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УДК 55

Äî 70-ð³÷÷ÿ Êîñòÿíòèíà Þõèìîâè÷à ªñèï÷óêà

Стисло висвітлено основні етапи наукової, науково-організаційної та громадської діяльності відомого
українського вченого у галузі петрології, геології та стратиграфії докембрію доктора геолого-мінера-
логічних наук К. Ю. Єсипчука.

Виповнилося 70 років з дня народження Костянтина Юхимовича Єсипчука, відомого ук-
раїнського петрографа, видатного вченого — знавця геології і стратиграфії докембрію,
доктора геолого-мінералогічних наук, заступника директора Державного підприємства
"Земля" при Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, провідного
наукового співробітника цього ж Інституту, лауреата Державної премії у галузі науки і
техніки, заслуженого розвідника надр України.

Костянтин Юхимович народився 31 липня 1935 р. у с. Великі Кліщі Народицького
району Житомирської області в сім’ї вчителя. Його батько, Юхим Григорович, в 1937 р.
був репресований і загинув у таборі. Мати, Ганна Іванівна, була колгоспницею. У 1952 р.
вона переїхала з сином у м. Київ, де працювала двірником, вахтером до своєї смерті (1973).
Костя у 1952 р. закінчив середню школу і поступив на геологічний факультет Київського
держуніверситету. Перше його серйозне знайомство з геологією відбулося в 1955 р. під
час виробничої практики у Забайкаллі, на півдні Читинської області, в районі відомого
поліметалічного родовища Хапчеранга, де він пройшов початкову школу майже всіх по-
льових геологічних досліджень: від маршрутної зйомки до гірничих робіт та шліхових по-
шуків родовищ каситериту.

Наступного року він був на практиці в Україні, у районі Канівських дислокацій, де під
керівництвом відомого вченого М. Ф. Балуховського проходила детальна геологічна зйом-
ка, що передувала будівництву Канівської ГЕС. Чітка, але ускладнена нетиповими дисло-
каціями геологічна будова району була першим наочним посібником у пізнанні ще
складнішого і завуальованого метаморфічними, магматичними та ультраметаморфічни-
ми процесами українського докембрію.

Після закінчення університету, з 1957 р. К. Ю. Єсипчук працює в Далекосхідному
геологічному  управлінні (м. Хабаровськ), беручи участь у геологічній зйомці м-бу
1 : 200 000 в районі Білиринського хребта (Кур-Урмійський вододіл). Тут йому були дору-
чені пошук фауни та флори у дислокованих мезозойських відкладах і вивчення взаємовідно-
син інтрузивних гранітоїдів і різновікових вмісних порід за допомогою гірничих робіт. З
роботою він впорався і партія приступила до завершення геологічної карти та поясню-
вальної записки, але К. Ю. Єсипчук через сімейні обставини змушений був повернутися
до Києва.

Він працював у науково-дослідному секторі Київського держуніверситету, який про-
водив геологічне картування території Північного і Центрального Казахстану, Забайкалля
та України. Протягом наступних двох років (1959, 1960) Костянтин Юхимович у складі
Південно-Казахстанської експедиції виконує Державну геологічну зйомку м-бу 1 : 200 000
у межах Джезказганської западини. Молодий спеціаліст розпочинає наукову роботу,
публікуючи свою першу статтю: "К вопросу о возрасте кингирской свиты (верхний
палеозой Джезказганской впадины)", виступає як співавтор кінцевої геологічної карти та
пояснювальної записки до неї, виданих у Ленінграді під егідою ВСЕГЕІ.

З 1961 р. К. Ю. Єсипчук змінює свої геологічні уподобання, замість фанерозою по-
чинає ретельно вивчати докембрій. Протягом шести років він бере участь у геологічній
зйомці м-бу 1 : 50 000 у Західному Приазов’ї, досліджує геологічну будову, стратиграфію,
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Фото 1. Серед випускників 10-го класу Базарської середньої школи, 1952

Фото 2. Випускник університету з молодою дружиною, 1957

петрологію і рудоносність Приазовського мегаблоку Українського щита (УЩ). В цей період
ним розроблена стратиграфічна схема докембрію Приазов’я, формаційний поділ магма-
тичних і метаморфічних породних асоціацій, вперше у цьому районі детально описані
деякі типи гірських порід (анатектичні лейкодіорити, агматити, піроксенові гнейси і крис-
талічні сланці, вапняково-силікатні та залізисто-силікатні кристалосланці) і встановлені
умови їхнього утворення. Визначений вік і умови формування залізисто-кременистих
порід Приазовського мегаблоку і багатих магнетитових руд Корсак-Могили. Результати
цих робіт опубліковані у кількох статтях та колективній монографії "Докембрій Західного
Приазов’я" (співавтори О. Л. Ейнор та В. О. Цуканов).

У 1965 р. К. Ю. Єсипчук вступає до заочної аспірантури Інституту геологічних наук
(ІГН) і під керівництвом чл.-кор. АН УРСР І. С. Усенка працює над кандидатською дисер-
тацією за темою "Стратиграфія і петрогенезис гнейсо-мігматитового комплексу Західно-

ЩЕРБАК М. П. та ін.
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Фото 3 – 5. Улюблені спортивні розваги: бокс, біг підтюпцем та плавання

ДО 70-РІЧЧЯ  КОСТЯНТИНА ЮХИМОВИЧА ЄСИПЧУКА
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го Приазов’я". У 1967 р. переходить на роботу в цей інститут, а у 1969 р. захищає канди-
датську дисертацію.

З 1974 р. коло наукових інтересiв вченого розширюється, охоплюючи петрологію,
формаційний аналіз та металогенію всього УЩ. Разом з І. С. Усенком та іншими
співробітниками відділу петрографії ІГН він розробляє принципово нову схему кла-
сифікації геологічних формацій УЩ, в якій виділені первинні та декілька груп вторинних
формацій (магматичні, метаморфічні, ультраметаморфічні та метасоматичні). За його
участю укладено довідник "Магматические и метаморфические горные породы Украи-
ны", який базується на оригінальній схемі класифікації гірських порід на кількісно-міне-

Фото 6. Директор Дослідного підприємства ІГФМ АН УРСР, 1977

Фото 7. Польова екскурсія у Фінляндії, на Міжнародному симпозіумі "Граніти докембрію", 1989

ЩЕРБАК М. П. та ін.
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ральній основі. В цей час К. Ю. Єсипчук бере участь у написанні монографій про поро-
дотвірні мінерали, публікує рекомендації з питань вивчення акцесорних мінералів. Разом
з іншими петрографами ІГН досліджує еволюцію процесів метаморфізму та гранітоутво-
рення в докембрії України, виділяючи, зокрема, дві епохи гранулітового метаморфізму і
три головні стадії гранітоутворення, багато уваги приділяє розробці і уточненню страти-
графічної схеми докембрію УЩ на основі петрологічних і геохімічних даних.

З 1982 р. основним об’єктом досліджень К. Ю. Єсипчука стають гранітоїди УЩ, їх
геохімія і рудоносність. Він розробляє детальну схему формаційного, вікового та гене-
тичного розчленування гранітоїдів, яка може слугувати зразком дослідження найдавніших

Фото 8. На Великій китайській стіні, 1991

Фото 9. У сімейному колі: з дружиною Наталією Василівною, синами Сергієм, Дмитром та Олегом,
невістками і онуками

ДО 70-РІЧЧЯ  КОСТЯНТИНА ЮХИМОВИЧА ЄСИПЧУКА
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магматичних асоціацій із застосуванням комплексу сучасних аналітичних даних і мето-
дичних підходів. Виділено три послідовні стадії гранітоутворення (ендербіт-плагіограніто-
ва, чарнокіт-гранітова та граносієніт-рапаківігранітова) і встановлено еволюційний харак-
тер зміни складу гранітоїдів від ранньої до пізньої стадії формування граніт-гнейсового
шару земної кори, тотожній еволюції їхнього складу у процесі становлення кожного
гранітоїдного комплексу і окремих масивів. Серед гранітоїдів виділені дві петрогенетичні
групи: інтрузивно-магматичні та палінгенно-анатектичні. На мінеральному, породному і
формаційному рівнях вивчається їх геохімія. Надзвичайно важливі результати одержані
під час вивчення елементів-домішок у лужному польовому шпаті, біотиті, цирконі та
апатиті. Виявлено специфіку докембрійського гранітоутворення, зумовлену своєрідністю
термодинамічних режимів, тектонічних обстановок, складу глибинних флюїдів. Наслідком
цих напрацювань був захист у 1988 р. докторської дисертації "Формационное расчлене-
ние гранитоидов Украинского щита на основе петролого-геохимических данных" та
публікація трьох монографій: "Петролого-геохимические основы формационного ана-
лиза гранитоидов докембрия" (1988), "Петрология, геохимия и рудоносность интрузив-
ных гранитоидов Украинского щита" (1990), "Гранитоиды Украинского щита — петрохи-
мия, геохимия, рудоносность" (1993).

Детальний  аналіз   процесів   докембрійського   магматизму і пов’язаного з ним
рудоутворення і розробка комплексної моделі утворення і еволюції земної кори УЩ дали
вченому   змогу   виділити   в   становленні   тектоносфери   УЩ   п’ять  етапів тривалістю
~ 700 млн рр. кожний. Формування земної кори УЩ мало еволюційно-циклічний характер
з чергуванням періодів високої тектоно-магматичної активності і відносного спокою,
вивітрювання та розмиву консолідованої кори. Породні асоціації кожного наступного
циклу істотно відрізняються від порід попередніх циклів, утворюючи еволюційні петроге-
нетичні ряди. Існування в історії УЩ тривалих періодів стійкого кратонно-континенталь-
ного режиму в археї і на межі архею і протерозою з інтенсивним вивітрюванням пояснює
прояв двох глобальних епох залізорудного осадконакопичення після цих кратонних стадій.
До цих же епох приурочений широкий розвиток високоглиноземних порід з корундом
(метаморфізовані кори вивітрювання). Важливим здобутком у петрологічних досліджен-
нях ювіляра був створений за його участі "Петрографічний кодекс України" (1999).

Другий важливий напрямок наукових досліджень К. Ю. Єсипчука — вивчення гео-
логії і стратиграфії докембрію. Ще у 1972 р. він брав участь у підготовці колективної
монографії "Стратиграфія УРСР. Том I. Докембрій". У 1985 р. за його ініціативою вийш-
ла друком монографія "Стратиграфические разрезы докембрия Украинского щита",
у 1989 — двотомна монографія "Стратиграфия СССР. Нижний докембрий". У 1997 р.
створено "Стратиграфічний кодекс України", а в 2004 р. опубліковано "Кореляційну
хроностратиграфічну схему раннього докембрію Українського щита" з пояснювальною
запискою.

Останнім часом значну увагу вчений приділяє узагальненню матеріалів з метало-
генії та рудоносності докембрію Українського щита. У 1990 р. опубліковано колектив-
ну статтю "Магматизм и рудообразование в докембрии Украинского щита", у 1992 —
"Золоторудные проявления в зеленокаменных структурах Украины и Финляндии", у
1994 — препринт "Перспективы платиноидоносности геологических формаций Украи-
ны", у 1995 — "Месторождения полезных ископаемых, связанные с гранитами и щелоч-
ными породами Украинского щита" (англійською мовою), у 2002 р. — "О роли магматиз-
ма и метаморфизма в рудообразовании". У цьому  році підготовлено до друку перший
том колективної монографії "Полезные ископаемые Украины" — "Металлические полез-
ные ископаемые".

К. Ю. Єсипчуку як вченому притаманний постійний пошук нового, знайомство зі
ще незвіданим. Багато його наукових розробок межують з відкриттями, хоча він ніколи не
переймався їх офіційним оформленням. Наприклад, методики визначення і розділення
інтрузивно-магматичних і палінгенно-анатектичних гранітів за співвідношенням в лужно-
му польовому шпаті альбітового і анортитового компонентів, виділення серед гранітних
систем первинносухих і водонасичених, встановлення глибинності гранітів за співвідно-
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шенням між значеннями температури їхньої кристалізації, моноклінно-триклінної інверсії
і кінця розпаду лужних польових шпатів, розбракування дозеленокам’яних і післязелено-
кам’яних плагіогранітів за співвідношенням Sr/Rb, магматичних і ультраметаморфічних
чарнокітоїдів за геохімічними характеристиками, встановлення залежності вмісту свинцю
у цирконах від умов кислотності-лужності під час кристалізації, ідентифікація гранітоїдів,
встановлення їх формаційної належності за характером кореляційного зв’язку між поро-
дотвірними та домішковими елементами, визначення віку палеовулканітів докембрію за
співвідношеннями в них певних елементів-домішок тощо. Йому належать цікаві припу-
щення щодо специфіки докембрійської геології, причин приуроченості саме до цього
періоду геологічної історії таких специфічних порід, як граніти рапаківі, зеленокам’яні
комплекси, залізорудні та високоглиноземні формації, щодо раціональної геохронологічної
шкали докембрію і її зв’язку з космогонічними факторами, щодо причин існування гра-
нуліт-гнейсових і граніт-зеленокам’яних поясів і їх співвідношення.

У пошуках нового підходу до аналізу геологічних процесів і будови земної кори вче-
ний намагався застосувати синергетичний підхід до надзвичайно складної докембрійської
геології: цій проблемі присвячено декілька статей. Ним був запропонований стратогео-
хімічний метод геологічного картування, який ще чекає на впровадження в геологічне
виробництво.

Такий, можливо, надто широкий підхід до вивчення історії Землі і порід, які її форму-
ють, можна оцінити як позитивно, так і негативно. Зрештою, К. Ю. Єсипчук не створив
наукової школи, ні один із його (правда, малочисельних) вихованців не захистив навіть
кандидатської дисертації, хоча це спричинено і об’єктивними факторами.

Протягом усього свого творчого життя ювіляр підтримує найтісніші зв’язки з гео-
логічним виробництвом. Його наукові розробки з питань петрології, геології і страти-
графії докембрію, металогенії та рудоутворення постійно впроваджують у геологічну
практику. З 1996 по 2002 р. під його керівництвом проведено геологічне довивчення та
підготовка до видання комплекту Державної геологічної карти України м-бу 1 : 200 000,
аркуш М-35-XVIII (Фастів), який вийшов друком з пояснювальною запискою у 2003 р. Він
є  співавтором   карти  і  пояснювальної записки аркуша L-37-VII (Бердянськ), виданої у
2005 р., бере участь у підготовці до видання ще кількох аркушів Держгеолкарти-200, а
також є науковим редактором її Центральноукраїнської серії.

У Інституті геологічних наук з 1967 р., а з 1969 р. — у новоствореному Інституті
геохімії і фізики мінералів (з 1993 р. — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення),
Костянтин Юхимович пройшов шлях від старшого інженера і молодшого наукового
співробітника до завідувача відділом геохімії докембрійських формацій, а потім — гео-
логії і стратиграфії докембрію. У 1974–1978 рр. був директором Дослідного підприємства
при ІГМР, у 1981–1994 і 1999–2000 рр. — заступником директора з наукової роботи, у
1996–2004 рр. — директором Державного підприємства "Земля" при ІГМР, з 2004 р. він
працює на посаді заступника директора цього ж підприємства і, за сумісництвом, —
провідного наукового співробітника ІГМР НАНУ.

Повсякчас К. Ю. Єсипчук брав активну участь у суспільному житті та науково-ор-
ганізаційній роботі тих колективів, де працював. Неодноразово був обраний до складу
партійного бюро, головою ради молодих дослідників інституту, головою профспілкового
комітету, членом експертної комісії ВАК України, членом Вченої ради Інституту і спеціалізо-
ваної Вченої ради з присудження вчених ступенів, членом редколегії "Мінералогічного
журналу". Багато років працював заступником голови докембрійської секції Українсько-
го республіканського міжвідомчого стратиграфічного комітету, а з 1994 р. — обійняв
посаду співголови Національного стратиграфічного комітету України, заступника голови
Міжвідомчого петрографічного комітету та члена Тектонічного комітету України, Науко-
во-редакційної ради при Державній геологічній службі України, постійно бере участь у
роботі редколегій і є співавтором багатьох карт та інших спеціалізованих видань геологічного
профілю.

Під його проводом проходила геологічна екскурсія для іноземних делегатів Міжна-
родного геологічного конгресу (Москва, 1984) по УЩ, за яку вчений нагороджений срібним
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почесним значком. На початку 1987 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, очолюючи протягом місяця штаб Академії наук УРСР у м. Чорнобиль і
удостоєний почесного знаку ліквідатора аварії на ЧАЕС.

Кілька років Костянтин Юхимович був членом Міжнародної комісії з генезису гранітів,
зараз є член-кореспондентом Міжнародної комісії зі стратиграфії докембрію.

К. Ю. Єсипчук активно співпрацює з зарубіжними фахівцями геологічного профілю.
Неодноразово відвідував міжнародні геологічні форуми та здійснював зарубіжні поїздки
з метою ділового та творчого спілкування: до Індії (1986), Фінляндії (1989), Китаю (1990),
Італії (1993), Канади (1998), Швеції та Норвегії (1999), Ірану (2001). Працював за кількома
міжнародними проектами: "Кореляція гранітів рапаківі та споріднених з ними утворень"
(проект 315 IGCP), "Рудоносні граніти Євразії: анатомія та магмато-гідротермальний ме-
ханізм рудоутворення" (проект 1783 INTAS), "Гранітні системи і протерозойські літосферні
процеси" (проект 426 IGCP), "Геологічна будова Фенноскандинавського і Українського
щитів" (програма GEODE).

Ювіляр є автором понад 200 статей і тез доповідей (у тому числі 40 — англійською
мовою), 15 колективних монографій, співавтором 20 звітів та багатьох геологічних карт.
Його робота була високо оцінена: у 1998 р. за участь в циклі робіт "Геохімія, петрологія і
рудоносність докембрію України" вчений удостоєний Державної премії України у галузі
науки і техніки, нагороджений кількома урядовими медалями, у тому числі "За доблест-
ный труд", та почесними грамотами.

Разом з дружиною, Наталією Василівною, з якою через два роки відзначатиме п’яти-
десятиріччя подружнього життя, вони виростили і виховали трьох синів, а ті принесли їм
шестеро онуків і не збираються на цьому зупинятися. Росте сім’я, і водночас продов-
жується активний життєвий і творчий шлях ювіляра, який знаходить радість у спілкуванні
з колегами та друзями, із землею, живою та неживою природою, з мистецтвом та літера-
турою. Хай буде так ще надовго!

Геологічна громадськість України, колективи Державної геологічної служби і Інсти-
туту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, редколегія і редакція "Мінера-
логічного журналу" бажають Костянтинові Юхимовичу міцного здоров’я і багатьох років
щасливого і плідного життя.

М. П. Щербак, Д. С. Гурський, О. М. Пономаренко, І. Б. Щербаков, В. І. Калінін

РЕЗЮМЕ. Кратко освещены основные этапы научной, научно-организационной и общественной дея-
тельности известного украинского ученого в области петрологии, геологии и стратиграфии докембрия
доктора геолого-минералогических наук К. Е. Есипчука.

SUMMARY. The major stages of scientific, scientific-organizational and public activities of K. Yu. Еsypchuk,
Doctor of sciences (geology-mineralogy), a well-known Ukrainian scientist in the field of petrology, geology
and stratigraphy of Precambrian.
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Н. П. Щербак, И. М. Лесная, А. Н. Пономаренко

Î äâóõ âîçðàñòíûõ ýòàïàõ îáðàçîâàíèÿ ÷àðíîêèòîèäîâ
Äíåñòðîâñêî-Áóãñêîãî ìåãàáëîêà Óêðàèíñêîãî ùèòà

Показано, что в куполовидных (или глыбовых) структурах Днестровско-Бугского мегаблока, несмотря
на эволюцию гранитоидного магматизма в сторону раскисления и омоложения, часто сохраняются
чарнокитоиды архейского возраста. Предполагается, что протолитами этих пород были эоархейские
первичнокоровые образования, слагающие нижний структурный этаж и пережившие ряд эпизодических
преобразований, из которых изотопными методами установлены два события. Пик метаморфизма и
деформаций был синхронен образованию чарнокитоидов возрастом 2,8 ± 0,1 млрд лет, которые затем в
разной степени подверглись метаморфизму (2,0 млрд лет назад) и гранитизации. Чарнокитоиды, кото-
рые в это время не претерпели существенных изменений, на наш взгляд, следует картировать как архей-
ские образования, затронутые более молодыми процессами активизации.

Впервые термин "чарнокитовая серия" был предложен Т. Холландом [15] еще в 1900 г.
применительно к гиперстенсодержащим породам Индии, хотя эти породы под другими
названиями описывались и до этого как в Индии, так и на других щитах, в том числе и
Украинском. Первым в Украине применил термин "чарнокит" по отношению к гипер-
стенсодержащим породам Побужья В. И. Лучицкий, а затем Н. И. Безбородько. Однако
уже в 1931 г. [1] он показал, что гиперстеновые породы Побужья отличаются от чарнокит-
норитовой серии Индии почти полным отсутствием ортоклаза и предложил для них новое
название — "бугиты" и "бугитовая серия". Им же были предложены такие названия как
"сабаровит" (значительно позже за ними закрепилось название "лейкократовый эндер-
бит") и "винницит" (гранатсодержащий лейкократовый бугит или чарнокит) [2].

Не обошел своим вниманием породы чарнокитовой серии и наш юбиляр. К. Е. Есип-
чук [4] относит чарнокиты Побужья ультраметаморфического генезиса к нескольким
разновозрастным комплексам: гайворонскому (палеоархей, 3400 млн лет), литинскому
(мезоархей, 2800 млн лет) и винницкому (палеопротерозой). Кроме того, выделяется фор-
мация интрузивных чарнокитоидов, к которой относятся букинский, новоукраинский и
хлебодаровский комплексы. Примерно такое же возрастное расчленение всех чарнокито-
идов сохраняется и в "Корреляционной хроностратиграфической схеме раннего докемб-
рия УЩ", хотя вместо винницкого комплекса там выделяется побужский.

Трудности при картировании чарнокитоидов Днестровско-Бугского мегаблока Ук-
раинского щита (УЩ), для которых по циркону получены разные значения уран-свинцо-
вого изотопного возраста, связаны с тем, что макро- и микроскопически они практически
не различимы.

Начнем  с   эндербитов   Верхнего   Побужья,  в   частности  карьеров с. Голосково и
г. Литин, химический (табл. 1) и минеральный состав (гиперстен + плагиоклаз + кварц)
которых практически одинаков. Цирконы в них гетерогенны, представлены в основном
синпетрогенными зернами удлиненно-призматической формы, т. е. типичным гранит-
ным цирконом, который в большинстве случаев имеет ядра (рис. 1, 2).

Но несмотря на наличие ядер, циркон имеет протерозойский (эндербиты Голосково,
пр. 127/79) либо архейский возраст (эндербиты Литина, пр. 196/81) (табл. 2, 3; рис. 3, 4).

По поводу возраста эндербитов Литина появилась статья Л. М. Степанюка,
В. М. Скобелева, Т. И. Довбуш [11], в которой они не признают архейский возраст литин-
ских эндербитов. Авторы пишут (с. 21): "Беручи до уваги, що циркони вміщують ядра, …

© Н. П. Щербак, И. М. Лесная, А. Н. Пономаренко, 2005
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цифра, що одержана за нижнім перетином дискордії
з конкордією (1995 ± 90 млн років) відповідає вікові
формування ендербіту, а не якомусь міфічному про-
цесу активізації". То есть в одних случаях они опреде-
ляют изохронный возраст по верхнему пересечению
дискордии с конкордией (в случае с цирконами Голо-
сково), а в других — по нижнему (в случае литинско-
го эндербита). И, таким образом, приводят все чар-
нокитоиды к одному возрасту — 2,0 ± 0,1 млрд лет,
что, вероятно, вполне бы устроило геологов-съем-
щиков. Но ядра в цирконах есть в эндербитах и Голо-
сково, и Литина. Кроме того, изохронный возраст в
обоих случаях определяется по модели Аренса-Везе-
рилла, в которой верхнее пересечение дискордии с
конкордией должно интерпретироваться как время об-
разования породы, а нижнее — как время ее измене-
ния, связанное с потерей радиогенного свинца мине-
ралами [14, 16]. Поэтому, если авторы статьи [11] счи-
тают, что возраст литинского эндербита (речь идет о
пр. 196/81 [6, 11, 13]) надо определять по нижнему
пересечению дискордии с конкордией (2,0 ± 0,1 млрд
лет), игнорируя верхнее, то им необходимо обосно-
вать свою модель.

Изохронный возраст — не абсолютная величи-
на, он зависит как от количества измеренных точек,
так и от применения разных моделей и программ. В
частности, эта же проба (196/81) при пересчете по
модели 2 (программа ISOPLOT.XLA) дает два пересе-
чения дискордии с конкордией: 2713 и 1540 млн лет.
Дж. Везериллом для таких полиметаморфических об-
разований, как эндербиты Литина, предложена мо-
дель сложной истории свинца, в которой верхнее пе-
ресечение дискордии с конкордией указывает на ми-
нимальное значение возраста, а нижнее не имеет гео-
логического смысла [5, с. 126].

Кроме того, в эндербите Литина (196/81), хотя он
и  затронут наложенной активизацией — чарнокити-
зацией  (появляется монацит, а в плагиоклазе — анти-
пертитовые вростки калиевого полевого шпата
(КПШ)), преобладает архейский циркон (до 95 %) —
типичный гранитный циркон.  Это удлиненные тетра-
гонально- и дитетрагонально-призматические крис-
таллы цирконового типа, со сглаженными формами,
L4 = 0,05–0,5 мм, Ку = 2,5–3,0, редко до 5,0 (рис. 2). По
цвету выделяют серые и розовые цирконы, внутрен-
не трещиноватые. Серые — часто неоднородные, в
них встречаются ядра коричневатых цирконов. Розо-
вые цирконы более однородные. По 11 фракциям
циркона из пр. 196/81 выполнены определения уран-
свинцового изотопного возраста (табл. 3) и все они,
независимо от цвета и наличия ядер, соответствуют
архейскому изотопному возрасту, в некоторых слу-
чаях практически конкордантному.
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2,0 млрд лет, поскольку порода в это время подверглась метаморфизму. Это наложенный
циркон, содержание которого в пр. 196/81 не превышает 5–7 %, типичный "драгоцен-
ный", округленный, нетрещиноватый, светло-розовый до почти бесцветного. Блеск силь-
ный стеклянный, поверхность гладкая. Размер — 0,05–0,3 мм. Внутренне однородный с
высоким двупреломлением. По морфологическим признакам — это не гранитный цир-
кон (рис. 5). И определять возраст эндербита по этому наложенному циркону, как показа-
но в статье [11], на наш взгляд, некорректно. Можно лишь говорить о влиянии на эндерби-
ты метаморфизма (2,0 млрд лет назад) и гранитизации, но картировать их как архейские
образования. И в таком случае это не противоречит интерпретации диаграммы с конкор-
дией Аренса-Везерилла, когда верхнее пересечение дискордии с конкордией соответству-
ет возрасту образования породы, а нижнее — преобразованию.

Эндербит Литина находится в Литинской куполовидной структуре, закартирован-

Рис. 1. Циркон из эндербита (пр. 127/81, карьер, с. Голосково). Ув. 180

Рис. 2. Циркон из эндербита (пр. 196/81, карьер, г. Литин). Ув. 100

Рис. 3. Диаграмма с конкордией для цирконов из эндербита (пр. 127/79)

Рис. 4. Диаграмма с конкордией для цирконов из эндербита (пр. 196/81)

О ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРНОКИТОИДОВ
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ной В. А. Рябенко при геолого-съемочных работах [8]. Ф. А. Летников, изучая куполовид-
ные структуры, пишет [7]: "На любой докембрийской глыбовой структуре можно выде-
лить несколько этапов формирования гранитоидов, связанных с этапами гранитизации
цоколя. Весь ход эволюции гранитоидного магматизма в древних глыбовых областях явля-
ется следствием однонаправленного поднятия этих структур в условиях непрекращающе-
гося воздействия глубинных трансмагматических растворов на данный участок земной
коры, что и приводит к появлению все более и более кислых разностей на каждом из
последующих этапов магматической деятельности вплоть до лейкократовых аляскитов".
Далее он отмечает, что, как правило, не весь массив подвергается такому преобразова-
нию. Кольцевая зона остается неизменной, т. к. здесь процессы кристаллизации заверши-
лись ранее.

И действительно, в карьере г. Литин эндербиты с двумя пироксенами в модальном и
нормативном составе (обр. 195/81) сменяются более массивными эндербитами с одним
пироксеном (гиперстеном, обр. 196/81), затем — чарноэндербитами, породами, более за-
тронутыми чарнокитизацией 2,0 млрд лет назад (обр. 198/81) [6]. То есть эндербиты литинско-
го купола сформировались в результате не единственного тектоно-магматического события
2,0 млрд лет назад, а в ходе ряда эпизодических событий, сначала — в 2,8 ± 0,1 млрд лет. Затем,
вероятно, в результате дальнейшего  воздымания купола эндербиты  подверглись мета-
морфизму и гранитизации 2,0 млрд лет назад. Раскисление и калишпатизация  эндербитов
в разных частях Литинской куполовидной структуры проявились неодинаково. В карьере
г. Литин на правом берегу р. Згар в эндербитах (обр. 195/81, 196/81) под влиянием грани-
тизации лишь несколько повышается содержание биотита, плагиоклаз становится анти-
пертитовым, появляется монацит, но еще сохраняется высокое содержание редких эле-
ментов группы железа (Cr — 50–90, Ni — 10–30 г/т), характерное для протолитов эндерби-

Рис. 5. Наложенный циркон поздней генерации из
эндербита (пр. 196/81). Ув. 160

Рис. 6. Распределение РЗЭ, нормиро-
ванных к хондриту, в породах Литин-
ской куполовидной структуры: 1 — в
эндербитах (пр. 195/81, 196/81) и чар-
ноэндербите (пр. 198/81), 2 — в дву-
пироксен-роговообманковом кристал-
лосланце

О ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРНОКИТОИДОВ
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тов. В карьере на левом берегу р. Згар в чарноэндербитах (обр. 198/81) повышается содер-
жание   калия,   рубидия, резко снижается содержание редких элементов группы железа
(Cr — 14, Ni — 5 г/т), КПШ находится уже в виде отдельных зерен. Циркон розового цвета
превалирует. В нем увеличивается содержание ториевого свинца. Возраст его по отноше-
нию 207Pb/206Pb также снижается. Особенно отчетливо видно отличие эндербитов
(обр. 195/81, 196/81) от чарноэндербитов (обр. 198/81) по распределению редкоземельных
элементов (РЗЭ). Для эндербитов Литина характерна четкая положительная европиевая
аномалия (рис. 6), что, кстати, вообще характерно для эндербитов, а при чарнокитизации
их в чарноэндербитах повышается содержание легких РЗЭ и эта аномалия исчезает.

Исходя из изложенного, мы считаем, что эндербиты Литина надо картировать как
архейские — возрастом 2,8 ± 0,1 млрд лет, образовавшиеся преимущественно за счет
древнего первичнокорового субстрата, возраст которого равен 3,6–3,8 млрд лет [3], и
подвергшиеся 2,0 ± 0,1 млрд лет назад новой активизации в связи с дальнейшим воздыма-
нием куполовидной структуры. Образование куполов, по мнению [9], проходило в верх-
нем архее, т. е. активизацию 2,0 млрд лет назад для литинских эндербитов не стоит считать
"мифическим" процессом, как утверждают авторы статьи [11].

О наличии метаморфического события 2,8 ± 0,1 млрд лет назад в Днестровско-Буг-
ском мегаблоке могут свидетельствовать и данные Е. В. Бибиковой, которая по результа-
там уран-свинцового анализа, выполненного по цирконам из эндербито-гнейсов Банду-
ровской глыбы Хащевато-Завальевского блока (пр. 186/81, Одесский карьер) на масс-
спектрометре вторичных ионов NORDSIM в лаборатории изотопной геологии Шведского
музея Естественной истории в Стокгольме, провела полный изотопный анализ в отдель-
ных точках циркона размером 20–30 мкм, разных зон циркона сложного строения и полу-
чила для максимально конкордантных реликтовых цирконов   возраст 3,6–3,65 и даже —

Рис. 7. Диаграмма с конкордией для цирконов из эн-
дербита (пр. 142/81)

Рис. 8. Синпетрогенный циркон из эндербита (пр. 142/81, карьер, с. Кошаро-Александровка). Ув. 100
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3,78 млрд лет. Возраст метаморфогенной генерации составляет 2,8–2,9 млрд лет, такой же
возраст имеют метаморфогенные обрастания на цирконах ранней генерации. Некоторые
обрастания на архейских цирконах имеют конкордантные значения возраста, равные 2000±
± 20 млн лет [3]. То есть эндербито-гнейсы — также результат минимум двух тектоно-
термальных событий (~ 2,8 и, в меньшей мере — ~ 2,0 млрд лет назад).

Эндербиты Луполовской антиклинали (пр. 142/81, карьер, с. Кошаро-Александров-
ка) образовались ~ 2,8 ± 0,1 млрд лет назад, изохронный возраст цирконов из них равен
2838 ± 110 млн лет (нижнее пересечение дискордии с конкордией — 1445 ± 620 млн лет)
(рис. 7). Значение изотопного возраста по отношению 207Pb/206Pb изменяется от 2670 до
2752 млн лет (табл. 4). Эндербиты — плотные средне- и мелкозернистые породы серого
цвета с неясной полосчатостью, двупироксеновые, образовавшиеся в результате анатек-
сиса по более древнему субстрату в условиях гранулитовой фации. Циркон в них подобен
циркону из литинских эндербитов (рис. 8), но процесс, происходивший 2,0 млрд лет назад,
здесь проявился незначительно.

Первомайская антиклиналь (древняя глыбовая область) также не вся подверглась
метаморфизму (2,0 млрд лет назад) и гранитизации. В Молдовском действующем карьере
(г. Первомайск) преобладают породы, подвергшиеся такому преобразованию, а в забро-
шенном, рядом находящемся карьере породы слабо изменены, цирконы сохранили бо-
лее древний изотопный возраст.

Породы действующего Молдовского карьера массивные, серого цвета, хорошо рас-
кристаллизованные среднезернистые с редкими ксенолитами пироксеновых кристалло-
сланцев. Содержание КПШ в них составляет 30 % и более. Это, согласно классификации
[12], чарнокиты. Циркон в них представлен тетрагональными удлиненно-призматически-
ми кристаллами цирконового типа с развитой гранью призмы {110} и дипирамиды {111}.
Пирамидки низкие, сглаженные, L4 = 0,15–0,4 мм, Ку = 3,0–3,5. Цвет от светло- до темно-
коричневого. Прозрачный, нетрещиноватый, имеет гладкую поверхность со стеклянным
блеском. Преобладают внутренне однородные зерна. Около 10 % зерен имеют теневые
ядра с пониженным двупреломлением. Для определения изотопного возраста отобран
максимально однородный циркон без ядер (табл. 5) [10]. Тем не менее, пересечение дис-
кордии с конкордией соответствует возрасту 2856 млн лет, что, возможно, указывает на
метаморфическое событие, которому подвергся более древний субстрат (рис. 9). Однако
значения изотопного возраста разных фракций циркона по отношению 207Pb/206Pb изме-
няются в пределах 2059–2274 млн лет и свидетельствуют о том, что эти породы претерпели
значительные   преобразования в результате палингенно-метасоматических процессов
2,0 млрд лет назад и их, вероятно, надо картировать как протерозойские образования.

В заброшенном карьере, рядом с действующим Молдовским карьером, наблюдает-
ся другая ситуация. Здесь преобладают двупироксеновые кристаллосланцы и гиперсте-
новые гнейсы. Мелкозернистые гиперстеновые гнейсы местами переходят в среднезер-
нистые эндербиты (пр. 258/82), которые, в свою очередь, также подвергаются чарнокити-

Рис. 9. Диаграмма с конкордией для циркона из
чарнокита (пр. СП-7-5, действующий Молдов-
ский карьер, г. Первомайск)

ЩЕРБАК Н. П. и др.
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зации, что проявляется в увеличении в них количества КПШ, появле-
нии наложенного высокоуранового коричневого циркона округ-
лой формы (до 30 %). Основная масса циркона (70 %) представле-
на удлиненно-призматическими тетрагональными и дитетраго-
нальными кристаллами цирконового типа с Ку < 3,0, прозрачны-
ми и полупрозрачными, синпетрогенными, содержащими часто
в виде ядер реликтовый циркон. Изотопный возраст по отноше-
нию 207Pb/206Pb — 2719–2799 млн лет (табл. 6; рис. 10, 11). То есть
в Первомайской антиклинали, согласно геохронологическим дан-
ным,  также установлено два метаморфических события: ~ 2,8 ±
±0,1 и 2,0 ± 0,1 млрд лет, первому соответствуют чарнокитоиды
архейского возраста, второму — протерозойского.

