100 км2 в благоприятных условиях состояния ложа и
свободного течения воды (n=32–35). Поверхностные
скорости течения палеоводотоков не превышали 0,76
м/с, уклоны водного зеркала составляли 2,4–3,7 м/км.
Максимальная глубина в меженный период была 0,25
м, в паводковый – 3,3–3,6 м, ширина русел в момент
наибольшего заполнения водой до выхода на пойму
варьировала в пределах 80–100 м; ϕ-критерий устойчивости русел определяет их как слабоподвижные
(<100 единиц). Очевидна и фациально-генетическая
природа данных отложений – аллювиальные и аллювиально–пролювиальные пески русловых нестрежневых фаций.
Палинология. По палинологическим данным, во
всех разрезах эти горизонты практически не содержат
пыльцу и споры. Только на геоархеологическом объекте Хотык (раскоп 2) получен обедненный вариант
спорово-пыльцевого спектра, в котором представлены
Gramineae, Compositae, Artemisia sp., Ericaceae, единично Pinus silvestris L., что указывает на распространение открытых, безлесых ландшафтов, сформированных степными ассоциациями (пыльцевая зона III).
Климат был сухой, неблагоприятный для произрастания растений, а щелочные условия захоронения не
способствовали сохранению пыльцы и спор [24]. Горизонты на глубине 8,5–9,5 м не содержат пыльцу и
споры, что косвенно указывает на аридизацию климата, сильное похолодание и иссушение. Для этих отложений РТЛ-методом получена дата 49000±6000 л.н.
(ГИН СО РАН-340), сопоставимая с финалом зырянского времени.
В спорово-пыльцевом спектре нижних горизонтов
разреза
Каменка
представлены
древеснокустарниковые породы (11,7%), лесные виды (Lycopodiaceae, Sphagnum sp., Rosaceae, Cyperaceae, Plantaginaceae) травянистой растительности (41,2%) и споровых (47,1%). Выше по разрезу появляется пыльца

Betula platyphylla и Alnaster sp. В травянистом спектре
отмечаются
представители
Umbeliferae,
Plantaginaceae, Cyperaceae, Compositae, Thalictrum sp.
и Artemisia sp., что свидетельствует о наличии сосново-березовых редколесий, лесного и лугового разнотравья. Климатические условия влажные, но прохладные.
Время образования самых нижних горизонтов разреза Каменка определено по РТЛ-дате 74000±8000
л.н. (ГИН СО РАН-342) как ермаковское [13].
Палеонтология. К раннезырянскому времени
позднего неоплейстоцена Э.А. Вангенгейм отнесла
костные остатки Bison priscus deminutus, Coelodonta
antiquitatis, происходящие из разных местонахождений [21]. При составлении схемы фаунистических
комплексов для Забайкалья этим же временем были
датированы палеонтологические материалы из Новоникольского обнажения (поздняя форма Mammuthus
primigenius, Coelodonta antiquitatis, Equus caballus, E.
hemionus, Ovis ammon, Procapra gutturosa, Spirocerus
kiakhtensis, Cervus elaphus, Bison priscus, Bos primigenius, Ochotona sp.) [6]. Дополнительная информация о
раннезырянской фауне получена благодаря новейшим
исследованиям комплексов 5-го и 6-го уровней геоархеологического объекта Хотык. A.M. Клементьевым
определены Ovis ammon, Bison sp., Equus sp., Equus
(Hemionus) hemionus, Procapra gutturosa. Установлено
присутствие костных остатков двух особей тушканчиков в комплексе уровня 6 (определения Н.В. Мартыновича). Изучение остеологической коллекции 4-го
уровня Хотыка (финал раннезырянского времени –
начало каргинского) позволило установить наличие
костей антилопы-дзерена, горного барана-аргали, лошади, шерстистого носорога, бизона, волка и лисицыкорсака [12]. Из мелких млекопитающих известны
Marmota sibirica и Spermophilus undulates [28].
Каргинское межледниковье
Каргинские отложения Западного Забайкалья являются наиболее изученными [2; 3; 4; 5]. Установлено, что в то время лесостепные ландшафты перемежались со степными и с разреженными осветленными
лесами с единичными экземплярами широколиственных пород (лещина, орех, дуб, бук, вяз) и довольно
богатым травянистым покровом [5; 22]. Позднеплейстоценовый фаунистический комплекс Западного Забайкалья характеризуется присутствием видов с различной экологией существования.
При исследовании в Удинском бассейне палеолитических горизонтов и геологических разрезов вблизи
археологических памятников нами получены новые
материалы, которые вполне пригодны для локальной
реконструкции палеогеографических условий каргинского периода в Западном Забайкалье.
Литология и стратиграфия. Каргинскому времени соответствуют отложения аллювиально-озерного
(II терраса рек Оны и Брянки) и делювиальнопролювиального (средняя часть разрезов Хотык, Хотогой-Хабсагай, Варварина Гора, нижняя часть разрезов Каменка, Мухор-Тала) генезиса. Верхний горизонт (позднекаргинский) III террасы р. Оны сложен
средне- и мелкозернистыми песками (55–65%) с дресвой, щебнем, редким галечником (10–25%) и глинистым алевритом (10–15%). В строении II онинской
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террасы (33000±6600 л.н.) высотой до 10 м, вложенной в песчаные образования третьей, принимают участие горизонтально-слоистые сортированные мелко-,
крупно- и среднезернистые пески (до 90%) с гравием
(1%) и алевритово-глинистыми частицами (до 10%).
Средняя часть склоновых онинских разрезов (сл.
5–8, глубина 0,6–1,8 м), представленная лессовидными супесями и суглинками, датирована в интервале
60–25 тыс. л.н. Полученные здесь спорово-пыльцевые
спектры отражают довольно теплые условия осадконакопления, что сопоставимо с каргинским временем.
В нижней части разрезов отмечается наличие слоя
тяжелого суглинка, обогащенного обломочным материалом, трещиноватого по структуре, с линзами
крупнозернистого песка. Данную часть следует интерпретировать как зону, разрушенную мерзлотносолифлюкционными процессами, и в силу того, что
характер субаэральных образований первой половины
каргинского межледниковья в Забайкалье четко не
определен, отнести ее формирование к раннекаргинскому времени или к финальному этапу раннезырянского (ермаковского) [22].
По разрезу Каменка каргинскому времени соответствуют материалы, полученные из нижней пачки
(интервал 4,95–8,15 м) средней части толщи, которая
характеризуется более пестрым составом песков – от
алевритистых, тонко- и мелкозернистых до средне- и
мелкозернистых (х=0,25–0,5). Слоистость четкая, развита повсеместно – от субгоризонтальной и слабоволнистой до косой и косоволнистой. Имеется небольшой процент включений неокатанного обломочного
материала, характер распределения которого послойный.
Отложения хорошо и умеренно сортированы
(S0=1,30–1,76; σ=0,3–1,14), асимметричны (α>0) –
мода сдвинута в сторону крупных частиц, что указывает на относительно высокую энергетику среды седиментации (это подтверждается и существенным
разбросом значений коэффициента асимметрии α).
Положительный эксцесс свидетельствует о сравнительно стабильных тектонических условиях осадконакопления, постоянном привносе новых порций материала и довольно качественной его динамической
обработке. Значения коэффициента вариации (ν=0,89–
2,44) соответствуют аквальному характеру протекания процесса седиментации в однонаправленных стационарных и квазистационарных потоках с сезонными колебаниями водности.
По палеопотамологическим данным, осадконакопление осуществлялось блуждающими водотоками
равнинного (Fr<0,1), реже полугорного грядового
(Fr>0,1) типа с естественными постоянными руслами
(площадь водосбора >100 км2) в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды (коэффициент
шероховатости n>37). Палеорусла имели уклоны 0,4–
1,4 ‰, поверхностные скорости течения составляли
0,42–0,54 м/с, срывающие – 0,31–0,37, придонные
скорости отложения – 0,20–0,23 м/с, максимальные
глубины в меженный период – 0,25–0,3 м, в половодье – 2,6–4,5 м при ширине в момент наибольшего
заполнения водой 50–155 м. Универсальный критерий
Ляпина (β>0,2) указывает на образование в днищах
русел мелкогрядовых подвижных форм высотой 0,08–
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0,14 м, длиной 0,9–1,6 м и скоростью их перемещения
0,2–1,0 мм/с. Значения числа Лохтина (Λ=1,5–1,8)
свидетельствуют о приближении водотоков к конечному водоему. В фациальном отношении эту толщу
можно соотнести с русловой (средне- и мелкозернистые пески) и пойменной (тонко- и мелкозернистые,
алевритистые пески) группами речной макрофации.
Палинология. Описанной части разрезов соответствует пыльцевая зона II разреза Хотык в интервале
1,0–1,8 м. По спорово-пыльцевым спектрам здесь зафиксированы распространение кедрово-сосновоберезовых лесов южно-таежной флоры (Pinus silvestris, Pinus sibirica, Ulmus, Alnus, Corylus, Betula, Alnaster, Salix) и возрастание видового разнообразия
трав и кустарников (Gramineae, Labiatae, Cyperaceae,
Ranunculaceae, Thalictrum, Cruciferae, Caryophyllaceae,
Valerionaceae, Umbeliferae, Geraniaceae, Chenopodiaceae). Среди спор появляются представители Polypodiaceae, Botrychium, Bryales, Ophioglossaceae. Увеличение содержания пыльцы дендрофлоры с темнохвойными элементами и доминантой сосны обыкновенной свидетельствует о становлении хвойных лесов. На пониженных и прогреваемых участках встречались березовые колки с вязом, ольхой и лещиной,
которые перемежались с луговыми ассоциациями [14;
24].
Более влажные и теплые по сравнению с предыдущим периодом климатические условия способствовали восстановлению лесов с широколиственными
элементами. Спорово-пыльцевой спектр каргинского
горизонта Хотогой-Хабсагая содержит 54% древеснокустарниковой и 32% травянистой пыльцы, 14,0%
спор. В составе древесно-кустарниковых пород выявлены Pinus silvestris L., Pinus sibirica – 5%, Picea – 1%,
Betula – 15%, Alnus – 1%, Salix – 2%, Ericaceae – 3%.
Травянистая растительность представлена Ranunculaceae, Convolvulaceae, Gramineae, Geraniaceae, Umbeliferae, Sheuchzeriaceae и Asteraceae. По спорам определены Polypodiaceae – 8%, Sphagnum – 1%, Lycopodium
clavatum – 2%, Botrychium – 2% и Bryales – 1%.
Спорово-пыльцевой спектр указывает на то, что во
время формирования каргинского горизонта существовали хвойные леса с темнохвойными элементами и
верескоцветными в подлеске. В понижениях были
распространены березовые рощи с ивами. В тенистых
хвойных и березовых лесах или зарослях кустарников
произрастали травянистые и споровые растения. На
прогреваемых участках склонов росла ольха древовидная. Климатические условия были достаточно
влажными и теплыми [15; 24].
Палинологические данные, полученные по разрезу
Варварина Гора [4], свидетельствуют о наличии в
культуросодержащих отложениях каргинского времени двух горизонтов с «теплым» спектром. Растительность характеризуется большим разнообразием, особенно травянистых ассоциаций. Пыльца древесных
пород составляет 8 %, зафиксировано присутствие
широколиственных деревьев: вяза, древовидной ольхи. Выше по разрезу отмечена зона похолодания и
увлажнения с господством трав водно-прибрежных
ценозов и споровых – плаунов и папоротников. В следующую эпоху некоторого потепления активно развивались луговые ценозы. Венчают верхнеплейстоце-

новую толщу отложения с «холодным» спектром
степных ассоциаций (лебедовые, полынь, подорожник) сартанского периода [4].
В раннекаргинской части разреза Каменка появляется пыльца Betula platyphylla и Alnaster sp., а травянистая растительность представлена пыльцой Umbeliferae, Plantaginaceae, Суреraсеае, Compositae, Thalictrum sp. и Artemisia sp. Приведенные данные свидетельствуют о наличии сосново-березовых редколесий
с лесными видами споровых растений, плаунами, лесным и луговым разнотравьем (показатели наличия
лиственных лесов). Спорово-пыльцевые спектры, полученные из верхней части песков каргинского возраста указывают на общее потепление и увлажнение.
Доминирует пыльца травянистых растений: Gramineae – 19,6%, Umbeliferae – 2,9%, Plantaginaceae –
3,6%, Cyperaceae – 19,4%, Liliaceae – 18%, Violaceae –
2,2%, Rosaceae – 4,3%, Ranunculaceae – 5,8%. Доля
древесно-кустарниковых пород составляет 37,7%, в
т.ч. Pinus silvestris L. – 30,4, Picea sp. – 2,2, Betula sp. –
5,1. Споровая часть спектра представляет Lycopodiaceae – 1,1% и Bryales sp. – 3,3%. Такая растительность
отражает довольно теплые и достаточно влажные условия осадконакопления. Таким образом, по совокупности данных очевидно преобладание на территории
Брянской долины лесостепных и степных ландшафтов
в умеренно-теплых и достаточно увлажненных условиях каргинского периода [13].
Палеонтология. Каргинский период за последние
два десятилетия довольно хорошо охарактеризован в
фаунистическом отношении. Первые сведения о фауне этого времени в Забайкалье были получены Н.Д.
Оводовым [16] при обработке остеологических коллекций с памятников Варварина Гора и Сохатино-4.
Позже определения были уточнены и дополнены исследованиями на вновь открытых археологических
объектах [8; 9; 17]. В составе каргинской ископаемой
териофауны Забайкалья следующие виды крупных
млекопитающих: верблюд, шерстистый носорог, два
вида лошади, кулан, благородный олень, северный
олень, косуля, большерогий олень (?), лось, бизон,
байкальский як, дзерен, сайга, кяхтинский винторог,
баран-аргали, сибирский горный козел, лисица, лисица-корсак, волк, пещерные гиена и лев, барсук, рысь,
бурый медведь. Необходимо отметить, что в составе
териокомплексов каргинского возраста практически
нет мамонтов. В коллекциях имеются единичные поделки из мамонтовых бивней, встречены отдельные
части скелета [11; 18].
Микротериофауна также хорошо известна. В каргинских отложениях присутствуют костные остатки
зайцев (Lepus tolai, L. timidus), скелеты и кости представителей наземных Marmota sibirica, Spermophilus
(U.) undulates, Ochotona sp., Ochotona daurica, Microtus gregalis, M. fortis, M. sp., Lasiopodomys brandti и
Cricetulus barabensis [8; 17; 26; 27; 28]. Из птиц известны клушица [17], гусь, дрофа [11], куропатка (Lagopus sp.), орел (Aquila sp.), речная утка (Anas sp.)
(определения Н.В. Мартыновича, материалы памятников Каменка и Хотык).
Как и в современных условиях, очевидно, в каргинскую эпоху имела место специфичность микроклиматических обстановок отдельных территорий.