Таким образом, в приведенных примерах показано, что чарно-
китоиды куполовидных структур (глыбовых или антиклиналей), кото-
рые, как нам представляется, образовались по первичнокоровым по-
родам, слагающим, вероятно, нижний структурный этаж (фунда-
мент), сформировались в ходе ряда тектоно-метаморфических собы-
тий, из которых изотопными методами уверенно устанавливают-
ся два события: 2,8 ± 0,1 млрд лет назад — гранулитовый метамор-
физм, в результате которого первичнокоровые породы приобре-Та
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Рис. 10. Циркон из эндербита
(пр. 258/82, заброшенный ка-
рьер, г. Первомайск). Ув. 150

Рис. 11. Диаграмма с конкор-
дией для циркона из эндер-
бита (пр. 258/82)
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тают облик гнейсовидных эндербитов, и  2,0 ± 0,1 млрд лет назад — повторный метамор-
физм и гранитизация. Чарнокитоиды, которые в результате второго события не пре-
терпели существенных изменений в сторону раскисления, сохраняют, как правило,
архейский возраст. Эти образования, на наш взгляд, надо картировать как архейские,
затронутые более молодыми процессами активизации. Они выходят на поверхность
среди более молодых осадочно-вулканогенных пород днестровско-бугской серии.

Для чарнокитоидов, образованных по осадочно-вулканогенным образованиям
днестровско-бугской серии (эндербиты и чарнокиты), как правило, устанавливается
возраст 2,0 ± 0,1 млрд лет как по отношению 207Pb/206Pb, так и по верхнему пересече-
нию дискордии с конкордией. Это, в частности, хорошо видно для эндербитов с. Го-
лосково Верхнего Побужья: в карьере на берегу р. Южный Буг наблюдаются мощ-
ные выходы слегка полосчатых среднезернистых эндербитов серого цвета, минераль-
ный состав которых, %: гиперстен — 7, плагиоклаз (олигоклаз) — 57, кварц — 35,
КПШ — 1, биотит, диопсид, рудный, циркон, апатит. Химический состав эндербита
представлен в табл. 1. Это типичный эндербит, образованный по породам кальци-
фир-кристаллосланцевой формации (или тывровской толщи). Изотопный возраст
разных фракций циркона из эндербита карьера с. Голосково (пр. 127/79) по отноше-
нию 207Pb/206Pb равен 2050–2060 млн лет. Изохронный возраст циркона также равен
2060 ± 10 млн лет, хотя циркон гетерогенный (рис. 1). Имеется ядро и оболочка, оди-
наково ориентированные, с высоким двупреломлением. Ядра часто слегка метамик-
тизированы. Отношение ZrO2/HfO2 в цирконах равно 51,03. То есть, несмотря на при-
сутствие ядер в цирконе, его возраст, а, соответственно, возраст эндербита, опреде-
ляется по верхнему пересечению дискордии с конкордией. Возраст ~ 2,0 млрд лет
имеют также эндербиты и виннициты, образованные по породам гниванской толщи,
бердичевские граниты, образованные по породам кинцигитовой формации (или бе-
резнинской толщи), т. е. все гранитоиды, образованные по осадочно-вулканогенным
породам днестровско-бугской серии, хотя многие из них содержат гетерогенные цирко-
ны с ядрами.
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РЕЗЮМЕ. Показано, що в куполоподібних (або глибових) структурах Дністровсько-Бузького мегабло-
ку, незважаючи на еволюцію гранітоїдного магматизму, спрямованого до розкислення і омолодження,
часто зберігаються чарнокітоїди архейського віку. Припускається, що протолітами цих порід були
еоархейські первиннокорові утворення, які складали нижній структурний поверх і підлягали декільком
епізодичним перетворенням, з яких ізотопними методами встановлені дві події. Пік метаморфізму і
деформацій був синхронний утворенню чарнокітоїдів віком 2,8 ± 0,1 млрд рр., які потім зазнали рiзного
ступеня дії метаморфізму (2,0 млрд рр. тому) і гранітизації. Чарнокітоїди, які у цей час суттєво не
перетворені, на наш погляд, слід картувати як архейські утворення, що підлягали більш молодим проце-
сам активізації.

SUMMARY. It has been demonstrated that Archean charnokitoides are often preserved in dome-shaped (or
clumpy) structures of the Dniester-Bug megablock despite granitoid magmatism tendency to the reduction
and rejuvenation. The authors suppose that protolytes of these rocks were initially Eoarchean crystal units,
composing the lower structural level. They underwent a number of episodic transformations, two of which
have been established by the isotope methods.  Formation of charnokitoides was synchronous to the peak
metamorphism and deformations 2800 ± 100 Ma ago. They were subject to regional metamorphism and
granitization of different degree about 2000 Ma ago. Those charnokitoides, which 2000 Ma ago were touched
by substantial transformations, in our opinion, are to be mapped as Archean units which were changed by later
processes of activation.
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Ãåîõ³ì³÷íà åâîëþö³ÿ ìàãìàòè÷íèõ ïîð³ä
äîêåìáð³þ Óêðà¿íñüêîãî ùèòà

Проаналізовано вміст і закономірності розподілу елементів-домішок у породах, які переважають на
Українському щиті: основних і ультраосновних метавулканітах, а також інтрузивних і ультрамета-
морфічних гранітоїдах. Залежно від характеру розподілу в породах різного складу та віку домішки
поділяються на кілька груп. Від найдревніших до молодших порід вміст деяких зменшується (переважно
елементи групи заліза), інших — збільшується (переважно літофільні елементи). Своєрідним розподілом
у породах характеризуються рідкісноземельні елементи, а також деякі елементи-домішки в лужних
польових шпатах, цирконі і апатиті.

В докембрійській земній корі Українського щита (УЩ), як і інших щитів світу та крис-
талічного фундаменту древніх платформ, різко переважають дві групи магматичних порід:
основні та ультраосновні метавулканіти, а також інтрузивні та ультраметаморфічні
гранітоїди, складаючи понад 90 % об’єму цих мегаструктур. Частка решти гірських
порід — метаморфізованих осадових, середніх і кислих метавулканітів, лужних та основ-
них і ультраосновних інтрузивних становить менше ніж 10 %. У фанерозойських гірських
спорудах це співвідношення значно змінюється за рахунок збільшення вмісту кислих і
середніх вулканітів, а також осадових порід, які тут переважають [4].

Саме через це об’єктом геохімічного дослідження автор обрав основні та ультраос-
новні породи, а також гранітоїди. У геохімічному аспекті вони найбільш детально вивчені
[3, 7] та іншими дослідниками, але узагальнюючий аналіз геохімічної еволюції цих пород-
них асоціацій не проводився. Класичним прикладом такого аналізу гранітоїдів є моно-
графії [5, 6].

Раніше [8] було показано, що в докембрійській геологічній історії УЩ виділяються
три послідовні етапи короутворення: дозеленокам’яний, зеленокам’яний і післязелено-
кам’яний з геохронологічними границями між ними 3200 і 2800 млн рр. (табл. 1). На
дозеленокам’яному етапі була сформована первинна континентальна кора, що утворю-
вала для всього щита літоплінт, складений породами аульської, західноприазовської та
дністровсько-бузької серій (переважно метавулканіти толеїт-базальтового складу). На-
прикінці палеоархею єдиний протоконтинент розпався на декілька мікроконтинентів, між
якими відбувалося формування островодужних систем, складених осадово-вулканоген-
ними товщами з переважанням коматіїт-толеїтових (конкська і осипенківська серії) і анде-
зит-толеїтових (білозерська серія) формацій. В неоархеї лише на невеликій території, пред-
ставленій зараз Росинсько-Тікицьким мегаблоком, накопичувались вулканіти андезит-то-
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Таблиця 1. Еволюція ультрамафіт-мафітового вулканізму в ранньому докембрії УЩ

Ератема Вік, млн рр. Етап Формація та серії (у дужках) 
Палеопротеро-
зой 
 
Неоархей 
 

 
Післязелено-
кам’яний 

Андезитова (тетерівська та інгуло-інгулецька) 
 
Андезит-толеїтова (росинсько-тікицька) 

Мезоархей 
 

Зеленокам’яний Андезит-толеїтова (білозерська) 
Коматіїт-толеїтова (конкська і осипенківська) 

Палеоархей 
 

 
 
 

2600 
 

2800 
 

3200 Дозелено-
кам’яний 

Толеїт-базальтова (дністровсько-бузька, 
західноприазовська  
та аульська) 
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леїтового складу, які належать або до
післязеленокам’яного етапу, або пред-
ставляють верхній зеленокам’яний етап.
Подібні метавулканіти відомі і в палео-
протерозої (новокриворізька світа кри-
ворізької серії). Типовими післязелено-
кам’яними є метаандезити у складі вул-
каногенно-осадових палеопротеро-
зойських тетерівської та інгуло-інгулець-
кої серій.

Трьом етапам прояву основного і
ультраосновного вулканізму відповіда-
ють три послідовні стадії гранітоутворен-
ня, раніше названі нами за переважан-
ням у кожній із них певних за складом
типів гранітоїдів ендербіт-плагіограніто-
вою, чарнокіт-гранітовою та граносієніт-
рапаківігранітовою [1]. На першій стадії
утворилися формації ендербітів (гайво-
ронський і токмацький комплекси), то-
налітів і плагіогранітів (дніпропетровсь-
кий і шевченківський); на другій — інтру-
зивних діоритів і плагіогранітів (сурський),
ремобілізованих автохтонних плагіо-
гранітів (саксаганський, інгулецький та
шереметівський), ремобілізованих авто-
хтонних чарнокітів (вінницький), регре-
сивних діоритів, гранодіоритів і гранітів
(гайворонський), інтрузивних чар-
нокітоїдів (букинський, новоукраїнський
і хлібодарівський), високоглиноземистих
гранітів (бердичівський), інтрузивних
діоритів, гранодіоритів і гранітів (осниць-
кий і фастівський), анатектичних і
палінгенних плагіомікроклінових гранітів
(житомирський, кіровоградський,
уманський і салтичанський), лейкократо-
вих мікроклінових гранітів (анадольсь-
кий); на третій — сублужних гранітів і
сієнітів (південнокальчицький), гранітів
рапаківі (коростенський і корсунь-ново-
миргородський), рідкіснометалевих лей-
кократових гранітів (пержанський і
кам’яномогильський комплекси). Слід
зауважити, що гранітоїди другої  —  чар-
нокіт-гранітової стадії частково належать
до зеленокам’яного етапу і мають нео-
архейський вік, а більшість із них — до
післязеленокам’яного етапу і мають вік
палеопротерозойський.

Проведено широкомасштабне гео-
хімічне дослідження названих вище по-
родних асоціацій, включаючи метавул-
каніти основного і ультраосновного скла-Та
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Рис. 1. Факторна діаграма розподілу елементів-домішок в гранітоїдах Українського щита. Поля
гранітоїдів: І — дозеленокам’яного та раннього зеленокам’яного етапiв; ІІ — зеленокам’яного та
раннього післязеленокам’яного етапiв; ІІІ — пізнього післязеленокам’яного етапу. Комплекси: Ан —
анадольський; Бд — бердичівський; Вн — вінницький; Гв — гайворонський; Гс — гайсинський; Дм —
демуринський; Дн — дніпропетровський; Жт — житомирський; Зв — звенигородський; Ін — інгулець-
кий; Кв — кіровоградський; Км — кам’яномогильський; Кн — корсунь-новомиргородський; Кр —
коростенський; Мм — мокромосковський; Ну — новоукраїнський; Об — обіточненський; Ос — ос-
ницький; Пж — пержанський; Пк — південнокальчицький; Сл — салтичанський; Ср — сурський; Сс —
саксаганський; Тк — токівський; Тм — токмацький; Ум — уманський; Шв — шевченківський; 1 – 5 —
групи елементів-домішок

Рис. 2. Кореляційний зв’язок між елементами у гранітах дніпропетровського (І) та шевченківського (ІІ)
комплексів. На рис. 2 – 4: розмір символів елементів визначений відносним вмістом у гранітах; коре-
ляційний зв’язок: 1 — сильний позитивний (r = 1,0–0,8), 2 — помірний позитивний (r = 0,8–0,6); 3 —
сильний негативний (r = –1,0–0,8), 4 — помірний негативний (r = –0,8–0,6)
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Рис. 3. Кореляційний зв’язок між елементами у гранітах житомирського (І) та кіровоградського (ІІ)
комплексів

Рис. 4. Кореляційний зв’язок між елементами у гранітах коростенського (І) та корсунь-новомирго-
родського (ІІ) комплексів

ду і всі відомі на УЩ типи гранітоїдів. Всього відібрано 760 проб метавулканітів (покійним
О. Б. Фоміним) — по 2–160, в середньому по 20 проб із кожного типу мафіт-ультрамафітів.
Основні місця відбору проб: дозеленокам’яних типів — Славгородський блок, басейни
річок Базавлук та Базавлучок у Середньому Придніпров’ї, Середнє Побужжя (Оріхово-
Павлоградська шовна зона); зеленокам’яних типів — зеленокам’яні структури Середньо-
го Придніпров’я,  басейн р.   Берда  поблизу с. Осипенко, Мангуська структура та басейн
р. Лозоватка у Приазов’ї, Голованівська шовна зона; післязеленокам’яних типів — Кри-
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ворізька структура, басейни річок Рось, Тетерів, Інгулець, Обіточна, Новоград-Волинсь-
кий та Осницький блоки.

Вміст елементів-домішок визначено за допомогою кількісного спектрального та рент-
генфлуоресцентного аналізів у лабораторіях ІГМР НАН України.

Серед елементів-домішок, вміст яких визначено в мафіт-ультрамафітах, виділені дві
найінформативніші групи: 1 — Cr і Co, вміст яких помітно знижується від більш основних
до порівняно кислих (лейкократових) метавулканітів, а в межах кожної із чотирьох виділе-
них за складом груп — від більш древніх до порівняно молодих; 2 — Ti, V, Ba, Li і Rb, вміст
яких у цьому ж напрямку підвищується. Поведінка Ni подібна до поведінки елементів
першої групи, хоча і не так чітко проявлена, Zr i Sr — до другої, у розподілі Sc зако-
номірність не виявлена.

У табл. 2 наведено вміст перерахованих найінформативніших елементів-домішок в
ультрамафіт-мафітах різного складу та віку: в чисельнику — межі їхнього коливання, а в
знаменнику — середньозважена величина з врахуванням кількості проаналізованих проб.
Чітко простежується виявлена закономірність, яка дозволила раніше [2] висловити думку
про можливість визначати за цими даними (особливо при аналізі вмісту пар деяких еле-
ментів та їх співвідношень) відносний вік метавулканітів.

Проаналізовано також спектри розподілу в мафітах рідкісноземельних елементів (РЗЕ),
нормованих за хондритом, — з капітансько-деренюхінської вулкано-плутонічної асоціації
і конкської серії (зеленокам’яний етап), аульської серії (дозеленокам’яний) та росинсько-
тікицької серії (післязеленокам’яний). Всі вони характеризуються незначною дифе-
ренціацією легких та важких лантаноїдів, причому перший тип метавулканітів має най-

Рис. 5. Еволюція складу і вмісту РЗЕ у гранітоїдах УЩ. Поля: І — гранітоїдів дозеленокам’яного і
раннього зеленокам’яного етапiв; ІІ — гранітів рапаківі і південнокальчицького комплексу; ІІІ — гранітів
пержанського і кам’яномогильського комплексів; IV — гранітів пізнього зеленокам’яного та ран-
нього  післязеленокам’яного  етапiв. Тренди: Об  Об  Об — диференціації обіточненського
комплексу (діорит-гранодіорит-граніт); Ос  Ос  Ос — диференціації осницького комплексу
(те саме); Гс  Гс  Гс — гранітизації гайсинського комплексу
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нижчий, а останній — найвищий їхній вміст.
У табл. 3 подані відомості про середньозважений вміст елементів-домішок та деяких

породотвірних елементів у гранітоїдних комплексах УЩ. Ці дані обчислені з врахуванням
середнього вмісту елементів у кожному з різновидів порід, що складають певний ком-
плекс, та об’ємної частки кожного з різновидів у складі комплексу.

За допомогою факторного аналізу елементи-домішки гранітоїдів розділено на декілька
груп (рис. 1). Першу з них представляють елементи групи заліза — V, Co, Ni i Cr та набли-
жені до них Ti i Sc. Цими елементами збагачені гранітоїди ендербіт-плагіогранітової стадії
і ранні фази гранітоїдних комплексів чарнокіт-гранітової стадії. Другу групу представляє
Sr, споріднений з Ca і Na. Він теж характерний для гранітоїдів ранніх стадій і фаз, але, на
відміну від Ti i Sc, які тяжіють до гранітів, збагачених K, накопичується переважно у
гранітоїдах натрового ряду.

Дві наступні групи об’єднують літофільні елементи, які збагачують гранітоїди гра-
носієніт-рапаківігранітової стадії та більш пізні диференціати комплексів чарнокіт-гранітової
стадії. Третя група охоплює Rb, Li, Nb, Y, Be, а четверта — La, Ce, Zr i Pb. Елементи обох цих
груп накопичуються переважно у найпізніших диференціатах гранітів і продуктах їх мета-
соматичної переробки (апогранітах), причому третя група тяжіє до гранітів натрового
ряду, а четверта — до суттєво калієвих різновидів гранітів. П’яту групу представляє Ba,
який проявляє спорідненість з K і збагачує пізніші диференціати гранітів чарнокіт-граніто-
вої і більш ранні — гранітів граносієніт-рапаківігранітової стадії.

За значеннями співвідношень елементів (K/Na, Rb/Sr, Ba/Sr, Ti/V, Ti/Zr) досить чітко
розрізняються типи гранітоїдів, що належать до різних формацій та комплексів. Усі вони,
за винятком Ti/Zr, помітно збільшуються при переході від гранітоїдів ранньої до пізньої
стадії формування земної кори.

Цікаву і корисну інформацію надає аналіз характеру кореляційного зв’язку між по-

Рис. 6. Діаграми вмісту РЗЕ, нормованого за хондритом, у гранітоїдах дозеленокам’яного і раннього
зеленокам’яного етапiв (а); житомирського комплексу УЩ (б); пізнього післязеленокам’яного етапу (в)
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родотвірними та домішковими елементами. Найбільш раннім комплексам притаманна
сильна позитивна кореляція між елементами групи заліза та всіх їх з Ca. У гранітах більш
пізніх комплексів   добре  корелюються значення вмісту літофільних елементів, деяких із
них — з Zn, Sc, V та ін. Характер таких зв’язків для кожного з комплексів індивідуальний
(рис. 2–4).

Вивчено розподіл РЗЕ у гранітоїдах різного віку. Виявлено, що найбільш ранні
гранітоїди характеризуються дуже низьким вмістом РЗЕ (сума — 34–169 г/т), а їхні
співвідношення змінюються у широких межах. Помітно підвищеним вмістом суми
РЗЕ (200–400 г/т) відрізняються інтрузивні та переміщені ультраметаморфічні граніти, які
мають більш високе значення співвідношення легких і важких лантаноїдів. Палінгенні та
інтрузивні граніти відрізняються від анатектичних чіткіше вираженою негативною
європієвою аномалією, яка досягає найбільших (мінімальних) значень в рідкіснометале-
вих гранітах. Останні характеризуються також максимальним вмістом РЗЕ (250–1300 г/т)
за суттєвого збільшення в них частки важких лантаноїдів. Значний діапазон коливання
вмісту РЗЕ (100–1100 г/т) у сублужних гранітах (південнокальчицький комплекс) та гранітах
рапаківі, які характеризуються також проміжним, але досить високим значенням співвідно-
шення легких і важких лантаноїдів (рис. 5, 6, а – в).

Проаналізовано характер вмісту елементів-домішок у деяких породотвірних та акце-
сорних мінералах. Зокрема, виявлено, що їхній вміст та розподіл в лужних польових шпа-
тах (ЛПШ) визначається двома головними чинниками: температурою мінералоутворен-
ня і кристалізаційною та еманаційною диференціацією. Залежно від впливу кожного з
чинників елементи-домішки поділяються на чотири групи. Перша об’єднує Ba, Sr i Rb,
розподіл яких залежить, переважно, від диференціації — Ba і Sr входять у ґратку ЛПШ на
ранніх, високотемпературних стадіях магматичного та ультраметаморфічного граніто-
утворення, тоді як Rb накопичується у пізніх магматичних диференціатах і збагачує ЛПШ,
які кристалізуються на завершальних стадіях гранітоутворення. До другої групи елементів-
домішок належать La, Ce і Nb, які теж накопичуються у більш пізніх диференціатах, як і Rb,
але властиві більш високотемпературним ЛПШ.

Переважно температурним чинником визначається вміст в ЛПШ елементів третьої
групи: Li збагачує високотемпературні їх різновиди, а Zr і Cs входять переважно у ґратку
низькотемпературних мікроклінів. Четверта група — халькофільні елементи — Zn i Ga
характерні для більш високотемпературних ЛПШ у гранітах порівняно пізніх стадій фор-
мування, а Pb і Cu — для менш високотемпературних ЛПШ ранніх стадій.

Вміст елементів-домішок в ЛПШ дозволяє робити висновки щодо генезису та фор-
маційної приналежності гранітоїдів. В інтрузивних гранітах від ранніх до пізніх фацій в
ЛПШ зростає вміст Rb, Zr i Cs (що свідчить про зниження температури кристалізації), а в
ультраметаморфічних — La, Ce і Nb (підвищення температури кристалізації).

Найбільш характерними та інформативними елементами-домішками в біотитах із
гранітоїдів є Li, Rb, Ba, Zr, Zn і Ga. Розподіл Rb, Zn, Ga і Ba визначається, переважно,
процесами кристалізаційної і еманаційної диференціації і три перших збагачують біотити
пізніх фаз кристалізації, а останній — ранніх, більш меланократових фаз. Вміст Li і Zr
значною мірою залежить від глибини генерації гранітної магми; найбільш збагачений
цими елементами біотит інтрузивних гранітів, магма яких генерувалася у нижніх частинах
земної кори.

Встановлена залежність співвідношення в цирконах із гранітів U, Th і Pb від кислотно-
лужних властивостей мінералотвірного середовища. Циркони із порід з підвищеною кис-
лотністю помітно збагачені Pb, а в сублужних і лужних різновидах — Th (лужні і сублужні
породи Приазов’я) або U (деякі чарнокітоїди, а також лужні метасоматити Кривого Рогу).
Вміст в цирконах всіх трьох елементів зростає у гранітоїдах більш пізніх стадій формування
земної кори. В деяких комплексах від ранніх до пізніх фаз циркон збагачується Hf, Y i Yb.

Вивчений розподіл Y і Sr в апатитах із гранітів — співвідношення цих елементів визна-
чається, перш за все, вмістом кремнезему і основністю вмісних порід: зниження основ-
ності і збільшення вмісту кремнезему у гранітоїдах призводить до збагачення апатиту Y і
збіднення Sr.
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РЕЗЮМЕ. Проанализировано содержание и закономерности распределения элементов-примесей в по-
родах, преобладающих на Украинском щите: основных и ультраосновных метавулканитах, а также
интрузивных и ультраметаморфических гранитоидах. В зависимости от характера распределения в
породах разного состава и возраста примеси делятся на несколько групп. От более древних к более
молодым породам содержание некоторых уменьшается (преимущественно элементы группы железа), а
других — увеличивается (преимущественно литофильные элементы). Своеобразным распределением в
породах характеризуются редкоземельные элементы, а также некоторые элементы-примеси в щелочных
полевых шпатах, цирконе и апатите.

SUMMARY. Content and regularities of distribution of elements-impurities in the rocks prevailing in the
Ukrainian Shield: basic and ultrabasic metavolkanites, as well as intrusive and ultrametamorphic granitoids,
have been analyzed. Depending on the character оf distribution in the rocks of different composition and age
the impurities are divided into several groups. From the elder to the younger rocks the content of some
impurities decreases (mainly iron group elements), and that of others increases (mainly lithophylic elements).
Rare elements as well as some elements-impurities in the alkali feldspars, zirconium and apatite are characterized
by certain distribution in the rocks.

ГЕОХІМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ МАГМАТИЧНИХ ПОРІД ДОКЕМБРІЮ УЩ
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Показана сложность применения к Украинскому щиту идей плитовой тектоники. Тем не менее, призна-
ется наличие горизонтальных движений отдельных блоков щита и частичной субдукции по механизму
торошения плит. Предпринята попытка доказать существование прогрессивной ветви гранулитового
метаморфизма.

Е-mail: petrology@igmr.relc.com.ua

Среди многообразия дискуссионных проблем формирования Украинского щита (УЩ)
автор выделил для рассмотрения только две. Решение этих проблем требует привле-
чения всего комплекса геологических методов, но значение петрологических мето-
дов, по мнению автора, определяющее.

Возможности приложения плитовой тектоники к структуре Украинского щита.
Фундаментом УЩ служит первичная кора в виде гранулитового слоя, залегающего
непосредственно на верхней мантии. Гранулитовый слой имеет андезит-тоналит-трон-
дьемитовый состав с небольшой долей базитов и ультрабазитов, при значительном
количестве андезитов, что роднит первичную кору с островодужными формирова-
ниями [11]. Слагающие основу гранулитового фундамента породы представляют
собой, по мнению автора, прямые производные недеплетированной мантии, излив-
шиеся, преимущественно, в виде вулканитов, частью интрудировавших до 3,65 млрд
лет. Подчиненное положение занимают осадочно-метаморфические породы супра-
структуры типа бугской серии УЩ. Сразу же следует заметить, что большинство
зарубежных авторов и многие отечественные геологи, основываясь на наличии в
составе супраструктуры железистых пород, классифицируют эти структуры как зе-
ленокаменные (первичные, древние и т. д.), что дает им основание считать гранули-
товые и истинно зеленокаменные пояса одновозрастными. Это заблуждение препят-
ствует взаимопониманию геологов, работающих в разных регионах.

В пределах УЩ принято выделять три этапа гранулитового метаморфизма: 3,4;
2,8–2,9 и 2,0 млрд лет [10]. Для других гранулитовых регионов таких эпизодов выделе-
но больше. Так, для Кольской инфраструктуры только в интервале 3509–3443 млн лет
выделено восемь эпизодов гранулитового метаморфизма [6]. Сложилось мнение,
что в большинстве регионов главный этап гранулитового метаморфизма осуществ-
лялся 2,7–2,8 млрд лет назад.

Гранулитовые пояса — самые древние геологические структуры Земли. Как
показали авторы [2, 7], все самые древние цифры во всем мире получены именно
для гранулитовых регионов. Совершенно иначе обстоит дело с молодыми датами.
УЩ пока что единственный гранулитовый регион, в котором не установлены эпизо-
ды гранулитового метаморфизма моложе 1,7 млрд лет. Между тем, можно привести
множество примеров, из которых следует, что гранулитовый метаморфизм в докем-
брийских поясах не затухает вплоть до середины палеозоя. Так, возраст гнейсов типа
бугской серии в гранулитовой провинции Намакваленд определяется датами 1100 и
1145 млн лет, молодой гранулитовый метаморфизм Намибии — 650–550, Танзании —
633–618. В классической гранулитовой провинции Гренвилл определена толща мра-
моров, кварцитов и метапелитов возрастом 1300–1000, а главная фаза метаморфизма
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осуществлялась в период 1150–1200 млн лет. Разумеется, все приведенные даты на-
дежно обоснованы. Известны также еще более молодые гранулиты, связь которых с
докембрийскими структурами не установлена или вообще отсутствует. Это — зона
Ивреа, Италия — 450 млн лет, Франция — 350–400, Британская Колумбия — 62, нако-
нец, пояс Хидака, Япония — эоцен. Геохимики школы Н. П. Щербака добились боль-
ших успехов в выявлении древнейших цирконов. Сейчас, как мне кажется, следует
обратить внимание и на верхний предел значений возраста.

Геологи, изучающие УЩ, традиционно рассматривают гранулитовые блоки как
стабильные структуры, заложенные в самом раннем архее. Настало время опреде-
лять гранулитовые блоки как мобильные пояса, как это принято среди зарубежных
геологов.

Говоря об эволюции гранулитовых мобильных поясов, нельзя обойти стороной
такой вопрос, как формирование основных пород — хорошо известных двупирок-
сен-плагиоклазовых кристаллосланцев. В настоящее время среди геологов преобла-
дает мнение, что кристаллосланцы имеют дайковое происхождение. Если это так, то
основная магма, имеющая, кстати, состав, близкий к коматиитовому, должна была внед-
ряться в холодный, жесткий и трещиноватый субстрат — в эпизону, по Е. И. Паталахе.
Однако гранулитовая степень метаморфизма и пластическая деформация даек предпо-
лагают их последующее захоронение на глубине гранулитовой фации. На УЩ уста-
новлены дайки  основных  пород  с двумя, по крайней мере, значениями возраста —
~ 2,8 и 2,0 млрд лет [4]. В поясе Лимпопо известны дайки возрастом 3,2 млрд лет.
Приемлемое объяснение этой ситуации, по мнению автора, таково: гранулитовые
пояса неоднократно воздымались до поверхности, подвергались эрозии и вновь по-
гружались на глубину гранулитовой фации. Перепады при этом достигали 25 км.
Если вертикальные движения были неодноразовыми, пульсирующими, то можно
представить, как менялась мощность земной коры и каким был снос материала с
воздымающихся блоков. Исходя из современных представлений о глубинности гра-
нулитового метаморфизма, мощность первичной коры следует оценить 60–70 км,
что соизмеримо с мощностью коры современных подвижных зон. Воздымание гра-
нулитовых блоков было достаточно быстрым. Например, пояс Лимпопо был поднят
с глубины 30 км в течение 10 млн лет, что соответствует скорости 2,5 мм в год [12],
соизмеримой со скоростью раздвигания современных срединных хребтов.

Особенность структуры гранулитовых (мобильных) блоков состоит в том, что их
кора в среднем мощнее, чем кора гранит-зеленокаменных поясов. В этом заключает-
ся вопрос: каким образом компенсируется мощность коры, возникающая вследст-
вие воздымания блоков? Были предприняты попытки объяснить это явление текто-
ническим совмещением или на основе механизма андерплейтинга. В частности, та-
кой механизм неплохо обоснован для нижней коры соседнего Белорусского массива
в районе Осницко-Микашевичского пояса [14]. Там среди щелочных туфов обнару-
жены ксенолиты основных гранулитов и горнблендитов. Показано, что гранулиты
представляют собой метагаббро (не габбро-норит!) без признаков стресса, а горн-
блендиты определены как продукт кристаллизации магмы верхнемантийного проис-
хождения. Возраст горнблендитов и, следовательно, андерплейтинга, определенный
с помощью аргон-аргонового метода, составляет 381 млн лет.

Автор сделал такое длительное вступление, чтобы показать всю сложность при-
менения идей плитовой тектоники к докембрию. Имеются, однако, факты, которые
позволяют использовать некоторые ее элементы и для объяснения структуры УЩ.

Гранулитовый фундамент установлен во всех традиционно выделяемых районах
(блоках) УЩ либо непосредственно, либо в виде ксенолитов в интрузиях мантийно-
нижнекорового происхождения (санукитоиды), либо в виде "эрозионных окон", по-
роды которых в разной мере диафторированы. Породы фундамента ареально мета-
морфизованы до уровня гранулитовой фации с параметрами: Т — 750–900 °C, Р — 7–
9 кбар. В наиболее глубинных разрезах установлены признаки эклогитизации. Есть
также минеральные признаки, свидетельствующие о наличии прогрессивной ветви

О ДВУХ ПРОБЛЕМАХ ПЕТРОЛОГИИ УЩ
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гранулитового ареального метаморфизма, о чем говорится ниже.
Основой для применения плитовой тектоники на УЩ должно быть принятие

гипотезы малой мощности движущихся плит, ограниченных примерно глубиной раз-
дела Мохо. Малая мощность плит, в свою очередь, предполагает меньшие размеры
как плит, так и прочих составляющих плитовой тектоники. Элементы плитовой текто-
ники на УЩ выражаются в признаках движения мегаблоков по типу торошения плит
с образованием межблоковых шовных зон, а в самих мегаблоках — в наличии петро-
логической, петрохимической и возрастной зональности, характерной для островных
дуг.

В пределах УЩ традиционно выделяют шесть мегаблоков или районов. Днест-
ровско-Бугский и Приазовский блоки — гранулитовые мобильные пояса раннеар-
хейского заложения, Росинско-Тикичский район — диафторит-гранулитовый, Волын-
ский и Ингульский блоки — протерозойские подвижные пояса, Среднеприднепров-
ский — гранит-зеленокаменная область. Если именовать эти районы блоками, то
логично предположить наличие ограничивающих их тектонических элементов. Тако-
выми, по нашему мнению, служили не отдельные разломы, а шовные зоны. Истин-
ные блоки с такой точки зрения — Ингульский, Среднеприднепровский и Приазов-
ский, разграниченные, соответственно, Голованевской, Криворожско-Кременчугской
и Орехово-Павлоградской шовными зонами, а также блок, объединяющий Волын-
ский, Росинско-Тикичский и Днестровско-Бугский районы. Этот сложный Волын-
ско-Бугский блок ограничен на севере Волынской, а на востоке — Голованевской
шовными зонами. Основание для объединения трех районов в один блок — отсутст-
вие между ними шовных зон в глубинной структуре коры. Есть также сомнения в
существовании Орехово-Павлоградской шовной зоны, поскольку под ней не выяв-
лен слой корово-мантийной смеси, а мощность коры небольшая (по сравнению с
другими шовными зонами).

Выделение шовных зон на УЩ означает признание не только вертикальных, но и
горизонтальных движений коровых плит. "Шовные зоны" — название обобщающее
и пока условное. К рубежу 2,0 млрд лет шовные зоны спаяли мегаблоки. Ранее они
представляли собой зоны коллизии. Повышенная мощность коры в пределах зоны, а
также нарушение поверхности Мохо, выраженное в формировании слоя корово-
мантийной смеси, позволяет допустить наличие в их пределах частичной субдукции.
Геологически шовные зоны характеризуются совмещением иногда в разной степени
метаморфизованных стратиграфических единиц соседних блоков по типу тектониче-
ского меланжа, скучивания вследствие торошения плит или субдукции. На сейсми-
ческих профилях шовные зоны четко выделяются в виде утолщения земной коры до
60–65 км и, как установлено в последнее время [15], наличием слоя корово-мантий-
ной смеси. Надо подчеркнуть, что роль шовных зон в структуре земной коры УЩ
значительно шире, чем это устанавливается геологическим картированием. На сейс-
мических разрезах видно, что эрозионным срезом вскрыты только вершины шовных
зон, тогда как по мере приближения к разделу Мохо зоны грибообразно расширяют-
ся, занимая почти 40 % основания разреза по его простиранию.

Кроме трех традиционно выделяемых на УЩ шовных зон, на основании геофи-
зических данных [15], предлагается выделить на северо-западе УЩ в пределах Осниц-
кого блока еще одну шовную зону — Волынскую (ВШЗ). Зона выделяется благодаря
наличию мощной коры и слоя корово-мантийной смеси. В отличие от характерного
для других зон субмеридионального простирания, ВШЗ имеет северо-восточное про-
стирание, совпадающее с простиранием Волынско-Двинского вулкано-плутоничес-
кого пояса. Эта зона моложе других шовных зон щита. Её формирование связано с
коллизией Фенноскандийского и Сарматского сегментов Восточно-Европейской плат-
формы, которое датируется 1,8–1,74 млрд лет назад [12]. На поверхности фундамента
ВШЗ проявлена в виде серии разломов, в том числе Пержанского и Тетеревского. Ко
времени 1,74–2,05 млрд лет назад следует также отнести функционирование в преде-
лах ВШЗ мантийного плюма, продукты которого — серия анорогенных интрузий, в
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том числе санукитоидного состава.
В качестве гипотетической модели действия механизма плитовой тектоники мож-

но предложить Волынско-Бугский блок. Южная часть этого блока — поднятый юго-
западный угол Восточно-Европейской платформы. Здесь обнажены самые высоко-
метаморфизованные породы УЩ с глубиной эрозионного среза около 37 км [3], ко-
торые были эксгумированы, согласно данным K-Ar возраста, 1700–1500 млн лет на-
зад. В принятом в качестве плиты блоке с юга на север постепенно уменьшается
степень метаморфизма от гранулитовой фации через амфиболитовую до эпидот-
амфиболитовой, что обусловлено постепенным поднятием уровня эрозионного среза.
Торцевой частью плиты служит полоса гранулитов Среднего Побужья и Приднест-
ровья, в которой представлены фрагменты пород офиолитовой формации. Среди
гранитоидов преобладают эндербиты с максимальным возрастом 3,65 млрд лет. Да-
лее, в северном направлении, эндербиты сменяются чарнокитами (2,7–2,0 млрд лет),
заключенными в поле калишпат-плагиоклазовых гранитов бердичевского комплек-
са. Еще севернее, в пределах Хмельницкого блока второго порядка чарнокиты при-
обретают монцонитовую тенденцию состава, а их роль в разрезе значительно умень-
шается. Еще далее к северу, на границе Подольского и Волынского районов, появля-
ется широтного простирания полоса анорогенных интрузий состава от ультрабази-
тов до монцонитов, в том числе санукитоидов. Самая северная часть плиты — Во-
лынский район — представляет собой протерозойский складчатый пояс, наложен-
ный   на  гранулитовый фундамент. Тем не менее, в геодинамическом плане этот
район ведет себя как часть гипотетической плиты. Здесь развиты наиболее молодые,
в том числе субщелочные интрузии. Наряду с гранитоидами надсубдукционного
òèï à (s-граниты) в Волынском блоке распространены мантийные породы, в том чис-
ле плюмового происхождения. В пределах ВШЗ происходит, вероятно, частичное
субдуцирование Волынско-Бугской плиты, что подтверждается, в частности, резким
подъемом (до 100 км) астеносферы. На построенном автором схематическом разре-
зе Волынско-Бугской плиты видно, что угол ее погружения очень пологий (порядка
10–15о) и существенно возрастает лишь в пределах Волынского блока. Последний
представляет собой зону растяжения.