Сочетание в фауне, представленной палеонтологическими материалами палеолитических стоянок и геологических разрезов, степных и лесных видов объясняется как мозаичностью ландшафтов, существующей
и в современности, так и разнообразием стратегий
освоения территорий древним человеком. В частности, в фаунистическом комплексе 2-го уровня памятника Хотык содержится остеологический материал
млекопитающих различной экологии. Большей частью это костные остатки животных лесостепной зоны: Coelodonta cf. antiquitatis, Equus sp., Ursus sp.,
Canis cf. lupus, Cervus sp., Capreolus sp., Bison sp., Gazella cf. gutturosa, Ovis cf. ammon (определения А.М.
Клементьева).
Фаунистический комплекс брянских памятников
представляет виды степных и лесостепных ландшафтов. В материалах поселения Каменка преобладают
кости Equus caballus, Procapra gutturosa, Coelodonta
antiquitatis, Bison priscus, Ovis ammo, единичны костные остатки Mammuthus primigenius, Equus hemionus,
Megalocerus gigantens, Spiroceros kiakhtensis, Camelus
sp., Pantera Leo sp. (определения М. Жермонпре).
Представлены преимущественно виды, обитающие в
условиях степи [30].
Близка по составу териофауна, выявленная по материалам памятника Варварина Гора: сайга, лошадь,
бизон, носорог. Единичны в коллекции кости мамонта, винторогой антилопы, благородного оленя, архара.
Обнаруженные здесь костные остатки сибирского
горного козла – первое свидетельство обитания его в
Западном Забайкалье в эпоху палеолита. Из хищников
отмечены серый волк, лисица-корсак, из грызунов –
сурок, из зайцеобразных – заяц-толай, из птиц – клушица [16; 17].
Сартанское время
Тенденции похолодания и аридизации на позднекаргинском этапе, отмечаемые практически всеми
исследователями, привели к изменениям природного
комплекса в сартанский период. Климат характеризуется как прохладный сухой, затем холодный увлажненный, а с 13 тыс. л.н. как умеренно-теплый, относительно сухой. В целом палеогеографические условия
сартанского этапа были сходны с обстановкой раннезырянского времени.
Литология и стратиграфия. Накоплению аллювия I террасы, как и сформированных ранее (II и III),
предшествовало широкое развитие эрозионных процессов, связанных с увлажнением климата и повышением водности рек [22].
Сартанскими, датированными в пределах 25–20
тыс. л.н., являются 4-е литологическое подразделение
основных разрезов Хотык и Хотогой-Хабсагай в
Онинской впадине, лессовые суглинки и лессы мухорталинских разрезов, пески верхней пачки средней
части разреза Каменка. Маркерами служат клиновидные затеки и мерзлотные клинья из основания слоя в
нижележащие горизонты, увеличение доли дресвяногравийного материала. В настоящее время подробное
расчленение этой части разрезов практически невозможно. По литологическим характеристикам можно
говорить об усилении аридности климата, похолодании и активизации эоловых процессов.
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В строении верхней пачки (интервал 3,3–4,95 м,
разрез Каменка) принимают участие хорошо промытые мелкозернистые пески (х=0,25–0,27). Текстура
отчетливая,
субгоризонтальнои
волнистотонкослоистая. Толща характеризуется совершенной
сортировкой (S0=1,20–1,34; σ=0,10–0,16), одномодальностью распределений, положительным эксцессом. Эти параметры указывают на относительно спокойный и стабильный как динамический, так и тектонический фон. Особенности текстуры в сочетании с
внешним обликом кумулятивных кривых и значениями коэффициента вариации (ν=0,4–0,65) определяют
происхождение этой пачки как аллювиально-озерное.
На основании палеопотамологических данных
можно утверждать, что аккумуляция происходила в
неглубоких стационарных мелководных (до 1,5 м)
озеровидных проточных водоемах. Река (пра-Брянка),
доставлявшая в озерный бассейн наносы, имела поверхностную скорость течения 0,4 м/с, срывающую –
0,31–0,32, придонную скорость отложения 0,2 м/с,
уклон водного зеркала 0,37–0,45 м/км, меженную глубину 0,35–0,4 м и ширину русла 11–16,5 м. Слабоподвижное (величина ϕ-критерия устойчивости русел <
100 единиц) русло равнинного типа (число Фруда
Fr<0,1) этого водотока с площадью водосбора >100
км2 находилось в естественных, весьма благоприятных условиях состояния ложа со свободным течением
воды (коэффициент шероховатости n>40). Значение
числа Лохтина (Λ=1,7) свидетельствует о приближении исследуемого потока к конечному водоему (придельтовые условия), динамика которого характеризовалась режимом осадконакопления, переходным между ламинарным и турбулентным (0,1<х< 1,0), а также
господством сальтационного способа транспортировки частиц (х<0,35). Кроме того, по величинам универсального критерия Ляпина (β=0,22–0,23) устанавливается присутствие в палеорусле подвижных форм низкогрядового рельефа высотой до 0,14 м, длиной до 1,6
м и скоростью их перемещения 0,2 мм/с. Благодаря
этому по известной номограмме Ржаницына [29] легко определяется порядок пра-Брянки как V–VI, что
близко современному порядку р. Брянки. В фациальном отношении исследуемые осадки принадлежат
береговой фации и фации прирусловых отмелей
(лимническая и речная макрофации).
Палинология. Сартанскому времени соответствует пыльцевая зона I (глубина 0,2–0,6 м) разреза Хотык. Отмечается резкое снижение роли дендрофлоры.
Палинологические данные свидетельствуют о распространении сосновых редколесий, появлении лиственницы, что следует связывать с похолоданием, об увеличении числа представителей таких видов, как береза, ольховник, ива. В составе спорово-пыльцевого
спектра возрастает роль злаковых, верескоцветных,
полыней и кустарников. В это время здесь площадь
лесов сокращается и появляются открытые ландшафты, занятые кустарниками и разнотравно-осоковыми
ассоциациями, а климатические условия характеризуются как относительно сухие и прохладные. На
раннесартанском этапе климат был более холодным и
довольно влажным. Дополнительная информация получена В.В. Савиновой по разрезу №3012 на ХотогойХабсагае. В спорово-пыльцевом спектре карбонати-
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зированных отложений мерзлотного клина на глубине
1 м 46 % пыльцы древесно-кустарниковых пород –
сосны обыкновенной и березы. Травы представлены
маковыми и осоковыми. В споровой части определены грибы. Спектр указывает на распространение сосново-березового редколесья угнетенного типа в условиях прохладного и относительно увлажненного
климата [24].
Палеонтология. Из крупных млекопитающих
сартанского времени известны лошадь Пржевальского, кулан, шерстистый носорог, бизон, байкальский
як, кяхтинский винторог, дзерен, сайга, сибирский
горный козел, благородный олень, лось, северный
олень, косуля, бурый медведь [4; 7; 18; 25]; из мелких
– монгольский сурок, суслик, даурская пищуха, заяцтолай, бурундук (Eutamias sibiricus), бурозубка (Sorex
sp.), полевки (Alticola sp., Microtus gregalis, M. fortis,
M. sp., Lasiopodomys brandti, Lagurus lagurus), слепушонки (Ellobius talpinus и E. tancrei), тушканчики (Allactaga sp., Cricetulus barabensis и Myopus sp.) [1; 7;
27]. На финальнопалеолитических памятниках встречены кости и чешуя рыб: щуки, налима, ельца, плотвы
[10].
Заключение
Приведенные результаты комплексных исследований в Западном Забайкалье демонстрируют развитие палеоклиматической ситуации в последние
100–150 тыс. лет. В частности, в Онинской и Брянской впадинах наблюдается следующий тренд изменений: теплые влажные условия в казанцевское время
– суровые, холодные, относительно сухие в раннезырянское – теплые, недостаточно влажные в каргинский период (с выделением наиболее аридных во время оптимума) – холодные, влажные в первой и относительно сухие во второй половине сартанской стадии
– теплые, относительно влажные в голоцене – прохладные и сухие в современности. Необходимо отметить, что не все геоархеологические объекты могут
служить надежными источниками палеоклиматической информации. В частности, активная деятельность человека по преобразованию поверхности (современного ему уровня обитания) приводит к нарушению и изменению отложений. Кроме того, генетически различные континентальные осадки, сформированные в течение длительного времени в условиях
горной страны, неоднократно подвергавшиеся изменениям под воздействием природных факторов, могут
оцениваться как корректные источники только при
реконструкции природной среды и климата крупных
геологических подразделений (периодов).
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THE ENVIRONMENT OF THE PERSON OF THE
WESTERN TRANSBAIKALIA DURING THE LATE
PLEISTOCENE (RESULTS OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCHES OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS
OF THE BASIN OF THE UDA RIVER).
The present work focuses on the results of multidisciplinary
research in the western Trans-Baikal region, illustrating the
development of the paleoclimatic situation during the past 100 – 150
thousand years. In particular, data from the Ona and the Bryanka
river basins suggest the following climatic sequence: warm and
humid climate during the Kazantsevo Period; severely cold and
relatively dry climate during the Early Zyrianka (Ermakovo) Period;
warm and semi-arid climate during the Karga Interstadial (the driest
climatic periods have been identified during the optimum); cold and
damp climate within the first half of the Sartan Period, becoming
relatively dry during the second half of that period; warm and
relatively humid climate in the Holocene; cool and dry climate of
present-day Buryatia. It should be noted that not all the geoarchaeological sites can provide reliable information on
paleoenvironment. Human activity transformed the surface (human
occupation horizons) and caused disturbances and changes in the
sediments. In addition, continental sediments of different origins
that formed in the mountain area during the long chronological
sequence changed under the impact of various natural factors.
Information derived from various analyses of such sediments is
useful only in the context of data on the environment and climate of
large
geological
subdivisions
(periods).
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ПРО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ХАРКІВЩИНІ
Проблема постановки геологічного туризму на Харківщині співзвучна з діяльністю П.А. Тутковського з
популяризації географічних і геологічних знань і проведення краєзнавчих екскурсій [6]. Перший досвід геологічних екскурсій в Україні був одержаний ще в позаминулому столітті, коли, зокрема, були проведені екскурсії
учасників III з’їзду дослідників природи у м. Київ в 1871
р. На Харківщині геологічному краєзнавству сприяли
публікації А.С. Федоровського [8]. Яскравим епізодом
науково-туристичної діяльності на Харківщині були
екскурсії, що проводилися під керівництвом академіка
Всеукраїнської академії наук С.Л. Рудницького. Вони
характеризувалися комплексністю геологічних і географічних спостережень. Такою була, зокрема, екскурсія на
Донецький кряж (1928), яка охопила значну частину
Харківської області і включала ознайомлення з геологічними об’єктами околиць м. Зміїв. Пізніше цікаві матеріали
щодо проведення геологічних екскурсій в цій місцевості
були розроблені І.М. Ремізовим [5]. Зазначимо, що деякі
геологічні об’єкти Харківщини здавна були відомі за кордоном. Ще у 1841 р. Р.І. Мурчисон і Е. Вернейль, повертаючись після досліджень на Уралі, Кавказі і Донбасі, спеціально відвідали південно-східну частину Харківщини, щоб
оглянути чудові відслонення юри і крейди. Пізніше дані
про об’єкти регіону увійшли у капітальний труд видатного
геолога В. Аркелла про юрську систему світу (1961), що
сприяло поширенню інтересу до геології нашого регіону з
боку іноземних геологів. Так, наприкінці минулого і на
початку нашого століття тут побували фахівці з Бельгії,
Німеччини, Франції та ін.
Значення геологічного туризму (як і туризму взагалі)
є дуже великим для підвищення загальної культури і
культури поведінки в природі, зміцнення любові до свого краю - тобто патріотичного виховання. Зміст саме
геологічних екскурсій є важливим для формування наукового світогляду, розуміння геологічних і географічних
процесів, з якими, зокрема, пов’язане утворення ландшафтів, для екологічного виховання. Вони дають естетичну наснагу і мають рекреаційне значення. Не випадково в нашій країні приділяється велика увага проблемі
туризму (Закон про туризм, 1995). Про важливість цієї
діяльності свідчить той факт, що у складі 32-го Міжнародного Геологічного конгресу (Флоренція, 2004) працювала сесія "Геологічна спадщина та туризм". Прикладом доцільності включення цікавих геоморфологічних
та інших геологічних об’єктів в існуючі маршрути "культурного" - загально-пізнавального туризму є практика
туристичної діяльності в деяких країнах. В міжнародній
практиці геологічний туризм спрямовано певною мірою
на розвиток геологічної освіти і підвищення рівня геоекологічної культури широких верств населення.
Не викликає сумнівів, що найважливішими
об’єктами геологічного туризму являються найбільш
яскраві і інформативні геологічні пам’ятки природи
(ГПП). В певній мірі цим визначаються необхідність їх
вивчення і збереження. Ця проблема останнім часом
здобула всесвітнього значення. Про це свідчить створення з цією метою Європейської асоціації - ПроГЕО, до
якої увійшла Україна, прийняття Міжнародної декларації прав пам’яті Землі і реалізація проекту ГЕОСАЙТИ
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Міжнародного союзу геологічних наук, який розвивається під егідою ЮНЕСКО [7]. В Україні накопичено
значний досвід вивчення геологічних пам’яток, який
сприяє проведенню геологічного туризму як форми
практичного використання геологічної спадщини. Це
підтверджується міжнародним авторитетом нашої держави в цій справі, про що свідчить проведення V Міжнародного симпозіуму ПроГЕО у вересні 2006 р. в м.
Київ. На ньому велика увага була приділена проблемам
геотуризму (створення мережі туристичних геосайтів,
відповідних баз даних і втілення геологічної спадщини в
туристичну індустрію, розробка маршрутів екологічного
і культурного туризму з важливими геологічними
об’єктами, окремих геотурів). Наукову екскурсію симпозіуму в долині р. Дністер було забезпечено путівником [10], який є прикладом наукового підходу до проблеми, оскільки містить історію геологічних досліджень
регіону, геоморфологічні дані, геологічний нарис з детальною стратиграфічною характеристикою розрізу, описи
відслонень і т.п. Дуже важливим для природоохоронної
справи і постановки геологічного туризму є капітальний
труд - "Геологічні пам’ятки України", виданий у 4 томах
[3].
Відомі на Харківщині геологічні пам’ятки були на
рівні анотацій описані Є.Ю. Мігачовою і І.М. Ремізовим
[2]. Останніми роками проведені детальні роботи по
систематичному дослідженню пам’яток. Було виявлено
близько 90 об’єктів, серед яких є дуже цінні пам’ятки
природи, відомі далеко за межами регіону [4]. Найбільш
важливими у науково-освітньому відношенні і в той же
час придатними для цілей геологічного туризму являються такі.
1. Відслонення кайнозою в ярі Крутий Лог в с. Руські
Тишки Харківського району у 22 км на північний схід
від центра м. Харків, на північно-західній околиці села.
Яр Крутий Лог розрізає правий схил долини р. Харків.
Пам’ятка являє собою відслонення в лівому борті яру.
2. Відслонення кайнозою в кар’єрах поблизу с. Черкаська Лозова Дергачівського району у 15 км на північ
від м. Харків, в кар’єрах на східній околиці с. Черкаська
Лозова, неподалік від селища П’ятихатка. Кар’єри було
закладено на будівельну сировину.
3. Джерело мінеральної води "Харківська-1", м. Харків. Розташоване в Дзержинському районі неподалік від
станції метро Ботанічний сад в нижній частині великої
балки Саржин яр, яка впадає зліва в долину р. Лопань.
4. Відслонення кайнозою в кар’єрі колишнього цегельного заводу № 15 у м. Харків в Ленінському районі на
вул. Довгалівська, 27. Являє собою кар’єр по добуванню
керамічної сировини у верхній, прилеглій до вододілу
частині правого борту долини р. Лопань.
5. Березівські мінеральні води, селище Березівське
Дергачівського району. Березівські джерела мінеральної
води, на базі яких існує широко відомий курорт Бермінводи, знаходиться у 20 км на захід від м. Харків у балці
Березівська поблизу смт Пересічна.
6. Відслонення верхньої крейди поблизу с. Зибене
Вовчанського району у 12 км на схід від м. Вовчанськ,
на північній околиці села в 0,8 км від шосе ВовчанськБударки. Тут міститься один з найбільших в районі

крейдових кар’єрів. Він відкривє товщу писальної крейди (маастрихт) майже на 80 м.
7. Відслонення верхньої крейди біля східної околиці
с. Кам’янка Дворічанського району у 18 км на північ від
смт Дворічна, на крутому правому борті долини р.
Оскіл. Тут в середині схилу розташований кар’єр, в якому відслонено повний розріз маастрихтського ярусу.
8. Відслонення кайнозою в урочищі Городищенська
гора поблизу с. Гайдари Зміївського району у 8 км на
південь від м. Зміїв, на правому березі р. Сіверський
Донець.
9. Відслонення кайнозою в урочищі Козача гора поблизу с. Коропове Зміївського району. ГПП віддалена на
11 км на південь від м. Зміїв. Розташована на північному
схилі Козачої гори на правому березі р. Сіверський Донець в 0,5 км південніше с. Коропове.
10. Відслонення крейди і кайнозою поблизу с. Мілова Балаклійського району у 13 км на захід від м. Балаклія. Це забої величезного кар’єру (1,5 км в довжину і 1
км в ширину при глибині біля 100 м) відкритого акціонерного товариства "Балцем".
11. Відслонення кайнозою поблизу с. Залиман Балаклійського району у 16 км на південний схід від м. Балаклія, на правому березі р. Сіверський Донець біля західної околиці села.
12. Відслонення середнього і верхнього карбону в с.
Петрівське Балаклійського району у 33 км на південь від
м. Балаклія. Найбільшу увагу привертають виходи середнього карбону з покладами кам’яного вугілля в балці
Орлова, які відомі місцевим мешканцям з 1831 р.
13. Відслонення тріасу поблизу с. Велика Комишуваха Барвінківського району у 25 км на північ від м. Барвінкове, на правому борті долини р. Берека, на північ
від зазначеного села у маленьких ярках і в усті великого
яру Короткий.
14. Відслонення протопівської і новорайської світ в
балці Протопівська поблизу с. Кам’янка Ізюмського
району у 10 км на південь від м. Ізюм. Містяться в ядрі
Кам’янської антикліналі. Тріас відслонено в ярах її правого борту в середній і нижній частинах балки.
15. Відслонення юри і крейди на горі Кремінець в м.
Ізюм. Включає привершинну ділянку гори і її західний
схил, підошва якого містить покинуту невелику виробку
будівельного каміння. Це найважливіша геологічна
пам’ятка регіону.
16. Відслонення юри в пониззі балки Греківська в с.
Кам’янка Ізюмського району (Великі Кам’янські відслонення) у 7 км на південь від м. Ізюм, на північній околиці села в високому і крутому лівому борті балки Греківська неподалік її устя.
17. Відслонення юри біля колишнього хутора Шевченки поблизу с. Кам’янка Ізюмського району. Знаходиться у 10 км на південний схід від м. Ізюм, безпосередньо в правому березі р. Сіверський Донець у 2 км нижче устя р. Греківка.
18. Відслонення сеноману поблизу с. Яремівка Ізюмського району у 19 км на південний схід від м. Ізюм. У
забоях кар’єру будівельної сировини чудово розкриті
кременецька, секменівська і приізюмська світи.
19. Відслонення пермі в с. Курулька Барвінківського
району у 18 км на північний схід від м. Барвінкове. Знаходиться в межах Курульської куполової структури,
зумовленої сольовою тектонікою. ГПП розташована на

південно-східній околиці села на правому борті великої
балки Московка.
Розміщення цих ГПП в межах області показано на
рис. 1. Вони можуть бути використані для проведення як
загально-геологічних, так і для спеціалізованих за тематикою екскурсій. Ми пропонуємо в якості найбільш змістовних такі загально-геологічні екскурсії.
I. Геологічна будова і ландшафти північно-східної
частини Харківщини. Екскурсія дає можливість ознайомлення з верхньою крейдою Воронезької антеклізи в
межах Харківщини. Маршрут: м. Харків, м. Вовчанськ,
с. Зибене Вовчанського району, смт Дворічна, с.
Кам’янка Дворічанського району, м. Харків (ГПП 6, 7).
II. Геологічна будова і ландшафти південно-східної
частини Харківщини (східної частини Дніпровського
грабена). Маршрут: м. Харків, с. Курулька Барвінківського району, с. Кам’янка Ізюмського району, м. Ізюм, с.
Залиман Балаклійського району, с. Коропове Зміївського
району, м. Харків (ГПП 9, 11, 15, 16, 19).
III. Геологічна будова і геоморфологічні особливості
Кам’янської антикліналі (східна частина Дніпровського
грабена). Маршрут: м. Харків, м. Ізюм, с. Кам’янка
Ізюмського району, м. Харків (ГПП 14-17).
За змістом геологічні екскурсії можуть бути не тільки загально-геологічними в межах певних частин регіону, а і тематичними - присвяченими окремим проблемам
його геології. Нижче розглянуті екскурсії, які мають
переважно стратиграфічне спрямування і викликають
найбільший інтерес фахівців-геологів.
IV. Палеозой Харківщини (ГПП 12, 19).
Виходи палеозою на денну поверхню на Харківщині
мають місце в додатних структурах, зумовлених сольовою тектонікою. З них найбільш придатними об’єктами
для проведення геологічного туризму є Петрівський і
Курульський куполи. Вони і розглядаються нами як
опорні науково-освітні об’єкти. Маршрут: м. Харків, с.
Петрівське Балаклійського району, с. Курулька Барвінківського району, м. Харків.
Палеозойські відклади Харківщини мають довгу і цікаву історію вивчення. Серед вчених, що їх досліджували в минулому, було багато видатних фахівців - Б.К.
Бльоде, Е.І. Ейхвальд, Н.Д Борисяк, І.Ф. Леваковський,
О.В. Гуров, Ан.О. Носов, О.О. Носов, Ф.М. Чернишев,
Л.І. Лутугін, М.М. Яковлєв, О.О. Борисяк, Б.Ф. Мефферт, П.І. Степанов і багато інших. І в наш час вони викликають великий інтерес насамперед як наукові
об’єкти, важливі, зокрема, в зв’язку з проблемами геології родовищ вуглеводнів в регіоні.
Вартими уваги об’єктами екскурсії є такі.
1. Девонські породи, які у корінному заляганні виходів на денну поверхню в регіоні не утворюють, а відомі
у вигляді уламків в складі тектонічних брекчій на солянокупольних структурах (ГПП 12, 19 - на західній околиці с. Курулька в місцевості Солонці).
2. Розріз середнього карбону балки Орлова в Петрівській структурі, який за палеонтологічними даними належить башкирському і московському ярусам в об’ємі
світ С25, С26 і С27 (ГПП 12).
3. Розріз верхнього карбону в об’ємі араукаритової
світи (ГПП 12 - поблизу західної околиці с. Петрівське в
ярі Армійський).
4. Відслонення слов’янської світи (асельський ярус,
ГПП 19).
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5. Середньокам’яновугільні скам’янілості в Петрівській структурі, де встановлено понад 35 видів викопних
тварин. Їх перші визначення були виконані ще Е.І. Ейхвальдом, який обробляв зібрані Б.К. Бльоде палеонтологічні колекції. В подальшому скам’янілості досліджували Г. Фредерікс, К. Й. Новик і В.І. Погодіна, П.Л. Шульга, А.Ю. Юнгерман. Тут відомі залишки двостулкових,
черевоногих і головоногих молюсків, численних брахіопод і дуже рідких трилобітів (ГПП 12).
6. Залишки ранньопермських тварин, численні в Курульському кар’єрі (ГПП 19, північно-східна околиця
села). Це переважно брахіоподи, причому найбільш поширені залишки Meekella storta Glushenko.
Крім стратиграфічних і палеонтологічних об’єктів
інтерес у цих ГПП представляють такі.
7. Осадові породи карбону і пермі як літологічні і палеогеографічні об’єкти.
8. Мінералогічні об’єкти - карбонатні конкреційні
утворення - кальцитові і сидеритові в середньому карбоні, окварцована деревина араукаритової світи і кальцитові відокремлення, особливо цікаві в пермських вапняках с. Курулька.
9. Тектонічні об’єкти - антиклінальні структури, що
мають у ядрах кам’яновугільні відклади і добре просліджуються на земній поверхні, численні розривні порушення, а також дислоковані породи, які на Харківщині
мають взагалі обмежене розповсюдження. Великий науковий інтерес викликають тектонічні брекчії з уламками
девонських порід.
10. Корисні копалини, зокрема, кам’яне вугілля,
кам’яновугільні пісковики і пермські карбонатні породи
як будівельна сировина.
11. Залишки кам’яновугільних шахт (с. Петрівське) і
розробок будівельної сировини (с. Курулька) XIX ст. як
меморіальні об’єкти з історії гірничої справи, а також
відслонення як місця досліджень видатних вчених.
Науково-освітнє значення цієї екскурсії визначається
великою інформативністю її об’єктів. Для характеристики геології Харківщини вона особливо цікава тим, що
включає спостереження відкладів, найдавніших з відслонених тут в корінному заляганні, а також найкращих
виходів фауністично охарактеризованої пермі, при тому,
що в межах регіону пермські скам’янілості взагалі зустрічаються дуже рідко. Зазначені виходи палеозою на
Харківщини були важливими для розробки проблеми
Великого Донбасу.
V. Мезозой Харківщини (ГПП 6, 7, 10, 13- 18).
В регіоні знаходяться чудові і широко відомі виходи
тріасу, юри і крейди. Ознайомлення з ними передбачає
проведення декількох маршрутів з відвідуванням відслонень в м. Ізюм і його найближчому оточенні, поблизу
м. Балаклія, с. Велика Комишуваха Барвінківського району, та по берегах річок Вовча і Оскіл в Вовчанському і
Дворічанському районах області.
Тріасові відклади вперше були показані на геологічній карті у 1916 р. З подальших досліджень найбільш
важливими для їх стратиграфії є роботи Л.Ф. Лунгерсгаузена, який виділив дронівську, серебрянську, протопівську і новорайську світи. Велике значення для зіставлення зазначених світ з загальною стратиграфічною
шкалою мали палеоботанічні дослідження Ф.А. Станіславського, який довів норійський вік верхньої частини
протопівської світи і ретський - новорайської світи.
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В межах Харківщини відслонено переважно верхній
тріас в складі протопівської і новорайської світ. Вони
відомі в зазначених вище додатних структурах, зумовлених сольовою тектонікою, і крім того чудові виходи
тріасу мають місце в Кам’янській, Співаківській і Мечебилівській структурах. В найкращому природному стані
знаходяться відслонення верхнього тріасу поблизу сіл
Кам’янка і Велика Комишуваха (ГПП 13, 14).
Юрські відклади регіону завдяки наявності чудових
відслонень, літологічної різноманітності і численності
скам’янілостей здавна були об’єктом досліджень геологів. Перші детальні роботи належать Б.К. Бльоде (1840,
1841 та ін.), який виділив в регіоні буру і білу юру, подібно тому як це було зроблено Л. Бухом у 1839 р. при
розчленуванні юрських відкладів Німеччини. У 1841 р.
юрські відслонення поблизу м. Ізюм були оглянуті видатним англійським геологом Р.І. Мурчисоном, а також
відомим французьким палеонтологом Е. Вернейлем (у
супроводі Б.К. Бльоде). На базі цих спостережень був
складений один з перших опис відслонень гори Кремінець і с. Кам’янка. Н.Д. Борисяк (1857), І.Ф. Леваковський (1862), М.П. Барбот де Марні (1870) знайшли і описали ряд нових відслонень юри в регіоні. Ряд палеонтологічних публікацій належить Г.А. Траутшольду (1862,
1878, 1880) і О.В. Гурову (1882) - ними описані
скам’янілості із вапняків гори Кремінець і с. Кам’янка з
прив’язкою до певних їх типів і для кожного відслонення. В подальшому найбільш ретельні дослідження юри
пов’язані з діяльністю тут (з 1897 р.) співробітників Геологічного комітету В.О. Наливкіна, М.В. Григор’єва,
О.О. Борисяка та М.М. Яковлєва по складанню геологічної карти, яка була видана у 1916 р. Вони дали палеонтологічно обґрунтоване розчленування юрських відкладів, спираючись на залишки амонітів [1]. У 1923 р. А.Д.
Архангельський, М.С. Шатський і ін. визнали доцільним
виділення в розрізі юри чотирьох світ: нижньої морської, нижньої континентальної, верхньої морської і верхньої континентальної. Подальші дослідження дозволили
Л.Ф. Лунгерсгаузену встановити кожулинську, черкаську, підлужну і кам’янську світи. Також було вирішено
ряд проблем з літології, палеонтології і палеогеографії
юри (М.Є. Канський, В.П. Макридін, І.М. Ремізов, Б.П.
Стерлін, О.І. Кузьмічова, І.І. Литвин і ін.).
На Харківщині юрські відклади виходять на денну
поверхню в її південно-східній частині, в структурному
відношенні - в межах Дніпровського грабену. Найкраще
відслонена так звана карбонатна юра (оксфорд-нижній
кимеридж), яка складається переважно міцними вапняками і місцями силіцитами. Частини юрського розрізу, в
яких переважають глини і алевроліти, звичайно сильно
задерновані. Найбільш важливі об’єкти знаходяться поблизу м. Ізюм і широко відомі в науковій літературі як
класичні розрізи. Вони і розглядаються в якості опорних
об’єктів екскурсій (ГПП 15-17).
Крейдові відклади на Харківщині відслонюються в її
східній частині. На північному сході області в межах
Воронезької антеклізи і північного борту ДДЗ можна
спостерігати переважно маастрихтський ярус (ГПП 6, 7).
В південно-східній частині області, яка розташована в
межах Дніпровського грабену, знаходяться відслонення
обох відділів крейдової системи. Вони складають крила
розвинутих тут додатних структур, здебільшого обумовлених сольовою тектонікою, а також заповнюють муль-