Таким образом, в пределах Волынско-Бугского блока в направлении с юга на
север намечается нарастание щелочности породы, степени аллохтонности интрузий
и уменьшение их возраста — характерные признаки молодых островных дуг. Отме-
ченная зональность свидетельствует о движении гипотетической плиты с юга на се-
вер, что подтверждается также южным падением глубинных разломов субширотно-
го простирания.

Другой пример действия элементов плитовой тектоники — Ингульский блок
УЩ. С запада блок ограничен Голованевской, а с востока — Криворожско-Кремен-
чугской (точнее — Западно-Ингулецкой) шовными зонами. Ингульский блок сфор-
мировался в конце архея как синклинорная проторифтогенная система. Для послед-
них характерны: линейная форма, сочетание осевых грабенов и горстов, нахождение
на стыке разных блоков (гранулитовых и зеленокаменных), приподнятость перифе-
рийных частей блоков, сложенных породами более высоких фаций, развитие специ-
фических пород, в частности монцонит-сиенитов, поднятие поверхности Мохо [9,
15]. Все эти признаки вполне применимы для Ингульского блока.

Ингульский блок, как и все блоки УЩ, имеет двухъярусное строение. Геологиче-
ская особенность блока в том, что породы гранулитовой фации слагают не только
фундамент, но обнажены также в верхнем структурном этаже совместно с породами
амфиболитовой фации. Таким образом, выделяются этажи нижней ("древней") и
верхней ("молодой") гранулитовой фации. Возраст эндербитов последней, опреде-
ленный с помощью уран-свинцового метода, составляет 2640 млн лет. С точки зре-
ния метаморфизма "молодые" гранулиты слагают пояс метаморфизма ладожского
типа. Они отличаются от древних гранулитов более низким значением давления. Если
для древних гранулитов фундамента давление составляет 7–9 кбар, то для молодых —
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5–6. Кроме того, для пояса молодых гранулитов характерна метаморфическая зо-
нальность. Структуру Ингульского блока с определенной долей условности можно
представить как парный метаморфический пояс. Гранулитовый метаморфизм по-
род фундамента относится к серии умеренного давления, а верхнего гранулитового
слоя — к серии низкого давления.

Имеющиеся геолого-геофизические данные позволяют рассматривать взаимо-
отношения Ингульского блока с Днестровско-Бугским и Среднеприднепровским как
субдукционно-обдукционные, а именно: края Ингульского блока налегают на сосед-
ние блоки, вследствие чего и возникает почти двукратная мощность шовных зон. Это
подтверждается мощными утолщениями земной коры в пределах ограничивающих
блок шовных зон, наличием корово-мантийного слоя, разрыва поверхности Мохо в
приосевой части блока, выходов пород гранулитовой фации на периферии блока.
Так, в Криворожско-Кременчугской зоне, как показано в работе [1], происходит уд-
воение мощности земной коры.

Признаки зональности ареального гранулитового метаморфизма фундамента
Украинского щита. Принято считать, что региональный метаморфизм, как и повсю-
ду в палеоархейских провинциях, осуществлялся в условиях умеренного давления и
имел ареальный характер, в отличие от зонального метаморфизма более поздних
эпох. Предполагается, что гранулитовый слой сформировался одноактно и монофа-
циально и в дальнейшем подвергался лишь диафторической переработке.

Важность изучения направленности и характера метаморфизма возникла в свя-
зи с обнаружением в пределах Днестровско-Бугского и Росинско-Тикичского блоков
УЩ месторождений железа, редких металлов и, особенно, рудопроявлений золота.
Последние приурочены к зонам регрессивно-метаморфической переработки грану-
литового фундамента.

Прогрессивная метаморфическая зональность с последующим диафторезом ус-
тановлена автором для пород володарской и белоцерковской толщ, вскрытых сква-
жинами в виде "эрозионных окон" в пределах Росинско-Тикичского района, кото-
рый, с генетической точки зрения, рассматривается как апогранулитовый или диа-
фторит-гранулитовый. Такая природа этого района подтверждается наличием ре-
ликтов гранулитов и большой мощностью земной коры, характерной для гранулито-
вых блоков.

Породы володарской и белоцерковской толщ имеют узколокальное развитие и
мощность порядка первых сотен метров. Они четко выделяются среди существенно
амфиболовых пород Росинско-Тикичского блока благодаря пестрому петрографи-
ческому составу и магнитным аномалиям над телами магнетитсодержащих кварци-
тов. На геологической карте породы двух толщ образуют два соприкасающихся поля,
между которыми возможны взаимопереходы. Прогрессивному метаморфизму, до-
стигающему максимальных значений параметров амфиболитовой фации, подверг-
лись породы белоцерковской толщи, тогда как для пород володарской толщи уста-
новлен только гранулитовый уровень метаморфизма с наложением "гранитового"
диафторического метаморфизма.

Породы белоцерковской толщи вскрыты скважинами в составе Белоцерковской
группы магнитных аномалий. Нижняя часть разреза сложена преимущественно ам-
фиболитами, биотит-амфиболовыми кристаллосланцами, а верхняя — магнетит-био-
тит-куммингтонитовыми кварцитами, форстерит-диопсидовыми кальцифирами,
амфиболовыми гнейсами, а также высокоглиноземистыми породами — силлима-
нит-гранат-биотитовыми плагиогнейсами и сланцами с кордиеритом, андалузитом и
ставролитом.

Для определения направленности метаморфизма особенно показательна роль
ставролита: этот минерал почти всегда находится в виде включений, законсервиро-
ванных в гранате или в кордиерите [5]. Еще один важный факт: вокруг зерен андалу-
зита наблюдаются тонкие оторочки симплектитовых прорастаний силлиманита с квар-
цем. Таким образом, в глиноземистых гнейсах выделяются две сменяющие одна дру-
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гую минеральные ассоциации. Более ранняя и более низкотемпературная ассоциа-
ция имела состав биотит-андалузит-ставролит-кордиерит-плагиоклаз-кварц, а позд-
няя, более высокотемпературная — биотит-гранат-силлиманит-кордиерит-плагиок-
лаз-кварц.

Согласно мнению большинства исследователей, ставролит устойчив до низко-
температурной части амфиболитовой фации (600–620 °C). Температура ставролит-
гранатового равновесия, по термометру Л. Л. Перчука, составляет 600 °C, а биотит-
гранатового — 650. Что касается пород володарской толщи, то ее литологический
состав аналогичен составу белоцерковской, за тем важным исключением, что перво-
начальный метаморфизм осуществлялся в гранулитовой фации. Об этом однозначно
свидетельствует наличие гранат-двупироксеновых кристаллосланцев.

Еще один пример. Интереснейшие данные, полученные Л. М. Степанюком [8],
позволяют по-иному посмотреть на генезис эндербитов. Им установлено, что в кри-
сталлах коричневого и серого магматического циркона возрастом 3,65 млрд лет нахо-
дятся включения биотита с TiO2 — 1,9–2,8 %, f = 55 % и роговой обманки с f = 35–49.
Это — минералы амфиболитовой фации из пород диорит-тоналит-трондьемитовой
серии, кристаллизовавшиеся в РТ-условиях амфиболитовой фации. Значит, уже тог-
да формировались магматические породы нормального гранитного состава, уро-
вень метаморфизма был ниже. Гранулитовый метаморфизм по отношению к этим
породам был более поздним, наложенным. Это однозначно подтверждается включе-
ниями в цирконе (3,1 млрд лет) гиперстена с f = 42 % и высокотитанистого биотита с
TiO2 — 4,7–4,9 %, f = 30 %.

Наконец, прогрессивная метаморфическая зональность, по мнению авторов,
прослеживается в Голованевской шовной зоне УЩ, где породы эпидот-амфиболито-
вой фации с севера на юг постепенно сменяются породами амфиболитовой, затем
гранулитовой фации.

Таким образом, есть основания полагать, что слой метаморфических пород,
расположенный непосредственно на верхней мантии и определяемый геофизиками
как базальтовый, а геологами как гранулитовый, имеет вертикальную метаморфиче-
скую зональность от низкотемпературных фаций в верхней части разреза до грану-
литовой и, вероятно, эклогитовой — в его нижней части. Иными словами, кривая РТ-
время, возможно, имела направленность против часовой стрелки. Для пояса Лимпо-
по установлены даже две разновозрастные и разнонаправленные кривые РТ-время
[13].

Возвращаясь еще раз к роли ставролита, следует отметить, что этот минерал
крайне редко встречается в породах западной части УЩ, но очень широко распрост-
ранен в осадках чехла. Возможно, это объясняется  тем, что верхняя часть метамор-
фической колонки щита размыта.
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РЕЗЮМЕ. Показано складність застосування до Українського щита ідей плитової тектоніки. Однак
визнано наявність горизонтальних рухів окремих блоків щита і часткової субдукції за механізмом
торошення плит. Зроблена спроба довести існування прогресивної гілки гранулітового метаморфізму.

SUMMARY. The complicacy of the use of the ideas of plate tectonics concerning the Ukrainian Shield has
been shown. But availability of horizontal movements of separate blocks of the Shield and partially subduction
by the mechanism of plates overthrust has been recognized. An attempt was made to prove the existence of
progressive branch of granulite metamorphism.
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УДК 552.33:549 (477)

С. Г. Кривдік

Îñîáëèâîñò³ ëóæíîãî ìàãìàòèçìó Óêðà¿íñüêîãî ùèòà

Український щит (УЩ) — унікальна провінція протерозойського лужного магматизму, де відомо ~ 40
масивів і проявів лужних порід. На відміну від інших докембрійських щитів та платформ, де переважа-
ють фанерозойські лужні породи, у внутрішніх частинах УЩ навіть кімберліти мають протерозойський
вік. Лише в крайовій східній частині УЩ (Приазов’я) виявлено девонські лужні породи та кімберліти.
Протерозойські лужні породи УЩ віднесено до двох різновікових формацій: лужно-ультраосновної
(2,0–2,1 млрд рр.) та габро-сієнітової (1,7–1,8 млрд рр.). В деяких масивах (Малотерсянський, Ок-
тябрський, Покрово-Киріївський) має місце суміщення порід цих двох формацій. Виявлено геохімічну
неоднорідність лужних порід УЩ, яка зумовлена різними геодинамічними обстановками їх формування
в зонах розтягування (рифтинг) та стиснення (субдукція, колізія). Для останніх характерні лужні поро-
ди з низьким вмістом Nb, Ta, Ti, Zr, інколи TR. Деякі глибокоеродовані лужні масиви УЩ (Чернігівський,
Проскурівський, Антонівський) характеризуються особливим мінеральним складом: високозалізисті
темноколірні мінерали, підвищений вміст FeO в карбонатах карбонатитів, низьколужні піроксени та
амфіболи, відсутність флюориту та рідкісноземельних фторкарбонатів за високого вмісту фтору в
апатиті, слюдах та амфіболах, наявність церієвого фергусоніту в карбонатитах тощо. Як один з дифе-
ренціатів базитів, з яких утворилися анортозит-рапаківігранітні плутони, розглянуті специфічні рідкісно-
металеві сієніти, з якими пов’язані родовища багатих руд Zr, TR, Y.

Вступ. Український щит (УЩ) — унікальна провінція докембрійського лужного магма-
тизму. В цьому регіоні відомо ~ 40 масивів та невеликих проявів (штоки, дайки) лужних
порід. Схема розташування, будови, геологічної позиції більшості з них описані раніше
[17]. Переважаюча кількість цих проявів має протерозойський вік і тільки в Приазовсько-
му геоблоці УЩ наявні і протерозойські, і палеозойські (девонські) лужні породи. Відзна-
чимо, що навіть кімберліти, розташовані у внутрішній частині УЩ (район Кіровограда),
мають протерозойський вік (1,8 млрд рр.), тоді як у Приазовській крайовий частині цього
регіону кімберлітові трубки та дайки сформувалися в девоні. Вони, до речі, розташовані
неподалік від Покрово-Киріївського масиву лужних порід такого ж віку.

Причини такої пасивності УЩ до фанерозойського лужного, а також кімберлітового
і трапового магматизму залишаються нез’ясованими. В інших подібних докембрійських
щитах та платформах серед лужних порід і кімберлітів переважають фанерозойські (па-
лео-, мезо-, рідше кайнозойські) утворення за значно підпорядкованої ролі або повної
відсутності докембрійських. Мабуть, це частково можна пояснити недостатньою вив-
ченістю УЩ, в якому переважну більшість проявів лужних порід виявлено бурінням. Про-
те, навряд чи варто сподіватися на значні перспективи відкриття фанерозойських лужних
порід і кімберлітів у внутрішній його частині. Датування цих порід, знайдених протягом
останніх років у західній та центральній частинах цього регіону (Проскурівський, Ан-
тонівський масиви, Городницька інтрузія і дайки та штоки Глумчанської ділянки, сієніти
південної околиці Корсунь-Новомиргородського плутону тощо), свідчить про їхній проте-
розойський вік.

Проблеми формаційного аналізу лужних порід УЩ. Раніше автором [17] було виділе-
но дві різновікові формації протерозойських лужних порід УЩ: лужно-ультраосновна або
карбонатитова (ЛУФ) — 2,0–2,1 млрд рр. та габро-сієнітова (ГСФ) — 1,7–1,8 млрд рр.
Імовірне виділення лужно-гранітоїдної формації, до якої належатимуть пержанські ри-
бекітові та егіринові граніти. Складніше з формаційним аналізом девонських лужних порід
Приазов’я (Покрово-Киріївський масив, комплекс Зірка) [3]. Автор вважає доцільним за-
несення їх до габро-сієнітової або лужно-габроїдної формації, проте побутує думка про
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приналежність Покрово-Киріївського масиву до лужноультраосновної-лужнобазальтоїдної
формації [2]. Складність формаційного аналізу лужних порід УЩ проявляється також в
тому, що деякі "типові" масиви габро-сієнітової формації (Октябрський, Малотерсянсь-
кий, а також Покрово-Киріївський) мають у своєму складі карбонатити або карбонатито-
подібні породи за відсутності таких властивих карбонатитовим комплексам порід, як ійоліт-
мельтейгіти. Крім того, ці карбонатні породи часто мають геохімічні особливості, не ха-
рактерні для типових карбонатитів (високий вміст ітрію відносно легких лантаноїдів та
дещо відмінний спектр останніх, низький вміст фосфору тощо).

Завдяки петрологічним та геохронологічним дослідженням Малотерсянського ма-
сиву виявлено два вікові етапи його формування (2,0 і 1,8 млрд рр.) [10]. Було висловлено
припущення про двоформаційність цього масиву: рання формація — лужно-ультраос-
новна і корелює з Чернігівським карбонатитовим комплексом, пізня (головна) — габро-
сієнітова і синхронна з Октябрським масивом. Припускається, що останньому передува-
ли породи карбонатитового комплексу, які (власне карбонатити) були асимільовані пізніши-
ми лужними розплавами. Подібні погляди висловлювались деякими дослідниками і щодо
Хібінського масиву агпаїтових нефелінових сієнітів, до складу якого входять також ійоліт-
мельтейгіти та карбонатити, тобто типові породи карбонатитових (лужно-ультраоснов-
них) комплексів.

Існують певні складності і проблеми при розчленуванні масивів та проявів габро-
сієнітової формації. На даний час можна лише констатувати той факт, що вони практично
одновікові з анортозит-рапаківігранітними плутонами. На думку автора, такі масиви суб-
лужних і лужних порід, як Південно-Кальчицький, Яструбецький та Великовисківський
(південна окраїна Корсунь-Новомиргородського плутону) генетично і просторово
пов’язані з такими плутонами, а Південно-Кальчицький массив можна вважати їх сієніт-
граносієнітовим аналогом.

Вихідні магми, з яких формувалися масиви ЛУФ, більшість дослідників вважає гли-
бинними виплавками типу меланефелінітів або мелілітових меланефелінітів, тоді як для
ГСФ такими можуть бути базальтоїди різної лужності (нефелінонормативні для Октябрсь-
кого та Малотерсянського масивів і підвищеної лужності, можливо, кварцнормативні, для
решти масивів — Південно-Кальчицького, Давидківського, Великовисківського, Ястру-
бецького).

Ймовірно, в межах УЩ є також і архейські лужні породи, як це має місце на Балтійсько-
му щиті (карбонатитовий комплекс Силін’ярві, лужні граніти Кейв). Про це може свідчити
наявність кварцових сієнітів віком 2820 млн рр. у Старобогданівському (Мелітопольсько-
му) масиві [1].

Особливості речовинного складу. Специфічні або унікальні за віком лужні породи
УЩ часто характеризуються особливостями речовинного складу (мінерали, характер
розподілу рідкісних елементів та зруденіння), які відрізняють їх від типових лужних порід
інших регіонів. Власне, кожний масив або прояв лужних порід УЩ має певні особливості,
часто неповторні, яким і присвячується ця стаття. Доцільно розглянути ці особливості в
рамках формаційного аналізу лужних порід УЩ.

Масиви та прояви ЛУФ виявлено в Приазов’ї (Чернігівський масив, дайки мета-
якупірангітів, карбонатити Хлібодарівського кар’єру, феніти Дмитріївського кар’єру тощо)
та в західній частині УЩ (Проскурівський і Антонівський масиви, Городницька інтрузія та
дайки мельтейгітів Глумчанської ділянки, феніти Березової Гаті). Вік порід цієї формації,
визначений за цирконом (часто паралельно K-Ar методом за амфіболами та біотитами) у
середньому становить 2,0 млрд рр. (2090 млн рр. отримано ізохронним методом за цирко-
ном з карбонатитів Чернігівки). Проте за амфіболом (рибекіт) з жильного карбонатиту
Хлібодарівки встановлюється дещо менший вік — 1830 млн рр. Можливо, у даному ви-
падку ця дата є заниженою відносно справжнього віку, але при цьому слід зауважити, що
вмісні породи (ендербіти, чарнокіти і граносієніти Хлібодарівського комплексу) мають вік
2,0–2,3 млрд рр. (можливо, 2035 млн рр.) [8], що певною мірою обмежує древній вік
карбонатитів (хоча не виключає їхню синхронність чернігівським). Водночас вік (визна-
чення за цирконом) лужних метасоматитів Дмитріївського кар’єру, які автор розглядає як
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феніти нерозкритого карбонатитового комплексу, становить 1935 ± 100 млн рр. [25], тобто
наближається до віку карбонатитів Чернігівського масиву. Зауважимо, що Хлібодарівський
і Дмитріївський кар’єри знаходяться поряд (в кількох кілометрах один від одного). Отже, в
Приазов’ї (зараховуючи сюди і Малотерсянський масив) вік проявів лужно-ультраоснов-
ної формації становить 2,0–2,1 млрд рр.

Протерозойські масиви і прояви ЛУФ УЩ, за наявними геологічними та петрологічни-
ми даними, мають різний рівень ерозійного зрізу — від глибокого (Чернігівський, Про-
скурівський) і помірного (Антонівський) до приповерхневого (гіпабісального) (Городни-
ця, Глумча). Це істотно позначилось на особливостях складу їх мінералів [7, 15].

Серед проявів ЛУФ УЩ найбільш представницьким є Чернігівський карбонатитовий
масив. Маючи всі характерні риси карбонатитових комплексів, він разом з тим проявляє
низку особливостей, які є унікальними або суттєво відрізняють його від інших типових
комплексів цієї формації. Позаяк цей масив неодноразово описаний [6, 17], відзначимо
тільки найбільш специфічні його особливості.

Чернігівський (його ще називають Новополтавським) карбонатитовий масив має
лінійно-витягнуту форму на відміну від ізометричної або овальної центрального типу для
більшості відомих карбонатитових комплексів. Масив складений лужними піроксенітами,
лужними та нефеліновими сієнітами і карбонатитами. Останні містять ксеноліти ійоліт-
мельтейгітів та інших названих вище порід, а також включення (кумуляти) споріднених
ультрабазитів, мінерали яких (олівін, егірин-діопсид, егірин-саліт, флогопіт, біотит, амфібо-
ли, апатит) ідентичні таким, що розсіяні в карбонатитах.

Вмісні породи (гранітоїди, амфіболіти) інтенсивно фенітизовані, як це властиво іншим
карбонатитовим комплексам. Проте на деяких ділянках (частіше в північній частині маси-
ву) в екзоконтактах карбонатитових тіл по цих фенітах розвиваються так звані апофенітові
альбітити, які сильно (до рудної концентрації) збагачені ніобієм (мінерали пірохлор-гатче-
толіт, колумбiт) та цирконієм (циркон) [6, 17]. У шліфах прослідковується заміщення мезо-
пертитового польового шпату фенітів гранобластовим агрегатом альбіту та, меншою
мірою, мікрокліном, а егірин-саліту — біотитом. Утворюється також амфібол еденіт-гас-
тингситового ряду (у фенітах — рихтерит) та кальцит. Ці альбітити відрізняються від одной-
менних порід в інших лужних масивах Приазов’я (Октябрський, Малотерсянський,
Дмитріївський кар’єр), а також від фенітів інших карбонатитових комплексів і нагадують
рудні польовошпатові метасоматити Ільмено-Вишневогірського міаскітового масиву на
Уралі. Зрештою, Чернігівський масив за своєю формою та складом нефелінових сієнітів
(біотит-альбітові канадити) до певної міри подібний до названого уральського лужного
масиву (де відомі карбонатити, а також канадитові фації міаскітів).

Лужні піроксеніти Чернігівського масиву мають досить високий коефіцієнт агпаїтності
(до 2,62), проте вміст егіринового міналу в піроксені  цих порiд (егірин-діопсид, частіше
егірин-саліт) становить 9–22 % [6], а загалом у лужних породах масиву не перевищує 30 %.
Це питання окремо розглянуто у роботі [15]. Лужні піроксеніти характеризуються висо-
ким вмістом титану (в середньому 5,6, досягає 9 % TiO2).

Разом з  тим, ійоліт-мельтейгіти масиву характеризуються незвично низьким для
таких порід з карбонатитових комплексів вмістом титану (0,05–0,50 % TiO2). Крім того, в
них нерідко (в північній частині масиву) трапляється незвично високозалізистий олівін (до
Fa70). За підвищеного вмісту такого олівіну мельтейгіти можуть переходити у нефелін-
гортонолітові породи, інколи зі значним вмістом монациту. На відміну від однойменних
порід з інших карбонатитових комплексів, ійоліт-мельтейгіти Чернігівського масиву містять
досить залізистий клінопіроксен (егірин-діопсид, егірин-саліт) з вмістом егіринового міна-
лу 17–25 %. В цих породах виявлені також незвичні амфіболи проміжного складу між
гастингситом та катофоритом [6]. Характерним акцесорним мінералом ійоліт-мельтейгітів
є графіт, вміст якого інколи сягає 2,5 %. Графіт також відмічено в лужних піроксенітах,
проте, на відміну від останніх, в ійоліт-мельтейгітах відсутні первинні магнетит та ільменіт.

Як згадано вище, нефелінові сієніти Чернігівського масиву представлені біотит-альбіто-
вими (інколи з амфіболом) різновидами, названими канадитами, які не властиві типовим
карбонатитовим комплексам і відмінні від нефелінових сієнітів в останніх. Разом з тим,
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приазовські канадити відрізняються також від типових канадитів Онтаріо (Канада) і Аль-
мунге (Швеція). Перш за все, це проявлено у значно нижчій залізистості (F — 43–58 %)
біотиту порівняно з лепідомеланом (F — 86 %) канадитів Онтаріо та ферогастингситу (F —
93 %) з аналогічних порід Альмунте [11]. Принагідно зауважимо, що вказана залізистість
біотиту з чернігівських канадитів є досить високою як для темноколірних мінералів з луж-
них порід карбонатитових комплексів [9, 21] і подібна до залізистості біотитів з міаскитів
Уралу (F — до 75 %). Отже, канадити Чернігівського масиву мають неповторний міне-
ральний склад серед нефелінових сієнітів відомих карбонатитових комплексів і типових
канадитів.

Карбонатити — найскладніша за мінеральним та хімічним складом група порід.
Маючи всі характерні риси карбонатів (високий та підвищений вміст фосфору, стронцію,
легких рідкісноземельних металів, ніобію тощо), однойменні породи Чернігівського маси-
ву проявляють низку специфічних особливостей, невідомих в інших карбонатитових ком-
ï ëåêñàõ. Ñåðåä í èõ ì î æí à âèä³ëèòè òàê³: 1 — âèñî êà çàë³çèñò³ñòü î ë³â³í ó (Fa15–70) в
олівінвмісних різновидах цих порід (альвікітах, бефорситах) та споріднених ультрабазитах
(нодулях); в типових карбонатитах олівін представлений форстеритом (зрідка до Fa14–21)
[24]; 2 —  наявність  у   амфіболів   ізоморфних рядів катофорит — гастингсит та катофо-
рит — еденіт (у сьовітах та альвікітах); 3 — наявність церієвого фергусоніту (друга знахідка
в світі), який разом з пірохлором, гатчетолітом та колумбітом має не тільки мінералогічне,
а й практичне значення; 4 — загалом високий або підвищений вміст заліза у карбонатах
(до 1,5–3,8 % FeO у кальциті і 6 — у доломіті); 5 — досить часто трапляється графіт (як в
асоціації з магнетитом, так і без нього). До того ж, у кальцитових карбонатитах (сьовітах та
альвікітах), як і в інших силікатних лужних породах масиву (піроксеніти, ійоліт-мельтейгіти,
сієніти), спостерігаються клінопіроксени з високим вмістом геденбергітового міналу (до
30 % в карбонатитах і до 45 — у сієнітах) за досить низького вмісту егіринового міналу (до
22 і до 31 % відповідно). Власне, у всіх лужних породах Чернігівського масиву не виявлені
багаті егіриновим міналом піроксени, а також лужні амфіболи. Серед найбагатших на
луги різновидів останніх зафіксовані лише рихтерит та катофорит.

Інші прояви ЛУФ Приазов’я не мають специфічних особливостей або ж недостатньо
вивчені.

Натомість виявлені протягом останніх років масиви (Проскурівський, Антонівський)
чи малі інтрузії (Городницька, Глумчанська, Покошівські  дайки [20, 23]) ЛУФ в західній
частині УЩ мають деякі риси, що вирізняють їх з поміж типових карбонатитових ком-
плексів. Перш за все, лужні породи всіх названих проявів ЛУФ характеризуються пониже-
ним або зовсім низьким вмістом Nb і Zr. При цьому лужні породи Проскурівського та
Антонівського масивів мають підвищений, властивий для цієї формації, вміст рідкіснозе-
мельних металів [7, 17], тоді як в ійоліт-мельтейгітах і якупірангітах Городницької і Глум-
чанської інтрузій та дайок Покошівської зони вміст цих елементів залишається таким же
низьким, як Nb і Zr [20, 23].

За особливостями мінерального складу Проскурівський і, частково, Антонівський
масиви подібні до Чернігівського. В них немає власне лужних піроксенів (егіринів) та
амфіболів. Найбільш лужні різновиди цих темноколірних мінералів представлені егірин-
салітами, з вмістом егіринового міналу  20–30 %, а в групі амфіболів — рихтеритом. У
всіх трьох масивах, які автор вважає глибокоеродованими, відсутні флюорит та рідкіснозе-
мельні фторкарбонати (за високого вмісту фтору в апатитах, амфіболах та слюдах в цих
масивах [17]).

У лужних породах Городницької і Глумчанської інтрузії та дайок Покошівської зони
(якупірангіти, мельтейгіти) клінопіроксени представлені діопсидом або хромистим діоп-
сидом, а в екзоконтактових фенітах утворюються також егірин та лужний амфібол. Цікави-
ми і дещо незвичними є збагачені натрієм титанисті гастингсити, еденіти, різновиди
проміжного складу рядів еденіт — катофорит та гастингсит — катофорит — до магнезіока-
тофориту [20]. За лужністю вони нагадують амфіболи з Чернігівського масиву, проте є
більш магнезіальними. Привертають увагу коричнево-буруваті амфіболи лужних порід
Антонівського масиву, названі автором баркевікітами [18].

КРИВДІК С. Г.
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Масиви ГСФ УЩ також мають низку особливостей породного та мінерального
складу, а також рудної мінералізації. Кожному з них притаманні свої особливості, спільною
є агпаїтова тенденція еволюції. В Октябрському, Малотерсянському та Покрово-Киріївсько-
му масивах в залишкових диференціатах (агпаїтових нефелінових сієнітах, пегматоїдах,
фонолітах) кристалізуються такі характерні мінерали агпаїтових порід, як евдіаліт, енігма-
тит, Са-ринколіт, астрофіліт [17]. У тих масивах ГСФ, які завершуються безнефеліновими
(зазвичай кварцовими) лужнопольовошпатовими (гіперсольвусними) сієнітами, в про-
цесі еволюції також з’являються лужні темноколірні мінерали (рибекіт, егірин — в Ястру-
бецькому масиві). Паралельно зростає залізистість темноколірних мінералів (до 100 %), а
також вміст Zr, Nb, TR в породах.

У всіх масивах ГСФ відбувається поступове зниження вмісту Ва і Sr під час їхньої
кристалізаційної диференціації [17], тоді як у масивах ЛУФ такий тренд не проявлений
(вміст Ва і Sr може навіть зростати в кінцевих диференціатах). Це пояснюється різними
механізмами формування масивів ЛУФ і ГСФ — головним процесом диференціації пер-
ших вважається ліквація, а других — кристалізаційне фракціювання [17].

Серед специфічних особливостей деяких масивів ГСФ назвемо наявність в Октябрсь-
кому масиві, мабуть, єдиних в світі маріуполітів (однойменні породи в інших масивах
дещо відмінні від приазовських), а в фойяїтах цього масиву вперше було виявлено такий
рідкісний амфібол, як тараміт.

Особливої уваги заслуговують сієніти Південно-Кальчицького, Яструбецького, Ве-
ликовисківського та частково Давидківського масивів. В цих породах темноколірні мінера-
ли мають високу залізистість (фаяліт, геденбергіт, єгірин-геденбергіт, егірин, ферогастинг-
сит, рибекіт, аніт), а самі породи сильно збагачені Zr, TR та Y. Лужнопольовошпатові (гіпер-
сольвусні) різновиди таких сієнітів стають рудоносними. Багаті руди Zr, TR та Y, як кумуля-
тивні рудні горизонти, встановлені в Азовському та Яструбецькому масивах [16]. Такі
сієніти розглядаються як залишкові, кінцеві диференціати габро-сієнітових масивів. Ці ру-
доносні сієніти є своєрідними безнефеліновими аналогами евдіалітових агпаїтових не-
фелінових сієнітів Ловозерського та Ілімаусацького масивів [13]. Наявність таких рудонос-
них сієнітів є специфічною особливістю металогенії докембрію УЩ.

Геохімічна неоднорідність лужних порід УЩ. На даний час в літературі широко
обговорюється залежність складу (перш за все елементів-домішок) однотипних магма-
тичних порід від геодинамічних умов генерації вихідних розплавів. Це питання коротко
розглянуто автором у роботі [12].

Особливо така залежність стає показовою при порівнянні базальтів, які формуються
у зонах розтягування (рифтах) та стиснення (субдукція, колізія) земної кори. Досить кон-
трастними за вмістом Ti і Nb є калієві породи (лейцитити, лампроїти) з різних геоди-
намічних обстановок [26].

До певної міри це стосується і лужних порід УЩ. Як згадано вище, лужні породи з
масивів і проявів ЛУФ західної частини УЩ відрізняються від однотипних порід Приазов’я
низьким вмістом Nb та Zr, а інколи і TR. Подібна неоднорідність намічається також і в
палеозойських лужних породах Приазов’я [14, 19]. Так, лужні породи Покрово-Киріївсько-
го масиву характеризуються, як і більшість такого типу порід, високою концентрацією
несумісних елементів-домішок — Nb, Zr, TR, Y, Sr, Ba. Нещодавно відкриті у східному
Приазов’ї невеликі масиви (Зірка, Приморський, Балка Бережна, Маріупольський) луж-
них порід (піроксеніти, якупірангіти, есексити, шонкініти, фельдшпатоїдні сієніти) не-
сподівано виявилися бідними на Nb, Zr та TR порівняно з однотипними породами Покро-
во-Киріївського масиву. Це незвично також і тому, що Приазовська провінція лужних
порід (протерозойські та девонський Покрово-Киріївський масиви) чітко проявляє рідкісно-
металеву спеціалізацію. Рідкісними металами (особливо Zr, в значній мірі Nb) збагачені
також девонські кімберліти цього регіону [22].

Отже, низка масивів та проявів лужних порід УЩ має специфічні особливості міне-
рального складу та розподілу рідкісних металів. Можливі причини цього докладнiше ви-
кладені у попередніх публікаціях автора [12, 14], а в даному повідомленні зупинимося
коротко на деяких з них.
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Можливі причини специфіки лужного магматизму УЩ. Серед загальних можливих
причин, що зумовлюють хімічний склад лужних порід, можуть бути, згідно з міркування-
ми сучасних петрологів, такі: 1 — ступінь і тип метасоматозу мантійного субстрату (його
"наповнення" рідкісними елементами), з якого виплавилися вихідні розплави лужних ма-
сивів УЩ; 2 — геодинамічні умови виплавлення цих вихідних розплавів та механізми їх
подальшої диференціації (кристалізаційне фракціювання, ліквація).

Коротко розглянемо деякі аспекти другого чинника для конкретних лужних масивів
або регіонів УЩ. Згідно з існуючими петрологічними концепціями, однотипні магми
(наприклад, базальти, калієві породи типу лейцититів або лампроїтів) мають певні
відмінності в залежності від геодинамічних умов їх генерації. В умовах розтягування (риф-
тогенезису) земної кори і верхньої мантії такі розплави мають повний спектр некогерент-
них елементів-домішок і зазвичай збагачені ними (Ti, Nb, Ta, TR). У зонах стиснення (суб-
дукція, обдукція, ерогенна консолідація) генеруються магматичні породи з титановими та
ніобієвими негативними аномаліями (наприклад, андезити). Деякі дослідники [26] вважа-
ють, що в таких зонах значну роль відіграють еклогіти або піроксеніти, де головною міне-
ральною фазою титану є рутил, мінерал-концентратор Ti, Nb, Ta, частково Zr. Він зали-
шається в субстраті за його плавлення і утримує вказані некогерентні елементи. В мета-
соматизованих перидотитах, характерних для рифтогенних зон виплавлення магм, головною
титановою фазою є ільменіт, який легко переходить в розплав, збагачуючи його Ti, Nb, Ta, Zr.

Виходячи з таких міркувань, а також деяких геологічних та геофізичних даних, вва-
жаю, що протерозойські лужні комплекси Приазов’я формувалися в рифтогенних геоди-
намічних обстановках, тоді як в західній частині УЩ вони просторово пов’язані з умовами
стиснення (обдукції або субдукції). Цікаво, що масиви і прояви ЛУФ цього регіону прак-
тично одновікові з породами осницького комплексу, які мають всі ознаки островодужно-
го магматизму. Про консолідаційні процеси та зіткнення і підсув більш древніх (архейсь-
ких) порід під молодші (протерозойські) у Дністровсько-Бузькому районі свідчать деякі
геохронологічні та геологічні дані [5, 28].

Значно важче пояснити відзначену вище геохімічну неоднорідність девонських луж-
них порід Східного Приазов’я. Можна припустити, що збіднені несумісними рідкісними
елементами лужні і сублужні породи таких масивів і проявів, як Зірка, Приморський,
Балка Бережна і Маріупольський [3], генерувалися з деплетованої ще у протерозої мантії,
коли формувалися лужні та сублужні породи Октябрського, Південно-Кальчицького та
інших масивів, а також, можливо, еродовані нині або ще не виявлені карбонатитові ком-
плекси. Проте авторові більш ймовірним видається зв’язок цих масивів з консолідаційни-
ми обстановками, які проявилися під час ерогенних процесів формування Скіфської пли-
ти, розташованої південніше Приазовського геоблоку. В той же час Покрово-Киріївський
масив формувався в рифтогенній обстановці, зумовленій формуванням Дніпровсько-
Донецької западини. У внутрішній частині УЩ (по відношенню до Скіфської плити) фор-
мувалися і кімберліти Приазов’я. Вони, як і Покрово-Киріївський масив, розташовані
північніше або північно-східніше від згадуваних вище масивів, тобто значно далі від
Скіфської плити.

Якщо геодинамічна обстановка є визначальною щодо загального хімічного складу
вихідних магм для лужних (та інших) комплексів, то умови їх кристалізації в земній корі
позначаються на розподілі наявних елементів (петрогенних і домішкових) та формуванні
тих або інших мінеральних фаз. Одним з таких чинників є глибина кристалізації цих роз-
плавів або рівень ерозійного зрізу масивів та проявів певних магматичних порід. Це пи-
тання розглянуто в попередніх роботах [6, 15, 17]. Зупинимося тільки на його головних
моментах. Є низка ознак глибокого або значного рівня ерозійного зрізу таких масивів
ЛУФ, як Чернігівський, Проскурівський та Антонівський, а такі прояви ЛУФ, як Город-
ницька і Глумчанська інтрузії та деякі дайки належать до гіпабісальної фації глибинності.
Автор вважає, що визначена вище понижена лужність піроксенів та амфіболів та підвище-
на їх залізистість у названих глибокоеродованих масивах пояснюється невисокою
фугітивністю кисню ( 2Of ) в абісальних умовах. За таких умов залізо менше окиснюється,
ніж в гіпабісальних масивах і переважно в двовалентному стані входить до складу силікатів,
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а в карбонатитах — і до карбонатів. Це пояснює високу залізистість олівіну й інших темно-
колірних мінералів в породах Чернігівського масиву. Як відомо, зі збільшенням кількості
шпінелевої фази (з магнетитовим компонентом) може зростати магнезіальність олівіну, а
також вміст магнезіофериту (Mg2FeO4) в магнетиті [24, 27].

Чернігівські карбонатити за загальною залізистістю породи аналогічні карбонатитам
інших комплексів. Якщо серед останніх і є більш магнезіальні різновиди, то вони часто
супроводжуються магнетитовими породами (наприклад, Ковдор).

В абісальних умовах (у глибокоеродованих масивах) не кристалізуються флюорит і
рідкісноземельні фторкарбонати, а фтор перерозподіляється між апатитом (до повного
насичення) та силікатами (слюди, амфіболи), тоді як в гіпабісальних масивах (наприклад,
Яструбецькому) флюорит та TR-F-карбонати можуть асоціювати з низькофтористим апа-
титом. За підвищеної 2Of  в гіпабісальних умовах зростає окисненість заліза і кристалізу-
ються магнетит, егірин, лужні амфіболи. При цьому значна частина заліза "відтягується"
на магнетит, а в силікатах його місце (власне FeO) займає магній, збільшуючи цим маг-
незіальність мінералів (силікатів, а в карбонатитах — карбонатів), зростає вміст магнезіофе-
риту в самому магнетиті, а в ільменіті — MgTiO3 [6, 17].

Абісальними умовами кристалізації (за пониженої 2Of ) пояснюється також [13] за-
родження специфічних рідкіснометалевих сієнітів УЩ, в зв’язку з якими відкрито два ро-
довища (Азовське та Яструбецьке). При цьому Південно-Кальчицький масив розглядається
як значно еродований істотно граносієніт-сієнітовий аналог анортозит-рапаківігранітного
плутону типу Коростенського та Корсунь-Новомиргородського. Останній, судячи з дея-
ких петрологічних та мінералогічних особливостей [4], також належить до найбільш еро-
дованих серед відомих анортозит-рапаківігранітних плутонів. На південній окраїні цього
плутону досить широко розповсюджені фаяліт-геденбергітові сієніти з цирконом, орти-
том, чевкінітом, подібні до південнокальчицьких та азовських у Приазов’ї [17].

Можливо, що утворення деяких рідкісних типів порід (наприклад, маріуполітів) зу-
мовлено також локальними факторами. Раніше автором відзначений дуже низький вміст
калію в сублужних габро — першій інтрузивній фазі Октябрського масиву [17].

Отже, виокремлені два головні чинники, що зумовлюють особливості хімічного та
мінерального складу лужних порід УЩ: геодинамічні обстановки генерації вихідних магм,
що визначають склад порід, та рівень ерозійного зрізу масивів (глибинність кристалізації в
земній корі), який позначений, головним чином, на розподілі хімічних елементів між міне-
ралами (власне їх складі), а також, ймовірно, між розплавами та твердими фазами під час
кристалізації в магматичних камерах.

Висновки. Лужні породи (понад 40 масивів і проявів) у межах УЩ переважно проте-
розойські і тільки в крайовій східній його частині (Східне Приазов’я) недавно виявлено
невеликі масиви девонського віку.

Протерозойські лужні породи УЩ належать до двох різновікових формацій: лужно-
ультраосновної (2,0–2,1 млрд рр.) та габро-сієнітової (1,7–1,8 млрд рр.). Проте в деяких
масивах (Малотерсянський, Октябрський, можливо, Покрово-Киріївський) має місце
суміщення порід цих двох формацій.

Породи лужно-ультраосновної, дещо менше габро-сієнітової формації, проявляють
певну геохімічну неоднорідність, яка пояснюється різними геодинамічними умовами
(розтягування та стиснення земної кори) генерації їх вихідних магм. У зонах розтягнення
(рифтогенезу) земної кори (та верхньої мантії?) формуються "звичайні" лужні масиви з
високим вмістом Ti, Nb, Ta, TR, Zr, а в зонах стиснення (субдукція, обдукція, колізія) — в
однотипних лужних породах наявні негативні ніобій-танталові та титанові аномалії.

Глибокоеродовані масиви лужних порід УЩ (Чернігівський, Проскурівський, Ан-
тонівський, частково Малотерсянський) мають специфічний мінеральний склад: високо-
залізисті темноколірні мінерали (олівін, піроксен, амфібол та слюди), низьколужні пірок-
сени, значна кількість церієвого фергусоніту, наявність графіту тощо.

Типові масиви габро-сієнітової формації (Октябрський, Малотерсянський, Покро-
во-Киріївський) проявляють агпаїтову направленість еволюції з появою в кінцевих дифе-
ренціатах нефелінових і лужних сієнітів з такими мінералами, як евдаліт, енігматит, аст-

ОСОБЛИВОСТІ ЛУЖНОГО МАГМАТИЗМУ УЩ



ISSN 0204-3548. Мineral. Journ. (Ukraine). — 2005. — 27, No 348

рофіліт та лампрофіліт.
Абісальні умови еволюції анортозит-рапаківігранітних плутонів УЩ (точніше — їх

базитових магм) призвели до появи фаяліт-геденбергітових сієнітів з високим вмістом Zr,
TR та Y, під час подальшої диференціації розплавів яких в закритих магматичних камерах
сформувалися розшаровані інтрузії з горизонтами (покладами, кумулятами) багатих руд
Zr, TR та Y (Азовське, Яструбецьке родовища).

Загалом специфіка лужного магматизму УЩ зумовлена певною мірою його
древністю (протерозой) і значним рівнем ерозійного зрізу.
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Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ   Надійшла 20.05.2005

РЕЗЮМЕ. Украинский щит (УЩ) — уникальная провинция протерозойского щелочного магматизма,
где известно ~ 40 массивов и проявлений щелочных пород. В отличие от других докембрийских щитов
и платформ, где преобладают фанерозойские щелочные породы, во внутренних частях УЩ даже ким-
берлиты имеют протерозойский возраст. Только в краевой восточной части УЩ (Приазовье) выявлены
девонские щелочные породы и кимберлиты. Протерозойские щелочные породы УЩ отнесены к двум
разновозрастным формациям: щелочно-ультраосновной (2,0–2,1 млрд лет) и габбро-сиенитовой (1,7–
1,8 млрд лет). В некоторых массивах (Малотерсянский, Октябрьский, Покрово-Киреевский) имеет
место совмещение пород этих двух формаций. Выявлена геохимическая неоднородность щелочных
пород УЩ, обусловленная разными геодинамическими обстановками их формирования в зонах растя-
жения (рифтинг) и сжатия (субдукция, коллизия). Для последних характерны щелочные породы с низ-
ким содержанием Nb, Ta, Ti, Zr, иногда TR. Некоторые глубокоэродированные щелочные массивы УЩ
(Черниговский, Проскуровский, Антоновский) характеризуются особенным минеральным составом:
высокожелезистые темноцветные минералы, повышенное содержание FeO в карбонатах карбонатитов,
низкощелочные пироксены и амфиболы, отсутствие флюорита и редкоземельных фторкарбонатов при
высоком содержании фтора в апатите, слюдах и амфиболах, наличие цериевого фергусонита в карбона-
титах и др. Как один из дифференциатов базитов, из которых образовались анортозит-рапакивигранит-
ные плутоны, рассмотрены специфические редкометалльные сиениты, с которыми связаны месторожде-
ния богатых руд Zr, TR, Y.

SUMMARY. The Ukrainian Shield (USh) is a unique province of Proterozoic alkaline magmatism, where ~ 40
massifs and small occurrences of the alkaline rocks are known. In contrast from other Precambrian shields
and platforms, where Phanerozoic alkaline rocks prevail, even kimberlites are Proterozoic age in the interior
part of USh. The Devonian alkaline rocks and kimberlites have been found only in the boundary eastern part
of USh (Peri-Azovian region). Proterozoic alkaline rocks of USh are attributed to two different-age complexes:
alkaline-ultrabasic (2.0–2.1 Ga) and gabbro-sienitic (1.7–1.8 Ga). Combination of the rocks of these two
complexes takes place in some massifs (Mala Tersyanka, Oktyabrske, Pokrovo-Kireevo). Geochemical
heterogeneity of USh alkaline rocks has been found which is determined by different geodynamical situations
of their formation in the extension (rifting) and compression zones (subduction, collision). Alkaline rocks
with low content of Nb, Ta, Ti, Zr, sometimes TR are characterized of the latter. Some deeply eroded alkaline
massifs of USh (Chernigivka, Proskurivka, Antonivka) are characterized by specific mineral composition:
high-iron dark minerals, high content of FeO in carbonates of carbonatites low-alkaline pyroxenes and
amphiboles), absence of fluorite and rare-earth fluorocarbonates at high content of fluor in apatite, micas,
and amphiboles, availability of cerium fergussonite in carbonatites, etc. Specific rare-earth sienites, deposits
of rich ores of Zr, TR, Y being connected with them, have been considered as one of differentiates of basites
anorthosite-rapakivi-granite plutons being formed of them.
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УДК 553.493.5

Е. М. Шеремет

Äîêåìáðèéñêèå ðåäêîìåòàëëüíûå ãðàíèòû Óêðàèíñêîãî
ùèòà  â ñðàâíåíèè ñ ðåäêîìåòàëëüíûìè ãðàíèòàìè ìèðà

Обобщены результаты исследований редкометалльных гранитов Украинского щита, проведено их срав-
нение с редкометалльными гранитами мира. Изложены новые представления о генезисе докембрийских
редкометалльных гранитов Украинского щита, основанные на геолого-геофизической модели Приазо-
вья.
E-mail: oemi@ukrnimi.donetsk.ua

Состояние вопроса. Редкометалльные граниты известны в двух мегаблоках Украинского
щита (УЩ) — Северо-Западном и Приазовском. Они относятся, согласно И. Б. Щербако-
ву, К. Е. Есипчуку [15], к формации субщелочных гранитов и аляскитов. В Северо-Запад-
ном районе эта формация представлена гранитами пержанского комплекса, петрогра-
фия и петрохимия которых детально описаны [8], и гранитами лезниковского комплекса,
охарактеризованными с петрологических позиций [7]. Петрология и петрография камен-
номогильского комплекса Приазовья рассмотрена в работе [3].

В 1988 г., приводя оригинальные результаты химического анализа пород и биотитов,
количественного определения в них содержания редких элементов для формации редко-
металльных субщелочных гранитов УЩ, авторы [13] сделали выводы о соответствии их
геохимическому типу плюмазитовых редкометалльных лейкогранитов, согласно [9], или
литий-фтористым гранитам, согласно [6], по петрохимическим и геохимическим характе-
ристикам. Результаты сравнения редкометалльных гранитов УЩ по этим характеристи-
кам с подобными докембрийскими гранитами Белорусского кристаллического массива
и Балтийского щита, с мезозойскими редкометалльными гранитами Забайкалья убеди-
тельно доказали их тождественность. Подобная закономерность не случайна и обуслов-
лена участием вещества неистощенной мантии в виде глубинных флюидных потоков,
ответственных за палингенное гранитообразование и накопление редких элементов в ос-
таточных магмах определенных уровней земной коры.

Рассматриваемый тип редкометалльных гранитов с оловянно-вольфрамовыми, бе-
риллиевыми, тантал-ниобиевыми месторождениями формирует редкометалльные про-
винции мира (Монголо-Охотский пояс, запад Восточно-Европейской платформы, Круш-
ные горы и Рудные горы, Центральный французский массив, Австралия, Нигерия, Аляс-
ка и др.). Было сделано предположение о появлении докембрийских редкометалльных
лейкогранитов в связи с тектоно-магматической активизацией (ТМА) внутри литосфер-
ных плит и о существовании в позднем докембрии геодинамических обстановок, сходных
с обстановками монголо-охотского типа (по аналогии с генезисом редкометалльных гра-
нитов в фанерозое).

В том же году в монографии К. Е. Есипчука [4] рассмотрены редкометалльные гра-
ниты УЩ, отмечены высокая эманационная дифференциация и характерный последую-
щий метасоматоз. Указано, что "появление магматических очагов стимулировалось глу-
бинными тепломассопотоками, которые, по-видимому, участвовали и в постмагматиче-
ских образованиях" [4, с. 98].

В 1990 г. в монографии [5], посвященной петрологии, геохимии и рудоносности ин-
трузивных гранитоидов, приведена детальная характеристика редкометалльных гранитои-
дов УЩ и критерии прогнозирования редкометалльного оруденения.

© Е. М. Шеремет, 2005
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Рис. 1. Обобщенная модель распределения значений электросопротивления, по данным МТЗ и АМТЗ
восточной части Украинского щита: перспективная проекция поверхностей погоризонтных планов.
Гипотетическое положение линий тектонических нарушений соответствует контурам низкоомных ано-
малий. 1 – 4 (цифры в кружках) — плоскости сместителя разломов, по данным электроразведки (1 —
Орехово-Павлоградского, 2 — Западно-Приазовского, 3 — Розовского, 4 — Мануиловского)

ДОКЕМБРИЙСКИЕ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ ГРАНИТЫ
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Тогда же опубликована статья [11] о происхождении гранитоидов ТМА запада Вос-
точно-Европейской платформы: предложена гипотеза "плюмажей", согласно которой
внутриплитовый магматизм обусловлен "пятнами" или колоннами разогретой астено-
сферы, неподвижными относительно литосферы и связанными с мантийными струями,
поднимающимися в результате конвекции от границ мантии и ядра Земли. Отмечена
приуроченность редкометалльных гранитов к зонам, подобным областям, промежуточ-
ным между зоной "распыления" и щелочного магматизма континентальных окраин ин-
дийского (калифорнийского), монголо-охотского типов. Сделан вывод о подобии сопря-
женной ассоциации редкометалльных литий-фтористых гранитов, гранитов рапакиви, габ-
бро-анортозитов областей ТМА запада Восточно-Европейской платформы с ассоциациями
внутриплитового магматизма.

Сравнительная петрогеохимическая характеристика редкометалльных гранитов УЩ
с варисскими редкометалльными гранитами массива Циновец (Крушные горы, Чехия)
выполнена в 1991 г. [14]. Установлено несомненное подобие этих разновозрастных ред-
кометалльных гранитов, но в гранитах постварисской ТМА содержание фтора, лития
и рубидия выше в 2–3, а олова и вольфрама — в 10–20 раз. Основной причиной
появления редкометалльных гранитов служит глубинный мантийный флюид, что и
объясняет поразительное сходство редкометалльных гранитов в докембрийских и
фанерозойских областях.

Главный вывод работы [16], опубликованной в Финляндии в 1993 г. и посвященной
редкометалльным гранитам и родственным им породам УЩ — о генерации гранитных
магм, материнских по отношению к редкометалльным гранитам, в континентальной коре
за счет глубинных мантийных потоков, обогащенных летучими элементами.

В 1994 г. на основании петрогеохимической характеристики доказано подобие редко-
металльных гранитов УЩ и Рудных гор (Германия) и их аналогичный генезис [12].

Авторы всех перечисленных работ единодушны в вопросах происхождения докемб-
рийских редкометалльных гранитов УЩ за счет глубинных мантийных флюидов. Расхож-
дение появляется лишь при рассмотрении природы флюидных потоков, которые иниции-
руются в результате коллизионных тектонических обстановок, либо появляются благода-
ря "плюмажам"?

Новые представления о генезисе редкометалльных гранитов. За последние
годы (2002–2004) коллективом авторов УкрНИМИ НАНУ совместно с К. Е. Есип-
чуком, Е. Б. Глевасским, С. Н. Куликом и др. [1] разработана геолого-геофизическая
модель Орехово-Павлоградской шовной зоны (ОПШЗ) и Приазовского мегаблока УЩ.

ОПШЗ, разграничивающая Среднеприднепровский и Приазовский мегаблоки —
сутуровая зона поддвига океанической плиты под Приазовский мегаблок.

Обобщенная геоэлектрическая объемная модель ОПШЗ и Приазовского мегаблока
построена по результатам данных профильных исследований электроразведочным мето-
дом магнитотеллурического зондирования, на основе которых созданы погоризонтные
планы распределения значений   электросопротивления   на   глубине  от 0,2 до 50,0 км
(рис. 1).

Среднеприднепровский мегаблок на геоэлектрической модели — изрезанная высо-
коомная область (1–10 кОм·м), которая на глубине 25 км и более соединяется с подобной
областью высоких значений электросопротивления, характерных для Приазовского ме-
габлока. Между ними находится низкоомная область (ОПШЗ, 0,1–1,0 кОм·м) до глубины
50 км в виде зоны сочленения синклинорообразной формы, относящейся к западной
части Приазовского геоблока.

Проекции глубинных разломов, ограничивающих ОПШЗ, последовательно смеща-
ются в восточную сторону на глубине 5, 10, 25, 35 и 50 км. Проекции границ Розовского и
Мануиловского разломов (Центральное Приазовье) смещаются на запад на глубине 1, 5,
25, 35 и 50 км. Глубинный разлом в восточной оконечности Восточного Приазовья (Груз-
ско-Еланчикская зона глубинных разломов) сохраняет субвертикальное положение.

На рассматриваемой территории можно выделить три низкоомных (100–300 Ом·м)
участка, корни которых не исчезают даже на глубине 50 км (рис. 1): 1 — наиболее ин-
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тенсивная   аномалия  в  районе ОПШЗ (между 20 и 60 км по горизонтальной шкале);
2 — аномалия, приуроченная к участку между Розовской и Мануиловской зонами
глубинных разломов, т. е. к Центральному Приазовью (между 120 и 140 км); 3 —
аномалия, расположенная около восточной границы Восточного Приазовья (Груз-
ско-Еланчикская зона глубинных разломов, между 200 и 240 км).

В итоге получены объемные пространственные фигуры, отображающие изме-
нение значений электросопротивления как на глубине, так и по латерали: I — ОПШЗ;
II — Центральное Приазовье (Мануиловско-Розовская зона разломов); III — Груз-
ско-Еланчикская зона разломов в восточной оконечности Восточного Приазовья.

Выполненные геоэлектрические исследования в восточной части УЩ позволи-
ли установить глубинную структуру рассматриваемого региона — выделены два
блока с супервысокими значениями сопротивления: Среднеприднепровье и Восточ-
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ное Приазовье. Между ними находится блок Западного Приазовья, характеризую-
щийся более низким сопротивлением слагающих его кристаллических образований.

Аномалия низких значений сопротивления, характеризующая ОПШЗ, значительно
шире, чем ограничивающие ее разломы, и захватывает прилегающую к ней часть
Западного Приазовья в верхних горизонтах земной коры (0,2–7,5 км). Вместе с тем,
на значительной глубине (25–50 км) ОПШЗ характеризуется четкой приуроченнос-
тью низкоомных аномалий к глубинным проекциям ограничивающих ее разломов.

Центральное Приазовье как структура между двумя глубинными разломами
(Розовским и Мануиловским) характеризуется низкоомной аномалией, которая, как
и для ОПШЗ, имеет индивидуальный облик на глубине 10–50 км и разрастается по
ширине в верхних горизонтах земной коры (0,2–7,5 км), сливаясь на западе с низко-
омной аномалией ОПШЗ таким образом, что она захватывает всё Западное Приазо-
вье.

Восточное ограничение Восточного Приазовья (Грузско-Еланчикская зона раз-
ломов) характеризуется низкоомной аномалией, имеющей вертикальную протяжен-
ность от 0,2 до 50 км.

Площадные геоэлектрические исследования (1D инверсия) четко выявляют в пре-
делах Приазовского мегаблока структуры первого порядка — окаймленные гранито-
идные купола: Салтычанский (высокоомная концентрическая аномалия — глубина
0,2–50 км), Гайчурский (низкоомная концентрическая аномалия — 0,2–50 км), Ре-
мовская структура, окаймляющая Гайчурский блок (низкоомная аномалия — 0,2–
1,0 км). Тельмановская антиформа (низкоомная аномалия — 0,2–5,0 км).

Были подмечены геоэлектрические различия между железорудными месторож-
дениями ОПШЗ и Западного Приазовья. Железорудные проявления, формировав-
шиеся в спокойных условиях океанического бассейна, имеют простое геоэлектриче-
ское строение (ОПШЗ), а формировавшиеся в условиях смещения пластины конти-
нентальной коры на участках континентального склона при преобразовании передо-
вой части Приазовского микроконтинента (Западное Приазовье) характеризуются
сложным строением с проявлением низкоомных участков железисто-кремнистых
отложений как в верхних частях разреза, так и в погребенных под высокоомными
образованиями, что хорошо согласуется с геологическими данными о строении же-
лезорудных месторождений по результатам бурения.

Все это, в соответствии с концепцией геодинамической модели, можно предста-
вить в виде схемы поддвига океанической плиты, остаток которой — сутуровая ОПШЗ,
под Приазовский мегаблок в архей-нижнепротерозойское время (рис. 2). Поддвиг
проходит по зоне Заварицкого-Беньофа. По мере погружения океанической коры в
верхнюю мантию происходила ее активизация, приводившая к подъему флюидов,
несущих тепло и химически активные компоненты в верхние горизонты коры. За счет
этого плавился высокометаморфизованный архейский субстрат с образованием из
него палингенных магм. При активизации все более глубинных участков верхней
мантии флюиды устремлялись по разломам вверх уже на удалении от сутуровой
зоны. Следующей такой зоной ТМА в нижнем протерозое был участок Приазовско-
го мегаблока между Розовским и Мануиловским глубинными разломами — Цент-
ральное Приазовье. И, наконец, еще более глубинная активизация верхней мантии
привела к поступлению флюидов в верхние горизонты земной коры по глубинной
зоне разломов в восточной части Восточного Приазовья (Грузско-Еланчикская зона
разломов). Чем же подтверждается подобная трактовка природы низкоомных анома-
лий, фиксируемых по рассматриваемым трем зонам глубинных разломов?

Известно [2], что при субдукции возникает характерная зональность в сторону
поглощения океанической коры межмегаблокового бассейна. Направленность хи-
мического характера магматизма при этом изменяется от известково-щелочного вбли-
зи зоны поддвига к субщелочному-щелочному в тыловой части. Такой характер из-
менения магматизма с запада на восток для Приазовья доказан Е. Б. Глевасским:
известково-щелочной в Западном Приазовье (Обиточненский и Салтычанский гра-
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нитоидные комплексы), субщелочной в Центральном Приазовье (Анадольский и
Хлебодаровский гранитоидные комплексы) и субщелочной-щелочной в восточной
оконечности Восточного Приазовья (восточноприазовский комплекс). Понятно, что
глубинное погружение океанической коры в верхнюю мантию на протяжении раз-
ных этапов должно находить свое отражение в смещении значения геологического
возраста переплавленных пород субстрата в сторону омоложения от зоны поддвига
к ее тыловой части. Это условие соблюдается и для Приазовского мегаблока: здесь
омоложение гранитоидных комплексов происходит от обиточненского (2,2–2,1) к
восточноприазовскому комплексу (2,0–1,8 млрд лет).

Если исходить из предложенной концепции плитотектонической и геоэлектри-
ческой модели рассматриваемых территорий, то наиболее перспективны области
распространения низкоомных аномалий на границе столкновения двух плит — Сред-
неприднепровской и Приазовской, и области глубинных разломов в пределах При-
азовского мегаблока. Это вся ОПШЗ и Западное Приазовье, область между Розов-
ским и Мануиловским разломами, приразломная зона восточного ограничения При-
азовского мегаблока. В пределах таких низкоомных областей наиболее интересны
участки высокой проводимости, которые просматриваются на всех горизонтах (от
0,2 до 50 км) и относятся к глубинным зонам (каналам), идущим от мантии в верхние
горизонты земной коры. Такие зоны, скорее всего, служили каналами транспорти-
ровки флюидов, несущих рудную нагрузку.

Возможность обнаружения новых месторождений, связанных с редкометалль-
ными гранитами. На основании этой гипотезы можно выделить прогнозные площа-
ди разного порядка опоискования (рис. 3). Области низких значений сопротивления
(до 1 кОм·м) на фоне сопротивления 5–10 кОм·м на глубине 50 км отражают глубин-
ный след колонны флюидов, который на глубине 0,2–0,5 км проявляется в виде низко-
омной (100 Ом·м) его проекции. Еще более низкоомные участки (до 300 Ом·м) в
пределах контура, ограничивающего область значений сопротивления до 100 Ом·м
на глубине 50 км,— эпицентр таких колонн, у поверхности (0,2–0,5 км) проявленных
в виде сверхнизкоомных участков — до 50 Ом·м. Такие аномалии на поверхности
могут быть отнесены к участкам опоискования первой очереди.

Рис. 3. Схема прогноза перспективности на полезные ископаемые, по данным геоэлектрических иссле-
дований на металлогенической карте м-ба 1 : 1 000 000 восточной части УЩ: 1 – 4 — месторождения,
рудопроявления (1 — железа, 2 — графита, 3 — алюминия, 4 — асбеста); 5 — структурно-металлоге-
нические зоны; 6 — рудные и рудоносные зоны; 7 – 9 — границы металлогенических площадей (7 —
флюоритовая, вольфрам-оловянная в связи с гранитоидной щелочной группой формаций, 8 — флюори-
товая в связи с гранит-граносиенитовой формацией, 9 — железорудная); 10, 11 — площади постановки
поисковых работ (10 — I очереди, 11 — II очереди); 12 — Азовское циркон-редкоземельное месторож-
дение; 13 — рудопроявление золота; 14 — глубинные разломы

ДОКЕМБРИЙСКИЕ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ ГРАНИТЫ
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Контуры низкоомных аномалий — 1 кОм·м на фоне 5–10 кОм·м — на глубине 50 км
и у поверхности определяют второстепенные площади постановки поисковых работ.

Косвенным подтверждением правильности выделенных площадей, в соответствии с
данными металлогенической карты [10], служит приуроченность золоторудных прояв-
лений к Сорокинской тектонической зоне, совпадающих с выделенными аномальными
участками первоочередного опоискования, и Азовского редкоземельного месторожде-
ния, находящегося в контуре области II очереди постановки поисковых работ. В этих же
контурах выявлены: в районе Центрального Приазовья — две обширные рудные анома-
лии (флюоритовая, вольфрам-оловянная, в связи с гранитоидами субщелочной форма-
ции); в Восточном Приазовье — протяженные зоны разломов (до 80 км) с флюорит-
апатитовым оруденением, в связи с граносиенитовой формацией [10].

Приуроченность редкометалльных гранитов и редкометалльно-редкоземельных про-
явлений к ареалу "распыления" магматизма в тыльной части магматической зональнос-
ти от ОПШЗ к оконечности Восточного Приазовья объясняется всё более глубоким по-
гружением зоны Заварицкого-Беньофа в глубины мантии и, как следствие, притоком
мантийных флюидов из неистощенной мантии.
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РЕЗЮМЕ. Узагальнені результати досліджень рідкіснометальних гранітів Українського щита, проведене
їх порівняння з рідкіснометальними гранітами світу. Викладено нові міркування щодо генезису до-
кембрійських рідкіснометальних гранітів Українського щита, які ґрунтуються на геолого-геофізичній
моделі Приазов’я.

SUMMARY. Results of research into rare-metal granites of the Ukrainian Shield have been generalized
including their comparison with rare-metal granites of the world. New ideas concerning genesis of the
Precambrian rare-metal granites of the Ukrainian Shield are presented whiсh are based on the geological-
geophysical model of the Peri-Azovian region.
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Е. Б. Глевасский

Ðåøåíèå íåêîòîðûõ ïðîáëåì ïåòðîëîãèè è ñòðàòèãðàôèè
äîêåìáðèÿ Óêðàèíñêîãî ùèòà ñ ïîçèöèé ïëèòîòåêòîíèêè

Обсуждаются вопросы применения концепции плитотектоники к раннему докембрию Украинского
щита. На примере анализа оптимальной тектонической делимости щита первого ранга и генезиса его
шовных зон, а также палеотектонических реконструкций Сурской зеленокаменной структуры Среднего
Приднепровья и Западноингулецко-Криворожской шовной зоны показаны возможности решения кон-
кретных петролого-стратиграфических проблем с плитотектонических позиций.

Тема этой статьи предложена юбиляром и, вероятно, ее целесообразность определяется
тем, что в Украине концепция плитотектоники, уже давно доминирующая в зарубежном
геологическом мире, используется крайне незначительно, да и специалистов в этой обла-
сти у нас можно буквально пересчитать на пальцах одной руки. Так что настоящая работа
в определённой степени и реклама, приглашающая к более широкому применению этой
концепции при расшифровке геологического строения Украинского щита (УЩ).

Вступление. Как известно, концепция или теория плитотектоники начала распрост-
раняться сравнительно недавно — во второй половине XX в. — для объяснения строения
дна современных океанов, но затем ее использование вышло на континенты и сейчас
охватывает практически весь (правда, для архея — с определенными оговорками) интер-
вал геологического времени. Главное её достоинство — конкретность геологических мо-
делей (геодинамических обстановок), имеющих в большинстве случаев актуалистичес-
кое содержание. Считается [14], что утверждение этой концепции как господствующей в
геологии стало революцией в науках о Земле. Здесь нет возможности останавливаться на
методических основах тектоники литосферных плит. Отметим лишь, что они постоянно
совершенствуются, а основные положения концепции уже давно стали хрестоматийны-
ми и для неспециалистов. Важно, однако, подчеркнуть, что, поскольку становление тео-
рии плитотектоники происходило, в основном, на базе анализа материалов фанерозой-
ских геологических событий, то, естественно, в дальнейшем возникли вопросы о возмож-
ности ее применения к докембрию. Еще в 1980-х гг. даже многие основатели концепции
плитотектоники (например, А. Миясиро) считали, что "механизм тектоники плит" не дей-
ствовал в архее и раннем протерозое. Главной причиной таких возражений было пред-
ставление о неповторимости физико-химических процессов в недрах и, соответственно,
физико-географических условий на поверхности ранней Земли. Однако, анализируя даже
только материалы о раннем докембрии Украины, можно констатировать, что по многим
параметрам те и другие близки современным. Так, в архее Среднего Приднепровья (юго-
запад Верховцевской зеленокаменной структуры (ЗС), находка А. Б. Боброва) известны
хорошо сохранившиеся метаморфизованные пиллоу-лавы базальтов океанского типа и
ассоциирующие с ними осадки. Это свидетельствует о существовании в то время соот-
ветствующих бассейнов. В более же обнаженных регионах подобного возраста — напри-
мер, на Канадском щите (зеленокаменный пояс Йеллоунайф) известны полные разрезы
океанской коры [7, с. 62]. Кроме того, прекрасно сохранившиеся охлажденные контакты в
массивах архейских гранитоидов (например, в Осипенковском массиве гранодиоритов
Западного Приазовья) и даек кислого состава этого же возраста (Приазовье, Гуляйполь-
ская синклиналь; Среднее Приднепровье, Сурская ЗС и др.) свидетельствуют, по-видимо-
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му, и о близких к современным условиях в приповерхностных зонах микроконтинентов.
М. В. Минц [7, с. 23], оценивая температуру поверхности раннеархейской Земли в

обзоре литературы по этому вопросу, считает ее в равной 70–100 °С, что значительно
ниже температуры поверхности Венеры (~ 460 °С), условия которой некоторые исследо-
ватели докембрия Украины считают типичными для архея. Этими же данными опровер-
гаются и бытующие еще иногда представления о близповерхностном формировании ар-
хейских гранулитов.

Наконец, и мощность континентальной коры неоархейского возраста — ~ 40 км (судя
по структуре Среднеприднепровского геоблока, относительно слабо преобразованного
и эродированного после формирования гранит-зеленокаменной области) — также близ-
ка современной. Все это заставляет предполагать, что наблюдаемые значительные отли-
чия "первозданных" геологических формаций раннего докембрия от фанерозойских (кро-
ме сугубо специфических, — например, коматиитовой или джеспилитовой) связаны не с
резкими отличиями в условиях их образования, а главным образом, с уровнем эрозион-
ного среза, достигающего на УЩ 20–30 км. Именно этим, а не спецификой палеогеогра-
фических условий, обусловлены метаморфические и ультраметаморфические преобра-
зования.

Конечно, не следует думать, что в раннем докембрии условия формирования и пре-
образования геологических формаций были идентичными современным. Однако прин-
ципиально они были близки. Ведь даже в древнейших образованиях раннего архея извест-
ны седиментогенные (хемогенные и обломочные) и вулканогенные формации. Нет так-
же сомнений в том, что общая направленность развития Земли определялась и снижени-
ем величины теплового потока, и прогрессирующей дифференциацией исходного веще-
ства планеты на оболочки, и последовательным ростом континентальной коры (в том
числе и размеров континентов). Однако, согласно реконструкциям, уже в неоархее пло-
щадь вулканической дуги в пределах Среднеприднепровского геоблока УЩ и Сумского
геоблока Воронежского кристаллического массива (1000 200 км) соответствовала тако-
вой о-ва Хонсю Японской островной дуги [4], а эпиархейских микроконтинентов (напри-
мер, Курско-Приазовского [16]) составляла не менее 0,5 млн км2.

Тем не менее, большинство исследователей отдают себе отчет в специфике тектони-
ки плит, по крайней мере, для архея, определяя ее как тектонику малых, тонких плит либо
даже как эмбриональную плитотектонику. Полный обзор проблемы представлен в рабо-
те [10], где, по расчетным данным, параметры архейской океанской литосферы — сравни-
тельно небольшая мощность, время "жизни", плотность и др., существенно отличались
даже от протерозойских. Поэтому считается, что тонкие пластины архея не могли форми-
ровать подлинных зон субдукции. Вместо них над нисходящими течениями перегретой
мантии предполагаются зоны "скученных торошением" тонких пластин, корни которых
погружались в горячее мантийное вещество сравнительно неглубоко — на 50–80 км.
Благодаря этому в результате плавления и последующей дифференциации водонасыщен-
ных базальтов архейской океанской коры образовывались не типичные для фанерозой-

Рис. 1. Геодинамическая обстановка формирования континентальной коры (гранит-зеленокаменной
области) в архее, по О. Г. Сорохтину, С. А. Ушакову [10], c изменениями и дополнениями
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ских дуг расплавы среднего состава, а более легкие плагиогранитоидные, сформировав-
шие в дальнейшем так называемые серые гнейсы. Это их расплавы, представленные в
начале, по-видимому, главным образом мигмой, всплывали в виде диапиров, прорываю-
щих толщу скученных пластин архейской океанской литосферы. Таковой в первом при-
ближении,   вероятно,   была  схема формирования гранит-зеленокаменных областей
архея — примитивных аналогов энсиматических вулканических дуг более поздних
периодов развития Земли (рис. 1).

В докембрии Украины хорошим примером таких структур служит Среднепридне-
провский геоблок. Интересно отметить, что здесь пока не установлена характеристичес-
кая магматическая зональность, известная уже в протерозойских магматических дугах
УЩ. Связано это, вероятно, с упомянутой выше специфичностью архейских зон поддвига
и, соответственно, небольшой шириной дуг. Скорее всего, нынешние гранит-зеленока-
менные геоблоки  УЩ   (до 200 км  в поперечнике) имеют аккреционное происхождение,
т. е. объединяют зеленокаменные пояса и "серые" гнейсы разных генераций. Таково, как
это показано в работах [2, 16], строение Приднепровской и Приазовской гранит-зеленока-
менных областей.

Резюмируя общие сведения о развитии концепции плитотектоники в последнее де-
сятилетие необходимо, вслед за В. Е. Хаиным [14], подчеркнуть, что сделан новый круп-
ный шаг в направлении создания глобальной геодинамики Земли. Эта новая глобальная
модель основана на данных сейсмотомографии, экспериментов при сверхвысоких значе-

Рис. 2. Схема обобщенного вещественного состава геоблоков УЩ. Геоблоки: I — Волыно-Подольский,
II — Белоцерковско-Среднебугский, III — Кировоградский, IV — Среднеприднепровский, V — При-
азовский. Породы: 1 – 3 — гранит-зеленокаменные, архейские (1 — удовлетворительной сохранности,
2 — преобразованные в протерозое, сильно эродированные, 3  — условно гранит-зеленокаменные,
интенсивно преобразованные в протерозое; 4 — гранитогнейсовые, протерозойские; 5 – 7 — детали-
зация вещественного состава геоблоков на более глубинных срезах относительно отраженного в их
названиях (5 — глубоком: гранулиты, чарнокитоиды, 6,  7 — среднем (6 — собиты, 7 — бердичевские
граниты)); 8 — комплексы шовных зон, нерасчлененные; 9 – 11 — характерные структурно-формаци-
онные зоны и крупные массивы магматитов (9 — Овручская, 10 — гранитов, 11 — рапакиви-габбро-
лабрадоритов и (Приазовский геоблок) субщелочных гранитов, щелочных и нефелиновых сиенитов,
габбро-сиенитов); 12  — главные разломы первого и последующих рангов; 13  — контур Одесских
магнитных аномалий; шовные зоны (цифры в кружках): 1 — Кочеровско-Немировская, 2 — Ядлово-
Трактемиров-Голованевская, 3 — 3ападноингулецко-Криворожско-Кременчугская, 4 — Орехово-Пав-
лоградская
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ниях давления, математическом моделировании с использованием суперкомпьютеров и
результатах многих других исследований, включая и региональные геологические. Ныне
по этим же данным выделяют три геодинамических уровня нашей планеты: 1) верхний
или тектоносферу, в которой действует тектоника плит; 2) средний (нижнемантийный) с
плюмтектоникой; 3) нижний (ядро) — с так называемой тектоникой роста — разрастани-
ем твердого железоникелевого внутреннего ядра за счет внешнего, жидкого. Все эти уров-
ни взаимодействуют. Причем считается, что до начала архея преобладала плюмтектони-
ка. В архее она начала вытесняться плейттектоникой, которая затем (с начала протерозоя)
стала господствующей в тектоносфере.