ди між ними (ГПП 10, 15, 18). При цьому в розрізі відсутні нижні яруси крейдової системи і звичайно її можна
спостерігати починаючи з альбського ярусу. Найбільш
важливі і інформативні ГПП знаходяться по річках Вовча, Оскіл і Сіверський Донець.
Вартими уваги об’єктами екскурсії є такі.
1. Стратотип протопівської світи (карнійський і норійський яруси) (ГПП 14).
2. Відслонення новорайської світи з залишками папоротей Clathropteris meniscioides Brongn., Dictyophillum
exile (Brauns) і ін., які датують ретський вік світи (ГПП
13, 14).
3. Кам’янська світа (середньо- і верхньобатський
під’яруси). Її стратотипом вважають відслонення біля с.
Суха Кам’янка поблизу м. Ізюм, але в наш час це відслонення дуже сильно задерновано. Зараз найкращим є
відслонення біля колишнього хутора Шевченки (ГПП
17).
4. Стратотип ізюмської світи (келовей, оксфорд і нижній кимеридж). Знаходиться на західному схилі гори
Кремінець (ГПП 15). Зазначимо, що найкращі в наш час
виходи цієї світи можна спостерігати у Великих
Кам’янських відслоненнях (ГПП 16).
5. Стратотип донецької світи (верхньокимериджський під’ярус і титонський ярус), розташований так само
на горі Кремінець.
6. Стратотип кремінецької світи (нижній сеноман).
Знаходиться в верхній частині західного схилу гори
Кремінець.
7. Парастратотип секменівської світи (верхній сеноман), який міститься також на горі Кремінець.
8. Стратотип приізюмської світи, який завершує сеноманський розріз гори Кремінець.
9. Опорний розріз туронського ярусу на вершині гори Кремінець.

Рис. 1. Розміщення в межах Харківщини ГПП, що розглядаються в якості об’єктів геологічного туризму

10. Класичний розріз середньої, верхньої юри і крейди на горі Кремінець.
11. Опорні розрізи сантону, кампану і маастрихту
(ГПП 6, 7, 10).
12. Залишки пізньотріасових рослин. В розрізі верхнього тріасу околиць с. Велика Комишуваха Ф.А.
Станіславським встановлено три флороносних рівня:
перший - пізньонорійська флора в складі протопівської
світи - це найбільш відома "гаражівська флора", другий ретська флора сірих пісковиків і алевролітів в
новорайській світі і третій - вище розташована в тій же
світі флора білуватих алевролітів. Йому ж належить
монографічний опис цих рослинних залишків. Крім того, як палеонтологічні і мінералогічні об’єкти у верхньому тріасі відомі залишки скам’янілої деревини у вигляді халцедонових псевдоморфоз з добре збереженою
клітинною структурою (ГГП 13).
13. Залишки середньоюрських рослин у відслоненнях поблизу с. Кам’янка. Вони широко відомі в світовій
геологічній літературі як "кам’янська флора". Наукове
значення цієї флори дуже високо оцінював видатний
вчений-палеоботанік А.М. Криштофович, який називав
кам’янські місцезнаходження класичними і включав їх
до числа особо видатних світових об’єктів. Тут же відомі залишки скам’янілої деревини (ГПП 17).
14. Скам’янілості ізюмської світи - численні залишки
коралів, червів, двостулкових, черевоногих і головоногих молюсків, брахіопод, голкошкірих (ГПП 15, 16).
15. Скам’янілості крейдово-мергельної товщі, зокрема, залишки белемнітів - Belemnitella mucronata Schlotheim (кампанський ярус), Belemnitella langei Shatsky
(нижній маастрихт), Belemnella lanceolata Schlotheim
(верхній маастрихт) та ін. (ГПП 6, 7, 10).
Крім стратиграфічних і палеонтологічних об’єктів
інтерес представляють такі.
16. Пірит кам’янської світи, який зустрічається у вигляді: а - дрібних (від 0,5 до 5 мм) октаедричних і утворених комбінацією куба і октаедра кристалів, б - невеликих (до 10 см у поперечнику) сферичних і еліпсоїдальних конкрецій, в - дрібних ксеноморфних зерен, що
утворюють поровий або базальний цемент гравелітів, г неправильних відокремлень розміром до 5 см усередині
сидеритових конкрецій, д - псевдоморфоз по уламкам
деревини довжиною до 25 см при товщині 4-5 см. Найкраще місцезнаходження - ГПП 17.
17. Халцедон: а - псевдоморфози по тріасовій, юрській і крейдовій деревині (ГПП 13, 17, 18), б - коломорфні
кірки на стінках порожнин сеноманських силіцитів
(ГПП 18), в - конкреції (кремені) крейдово-мергельної
товщі, особливо численні в туронському і кампанському
ярусах (ГПП 10, 16). Найбільшою своєрідністю характеризуються великі (до 0,8 м в поперечнику) конкреції
химерної форми з білою або рожевою поверхнею, які
мимовільно викликають асоціації з гарбузами, окостами
і т. п., що відмічав ще Н.Д. Борисяк у 1867 р. Складаються вони переважно мікроагрегатним халцедоном
глобулярної і агрегатно-глобулярної мікроструктури. Ці
кремені широко використовувалися в регіоні у палео- і
неоліті для виготовлення кременевих знарядь праці, а в
наші часи розглядалися як виробне каміння.
18. Опал, який заповнює порожнини вилуговування
в сеноманських силіцитах (ГПП 18). Утворює дві
відміни - білу фарфороподібну і голубувату
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склоподібну, яка дуже приваблива як виробне каміння і
колекційний матеріал.
19. Гідроксиди заліза: а - виділення гетиту типу бурої
скляної голови – коломорфні утворення глибокого чорного кольору з голчастою структурою і нирковидною
поверхнею, з сильним скляним блиском, та лімонітові
псевдоморфози по сидеритовим конкреціям тріасу (ГПП
14), б - лімонітові псевдоморфози по конкреціям
дисульфідів заліза в нижній частині туронського ярусу
гори Кремінець, які мають реліктову сферичну форму
(до 15 см у діаметрі) і радіально-променеву структуру
(ГПП 15), в - лімонітові псевдоморфози по деревині, які
являють собою продукт окислення первісних
сульфідних псевдоморфоз, тому в них звичайно
гідроксиди заліза знаходяться разом з гіпсом (середня
юра - підлужна, кам’янська та ізюмська світи, ГПП 16 та
17).
20. Кальцит. Утворює інкрустації дрібними кристалами стінок пустот вилуговування коралів і стулок
молюсків в вапняках ізюмської світи (ГПП 15, 16).
21. Сидерит. Складає конкреції в глинистих породах
верхнього тріасу (протопівська і новорайська світи, де
інколи такі стяжіння сягають 0,9 м у поперечнику) і
середньої юри (кам’янська світа). Вони мають
пелітоморфну однорідну структуру і на свіжому сколі темний зеленувато-сірий колір. Інколи містять чудової
збереженості залишки викопних рослин (ГПП 14, 17).
22. Гіпс. Найбільш привабливі окремі кристали і їх
зростки в глинах юри (ГПП 16).
23 Курськіт (карбонатфторапатит). Складає жовнові
сеноманські фосфорити приізюмської світи, на які звертали увагу ще О.В. Гуров (1869) і О.О. Борисяк (1905),
спеціальні їх дослідження були розпочаті Г.Ф. Мирчинком (1913), їх петрографічну характеристику дав К.М.
Савич-Заблоцький (1927). Дуже докладно вони були
розглянуті Г.І. Бушинським (1954). Курськіт також
утворює псевдоморфози по деревині з чудово збереженою клітинною структурою і іншими ознаками рослин у
тих же сеноманських відкладах (ГПП 15, 18).
24. Туфітові пісковики кам'янської світи різнозернисті польовошпатово-кварцові породи дельтового і морського походження зеленувато-сірого кольору,
які містять уламки андезитів, кристали рогової обманки і
біотиту. Вони являють певний як петрографічний, так і
палеогеографічний інтерес. Вулканічний матеріал
пов’язують з центрами вивержень переважно поблизу м.
Лозова (ГПП 17).
25. Гагатизована деревина кам'янської світи (ГПП
17).
26. Оолітові вапняки ізюмської світи. Ці породи
складаються дрібними, але добре розрізнюваними
неозброєним оком сферичними частками кальциту
шкаралуповатої будови - оолітами. Це найбільш
поширені породи юрської карбонатної товщі.
27. Коралові вапняки ізюмської світи. Складають
біогерми, які утворені колоніальними коралами переважно роду Thamnasteria (ГПП 15, 16).
28. Спонгієві пісковики і спонголіти кремінецької
світи, в яких спікули губок і цемент мають халцедоновий склад (ГПП 15, 18).
29. Крейда писальна і мергелі (туронськиймаастрихтський яруси) як своєрідна осадова порода,
широко розповсюджена в регіоні (ГПП 6, 7, 10, 15).
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30. Бентоніти апопопельні у вигляді прошарків товщиною до 10 см у крейдово-мергельної товщі. Вони
мають регіональне розповсюдження, цікаві в
петрографічному і палеогеографічному відношенні
(ГПП 6, 7, 15).
31. Поклади викопної флори і фауни як
палеогеографічні об’єкти, оскільки відповідні біоценози
дозволяють реконструювати палеогеографічні умови
(ГПП 6, 7, 13-18).
32. Типоморфні в палеогеографічному відношенні
осадові гірські породи як індикатори палеоландшафтів.
Наприклад, строкатобарвні переважно глинисті породи
тріасу як утворення, властиві континентальним умовам
арідного теплого клімату; коралові і інші вапняки
біогермів верхньої юри, що формувалися (зважаючи на
сучасні коралові рифи) в тропічній зоні при нормальній
солоності моря і на невеликій глибині і т.п.
33. Карстові форми у крейдово-мергельній товщі
(ГПП 15).
34. Яри каньоноподібні у верхньоюрських вапняках,
які зумовлені розломами і мають скельні борти, що
надає їм екзотичного вигляду і своєрідності. Обвальноосипні схили і грубоуламкові яружні накопичення, що
формуються на відносно міцних породах, які мають
брилову і щебеневу окремість (ГПП 16).
35. Осипні схили, розвинуті переважно на крейдовомергельній товщі Вовчанського і Дворічанського
районів.
36. Останцові форми рельєфу і броньовані схили,
зумовлені стійкими корінними породами (ГПП 15).
37. Техногенні форми інженерно-будівельного, горно-промислового, агрогенного і селітебного рельєфу
(ГПП 16, 17).
38. Джерела як пункти розгрузки верхньоюрського і
тріасового водоносних комплесів (ГПП 14, 16).
39. Визначні меморіальні об’єкти - місце єдиної в
Україні знахідки на горі Кремінець залишків сеноманського плезіозавра Cimoliosaurus bernardi Owen. (за визначенням А.Н. Рябінина, 1909) та місця роботи видатних
вчених (ГПП 15, 16).
Таким чином, ця екскурсія має велике науковоосвітнє значення. Найбільш важливі її об’єкти належать
палеонтологічному,
стратиграфічному,
палеогеографічному і меморіальному типам. Довгий час
ці пам’ятки природи залишаються в числі опорних
відслонень для дослідження геології Харківщини. Вони
відвідувалися науковими екскурсіями майже усіх
геологічних нарад, що проводилися у м. Харків, а також
численними дослідниками мезозою ДДЗ і околиць
Донецької складчастої споруди. Вони також використовуються в ході учбових геологічних практик студентів.
Протопівська балка була включена В.В. Манюком у
число 25 потенційних об’єктів для створення мережі
національних геопарків в Україні [9]. Зазначимо, що
тріасові і юрські об’єкти сконцентровані більш-менш
компактно на Ізюмщині. Що стосується крейдових
об’єктів, то крім м. Ізюм і прилеглих до нього
місцевостей, доцільним є здійснення спеціальних
маршрутів на правобережжі рр. Вовча в Вовчанському
районі та Оскіл в Дворічанському районі, а також
відвідування Міловського кар’єру в Балаклійському
районі (кар’єр є діючим, і огляд його потребує попереднього дозволу адміністрації підприємства).

VI. Кайнозой Харківщини.
Найбільш інформативні ГПП розташовані переважно
в центральних районах області. Маршрут екскурсії
включає відвідування об’єктів у м. Харків і його найближчому оточенні, а також в Зміївському і Балаклійському районах (села Коропове, Мілова і Залиман) - ГПП
1-5, 8-11.
Кайнозойські відклади південної і східної України
мають довгу і цікаву історію вивчення, яка уходить в
позаминуле століття. Перші відомості про такі об’єкти
нашого регіону містяться в роботах Б.К. Бльоде (18401844). Не випадково Н.Д Борисяк називав його першим
в списку дослідників регіону поряд з Р.І. Мурчисоном,
Е.І. Ейхвальдом і ін. Самим Н.Д. Борисяком (1867) в цих
відкладах були знайдені скам’янілості - найбільш
поширені Spongia sp. і Ceriopora serpens Eichw. М.П.
Барбот де Марні (1869, 1870) для поширених тут
опокоподібних пісковиків застосував назву "харківська
порода". В подальшому ці відклади вивчали І.Ф. Леваковський (1874, 1875). О.В. Гуров (1888).
Певним підсумком цього етапу досліджень була робота
М.О. Соколова, в якій розроблено розчленування третинних відкладів на чотири "яруси" - (знизу уверх) бучацький,
київський, харківський і полтавський.
Сучасна схема стратиграфічного розчленування палеогенових і неогенових відкладів містить такі стратони
(знизу уверх): сумський регіоярус (піски, глини, мергелі,
опоки, опокоподібні алевроліти), який відповідає палеоцену; канівський (глини, алевроліти, піски, пісковики),
бучацький (піски кварцові, глауконітово-кварцові з шарами кременистих пісковиків), київський (мергелі, піски
глинисті глауконітово-кварцові, в нижній частині - фосфорити) і обухівський (алевроліти і пісковики опокоподібні) регіояруси, які відносять до еоцену; межигірський
(піски глауконітово-кварцові і кварцові, пісковики) і
берекський (поділяється на два підрегіояруси - нижньоберекський - зміївський - глини бурувато-зелені з прошарками піску і лінзами бурого вугілля та вехньоберекський - сивашський - піски кварцові дрібнозернисті)
регіояруси, які належать олігоцену; новопетрівський
регіоярус (піски кварцові з прошарками глин і пісковиків різнозернистих) і товща строкатих глин, які відповідають міоцену; нижня частина товщі червоно-бурих
глин (пліоцен).
Вартими уваги об’єктами екскурсії є такі.
1. Опорний розріз бучацького і київського
регіоярусів (ГПП 11).
2. Відслонення обухівського і межигірського
регіоярусів (ГПП 2, 4).
3. Класичний розріз берекського регіоярусу (Козача
гора - ГПП 9), який містить парастратотип зміївського
підрегіоярусу і доповнюючий стратотип розріз сивашського підрегіоярусу. В останньому в с. Сиваш поблизу м.
Первомайський були знайдені відбитки і ядра молюсків
родів Cardium, Callista, Ensis, Solecurtus, Tellina, Panope,
Corbula, Solen, Arctica і ін.
4. Відслонення новопетрівського регіоярусу, товщі
строкатих глин (міоцен) і товщі червоно-бурих глин
(пліоцен-еоплейстоцен) - ГПП 2.
Крім стратиграфічних і палеонтологічних об’єктів
інтерес представляють такі.