Примеры решения конкретных проблем геологии докембрия УЩ с помощью идей
и методов плитотектоники. Опубликовано уже довольно много примеров удовлетвори-
тельного решения проблем стратиграфии и петрологии фундамента щита с плитотекто-
нических позиций. Однако здесь из-за ограниченного объема статьи целесообразно оста-
новиться, с одной стороны, лишь на самых важных из них, а с другой — наиболее очевид-
ных и доказательных. С этой точки зрения порядок иерархии вопросов, подлежащих рас-
смотрению, такой: 1 — обоснование оптимизации количества блоков I порядка (геобло-
ков) и геодинамические причины отличий их структурно-вещественных комплексов; 2 —
модель формирования Среднеприднепровского геоблока и связанные с этим принципы
стратификации   зеленокаменных  структур; 3 — концепция происхождения шовных зон;
4 — геодинамическая интерпретация метаморфической зональности, стратификации и
корреляции докембрийских свит Западноингулецко-Криворожской шовной зоны.

Геоблоки и шовные зоны. Современное оптимальное деление УЩ на пять геобло-
ков (рис. 2) было предложено Г. И. Каляевым еще в середине 1960-х гг., но даже и сейчас
оно не общепризнано. Долгое время геоблоки упорно именовались районами, т. к. по-
районной была система исследований на щите, и лишь впервые в официальном докумен-
те 2004 г. "Корреляционной хроностратиграфической схеме НСК Украины" это упущение
было, наконец, восполнено. В то же время достаточно внимательно взглянуть на лишен-
ные субъективных воззрений мелкомасштабные карты геофизических полей [6, 13], как
пятиблоковое строение щита с четырьмя шовными зонами становится буквально оче-
видным.

На рис. 2 эти основные элементы фундамента схематически отражены и, как видно,
по вещественному составу существенно отличаются друг от друга, а по ряду параметров
в смежных геоблоках они вообще контрастны. Так, кора восточной части щита (Средне-
приднепровский и Приазовский геоблоки) — гранит-зеленокаменная архейская или эпи-
архейская, преобразованная в протерозое, а западной — гранитогнейсовая, преимущест-
венно протерозойская. С позиций геосинклинальной концепции такие соотношения чаще
всего объясняют принадлежностью исходных формаций, соответственно, к эв- и миогео-
синклиналям, но почему первые только архейские, а вторые — протерозойские? Не ясна
с этих позиций и роль шовных зон: они "прошивают" изначально цельный "лоскут" фун-
дамента щита или, напротив, соединяют его разные "лоскуты", или их "остатки"? Кроме
того, четко не установлено, что в палеотектоническом плане представляли собой шовные
зоны? Чаще всего их сравнивают со специфическими тафрогеосинклиналями — рово-
или трогообразными бассейнами, которые, надо полагать, развивались по границам ре-
гионов с существенно разным возрастом и геологическим строением. Но почему все эти
структуры субмеридиональны? Ведь на рис. 2 есть границы и другого направления, так-
же разделяющие существенно разные породные ассоциации, например, комплексы гра-
нулитов и чарнокитоидов днестровско-бугского и более поздних временных уровней (юж-
ная часть Белоцерковско-Среднебугского геоблока) и разнообразные гранитоиды с ре-
ликтами амфиболитов и гнейсов росинско-тикичской серии или гранитоиды бердичев-
ского комплекса (юг Волыно-Подольского геоблока) и тетеревские гнейсы, а также мно-
гочисленные комплексы протерозойских гранитов в северной части геоблока. Так может
быть, геологическая позиция шовных зон обусловлена не только или не столько граница-
ми разных структурно-вещественных комплексов? Вероятно, это так, поскольку ведь, на-
пример, Орехово-Павлоградская шовная зона разделяет принципиально подобные гра-
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нит-зеленокаменные комплексы в смежных геоблоках. По-видимому, условие геологи-
ческой позиции шовных зон — их межгеоблоковость или же четкая сопряженность с
межгеоблоковыми границами.

Какими геологическими доказательствами тафрогенеза шовных зон мы располага-
ем? Прежде всего — это их линейная форма и разломные ограничения. В то же время
необходимый для таких структур формационный признак — широкое развитие обломоч-
ных толщ — проявлен далеко не повсеместно. Они известны только в нижней и верхней
частях разреза Криворожской полосы, но на главном саксаганском уровне этой структу-
ры осадки даже псаммитовой размерности не известны. В других шовных структурах
метаобломочные толщи пока вообще не установлены. К изложенному следует добавить,
что нынешняя относительная узость шовных зон и сопряженность их с многочисленны-
ми крупными разломами в большинстве случаев не конседиметационна, а результат ин-
тенсивного сжатия и смятия пород как межгеоблокового пространства, так и самих гео-
блоков.

С позиций концепции плитотектоники шовные зоны рассматривают как швы закры-
тых в прошлом межмикроконтинентальных бассейнов, которые существовали в архее и
протерозое. Фрагментами раннедокембрийских микроконтинентов, между которыми
были эти бассейны, служат современные геоблоки УЩ [16]. Общая черта шовных зон,
помимо уже отмеченных, — присутствие характерных формаций, которых нет (или же их
развитие ограничено) в смежных геоблоках. Иногда в пределах шовных зон присутствуют
"инородные" комплексы (например, новопавловский или западно-ингулецкий(?)), кото-
рые были аккретированы в межгеоблоковую область в процессе закрытия бассейнов и
палеотектонически могут квалифицироваться как острова — осколки террейнов либо
отторженцы смежных микроконтинентов. Сами же формации межгеоблоковых бассей-
нов представлены ныне мраморами кочеровской свиты, высокометаморфизованными
офиолитами бугской серии, железистыми и сопутствующими породами криворожской и
ингуло-ингулецкой серий, метафлишоидами васильковской свиты и др.

К главным тектоническим особенностям шовных зон надо отнести их поддвиго-на-
двиговую структуру, проявленную как на поверхностном, так и на глубинном уровнях. В
этой связи особенно показательны колебания степени метаморфизма (от эпидот-амфи-
болитовой до гранулитовой фаций) одновозрастных стратонов по обе стороны одного и
того же разлома.

Рис. 3. Структура Правобережного района Кривбасса, по
Ю. П. Мечникову [8]: 1 – 3 —  железистые кварциты в руд-
ных полях (1 — Олимпиадовско-Камчатском, 2 — Красно-
федоровско-Зыбковском, 3 — Желтореченско-Успеновском);
4 — области развития слабо изученных глубоко располо-
женных тел железистых кварцитов; 5 — зоны предполагае-
мых грабенообразных прогибов; 6 — разломы; 7 — предпо-
лагаемый контур Центрального поднятия; 8 — зона Криво-
рожско-Кременчугского глубинного разлома. Месторож-
дения и проявления железистых кварцитов (цифры в круж-
ках): 1 — Желтореченское, 2 — Желтянское, 3 — Попельна-
стовское, 4 — Николаевское, 5 — Млынковское, 6 — Успе-
новское, 7 — Камчатское, 8 — Жуганское, 9 — Куколовское,
10 — Новостародубское, 11 — Олимпиадовское, 12 — Зеле-
новское, 13 — Артемовское, 14 — Петровское, 15 — Крас-
нофедоровское, 16 — Червонобратское, 17  — Зыбковское,
18 — Ивановское, 19 — Пролетарское, 20 — Ореховское
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Об использовании плитотектонической концепции для объяснения происхож-
дения коры Среднеприднепровского геоблока. Общие вопросы генезиса гранит-зелено-
каменных областей рассмотрены выше. Теперь важно охарактеризовать его петролого-
стратиграфические аспекты применительно к конкретному геоблоку. Так, состав амфи-
болитов (метатолеиты типа MORB) мафит-ультрамафитов сурской свиты и реликты изве-
стных здесь структур пиллоу-лав позволяют отождествлять ее разрезы с архейской океан-
ской корой. Раннедокембрийская особенность сурской свиты — присутствие коматиитов
и железисто-кремнистых образований.

Островодужный магматизм геоблока представляют гранитоиды куполов и комагма-
тичные им кислые, средние и основные вулканиты верхних частей разреза конкской се-
рии, а также дайки аналогичного состава. К сожалению, еще нет уверенного сравнения
геохимических характеристик (на уровне спектров РЗЭ) метатолеитов нижних частей раз-
реза серии (сурская свита), которые отождествляются с океанской корой, с аналогичны-
ми по составу породами его верхов, принадлежащих к островодужной (известково-ще-
лочной) серии. В то же время уже давно известны различия не только в вещественном
составе, но и в структуре, степени метаморфизма и других особенностях апоокеанских и
собственно островодужных этажей ЗС. Вполне удовлетворительно это доказывается в
работах, посвященных Сурской ЗС [11, 12]. Нижняя часть ее разреза мощностью от 0,5 до
~ 4 км (главным образом, амфиболиты и метаультрабазиты, а также железистые кварци-
ты) метаморфизована в амфиболитовой фации, а затем диафторирована (Петровский
тип, или джеспилит-коматиит-толеитовая формация, по А. Б. Боброву). Этим структурно-
вещественным комплексом сложены крылья ЗС, смятые в крутые (углы падения пород
70–85°) складки.

Другой структурно-вещественный комплекс — Центрально-Сурский тип (мощность
~ 3,5 км) —  слагает  внутреннюю часть этой же ЗС. Он деформирован сравнительно
слабо — максимум до брахиальных форм. Степень метаморфизма преимущественно
распространенных здесь пород базитовой и плагиогранитоидной вулкано-плутонических
ассоциаций не превышает зеленосланцевой фации. Подчеркивается также [11, 12], что
именно в последнем типе разреза отлично сохранились первичные условия залегания и
микроструктуры магматитов — лестничная, столбчатая и подушечная отдельности, а
также недеформированные миндалины и идиоморфные контуры первичных, псевдоморф-
но замещенных, магматических минералов.

Казалось бы, что все перечисленные особенности названных типов разрезов Сур-
ской ЗС наиболее полно, как это уже подчеркивалось, объясняются принадлежностью их
к исторически и генетически разным архейским структурно-вещественным комплексам,
соответственно, интенсивно преобразованной океанской коре и хорошо сохранившимся
островодужным образованиям, которые формировались на протяжении периода ста-
новления плагиогранитоидных куполов. Однако такой, на первый взгляд, очевидный вы-
вод был бы поспешным. Ведь по наблюдениям на Солонянском золоторудном поле (юго-
восточная часть Сурской ЗС), Петровский тип разреза иногда вмещает вулканиты андези-
тового состава, а также риодациты и риолиты [11, 12]. Несмотря на то, что перечисленные
породы не могут принадлежать протоокеанскому структурно-вещественному комплек-
су, их присутствие в нем совсем не мешает изложенной выше идее о его происхождении.
Они свидетельствуют лишь об интенсивной переработке океанского цоколя ЗС в острово-
дужный период ее развития.

Необходимо подчеркнуть, что рассмотренный пример Сурской ЗС, конечно, не ис-
черпывает всего разнообразия происхождения подобных структур на УЩ даже в рамках
концептуальных возможностей, представленных в иллюстрации к модели на рис. 1. Одна-
ко многие из этих вопросов были детализированы ранее, например, в работе [2].

Краткие сведения о палеогеодинамике формирования Западноингулецко-Кри-
ворожской шовной зоны. Принято считать, что Криворожская полоса — визитная кар-
точка геологии Украины. Причем, не только в связи с уникальными запасами железа,
первыми промышленными месторождениями урана и многих других видов минераль-
ного сырья, но и многочисленными геологическими загадками, часть из которых ждет

ГЛЕВАССКИЙ Е. Б.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2005. — 27, № 3 63

своего решения и сейчас. С геодинамической точки зрения к ним относится, например,
необходимость объяснения таких вопросов.

1. Сочетание в одной зоне крутонаклоненных и интенсивно сжатых, иногда меланжи-
рованных тектонических чешуй или складок-чешуй, сложенных породами криворожской
серии (непостоянной мощности и стратиграфического положения) и открытой Основ-
ной синклинали Кривбасса с хорошо коррелируемыми разрезами крыльев (Западно-Ан-
новская и Дальнезападная полосы), составляющих нижнюю часть разреза ингуло-ингу-
лецкой серии.

2. Локальное развитие в гданцевской свите вдоль западного ограничения Саксаган-
ской полосы одноименным разломом обломочных железистых пород — песчаников,
осадочных брекчий, конгломератов. Последние содержат плойчатую гальку железистых
кварцитов саксаганской свиты, свидетельствующую, по мнению ряда исследователей, о
постсаксаганском несогласии с предшествующей ему складчатостью и метаморфизмом.

3. Развитие в южной части Фрунзовских магнитных аномалий — в "клине" между
Тальновским разломом и собственно Голованевским блоком — обломочных железис-
тых пород (данные М. А. Ярощук, А. В. Вайло [15]), аналогичных таковым пункта 2. Счи-
тается, что они (вместе с Одесскими магнитными аномалиями) — смещенное продолже-
ние южной части Западноингулецко-Криворожской полосы.

4. Разделение Западным (Криворожско-Кременчугским) глубинным разломом Пра-
вобережного района Кривбасса (рис. 3) на две структурно и петрологически неравноцен-
ные части: линейную Желтореченско-Успеновскую, сопряженную с глубинным разло-
мом и сложенную слабометаморфизованными (эпидот-амфиболитовая фация) порода-
ми саксаганской и гданцевской свит, и все оставшиеся, расположенные к западу железо-
рудные участки Правобережных аномалий. Отличительная особенность этого последне-
го района — отчетливая генетическая связь железорудных структур (в разной мере сохра-
нившихся небольших синклиналей и антиклиналей) с гранитными куполами (рис. 3). Важ-
но подчеркнуть, что артемовская и родионовская свиты гранитокупольной зоны уверен-

Рис. 4. Схема геодинамического развития Криворожской подвижной зоны (по Р. Я. Белевцеву и др. [1]):
1 — толща морской воды, 2 — песчаники и метапесчаники, 3 — конгломераты и метаконгломераты, 4 —
глинистые породы и сланцы, 5 — железистые породы, 6 — метабазиты, 7 — кварциты метакоры вывет-
ривания гранитоидов фундамента, 8 — плагиогранитоиды нижнеархейского фундамента, 9 — мантий-
ные породы, 10 — калишпатизированные породы фундамента (чарнокиты, ортоклазовые порфиробла-
стические граниты и монцониты); 11 — зоны глубинных разломов, поддвигов и надвигов, 12 — мантий-
ные струи вещества, 13 — направление перемещения блоков по надвигам, 14 — потоки калийсодержа-
щих растворов и магм, 15 — изограды метаморфизма; I – I — поверхность верхнеархейской платфор-
мы, II – II — современная поверхность. Крупные прогибы: С — Саксаганский, З — Западный, Р —
Родионовский, В — Верховцевский, Б — Боковенский выступ фундамента и метаморфический макси-
мум. В Криворожской зоне показана КСГС, гл. 12 км
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но коррелируются (данные С. П. Лашко и В. В. Захарова) с саксаганской и гданцевской
свитами рассматриваемого региона.

Перечисленные и многие другие особенности геологического строения Кривбасса
успешно объясняются плитотектоническими моделями. При этом в большинстве случа-
ев сама Криворожская полоса рассматривается как результат субдуцирования гранитной
коры Среднего Приднепровья под Западноингулецкий блок. Идея этой модели принадле-
жит Г. И. Каляеву [5], а ее петролого-тектоническая разработка — Р. Я. Белевцеву с соав-
торами [1], а также В. В. Решетняку. Она отражена на рис. 4.

Сущность предлагаемой здесь модели применительно к ответам на поставленные
выше вопросы такова. Упоминавшееся выше субдуцирование континентальной коры
осуществлялось в акватории эпиконтинентального рифтогенного краевого бассейна вме-
сте с, по-видимому, слабо литифицированными осадками разреза криворожской серии
по гданцевскую свиту включительно. При этом собственно зона поглощения, вероятно,
первоначально сформировалась на месте нарушенной и утоненной в процессе рифтоге-
неза коры Среднего Приднепровья. Ее фронт, вероятно, примерно соответствует Сакса-
ганскому и Тарапаковскому, в понимании В. В. Захарова [3], разломам. По латерали зона
поглощения была сегментирована на крупные звенья, отличающиеся эрозионным сре-
зом,  структурой нависающей плиты и сохранностью современных структур, наследую-
щих исходный бассейн в нынешней Криворожско-Кременчугской полосе. Лучше всего
он сохранился в виде Основной криворожской синклинали. Суммарное погружение этой
структуры относительно уровня осадконакопления оценивается Р. Я. Белевцевым в 12 км,
но ее формирование было растянуто на протяжении всего процесса субдуцирования. В
этот период, за счет размыва реверсивно поднимающихся из зоны поглощения [9] смятых
и метаморфизованных чешуй железистых пород — субдуцированных предшественников
нынешней Саксаганской полосы — формировались обломочные железные руды ингу-
лецкого типа, включающие обломки плойчатых железистых кварцитов. Вероятно, такие
своеобразные олистостромы образовывались в самом желобе зоны поддвига, что объясня-
ет их локальное развитие только вдоль  Саксаганской чешуи — внешней части "конвейерной
ленты" поглощавшихся осадков и гранитоидного основания исходного бассейна.

Заполнение ядра Основной синклинали мощными молассоидами глееватской свиты
завершилось с прекращением поддвига — "заклиниванием" субдукционной зоны. Оно
произошло до отложения свит верхней части ингуло-ингулецкой серии, начиная со спа-
совской, поскольку их обломков нет в глееватских конгломератах. Следует полагать, что в
то время Кировоградский геоблок, сложенный протерозойскими гнейсовыми толщами и
гранитами, еще не существовал, а Западноингулецко-Криворожская полоса располага-
лась между Среднеприднепровским и Белоцерковско-Среднебугским геоблоками. В пользу
такого предположения свидетельствует состав Фрунзовских и Одесских магнитных ано-
малий, в первых из которых, как отмечалось, установлены железистые обломочные поро-
ды ингулецкого типа [15].

Глубинными эквивалентами пород криворожской серии служат породы Правобе-
режных магнитных аномалий, отражающие степень преобразования пород криворож-
ской серии в зоне поддвига. Они образуют как бы три эшелона структур (рис. 3), в которых
каждый более западный отражает возрастание степени глубинных преобразований. Ме-
таморфизм в последнем достигает гранулитовой фации. Уровень сохранности структур
железистых и сопутствующих пород (наличие сохранившихся замков, крыльев и др.) при
этом уменьшается, а структурная связь их с гранитоидными куполами возрастает. Если
принять схему рудных полей Правобережного района Ю. П. Мечникова [8] (рис. 3), то
расстояние от собственно Криворожской полосы до Олимпиадовского купола с предпо-
лагаемым железисто-кварцитовым обрамлением будет равным ~ 40 км, что, конечно,
даже с учетом глубинного выполаживания зоны поглощения, означает погружение желе-
зисто-кремнистых пород на глубину не менее 50 км. Это, конечно, маловероятно, т. к.
ширина всего Среднеприднепровского геоблока — ~ 180 км. Поэтому логичнее принять
глубину погружения континентальной коры в Криворожской зоне поддвига не более, чем
в 20 км. Примерно такой глубине предполагаемого погружения соответствуют известные
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в Правобережном районе небольшие (первые километры) сжатые складки, например,
Петровская синклиналь, в которой от ультраметаморфических преобразований сохрани-
лась лишь продуктивная железисто-кварцитовая толща родионовской свиты. Иными сло-
вами, уровню глубинности преобразования железистых пород саксаганской свиты на
глубине порядка 20–25 км на геологических картах м-ба 1 : 200 000 [3] соответствует Ингу-
лецко-Криворожская структурно-формационная зона, сменяющая Криворожско-Кремен-
чугскую структурно-формационную зону к западу. Однако с позиций изложенной выше
модели, формационно эти зоны представляют единую зону Криворожского краевого
рифтогенного прогиба и лишь структурно расчленены на две части по степени преобра-
зования в зоне континентальной субдукции. Поэтому стратиграфического смысла в деле-
нии коррелируемых частей криворожской и ингуло-ингулецкой серий (т. е. до спасовской
свиты) нет.

Таким образом, разница в уровне эрозионного среза разных блоков Западноингу-
лецко-Криворожской шовной зоны, сложенной породами криворожской и ингуло-ингу-
лецкой серий и гранитоидами, составляет не менее 20 км. Возникла она, конечно, не
сразу, а, по-видимому, в процессе образования Кировоградского орогена и взбросовых
движений вдоль Западного (Криворожского), Ингулецкого и Западно-Ингулецкого разло-
мов. Это происходило около 2 млрд лет назад и определяется возрастом магматитов ново-
украинского комплекса. Тогда субдуцирование коры (океанской?, переходной?) под За-
падно-Ингулецкий блок происходило с противоположной, по отношению к Криворож-
ской зоне, стороны и, вероятно, сопровождалось более интенсивными процессами ульт-
раметаморфизма и магматизма (кировоградский и новоукраинский комплексы), охва-
тившими всю Западноингулецко-Криворожскую шовную зону, но особенно интенсивно
ее западную часть — между Западно-Ингулецким и Ингулецким разломами. Именно в
этой части шовной зоны развиты гранулиты спасовской свиты (метавулканиты? среднего
состава) и более поздние метафлишоиды чечелеевской свиты, которые, вероятно, текто-
нически перекрывают на уровне современного среза разломные ограничения собствен-
но Кировоградского и Западно-Ингулецкого блоков.

В наиболее глубинных магматитах — чарнокитоидах Верблюжского и Боковянского
массивов, по данным В. В. Захарова [3], известны ксенолиты только пород спасовской
свиты, но в обрамлении гранитоидных куполов — значительная часть верхов разреза
ингуло-ингулецкой серии по родионовскую свиту включительно (правда, судя по карте
[3], без железистых кварцитов). Приведенные данные свидетельствуют о более позднем
времени формирования Кировоградской зоны поглощения и значительно большей ин-
тенсивности проходивших здесь процессов.
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Ин-т геохимии окруж. среды НАН и МЧС Украины, Киев Поступила 18.05.2005

РЕЗЮМЕ. Розглянуто питання застосування концепції плитотектоніки у ранньому докембрії Українського
щита. На прикладі аналізу оптимальної тектонічної подільності щита першого рангу та генезису його
шовних зон, а також палеотектонічних реконструкцій Сурської зеленокам’яної структури Середнього
Придніпров’я та Західноінгулецько-Криворізької шовної зони показано можливості вирішення конкрет-
них петролого-стратиграфічних проблем з плитотектонічних позицій.

SUMMARY. A problem of the use of plate tectonics conception in Early Precambrian of the Ukrainian Shield
has been considered. Possibilities of solution of concrete petro-stratigraphic problems from plate tectonic
positions have been shown on the example of analysis of optimal tectonic separability of the shield of the
first rank and genesis of its suture zones, as well as paleotectonic reconstructions of the Sura greenstone
structure of the Middle Dnieper Area and West-Ingulets – Kryvyi Rig suture zone.
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О. Б. Бобров

Ôîðìàö³éíèé àíàë³ç äîêåìáð³éñüêèõ êîìïëåêñ³â  ïðè ÃÐÐ:
äåÿê³ ïðàêòè÷í³ àñïåêòè

Розглянуто практичні аспекти застосування формаційного аналізу докембрійських комплексів на пара-
генетичній основі при різних видах і стадіях геологорозвідувальних робіт. На конкретних прикладах
проілюстровано ефективність цього методу, що дає підстави вважати його основним складником обов’яз-
кового комплексу методів дослідження природних комплексів.

Проблема якості проведення геологорозвідувальних робіт (ГРР) сьогодні стоїть як ніколи
гостро. Склалася парадоксальна ситуація, коли на фоні блискучих розробок українських
геологів останніх років у далеко ненайсприятливіших умовах спочатку стагнації, зовсім
недавно — імітації економічного зросту — і, зрештою, — у фазі очевидних позитивних
зрушень сьогодення — якість проведення ГРР у найважливішій їх складовій (регіональні
геологозйомочні роботи, глибинне геологічне картування, геолого-прогнозне картуван-
ня, роботи із складання комплекту Держгеолкарта-200 та ін.) до останнього часу невпинно
падала. В чому причина такого стрімкого та, на перший погляд, парадоксального стану
геологічної галузі? На думку автора — у тій самій пресловутій відсутності нормативних
документів, що регламентують найоптимальніші алгоритми проведення цих робіт, їх скла-
ду, змісту тощо. Одним зі складників такого алгоритму є формаційний аналіз на парагене-
тичній основі, який вже тривалий час застосовується представниками львівської геологічної
школи при вивченні докембрійських комплексів Українського щита (УЩ).

Нещодавно Українським державним геологорозвідувальним інститутом (УкрДГРІ)
спільно з групою спеціалістів Львівського національного університету (ЛНУ) підготовано
до друку монографію з пілотною назвою "Формаційний аналіз докембрійських комплексів
різних видів та стадій ГРР: теоретико-практичні аспекти", яка стане основою розробки
методичних рекомендацій з проведення при ГРР як, зокрема, власне формаційного аналізу,
так і, взагалі, класичного геологічного вивчення породних комплексів.

Формаційний аналіз на парагенетичній основі, започаткований на УЩ спеціалістами
львівської геологічної школи, а пізніше продовжений представниками інших наукових і
виробничих установ України та, передовсім, К. Ю. Єсипчуком з колегами, має досвід
широкого застосування в практиці ГРР та значні різноаспектні спільні надбання. Основні
напрямки досліджень, які можуть бути забезпечені при виконанні різних видів і стадій ГРР
за його допомогою, а також їх результативність неодноразово ґрунтовно розглянуті у
літературі. Тут я хотів би зупинитися на висвітленні лише деяких аспектів цього виду
досліджень, які так чи інакше пов’язані з проблемою експертизи стану готовності тери-
торії для підготовки до видання комплекту аркушів Держгеолкарти-200.

Процедура складання різномасштабних формаційних карт є одним з основних склад-
ників формаційного аналізу у будь-яких його модифікаціях. Сама формаційна карта, ос-
новні принципи побудови якої є гранично геологізованими, дозволяє, на відміну від її
наступниці — геологічної, оперувати на всіх етапах її створення поняттями природно-
історичних породних спільнот, які знаходяться у парагенетичних просторово-часових
співвідношеннях без зазначення їхньої природи. Джерело традиційних помилок початко-
вих етапів картографування територій — генетичні уявлення — використовуються тут
лише на заключних етапах вивчення вже виділених формаційних підрозділів, коли прий-
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няття за основу геологічних побудов помилкових варіантів генезису окремих породних
різновидів або їх асоціацій вже не здатне вплинути на розуміння їхнього просторового
положення та принципів розпізнавання.

Основними перевагами формаційного аналізу у аспекті проблем, що розглядають-
ся, є, по-перше, чітка розробленість його понятійної бази, критеріїв виділення формацій,
параметризації їх об’єму як геологічних тіл, які мають зрозумілі ознаки просторових меж,
принципів систематики і типізації.

По-друге, формаційний аналіз не претендує на статус самостійного завершеного
виду геологічних досліджень, відірваного від основних видів ГРР. Це, насамперед, об’єктивно
необхідна база, своєрідний превентивний етап геологічного картографування, який сприяє
максимальній об’єктивності кінцевих геологічних побудов всіх стадій ГРР, що супровод-
жуються складанням геологічних карт. Натомість, завдяки превентивному характеру про-
цесу складання формаційних карт та їх допоміжному спрямуванню відкривається мож-
ливість   отримання   додаткової  нестандартної інформації. Серед яскравих прикладів
цього — гранична структурність формаційних карт через те, що жорсткі вимоги "колори-
стичного" плану до різновікових підрозділів на них не розповсюджуються і автори можуть
маніпулювати оптимальними сполученнями кольорів для якомога більш контрастного
просторового уособлення породних асоціацій.

По-третє, при побудові формаційних карт значно простіше узгоджуються проблеми
вікової синхронізації порід та їх асоціацій, які часто не можуть бути вирішені при складанні
геологічних карт.

По-четверте, складання формаційних карт — обов’язковий елемент металогенічних
побудов, без яких прогнозний аспект ГРР є неповноцінним.

Та, насамкінець, проведення досліджень із дотриманням вимог процедури класич-
ного формаційного аналізу дає можливість превентивної оцінки рівня вивченості тери-
торії, виявлення основних невирішених питань, а відтак — напрямків та шляхів проведення
подальших робіт.

Отже, зазначені об’єктивні можливості формаційних карт можуть і повинні стати
надійним інструментом викриття "слабких місць" у стані як загальної вивченості окремих
територій, так і вирішення окремих проблемних питань. Формаційне картографування
дозволяє також оцінити доцільність і оптимальні обсяги та види робіт (повнооб’ємне гео-
логічне довивчення раніше закартованих територій чи суто камеральні узагальнення), що
повинні передувати створенню комплектів Держгеолкарти-200. У переліку можливостей
формаційної картографії чільне місце займає також оцінка забезпеченості геофізичною
основою обраних територій, узагальнення щодо видів та масштабів геофізичних досліджень.

Таким чином, формаційна картографія є важливим чинником науково-обґрунтова-
них підходів до картоскладання при ГРР, оцінки стану вивченості територій, виявлення та
оптимізації шляхів подолання наявних геологічних проблем для якісної реалізації Програ-
ми складання комплекту Держгеолкарти-200.

Ще однією важливою проблемою геологічного вивчення надр є проблема методич-
них підходів до картування різних типів породних комплексів. Щоб чітко зрозуміти сутність
проблематики у виконанні роботи подібного плану зручно звернутися до яскравого
прикладу із зональнометаморфізованими комплексами докембрію. Як відомо, на
УЩ вони представлені двома регіональними різновидами. Один з них поширений у
межах Середньопридніпровського та Приазовського, другий — у межах Інгуло-Інгулець-
кого мегаблоків. Різниця між ними полягає в умовах постгенетичних змін, у яких ці ком-
плекси були видозмінені після їхнього оформлення у вертикальні стратифіковані ряди.
Так, якщо зональнометаморфізовані зеленокам’яні комплекси Придніпров’я та Приазов’я
практично повсюдно зберігають первинні синвулканічні та синседиментаційні структур-
но-текстурні ознаки і супроводжуються лише інтрузивним магматизмом, то представни-
ки інших ультраметаморфізовані і набувають ознак суперкрустальності (тобто унемож-
ливлювання однозначного встановлення їхньої первинної природи наявними методами
вивчення).

Цікаво також, що практично в усіх класичних порадниках з методики картування
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комплексів різних типів особливості вивчення породних асоціацій подаються окремо для
інтрузивних, вулканічних, осадових (хемогенно-осадових, хемогенних) та інших утворень.

Втім, специфіка, наприклад, зональнометаморфізованих комплексів, про які йдеться
тут мова, полягає у нерозривних парагенетичних зв’язках породних утворень різних гене-
тичних типів, що не просто робить доцільним — вимагає їх взаємопов’язаного вивчення.
Будь-яка спроба окремого розгляду специфічних особливостей вивчення комплексів кон-
кретного походження (субвулканічних, лавових, гіпабісальних і ін.) наштовхується на не-
безпеку хибної інтерпретації їх генезису і, насамкінець, — призводить до фатальних поми-
лок картувального плану.

Досвід авторського колективу у вивченні типових представників зональномета-
морфізованих комплексів докембрію УЩ — зеленокам’яних утворень — свідчить про
існування великої кількості нюансів, які підлягають обов’язковому врахуванню. Так само
це стосується і підходів до вивчення комплексів інших типів.

Автори прекрасно усвідомлюють, що час (ХХI ст.), коли ведуться роботи, практично
не залишає шансів поповнення дослідницького арсеналу якимись принципово новими
методами геологічного картування, хоча і тут за останні десятиріччя ми отримали низку
ефективних модифікацій старих або й дійсно нових методик, що й досі не мають необхідного
розголосу серед геологів-практиків регіональних підприємств України.

Скоріше мова повинна йти про пошук оптимально ефективного сполучення цих
методів, послідовності їхнього застосування та кваліфікованої інтерпретації отриманих
результатів. Цей гранично простий і лаконічний алгоритм у разі його грамотного викори-
стання є запорукою успіху в геологічному картуванні тих чи інших сегментів земної кори
УЩ. Нажаль, за останні 20 рр. у системі Держгеолслужби України жоден звіт з незро-
зумілих причин не містить необхідної інформації щодо складу, внутрішньої структури,
закономірностей латеральної і вертикальної впорядкованості будови вивчених розрізів.
Наявна ж інформація (перерахування авторами часто некоректно сформованого "спис-
ку" порід) носить суто формальний характер і ніякої практичної користі не несе. Це вима-
гає виконання конкретних спроб пошуку шляхів оптимізації процесу геологічного карту-
вання породних комплексів із обов’язковим врахуванням їх специфічності.

Отже, сьогоднішній стан розробки та розуміння зазначеної проблеми можуть бути
схарактеризовані наступним чином: 1 — вивчення докембрійських утворень практично
не враховує специфічності їхньої будови, речовинного складу, металогенії; 2 — апробо-
вані практикою геологічних досліджень оптимальні набори методів дослідження відсутні і
вивчення комплексів проводиться по-різному різними регіональними геологічними
підприємствами; 3 — процес геологічного картування практично не супроводжується
дотриманням стандартних процедур розчленування, кореляції та співставлення тери-
торіально розмежованих розрізів; 4 — наявні на момент початку робіт методичні розроб-
ки у галузі формаційного аналізу вже не враховують величезного масиву нових фактич-
них даних, що надійшли за останні десятиліття; 5 — ступінь геолого-геофізичного вивчен-
ня окремих ділянок земної кори УЩ є достатньо високим та представницьким для зосере-
дження в їх межах спеціальних досліджень опісля узагальнення матеріалів по них та вибо-
ру гранично локалізованих та представницьких полігонів, де можна було досягти розв’язання
поставлених завдань.

Впродовж останніх трьох років геологічними колективами УкрДГРІ, ЛНУ (група проф.
А. О. Сіворонова) та ІГМР (група д-ра геол.-мінерал. наук К. Ю. Єсипчука) проводилися
спеціальні дослідження різної тематичної спрямованості. Коротко зупинимося на кон-
кретних найяскравіших прикладах вдалого за результативністю застосування формаційного
аналізу плутонічних за походженням породних асоціацій при ГРР в Україні.

Косивцівська структура та Добропільський гранітоїдний масив. Одним з ключових
проблемних питань було існування впродовж тривалого часу в Кореляційній хроностра-
тиграфічній схемі докембрію УЩ ранньої генерації зеленокам’яних структур (ЗС), при-
кладом яких була Косивцівська. Квінтесенція зазначеної проблеми полягала у тому, що
майже однотипні за структурно-геологічною позицією, характером, складом та
послідовністю розрізи придніпровських та приазовських ЗС за радіологічним віком опи-
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нялися у різній хроностратиграфічній позиції. Але і це було б півбіди. Бідою було те, що
саме за формаційним складом та приналежністю гранітоїдно-амфіболітові породні ком-
плекси (нинішній "ремівський" [19] у Приазов’ї та "аульський" у Придніпров’ї) як ком-
плекси фундаменту зеленокам’яних поясів, з одного боку, та "косивцівський" зелено-
кам’яний у Приазов’ї [9, 20]) — з іншого, опинялися на одному віковому рівні, що за
сукупністю геолого-структурних даних було повним нонсенсом. Саме ці неузгодження
наявних на той час радіологічних даних та результатів формаційно-геологічного вивчення
цих утворень вимагали виконання додаткових досліджень. Останні (зважаючи на важливість
цієї проблеми для розуміння історіографічних аспектів геології всього УЩ) для досягнен-
ня цієї мети науковими групами УкрДГРІ1 та Відділення металогенії докембрію НАН
України (нині — Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України) вклю-
чали ревізію наявних первинних матеріалів, проведення додаткового цілеспрямованого
петрографічного та петрологічного вивчення добропільських гранітоїдів, ретельне співстав-
лення та кореляцію розрізів ЗС Придніпров’я та Приазов’я, а також ревізійне вивчення
кристаломорфологічних особливостей (зональності — передовсім) акцесорного цирко-
ну з добропільських гранітоїдів, що інтрудують розріз косивцівської структури.

У геології докембрію Західного Приазов’я гранітоїди добропільського масиву є над-
звичайно відомим петротипом через те, що саме на підставі отримання цифр їхнього
радіологічного віку [1, 23] було прийняте рішення про виділення нової (ранньої) генерації
зеленокам’яних поясів УЩ. Наслідком цього стало те, що на підставі цих ізотопних дат
зеленокам’яні породні асоціації Косивцівської ЗС, які інтрудуються зазначеними доб-
ропільськими гранітоїдами, із звичного для них місця на рівні середньопридніпровських
аналогів були переміщені вниз стратиграфічної схеми УЩ до рівня породних асоціацій
базавлуцької товщі, аульської серії тощо.

Нами для досягнення зазначеної вище мети виконувалося також повторне оптично-
мінералогічне, петрографічне та петрохімічне вивчення гранітоїдів та цирконів у них. Зразки
добропільських гранітоїдів вивчалися макроскопічно, виконувалося фотографування най-
характерніших ділянок керну з різними можливими типами співвідношень ксенолітів та
основної тканини гранітоїдів, структурно-текстурних особливостей останніх. Шліфи виго-
товляли як з різних типів ксенолітів, так і із зон їх контакту з гранітоїдами. Після цього проби
гранітоїдів дробили з синхронною сепарацією ксенолітів за їх типами (окремо амфіболіти,
амфібололіти та граніти) та гранітоїдного матриксу, що ці ксеноліти вміщує. По усіх отри-
маних петротипах виконували хімічні аналізи (за різними методиками2) та детальне міне-
ралогічне вивчення.