5. Лімонітові псевдоморфози по конкреціям
дисульфідів заліза, а також окремі кристали гіпсу і їх
зростки в зміївському підрегіоярусі (ГПП 9).
6. Фосфоритові стяжіння бучацького і київського регіоярусів. Вони ізометричні і неправильні за формою
розміром від 2 до 25 см у поперечнику, мають дуже нерівну поверхню і темно-бурий або майже чорний колір
(ГПП 10, 11).
7. Пісковики кварцитоподібні бучацького регіоярусу
як петрографічні об’єкти і корисна копалина. Такі
пісковики мають складений мінералами кремнезему
(звичайно халцедон і опал) цемент і є дуже міцними
(ГПП 11).
8. "Харківська порода" - опокоподібні алевроліти і
пісковики обухівського регіоярусу, які окрім уламкового
кварцу містять глауконіт, опал і цеоліти, завдяки чому
мають високі поглинальні властивості і придатні для
виробництва вапняно-силікатних блоків, термоліту, кераміки, цементів і адсорбентів (ГПП 2, 4).
9. Так звані "трубчасті піски" межигірського регіоярусу, на які звернув увагу ще у позаминулому столітті
Г.К. Бльоде, описавши їх під назвою "Erdpfeifen" (нім.:
Erde - земля, Pfeife - трубка, трубочка), а Л.І. Карякін - як
"трубчасті піски", і так вони і увійшли в подальші публікації по кайнозою регіону (ГПП 4).
10. Вулканічний попіл у неоплейстоценових суглинках у вигляді лінзоподібних покладів звичайно товщиною до 10 см часток вулканічного скла трахітового
складу алевритової розмірності. Попіл світло-сірого кольору, грубий на дотик (ГПП 1).
11. Берекський регіоярус як палеогеографічний
об’єкт (ГПП 8, 9). Його фаціальна характеристика була
докладно розроблена І.М. Ремізовим, який виходячи з
вугленосності зміївських верств розглядав їх як континентальні відклади і вважав, що коса шаруватість пісків
сивашського підрегіоярусу, залишки в них молюсків, а
також норки морських раків Ophiomorpha nodosa
Lundgren свідчать про їх накопичення на мілководді
морського басейну.
12. Корисні копалини: рудні мінерали (ільменіт, циркон і ін.), що утворюють концентрації розсипного типу, і
скляні піски сивашського підрегіоярусу (ГПП 9); глина
(київський регіоярус) як компонент цементної шихти
(ГПП 10).
13. Джерела мінеральних вод з межигірськообухівського ("харківського") водоносного горизонту
(ГПП 3, 5).
14. Місце знахідки залишків китоподібного Zeuglodon rossicus Paulson = Basilosaurus rossicus Paulson в с
Коропове (ГПП 9). Великі за розміром кістки були знайдені влітку 1909 р. у нижній частині Козачої гори, їх
визначення виконав О.С. Федоровський.
15. Козача гора (ГПП 9) як мальовничий ландшафт
великої естетичної і рекреаційної якості. Це одне з
найулюбленіших місць художників на Харківщині
("Слобожанська Швейцарія"). Зокрема його дуже полюбляв видатний митець С.І. Васильківський, якому
належать чудові пейзажні полотна ("По Дінцю" - 1885 дипломна робота в Петербурзькій Академії мистецтв, за
яку він отримав велику золоту медаль, "Підніжжя
Козачої гори. Коробів хутір" та ін. чудові твори живопису).
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16. Відслонення Козачої гори як меморіальний
об’єкт з історії геологічних досліджень.
В зв’язку з тим, що кайнозойська ератема є дуже поширеною на Харківщині, корисним може бути
відвідування і деяких інших об’єктів, зокрема,
відслонень поблизу сіл Липці, Черкаські Тишки, Черкаська Лозова, Шестакове, Верхній Салтів, Кам’яна
Яруга, Нижній і Верхній Бишкини, Червона Гусарівка,
Липчанівка, а також міст Барвінкове і Балаклія, тим
більш, що деякі з них відомі як геологічні пам’ятки природи.
При реалізації усіх розглянутих геотурів, доцільним
є попереднє ознайомлення з експозицією залу геології
Харківщини Музею природи Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Таким чином, існуючий стан геологічної вивченості
Харківщини і дослідження її геологічних пам’яток створюють добрі передумови для розвитку геологічного туризму в регіоні. При цьому він найбільш успішно може
бути реалізований в межах геологічних полігонів, які
містять компактно розташовані пам’ятки природи, характеризуються доброю прохідністю і являються доступними в транспортному відношенні. Саме таким є
Кам’янський
полігон
на
Ізюмшині,
який
використовується в навчальних, наукових і освітніх
цілях і є важливим центром геологічного туризму. Слід
мати на увазі, що на Харківщині досить широко розповсюджений річковий туризм і найбільш цікаві маршрути
проходять по рр. Сіверський Донець і Оскіл. На наш
погляд ці туристичні заходи можуть набути більшої
пізнавальної цінності, якщо при їх проведенні туристи
приділять увагу хоча б тим геологічним пам’яткам природи, які знаходяться безпосередньо по берегах цих
річок. Об’єктами прикордонного співробітництва в галузі туризму можуть бути геологічні пам’ятки Вовчанського і Дворічанського районів, розташовані поблизу
кордону з Росією. Слід признати корисною діяльність
Харківської обласної станції юних туристів, яка включила деякі геологічні об’єкти в маршрути загальноосвітніх екскурсій по Харківщині.
ГПП, розглянуті в якості об’єктів екскурсій,
здебільшого знаходяться в мальовничих місцевостях, які
збереглися в досить доброму природному стані, що
сприяє широкому впровадженню геологічного туризму
в регіоні.
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Kosmacheva M.V., Kosmachev V.G. ABOUT METHODICAL PROVIDE OF GEOLOGICAL TOURISM OF KHARKIV REGION
The expedience of geological excursions of Kharkiv region was
showed. Its optimum routes have been proposed. The geological
monuments as chief objects of these excursions were examined. Its
importance and necessity of protection was based.
The remarkable objects of stratigraphic excursions - Paleozoic,
Mesozoic and Cenozoic key sections of region were showed. Its
mineralogical, petrographic, tectonic, paleogeographical and others
remarkable objects were given also.
The scientific, educational and aesthetic value of geological excursions of Kharkiv region was based.

Олійник А. В.
ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. На даному етапі розвитку
економіки України становлення туристської сфери повинно набути важливого значення, оскільки закордонний досвід свідчить, що ця галузь є прибутковою за
умов ефективної державної політики, яка передбачає
продумане використання туристських ресурсів. Можливості нашої країни для розвитку туризму необмежені
завдяки наявності численних історико-культурних та
унікальних природних, в тому числі геологічних,
пам’яток. Зосередження уваги на ретельному дослідженні усіх складових туристсько-рекреаційної бази
окремих регіонів держави допоможе сформувати результативну стратегію підвищення прибутковості внут-
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рішнього та іноземного туризму. Усе це обумовлює актуальність цієї статті, яка спрямована на розкриття потенціалу Хмельницької області для розвитку геологічного
туризму, значення якого поки що є недооціненим в нашій країні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Геологічні
дослідження території Хмельницької області розпочалися досить давно і висвітлені в працях Ласкарева В. Д.,
Армашевського П. Я., Радкевича Г.А., Різниченка В.В.,
Виржиківського Р.Р. та інших відомих вчених [7]. Туристичне значення уже вивчених геологічних об’єктів та
можливості розвитку геологічного туризму в науковій
літературі зустрічаються в роботах Корбута Г. О., Пав-

ловського В. А., Памірського М. С. [10] , Каплуна І. Г.
[6], Сільченко Г. [13]. Стаття «Геологічний туризм як
перспективний ресурс Житомирської області» [10] вказує на значення геологічного туризму для економіки
Житомирської області. Каплун І.Г. займається дослідженням туристичного потенціалу Подільських Товтр.
Директор «Геологічної компанії Геомандри» Сільченко
Г. розкрив проблеми та перспективи геологічних екскурсій на території України. На Івано-Франківщині Мончаком Л. С., Стельмахом О. Р., Хомином В. Р. створено
та опубліковано геологічний путівник, який започатковує геологічний туризм в області. Проте конкретні теоретичні аспекти такого напрямку туризму як геологічний у вітчизняній літературі висвітлені замало. У світовій науці термін «геологічний туризм» або «геотуризм»
обґрунтований в роботах Томаса Хосе, Джонатана Тоуртелота [16], Дж. Лервуда, К. Проспера [17]. У Польщі
систематично видається журнал «Геотуризм».
Постановка завдання. На основі зазначеного матеріалу можна сформулювати основні завдання статті, які
полягають у висвітленні результатів вивчення теоретичних засад становлення геологічного туризму, виявленні
потенціалу Хмельницької області для розвитку даного
виду туризму, обгрунтуванні значення геологічного туризму для окремих регіонів країни на прикладі Хмельницької області.
Виклад основного матеріалу. У світовій науковій літературі широко використовується термін «геотуризм»,
який у деяких випадках має значення геологічного туризму. Хто вперше ввів у науковий обіг це визначення є
досі остаточно не зрозумілим питанням. У доповіді «Геотуризм» Американської асоціації туристської індустрії
в 2003 році зазначалося, що новий напрямок туризму,
названий геотуризмом, є терміном, який був створений
Джонатаном Тоуртелотом, головою Інституту туризму
при Національному географічному товаристві. Його
визначення геотуризму таке: «туризм, що має на меті
збереження виняткового географічного характеру території відвідування, включаючи її навколишнє середовище, культуру, естетику, спадщину та добробут місцевих
жителів» [15]. Як бачимо, префікс «гео» у даному понятті відноситься не до геології, а до географії. Однак
Маргарет Патзак з Відділу наук про Землю ЮНЕСКО
стверджує, що поняття «геотуризм» увійшло в загальне
використання з середини 1990-х років. Автором першого широко опублікованого визначення був Томас Хосе,
який обґрунтував геотуризм як сукупність ресурсів і
послуг, які дозволяють відвідувачам отримати знання і
розуміння геології та геоморфології місця подорожування (в тому числі його значення в розвитку науки про
Землю) і виходять за рамки звичайного рівня естетичного досвіду [15]. З часом були впроваджені нові визначення геотуризму, які тою чи іншою мірою розширювали або звужували первісне значення терміну:
•
це подорож з акцентом на отримання досвіду,
знань та задоволення від взаємодії зі спадщиною Землі
(J. Larwood, C. Prosper. «Geotourism, Conservation and
Society»);
•
вид пізнавального туризму, зосередженого на
виживанні шляхом пізнання геологічних об’єктів чи
процесів і отримання в контакті з ними естетичних
вражень (T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, pl.);

•
вид туризму, який концентрує увагу в основному на геології та ландшафтах, сприяє захисту геологічного різноманіття і фокусується на підвищенні
обізнаності та освіченості в галузі наук про Землю. Ця
ідея реалізується завдяки відвідуванню туристами
геологічних об’єктів, використовуючи геотуристські
маршрути, точки спостереження та екскурсії з супроводом фахівців. Крім того геотуризм має п’ять основних принципів: геологія в якості основи для геотуризму, виховання екологічної свідомості, забезпечення
задоволення відвідувачів, дотримання принципів сталого розвитку та створення локальної вигоди (D.
Newsome, R. Dowling) [17].
Основними ресурсами для розвитку геологічного
туризму є:
• природні об’єкти та геолого-геоморфологічні
процеси (наприклад, узбережжя моря, вулкани, карстові форми рельєфу, гейзери, рухомі дюни, льодовики, водоспади, нагромадження гірських порід, мінералів і скам’янілостей);
• антропогенні об’єкти, пов’язані з видобутком
корисних копалин (наприклад, закриті кар’єри і шахти, що мають історичне значення);
• виставки та експозиції, пов’язані з науками про Землю, зокрема в геологічних та палеонтологічних музеях;
• кам’яні елементи археологічних пам’яток, такі як
наконечники стріл, кам’яні знаряддя праці та інші
предмети побуту [17].
Часто в науковій літературі геологічний туризм
вважається підвидом:
• пізнавального туризму - якщо метою подорожі є
вивчення неживої природи, геологічної історії регіону, історії видобутку корисних копалин, нерідко в
поєднанні з місцевими легендами [15];
• активного туризму - якщо пізнання геотуристичних об’єктів вимагає спеціальних навичок і/або обладнання (наприклад, фізичної підготовки, альпіністського спорядження) [15];
• екологічного туризму - якщо туристи з метою вивчення геологічних об’єктів перебувають на лоні природи, часто в межах заповідних територій і характеризуються високим рівнем екологічної свідомості [16].
У 1997 р. на міжнародному геологічному конгресі
в м. Пекін (Китай) було запропоновано нову форму
охорони геологічного середовища шляхом створення
геологічних парків (геопарк) - територій, на яких сконцентровані унікальні та рідкісні геологічні об’єкти,
що відрізняються особливою живописністю [9]. Геопарки, безсумнівно, слугують не тільки засобами охорони первісного стану природних ландшафтів, а і є
привабливими територіями для подорожування, тобто
ресурсами для розвитку геологічного туризму.
Унікальні потенційні можливості для створення геологічних парків має Україна, геологічна історія якої багата
на геологічні події, а сучасне геологічне середовище
відзначається значною різноманітністю. Відмінні потенційні можливості для створення геологічних парків мають як гірські системи Криму і Карпат, так і рівнинні
регіони, особливо у Волинській та Хмельницькій областях, Донецький і Овруцький кряжі, Український кристалічний щит [9].
На жаль, при потужному ресурсному потенціалі,
створення геопарків на території України не набуло поширення. Хоча відбір об’єктів для заснування геологіч-
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ного парку має місце в нашій країни і серед першочергових варіантів зазначені Подільські Товтри, що значною своєю частиною простягаються по території Хмельницької області [9].
Розвиток геологічного туризму на Хмельниччині
можливий на основі геологічних пам’яток природи області. Важливі за своїм значенням об’єкти занесені до
реєстру геологічних пам’яток загальнодержавного та
місцевого значення (табл. 1).
Подільські Товтри – унікальний природний об’єкт,
своєрідний геолого-ботанічний пам’ятник, який не має
собі подібних як в Україні, так і в Європі. Аналогом Подільських Товтр в світі, тільки дещо більшим і набагато
молодшим, є Великий Бар’єрний риф, що простягається
вздовж східного узбережжя Австралії. Вже один цей
факт дає змогу вважати Подільські Товтри туристичним
об’єктом як державного так і міжнародного рангу [6].
Товтри за походженням є давнім бар’єрним рифом,
сформованим вздовж берегової лінії неглибокого, теплого міоценового моря, що простягнувся вузькою смугою
майже на 200 км через Подільську височину від Кременецького кряжу (с. Підкамінь) до річки Дністер у районі
Кам’янця-Подільського. В геологічному відношенні
Товтри - пасмо міцних міоценових вапняків потужністю
від 1,5 до 55 м, що залягають на розмитій поверхні палеогенових чи крейдових відкладів (пісків, пісковиків,
мергелів). В межах Хмельниччини Товтри простягають№

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ся до 90 км, від селища Сатанів Городоцького району,
через територію Чемеровецького району до с. Китайгород Кам’янець-Подільського району; їх площа досягає
25 тис. га, з яких 15 тис. га вкриті лісами [11].
На схід від села Голенищево Чемеровецького району
знаходяться унікальні пам’ятки природи Подільських
товтр – «Велика і Мала Бугаїхи». Мальовничі кам’янисті
скелі товтр «Бугаїхи» вкриті лісом. Це одне з небагатьох
місць в Україні, де зустрічаються суцільні зарості скополії карніолійської (Scopolia carniolica Jacq.) та цибулі
ведмежої (Allium ursinum L.) - рослин, занесених до Червоної книги України. Але не тільки цим славиться товтра "Велика Бугаїха". Унікальність її ще й в тому, що
висота становить 409 метрів над рівнем моря. А це означає, що саме товтра "Велика Бугаїха" - найвища географічна точка поверхні Хмельницької області і одна з найвищих у Медоборах (товтрах) взагалі. Унікальність цієї
товтри на цьому не закінчується. Виходить, що протягом
1917-1939 років "Велика Бугаїха" була найвищою точкою поверхні України. (Крим тоді був у складі Російської Федерації). Лише після возз’єднання західноукраїнських земель Закарпаття, Північної Буковини, Південної
Бессарабії в єдиній державі 1939-1945 років пальма
першості найвищої точки перейшла до Говерли в українських Карпатах. Отже геологічний інтерес туристів до
Великої Бугаїхи можна поєднати з цікавими історичними фактами та мальовничими пейзажами [8].

Таблиця 1.Геологічні пам’ятки природи в Хмельницькій області
Місцезнаходження
Час зарахування
Значення
до заповідного
фонду
Печера «Атлантида»
с. Завалля Кам’янець14.10.1975
загальнодержавне
Подільського р-ну
Печера «МалишкаЛівий берег річки Збруч біля
04.09.1982
місцеве
Киянка»
села Завалля Кам’янецьПодільського району
Смотрицький каньйон
Кам’янець-Подільський р-н,
21.03.1984
загальнодержавне
бере початок у селі Голоскiв,
проходить по території міста
Кам’янець-Подiльський i закінчується у селі Цибулiвка.
Скеля-останець «Голова
Лівий берег р. Дністер, 1 км від
04.09.1982
місцеве
Велетня»
с. Устя
Скеля-останець «Голова
Лівий берег р. Смотрич, 2 км від
04.09.1982
місцеве
Витязя»
с. Устя
Кремінний кар’єр
Лівий берег р. Днiстер,
04.09.1982
місцеве
с. Малинівці
Подільські товтри
Кам’янець-Подільський район
27.06.1996
загальнодержавне
Китайгородське відслоДолина р. Тарнава,
21.03.1984
загальнодержавне
нення
с. Китайгород
Скеля-останець "Соколiв
1.5 км на південний схід від села
04.09.1982
місцеве
камінь"
Княжпіль
Скеля-останець "Бабин
Поле біля с. Колодiївка
04.09.1982
місцеве
писок"
Кам’янець-Подільського району
"Гора Теремець з останцяПоле біля с. Колодіївка
04.09.1982
місцеве
ми"
Розріз субочської свити
Поблизу с. Гораївка
04.09.1982
місцеве
верхнього ордовика
Розріз гораївської свити
Верхня частина яру південно04.09.1982
місцеве
середнього ордовика
східної околиці с. Гораївка
Назва

Розроблено автором за даними [1, С. 128-129; 2, С. 131; 3, С. 19; 9].
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Китайгородське відслонення – геологічна пам’ятка
природи загальнодержавного значення на південнозахідній околиці с. Китайгород Кам’янець-Подільського
району. На території площею 60 га. охороняються розкриті (оголені) унікальні геологічні відкладення, які утворюють прямовисні стінки на лівому березі р. Тернава
(притока р. Дністер). Китайгородська стінка – єдиний в
межах Східно–Європейської платформи міжнародний
еталон вендських відкладень протерозойської ери та
один з найповніших в світі розрізів відкладень силуру та
девону палеозойської ери. На відкладеннях венду (15 м)
та нижнього кембрію (4,6 м) розташовані силурійські
(60 м) та девонські породи. Вік відкладень – 400-600
мільйонів років, вони містять численні рештки викопних
рослин і тварин. Пам’ятка входить до заповідної зони
національного природного парку «Подільські Товтри»,
має важливе геологічне, палеонтологічне значення, є
опорною для пізнання геологічної історії і ключовою
для розробки ярусної геологічної шкали південного заходу Східно-Європейської платформи. Китайгородське
відслонення є цікавим об’єктом не тільки для науковців,
а і для мандрівників, що прагнуть отримати естетичну
насолоду від оточуючих ландшафтів, адже не дарма
пам’ятка брала участь у конкурсі «7 природних чудес
України».
В Подільських Товтрах вже діють і постійно створюються нові туристичні маршрути: піші та кінні, водні, лижні, автомобільні та велосипедні. Серед них одно- та багатоденні, пізнавальні й оздоровчі, з виїздами на конях і плаванням на човнах, риболовлею і полюванням та, звичайно,
з відвідуванням мінеральних джерел і здравниць, природних та історичних пам’яток [6].
Окремими ресурсами для геологічного туризму виділяються печери, розташовані на території національного
парку Подільські Товтри. Печера Атлантида знаходиться на лівому березі Збруча поблизу с. Завалля. Цікавість
туристів можна привернути розповіддю місцевого народного переказу, який оповідає, що колись над скельною товщею стояла церква, яка одного дня "завалилася"
під землю в карстове провалля, після чого село було
прозване Заваллям. Однак, власне карстова печера і відкрита у стінці місцевого закинутого гіпсового кар’єру
(висотою 18 м) у 1969 р. спелеологами Київського Палацу піонерів (керівник В. Я. Рогожніков). За особливостями й скульптурною красою будови й справжніми розсипами гіпсових кристалів першопрохідцями печеру
названо "Атлантида".
Печера має три поверхи і складається з кількох дуже
великих залів, з’єднаних сіткою вузьких ходів. Площа
залу "Динамо" сягає 400 м², а висота — 12 м. У залах
трапляються велетенські кам’яні брили провальногравітаційного походження. Найбільший середній Магістральний поверх з залами й гротами розташований на
1,0—1,5 м вище нижнього "Підвального ярусу" і на 5—9
м нижче верхнього "Перехідного ярусу". Верхній ярус
— це лабіринт високих (до 5,0 м) та вузьких ходів, ними
можна по верху перейти з однієї магістралі в іншу. Загальна довжина печери становить 2525 м. В Атлантиді
збереглися надзвичайно гарні гіпсові кристали, окремі з
яких за розмірами сягають 1,5 м. Спелеологи називають її
справжнім підземним мінералогічним музеєм України [11].
Печера "Атлантида" є комплексною геологічною
пам’яткою природи, яка має велику наукову та естетич-

ну цінність, а також важливе туристичне значення. «Атлантида» - найпопулярніший спелеотуристичний об’єкт
Хмельниччини. По печері діють такі туристичні маршрути - ознайомчий, детальний, максимальний, екстремальний та релакс [14].
Поблизу Атлантиди розташовані менші гіпсові печери Хмельниччини - Малишка-Киянка (73 м), Цапова
Дюра (40 м) і Ново-сілка (20 м) [11].
На території Хмельницької області простягається частина національного природного парку «Дністровський
каньйон», який є одним з семи природних чудес України. Унікальність Дністровського каньйону перш за все в
тому, що він немов посібник із геології та історії створення нашої Землі. На стінах каньйону як у розрізі видно
усі осадові нашарування, що накопичувались в ті давні
часи, коли на даній території розташовувалося море [12].
Проте, територія природного парку використовується
зазвичай для рекреації на берегах р. Дністер та для спортивного туризму, екскурсії ж з метою пізнання геологічної цінності каньйону практично не проводяться, що
перешкоджає області отримувати максимально можливі
доходи від туристичної діяльності.
Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного
значення «Смотрицький каньйон» - глибока вузька долина р. Смотрич із стрімкими схилами i унікальними
виходами на денну поверхню силурійських вапняків.
Загальна площа пам’ятки становить 80,0 га [5]. Каньйон
- мальовничий витвір природи, який зберігає історикоархітектурні пам’ятки на території національного природного парку: в Городоцькому районі - 12, Чемеровецькому - 26, Кам’янець-Подільському - 60 та в самому
місті Кам’янці - 205. Починається Смотрицький каньйон
За 10 км перед Кам’янцем-Подільським, там же - постійні та сезонні водоспади, реліктові рослини на берегах
і на скельних утвореннях. Каньйон простягається містом
Кам’янець-Подільський, куди спрямовані постійні туристські потоки з метою відвідання фортеці. Цим фактом
можна скористатися для становлення геологічного туризму, адже паралельно із розвитком пізнавальних маршрутів на основі історико-культурних пам’яток, можна
пропонувати екскурсії на геологічну тематику до Смотрицького каньйону.
Висновки. Отже, геологічний туризм на території
України знаходиться в зародковому стані. Це твердження стосується як практичного аспекту, тобто реалізації
геологічних маршрутів, так і теоретичних досліджень у
галузі геотуризму. Наша країна володіє широкими можливостями розвитку подорожей з метою ознайомлення з
геологічною історією планети. Зокрема в Хмельницькій
області знаходяться унікальні геологічні об’єкти, які не
мають аналогів у всьому світі. Цей факт обумовлює перспективи розвитку геологічного туризму не тільки на
регіональному або державному рівні, а й на світовому.
Для прискорення розвитку вітчизняного геотуризму слід
звертати увагу на закордонний досвід створення геопарків, проведення ґрунтовних досліджень такого напрямку
туризму як геологічний, інформування громадян про
цікаві геологічні пам’ятки країни шляхом видання спеціалізованих журналів, розміщення інформації в ТІЦ, на
спеціалізованих туристьких сайтах. Геологічний туризм
– це чудова можливість для покращення стану економіки Хмельницької області, адже він не потребує особливих затрат на розбудову туристичної інфраструктури, а
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вимагає лише природної туристсько-ресурсної бази,
якою Хмельниччина володіє в достатній мірі, а також
прийняття заходів з метою популяризації геологічних
маршрутів.
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The article is devoted to the development of geological tourism in Ukraine, in Khmelnitsky region as example. Theoretical aspects of geological tourism and potential for its development in the region are investigated.

Опанасюк К. І.
ГЕОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ НА ЖИТОМИРЩИНІ
Актуальність дослідження. Туризм, зокрема на
регіональному рівні, набуває все більшого значення
завдяки своїй динамічності та масштабності. Розвиток
туристичної сфери сприяє економічному зростанню,
підвищенню якості життя населення, культурному
збагаченню. Геологічний туризм, який є порівняно
молодим для України, має на меті звернути увагу любителів активного і пізнавального відпочинку на природну унікальність території нашої країни, зокрема
Житомирщини, для якої характерні геологічна строкатість, висока естетична та пізнавальна цінність
окремих геологічних феноменів.
Постановка проблеми. Туризм в Житомирській
області є одним із головних чинників соціально-економічного добробуту, охорони навколишнього середовища з метою використання в рекреаційній діяльності, збереження соціокультурної самобутності.
Природно-рекреаційні ресурси Житомирщини є основою туристської привабливості регіону. Зокрема, слід
звернути увагу на унікальні геологічні об’єкти даної
території, які мають значний потенціал для розвитку
специфічного і досить нового виду туризму − геологічного.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням геологічного туризму на Житомирщині
займались Корбут Г.О., Вискушенко А. П., Павловський В.А., Памірський П.М. Вивченням геологічних
пам’яток України займаються Гриценко В., Деревська
К., Константиненко Л. Значну роль геологічним дослідженням як складовій туристсько-краєзнавчої роботи приділяв Крачило М.П.

370

Мета статті. Аналіз особливостей геологічної будови території Житомирщини як важливого туристсько-рекреаційного ресурсу, визначення ролі геологічних пам’яток для туристсько-рекреаційної привабливості регіону.
Виклад основного матеріалу. Геологічний туризм – це перш за все науково-пізнавальний вид туризму. Особливістю його є поєднання активної рекреаційної та науково-пізнавальної діяльності. Метою
геологічного туризму є не лише ознайомлення з навколишнім середовищем, естетична насолода від споглядання мальовничих ландшафтів, але й наукові дослідження, спрямовані на вивчення геологічної будови,
корисних копалин території.
Своєрідна геологічна будова території Житомирщини, багатство корисних копалин, за що її часто називають «уралом в мініатюрі», створили сприятливі
умови для розвитку геологічного туризму в регіоні.
Територія Житомирської області в геоструктурному відношенні знаходиться майже повністю в межах
північно-західної частини Українського кристалічного щита, який є складовою частиною Східно-Європейської платформи, і складається з твердих докембрійських порід і гранітів, лабрадоритів, гнейсів та ін.,
які в багатьох місцях виходять на денну поверхню.
Область розташована переважно на ВолиноПодільському блокові [3, c.18].
Основним чинником розвитку геологічних екскурсій в регіоні є характерна для території Житомирщини
наявність відкладів всіх періодів геологічної історії і
численних виходів їх на поверхню.

Одним із найбільш цінних природних рекреаційних ресурсів є Словечансько-Овруцький кряж – геологічне диво, унікальний дендропарк, де природа поєднала мальовничі скелі, незамулені річки, каньйони,
ліси. Великий інтерес для дослідників становить походження лесу на кряжі. Протягом мільйонів років
Словечансько-Овруцький кряж не вкривався морем і
завжди залишався піднятою частиною суші. Тут зростала субтропічна рослинність, деякі представники
якої є там і нині, зокрема азалія, скельний дуб, папороті тощо.
Словечансько-Овруцький кряж є унікальним для
переважно низовинного Полісся та являє собою пасмо, подібне до височини, яке простягається загалом
на 60 км у широтному напрямку і має ширину від 5
км на сході до 14-20 км на заході. Його загальна площа складає 503 100 [5, c. 91].
Про це диво природи відомий дослідник Полісся академік П.А. Тутковський писав: «…СловечанськоОвруцький кряж з його оточенням був довгий час якоюсь
легендарною, таємничою країною, про яку існували лише
чутки та перекази… Ця країна містить у собі знамените
скупчення оригінальних, своєрідних, почасти величних,
особливо геологічних і географічних явищ – ціле скупчення чудес природи, що нагадує в мініатюрі знаменитий
Єллоустонський парк…» [4, c. 39].
Щодо етнокультурної цінності природної пам’ятки
слід зазначити, що територія кряжу є історичним
центром утворення древлянських племен. В межах
Словечансько-Овруцького кряжу знаходяться такі
туристичні центри, як Овруч (головні туристичні
принади − пам’ятка архітектури та містобудування
національного значення церква Св. Василія, монастирські споруди з дзвіницею XII-XX ст.); Коростень
(парк культури і відпочинку ім. Островського, в якому розташовані Ольжині купальні, військовоісторичний об’єкт «Скеля» − катакомби часів Великої
Вітчизняної війни, виставка воєнної техніки); Словечно (Музей партизанської слави) тощо.
Геологічна пам'ятка природи «Камінне село» − загублена на Поліссі чудернацька місцинка, так званий
український стоунхендж − привертає не меншу увагу
туристів. Це скупчення величезних кам’яних валунів
посеред лісу поблизу села Рудня Замисловицька
Олевського району. Дивовижні валуни нагадують за
формою сільські хати, церкву. Найбільш популярним
серед відвідувачів є Божий Камінь.
За легендою, тут колись було справжнє село, через
яке йшов бідний подорожній. Він попросив у когось із
селян хліба, а коли той грубо відмовив, перетворив
все і всіх на камінь. То був сам Господь… [6, c. 6263]. На думку дослідників, валуни утворились після
сходження льодовика зі Скандинавії і набули своєї
сучасної форми внаслідок процесів вивітрювання. До
геологічної пам’ятки туристи можуть дістатись лише
лісовою дорогою, яка в теплу бездощову погоду знаходиться в досить гарному стані.
Високій атрактивності території Житомирщини в
значній мірі сприяють мальовничі скельні масиви,
зосереджені в основному у Житомирському районі.
На території Житомира річка Тетерів розмила глибокий каньйон. Чотири величні стрімчаки на правому
березі річки представляють неповторний ансамбль [1,

с.18]. Це скельний масив «Чотири брати», складений
гранітами житомирського комплексу. Він раніше був
відомим об’єктом скелелазіння. До будівництва Житомирського водосховища тут проводились офіційні
змагання зі скелелазіння, а після затоплення територій
скеля височить над рівнем води лише на 10 м і сильно
поросла лісом, тому скелелазіння перенесли в інші
райони, зокрема скельні масиви «Архів», «Утюг»,
«Заборонена зона» та ін.
Не менш привабливим туристичним об’єктом є
скеля «Голова Чацького», розташована на лівому березі річки Тетерів в одному із районів Житомира –
Корбутівці. Ця скеля із сірого граніту висотою 30 м є
символом міста Житомира. Геологічна пам’ятка окутана багатьма легендами, одна з яких розповідає про
нещасливе кохання лицаря, який дізнавшись про зраду коханої, зірвався зі скелі верхи на коні. З тих пір
частина скелі нагадує за формою людську голову. Тут
обладнано декілька скелелазних маршрутів, які користуються великою популярністю серед любителів
активного відпочинку.
Оригінальним за формою і надзвичайно мальовничим об’єктом геологічного туризму є скеля
«Кам’яний гриб», яка розташована на лівому березі
річки Случ на околицях м. Новоград-Волинський.
Скеля утворена внаслідок вивітрювання двох брил
рожевого граніту. Дана пам’ятка має високе естетичне
значення і є об’єктом геологічних екскурсій.
Об’єктами геологічного і велосипедного туризму є
скеля Крашевського разом з водоспадом Вчелька.
Скеля розташована в урочищі Шумськ Житомирського району, на правому березі річки Гнилоп’ять. Це
пірамідоподібний гранітний моноліт висотою 40-45 м.
Він складений сірим дрібнозернистим гранітом житомирського типу і розбитий тріщинами. Процеси вивітрювання зробили скелю надзвичайно живописною і
величною [2, с. 36].
Каскад водоспадів Вчелька складається із трьох
уступів загальною висотою до 10 м в руслі річки Гнилоп’ять, їх довжина 60-80 м, ширина до 40 м. Береги
річки являють собою стрімкі скелі висотою 6-10 м.
Водоспад розташований в 100 м за течією річки від
скелі Крашевського і може бути єдиним комплексом.
Каскадні водоспади рідкісні для зони Полісся, об’єкт
має живописний та естетичний вид. Екологічний стан
пам’ятки природи задовільний [9].
Прихильники активного туризму відвідують цю
територію, щоб помилуватись винятково мальовничими ландшафтами, які мають високе естетичне значення.
Ще одним туристично привабливим геологічним
об’єктом на території Житомирщини є скельний масив в селі Нова Рудня Житомирського району.
В Новій Рудні береги річки Тетерів обрамляють
урвисті скелі. Надзвичайно живописні з химерними
обрисами, вони утворюють каньйон, в якому тече річка. Ці темно-сірі скелі вздовж Тетерева, які обросли
чагарниками та поодинокими деревами, а також водяний млин, утворюють мальовничий куточок природи
[2, с.36].
В північно-західній частині Українського кристалічного щита знаходиться Коростенський магматичний комплекс, який включає темно-червоні, майже
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чорні, граніти, габро-монцоніти і габро, які переливаються всіма кольорами райдуги, а також лабрадорити
[1, c. 35].
Значні перспективи для розвитку геологічного туризму має територія міста Коростень, де знаходяться
відомі скелі «Баранячі лоби», «Ольжині купальні»,
«Велетенські котли».
Надзвичайно популярним серед жителів міста Коростень, а також туристів, які приїжджають його відвідати, є парк імені Островського. Він розкинувся на
обох берегах річки Уж, що протікає в цій місцині через каньйон, який являє собою тридцятиметрову кручу. Найбільш маловничим куточком парку є Ольжині
купальні – поєднання кількох брил рожевого граніту,
напівпокритих водами річки.
В парку відслонюються граніти рапаківі рожевосірі, червонувато-рожеві та бурувато-червоні різнозернисті, переважно дрібно-середньозернисті, овоїдні та
майже безовоїдні з різним вмістом рогової обманки та
біотиту. Досить поширені структури графічного проростання [7].
Народні легенди та повір’я розповідають, що в X
столітті на місці Коростеня існувало древлянське поселення Іскоростень, в якому правив князь Ігор. Його
дружина, княгиня Ольга, часто купалась в тому місці,
де нині знаходиться центральна частина парку і встановлений знак «Ольжині купальні». Форми скель дійсно нагадують ванну. Жила княгиня на лівому березі
Ужа, тому обрала для купання саме цей чарівний куточок природи. Місце надзвичайно мальовниче і привертає увагу значної кількості рекреантів. Купальні є
геологічною пам’яткою місцевого значення.
З підвісного мосту, який збудований в парку над
Ужем, можна побачити кілька скель, які прикрашають
місцевість і мають власні назви − «Велетенські котли», «Баранячі лоби», «Плечі Перуна». Скелі складаються з червоного граніту раннепротезойскої материкової ери. Вони мають згладжені форми, що обумовлено дією льодовика. Ці скелі мають наукове, історичне та естетичне значення, є мінералогопетрографічними пам'ятками України. За часів крейдяного періоду територію Коростеня заливало море,
свідками якого є відкладення кременю з відбитками
тварин (переважно раковини молюсків) [8].
Перейшовши міст, туристи та екскурсанти можуть
ознайомитись з природними печерами, в яких за часів
Великої Вітчизняної війни були прорубані підземні
катакомби для розміщення військового штабу Генерала Карбишева. Це був командний пункт Коростенського укріпрайону № 5 так званої «лінії Сталіна».
Цей найвідоміший туристичний об’єкт в Коростені,
під назвою «Скеля», кожного року приймає значну
кількість екскурсантів.
Надра Житомирської області багаті на різноманітні корисні копалини. На території ВолодарськВолинського району видобувають коштовне каміння,
зокрема, бурштин, гранати, топази тощо. Тому в смт
Володарськ-Волинський створено Музей коштовного
і декоративного каміння, який є надзвичайно популярним серед екскурсантів. Тут експонують декоративно-облицювальне каміння, кварц, дорогоцінні мінерали, зокрема берили, топази тощо.
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Геологічний туризм в Україні, зокрема на Житомирщині, перебуває нині в зародковому стані. Житомирщина завдяки надзвичайно різноманітній строкатій геологічній будові і багатим на корисні копалини
надрам має значні перспективи для розвитку саме
цього виду туризму. Головними особливостями геологічного туризму є мікс активного відпочинку і значного науково-пізнавального навантаження. Під час
геологічних подорожей територією Житомирської
області туристи мають змогу ознайомитись з геологічною будовою території, яка є в своєму роді унікальною, адже тут представлена «мозаїка» порід усієї геологічної історії. Виходи на поверню гірських порід у
вигляді скельних масивів є одним із найголовніших
чинників ландшафтної атрактивності території, яка є
основою туристсько-рекреаційної привабливості.
Мальовничі скелі, дивовижні валуни, каньйони річок Житомирщини формують живописні ландшафти,
які привертають увагу любителів відпочинку на лоні
природи.
Головними завданнями геологічного туризму є залучення до активного, корисного, раціонального використання вільного часу, підкреслення ролі екологічної стійкості туризму, популяризація активних форм
відпочинку.
До основних цілей геологічного туризму Житомирщини належать:
- охорона та збереження унікальних геологічних
об’єктів;
- забезпечення доступності об’єктів геологічного
туризму: модернізація транспортної інфраструктури,
створення туристичних вказівників на під’їзних шляхах;
- популяризація та заохочення до науковопізнавальних геологічних турів серед внутрішніх
(школярів, студентів тощо) та іноземних туристів;
- підвищення туристичної поінформованості про
об’єкти геологічного туризму Житомирщини: позначення геологічних пам’яток в туристичних путівниках, реклама в засобах масової інформації, зокрема на
туристичному порталі регіону;
- забезпечення дотримання принципів стійкого
(збалансованого, сталого) розвитку геологічного туризму, тобто такого розвитку, який спрямований на
задоволення туристів у теперішньому часі, враховуючи потреби наступних поколінь та ін.
Тенденція надання переваги активним формам туризму дозволяє зробити висновок, що геологічний
туризм в майбутньому знайде значну кількість прихильників не лише серед дослідників, фахівців, але й
серед туристів та екскурсантів, метою яких є активний і водночас пізнавальний відпочинок.
1. Бондарчук В.Г. Геологические памятники Украины. − Киев: Радянська Украина, 1961. − 80с.
2. Геологические памятники Украины: Справочникпутеводитель/ Коротенко Н.Е., Щирица А.С., Каневский А.Я. –
К.: Наук. думка, 1987. – 156 с.
3. Костриця М.Ю. Географія Житомирської області. – Житомир: ВКО «Газета «Житомирський вісник», 1993. – 200 с.
4. Костриця М.Ю. Рідний край. – СМП «Житомир-РІКОПРЕС-РЕКЛАМА», 1994. – 192 с.
5. Олійник Я.Б., Стецюк В.В. Природні та етнокультурні феномени України. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 215 с.

6. Чотири мандрівки Житомирщиною: Путівник/ Авт. тексту
і фотогр. Д. Антонюк. – К.: Грані-Т, 2008. – 72 с.
7.Науково-популярний журнал про геологію України:
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8.Офіційний
сайт
міста
Коростеня:
http://www.korosten.in.ua/korosten-istoriko-turistichniytsentr/turistichniy-marshrut-po-mistu
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GEOLOGICAL TOURISM IN ZHYTOMYR REGION
In the article the geological features of the territory of
Zhytomyr region are analysed as a promising resource for
the development of the tourist and recreational activities.
It is noted that there is a considerable number of unique
geological sites in the region. It is marked the importance
of the natural geological monuments for the excursion
activity.

Первунина А.В., Макарихин В.В.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ РАРИТЕТЫ КАРЕЛИИ – ВАЖНЕЙШАЯ ГРУППА ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В конце XX века северо-западная часть России,
сложенная большей частью кристаллическими породами Фенноскандинаского щита, считалась неперспективной с точки зрения поисков окаменелостей,
свидетельствующих о ранних этапах развития жизни
на планете. Однако еще в середине XIX века профессор Санкт-Петербургского университета П.А. Пузыревский (П.) обратил внимание на странные текстуры
карбонатных горных пород, вскрытых горными выработками в районе современного города Питкяранта. В
литературе американских исследователей Пузыревский обнаружил описание аналогичных построек,
названных авторами Eozoon canadense. Проведя сравнительный анализ и изучив характер залегающих
толщ, П. пришёл к выводу об идентичности возраста
горных пород Канады и Карелии. Несмотря на продолжающиеся впоследствии споры специалистов о
происхождении эозоон, выводы профессора о древнейшем возрасте тех и других образований оказались
правильными.
Сегодня палеонтологические объекты в древнейших горных породах установлены практически повсеместно на территории Республики Карелия. Постановлениями региональных законодательных органов некоторые из объектов объявлены геологическими памятниками природы, а наиболее значимые из
них включены в Международный список охраняемых
природных территорий ProGEO.
Большая часть органических остатков, изученных
сотрудниками Института геологии Карельского НЦ
РАН, относится к отделу Litophyta (фитогенные или
циано-бактериальные постройки, т.е. фитолиты), в
который входят строматолиты и онколиты. Прослеженное вертикальное и горизонтальное распределение выявленных родов и видов позволило более детально расчленить отдельные подразделения региональной стратиграфической схемы, выделив слои с
фитолитами. Разрезы, содержащие строматолиты и
онколиты описаны и признаны как типовые. Наиболее
полно изучена карбонатная часть ятулия (онежский
горизонт) на территории Сундозерско-Пялозерской
стратотипической площади, где в дополнение к
имеющимся обнажениям пройден также ряд скважин
картировочного бурения.