Отримані циркони вивчали за допомогою методів оптичної мінералогії як у зрізах
шліфів, так і у вилученому з породи стані, фотографували.

На базі даних про особливості складу та кристаломорфології різновидів та фракцій
циркону ми проводимо позонне радіологічне датування усіх встановлених фаз та оболо-
нок кристалів циркону. Результати цих досліджень будуть оприлюднені у спеціальній статті.

Як відомо, раніше для кварцового діориту Добропільського масиву було отримано
уран-свинцеву ізотопну дату — 3320 ± 180 млн рр., яку автори публікації [23] інтерпрету-
вали як вік діориту, та верхню вікову межу косивцівської товщі, з чим принципово не
можна було погодитись. За виконаним Л. М. Степанюком аналізом опублікованої дати
привертає на себе увагу досить високе значення нижнього перетину конкордії лінією
регресії — 1010 ± 396 млн рр., яке не має геологічного пояснення. Друга, не менш важлива
причина необхідності критичного ставлення до такої інтерпретації була обумовлена тим,
що кварцовий діорит містить численні ксеноліти амфіболітів, амфібололітів і гранітів, які,
цілком вірогідно, можуть бути реліктами порід субстрату — джерела родопочаткової
магми цих гранітоїдів. Враховуючи останнє, логічно припустити наявність реліктових ядер

_____________________
        1У рамках теми № 971 "Вивчення геологічної будови та закономірностей розміщення корисних
копалин України".
        2Метод мокрої хімії — лабораторія ЦКЛ КП "Північгеологія" та ЛНУ; рентгенфлуоресцентний
метод (квантометрія) — лабораторія НДЧ КНУ (С. Є. Шнюков).
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у середині кристалів циркону. Саме такі ядра описані нами в кристалах "першої відміни"
[23], для яких і було отримано раніше вказане вище значення віку. Але цей факт чомусь не
було враховано при інтерпретації ізотопних даних.

Враховуючи, що переважна більшість кристалів циркону містить у вигляді ядер релікти
циркону порід субстрату та наростання тонких оболонок (синхронних процесу калішпа-
тизації), а власне магматогенний циркон представляє другу генерацію, яка в середньому
складає менше 50 % загальної маси циркону, можна стверджувати, що вік циркону оболо-
нок не перевищує мінімальне зі значень віку, отриманих за 207Pb/206Pb ізотопним відно-
шенням — 2190 млн рр. [23]. Зважаючи на те, що ядра в кристалах циркону характеризу-
ються значною різноманітністю як за формою, оптичними властивостями, так і за
внутрішньою структурою, логічним є припущення про їхню гетерогенність і навіть їх
різний вік. Враховуючи наведене, можна стверджувати, що вік (більш вірогідно, усередне-
ний) циркону ядер перевищує найбільше з отриманих за 207Pb/206Pb ізотопним відношен-
ням значень — тобто 3180 млн рр. [1, 23]. Зважаючи на те, що в датованих кристалах
присутні три генерації циркону та ймовірне порушення їхніх ізотопних систем після кри-
сталізації циркону третьої генерації, про час кристалізації магматогенного циркону (інак-
ше кажучи — формування діориту) взагалі нічого не можна сказати.

Окрім того, якби добропільські гранітоїди все ж таки мали вік 3,3 млрд рр., це свідчи-
ло би лише про те, що метабазит-ультрабазитова частина розрізу Косивцівської структури
має вік, давніший за цю дату. І тільки. У той же час відомо, що генералізований вік ЗС
Придніпров’я датується цифрами у 3,05–3,115 млрд рр. При цьому нам треба пам’ятати,
що цей вік отримано за кислими мігматитами ріодацит-плагіогранітної вулкано-плутонічної
асоціації, яка завершує розріз зеленокам’яних поясів. Тобто вік попередньої метабазит-
ультрабазитової частини розрізу (сурська та ольгинська світи) цих поясів є просто
давнішим. Наскільки — наразі не відомо. Отже, ми підійшли до цілком природнього вис-
новку про те, що метабазит-ультрабазитові рівні розрізу зеленокам’яних поясів
Придніпров’я є давнішими за 3,115 млрд рр., отже, вони співставимі з косивцівськими
породними асоціаціями. Тим більше у ситуації сьогодні вже встановленої подібності їхніх
розрізів.

Таким чином, навіть у ситуації, що склалася після оприлюднення даних про вік доб-
ропільських гранітоїдів [23], не було жодних підстав до ініціювання протиставлення розрізів
Придніпровських і Приазовських зеленокам’яних комплексів. Таким чином, формаційно-
геологічна ідентичність розрізів зеленокам’яних поясів УЩ була своєрідним першопош-
товхом необхідності ревізії проблем інтерпретації радіологічного віку добропільських
гранітоїдів як підстави надання косивцівським метавулканітам статусу ранньої генерації
зеленокам’яних породних асоціацій.

Метаріодацит-плагіогранітна вулкано-плутонічна асоціація Сорокинської зелено-
кам’яної структури Приазовського мегаблоку УЩ. До недавнього часу метаріодацит-
плагіогранітна вулкано-плутонічна асоціація (ВПА) у межах Сорокинської ЗС була взагалі
невідомою. Вперше вона була описана нами [6, 7, 13–15], що дало змогу акцентувати
увагу геологічної громадськості на існуванні принципово нової породної асоціації кислих
магматитів, яка вже давно була відома в ЗС Середнього Придніпров’я і для якої, за резуль-
татами наших досліджень різних років [6, 7, 9], зазначалася винятково важлива роль пост-
магматичних флюїдних систем для промислового золотовідкладення і формування добре
відомої сьогодні групи родовищ типу Сергіївського, Балка Золота (Сурська структура),
Балка Широка (Чортомлицька структура), Вільнохутірського рудопрояву (Верхівцівська
структура) та інших об’єктів [8, 12, 18, 21]. З моменту її першого опису в ЗС Приазов’я,
однак, отримано багато нового геологічного матеріалу, який підлягає узагальненню.

Роль цієї раніше невідомої ВПА в геологічній будові Сорокинської структури є виз-
начальною не тільки у геолого-структурному, але й, перш за все, у металогенічному
відношенні.

Метаріодацит-плагіогранітна вулкано-плутонічна асоціація об’єднує у своєму складі
вулканічну (метаріодацитова формація) та плутонічну (тоналіт-плагіогранітна формація)
комагматичні складові, які характеризуються постійним просторовим суміщенням в аре-
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алах її розповсюдження.
Метаморфізована ріодацитова формація займає найбільш верхнє стратиграфічне

положення у розрізі формаційного ряду Сорокинської структури. Породи, що входять до
складу метаріодацитової формації у межах структури, виділяються вперше. Вони характе-
ризуються тісним просторовим співзнаходженням із плагіогранітоїдами тоналіт-плагіо-
гранітної формації й в місцях спільного поширення утворюють змішані лаво-субвулканічні
поля, які на даний час завдяки глибокому рівню ерозійного зрізу представлені у вигляді
реліктів.

Метаріодацитова формація встановлена практично на всіх ділянках Сорокинської
ЗС. На Андріївській ділянці (крайня північна частина структури) формація закартована в
південно-західному борті у вигляді смуги довжиною ~ 5 км, мінливої за простяганням
потужності (50–150 м) з тенденцією до її зменшення у південному напрямку. На ділянці
Хутір Сороки вона перетнута щонайменше тричі перетинами св. 68-94, 91-94. Формація
поширена також у зоні зчленування Ольгинської та Осипенківської ділянок. В межах Оси-
пенківської ділянки у південному борті основної синкліналі формація зустрінута перети-
нами низки свердловин, а також у відслоненнях лівого борту б. Собача. Тут вона закарто-
вана у вигляді досить потужного геологічного тіла у ядерній частині локальної Сурозької
синкліналі.

Окрім того, метаріодацитова формація встановлена у багатьох свердловинах прак-
тично на всьому простяганні Сорокинської ЗС, але через спорадичність свердловинних
спостережень не може бути там картографована. Формація характеризується кислим
складом та змішаним фаційним складом вулканітів, серед яких виділяються пірокластичні,
лаво-пірокластичні і лавові утворення, що у ряді випадків розділяються одновіковими з
ними метаосадовими породами. Склад вулканітів змінюється від андезит-дацитів до ріолітів
із переважанням ріодацитів і ріолітів. Палеотипні аналоги цих порід представлені кварцо-
вими порфірами і кварцовими альбітофірами, а також афіровими різновидами, різною
мірою розсланцьованими, серицитизованими. Внаслідок цього у складі формації широ-
ким розвитком користуються різноманітні кварц-плагіоклаз-серицитові, кварц-біотит-хло-
рит-серицитові, кварц-серицитові сланці, що розвиваються по більш-менш нетектонізо-
ваних різновидах кислих метавулканітів і пов’язані з ними поступовими взаємоперехода-
ми.

Вулканічні утворення формації представлені флюїдальними, масивними афіровими
та порфіровими текстурними типами. Вони зустрінуті у св. 71-95 (гл. 328, 8-336,8 м); св. 95-
94 (гл. 147,0–191,5, 209,0–233,0 м) в районі Осипенківської ділянки, св. 64-95, 47-93, 63-95, 60-
95, 46-93, 59-95, 58-95, 38-93, 49-93 і 80-94 на Андріївській ділянці, св. 5-96 на Ольгинській
ділянці, св. 94-96 і т. д.

Для розрізу формації є характерним поширення (окрім представників лавових фацій)
різноманітних змішаних лаво-пірокластичних (туфолави), пірокластичних (туфи) та оса-
дово-пірокластичних утворень. При цьому є характерним переважання серед вулканітів
таких текстурних різновидів лав, як флюїдальні, ф’ямеподібні, а також різке переважання
туфів і туфолав літокластичного типу над кристалокластичними серед пірокластів. У складі
формації, окрім метавулканітів, присутні також метаосадові (туфогенно-осадові) утво-
рення, що зникають з розрізу за падінням формаційного тіла (св. 38-93).

Як правило, метаріодацитова формація під інтрудуючим впливом гранітоїдів тоналіт-
плагіогранітної формації, з якими вона має очевидний просторовий зв’язок, приводиться
у конформний структурно-тектонічний стан з породами усього попереднього формаційно-
го розрізу Сорокинської ЗС.

Характерною рисою формації є постійна просторова суміщеність породних пред-
ставників різноманітних вулканічних фацій і січних тіл плагіогранітоїдів плутонічної то-
наліт-плагіогранітної формації. З останніми в окремих частинах названих вулканогенних
полів спостерігаються цілком поступові переходи, що виражаються у послідовній розкри-
сталізації фельзитової тканини вулканітів, збільшенні в них розміру й кількості порфірових
виділень кварцу і плагіоклазу до набуття породою спочатку різко вираженої порфіро-
подібної будови, а потім — поступовому перетворенні її у повнокристалічний глибинний
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плагіогранітоїд. Наявність у співвідношеннях вулканітів і комагматичних їм плагіогранітоїдів
як поступових переходів, так і різких меж є відбитком описаних нами раніше так званих
фазо-фаційних співвідношень [9]. Останні відображають, з одного боку, умови кристалізації
у магматичному каналі магм одноактного надходження з синхронним утворенням усьо-
го спектра фаційних типів порід, з іншого — співвідношення цих же фаційних груп магма-
титів, що вивержені у різний час. У результаті по латералі спостерігаються різкі межі між
представниками різноманітних фацій.

У структурі елементарних породних парагенезисів формації на підставі вивчення
наявних її перетинів встановлюються закономірні гомодромні тенденції сполучення вул-
канітів різного складу поза залежністю від їхньої фаційної приналежності: метаандезито-
дацит  дацит; дацит  ріодацит; ріодацит  ріоліт (парагенезиси послідовно дифе-
ренційованого типу), а також метаандезито-дацит  ріоліт; дацит  ріоліт (контрастний
тип), що відмічалося нами раніше для регіону Середнього Придніпров’я [6, 7, 9]. Багатора-
зове повторення у розрізі зазначених породних сполучень обумовлює поліциклічний ха-
рактер внутрішньої структури формації.

Вулканіти метаріодацитової формації залягають на породах попередніх формацій
(метакоматіїт-толеїтова, метаконгломерат-пісковиково-глиноземисто-сланцева) незгідно,
незважаючи на видимість конформних співвідношень, що спостерігаються між ними. Це
обумовлено впливом різнофазових інтрузій тоналіт-плагіогранітної формації, що склада-
ють масиви в облямуванні Сорокинської ЗС, у результаті чого породи формації приведені
до єдиного структурного плану з їхніми вулканітами. Про факти незгідного співвідношен-
ня кислих магматитів формації з розрізами рами свідчать ознаки термального впливу
перших на останні, що проявлено в наявності на контактах ореолів метасоматичних змін
вмісних порід (окварцювання, серицитизація та ін.).

Характер просторового розподілу (чітка лінійність) вулканітів різних фаційних типів,
а також самі ареали розповсюдження формації у вигляді довгих відносно вузьких смуг
свідчать про щілинний характер лавових вивержень під час її формування. Участь аналізо-
ваних вулканітів метаріодацитової формації у будові складних палеовулканічних споруд,
які можуть бути реставровані разом з їхніми глибинними (субвулканічними і гіпабісаль-
ними) комагматами, свідчить про їх одновіковість.

Результати радіогенного датування віку метавулканітів формації на даний момент
відсутні. Водночас, на сьогодні віддатованими є субвулканічні і абісальні комагмати цих
вулканітів.

Породи комагматичної описаним вище вулканітам тоналіт-плагіогранітної формації
у межах Сорокинської ЗС представлені переважно абісальними і гипабісальними плагіо-
гранітоїдами: біотитовими, роговообманково-біотитовими, епідот-роговообманково-
біотитовими тоналітами та біотитовими плагіогранітами, малопотужними (від 5–15 см до
2 м) прямолінійно орієнтованими жилами дрібнозернистих слабопорфіровидних лейко-
кратових плагіогранітів, порфіровидними мезократовими біотитовими, роговообманко-
во-біотитовими плагіогранітами і біотитовими плагіограніт-(тоналіт-)порфірами, рогово-
обманковими тоналітами. Усі зазначені породи плямистоподібно калішпатизовані, внаслідок
чого набувають складу гранодіоритів [4 ,25], що, незважаючи на поширеність думки про
наявність останніх у складі, наприклад, відомого Осипенківського масиву, є просто
своєрідним історико-літературним казусом.

До проведення нами робіт у літературі зазначалося існування лише Осипенківського
масиву, породи якого поширені в районі однойменної Осипенківської ділянки Сорокинської
структури. Виконане нами картування тоналіт-плагіогранітної формації свідчить про значно
більше її поширення з утворенням системи масивів, локалізованих як в контактах з Соро-
кинською ЗС, так і безпосередньо в її межах у вигляді виділеної нами раніше категорії так
званих масивів внутрішньозеленокам’яного типу [9].

Ці масиви у вигляді практично безперервного ареалу простежуються у напрямку з
півночі на південь вздовж обох бортів Сорокинської ЗС, починаючи від Андріївської ділян-
ки, через ділянку Хутір Сороки до Малинівської, Ольгинської, Осипенківської та Садової
на її південно-східному закінченні. Починаючи з широти Малинівської ділянки, масиви
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формації зосереджені практично тільки у південному борті Сорокинської ЗС. Масивам
формації притаманна складна, витягнена вздовж бортів ЗС форма, затокоподібна конфігу-
рація контактів та чіткі січні співвідношення з зеленокам’яними товщами.

Плагіогранітоїди даної формації інтрудують розріз метакоматіїт-толеїтової і незгідно
перекриваються утвореннями метаконгломерат-пісковиково-глиноземисто-сланцевої
формацій [10].

Найпоширеніші у складі формації петротипи — амфіболові та біотит-амфіболові
тоналіти — мають середньо-крупнозернисту структуру та, як правило, гнейсоподібну
текстуру, однорідні у речовинному відношенні. Часто супроводжуються поодинокими
жилами пегматитів та дрібно-середньозернистих лейкократових аплітоподібних гранітів, а
також шліроподібними відокремленнями амфіболу і біотиту смугастої та плямистої фор-
ми у основній масі. У керні свердловин та у відслоненнях встановлено, що вони інтруду-
ють розріз метабазитів метакоматіїт-толеїтової формації у вигляді як крупних масивів,
штоків, так і у вигляді малопотужних жил. В тоналітах спостерігаються ксеноліти середньо-
та крупнозернистих амфіболітів (по метабазальтах), різною мірою перекристалізованих.
Форма ксенолітів видовжена, гострокутна. Розміри — до 2–3 м та більше за довгою віссю.

У вивчених відслоненнях тоналітів в них практично повсюдно встановлюються еле-
менти текстурних неоднорідностей (плямистість, смугастість), які обумовлені чергуван-
ням ділянок різної зернистості.

Контакти плагіогранітоїдів формації з вмісними породами є різкими, з частими "за-
плавинами", нерівними контурами границь розділу їх контактів. Так, наприклад, у відсло-
неннях лівого борту водосховища р. Берда нами спостерігались контакти середньо-круп-
нозернистих масивних та слабогнейсоподібних тоналітів з дрібнозернистими тонкосмуга-
стими метабазальтами метакоматіїт-толеїтової формації (парагенерація КТ-1). Азимут
падіння площини контакту становить 160°, кут падіння — 85–90°. Зона контактових змін
має потужність до 6 м з переходом до майже свіжих, незмінених метабазальтів і виражена
суцільною біотитизацією метабазальтів, що ін’єфіковані великою кількістю кварцових
(кварц-піритових) жил, орієнтованих згідно сланцюватості.

Радіогенний вік ріодацит-плагіогранітної ВПА Сорокинської структури оцінюється,
за даними [1–5, 15, 24], уран-свинцевим методом по цирконах гранодіоритів та кварцових
порфірів інтервалом 2,79–2,66 млрд рр. відповідно.

Встановлення, вивчення та картування у Приазов’ї зазначеної вулкано-плутонічної
асоціації має не тільки фундаментальне значення для розуміння спільних рис розвитку
мегаблоків УЩ, але й очевидний практичний інтерес, оскільки суттєво коригує стратегію
проведення прогнозно-пошукових робіт із урахуванням ролі цієї рудопродукуючої по-
родної асоціації.

Сорокинська структура: три поверхи, три структурно-речовинних комплекси. Од-
ним з найвдаліших прикладів практичного втілення результатів формаційного аналізу у
практику ГРР є встановлення та детальне вивчення за останні роки зеленокам’яних пород-
них комплексів у Приазовському мегаблоці УЩ, що є фактом маловідомим навіть у ши-
рокому колі спеціалістів. У той же час наразі у Приазов’ї нараховується сім достовірно
встановлених просторово виокремлених ЗС, що розрізняються повнотою розрізу та сту-
пенем метаморфічних перетворень (з заходу на схід): Новогорівська, Чистопільська, Со-
рокинська, Берестовецька, Косивцівська, Куйбишівська, Новопавлівська. Найбільш по-
вно вивченою з них є Сорокинська ЗС [15–17, 22–24], на прикладі якої може бути надана їх
геолого-формаційна характеристика.

Розріз Сорокинської ЗС починає товща, що належить до власне "зеленокам’яної" її
частини. Вона представлена (на відміну від середньопридніпровських аналогів) редукова-
ним вертикальним рядом (знизу вгору) метакоматіїт-толеїтової та метаріодацитової фор-
мацій, які утворюють розріз осипенківської серії. У розрізі останньої в обсязі відповідних
формацій виділяються дві світи.

Ольгинська світа виділяється в обсязі метакоматіїт-толеїтової формації [15, 19, 24]. В
свою чергу вона членується на три товщі, що відповідають обсягу певних парагенерацій.
Нижня товща (п а р а г е н е р а ц і я   КТ-1) представлена парагенезом суттєво метабазито-
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вих за складом утворень, поширених в крайніх периферійних частинах Сорокинської ЗС.
Метабазити представлені амфіболітами по метабазальтах та метабазальтових туфах, ту-
фолавах, а також комагматичних їм метагабро-долеритах. У відслоненнях нами вперше у
розрізах ЗС Приазов’я діагностовані шарові лави, орієнтація "хвостів" в подушкових та
кульових формах яких вказує на запрокинений характер північно-східного борту Соро-
кинської ЗС. Вище розріз світи згідно надбудовується парагенезом порід суттєво ультра-
основного складу з малопотужними прошарками основних метавулканітів (п а р а г е н е-
р а ц і я   КТ-2). Впорядкованість внутрішньої будови пачки проявлена у концентрації
метаультрабазитів у підошві та покрівлі пачки, в той час, коли склад центральної її частини,
в основному, метабазитовий. Аналіз позиції та співвідношення в розрізі парагенерації
основних та ультраосновних членів призводить до однозначного висновку про наявність в
її структурі вулканічних циклів гомодромної спрямованості. Реставрація первинних (до-
метаморфічних) структурно-текстурних ознак цих порід дозволяє вичленити з розрізу
систему розшарованих лавових потоків [11, 15, 23, 24], а обробка петрохімічної інфор-
мації — встановити приналежність порід до утворень коматіїтової серії. У розрізі параге-
нерації, окрім ультраосновних порід, поширені також прошарки основних метавулканітів.
В різних перетинах таких прошарків потужністю 2,1–6,1 м нараховується 2-4 та більше. У
розрізах присутні також метаосадові породи у вигляді або поодиноких малопотужних (10–
25 см) прошарків, або достатньо потужні та витримані за простяганням пласти з ознаками
поступових взаємопереходів з ультраосновними метавулканітами. Ще одним породним
різновидом розрізу парагенерації є магнетитові і кумінгтоніт-магнетитові кварцити.

На підставі проведення якісної геологічної інтерпретації детального (м-б 1 : 10 000)
магнітного поля у районі Малинівської ділянки Сорокинської ЗС авторами [15] вперше
виділено і закартовано фрагмент палеовулканічної споруди, що генерувала лавовий ма-
теріал під час формування парагенерації КТ-2. Особливості будови цієї палеоспоруди
свідчать про її приналежність до вулканів центрального типу.

Верхня частина розрізу ольгинської світи представлена суттєво метабазитовою пач-
кою (п а р а г е н е р а ц і я   КТ-3), яка розповсюджена вкрай обмежено за рахунок редукції
її потужності.

Розріз власне зеленокам’яного породного комплексу Сорокинської ЗС завершують
утворення вперше встановленої авторами в приазовських ЗС сурозької світи, представ-
лені кислими метавулканітами метаріодацитової формації [6, 7, 15].

Вище із структурним та стратиграфічним неузгодженням залягає метаконгломерат-
пісковиково-глиноземно-сланцева формація (крутобалківська світа), утворення якої
незгідно залягають на попередньому розрізі та розповсюджені у ядерній частині Соро-
кинської ЗС [15, 23].

Світа представлена парагенезом груботеригенних (метаконгломерати, метагравеліти,
пісковики) відкладів, асоціюючи з метатеригенними відкладами нормальної глинозем-
ності (гранат-біотит-польовошпат-кварцові, біотит-польовошпат-кварцові, двослюдяні,
турмалін-мусковіт-біотит-польовошпат-кварцові, іноді з графітом); а також метапіскови-
ково-глинистими утвореннями підвищеної глиноземності до високоглиноземних різно-
видів з реліктовими бластопсамітовими структурами. Характерно, що груботеригенні
утворення тяжіють до низів розрізу, а у напрямку до покрівлі їхня частка поступово змен-
шується. У розрізі світи присутні також мономінеральні і мусковітові кварцити, що посту-
пово переходять у мусковіт-польовошпат-кварцові і мусковіт-кварцові сланці з реліктами
бластопсамітових структур. У гальці присутні уламки кварцу, польових шпатів, плагіо-
гранітоїдів.

За даними [2, 3, 5], кластогенний циркон глиноземних сланців з порід граніт-гнейсо-
вого фундаменту з ознаками інтенсивної абразії під час тривалого водного транспорту-
вання має U-Pb вік 3330 ± 40 млн рр.

Завершує розріз Сорокинської ЗС товща порід садової світи, що вперше детально
вивчена та закартована авторами у південній частині Сорокинської ЗС. Генералізований
розріз світи представлено трьома контрастними за складом пачками, які характеризують-
ся різними сполученнями петротипів у розрізі. За відмінами складу та зернистості в розрізі
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світи спостерігається природне групування його частин у закономірно побудовані пачки,
які відрізняються характером ритмів (чотири типи). У свою чергу за ознаками спрямова-
ності змін у розрізі вони поділяються на відповідні різновиди. Узагальнені особливості
речовинного складу дозволяють згрупувати їх (знизу вгору) в метатеригенну, териген-
но-кварцитову (обидві є різновидами єдиної базальної теригенної пачки), вуглецево-гли-
ноземну та карбонатну пачки. В структурі останньої в свою чергу вичленовується нижня
кальцифірова та верхня мармурова частини, що картуються як окремі і практично моно-
породні тіла.

Отже, отримана на основі формаційно-геологічного вивчення розрізів Садової ділянки
результуюча модель геологічної будови цієї частини Сорокинської ЗС у цій її частині
набуває наступного вигляду.

Низ розрізу представлений метавулканогенними утвореннями ольгинської світи (ме-
такоматіїт-толеїтова формація), які формують нижній структурно-речовинний поверх
Сорокинської ЗС3. Він, формуючи основну синкліналь Сорокинської структури, має
симетрично-зональну будову з розташуванням на крилах чітко вираженого маркуваль-
ного горизонту малорудних залізистих кварцитів (із супровідним сланцевим породним
комплексом), що тісно асоціює з ультрамафітовим горизонтом (парагенерація КТ-2).
Обидва компоненти розрізу мають витримане простягання уздовж всієї Садової ділянки
Сорокинської ЗС як в північному, так і в південному її бортах і, скоріше за все, саме їхній
сукупний вплив зумовив існування у бортах структури лінійних додатних магнітних ано-
малій, за рахунок чого ця частина розрізу настільки чітко прослідковується у магнітному
полі. Ядро синкліналі нижнього структурного поверху складене метабазитами лавової та
лаво-пірокластичної фацій (парагенерація КТ-3), причому пірокластична складова розрізу
переважно поширена у ядрі синкліналі.

Вище залягає середній (проміжний) структурно-речовинний поверх Сорокинсь-
кої ЗС, представлений суттєво метатеригенними відкладами крутобалківської світи, що
переважно розповсюджені на ділянці північного крила основної синкліналі Сорокинської
ЗС у структурі накладеної на неї ізоклінальної синкліналі наступного за часом формуван-
ня етапу.

Завершує розріз структури товща порід садової світи, яка представляє наймолодший
верхній структурно-речовинний поверх Сорокинської ЗС, поширений у центральній
частині основної синкліналі Сорокинської ЗС та на її південному борті, повністю його
перекриваючи та плащеподібно налягаючи на інтрузивні плагіогранітоїди Осипенківсько-
го масиву (шевченківський комплекс), що достовірно інтрудують, принаймні, власне зе-
ленокам’яний розріз утворень нижнього структурно-речовинного поверху.

Саме унаслідок перекриття утвореннями цього поверху породних асоціацій нижнь-
ого поверху у південному борті Сорокинської ЗС на Садовій ділянці ми можемо спос-
терігати падіння інтенсивності значної частини (за винятком крайньої північної її частини)
лінійної магнітної аномалії, яка є південним симетричним відбиттям аналогічних встанов-
лених у північному борті породних парагенезисів ольгинської світи.

Таким чином, на Садовій ділянці Сорокинської ЗС ми маємо три різновікові послідовно
сформовані породні рівні, які виповнюють різні синклінальні структури. У структуру
основної синклінальної форми, що була складена породами ольгинської світи, були "вкла-
дені" зусиллями тектонічного стиснення дві послідовно сформовані на той час товщі
порід (відповідно, крутобалківської та садової світ). За матеріалами застосованого фор-
маційного аналізу за усіма ключовими ознаками складу, будови та віку кожна зі згаданих
світ відповідає статусу самостійних серій та успішно корелюється з аналогічними місце-
вими стратиграфічними підрозділами Середньопридніпровського мегаблоку УЩ [14, 15,
18 та ін.].

Основним висновком виконаних робіт є однозначне твердження щодо необхідності
комплексного підходу до вивчення породних комплексів. Жоден з методів дослідження не

___________________
        3Якщо не брати до уваги фундамент ЗС, який є найнижчим структурно-речовинним поверхом
району Сорокинської ЗС.

БОБРОВ О. Б.
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може бути домінантним і дискусії про те, що є першочерговим у вивченні докембрійських
утворень, є безсенсовими. Досвід проведення регіональних геологічних досліджень при
цьому свідчить про важливість ретельного дотримання процедур класичного геологічно-
го вивчення, які сьогодні уособлені у формаційному аналізі на парагенетичній основі.
Інструменту досягнення більш коректного та ґрунтовного результату у практичній гео-
логії сьогодення, на глибоке переконання автора, наразі немає. Як немає іншого виходу у
представників різних геологічних шкіл України, як тільки єднання своїх зусиль. І це є не
тільки правом, це є їх обов’язком.

До честі відомого українського вченого-геолога Костянтина Юхимовича Єсипчука,
він завжди був і є серед тих спеціалістів, що постійно шукають шляхів інтеграції у єдині
геологічні команди для вирішення нагальних геологічних проблем. Напевне, саме тому
він так багато досяг у геології. Натомість, від імені колективу геологів Українського дер-
жавного геологорозвідувального інституту зичимо ювілярові міцного здоров’я, нових
оригінальних розробок та геологічного фарту!
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Укр. держ. геологорозвід. ін-т Держ. геол. служби України, Київ   Надійшла 30.05.2005

РЕЗЮМЕ. Рассмотрены практические аспекты применения формационного анализа докембрийских
комплексов на парагенетической основе при разных видах и стадиях геологоразведочных работ. На
конкретных примерах проиллюстрирована эффективность этого метода, что дает основание считать
его главной составной частью обязательного комплекса методов исследования породных комплексов
докембрия.

SUMMARY. Practical aspects of application of the formation analysis of Precambrian complexes on
paragenetic basis at various kinds and stages of geological prospecting works have been illustrated. This
method efficiency has been illustrated on concrete examples, that gives every reason to consider it the major
component of the necessary complex of the methods of research of the Precambrian rock complexes.

БОБРОВ О. Б.
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ùèòà)

Розглянуто геологічну будову Кочерівської тектонічної структури та умови локалізації в ній кварц-
золото-срібної мінералізації. Наведено результати рудно-мінералогічного вивчення телуридів і селенідів,
що асоціюють з самородними золотом та сріблом. Вперше для Українського щита встановлені вейсит,
фробергіт та богдановичит.

Вступ. Вперше видиме золото в силікатно-карбонатних сланцях кочерівської світи
було зафіксовано В. М. Вербицьким під час вивчення важких фракцій штучних шліхів [3].
За даними спектрозолотометричного та пробірного аналізів, максимальний вміст золота
у сланцях склав 0,012–0,032 г/т. В окремих точках північної та західної частини Кочерівської
зони середній вміст у сульфідвмісних графіт-біотитових гнейсах склав 0,15 г/т, максималь-
ний — 0,1–0,3 в зонах окварцювання та сульфідизації амфіболітів і амфіболових гнейсів.

Під час виконання геологозйомочних робіт масштабу 1 : 200 000 К. Ю. Єсипчуком
було зафіксовано підвищений вміст Au (до 0,07 г/т) в силіманіт-біотитових гнейсах го-
родської світи, в скарнованих та мікроклінізірованих біотит-амфіболових кристалосланцях
західного екзоконтакту Білківського гранітного масиву (0,1–0,3 г/т), а також в піритах скар-
нованих габроїдів букинського комплексу (0,5 г/т) [10].

Протягом останніх років геологопошуковими роботами ПЗЕ-49 КП “Кіровгеологія”
не тільки підтверджено благороднометалічну спеціалізацію зазначених вище порід, але і
відкритий ряд її проявів. Найбільш цікавими з геологічної та мінералогічної точки зору є
Межиріцький, Білківський та Поташнянський рудопрояви золота.

Геологічна будова. Просторово прояви благороднометалічної мінералізації приуро-
чені до Кочерівської регіональної тектонічної зони субмеридіонального простягання, яка
знаходиться у південно-східній частині Північно-Західного району Українського щита (УЩ)
(рис. 1). У геологічній будові зони беруть участь метаморфіти тетерівської серії, ультраме-
таморфічні утворення житомирського комплексу та інтрузивні породи букинського і ко-
ростенського комплексів. Метаморфічні породи зазнали інтенсивних метасоматичних
перетворень з утворенням скарнів [22], грейзенів та кварц-мікроклінових метасоматитів.
Це переважно породи кочерівської світи, за винятком північної частини Кочерівської зони,
де вони представлені породами городської світи і поширені обмежено. Породи кочерівської
світи найбільш поширені у північно-західній частині Кочерівської зони, а особливо у західно-
му обрамленні Кочерівського та Забілоцького гранітних масивів. У розрізі кочерівської
світи виділяються три товщі (знизу вгору): 1) вулканогенно-осадова — амфіболіти, амфібол-
клінопіроксенові і біотит-амфіболові кристалосланці і гнейси, що перешаровуються з біоти-
товими і карбонатвмісними різновидами; 2) теригенно-карбонатна — кальцифіри, мармури
кальцитові та доломітові, що внизу та вгорі перешаровуються з гнейсами та кристалосланця-
ми біотитовими і амфібол-біотитовими; 3) карбонатно-теригенна — біотитові гнейси з про-
шарками амфібол-біотитових та карбонатних різновидів. Всі породи метаморфізовані в умо-
вах епідот-амфіболітової фації і сформувались 2200–2300 млн рр. тому [10].
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Рис. 1. Схематична геологічна карта центральної частини   Кочерівської   тектонічної зони, за даними
К. Ю. Єсипчука [10]: 1 — городська світа, 2 — нижня підсвіта кочерівської світи, 3 — середня підсвіта
кочерівської світи, 4 — житомирський комплекс, 5 — букинський комплекс, 6 — коростенський ком-
плекс, 7 — амфіболові кристалосланці, 8 — діопсидові кристалосланці, 9 — кальцифіри, 10 — мармури,
11  — амфіболові гнейси, 12  — біотитові гнейси, 13  — графіт-біотитові гнейси, 14  — біотитові
кристалосланці, 15 — амфіболіти, 16 — кварцові монцоніти та монцодіорити, 17 — мігматити біоти-
тові,   18 — граніти "бистріївського"   типу, 19 — граніти рапаківі, 20 — головні розломи достовірні,
21 — головні розломи ймовірні, 22  — другорядні розломи достовірні, 23  — другорядні розломи
ймовірні, 24 — скиди, 25 — границі фаціальних різновидів порід, 26 — рудопрояви золота (цифри на
рисунку): 1 — Межиріцький, 2 — Поташнянський, 3 — Білківський

СЬОМКА В. О. та ін.

Ультраметаморфічні породи — граніти, апліти, пегматити та мігматити — належать
до житомирського комплексу. Найбільш цікавими у металогенічному плані серед ультра-
метаморфічних утворень є граніти бистріївського типу, що складають Кочерівський та
Забілоцький масиви (рис. 1). Співвідношення гранітів і вмісних порід кочерівської світи
різноманітні: від пошарових ін’єкцій гранітного матеріалу в гнейси та кристалосланці і
утворення пошарових мігматитів до січних різноорієнтованих жил та прожилків. Вік цих
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гранітів, визначений ізохронним уран-свинцевим методом за цирконом складає 2080, а за
монацитом — 2078 млн рр. [10].

Бистріївські граніти представлені світло-сірими, сірими та рожевувато-сірими серед-
ньо- та дрібнозернистими відмінами. Мінеральний склад, %: біотит — 0,5–1, мікроклін —
5–10, кварц — 15–20, плагіоклаз — 60–65; другорядні мінерали — амфібол, силіманіт;
вторинні мінерали — мусковіт, хлорит; акцесорні мінерали — апатит, монацит, циркон.
Характерною особливістю бистріївських гранітів є їхня підвищена ураноносність та
рідкіснометальна спеціалізація (Се, La, Y, Nb, Ta, W, Мо, Be, Bi), що сприяє появі рудопро-
явів вказаних металів у зонах метасоматозу.

Інтрузивні утворення у межах Кочерівської зони — діорити і гранодіорити букинсь-
кого і граніти рапаківі коростенського комплексів, а також найбільш молоді січні дайки
діабазів.

У Кочерівській зоні виявлено мережу плікативних та розривних порушень, котрі згідно
орієнтування та тектонічної напруженості формують потужні зони розломів. При за-
гальній різноорієнтованості порушень вирізняються ортогональна та діагональна їх сис-
теми (рис. 1), які визначають межі розвитку золоторудних проявів. Ортогональна система
є найбільш давньою за часом закладання. Субширотні і субмеридіональні розломи про-
стежені фрагментарно, оскільки зміщуються і обриваються порушеннями інших систем.
Досліджувана субмеридіональна Кочерівська зона розломів, у якій знаходяться золото-
рудні та рідкіснометальні прояви, має ширину від 1 до 3 км. Діагональна система пору-
шень на площі виражена Центральною і Забілоцькою зонами північно-західного спряму-
вання та Комарівською — північно-східного. Усі три зони відображені гідрографічною
мережею, що свідчить про більш пізній час їхньої тектонічної активізації, ніж ортогональ-
ної системи розломів.