В основании горизонта (нижнеонежский подгоризонт) встречены проблематичные постройки, отдаленно напоминающие кубки археоциат. Эти породы
объединены в «слои с Lukanoa» по названию описанного рода. Выше них залегают «слои с Nuclephyton»
содержащие первые — древнейшие в России столбчатые строматолиты. Далее – «слои с Sundosia», в которых встречены помимо рода-индекса также Carelozoon metzgerii и Parallelophyton raigubicum. Верхняя
часть подгоризонта представлена «слоями с Omachtenia kintsiensis». В них кроме вида-индекса представлены желваковые строматолиты Colleniella palica,
самые крупные столбчатые постройки нижнего докембрия Colonnella carelica и описанные ранее А.Т.
Метцгером министроматолиты Carelozoon jatulicum.
Для данных слоёв характерно также присутствие
крупных онколитав Palia septentrionalis.
Типовой разрез «слоёв с Butinella» (верхнеонежский подгоризонт) вскрыт доломитовым карьером на
Южном Оленьем острове в Онежском озере. Здесь
описаны три вида бутинелл, министроматолиты Klimetia, пластовые строматолиты Stratifera ordinata,
крупные караваеобразные постройки Paniscollenia
clivosa и др. а также многочисленные и разнообразные онколиты.
Разрез карбонатного ятулия венчают «слои с Calevia ruokanensis», для которых помимо вида индекса
характерно также присутствие послойно распределяющихся министроматолитов Djulmekella sundica.
К сожалению, современное состояние этих и многих других геологических объектов, значимых как для
науки, так и для общего познания природы, оставляет
желать лучшего. Некоторые из объектов стали недоступны из-за бессистемной застройки побережья озёр и
рек, другие – зарастают или обрушиваются в результате выветривания. Составленные паспорта первых
наиболее важных геологических памятников природы
и подготовленные в этой связи официальные указания
и рекомендации в большинстве своём так и остались
на бумаге. Необходимо использовать тот небольшой
положительный опыт сохранения редких природных
объектов, который к счастью имеется не только в зарубежных странах, но и в России.
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Пилипенко Д.О.
ПРО СТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
Вже багато років в Україні розвивається
геологічний туризм, вагому частку якого займає
палеонтологічний туризм. Численні палеонтологічні
об’єкти складають величезний потенціал для розвитку.
Фактично
зусилля
та
воля
кількох
цілеспрямованих
людей
здатна
перетворити
палеонтологічний туризм з несистемного приватного
формату в налагоджене масове явище, яке буде приносити користь всім учасникам цього процесу. В цьому можна переймати досвід таких країн як Німеччина,
США та Франція [мал.1].
Для підвищення інтересу серед широких верств
населення до палеонтологічних маршрутів в Україні
необхідно додавати елементи фосіл-туризму. Іншими
словами, надавати палеотуристам можливість збору
скам’янілого матеріалу. В багатьох місцях, зокрема,
пов’язаних з палеонтологічними пам’ятниками, збори
не можливі як через відсутність скам’янілостей для
аматорських пошуків, так і через заборону згідно охоронних законів України. Таким чином виникає потреба під час маршруту в створенні штучних умов для
збору скам’янілостей або інших геологічних
(мінералогічних, літологічних) зразків [таб.1]. Згідно
неформального опитування, яке проводив автор, бажання знайти самому справжню скам’янілість (фактично, сувенір) є вирішальним для більшості
палеотуристів при виборі маршруту.
На даний момент найбільший інтерес до
палеонтологічних маршрутів проявлений з боку
органів влади Автономної республіки Крим. Цей
регіон багатий на різноманітні геологічні маршрути
[2].
Зокрема,
існує
зацікавленість
з
боку
представників Міністерства курортів і туризму
Автономної Республіки Крим щодо підтримки
палеонтологічного туризму як альтернативним туристичним маршрутам на Кримському півострові.Також
інтерес проявлений з боку муніципалітету Євпаторії.
Останні роки це місто впроваджує амбітну програму
розвитку туристичної індустрії, нещодавно в
європейському конкурсі «BestPracticeAward» місто
отримало нагороду за видатні досягання у
відродженні приморських міст [1]. Не дивлячись на
серйозні успіхи в цьому напрямку, місто має певні
обмеження рекреаційного ресурсу (є море, але гори на
відміну від Південного берегу Криму відсутні). Тому
на інтерес міської влади про альтернативні туристичні
маршрути команда ентузіастів відгукнулась з ідеєю
створення штучного палеонтологічного маршруту в
Євпаторії.
Атракціони на відвалах кар’єру
На базі відвалів вапнякового кар’єру в околицях
міста Саки, що неподалік від Євпаторії, можливо
створити штучний об’єкт палеонтологічного туризму.
Породи, якими складені поклади черепашняка,
відносяться до пізнього неогену. Черепашки двостулкових молюсків дрібні та перетерті до стану детриту.
Відомі рідкісні знахідки скам’янілих риб та черепах[мал.2]. Зараз заплановано, як мінімум, два
палеонтологічних атракціони, які мають стати головною частиною палеонтологічного маршруту:
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I. Пісочниця майбутнього палеонтолога - атракціон
«Розкопки»
Передумовою
створення
штучних
об'єктів
палеонтологічного туризму став успішний досвід
проведення
серії
дитячих
атракціонів
«Палеонтологічні розкопки» під час мінералогічних
виставок «Україна самоцвітна» (галерея «Лавра»,
Київ), на палеонтологічних тижнях «Камінціта
кісточки»(в
дитячому
розважальному
центрі
«Дивосвіт», Оболонь, Київ) [мал.3], в майстер-класах
«Город мастеров» (вулиця Караїмська, Євпаторія,
Крим) [мал.4] тощо. Середній час одного сеансу - 5-10
хвилин, вартість від 20 гривень до 40 гривень. Під час
сеансу дитина обов’язково знайде справжні акулячий
зуб, белемніт та інші скам’янілостей. Ці всі витратні
матеріали потрібно додавати в пісочниці перед початком чергової екскурсії.
Фактично потрібно створити велику пісочницю
під відкритим небом чи навіть криту від дощу та
виїзний атракціон. Зі знарядь праці потрібні – грабельки, щітки та сито.
II. Атракціон «Нумулітова гора»
Враховуючи
територіальну
близькість
з
нумулітовими вапняками околиць Сімферополя та
Бахчисарая, доцільно привезти цілу вантажівку вапняку, з якого можна буде видобувати зразки нумулітів
та супутньої фауни (молюски, краби, рифоутворюючі
організми). Нумуліти (переважно Nummulitesdistans) –
великі (до 5 см та більше) вапнякові черепашки
примітивних організмів форамініфер. З нумулітового
вапняку побудовані піраміди в Гізі. Вік кримських
нумулітів – сімферопольській ярус еоценової епохи
палеогенової системи (понад 40 мільйонів років тому).
Зі знарядь праці потрібні – молотки, долота і засоби особистого захисту (захисні окуляри та рукавички). Формат відвідування
Формування групових відвідувань є першочерговим завданням при зборі відвідувачів палеонтологічного маршруту. Залучення туристів можливо
через стандартну мережу по продажу екскурсій, яка
розвинута в курортних містах під час сезону.Структура екскурсії:
1. Трансфер автобусом Євпаторія – Кар’єр (без
врахування зборів по місту) –25 хвилин.
2. Видача захисного та пошукового споряджання –
15 (хвилин)
3. Екскурсія по відвалам кар’єру – 20 хвилин
4. Відбір зразків з пісочниці та вапнякової гори –
60 хвилин.
5. Прийом захисного та пошукового споряджання
– 5 (хвилин).
6. Трансфер автобусом Кар’єр-Євпаторія (без врахування зборів по місту) – 25 хвилин.
Загальний час екскурсії – 2 години 30 хвилин.
Загальна довжина маршруту без врахування пунктів
зборів по місту -70 км. Під час подорожі на кар’єр
палеонтологічний гід має провести інструктаж з
техніки безпеки. При поверненні потрібно буде

Таблиця 1. Топ-10 українських палеонтологічних маршрутів в Україні та потреба в створенні штучних палеонтологічних
об’єктів, Пилипенко Д.О. , 2013.

розпитати учасників про враження від розкопок, визначити найбільш успішних фосіл-хантерів та їх
знахідки, нагородити всіх дітей дипломами учасника.
При збільшенні потоку туристів виникне попит на
приватні відвідування для тих, хто бажає добиратись
до штучного палеонтологічного об’єкту самотужки.
Для цього потрібно встановити зручний графік роботи в світлу частини доби.
Сезонний палеонтологічний міні-музей
В разі успіху проекту в наступні сезони
палеонтологічний
маршрут
можна
розвивати,
збільшуючи інформаційну структуру. Зокрема, шляхом створення Сезонного палеонтологічного мінімузею.
Мінімальний формат експозиції універсального
типу під відкритим небом може бути представлений у
вигляд кількох антивандальних вітрин. Вітрини мають бути розташовані вертикально до землі у вигляді
інформаційного стенду, захищеного зі всіх боків від
механічного впливу та дощу. Треба передбачити
вентиляційні відтвори та можливість демонтажу по
закінченню туристичного сезону.Вітрини мають пока-

зувати найважливіші етапи в розвитку органічного
світу – палеозойську, мезозойську, кайнозойська ери,
де крім ілюстрацій з текстами були прикріплені
скам’янілі рештки або їх копії.
Музейно-виставковий проект дозволив би привернути додаткову увагу потенційних туристів до
палеонтологічного маршруту, бо інформація про
музеї, як правило, згадується в кожному туристичному довіднику. В цілому, наявність музею сприятиме
позитивному враженню екскурсантів, які обов’язково
розповідатимуть про цеіншим.
Висновок При адміністративній підтримці (та не
чиненні перешкод) з боку місцевої влади штучні
палеонтологічні маршрути можна організовувати в
усіх без виключення великих туристичних центрах та
міських агломераціях (від 300 тисяч мешканців) без
прив’язки до геологічних особливостей місцевості. В
першу чергу подібні проекти будуть сприяти розвитку
дітей шкільного віку та мають бути доступні
фінансово для їх батьків.
1.Стаття «Недостаток ландшафта курортная Евпатория
заменяет креативом и правильным позиционированием, – А.
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Лиев»:
http://crimea.gov.ua/novosti/nedostatok-landshaftakurortnaya-evpatoriya-zamenyaet-kreativom-i-pravilnimpozitsionirovaniem-a-liev
2. В.В. Аркадьев, "Геологическиеэкскурсии по Крыму",
Санкт-Петербург, 2010

Dmytro Pylypenko. ABOUT CREATING ARTIFICIAL OBJECTS PALEONTOLOGICAL TOURISM
Describes the idea of ofcreating artificial paleontological objects to organize group paleontological
routes.Examples of two main paleontological attractions
for children, economic analysis for their implementation.

Пилипчук O., Зур’ян Т., Лихошерстов А., Лохва Я.
СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
В ГЕОЛОГІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Одним із перспективних напрямків діяльності
Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) та Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), що має високий науковотехнічний потенціал, є створення і розвиток геоінформаційної системи геологічної галузі України.
Серед ресурсів геологічного простору особливе місце
посідає природна геологічна спадщина, або геологічні
пам’ятки – свідки давніх геологічних подій, що відбувалися багато мільйонів і навіть мільярдів років тому. Ці
пам’ятки природи (наші зарубіжні колеги називають їх
geosite або landmarks) при руйнуванні не можуть бути
відновлені і тому потребують найуважнішого і найдбайливішого ставлення. В усьому світі люди стали розуміти
важливість збереження природних феноменів, які дозволяють пізнати й розшифрувати історію Землі. Їх намагаються вивчити, зберегти від руйнування та залишити для
нащадків.
Облік, вивчення й збереження геологічних пам'яток,
розвиток геологічного туризму, популяризація геологічних знань серед широких кіл громадськості є традиційними напрямками діяльності геологічних служб розвинених країн Європи і світу (нещодавно до їх асоціації увійшла і Державна служба геології та надр України).
В Україні вивчення геологічних пам'яток також має
свою історію. Створення, супровід, перманентний аналіз
бази даних геологічних пам'яток України стали однією з
основних складових робіт, які виконуються в УкрДГРІ в
рамках тематики зі збереження геологічної спадщини
нашої держави. На даний момент в базі налічується 642
об'єкта, які тим чи іншим чином представляють інтерес в
якості геологічної спадщини нашої країни. Всі об’єкти
описані з урахуванням певної форми, відповідної до загальноприйнятих міжнародних стандартів, класифіковані та
відображені на електронних картах засобами геоінформаційних систем (ГІС).
Тип пам'ятки характеризує різну геологічну інформацію, яку він уособлює з урахуванням нової, розробленої
нами спеціально для бази даних класифікації. Характер
візуалізації геологічних пам'яток в природі вказує на форму, у вигляді якої він виходить на денну поверхню. Це
може бути одиночний об'єкт – урвище, кар'єр, скеля. Крім
того, це можуть бути поєднання природних відслонень
гірських порід різного характеру, аж до об'єднання їх в
заказники, заповідники чи національні природні парки.
Геологічний опис об'єктів дозволяє зрозуміти їх смисловий зміст відповідно до їх типу. У геоінформаційній базі
даних вказані унікальні характеристики по кожному об'єкту, які, по суті, й позиціонують їх як геологічні пам'ятки.
В УкрДГРІ розробляються туристичні маршрути геологічного змісту, ведеться робота з популяризації геологічних природних об'єктів, шукаються можливості ство-
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рення геопарків на теренах України. Роботи вже зроблено
дуже багато, але й багато чого ще необхідно зробити.
Вже зараз зрозуміло, що однією з основних проблем,
що стосуються геологічних пам'яток, є інформованість
населення про наявність на їх території об'єктів геологічної спадщини. Адже далеко не завжди, попри те, що
об'єкт має велике наукове значення, або ж корінні виходи
порід певного віку можна побачити тільки у нас на Україні (і ще буквально в двох-трьох точках світу), такі об'єкти
охороняються державою. І люди просто не знають, які
дивовижні і рідкісні породи знаходяться у них під ногами.
Вирішити проблему популяризації геологічних пам'яток серед населення, ми сподіваємося, допоможе новий
спільний фінсько-український проект «Нарощування потенціалу для створення геоінформаційної системи європейського типу для геологічної галузі України» (ICIGIMI). Проект ICI-GIMI розроблений і впроваджується
Геологічною службою Фінляндії спільно з Державною
службою геології та надр України та Українським державним геологорозвідувальним інститутом. Проект, який
фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії, розпочато в 2011 році, його завершення планується на
кінець 2013 року.
Загальна мета проекту – поліпшити публічний доступ
до геологічної інформації в Україні шляхом створення
геолого-картографічного веб-порталу українською та
англійською мовами. В результаті реалізації проекту геологічна інформація різного типу буде легкодоступна широкому колу користувачів. Веб-портал створюється за
допомогою нових систем управління інформацією й обробки просторових даних, використовуючи програмне
забезпечення GIS. У рамках проекту також здійснюється
навчання персоналу, яке проводять експерти партнерських організацій як в Україні, так і в Фінляндії. Спосіб
проведення навчання у вигляді тренінгів сприяє набуттю
досвіду та формуванню навичок у наших експертів для
подальшого розвитку професійних геоінформаційних
систем.
Відомо, що завдяки роботі багатьох геологів у всіх регіонах України, за завданням і за сприяння Держгеонадр,
Український державний геологорозвідувальний інститут
видав нове, чотирьохтомне видання «Геологічні пам'ятки
України» у співавторстві В.П. Безвинного, С.В. Білецького, О.В. Боброва та ін., за редакцією В.І. Калініна, Д.С.
Гурського, І.В. Антакової [1] яке, на відміну від попереднього видання 1985 року [2], має більш яскраве оформлення і видане українською та англійською мовами. Нове
видання стало вагомим кроком у популяризації геологічних пам'яток у незалежній Україні, оскільки попереднє
видання «Геологические памятники Украины» Н.Є. Коротенко і О.С. Щириці вийшло ще в той час, коли Україна
входила до складу Радянського Союзу. Але навіть це ба-

гатобарвне, двомовне видання розраховане, на жаль, більше на професійних геологів. Тому зараз ведеться активна робота по популяризації геологічних пам'яток і серед
звичайних користувачів, не професіоналів.
Веб-портал, який створюється в УкрДГРІ за сприяння
фінських колег, буде розрахований на різних за інформованістю та професійною підготовкою користувачів. Він
міститиме відомості про геологічну службу України, види
її діяльності, підприємства. Тут можна буде почерпнути
інформацію про мінеральні ресурси України, її корисні
копалини, екологічну інформацію тощо. Також на вебпорталі передбачено розділ «Медіа-центр», в якому планується публікація новин, анонсів конференцій, семінарів,
виставок, а також розміщення друкованих робіт, попередньо опублікованих у фахових виданнях тощо.
Однією з важливих складових веб-порталу стане розділ «Геологічний туризм». До нього планується включити
підрозділи «Геологічні пам'ятки» і «Геологічні маршрути». Також в цьому розділі будуть міститися відомості
про діяльність України у складі ProGEO – Всесвітньої
організації з охорони геологічної спадщини, буде можливість отримати відомості про історію становлення вітчизняної геологічної науки і галузі, ознайомитися з відомими
постатями в геології, геологічними музеями нашої країни.
Окремим розділом планується зробити фото- та відеогалерею.
Аудиторією веб-порталу будуть різні верстви населення, й сподіваємося, інформація, що міститиметься на
цьому ресурсі, буде цікавою і корисною не тільки фахівцям-геологам, але й учням, студентам, звичайним туристам, які подорожують Україною та бажають якомога більше дізнатися про нашу країну.
Для досягнення цієї мети кожен відвідувач сайту зуміє
вибрати пам'ятку, маршрут або область, що його зацікавить, за допомогою пошукової системи за різними критеріями, запропонованими на сайті (рис. 1)
Наприклад, звичайний турист, відправляючись до
Львівської області, хоче дізнатися про місцеві визначні
пам'ятки. Він вибирає на карті район, що його цікавить.
При цьому карта областей України центрується на Львівщині і збільшується в масштабі. Якщо нашого туриста
цікавить, наприклад, Бродівський район, то, збільшивши
масштаб карти, він побачить, що в даному районі знаходяться дві геологічні пам'ятки: скеля «Камінь-Велетень» і
скеля «Кам'яний Триніг». (рис. 2)
Натискаючи курсором на маркер пам'ятки «скеля Камінь-Велетень», у вікні відкривається html-сторінка, на
якій міститься короткий опис, вид і тип пам'ятки, точне
місце розташування з координатами, кілька фотографій, а
також маршрут, яким до нього можна дістатися. На цій
сторінці турист також може почерпнути й іншу інформацію. Наприклад, що поряд з пам'яткою
природи, буквально у 200 м неподалік, розташований
Домініканський монастир XVII-XVIII століть. Побудований він у пишному стилі бароко, має величний вигляд, і
для його відвідин можна замовити екскурсію (рис. 3).
Таку ж докладну інформацію користувач отримає, вибравши другу пам'ятку – «Кам'яний Триніг». І відразу по
карті може прикинути, що розташована ця пам'ятка природи неподалік села Орани, на північний схід від першої
пам'ятки, і відстань до нього складає близько 20 км.

Цю інформацію турист зможе роздрукувати на папері або прокласти маршрут на своєму GPS-навігаторі.Це
стосувалося пересічного туриста. Тепер про учнів.
Вибравши розділ меню «Студентам», спостерігаємо
випадаючий список цікавих геологічних об'єктів, підібраних з освітньою метою, іншими словами – науковотуристичні об'єкти. У Львівській області ми бачимо одразу два об'єкти, підібрані за цим критерієм, розташовані
на півдні області у Сколівському районі. Наша карта
центрується на цьому районі, і ми бачимо, що тут знаходиться всього вісім природних об'єктів. Не всі вони розраховані на студентів. Є серед них і туристичні, і науково-туристичні, і науково-освітні пам'ятки природи. Об'єднує їх район, в якому або поруч з яким вони розташовані. В даному випадку це Національний природний
парк «Сколівські Бескиди». На карті винесені межі парку і точки розташування геологічних пам'яток. В подальшому планується при попаданні на територію розташування Національного природного парку, заповідника
або заказника перехід на більш великомасштабну і докладну туристичну карту із зазначенням місць стоянок,
готелів, кемпінгів, туристичних стежок. Поки ж, натискаючи на кожен з об’єктів, ми також бачимо короткий
опис, вид і тип пам'ятки, а також її розташування на карті з координатами і фотографіями.
Наприклад, натискаючи на «Ямельницькі скелі», користувач має можливість прочитати, що складені вони пісковиками ямненської свити, вік якої 55 млн років, і що ці
пісковики є типовими для даного району. А за 3,5 км по
прямій на північний захід або в 10 км по дорозі знаходиться ще одна геологічна пам'ятка – «Урицькі скелі».
Вони також являють собою ерозійні останці масивних і
грубошаруватих кварцових пісковиків ямненської свити,
переважно сірих і світло-сірих, шари яких під дією тектонічних рухів були поставлені майже перпендикулярно, завдяки чому утворені вертикальні стінки заввишки
до 50 метрів. Серед скель збереглися рештки стін та будівельних конструкцій, які, як вважають археологи, є
залишками давньоруської фортеці Тустань (ХІ-. ХІІІ ст.).
У скелях вирубані гроти, підземні ходи, колодязі. І завдяки цьому Урицькі скелі є не тільки геологічною пам'яткою природи, але й історико-культурним заповідником «Тустань», що має на карті свої кордони і є місцем,
яке часто відвідують туристи.
А південніше, у семи кілометрах від траси с. Корчин,
туристичною стежкою, нанесеною на карту, можна дістатися до ще однієї пам'ятки природи, розташованої на
території національного природного парку «Сколівські
бескиди» – це водоспад Гуркало. Тут вже зовсім інші
породи. Водоспад висотою 4 м приурочений до пачки
окременілих аргілітів нижнього олігоцену, так званого
«крем'яного горизонту», вік якого 35 млн років. Поруч
із водоспадом дуже гарна симетрична антиклінальна
складка, яка свідчить про неотектонічні рухи в даному
районі. Місце дуже гарне, тихе, спокійне і цілком показове для демонстрації геологічного складу порід даної
місцевості. До того ж, поруч із водоспадом в літній час
обладнано літні наметові табори. Місце часто відвідується туристами. (Фото 1.)
А якщо відправитися за допомогою карти на 4 км на
південний захід від південної околиці м. Сколе (по трасі
Київ – Чоп), то можна отримати зовсім інші враження і
відчуття. Це Святославський кар'єр. У стінці покинутого
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Рис. 1. Вигляд розподілу геологічних пам’яток України за областями, на топографічній основі.

Рис. 2. Фрагмент карти на топографічній основі, центрований
на Львівській області.

кар'єру протягом 250 м розкрита товща тонкоритмічного двокомпонентного флішу, характерного для розрізу
верхньої крейди північних структур Скибового покриву
Карпат. Залягання порід моноклінальне, падіння в південно-західному напрямку під кутом 45 градусів. У товщі
чітко простежуються системи тріщин, що свідчать про
переважання північно-східного напрямку тектонічної
напруги при формуванні Карпатського мегапокрову. Типовий розріз тонкоритмічного флішу верхньокрейдового
віку (стрийська свита, 65-75 млн р.). Має наукове значення, є об'єктом екскурсій КБГА (Карпатсько-Балканської
геологічної асоціації) і геологічних практик студентів
Львівського Національного університету (Фото 2).
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Рис. 3. Приклад html-сторінки на прикладі геологічної
пам’ятки природи «Скеля Камінь-Велетень»

І перш ніж потрапити сюди, учні та студенти матимуть можливість побачити на зображеннях та картах
місця, куди вони планують їхати, а також отримати усю
необхідну для їхніх цілей інформацію – візуальну, довідкову, наукову, навчальну тощо.
У розділі «Професіоналам» міститиметься вузькопрофесійна наукова інформація, а також так звана «Експертна зона» (ЕЗ). Тут фахівець матиме можливість перейти на сервіс карт он-лайн і отримати необхідну для
нього професійну інформацію. У цій області сайту користувач зможе на свій вибір подивитись геологічні пам'ятки на геологічній, тектонічній або топографічній карті
України 1:1 000 000 масштабу, а також карті STMR (ци-

фрової моделі рельєфу, створеної у нашому інституті).
Всі карти зроблені за допомогою ГІС, добре читаються і
масштабуються. Мають відповідне їм навантаження і
легенду. Для цієї експертної зони розробляється також
вбудований фільтр-пошук:
- за типом пам'ятки для наукових об'єктів;
- за юридичним статусом об'єктів;
- за геологічною прив'язкою;
- за типом використання.
Так, за допомогою пошукового фільтру користувач
має змогу обрати пам’ятку за типом, якщо, наприклад, з
усієї кількості геологічних пам'яток його цікавлять тільки мінералогічні або стратиграфічні пам’ятки. Критерій
пошуку за юридичним статусом допоможе вибрати об'єкти, які мають статус державного або місцевого значення. Є у базі даних геологічних пам'яток і об'єкти міжнародного значення.
Також на сайті можна буде здійснити пошук за геологічною прив'язкою, наприклад, вибрати всі пам'ятки
тільки Українського Щита (або якогось конкретного
його блоку), або Скибового покриву Карпат, або Волино-Подільської монокліналі. А про пошук за типом використання вже говорилося на самому початку. Це, власне, і є виділення з усього різноманіття природних об'єктів пам'яток, що мають велике наукове або науковопізнавальне значення, чи є примітними туристичними
об'єктами.
Форма зворотного зв'язку, передбачувана структурою веб-порталу, допоможе підтримувати з геотуристами віртуальний зв’язок, і будь-який турист, який скористався сайтом, зможе написати свої зауваження та побажання, додати коментарі та підказки. Наприклад, побувавши на будь-якому з природних об'єктів, геотурист
помітив, що в описі не були враховані деякі види фауни
(для палеонтологічних пам'яток), або існують більш легкі шляхи під'їзду, або він дізнався, що поруч є цікавий
музей або ростуть рослини, занесені до Червоної Книги.
Про все це можна буде написати на сайт за допомогою
форми зворотного зв'язку, і після певної перевірки доповнення та зауваження будуть враховані й опубліковані.
Ми сподіваємося, що реалізація проекту ICI-GIMI, а
саме створення веб-порталу, про який ми досить стисло
поінформували, приверне увагу широкої громадськості
до геологічних об'єктів, пояснить їх цінність і значення.
Адже дуже часто від незнання і нерозуміння цінності
того чи іншого об’єкту трапляються випадки пошкодження і навіть знищення геологічних пам’яток. Безумовно, пропаганда знань про Землю і про країну, в якій
ми живемо, сприятиме зростанню уваги і поваги людей
до геології та бережного і дбайливого ставлення до унікальних витворів природи України.
1. «Геологічні пам'ятки України» В.П. Безвинний, С.В.
Білецький, О.В. Бобров, та ін.;
2. «Геологические памятники Украины» Н.Е. Коротенко,
А.С. Щирица и др.;
3. Н.Г. Люта, І.В. Саніна, Г.Г. Лютий – «Ще раз про геологічні пам'ятки» – науковий журнал «Мінеральні ресурси
України» №1 2012 р.
4. В.О. Мокієць – «Каньйон Гірського Тікичу – геологогеоморфологічна пам'ятка державного значення» – науковий журнал «Мінеральні ресурси України» №4 2011 р.

Фото 1. Загальний вигляд водоспаду «Гуркало».

Фото 2. Загальний вигляд Святославського кар’єру.
E. Pilipchuk, T. Zurian, J. Lohva, A. Likhosherstov CREATION OF MODERN, EUROPEAN TYPE GIS IN UKRAINIAN GEOLOGY
Among of resources in geological space special importance has
natural geological heritage or known as geosites or landmarks. Geosites after the destruction can not be recovered. Scientists are trying
learn them, save them from destruction and preserved for posterity.
Accounting, study and preservation of geosites, development of
geological tourism, promotion of geological knowledge for the
general public are the traditional activities of the Geological Surveys
of Europe and in the world.ё
Creation, maintenance, permanent database analysis of Ukrainian landmarks became one of the main components of work performed in UkrSGRI.
Currently, there are 642 objects in the database, representing as
geological heritage of our country.
Solve the problem of promoting geosites for population, we
hope to help a new joint Finnish-Ukrainian project “Capacity building for Development of European-Type Geo-Information Management Infrastructure in the Geological Sector of Ukraine” (ICIGIMI).
ICI-GIMI project designed and implemented by the Geological
Survey of Finland in cooperation with the State Geological and
Subsurface Survey of Ukraine and the Ukrainian State Geological
Research Institute (UkrSGRI). The project, which is funded by
The Ministry for Foreign Affairs of Finland, started in 2011 and is
ended in 2013.
The overall objective of project - to improve public access to
geological information in Ukraine by creating geological mapping
Web-portal in Ukrainian and English. The project resulted in different types of geological information will be readily available a wide
range of users. The Web portal is created using new information
management and processing of spatial data using the GIS software.
Web portal, created in UkrSGRI, will be designed for different
users, not only to geologists, but also to students, ordinary tourists,
who traveling and want to know more about Ukraine. Also in this
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web-portal user can get information about the mineral resources of
Ukraine, ecology, etc.
And one of the web portal sections will be "Geological tourism." It is planned to include under "Geosites " and "Geological

routes." Also this section will include information about activities of
Ukraine in the ProGEO - World Organization for the Protection of
geological heritage, information about the Geological Museum of
Ukraine, photo and video gallery.

Філатова І.О., Целікова Д. В.
ЗАКАЗНИК «БАЗАЛЬТОВІ СТОВПИ» В ГЕОЛОГІЧНОМУ ТУРИЗМІ
Базальтові стовпи мають велику природну цінність
як достатньо унікальні геологічні пам’ятки. Геологічні
пам’ятки – це відслонення гірських порід і форми земної
поверхні, які найвиразніше ілюструють геологічну будову земної кори і природні процеси, що відбуваються в
ній протягом всієї історії розвитку. Вони мають особливу наукову, а нерідко – культурно-естетичну цінність і
охороняються державою задля збереження для
майбутніх поколінь [5].
В декількох віддалених куточках нашої планети силами природи створені скупчення тисяч базальтових
стовпів правильної геометричної форми. Найбільш
відомими такими геологічними пам’ятками є унікальна
місцевість на північно-східному узбережжі Північної
Ірландії, що отримала назву «Дорога гігантів» або
«Стежка велетнів», ущелина Гарді в Арменії та Башня
Диявола (Девілс-Тау-ер) у Вайомінзі, США [2]. Для розвитку геологічного туризму в Україні важливим є
наявність схожого виходу базальтів у кар'єрах ІваноДолинського родовища.
Актуальність даної статті полягає в тому, що на
сьогодні мотивування подорожей туристів змінюються,
а разом з ними і туристичні дестинації. Через це
відкриття нових місць відпочинку та їх подальше удосконалення є однією з головних стратегій розвитку
туристичної діяльності в Україні.
Мета статті полягає в розгляді туристичних особливостей геологічної пам’ятки «Базальтові стовпи» та
аналізі її перспектив в геологічному туризмі.
Геологічний феномен базальтові стовпи розташовані
в Івано-Долинському родовищі, що розташоване
південніше с. Базальтове Костопільського району
Рівненської області.
Стовпи переважно шестикутні, розміром у поперечному перерізі 0,4-1,2, переважають із товщиною 0,8—
1,0 м, висота — від 3 м до 30 м [3]. Мають властивість
давати прямий рівний розкіл.
Причиною утворення скупчень базальтових колон є виверження стародавніх вулканів. Лава, що вирвалася на поверхню, почала охолоджуватися, в результаті чого на
поверхні базальтових відкладень з'явилися тріщини
(аналогічні тріщини виникають на поверхні висохлого
грунту). Базальтова порода стискалася в об’ємі, характерні
порожнечі поступово поглиблювалися, і через кілька
мільйонів років застигла лава перетворилася на скупчення
чудових базальтових стовпів. Наявні на території України
базальти залягають монолітними лавовими потоками, на
відміну від Івано-Долинського родовища.
Оголення базальтів на Поліссі - це лише невелика
видима частина проявів древнього вулканізму на
Поліссі. Під землею прихований величезний масив базальту потужністю 200-500 м і об'ємом близько 100000
км² (в первісному вигляді цей обсяг був в 2,5-3,0 рази
вище). Він приурочений до Рівненського тектонічному
розлому земної кори на стику між Українським
кристалічним щитом і Волино-Подільської плитою.
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Цей базальт чорного кольору, а після подрібнення,
під впливом повітря набуває сірого відтінку. Це важкий,
твердий, але крихкий кам'яний матеріал. Має наступні
властивості: підвищена кислотність, легка обробка,
розрізається алмазними пилами, температура плавлення вище 800 градусів, при поліровці дає дзеркальний блиск.
Кам'яні вироби з базальту мають широке застосування.
У звіті геологорозвідувальних робіт за 1956 рік є запис, що за розповідями місцевих жителів, які передавалися усно, першовідкривачем покладів базальту став
сільський житель на прізвище Корейчук, але, на жаль,
свідчення щодо дати відкриття родовища відсутні.
Розробка базальтових кар'єрів почалась в 1835 році.
Однак до 1882 року промислового видобутку не було,
місцеві жителі використовували його тільки для своїх
потреб. У 1882-1884 роках родовища експлуатувалися
різними російськими підприємцями, а з 1884 по 1914 рік
- підприємцем на прізвище Вігас.
У період Першої світової війни з 1914 року до 1920
року видобуток не проводився. Тільки у вересні 1920
року, коли західноукраїнські землі увійшли до складу
Речі Посполитої, польські інженери звернули увагу на
український камінь. Польське «Товариство експлуатації
каменоломень» з міста Кракова придбало ці базальтові
території. З цього моменту посилився його видобуток. У
1929 році з Берестовця до станції Любомирськ була прокладена вузькоколійна залізниця, яка дозволила експортувати продукцію з базальту. У каменоломнях працювало вже понад 400 робітників. Щомісяця видобувалося до
10 тисяч тонн каменю, а річна вартість його сягала
1400000 злотих. Основною продукцією була сортова
шашка для покриття доріг, бруківка для мощення вулиць і площ, бутовий камінь для кладки фундаментів і
щебінь. Крім того, окремо виготовлялася мозаїка для
мощення пішохідних доріжок. Відомо, що базальтом з
Івано-Долинського родовища вимощені вулиці і площі
багатьох європейських столиць: Варшави, Парижу, Лондона, Люксембургу, Праги, Відня а також Женеви,
бруківкою були замощені вулиці, що ведуть до Московського Кремля, та Червона площа [6].
В наш час Івано-Долинське родовище складається з
п’яти кар’єрів, чотири з яких досі діють. Видобування
базальтів найактивніше відбувається у другому та четвертому кар’єрах, адже ці дві копальні є основними постачальниками сировини для підприємства. Розробка
родовищ здійснюється без застосування вибухових
робіт. Ныне на Берестовецком и Иванодолинском месторождениях, состоящих из так называемых базальтовых столбов, разработка осуществляется без применения
взрывных работ.
Особливості базальту цього родовища ще не
повністю вивчені. В основному використовують його
для дорожніх покриттів - виробляють щебінь, бут, шашку, бруківку та кам'яну крихту. У будівництві він
використовується для приготування базальто-цементних
виробів, сумішей і розчинів, а також для будівництва

фундаментів різних споруд. В даний час з базальту виготовляють штучні вироби: надгробні пам'ятники, дорожні
бордюри, облицювальну плитку і плитку для художнього гравірування, а також теплозахисне покриття для
космічних кораблів, тканину для пожежних костюмів і
скафандрів, використовують для виробництва турбореактивних двигунів.
За свою історію поліські базальти вивчало багато
українських, російських, польських учених, в числі яких
такі класики геологічної науки, як: В.І. Вернадський,
А.П. Карпінський, Ч. Кужніяр, Е.М. Лазаренко, С. Малковського, І. Морозевич, Ю. Токарський, П.А. Тутковський, Я. Самсонович. І кожен з цих великих учених не
лише вніс щось нове в знання про базальти Полісся, але
й висловив своє захоплення красою цього величного
явища природи.
«Як ліс величезних правильних кристалів, як мовчазне
військо
зачарованих
кам'яних
велетнів
підноситься перед вами ця величезна природна колонада
... Треба самому бачити її, щоб оцінити своєрідну красу і
поетичну розкіш цього майже нікому невідомого куточка України, одного з найцікавіших місць нашого краю,
гідного уваги любителів природи і туристів », - так високохудожньо і образно описав базальтові стовпи видатний геолог, неперевершений знавець природи Полісся
академік П.А. Тутковський. Науковець мріяв про ті часи,
коли базальтові стовпи стануть доступними для туристів і
любителів природи, а С. Малковській був настільки вражений красою і багатством природи Костопільського
повіту на Рівненщині, що писав про необхідність створення тут національного парку, подібного Йеллоунстоуну
в Північній Америці і вірив в реальність здійснення цієї
ідеї. Академік В.І. Вернадський, який досліджував базальти близько сто років тому писав в листах до дружини:
«Дивовижні розрізи! Оригінальна природа. Це поховані
під древніми морськими (крейдяними) шарами базальтові
породи - ніби на Ельбі » [7].
Базальтові стовпи є цінними не тільки з естетичної
точки зору, але й з наукової. Базальтові стовпи
Рівненщини — кам'яний літопис геологічних процесів.
Вони унікальні тим, що наяву можна побачити
стародавні породи,а досліджуючи базальти, їх
поведінку, — вивчати процеси давнього вулканізму.
Базальтові стовпи є справжнім мінералогічним
музеєм під відкритим небом. Тут виявлено близько 50
мінералів. Серед них самородні залізо і мідь, а також
азурит, гематит, лимоніт, малахіт, магнетит, олівін,
пірит, селадон, халькозіт, санідін, ярозіт, напівкоштовні
мінерали агат, аметист, опал, халцедон, яшма. Особливою красою відзначається агат. Він утворюється в порожнинах між стовпами базальту і характеризується
великим різноманіттям кольорів і розміщенням ліній в
його «малюнках».
Саме тому з червня 1972 р. на базі ІваноДолинського
родовища
базальтів
рішенням
Рівненського облвиконкому створено геологічний заказник «Базальтові стовпи», який має статус пам'ятки
природи місцевого значення і використовується як зона
відпочинку. Геологічний заказник, який займає площу
0,8
га,
є
комплексним:
стратиграфічний,
петрографічний, мінералогічний, палеовулканічний.
Загальна протяжність відслонень базальта в межах заказника 180-230 м.

Геологічна пам’ятка «Базальтові стовпи» занесена в
список Топ-21 акції «Сім природних чудес України», яка
відбувалась в 2007-2008 роках [1].
На жаль, охорона унікального геологічного феномена на сьогодні є незадовільною і вимагає докорінного
поліпшення. Саме для охорони базальтових стовпів
доцільно було б створити перший український
геологічний парк (геопарк) - регіон, що має особливий
охоронюваний статус, і на території якого наочно
розкривається геологічна історія Землі, формування
місцевих ландшафтів, утворення порід і родовищ корисних копалин, збереглися в масовому порядку викопні
останки доісторичних тварин. Першим завданням при
створенні геопарків повинно бути дбайливе ставлення
до непрацюючих кар'єрів. Потрібно не допускати їх
знищення, засмічення, рекультивацію і ні в якому разі не
використовувати їх для захоронення радіоактивних
відходів (в деяких наукових публікаціях є пропозиції
зробити в базальтових кар'єрах такі поховання). На мою
думку, доцільним також є фіксування всього, що
відноситься до характеристики пам'ятника, матеріалу у
формі спеціального кадастру, тобто всієї сукупності
відомостей, що відносяться до даного об'єкта. Крім звичайних
в
данному
випадку
вимог:
назва,
місцезнаходження, специфіка, ступінь природної
збереженості та ін, повинні бути включені пункти, що
стосуються наукової цінності об'єкту, що охороняється і
посилання на літературні джерела, що стосуються обгрунтування виділення пам'ятника.
Деякі розвинені країни Західної Європи, на території
яких є такі утворення, різко зменшили, а то й заборонили розробку стовпчастих базальтів, організувавши в
місцях їх скупчень природно-геологічні заповідники,
зберігаючи їх таким чином для нащадків і отримуючи
значні прибутки від туризму, розмір яких, за наявними
даними, значно перевищує фактичну цінність природної
базальтової сировини.
Геологічний туризм у високорозвинених країнах є
популярним і на родовищах створені всі умови та
можливості для знайомства з об’єктами. Так, у
Великобританії і Норвегії, наприклад, можна знайти
інформацію про будь-який геологічний об'єкт. Для
найцікавіших з них випущені буклети з описами, картами та схемами, і велика частина з них безкоштовно
роздається туристам. Інформація подається таким чином, що турист може обійтися без допомоги екскурсовода. У Фінляндії тільки одна аметистова шахта
приймає в рік до 20000 відвідувачів, а на юрський берег
в містечку Лайм Реджіс (Великобританія) прагнуть потрапити туристи зі всього світу. По Лондону розроблено
цілий спектр екскурсій, під час яких екскурсоводи,
розповідаючи про історію заснування та розвитку міста,
дають інформацію про гірські породи, які використовувалися архітекторами для втілення своїх ідей.
З досвіду використання геологічних пам’яток в
Європі, можна зробити висновок, що геологічний туризм є перспективним напрямком туристичної
діяльності і тому необхідно розвивати його і в Україні, а
саме на території Івано-Долинського родовища, адже
базальтові стовпи – це справжнє природне диво, тому
заслуговує на увагу, розвиток і популяризацію, так як
вже відпрацьовані базальтові кар’єри природним чином
перетворюються на чудові озера з мальовничими бере-
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гами із вкрапленнями базальтових стовпів. Посеред одного озера розташований Острів кохання. Це кілька
десятків метрів суші, рясно вкритої деревами та кущами.
Головними проблемами, що стримують розвиток туризму на території заказника «Базальтові стовпи», є:
• дорога до туристичного об’єкту - асфальтове покриття практично зруйноване, під’їзд досить важкий
через суцільні ями та вибоїни;
• недостатня поінформованість щодо геологічної
пам’ятки на місці - відсутні як щити з фактами про
базальтові стовпи, так і дорожні вказівники, які б показували, як дістатися до заказника;
• недостовірна або одноманітна інформація в
інтернеті, яка пропонується туристам - електронні джерела подають різні дані щодо розміщення пам’ятки;
• повна відсутність інфраструктури – немає закладів
харчування, місця для ночівлі та паркування;
• ігнорування популярними навігаційними системами для GPS-адапторів GoogleMaps та Garmin з чого
можна зробити висновок, що в іноземців базальтові стовпи на даний час не викликають інтересу.
В перспективі на території заказника можливо створення маршрутів вихідного дня (піших, велосипедних,
автомобільних), систем розселення та харчування
туристів, організовані екскурсійні тури для іноземців,
використання озер для пляжного відпочинку та
риболовлі. У заказнику є підстави для розвитку геологомінералогічного туризму, При комплексному підході
турпродукт може включати не тільки демонстрацію самих об'єктів. Необхідно забезпечити правовий режим
перебування на території геологічних пам'яток, і роботи
на них (ліцензування, відбір зразків, розчищення копалень і т.д.). Колекціонування мінералів на об'єктах повинно бути дозволено при участь науковців з повною
фото-і відеодокументацію і науковою документацією.
Туркомпанії можуть пропонувати цілий спектр додаткових послуг: реалізацію спеціалізованої сувенірної
продукції, колекційних мінералів, карт та путівників по
даному конкретному району і так далі. Програма
геологічного туризму в заказнику повинна розроблятися
для різних категорій туристів, серед них: діти і школярі в
супроводі дорослих, студенти не геологічних
спеціальностей вищих і середніх навчальних закладів,
професійні
геологи
та
студенти
геологічних
спеціальностей, представники різних верств населення,
що люблять подорожувати [4]. «Базальтові стовпи» мають можливість стати природною візитівкою
Рівненщини. Для цього необхідно залучити фінанси як
районного і місцевого бюджетів, так і кошти
підприємств, які працюють в родовищах.
Можна запропонувати наступні заходи з популяризації
геологічного заказника «Базальтові стовпи» :

• стенди або виставки зразків у місцевому
краєзнавчому музеї;
• дошка з позначенням характеристики об'єкту, що
охороняється;
• широка пропаганда науково-естетичного значення
пам'ятки в програмних матеріалах радіо, телебачення, в
популярних краєзнавчих виданнях, доступних широким
верствам населення;
• проведення освітніх семінарів для менеджерів
турфірм, екскурсоводів;
• видання брошур з інформацією про геологічний феномен;
• проведення в рамках туристичних виставок
презентацій про даний напрямок;
• проходження практик студентами геологічних та
географічних факультетів.
Таким чином, базальтові окремості – геологічний феномен України. Заказник «Базальтові стовпи» має великі
перспективи для розвитку геологічного туризму, що
збільшить привабливість регіону, його економічний та
соціальний зріст.
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The article deals with the history of development of Ivano-Dolinsky deposit of basalt, its landscape and scientific
value. The problems of the geological zakaznyk (reserve)
"Basalt columns (Bazaltovi stovpy)" are analyzed and the
measures to improve the tourist attractions are proposed.