Існує позитивний зв’язок полів розвитку пегматитів з північно-західними диз’юнк-
тивними структурами і негативний — з північно-східними. Одна низка пегматитів простя-
гається уздовж північно-східного борту Центральної зони розломів, інша — повністю
розташована в середині Забілоцької зони. Контури пегматитових полів мають чітко вира-
жені північно-західні та субширотні напрями. У межах головних зон розривних порушень
спостерігається сильна тріщинуватість порід фундаменту, про що свідчить присутність
тут катаклазитів, мілонітів та різноманітних метасоматитів. Плікативні структури крис-
талічного фундаменту ускладнені його блоковою будовою. Загалом для метаморфічних
утворень характерна дрібна складчастість у поєднанні з більш пізньою накладеною. Кут
падіння шарів порід, спостережений у свердловинах, змінюється у межах 45–75°. Простя-
гання порід за характером геофізичних полів визначається як переважно північно-західне.

Межиріцький рудопрояв золота знаходиться у складному вузлі перетину Кочерівської
і Вишевицької зон розломів і на межі переходу від метаморфітів городської світи до ко-
черівської (рис. 1). Він встановлений картувальною свердловиною № 42-362 з глибиною
вивчення фундаменту 8 м. Породи фундаменту — катаклазовані (брекчійовані) хлорит-
мусковіт-біотитові гнейси, зцементовані кварц-карбонатним цементом з густою вкрап-
леністю сульфідів. В привибійному інтервалі (гл. 61,0–63,7 м) вміст золота за результатами
хіміко-спектрального аналізу склав 6, а атомно-абсорбційного — 9 г/т. Встановлено також
підвищений вміст Ag (20), Pb (100) та Zn (300 г/т). Сульфідна мінералізація представлена
асоціацією пірит + сфалерит + халькопірит + галеніт. Просторові співвідношення між руд-
ними мінералами показують, що пірит є найбільш раннім утворенням, пізніше одночас-
но утворились сфалерит, халькопірит, галеніт. Із елементів-домішок у сульфідах встанов-
лені, %: Au — 0,04; Ag — 0,03 в піриті і 0,33 — в галеніті. Самородне золото зустрінуте у
вигляді одиничної лусочки, розміром 0,007  0,015 мм у штучних шліхах. Мінеральний
склад порід (кварц + карбонат + хлорит + мусковіт + біотит + альбіт + мікроклін) і підвище-
ний вміст золота і срібла в сульфідах дозволяє віднести їх до порід пропілітового ряду.

Білківський рудопрояв золота знаходиться у південно-східному екзоконтакті Ко-
черівського гранітного масиву (рис. 1). Виявлений св. № 42-154, пробуреною у цент-
ральній частині Кочерівської зони розломів. Максимальний вміст золота (до 28 г/т) визна-
чений за допомогою методу атомної абсорбції у сколковій пробі в інтервалі 123,0–125,8 м.
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Рудний інтервал складений кальцифірами, що перешаровуються зі скарнованими біотит-
амфіболовими гнейсами. Золото у вигляді одиничних знаків ксеноморфного вигляду
розміром до 0,175 мм зустрічається в катаклазованих і брекчійованих гнейсах та скарнах.
В асоціації з золотом зустрінуті пірит, піротин і халькопірит. Для золотоносного інтервалу
характерний підвищений вміст Bi (до 0,1 %), Ag (до 1 г/т) та Cu (до 0,03 %). У картувальних
і пошукових свердловинах, пробурених поблизу св. № 42-154, виявлені інтервали підвище-
ного вмісту золота (у межах 0,01–0,7 г/т). Максимальний вміст зафіксовано в магнезіаль-
них скарнах, що супроводжуються накладеними процесами метасоматозу (мікроклінізація,
грейзенізація та окварцювання).

Поташнянський рудопрояв виявлений у західному екзоконтакті Кочерівського
гранітного масиву св. № 42-522 (східний борт Центральної зони розломів). Вмісні породи
— амфіболові і біотитові плагіогнейси, що перешаровуються та перетинаються жилами
аплітів і пегматитів.

Рудну мінералізацію виявлено у кварцовому прожилку, який перетинає амфіболо-
вий гнейс (дрібнозернистий темно-сірий з смугастою текстурою) на глибині 67,0 м. Струк-
тура   породи   немато-,   порфіро- і  гранобластова. Мінеральний склад, %: карбонат,
біотит — одиничні зерна, мікроклін 1–2, епідот 2–3, кварц 10–15, амфібол 30–35, плагіок-
лаз 50–55; акцесорні мінерали — сфен і апатит. Кристалохімічні формули головних поро-
доутворювальних мінералів амфіболового гнейсу та січного кварцового прожилку, вста-
новлені за даними мікрозондового аналізу, наведені нижче:

магнезіальна рогова обманка — (Ca1,54Na0,28K0,18)2,00(Mg2,74Fe2+
1,98Ti0,06Al0,18)4,96[(Si6,76Al1,24)8,00

O22](OH)2;  актинолітова рогова обманка — (Ca1,73Na0,19K0,08)2,00(Mg2,96Fe2+
1,79Ti0,02Al0,19)4,96

[(Si7,27Al0,73)8,00O22]·(OH)2; андезин (середнє із двох аналізів) — (K0,01Na0,68Ca0,31)1,00
[Al1,00(Si0,70Al0,30)1,00Si2O8]; мікроклін (середнє із двох аналізів) — (Na0,035K0,965)1,00[Al1,00Si3,00O8];
барійвмісний мікроклін   (середнє із трьох аналізів)   — (Ba0,03Na0,05K0,92)1,00[(Al1,03Si2,97)4,00O8]; гіало-
фан — (Ba0,15Na0,06K0,79)1,00[(Al1,15Si2,85)4,00O8]; сидерит — (Mn0,03Mg0,03Ca0,22Fe2+

0,73)1,01(CO3).
Порода представлена, переважно, агрегатом ксеноморфних зерен кварцу, амфіболу

та плагіоклазу, розмір яких змінюється у межах 0,2–0,3 мм. На фоні цієї маси виділяються
крупніші (до 3 мм в довжину) порфіробласти амфіболу.

Амфібол представлений магнезіальною роговою обманкою з характерним плеох-
роїзмом від жовтувато- до трав’янисто-зеленого кольору. Як правило, ксеноморфні зерна
амфіболу розташовані субпаралельно загальній сланцюватості породи, однак досить ча-
сто зустрінуто крупніші довгопризматичні зерна з включеннями пойкілобластів плагіок-
лазу. В окремих випадках спостерігається заміщення по периферії зерен магнезіальної
рогової обманки актинолітовою роговою обманкою та біотитом.

Плагіоклаз (андезин) у вигляді ксеноморфних зерен (0,1–0,6 мм у перетині) практич-
но позбавлений двійників, в поодиноких випадках зустрінуто індивіди з полісинтетичними
двійниками. Значна частина зерен плагіоклазів зазнала вторинних змін (епідотизація, со-
сюритизація, пелітизація), особливо інтенсивно — на контакті з кварцовим прожилком.

Кварц представлений округлими та еліпсоїдними зернами, розміром 0,05–0,3 мм в
основній масі породи. Крупніші (до 1,7 мм в довжину) лінзоподібні виділення, які заміщу-
ють плагіоклаз і амфібол, розташовуються вздовж напряму смугастості породи.

Мікроклін зафіксовано у вигляді двох генерацій. Перша (мікроклін-І) притаманна
основній масі породи — окремі ксеноморфні зерна з добре проявленою ґраткою; друга
(барієвий мікроклін-ІІ) встановлена безпосередньо у зальбандах січних кварцових про-
жилків — свіжі безґраткові кристали, які заміщуються гіалофаном (рис. 2, а).

Епідот заміщує андезин і має вигляд табличок (до 0,4 мм у перетині) з характерним
шестикутним перерізом. Найбільш поширений у безпосередньому контакті з кварцови-
ми прожилками.

Сфен та апатит утворюють рівномірну вкрапленість округлих та ксеноморфних зе-
рен в основній масі породи. Порівняно крупні (до 0,3 мм) зерна апатиту приурочені до
приконтактової зони з кварцовим прожилком. Окремі зерна сфену лейкоксенізовані.

Золотоносні кварцові прожилки мають чітко виражений січний характер відносно
загальної орієнтації смугастості гнейсів. Потужність прожилків коливається у межах 1–10 см,
вони не витримані за простяганням і мають лінзоподібну форму. Рудний кварц має світло-
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Рис. 2. Електронні знімки мінералів-супутників золота із кварцового прожилку Поташнянського рудо-
прояву   (св. 42-522, гл. 67,0 м): а — зональні агрегати  барієвого польового шпату, найбільш світла
фаза — гіалофан, справа внизу відрізок-мірка 100 мм (майже чорне — кварц); б — фази вольфрамвмісного
рутилу (біле) у звичайному рутилі (сіре); в — наростання халькопіриту (світло-біле) на зерно піриту
(темно-сіре); г — емульсійного характеру вкрапленість богдановичиту (Boh) та золото-срібних міне-
ралів у халькопіриті (Cp); д — неоднорідний агрегат, складений кюстелітом (зовнішня світла облямівка)
та золотистим сріблом (більш темна центральна зона); е — зростки електруму (AuAg) та геситу (Hs) по
краю борніт-халькопіритового (Cp) агрегату, поряд зерно кюстеліту (AuAg3)

ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНІ ФАКТОРИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ БЛАГОРОДНОМЕТАЛІЧНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ

сіре до прозорого забарвлення і складений кутастими зернами із зазубленими обрисами,
хвилястим погасанням та добре розвиненою тріщинуватістю у двох взаємоперпендику-
лярних напрямках. Зерна кварцу містять релікти плагіоклазу, амфіболу, мікрокліну-І, сфе-
ну, апатиту та новоутворення епідоту, мікрокліну-ІІ, гіалофану, сидериту та вольфрамвмісного
рутилу. Останній спостерігається у вигляді продуктів розпаду твердого розчину серед
звичайного рутилу (рис. 2, б). За результатами мікрозондового аналізу, він містить до 4 %
WO3, а у матриці фіксуються незначні домішки заліза та скандію — 0,04–0,1 %.

За наявними літературними джерелами вольфрамвмісний рутил зустрічається і в
інших золоторудних родовищах, окрім рудних гумбеїтів Уралу [26]. Так, рутил із родовища
Кoтi-Кoллo (Болівія) характеризується певною секторальною зональністю в базальному
перерізі з чітким розвитком багаторазово повторених зон росту зі значною анізотропією
вмісту в них WO3 [28].

Благороднометалічна мінералізація у кварцовому прожилку складена широким спе-
ктром мінералів — від самородних металів до сульфідів, телуридів і селенідів.

Вивчення структурно-текстурних особливостей і просторово-часових взаємовідно-
син між рудними мінералами дозволяє виділити декілька послідовних стадій рудоутворен-
ня: рання сульфідна (дорудна), середня сульфідна (малопродуктивна) і пізня золото-срібна
(продуктивна).
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Таблиця 1. Хімічний склад сульфідів, %

П р и м і т к а. 1 — ідіоморфне зерно піриту в екзоконтакті з кварцовим прожилком; 2 — пірит із зони
поширення золото-телуридної мінералізації; 3 — алотріоморфнозернистий агрегат халькопіриту з вклю-
ченнями борніту; 4 — халькопірит з густим вкрапленням мінералів золота, срібла та вісмуту; 5 —
включення борніту у халькопіриті; 6, 7 — кайма борніту навколо зерна халькопіриту; 8 — пластинчасте
виділення ковеліну в матриці борніту; 9 — дрібне зерно халькозину в тріщинці "молочного" кварцу.
Аналізи (табл. 1–3) виконані на приладі JCXA-5, аналітик В. Б. Соболєв, ТЦ НАН України.

Номер 
зразка 

Fe Cu Ni Co Ag Au Bi Te S Σ 

1 46,14 0,01 0,26 — — — — — 53,99 100,40 
2 45,90 — 0,10 0,08 — — — 0,02 54,31 100,41 
3 30,37 34,85 — 0,02 — — — — 33,87 99,11 
4 29,84 34,56 — 0,03 0,01 — 0,08 — 34,12 98,64 
5 11,03 62,87 — 0,02 0,08 — 0,03 — 23,78 97,81 
6 11,60 62,66 — 0,23 0,49 — — — 25,26 100,24 
7 10,34 61,58 — — 0,39 — — — 25,66 97,97 
8 1,38 65,41 — 0,02 0,24 — — — 32,15 99,20 
9 0,12 78,71 0,01 — 0,06 — — 0,17 19,64 98,71 

 

СЬОМКА В. О. та ін.

Рання сульфідна стадія тісно пов’язана з процесами діафторезу і характеризується
розвитком піритової мінералізації.

Пірит значно поширений у збагачених золотом зальбандах кварцових прожилків і
безпосередньо у вмісних породах, де вміст його не перевищує 1–2 % від загальної маси
породи і поступово зростає у напрямку екзоконтакту з прожилком. Мінерал утворює
дрібні (0,06–0,5 мм) нерівномірно розсіяні ідіоморфні вкраплення. Досить часто спос-
терігаються заміщення або кородування піриту халькопіритом і сидеритом (рис. 2, в).

За даними рентгеноспектрального мікрозондового аналізу (РСМА), пірит з екзокон-
тактової зони містить домішки Ni, Co, Cu та Te (табл. 1, ан. 1, 2).

Середня сульфідна стадія має епігенетичний характер по відношенню до ранньої
сульфідної мінералізації. На цій стадії формувалась суттєво халькопіритова мінералізація
з незначною присутністю сфалериту у вигляді емульсійних мікровключень в халькопіриті-І.

Халькопірит-I — найбільш поширений рудний мінерал у золотоносному кварці —
утворює прожилково-вкраплену, розсіяну, рідше гніздову мінералізацію з концентрацією
від часток до 2–5 %. Інколи мінерал заповнює системи розгалужених тріщин, займаючи
січне положення по відношенню до нерудних мінералів. Більшість халькопіриту-І просто-
рово несумісна з піритом.

За морфологією виділень розрізняються моно-, полімінеральні (зростки з вторинни-
ми сульфідами), алотріоморфнозернисті агрегати та петлеподібні тонкі прожилки. Мак-
симальний розмір окремих зерен становить 1–3 мм, а поодиноких прожилків — до 10 мм
за видовженням.

Пізня сульфідно-золото-срібна (з телуридами і селенідами) стадія характеризується
значним різноманіттям мінеральних видів. Утворення мінералів благородних металів відбу-
валось на тлі широкого розвитку процесів вторинного сульфідного збагачення. У межах
продуктивної стадії спостерігається диференційований перерозподіл рудних компонентів,
що дозволяє виділити дві типоморфні парагенетичні асоціації мінералів.

Перша — халькопірит-ІІ + борніт + халькозин + ковелін + гесит + богдановичит +
низькопробне золото + електрум + золотисте срібло просторово тяжіє до центральних зон
кварцових жил.

Х а л ь к о п і р и т - ІІ   дрібнозернистий (0,02–0,1 мм), утворює скупчення навколо
піриту (рис. 2, в), халькопіриту-І та борніту. Новоутворення халькопіриту-ІІ по борніту
характеризується наявністю складних структур взаємного проростання. Встановлені ха-
рактерні домішки, %: Te — 0,04, Bi — 0,15 та Ag — 0,08 (табл. 1, ан. 3, 4).

Б о р н і т  — найпоширеніший в рудах мінерал після халькопіриту-ІІ, на окремих
ділянках — домінуючий рудний мінерал. Морфологія виділень часто успадковує форми
більш раннього халькопіриту-І, аж до утворення повних псевдоморфоз. За даними
РСМА, у складі борніту, який у вигляді облямівки розвинутий навколо халькопіриту-
І, встановлено домішки Ag (0,39–0,49 %), а в округлому включенні борніту безпосеред-
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ньо в халькопіриті-ІІ — Ag, Co i Bi (табл. 1, ан. 5–7).
К о в е л і н   та   х а л ь к о з и н   фіксуються зрідка, сумарна кількість їх не перевищує

0,5 % від загальної маси рудних мінералів. У більшості випадків вторинні сульфіди утворю-
ються за рахунок борніту та халькопіриту-II (табл. 1, ан. 8, 9).

Г е с и т   досить поширений у вигляді дрібних включень в халькопіриті-ІІ та зростків з
іншими телуридами і мінералами золото-срібного складу. Залежно від мінеральної асоціації
в хімічному складі геситу фіксуються домішки Au, Ag, Cu, Fe, Pb (табл. 3), що мають
механічну природу (табл. 3, ан. 5, 6).

Б о г д а н о в и ч и т   (AgBiSe2) — перша сполука селену, виявлена у межах Ук-
раїнського кристалічного щита (табл. 3). Лише у Дружківсько-Костянтинівському рудно-
му полі фанерозою (Донбас) відомі включення селеніду ртуті — тиманіту (HgSe) у піриті
[11]. Богдановичит був виявлений під час вивчення субмікроскопічних продуктів розпаду
твердого розчину у халькопіриті-ІІ в асоціації з геситом та низькопробним золотом (рис. 2,
г). Під рудним мікроскопом має кремово-білий колір і анізотропні властивості. Його склад,
%: Ag — 21,43; Bi — 41,67; Se — 31,30.

Н и з ь к о п р о б н е   з о л о т о   (пробність 810) виявлено у вигляді тонкодисперсних
(5–15 мкм) включень у халькопіриті-ІІ в парагенетичній асоціації з геситом і богдановичи-
том. Із елементів-домішок (табл. 2) в ньому зафіксовані, %: Cu — 0,32, As — 0,08 i Fe — 0,38
(табл. 2, ан. 6).

Е л е к т р у м   (пробність 720) спостерігається надзвичайно рідко. Кулясті зростки
його з геситом (рис. 2, е) встановлені на контакті зерен кварцу і халькопіриту, характеризу-
ються домішками, %: Cu — 0,07, Bi — 0,21 i Pb — 0,35 (табл. 2, ан. 7).

К ю с т е л і т   та   з о л о т о в м і с н е   с р і б л о   визначені за допомогою мікрозондового
дослідження гетерогенного агрегату (рис. 2, д), який був встановлений безпосередньо у
кварці поблизу скупчення сульфідів міді. У межах локальності зонду в центральній час-
тині агрегату гетерогенна фаза відповідає за складом сріблу з вмістом золота 3,71–8,18 %
(табл. 2, ан. 10, 11), периферійні частини більш гомогенні і мають склад, близький до
кюстеліту (табл. 2, ан. 8, 9). На неоднорідність фаз в області високосрібного складу свого
часу звернула увагу М. С. Сахарова [25]. На її думку, не виключено, що золото кюстеліто-
вого складу не є твердим розчином чи інтерметалічною сполукою, а являє собою дис-
персну суміш самостійних частинок самородного золота та срібла. Аналогічний висно-
вок зроблено під час вивчення субмікроскопічної неоднорідності золотин кюстелітового
діапазону (пробність 500–200) із розсипищ Східної Якутії [24].

Друга золото-телуридна асоціація — високопробне золото + вейсит + алтаїт + ме-
лоніт + фробергіт-телуровісмутит, просторово тяжіє до зальбандових частин кварцового
прожилку.

С а м о р о д н е   з о л о т о   (пробність 900–960) у більшості випадків “вільне” і
виповнює інтерстиції між зернами кварцу або утворює зростки з сидеритом та телурида-
ми — гнізда та шліроподібні скупчення. Найбільш крупні золотини амебоподібної форми
досягають 40–60 мкм (рис. 3, а – в). Морфологія субмікроскопічних зерен досить різно-
манітна: заокруглені, краплевидні, дротоподібні, різнопотовщені витягнуті агрегати, а та-
кож дрібні частинки геміідіоморфного обрису. Останні інколи входять до складу поліфаз-
них зростків з телуридами. За даними РСМА, високопробне золото містить домішки Cu,
Bi, Te, Fe, Ni (табл. 2, ан. 1–5), що відображає весь спектр супутніх мінералів присутніх у
вигляді механічних включень.

В е й с и т   (Cu2–xTe) у зонах розповсюдження телуридної мінералізації кількісно
переважає і, як правило, входить до складу полімінеральних агрегатів в зростках з телури-
дами свинцю, заліза і самородним золотом (рис. 3, г, д, ж). Найбільш крупні ксеноморфні
агрегати, де переважає вейсит, складають 40–80 мкм в довжину. У відбитому світлі телу-
рид міді має світло-блакитний колір та характеризується наявністю ефектів анізотропії.
Мікрозондові аналізи наведено у табл. 3 (ан. 1–4).

А л т а ї т  (PbTe) кількісно значно поступається вейситу. Часто пластинчасті виділення
алтаїту заміщені фробергітом (рис. 3, е, з). За даними РСМА (табл. 3, ан. 11), у складі
алтаїту зафіксовано низку елементів-домішок, серед яких найбільш контрастний вміст
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Рис. 3. Золото-телуридна мінералізація Поташнянського рудопрояву (св. 42-522, гл. 67,0 м): а  —
виділення високопробного золота (біле) в асоціації з телуридами (світло-сіре) та карбонатом (сіре); б —
золото (біле) у оточенні агрегатів сидериту (неоднорідно-сіре); в — зростки мелоніту (сіре) з самород-
ним золотом; г — високопробне золото (Аu) в асоціації з фробергітом (Fro) та вейситом (Wei); д —
включення золото-талієвого телуриду (Au3TlTe2) у вейситі (Wei); е — заміщення фробергітом (Fro)
алтаїту (Alt); ж — скупчення вейситу у кварці; з — видовжені зростки алтаїту (світле) з вейситом (сіре);
і — січний характер мікропрожилків телуровісмутиту (біле) по відношенню до борніту (темно-сіре)

ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНІ ФАКТОРИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ БЛАГОРОДНОМЕТАЛІЧНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ

мають Au, Bi та Sb.
Ф р о б е р г і т  (FeTe2) утворює видовжені і лінзоподібні включення у вейситі або

тонкі корозійні облямівки навколо зерен алтаїту (рис. 3, е). Максимальний розмір окремих
зерен не перевищує 30 мкм. У відбитому світлі має білий з рожевим відтінком колір і чітку
анізотропію з кольоровими ефектами. За даними РСМА, зафіксовано, %: Со — 0,12–1,87,
Ni — 0,16–0,75, Pb — 0,15–0,58, Сu — 0,09–3,59 та інші елементи (табл. 3, ан. 7–9). Якщо
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більшість халькофільних елементів встановлено через наявність різноманітних механічних
включень та проростань, то Co i Ni мають ізоморфну природу. На існування високої
хімічної спорідненості елементів групи заліза до телуру вказував автор [21].

М е л о н і т  (NiTe2)   мікроскопічно встановлений у вигляді складних за формою зерен
в зростках з самородним золотом (рис. 3, в) і підтверджений результатами РСМА (табл. 3,
ан. 10). У відбитому світлі його колір ніжно-рожевий зі слабо проявленою анізотропією.

У межах УЩ мелоніт був виявлений і в інших геологічних ситуаціях: у полімінераль-
них зростках з геситом, самородним золотом, телуридами золота та вісмуту в рудопрояві
золота Середнього Придніпров’я [11]; у мідно-нікелевих рудах Прутівського ультрамафіто-
вого масиву [5].

Т е л у р о в і с м у т и т   (Bi2Te3) — досить рідкісний мінерал, який у вигляді
субмікроскопічних вкраплень зустрічається в борніті (рис. 3, і; табл. 3, ан. 12).

М і н е р а л  Au3TlTe2 зафіксований у вигляді окремої фази з плавно вигнутими
затокоподібними краями, які безпосередньо контактують з більш крупним агрегатом вей-
ситу (рис. 3, д). За даними РСМА, у складі мінералу встановлено, %: Au — 55,68, Te —
22,18, Tl — 18,21 та домішки: Cu — 1,32, Bi — 0,20, S — 0,29, Sb — 0,17. За хімічним складом
мінерал досить близький до золото-талієвого телуриду, дослідженого нами на Майському
родовищі [2, 18].

Висновки. Головними факторами, що зумовили локалізацію благороднометалічної
мінералізації у межах Кочерівської тектонічної зони є літологічний, магматичний та струк-
турний.

Літологічний фактор зумовлений присутністю у межах зони залишків метабазитової
нижньої підсвіти кочерівської світи, яка характеризується первинним [1, 6] накопиченням
халькофільних елементів і до якої безпосередньо і належать золоторудні прояви.

Магматичний фактор пов’язаний з широкорозвинутими у межах зони рідкісноме-
тальними гранітами (Кочерівський, Заболоцький та інші масиви) з незначним рівнем
ерозійного зрізу, про що свідчать поля пегматитів та епідот-амфіболітова фація мета-
морфізму вмісних порід. Найбільш інтенсивні гідротермально-метасоматичні зміни спо-
стерігаються в екзоконтакті цих гранітних масивів.

Структурний фактор — це інтенсивно розвинута сітка тектонічних порушень, до
вузлів перетину яких і приурочені зони грейзенізації та окварцювання з рудною міне-
ралізацією.

Співвідношення між благородними металами (зокрема на Поташнянській ділянці)
характеризується переважанням срібла над золотом (Ag : Au = 10 : 1), що притаманно
гідротермальним кварц-золото-срібним родовищам малих глибин (0,05–1 км) [13, 15, 27].

Перша знахідка у межах УЩ благороднометалічної мінералізації, що асоціює з телу-
ридами Ni, Cu, Ag, Au, Tl, Pb, Bi, Fe та селенідами Ag і Bi, має як наукове, так і практичне
значення. Адже багато родовищ золото-кварцової формації [7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 23]
мають аналогічний склад рудної мінералізації та близькі геологічні умови формування.
Наприклад, у добре відомому родовищі Калгурлі (Західна Австралія) золото-телурові руди
локалізовані як у “молодих” (хлоритизовані кварцові долерити), так і в “давніх” (вапнякові
кристалосланці) зеленокам’яних породах, що виповнюють геосинклінальні троги між
гранітизованими архейськими породами [4].

Наявність мінералізації даного типу значною мірою підвищує перспективність по-
шуків промислового золотого зруденіння у межах західної частини Кочерівської зони, де
найбільш повно збереглися осадово-вулканогенні породи кочерівської світи.
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Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ   Надійшла 18.05.2005
ПЗЕ-49 "Кіровгеологія", Коростишів

РЕЗЮМЕ. Рассмотрено геологическое строение Кочеровской тектонической структуры и условия ло-
кализации в ней кварц-золото-серебряной минерализации. Приведены результаты рудно-минералоги-
ческого изучения теллуридов и селенидов, ассоциирующих с самородными золотом и серебром. Впер-
вые для Украинского щита установлены и изучены вейсит, фробергит и богдановичит.

SUMMARY. Geological structure of Kocherov tectonic structure and conditions of quartz-gold-silver
mineralization have been discussed. Results of ore-mineralogical study of tellurides and selenides associated
with native gold and silver have been proposed. Such minerals as weissite, frohbergite and bogdanovitchite
were discovered and investigated for the first time for the Ukrainian Shield.
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УДК 549.651:535.6

А. Н. Платонов

Ïðèðîäà îêðàñêè ïîðîäîîáðàçóþùèõ ïîëåâûõ øïàòîâ

На основе литературных данных и оригинальных результатов оптико-спектроскопического исследова-
ния обсуждается природа окраски породообразующих полевых шпатов, в том числе из гранитоидов и
основных пород Украинского щита. Рассмотрены следующие главные причины окрашивания полевых
шпатов, связанные с разными механизмами взаимодействия света с веществом: 1 — спектры кристалли-
÷åñêîãî  ï îëÿ è ï åðåí î ñà çàðÿäà 3dN-ионов, присутствующих в кристаллической структуре полевых
шпатов или в составе самостоятельных минеральных фаз, находящихся в виде микровключений в поле-
вошпатовой матрице; 2 — электронные и дырочные центры окраски, вызывающие радиационное окра-
шивание некоторых представителей этой группы минералов; 3 — эффекты геометрической и физичес-
кой оптики (рассеяние, интерференция и дифракция света), являющиеся причиной "псевдохроматиче-
ской" окраски многих полевошпатовых минералов.

Введение. Интерес к происхождению окраски этой обширной группы главных породо-
образующих минералов обусловлен следующими причинами. Во-первых, полевые шпа-
ты определяют цвет большинства известных типов магматических и метаморфических
горных пород и, соответственно, цвет геологических ландшафтов в целом, служащий
одним из ключевых визуальных признаков в полевой геологической практике. В связи с
использованием многих разновидностей горных пород в качестве декоративного матери-
ала в архитектуре и монументальном зодчестве знание природы окраски этого ценного
вида минерального сырья имеет важное прикладное значение. Этот аспект проблемы
особенно актуален для Украины, на территории которой разведаны и разрабатываются
уникальные по масштабам и цветовым характеристикам декоративного сырья место-
рождения гранитов, лабрадоритов и др.

Во-вторых, окраска полевых шпатов — чуткий индикатор физико-химических пара-
метров процессов образования и преобразования вмещающих горных пород, отражаю-
щий в своем многообразии и трансформации сложную геологическую историю регио-
нов развития магматических и метаморфических горных пород. В этом отношении Укра-
инский щит (УЩ) представляет собой один из уникальных геологических полигонов для
изучения генетической информативности окраски полевых шпатов.

В-третьих, известны многочисленные примеры трансформации окраски породооб-
разующих полевых шпатов под воздействием разнообразных рудообразующих процес-
сов, прежде всего метасоматических, вследствие чего определенная окраска этих мине-
ралов может служить прогнозным критерием или визуальным поисковым признаком.

Первая обстоятельная попытка классификации окраски полевых шпатов по типам
взаимодействия света с кристаллическим веществом и "носителям окраски" — хромофо-
рам и хроматофорам — была предпринята [3]. Проблема окраски полевых шпатов более
или менее детально обсуждалась также в известной монографии [25] и в обзоре [16],
однако большая часть информации содержится в многочисленных разрозненных публи-
кациях, в основном посвященных описанию ювелирных разностей полевошпатовых ми-
нералов или экзотических их цветовых разновидностей.

Следует отметить, что в целом окраска полевых шпатов характеризуется большим
разнообразием ее типов, связанных с механизмами взаимодействия света с кристалличе-
ским веществом. Полевые шпаты, свободные от изоморфных примесей, микровключе-
ний примесных минеральных фаз, газово-жидких включений и явлений распада, не погло-
щают свет  в   видимой области спектра и поэтому бесцветны. Пример подобных образ-
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цов — редкий водяно-прозрачный санидин из Эйфеля (Германия) или адуляр из Закарпа-
тья (Украина). В подавляющем же большинстве случаев присутствие изоморфных при-
месей в Т- или М-позициях полевошпатовой структуры, микровключения окрашенных
минеральных фаз, интерференционные эффекты, связанные с распадными явлениями,
собственные структурные дефекты, реализующиеся под влиянием природной радиации
как электронные или дырочные центры окраски, другие несовершенства структуры и
анатомии обусловливают возникновение окраски в полевых шпатах.

В соответствии с традиционной и общепринятой классификацией окраски минера-
лов, для полевых шпатов характерна окраска двух типов: 1 — аллохроматическая, вызван-
ная присутствием примесных ионов или пигментирующих примесных минеральных фаз;
2 — псевдохроматическая, обусловленная рассеянием или интерференцией света на раз-
личного типа неоднородностях кристаллических индивидов.

Примеси ионов переходных металлов ("хромофоров"). Роль изоморфных примесей
хромофорных ионов группы железа (3dN-ионов) в окрашивании полевых шпатов весьма
ограничена. В "чистом" виде полосы кристаллического поля ионов Fe3+, замещающих
ионы Al3+ в тетраэдрических позициях полевошпатового каркаса, ответственны за окрас-
ку желтых и зеленовато-желтых прозрачных ферриортоклазов из пегматитов Itrongay
(Мадагаскар), желтых санидинов из Leucite Hills (Вайоминг, США), содержащих до 18 %
молекулы KFeSi3O8 [2, 15, 17, 28], некоторых желтоватых лабрадоров, где основной вклад в
оптическое поглощение вносит полоса переноса заряда О2–  Fe3+. Полосы поглощения
IVFe3+

 наблюдались нами в спектрах зеленых прозрачных микроклинов из камптонитов
Хлебодаровского карьера в Приазовье и щелочных пород Кольского п-ова в комбинации
с полосами центров окраски иной природы [10].

В оптических спектрах плагиоклазов наряду с полосами поглощения ионов IVFe3+

обычно фиксируются широкие полосы в области 1200–2400 нм (8300–4200 см–1), связан-
ные с электронными переходами 5Т2  5Е в ионах Fe2+, изоморфно замещающих ионы
Са2+ (но не Na!) [17]. Располагаясь в ближней ИК-области спектра, эти полосы не оказыва-
ют влияния на окраску полевых шпатов, однако служат надежным диагностическим при-
знаком плагиоклазов и поэтому используются при дистанционной диагностике горных
пород, слагающих поверхности планет и астероидов.

Электронные и дырочные центры окраски. Так называемая радиационная окраска
минералов, в том числе полевых шпатов, обусловленная наличием в структуре минера-
лов разнообразных зарядовых и примесных дефектов, реализуемых в центры окраски
длительным воздействием природной радиации (40K), идентифицируется, главным обра-
зом, по ее невысокой термической устойчивости (до 300 °C) и возможности частичного
ее воспроизведения ионизирующим облучением (ХR-, - или нейтронное излучение).

В отличие от кварца, радиационная окраска полевых шпатов играет явно подчинен-
ную роль в разнообразной цветовой гамме этих минералов. В целом следует подчерк-
нуть, что корреляция полос оптического поглощения с разнообразными парамагнитны-

Таблица 1. Положение полос поглощения в оптических спектрах полевых шпатов,  окраска
которых вызвана структурными и примесными дефектами, см–1

П р и м е ч а н и е. Полосы, определяющие цвет изученных образцов, выделены жирным шрифтом.
Öåíòðû îêðàñêè [AlO4

4– /Fe3+
Т, Ba2+

M, Fe2+
M…].

Зеленый микроклин Голубой альбит и олигоклаз 
Хлебодаровка, 

Приазовье, 
УЩ 

Кольский п-ов, 
Россия 

Альбит, 
Кольский  

п-ов, Россия 

Альбит, 
Калба, 

Казахстан 

Альбит, 
Кения 

 

Олигоклаз, 
Южная 

Калифорния, 
США 

Источник 
[13] Данные автора [19] 

— — 9800 9600 9100 9100 
13200 — — — — — 
16100 15400 15900 15500 15900 16000 
17800 — 18900 18200 17850 17800 
22700 22600 > 22000 > 20000 > 20000 > 20000 
24100 23800     
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ми центрами (в основном "дырочными"), фиксируемыми методом ЭПР, далеко не одно-
значна и приводимые в литературе модели центров окраски в полевых шпатах (равно, как
и в кварце) нельзя считать строго обоснованными в деталях. Тем не менее, компромис-
сные варианты таких моделей, подобные предложенным [26, 27], с некоторыми оговорка-
ми могут быть использованы при интерпретации оптических спектров радиационно ок-
рашенных полевых шпатов. Отметим также, что центры окраски в последних во многих
случаях аналогичны таковым для кварца (одного из модельных объектов спектроскопии
силикатов).

В табл. 1 приведены полосы поглощения радиационных центров окраски в оптичес-
ких спектрах некоторых полевых шпатов. Центры окраски [AlO4

4–/Fe3+
T, Ba2+

M, Fe2+
M]

представлены дырочным центром О– на Al-тетраэдре, стабилизированный ионами Fe3+
T

(зеленый микроклин из щелочных пород Хибин, Кольский п-ов), или двухзарядными ио-
нами Ba2+

M (зеленый барийсодержащий микроклин из камптонитов Хлебодаровского
карьера в Приазовье, УЩ) и Pb2+

M (голубые альбиты, клевеландиты и ортоклазы из редко-
металльных пегматитов Кольского п-ова, Калбы и других районов). Окраска упомянутых
выше полевых шпатов обусловлена присутствием в их оптических спектрах поглощения
широкой полосы  с   максимумом   650–620 нм   (15400–16100 см–1), отжигающейся при
300 °C. Предположения об идентичности этой полосы поглощения в спектрах голубых
альбитов и "амазонитовой" полосы 625–650 нм в спектрах истинных амазонитов [14] пред-
ставляются нам несостоятельными, прежде всего, вследствие ее низкой температурной
устойчивости и отсутствия изоморфных ионов Pb+ в М-позициях плагиоклазов (см. ниже).

Дымчатая окраска, столь характерная для кварца, в полевых шпатах реализуется весьма
редко, хотя при облучении многие бесцветные, белые или светлоокрашенные образцы
(например, бледно-зеленые микроклины или ортоклазы) ее приобретают. Редкость такой
окраски  у   полевых   шпатов,  полностью разрушающейся при прогреве кристаллов до
300 °C, связана, скорее всего, с относительно высокой температурой образования (преоб-
разования) последних. Образцы с дымчатой окраской обнаружены, в частности, в зано-
рышевых частях пегматитов (гидротермальная стадия процесса) в парагенезисе с дымча-
тым кварцем. Дымчатая окраска полевых шпатов обусловлена широкими полосами по-
глощения в области 580–530 нм (17300–18700 см–1) и интенсивным ультрафиолетовым
поглощением (> 22000 см–1), которые связаны с весьма характерными для кварца и других
силикатов дырочными центрами на Al- и Si-тетраэдрах — [AlO4/AlO3+]3+ и [SiО4/K+]2+,
согласно моделям [27].