Шевчук О.
ГЕОПАРКИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ
Сьогодні у багатьох країнах Світу зростає
зацікавлення до проблеми збереження та популяризації
їхньої геоспадшини. Для її вирішення уряди цих країн
намагаються застосувати найновіші ідеї та наукові досягнення. Однією з таких ідей у галузі збереження й
популяризації геоспадщини, розширення можливостей і
поглиблення геоосвіти та зрівноваженого розвитку
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регіонів є створення геопарків, а згодом формування ними національних мереж та включення окремих з
національних геопарків до Європейської, АзійськоТихоокеанської і Всесвітньої мереж геопарків [27, 28, 29,
34, 36, 37].
В Україні зараз активно обговорюють проблеми вивчення, охорони й використання геоспадщини, у тім і

створення геопарків, про що свідчать численні наукові
публікації останніх років [1-5, 7-11, 21, 22-24, 26, 30, 31].
Великий внесок у справу обліку й ідентифікації геооб’єктів робить українська група ПроГЕО [20]; науковці,
які входять до цієї групи, неодноразово у своїх працях
висвітлювали проблемні питання щодо збереження й використання геооб’єктів України.
При створенні національних (державних) геопарків
необхідно взяти до уваги документи і рекомендації, що
розроблені протягом останніх років експертами Всесвітньої
мережі геопарків ЮНЕСКО [33, 35], а також досвід
зарубіжних країн, де вже розроблене власне законодавство та
створено національні геопарки чи їх мережі. Аналіз
рекомендацій
експертів
та
критеріїв
оцінювання
національних геопарків цих країн засвідчив, що існують
певні складові, які дозволяють не лише створити геопарки,
але й забезпечують їх успішне функціонування. Ці складові
можна об’єднати у дві групи – природно-антропогенні та
соціально-економічні (рис. 1). Перша група уможливлює
створення геопарку на певній території, друга – забезпечує
йому успішне функціонування. До природно-антропогенних
зачислимо геолого-геоморфологічну будову території,
наявність цінних геотопів, об’єктів геолого-геоморфологічної
й іншої природної та історико-культурної спадщини, стан
їхньої збереженості й форми охорони, а до соціальноекономічних – структуру управління, науково-інформаційне
й
геоосвітнє
забезпечення,
розвиток
геотуризму,
зрівноваженість регіональної економіки. Зокрема, при
оцінюванні експертами ЮНЕСКО заявки геопарків на вступ
до Європейської чи Всесвітньої мереж, частки цих складових
у загальній оцінці (100%) геопарку розподіляються наступним чином: геолого-геоморфологічна будова, наявність
об’єктів природної й історико-культурної спадщини (35%),
структура управління (25%), інформаційне й геоосвітнє забезпечення (15%), геотуризм (15%), зрівноваженість
регіональної
економіки
(10%)
[33].
Звичайно,
співвідношення цих складових у кожного геопарку є
індивідуальним, але воно варіює у незначних межах.
Оскільки головними критеріями вибору територій для
геопарків є особливості геолого-геоморфологічної будови,
кількість і рівень об’єктів геоспадщини, а також стан їхньої
збереженості й спосіб використання, то природноантропогенну складову можна вважати головною передумовою для створення геопарку. Існують два головні підходи до
вибору територій: перший – це території зі значною
концентрацією геооб’єктів місцевого, регіонального чи загальнодержавного значення; а другий – території з одним
геооб’єктом всесвітнього значення, що внесений до Списку
світової спадщини ЮНЕСКО, та кількох нижчого рангу. Для
проектованих геопарків мають значення й інші природні та
історико-культурні об’єкти, які мають високу наукову,
освітню й туристичну цінність.
Соціально-економічні складові у роботі геопарку забезпечать реалізацію головних напрямів його діяльності [26]:
геоконсервація (збереження й вивчення об’єктів геоспадщини, впровадження та демонстрація нових методів їхнього
збереження й використання; збереження та підтримка місцевих традицій та чинного законодавства), геоосвіта (організація і вжиття заходів щодо популяризації знань у галузі наук
про Землю та охорони природи для широкого кола осіб) і
геотуризм (стимулювання економічної активності та зрівноваженого (сталого) розвитку шляхом розвитку геотуризму).
Найважливішим завданням геопарків задля реалізації цих
напрямів діяльності є правильно організувати управління
територією та її окремими складовими. Як правило, геопарки
створюють на основі природоохоронних територій (наприк-

лад, національних і регіональних парків) і окремих об’єктів
різного рангу або їхніх частин, і прилеглих земель. Загальне
керівництво здійснюють адміністрації цих природоохоронних територій, а власне – створені з цією метою відділи чи
призначені особи, а у випадку наявності багатьох природо
користувачів земель – спеціально створені агенції.
Управління геопарками ґрунтується на співпраці з місцевими
органами влади, громадськими організаціями, зацікавленими
підприємствами і фізичними особами, науковими і навчальними установами, експертами у різних галузях науки та ін.
Юридично такі дії обґрунтовують угодами про співпрацю,
що дозволяє чітко розділяти обов’язки та функції усіх
учасників управління та діяти злагоджено. Для успішного
функціонування геопарків обов’язковим є планування їхньої
діяльності та розвитку (стратегії, концепції, плани) на короткий і тривалий термін (1, 3, 5 і 10 років). Таке планування
покращує якість управління геопарком і дає змогу уникнути
непередбачуваних ситуацій, чітко визначити обов’язки й
відповідальність за здійснення окремих робіт та проведення
заходів, рівномірно розподілити туристичні потоки й уникнути надмірного навантаження на природні комплекси. Важливим інструментом для функціонування та планування
діяльності геопарку є тематичні бази даних, де міститиметься
інформація про усі без винятку елементи середовища геопарку та околиць; їх слід постійно оновлювати і доповнювати.

Однією із складових діяльності геопарку, без якої неможливе його успішне функціонування, є його науковоінформаційне забезпечення (стан вивченості території,
частота проведення й рівень наукових досліджень, доступність інформації для широкого загалу та способи її поширення), рівень участі геопарку у розвитку геоосвіти та
популяризації знань про землю серед різних верств населення (починаючи від дітей дошкільного віку), наявність
навчальних програм для школярів, студентів та вчителів.
та ін. Враховують також професійний рівень працівників
геопарку (менеджерів, геологів, маркетологів, спеціалістів
у різних галузях науки та ін.) запрошених експертів На
території кожного геопарку повинні бути створені умови
для розвитку геотуризму як одного із пріоритетних
напрямів діяльності. Геопарки забезпечують належний
рівень і відповідну якість туристичного загосподарювання своєї території, орієнтованого на популяризацію
відомостей про регіон (першочергово, його геологогеоморфологічні особливості), створюють необхідні умови для відвідування геопарку туристами та пропонують їм
різноманітні послуги, дбають про відповідну туристичну
інфраструктуру та інформаційно-туристичне забезпечення, а також планування туристичного руху. Як засвідчує
світова практика розвитку туризму на природоохоронних
територіях, одне з ключових місць в організації руху
туристів та поширенні достовірної науково-популярної
інформації
серед
відвідувачів
є
візит-центри,
інформаційні центри і пункти, музеї та експозиційні зали.
Для геопарку наявність інформаційного центру (та / чи
його інших модифікацій) є необхідним елементом
інформаційно-туристичної
й
освітньо-навчальної
інфраструктури. Усі зусилля працівників геопарку та
їхніх партнерів у розвитку туризму на своїй території можуть бути марними, якщо погано організоване транспортне сполучення – добра транспортна доступність
значно підвищує ефективність туристичної діяльності
геопарку. Важливим напрямом геотуристичної діяльності
геопарку є забезпечення інтерпретації для відвідувачів
геоспадщини та інших природних, історико-культурних
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ГЕОПАРК

Природно-антропогенні
складові

Соціально-економічні
складові

Геолого-геоморфологічна
будова території, об’єкти
геоспадщини, цінні гетопи

Структура управління

Цінні природні об’єкти
негеологічного характеру (наприклад, флори і
фауни)
Історико-культурна спадщина регіону (об’єкти,
традиції, ремесла та ін.)

Науково-інформаційне й
геоосвітнє забезпечення

Розвиток геотуризму
Зрівноваженість регіональної
економіки

Рис. 1. Складові успішного функціонування геопарку

цінностей регіону, розробка і проведення екскурсій
територією, створення пропозицій туристичних занять та
ін. Для планування туристичної діяльності і впорядкування туристичного руху збирають відомості про
відвідувачів: проводять розрахунок кількості відвідувачів
(за вхідними квитками / дорожніми лічильниками,
кількістю учасників екскурсій, візуальним підрахунком
відвідувачів та ін.); здійснюють вивчення географічного
розподілу відвідувачів (за адресою при бронюванні, за
результатами аналізу ринку, методом проведення наукових досліджень університетами / інститутами; аналізують
соціально-економічний профіль відвідувачів (сім’ї,
шкільні класи, студентські групи, пенсіонери, молодь та
особи середнього віку та ін.); проводяться опитування
(анкетування) відвідувачів на предмет їхнього задоволення перебуванням у геопарку тощо.
Суттєвою складовою діяльності геопарків є
зрівноваженість регіональної економіки (підтримка сталого розвитку). Тут слід відмітити обов’язкову участь
геопарку у просуванні продукції місцевих / регіональних
виробників, організацію співпраці між геопарком,
підприємствами та місцевою владою у питанні збалансованого розвитку економіки даного регіону та підвищення
його атракційності для відвідувачів. З одного боку така
діяльність збагатить туристичні пропозиції геопарку і
забезпечить йому підтримку місцевого населення, з другого – місцеве населення побачить очевидні вигоди від
співпраці з геопарком і буде намагатися підтримати його
діяльність. Відомо, що багато геопарків починали свою
діяльність на територіях, які вважали депресивними [32],
але згодом завдяки його діяльності вони перетворювались
в успішні туристичні регіони.
Територія України вирізняється надзвичайним багатством і розмаїтістю об’єктів геоспадщини, вартими уваги
вітчизняної і світової громадськості. Практично кожен
геоморфологічний район має певний набір своїх типових,
рідкісних, а подекуди й унікальних геооб’єктів з різним
ступенем їх концентрації. Згідно з українським природо-
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охоронним законодавством геолого-геоморфологічні
утворення охороняють у природних заповідниках,
національних природних та регіональних ландшафтних
парках і як геологічні пам’ятки природи (які, власне, є
переважаючою формою охорони). Найсучаснішим виданнями з інвентаризації геологічних пам’яток природи
(існуючих і пропонованих) є тритомник «Геологічні
пам’ятки України» (2006-2009 рр.) [6, 20]. В окремих випадках для збереження об’єктів геоспадщини в Україні
використовують
категорію
заказників
(загальногеологічні,
карстово-спелеологічні
та
палеонтологічні) [13]. Тому зараз в Україні питання створення геопарків є дуже актуальним. При їх розробці слід
врахувати вітчизняний досвід збереження об’єктів геоспадщини та міжнародні розробки з формування
геопарків національного і міжнародного рівня.
Створення геопарків та їхньої мережі в Україні дасть
змогу вирішити низку вище згаданих проблем. Їх
організація є результатом довготривалої кропіткої науково-практичної, організаційної й інформаційно-освітньої
роботи та каталізатором подальшого сталого розвитку
місцевостей чи регіонів. Загальний алгоритм створення
геопарків та національної їх мережі можна окреслити
кількома етапами як показано на рис. 2. Зараз пройдено
лише перший і частково другий (щодо необхідності створення геопарків в Україні) етапи, попереду ще багато
невирішених завдань.
Зауважимо, що організація будь-якого геопарку, починаючи від ідеї і завершуючи надання йому статусу
національного, потребує злагодженої співпраці усіх
зацікавлених організацій, держави та місцевого населення
під керівництвом органів місцевого самоврядування.
Ініціювати цю процедуру повинні науково-дослідні
інституції відповідного профілю, Державна геологічна
служба чи адміністрації природоохоронних установ, які
хочуть створити на своїй території геопарк. Окрім державних коштів, організатори геопарку можуть подати
відповідні запити (самостійно чи спільно з партнерами) на

фінансування проектів до міжнародних фондів.
Для полегшення процедури вибору територій
національних геопарків в Україні пропонуємо
уніфікувати опис кожної з них за стандартизованим планом, розробленим на основі рекомендацій експертів
ЮНЕСКО щодо створення національних геопарків:
1. Вступні відомості:
−
Географічне положення території: за фізикогеографічним, геоморфологічним районуванням; за
адміністративним районуванням (область, район/райони,
найближчі населені пункти);
−
Підстави виділення і межі пропонованого геопарку: на основі якої природоохоронної території (цілої
чи частини) пропонують створити геопарк (НПП, РЛП,
ПЗ), чи увійдуть до геопарку сусідні землі і які саме (схематична картосхема), інше; вказати місце парку на карті
України.
−
Описати, яким чином здійснюється управління
досліджуваною територією та окремими геологогеоморфологічними об’єктами.
2. Геолого-геоморфологічна характеристика території:
−
Геологічні особливості: стратиграфія, тектоніка,
які породи (за віком і складом) і де виходять на поверхню
та інше. Має бути геологічна карта, геологічні розрізи,
стратиграфічна колонка, ілюстрації (фото, рисунки);
−
Геоморфологічна будова (рельєф): описати
рельєф досліджуваної території, виділити і коротко схарактеризувати окремі особливо цінні його форми. Має
бути геоморфологічна карта, ілюстрації (фото, рисунки);
−
Опис цінних геолого-геоморфологічних утворень досліджуваної території – каталог об’єктів (опис
об’єкту, цінність, сучасний стан, охорона і використання),
картосхема їхнього розташування, ілюстрації до об’єктів.
Обов’язково вказують ранг об’єктів (міжнародний, загальнодержавний, регіональний, місцевий).
3. Природна і культурна спадщина території:
−
Природна спадщина (усі об’єкти, які не є геолого-геоморфологічними): каталог природоохоронних
об’єктів різного рангу (міжнародного, загальнодержавного, регіонального, місцевого), картосхема їхнього розташування, ілюстрації;
−
Історико-культурна спадщина – каталог
об’єктів, картосхема розташування, ілюстрації;
−
Установи/організації, які займаються охороною
та використанням природної та культурної спадщини
території.
4. Інформація, освіта і наука:
−
Інформація: перелік і аналіз публікацій, присвячених даній території та окремим геологогеоморфологічним об’єктам – наукові, науковопопулярні, освітні, інформаційні (включно з інтернетджерелами);
−
Освіта і наука: які наукові установи проводять
дослідження на території (коротко описати, якими проблемами у галузі природничих наук займаються); які
освітні установи функціонують у найближчому оточенні
(школи, технікуми, коледжі, внз); чи використовують
вони у своїй роботі освітні матеріали щодо геоспадщини, геолого-геоморфологічних умов території та ін.; які
доступні широкому загалу освітні матеріали розроблено
для досліджуваної території; освітні і наукові проекти,
які реалізовано у досліджуваній місцевості/регіоні.

5. Геотуризм:
−
Геотуристичні об’єкти – опис, каталог, картосхема розташування, ілюстрації. План опису геотуристичного об’єкту (у каталозі): назва, місце розташування, що репрезентує цей об’єкт (наукові факти,
дидактичні зразки), чи є він природоохоронним і в якій
категорії, як охороняється і використовується; яка
інформація про нього доступна широкому загалу
(вказівники на місцевості, інформаційні щити, путівники
та ін.); чи входить він до геотуристичних маршрутів,
трас, стежок; доступність (можна дістатися пішки,
автомобілем, громадським транспортом; вказати
відстань до найближчого населеного пункту); сучасний
експозиційний стан об’єкту – добрий, середній, поганий,
потребує негайних заходів; яким чином його можна
відвідати (самостійно, у супроводі гіда/екскурсовода);
інфраструктура біля об’єкту (паркінг, місця відпочинку,
туалет) та який загальний стан благоустрою.
−
Геотуристична інфраструктура пропонованої
для геопарку території: туристичні підприємства (фірми,
агенції), які організовують туристичний рух на
досліджуваній території; транспортна доступність
території
(громадський
транспорт,
автошляхи,
велосипедні і водні траси); об’єкти розміщення і харчування на досліджуваній території; музеї, окремі
експозиційні та виставкові зали, галереї та ін.;
інформаційно-туристичні центри, геотуристичні траси,
маршрути, стежки (автомобільні, піші, водні, кінні).
6. Сталий розвиток регіону: які ініціативи щодо
екологічно чистого виробництва існують у регіоні
вирощування чистих продуктів, розвиток народних ремесел, підтримка традиційного виробництва тощо);
громадські про-екологічні організації, які діють на
досліджуваній території; які проекти зі сталого розвитку
досліджуваної території вже було впроваджено (назва
проекту, суть, хто і коли впроваджував, за чиєї
підтримки – хто фінансував); яким чином відбувається
просування місцевих продуктів (у тому числі й туристичних); чи існують плани/програми зрівноваженого
(сталого) розвитку території і які складові вони містять.
Запропонований опис перспективних для геопарків
територій по всій Україні дасть змогу впорядкувати
інформацію та виокремити ті з них, котрі найбільше
підготовлені для цього. Окрім того, він слугуватиме основою для виявлення слабких місць і прогалин у розвитку місцевостей / регіонів, пропонованих під геопарки, та
розробки необхідної стратегії розвитку, орієнтованої на
збереження і популяризацію геоспадщини, розвиток
геотуризму та геоосвіти.
У Львівському національному університеті імені
Івана Франка Оскільки протягом 2010-2012 років у рамках
держбюджетної
науково-дослідної
теми
«Концептуальні і методичні засади обґрунтування
мережі геопарків в Україні» було розроблено науковометодичні підходи до формування національних
геопарків. В рамках дослідження запропоновано низку
проектів національних геопарків на основі заповідних
територій
заходу
України
[4],
серед
яких
«Дністровський каньйон», «Викопний бар’єрний риф”,
«Вулканічні Карпати» та ін. Також створено перспективну картографічну модель мережі національних
геопарків (запропоновано 28 територій) для усієї
України. Науково-методичні та практичні напрацювання
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цієї наукової теми дали змогу розробити «Положення
про національні геопарки» і «Методику формування
мережі геопарків в Україні», які у кінці 2012 року подано на розгляд і подальше впровадження до Департаменту заповідної справи Міністерства екології і природних
ресурсів України.

Міжнародної науково-практичної конференції – К.: Логос,
2011. – С. 12-13.
3.
Богуцький А. Б., Зінько Ю. В. Дослідження та використання геоспадщини Західної України / А. Б. Богуцький, Ю.
В. Зінько // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на
заповідних територіях. Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції. – Гримайлів-Тернопіль: «Джура»,
2008. - С. 22-33.
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