Окраска амазонита. Наиболее яркий и во всех отношениях интересный представи-
тель радиационно окрашенных полевых шпатов — несомненно, амазонит, история изу-
чения которого насчитывает почти 200 лет (!). Эта зеленовато-голубая (или голубовато-
зеленая) разновидность микроклина, весьма привлекательного и популярного самоцве-
та, сопровождающего человечество на протяжении как минимум 50-ти веков, даже в
течение последнего десятилетия периодически становится объектом активной научной
дискуссии.

Все накопленные к настоящему времени знания о свойствах и особенностях амазо-
нита можно свести к следующим пунктам.

В окрашивании амазонитов принимают участие как минимум два центра окраски,
ответственные за полосы поглощения 625–640 нм (16000–15600 см–1) и 720 нм (13900 см–1),
отжигающиеся при 450–500 и 300 °C соответственно. Относительная концентрация этих
центров определяет тональность окраски амазонита — от практически чисто голубой
(резко доминирующая полоса 625 нм) до густотравянисто-зеленой и даже желтовато-
зеленой (значительная "примесь" полосы 720 нм).

Указанные полосы поглощения и, соответственно, окраска обесцвеченных образцов
восстанавливаются при последующем радиационном воздействии (XR- или -излучение).
При более глубоком прогреве образцов (> 600 °C) амазонитовая окраска не восстанавли-
вается облучением.

Постоянной химической характеристикой амазонитов служит присутствие в них при-
меси свинца, содержание которой варьирует от 0,01 до 2–3 %. При этом повышение
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концентрации свинца вызывает увеличение интенсивности полосы поглощения 720 нм и,
соответственно, возрастание роли зеленых тонов в окрашивании амазонитов.

Голубые тона в окраске амазонита преобладают в образцах с максимальной упоря-
доченностью, т. е. максимальных микроклинах (p > 0,98), не содержащих к тому же
заметной примеси натрия. Зеленые тона окраски характерны для образцов с частично
разупорядоченной структурой (с примесью ортоклазовых доменов). Полоса поглощения
720 нм в "чистом" виде (без полосы 625 нм) определяет зеленую окраску ортоклаза из
Broken Hill, Австралия, содержащего 2 % примеси свинца [18, 19].

Окраска амазонита (точнее, ее голубая компонента) остается практически неизмен-
ной при прогреве образцов в водной среде в автоклаве до 800 °C. Это обстоятельство
стало побудительным мотивом для дальнейших исследований и выводов о роли структур-
ной воды в окрашивании амазонитов [18].

Перечисленные выше факты необходимо было учесть при обосновании более или
менее универсальной модели центров окраски амазонитов. В этой связи совершенно
правомерна постановка вопроса о разграничении понятий "амазонит" и "амазонитовид-
ные полевые шпаты" [8, 23].

Согласно определению авторов этих работ, которое мы полностью разделяем, собст-
венно амазонитом следует считать максимальный свинецсодержащий зеленовато-голу-
бой микроклин, окраска которого определяется полосой поглощения 625–640 нм, обозна-
чаемой в дальнейшем как амазонитовая полоса (АП). То есть, говоря о происхождении
окраски амазонита, следует, прежде всего, вести речь о природе центров окраски, ответ-
ственных за появление в оптическом спектре амазонита упомянутой полосы поглоще-
ния. Дополнительную полосу поглощения 720 нм, обусловленную "примесью" моно-
клинных доменов и определяющую окраску свинецсодержащих ортоклазов, следует, оче-
видно, обозначить как ортоклазовую (ОП). Соответственно, полевые шпаты с радиацион-
ной зеленой окраской, в оптическом спектре которых доминирует полоса поглоще-
ния 720 нм, необходимо отнести к "амазонитовидным" или "амазонитоподобным" (по
аналогии, например, с аметистом и аметистовидным кварцем, центры окраски которого
отличны от таковых в истинном аметисте).

По поводу поглощающих центров, вызывающих полосу 625–640 нм, имеются раз-
ные соображения. Еще в 1970 г. авторы [7] связали окраску амазонита с парамагнитным
центром Pb+, а в работе [18] отдано предпочтение центру Pb3+, изоэлектронному с ионом
Tl2+, и предполагается активное участие структурных молекул воды в качестве катализа-

Таблица 2. Происхождение окраски амазонитов ("амазонитовой" полосы поглощения 625–
650 нм)

Процесс [18] [8, 23] Альтернативная 
модель 

Изоморфизм Pb2+
MA + H2OMB  2K+ Pb2+

MA + Pb+
MB  2K+; 

Al3+  Si4+ в ближайшем 
окружении МА-позиции  
 

 
Pb2+ + Vk

–  2K+ 

Ионизирующая 
радиация 

Радиолиз H2O с 
образованием Н0 в  
М-позиции и ОН0  О2– 
в Т-позиции 
 

Радиационно 
стимулированная 
диффузия ионов Pb 

Образование 
свободных  
электронов е– и дырок 
е+ 

Образование 
центров окраски 

Восстановление ионов 
Рb2+ атомарным Н0 : Pb2+ 
+ H0  Pb+ + H+ 
  

Упорядочение 
разновалентных ионов 
Pb с образованием 
обменно-связанных пар 
[Pb2+

MA — Pb+
MB]3+ 

 

Захват ионами Pb2+ 

электрона или дырки с 
образованием центров 
окраски Pb+ или Pb3+ 
соответственно 

Обесцвечивание  
(нагревание до    
500 °C) 

Диффузия протонов  
Н+ : Pb+ + H+  Pb2+ + H0 

Термическая диффузия 
ионов Pb 

Термическое 
разрушение 
электронного центра 
Pb+ или дырочного 
центра Pb3+ c 
образованием ионов 
Рb2+ 
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торов валентных превращений ионов свинца. На основании теоретических расчетов ав-
тор [20] полагает, что полоса поглощения 625 нм (~ 2,0 эВ) связана с ионами Pb3+, а полоса
720 нм (~ 1,7 эВ) — с ионами Pb+. В результате тщательного анализа ЭПР-спектров амазо-
нитов авторы [8, 23] пришли к выводу о связи амазонитовой полосы с обменно-связанной
парой [Pb+ — Pb2+]3+, представленной разнозарядными ионами свинца в соседних М-
позициях. По мнению последних, образование таких центров возможно только в макси-
мальных (упорядоченных) микроклинах. Авторы монографии "Амазонит" [4] при иссле-
довании спектров излучения и возбуждения ионов свинца в амазонитах доказали присут-
ствие в последних разнозарядных ионов Pb2+ и Pb+. Ими же предложена модель центра
окраски в амазонитах, предполагающая обменное взаимодействие ионов Pb2+ (Pb+) и Fe3+

T.
В табл. 2 суммированы данные о возможных механизмах изоморфизма свинца в структу-
ре микроклинов, образовании и трансформации центров окраски при радиационном
воздействии.

Как видим, приведенные модели центров окраски в амазонитах достаточно противо-
речивы и, кроме того, для каждой из них не учтены все отмеченные выше особенности и
свойства амазонитов. Не исключено, что амазониты разных гранитоидных формаций [4]
характеризуются разными механизмами окрашивания в зависимости от геохимических
особенностей амазонитсодержащих парагенезисов и типа изоморфных замещений в
структуре свинецсодержащих микроклинов (табл. 2), и универсальной модели центров
окраски в амазонитах не существует в принципе. Далеко не случайно среди собственно
амазонитов (голубых разностей) по интенсивности, ширине и спектральному положе-
нию "амазонитовой" полосы выделены типы В и Т [18], "модельные" месторождения
которых — Lake George (Колорадо, США) и Западные Кейвы (Кольский п-ов, Россия) —
связаны с разновозрастными гранитоидными формациями — герцинскими и протеро-
зойскими соответственно [4].

Как уже отмечалось, ОП поглощения 720 нм, вызывающая зеленую окраску свинец-
содержащего ортоклаза из Broken Hill (Австралия) и зеленые оттенки окраски амазони-
тов и полностью отжигающаяся при 300 °C, имеет иную, чем центры окраски амазонитов,
природу. По своим свойствам эта полоса близка к полосам, определяющим зеленую
радиационную окраску некоторых микроклинов (см. табл. 1), но смещена в длинноволно-
вую область спектра. Скорее всего, полоса 720 нм связана с дырочными центрами типа
AlO4

-4, ассоциирующими с ионами Pb2+ в М-позиции. Отметим, что подобная полоса
наблюдалась в оптических спектрах некоторых зеленых плагиоклазов [20], где Al-центры
могут ассоциировать с ионами Сu2+.

Микровключения цветных минералов — пигментирующих фаз. Аллохроматичес-
кая окраска этого типа чрезвычайно характерна для породообразующих полевых шпатов.
Как отмечалось выше, окрашенные калиевые полевые шпаты (в основном микроклины с
разной степенью рентгеновской триклинности р) относятся к числу минералов, которые
определяют общую цветовую тональность гранитоидов, особенно крупнозернистых и
порфировидных их разностей. Цветовые обозначения гранитов в петрографической прак-
тике (розовый и желто-розовый днепровский гранит, розовые токовский, екатеринов-
ский, каменномогильский, мухаревский граниты, красные новоукраинский, боковянский,
коростенский граниты и т. д. [13]) или их торговых сортов в качестве декоративного мате-
риала (Rosso Santiago — капустинский, Rosso Pink — ореховский, Brown Santiago —
войновский, Маple Red — лезниковский и т. п.) основываются прежде всего на характере
окраски породообразующих микроклинов.

Рассмотрим влияние пигментирующих фаз (хроматофоров, по А. Я. Вохменцеву) на
окраску породообразующих полевых шпатов.

Гематит и гётит. Известно [16, 25], что розово-красные и желто-бурые микрокли-
ны характеризуются аллохроматической окраской, обусловленной микровключениями
оксидов и гидроксидов трехвалентного железа, в основном, гематита (Fе2О3) и гётита
(FеООН). Образование этих самостоятельных минеральных фаз связано, как правило, с
распадом твердого раствора KАlSi3О8 — KFеSi3О8 в процессе метаморфического преоб-
разования микроклинов. Ионы Fе3+, в небольшом (обычно до 2 % Fе2О3) количестве
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замещающие ионы А13+ в Tо-позиции полевошпатового каркаса, под влиянием высокой
температуры, флюидов или радиационных полей выходят из регулярных узлов решетки с
последующей сегрегацией по дислокациям, границам двойников, микроблоков или пер-
титовых прорастаний, микротрещинам и т. п. с образованием микрочастиц самостоя-
тельных цветных минералов. В зависимости от активности водных флюидов и температу-
ры метаморфизма такие минералы представлены красным гематитом или желтым до
коричневого гётитом. Обычно оба этих минерала присутствуют одновременно в микро-
клиновой матрице, обусловливая разнообразные оттенки цвета (желто-розовые, бурова-
то-красные и т. д.). По данным некоторых исследователей [25], красная окраска полевых
шпатов (red clouded feldspars) иногда возникает в результате реакции последних с Fе-
содержащей парообразной фазой, возникающей при окислении и разложении сосущест-
вующих темноцветных минералов, в частности биотита. Оценка даже относительного
содержания обеих пигментирующих фаз и характера их влияния на окраску микроклинов
представляется достаточно сложной задачей, решаемой, однако, с использованием мето-
дов оптической спектроскопии и колориметрии.

Основанием для идентификации гематитовых (Н) и гётитовых (G) фаз служит разли-
чие в оптических спектрах поглощения (отражения) этих минералов, в которых фиксиру-
ются полосы оптических dd-переходов в ионах Fе3+. Наиболее существенно по спект-
ральному положению различаются полосы, обусловленные электронным перехо-
дом 6А1g   4Т1g: в спектре гематита эта полоса (1) имеет максимум при 850 нм, в спектре
гётита — при 910–920. Промежуточное положение максимума полосы этого электрон-
ного перехода свидетельствует о присутствии в оптическом спектре образца соответству-
ющих полос гематита и гётита. При значении максимума 850–880 нм можно говорить о
преобладании гематитовой пигментирующей фазы, смещение максимума в область 890–
910 нм свидетельствует о преимущественно гётитовом составе окрашивающих микро-

Рис. 1. Зависимость тональности (D) и светлоты (Y) окраски микроклинов от относительного содержа-
ния примесных гематитовой и гётитовой фаз. Породы (из которых отобраны образцы): 1 — метасома-
тит по рапакиви, 2 — осницкий клесовит, 3 — метасоматизированный гранит, 4 — микроклиновый
пегматит, 5 — юровский аляскитовый гранит, 6 — юровский гранит, 7 — граносиенит, 8 — метасома-
тизированный гранит рапакиви, 9 — пержанский гранит-порфир, 10 — ястребецкий щелочной сиенит,
11 — сиенит, 12 — граносиенит, 13 — метасоматизированный гранит, 14, 15 — граносиенит, 16 —
пержанский метасоматит, 17 — токовский гранит, 18 — осницкий кварцевый порфир, 19 — метасома-
тит, 20 — пержанский гранит, 21 — порфировидный новоукраинский гранит
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включений.
Заметим, что аналогичный способ идентификации гипергенных железистых мине-

ралов в природных смесях (породы и почвы) был использован Таунсендом при исследо-
вании реголита в рудном районе Голдфилдз, Невада, США. Опыт подобного исследова-
ния был использован впоследствии при дистанционном изучении состава марсианского
реголита, обогащенного оксидами железа.

Существенным различием оптических спектров гематита и гётита, определяющим
окраску этих минералов, оказывается также значительная разница в интенсивности ко-
ротковолнового поглощения (< 550 нм), где располагается полоса электронного перехода
6А1g  4Eg, 4А1g (III), наложенная на интенсивную полосу переноса заряда О2–  Fе3+. В
спектре гематита поглощение в коротковолновой области всегда значительно интенсив-
нее, чем в спектре гётита, что связано с проявлением эффекта магнитного обменного
взаимодействия ионов Fе3+ в гематитовой структуре [24].

Измеренные нами спектры оптического поглощения малиново-красного и горчич-
но-желтого микроклинов из метасоматитов Сущано-Пержанской зоны (УЩ) [9] оказа-
лись полностью идентичными таковым для гематита и гётита соответственно, что одно-
значно подтверждает природу пигментирующих минеральных фаз в этих образцах. Спек-
трофотометрические и колориметрические измерения розово-красных и желто-корич-
невых микроклинов из гранитоидов УЩ показали [9], что главная причина широкой вари-
абельности их окраски в границах рассматриваемой цветовой гаммы — количественное
соотношение гематитовой (G) и гётитовой (Н) пигментирующих фаз, качественно оцени-
ваемое по спектральному положению максимума полосыI (рис. 1). Разброс точек цвет-
ности образцов по параметру Y (светлота), связан главным, образом с разной концентра-
цией пигментирующих фаз — большей в красных или коричневых микроклинах, чем в
розовых или желтых.

Колориметрические параметры и оптико-спектроскопические характеристики (по-
ложение максимума полосы 1 и интенсивность поглощения при  = 550 нм) микрокли-
нов, окрашенных Fе3+-содержащими оксидными фазами, могут быть использованы для
качественной оценки относительного содержания последних, что позволит уточнить не-
которые физико-химические особенности метаморфического преобразования микро-
клинов и, соответственно, микроклинсодержащих пород, в частности гранитоидов.

Магний-железистые силикаты. Минералы, именуемые в петрографической прак-
тике породообразующими темноцветами, — постоянные спутники полевых шпатов в
горных породах разного состава и генезиса. В породах основного и, особенно, ультраос-
новного состава эти минералы нередко образуют микровключения в плагиоклазах, обус-
ловливая характерный зеленый (обычно серо-зеленый) цвет или оттенок последних.

Иногда такие включения хорошо видны в петрографических шлифах, как, например,
игольчатые кристаллы зеленого эгирин-салита в зеленом микроклине из щелочных пород
Кольского п-ова. В спектре отражения этого микроклина отчетливо проявляются полосы
поглощения, обусловленные октаэдрически координированными ионами Fe3+ и полосы
переноса заряда Fe2+  Fe3+, соответствующие по энергии таковым в спектрах эгирин-
салитов [14]. Однако чаще диагностика пигментирующих минеральных фаз затруднена
вследствие весьма незначительных размеров их выделений и судить об их природе прихо-
дится по характерным спектрам оптического поглощения.

В спектрах всех изученных нами зеленых (серо-зеленых) плагиоклазов из основных и
ультраосновных пород УЩ и Восточной Сибири, а также вулканитов Камчатки наблюда-
лись полосы поглощения 680, 860 и 970 нм, хотя относительная интенсивность этих полос
была разной. Во всех полученных спектрах доминировала полоса поглощения 680 нм
(14700 см–1), представляющая собой полосу переноса заряда Fe2+  Fe3+ и по энергии
соотвествующая таковой в оптических спектрах роговых обманок [6]. Полосы поглоще-
ния 860 и 970 нм (11600 и 10300 см–1) типичны для оптических спектров слоистых силика-
тов (биотитов, хлоритов) [1]. Присутствие включений биотита, возможно, частично изме-
ненного (хлоритизированного), в плагиоклазах вряд ли вызывает сомнение.

Mn3+-содержащие слюды. Полосы поглощения 540 и 560 нм, обусловливающие
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цвет образцов, наблюдались нами в оптических спектрах, соответственно, ярко-розового
альбита из редкометалльных пегматитов Желтых Вод (Криворожье) и фиолетового аль-
бит-олигоклаза из пегматитов того же типа Кольского п-ова. С помощью прецизионных
рентгенографических исследований подтверждено присутствие в упомянутых образцах
полевых шпатов микровключений мусковита (розовый альбит) и фенгита (фиолетовый
олигоклаз).

Геохимическая специфика редкометалльных пегматитов, в частности, присутствие в
рудных и рудосопутствующих минералах ионов переходных металлов в высокой степени
окисления (Mn3+, Mn5+, Fe3+) обусловливает характерную окраску этих минералов —
розовую у берилла, сподумена, турмалина, лепидолита, сиреневую и фиолетовую — у
Mn-содержащих мусковитов и т. д. Поэтому подобная окраска полевых шпатов, в частно-
сти, альбитов — один из типоморфных признаков минералов редкометалльных место-
рождений.

В заключение раздела упомянем некоторые "экзотические" цвета полевых шпатов,
связанные с окраской пигментирующих фаз. Ярко-зеленая окраска некоторых альбитов,
представляющих интерес в качестве красивого поделочного камня, связана с микровклю-
чениями Cr3+-содержащего жадеита. Соответственно, полосы поглощения, наблюдаемые
в оптических спектрах таких альбитов ("жад-альбитов"), вызваны dd-переходами в ионах
Cr3+, замещающих Al3+ в структуре жадеита. Учитывая, что альбит — один из исходных
продуктов реакции метаморфогенного образования жадеита, присутствие последнего в
виде включений (фазы) в альбитовой матрице представляется, очевидно, распространен-
ным явлением. Однако его диагностика может быть затруднена вследствие малых разме-
ров включений. Присутствие в структуре жадеита примесей 3dN-ионов позволяет по ха-
рактерным полосам поглощения или излучения этих ионов надежно диагностировать
микровключения жадеита в полевых шпатах.

Ярко-зеленый цвет плагиоклазов, ассоциирующих в рудных месторождениях с суль-
фидами меди, может быть связан с включениями вторичных медных минералов (силика-
тов, фосфатов, карбонатов и т. д.). Такие примеры описаны в литературе: ярко-зеленый
плагиоклаз из пегматита, содержащего борнит, халькозин, кубанит и дигенит, окрашен
микровключениями вторичной хризоколлы [21]. Такую же окраску имеет один из образ-
цов "плагиоклаза-амазонита", содержащего до 2 % примеси меди [12]. Зеленая окраска
этого образца пропадает при нагревании до 1000 °C, образец чернеет вследствие преоб-
разования пигментирующей фазы в оксиды меди (тенорит?).

Нельзя не отметить "нейтральную" окраску полевых шпатов — белую, серую до
черной, которая также определяет общую тональность многих типов магматических и
метаморфических горных пород, в том числе многих кристаллических пород УЩ [13].

Таблица 3. Окраска полевых шпатов, вызванная присутствием микровключений окрашенных
минералов (пигментирующих фаз)

Полевой 
шпат 

Регион Цвет Хромо-
фор 

Пигментирую-
щая фаза 

Полосы 
оптического 

поглощения, нм 
Микро-
клин 

УЩ Розовый до 
красного 

Fe3+ Гематит 510, 660, 850 

    " Желтый до 
коричневого 

" Гётит 450, 660, 910 

 Кольский п-ов, 
Россия 

Зеленый " Эгирин-салит 450, 600, 720, 800, 
1100 

Альбит Бирма Ярко-зеленый Cr3+ Хромжадеит 460, 635 
 Желтые Воды, 

УЩ 
Розовый Mn3+ Mn-мусковит 540, 680 

Альбит-
олигоклаз 

Кольский п-ов, 
Россия 

Фиолетовый " Mn-фенгит 560, 730 

Плагио-
клаз 

Мадагаскар Ярко-зеленый Cu2+ "Хризоколла" 720, 900 

 УЩ Зеленый Fe2+, Fe3+ Роговая 
обманка 

680, 860, 970 

    " Серо-зеленый    "     " Флогопит 680, 860, 970 
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Белая окраска полевых шпатов характерна для мелкозернистых их агрегатов или сильно
деформированных, трещиноватых монокристаллических выделений, содержащих значи-
тельное количество газово-жидких включений. Этот тип окраски обусловлен рассеянием
света на границах зерен, микротрещинах, бесцветных твердых и газово-жидких включени-
ях и относится скорее к группе псевдохроматических окрасок.

Серый и черный цвета полевых шпатов, которые в зарубежной литературе нередко
описываются как "black clouded feldspars" [25], связаны, по мнению большинства иссле-
дователей, с микровключениями непрозрачных минералов, как правило, сульфидов или
оксидов железа и титана (магнетит, ильменит и т. п.), образующих пылевидные и облачные
скопления, развивающиеся по границам зерен, блоков и двойников, микротрещинам.
Высказывались соображения о роли органических углеродистых соединений в окраши-
вании черных полевых шпатов, не нашедшие пока достаточно серьезного подтвержде-
ния.

Рассмотренные в настоящем разделе примеры окраски полевых шпатов, связанной
с микровключениями пигментирующих минеральных фаз, обобщены в табл. 3.

Псевдохроматическая окраска полевых шпатов. Под традиционным, укоренившимся
в минералогической литературе термином "псевдохроматизм" следует понимать визу-
ально воспринимаемые цвета минералов, вызванные явлениями геометрической и физи-
ческой оптики — дисперсией преломления, рассеянием, интерференцией, дифракцией
света и т. п. [22]. Подчеркивая специфику такой окраски, исследователи часто используют
при ее описании такие термины как "цветовые эффекты" или "игра света". В данном
разделе рассмотрена роль этих оптических эффектов в окрашивании полевых шпатов.

Рассеяние света (scattering). Выше мы отмечали роль этого явления в появлении
белой окраски в полевых шпатах. Реже наблюдается "Рэлеевское" рассеяние, восприни-
маемое как голубой отлив, напоминающий жемчужный блеск или лунный свет. Класси-
ческие носители такого псевдохроматического эффекта — "лунные камни", представлен-
ные в большинстве случаев адуляром, из-за чего этот эффект нередко называют "адуля-
ресценция". Голубоватый отсвет "лунных камней" вызван рассеянием света на крипто-
пертитовых вростках альбита в K-шпате или K-шпата в альбите. Примером служит "адуля-
ресценция" криптопертитовых анортоклазов из хлебодаровских и анадольских камптони-
тов в Приазовье. Возникновение Рэлеевского рассеяния в таких образцах обусловлено как
весьма малыми размерами пертитов, так и разницей в значениях показателя преломления
ортоклазовой и альбитовой фаз.

В некоторых случаях эффект "лунного камня" связан с интерференцией света на
протяженных ламелях существенно калиевого и натриевого состава (см. ниже).

Более обычна для полевых шпатов "комбинированная окраска", представляющая
сложение эффектов алло- и псевдохроматизма. Нередко, например, порфировые выделе-
ния микроклина в гранитах, окрашенные микровключениями гематита в красный или
розовый цвета, характеризуются отчетливо выраженным голубоватым оттенком, вслед-
ствие чего их окраска воспринимается как сиреневая, сиренево-розовая, светло-малино-
вая и т. п. Такие микроклины наблюдаются, в частности, в гранитах Корнинского и Стыль-
ского месторождений (УЩ). Очевидно, что в данном случае рассеяние света, вызываю-
щее голубой оттенок в микроклинах, происходит на микровключениях гематитовой фазы,
размеры которых удовлетворяют параметрам Рэлеевского скаттеринга.

Интересный случай "Mи-скаттеринга" — рассеяния света на мельчайших (от 10 до
100 мкм) коллоидных и субколлоидных частицах самородной меди, обусловливающего
необычную красную и ярко-зеленую окраску прозрачных фенокристаллов плагиоклаза
из базальтов Lake County (Орегон, США), описан в [16].

Авантюресценция — эффект солнечного камня. Солнечные камни, представленные
анортоклазами, альбитами, олигоклазами и лабрадорами, обладают специфической ок-
раской, совмещающей цвет гематитовых включений пластинчатой формы с золотистым
или радужным отливом в определенной ориентации кристалла, возникающем вследствие
ориентации гематитовых чешуек по (112) и (150) плоскостям. Падающий перпендикуляр-
но этим плоскостям свет отражается от граней (0001) и (0001) плоских гематитовых крис-
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таллов, вызывая своеобразную игру света — яркие золотистые вспышки, искристость,
золотистый отлив и т. п. Если гематитовые чешуйки имеют очень малые размеры и про-
извольную ориентацию, включающие их полевые шпаты характеризуются нормальной
аллохроматической окраской.

Вопрос о происхождении гематитовых чешуек в кристаллах полевых шпатов дискус-
сионен. Теоретически возможны следующие варианты генезиса гематита в солнечном
камне: 1 — распад твердого раствора, 2 — "присыпки" во время роста в полостях, 3 —
метакристаллы гематита, 4 — синхронный рост полевого шпата с гематитом. Авторы [11],
детально изучившие солнечный камень (анортоклаз) из Ильмен, выявили признаки, наи-
более соответствующие распаду твердого раствора, происшедшему до начала процессов
замещения полевого шпата и его триклинизации.

Иризация плагиоклазов. Иризация (iridescence), известная также как "шиллересцен-
ция" или "лабрадоресценция", объединяет цветовые эффекты, вызванные интерферен-
цией света на системе тонких параллельных пластинок (в случае тонких пленок этот эф-

Рис. 2. Зависимость спектрального положения интерференционных максимумов в спектрах иризации
лабрадоров от содержания анортитового минала (а) и толщины "основных" ламелей (б): 1 — образцы
лабрадоров с различной иризацией, 2 — зоны кристалла с различной иризацией
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фект известен в минералогии под термином "побежалость"). Сам термин, происходящий
от греческого iris — радуга, подразумевает широкий спектральный диапазон цветовых
эффектов — от фиолетовых, голубых и синих до густо-красных. Этим замечательным
свойством, определяющим законное место иризирующих полевых шпатов — "спектро-
литов" — в ряду популярных ювелирных камней, обладают, прежде всего, лабрадоры с
общим составом Аn52 — An61, меньше — альбит-олигоклазы (An25 — An17-18), андезины
(An45 — An50) и, весьма редко, лабрадор-битовниты (An65 — An76) [5, 25].

В Украине крупные месторождения иризирующих лабрадоров (лабрадоритов) изве-
стны и активно разрабатываются в пределах Коростенского (Головино, Каменный Брод,
Горбулев, Новый Бобрик и др.) и Корсунь-Новомиргородского плутонов (Городище, Боль-
шая Высь и др.). Детальное исследование причин иризации лабрадоров из этих место-
рождений связано с именами Т. Н. Агафоновой и Н. К. Крамаренко. Электронно-микро-
скопическими и оптическими исследованиями (Baier and Pense, 1957; Laves et al., 1965;
Nissen et al., 1967; Крамаренко, 1975) установлено пластинчатое строение лабрадоров и
сделан вывод, что явление иризации — результат интерференции лучей, отражающихся
от поверхностей раздела между слагающими кристалл плоскопараллельными пластинка-
ми двух типов, которые различаются основностью (содержанием анортитового минала)
и, соответственно, показателями преломления. По данным [5], "кислые" пластинки (ламе-
ли) имеют состав An50,8, "основные" — An64,3. Установлено также, что состав пластинок
каждого типа постоянен для некоторого состава плагиоклазов. Изменение состава зон
иризирующего кристалла связано только с изменением относительной толщины пласти-
нок "кислого" и "основного" состава. Касаясь природы пластинчатого строения плагиок-
лазов, отметим, что большинство исследователей видит его причину в явлении распада с
образованием двух плагиоклазовых фаз [25].

Для "кислых" лабрадоров характерны максимум иризации при 390 нм (An56,2, фио-
летовая иризация), 403 (An57,7, фиолетово-синяя), 435–450 нм (An57,5, синяя); для "основ-
ных" — 500 (An58,7, зелено-синяя), 570 (An59,1, желтая), 605 (An59,6, желто-оранжевая), 640
(An59,5, красная), 750 нм (An60,5, темно-красная иризация). Спектры иризации отдельных
зон кристаллов с зональной иризацией также четко повторяют отмеченную ниже тенден-
цию смещения максимума иризации в длинноволновую область спектра по мере увели-
чения  основности  лабрадора (рис. 2, а). Цвет иризации плагиоклазов, определяемый
спектральным положением ее максимума, зависит от соотношения толщины "кислых" и
"основных" пластин (рис. 2, б), а в более общем случае — от толщины последних и вало-
вого состава образца.

Изученные Н. К. Крамаренко образцы перистеритов (An8,5–13,5) из пегматитовых
жил месторождений Зеленая Могила (Западное Приазовье, Украина) и Хеталамбино (Се-
верная Карелия, Россия) обладали более однообразной голубой иризацией с разными
оттенками — фиолетовыми, зеленоватыми. Максимумы в спектрах иризации перистери-
тов располагаются на границе или за пределами видимого диапазона в ближней УФ-
области (290–340 нм). По данным [25], составы ламелей в перистеритах соответствуют
An0–5 и An17.
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Инт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, Киев               Поступила 19.05.2005

РЕЗЮМЕ. На основі літературних даних і оригінальних результатів оптико-спектроскопічного досліджен-
ня обговорюється природа забарвлення породоутворювальних польових шпатів, у тому числі з гранітоїдів
і основних порід Українського щита. Розглянуто головні причини забарвлення польових шпатів, які
пов’язані з різними механізмами взаємодії світла з речовиною: 1 — спектри кристалічного поля і
переносу заряду 3dN-іонів, що присутні у кристалічній структурі польових шпатів або в складі са-
мостійних мінеральних фаз, які знаходяться у виді мікровключень у польовошпатовій матриці; 2 —
електронні і діркові центри забарвлення, що викликають радіаційне забарвлення деяких представників
цієї групи мінералів; 3 — ефекти геометричної і фізичної оптики (розсіювання, інтерференція і ди-
фракція світла), які є причиною "псевдохроматичного" забарвлення багатьох польовошпатових міне-
ралів.

SUMMARY. The origin of the colour in rock-forming feldspars, including those from granitoids and basic
rocks of the Ukrainian Shield, is discussed on the basis of literature data and original results of optical
spectroscopic studies. The following main causes of colouring connected with a variety of physical and
chemical mechanisms are examined: 1 — crystal field and charge transfer spectra of 3dN-ions present in the
feldspars crystal structures as well as in composition of microinclusions of independent mineral phases in the
feldspar matrix; 2 — electron and hole centres (colour centers) causing the radiation colouring of some
feldspar varieties; 3 — geometrical and physical optics effects (scattering, interference and diffraction),
which cause the so called "pseudochromatic" colours of many feldspar minerals.
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Наведено приклади успішного використання результатів дослідження флюїдних включень у мінералах
магматичних і метаморфічних порід для реконструкції умов їх генезису і пов’язаних з ними родовищ
корисних копалин. Використані результати авторського вивчення флюїдних включень у мінералах різних
геологічних об’єктів.

E-mail: voznyak@igmr.relc.com

Вступ. Сучасна петрологія на основі детального вивчення речовинного складу магматич-
них і метаморфічних порід, особливостей їхньої геологічної будови та поширення (описо-
вої петрографії) і використання законів фізичної хімії та термодинаміки для встановлення
умов рівноваги мінеральних асоціацій і областей стабільного існування окремих міне-
ралів здатна вирішувати різні питання їхнього генезису (походження магм різного хімічного
складу, виявлення процесів асиміляції, диференціації магматичних розплавів, анатексису
та інших термальних змін метаморфічних порід і пов’язаних з ними родовищ корисних
копалин тощо).

За останні 30–35 рр. до вирішення генетичних завдань петрології успішно залучають
результати вивчення флюїдних включень у різних мінералах магматичних і метаморфічних
порід. Інтерес до таких досліджень зростає, оскільки з’явилася реальна можливість отри-
мувати якісно нову генетичну інформацію. Суть у тому, що фізико-хімічні та термоди-
намічні висновки щодо умов утворення окремих мінералів чи їхніх парагенетичних
асоціацій ґрунтуються на експериментальних дослідженнях систем, вихідні параметри
яких намагаються наблизити до природних. Загалом, їх можна лише наблизити, але не
відтворити точно, оскільки принципово це зробити неможливо через необхідність враху-
вання величезної кількості варіантів. За вмістом мікровключень здобувається інформація
про природний флюїд, що брав участь у формуванні конкретних геологічних об’єктів
(мінералів, порід, родовищ). У такому випадку повнота інформації про нього визначається
вже аналітичними можливостями використаних методів дослідження мікрокількості ре-
човини включень. Інколи одержані за флюїдними включеннями результати реконструкції
фізико-хімічних параметрів мінералоутворення є унікальними: їх не можна отримати іншим
шляхом.

Використовувати  флюїднi включення для вирішення різних задач петрології стало
можливим з появою: 1 — методів визначення температури гомогенізації включень, захоп-
лених мінералом з магматичного розплаву, яку можна фіксувати шляхом прямого спос-
тереження за включеннями у термокамері при нагріванні (зазвичай до 1400 °C), або без
нього — методом загартовування силікатного вмісту флюїдних включень; 2 — методів
аналізу хімічного складу, густини флюїду мікровключень (електронно-зондового, іонно-
го рентгеноспектрального аналізів, раман-спектроскопічного (методу комбінаційного
розсіювання), кріометричного, FTIR та ін.).

Вже накопичено значну інформацію щодо умов формування магматичних і мета-
морфічних порід, які відтворені за допомогою вивчення флюїдних включень. Вона розпо-
рошена у численних статтях та монографіях [1, 3, 13, 18, 19, 25, 26]. Тому у статті читачам
© Д. К. Возняк, 2005
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пропонується навіть не побіжний огляд отриманих результатів, а лише найбільш показові,
на думку автора, приклади реконструкції давно минулих процесів мінералоутворення,
що потребують залучення мінімальної кількості першоджерел інформації.

Термін "флюїд" у даній роботі використовується в його широкому тлумаченні: це
будь-яке мінералоутворювальне середовище з малою механічною міцністю (розплав, ріди-
на, газ). У випадку його конкретизації використовуються терміни: флюїди летких компо-
нентів, силікатний чи сольовий розплав тощо. Автор дотримується двочленного ге-
нетичного поділу флюїдних включень та відповідної термінології В. А. Калюжного [9]
і Г. Г. Леммлейна [15].

Ліквація і незмішуваність розплавів. У петрології оцінка механізму ліквації при

Рис. 1. Включення, що виникли внаслідок незмішуваності розплавів: а — рудна (темне виділення) фаза
(за складом орієнтовно відповідає ільменіту) і силікатне скло (за складом близьке до ріоліту) у фено-
кристі кварцу з кварцового порфіру с. Рудня Осошня (Північно-Західний геоблок УЩ); б, в — співісну-
ючі скла V1 і V2 у включеннях в фенокристалах плагіоклазу (Pl) з гіалодацитів Закарпаття. Помітні
ознаки текучості скла V2 [10]; г — лікваційне включення. У матриці скла ріолітового складу (L1) помітні
темні глобулі розкристалізованого піроксенітового розплаву (L2) і газовий пухирець (Г). Мінерал-
господар плагіоклаз (Pl1) [14]. На всіх фрагментах м-б — 20 мкм

ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛЮЇДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ
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формуванні вивержених порід радикально змінювалася з плином часу: від раннього не-
критичного її сприйняття (Ціркель і Розенбуш тісні просторові асоціації порід, що різко
відрізнялися за складом за відсутності, як правило, проміжних типів, пояснювали незмішу-
ваністю силікатних магм, з яких ці породи кристалізувалися) через наступне повне запере-
чення до сучасного її визнання, що ґрунтується на прямих спостереженнях у флюїдних
включеннях та експериментах [18].

Оскільки ліквація — процес розділення первісно однорідної рідкої фази (магми) на
незмішувані рідкі фази (розплави) при зниженні температури, то не будь-яка незмішу-
ваність рідких фаз (розплавів) є наслідком ліквації. Флюїдні включення дають однозначну
відповідь на це непросте питання. Якщо вони захопили ідентичний магматичний розплав,
що  в  наступному   (при зниженні температури)  зазнав   ліквації,  то у таких включеннях:
а) існує постійне об’ємне співвідношення між незмішуваними розплавами (або продук-
тами їхньої розкристалізації); б) при нагріванні у включеннях зникає межа розділу між
незмішуваними розплавами з наступною ліквацією утвореного однорідного розплаву з
пониженням температури. Різне співвідношення об’ємів незмішуваних розплавів (або
продуктів розкристалізації) у сингенетичних включеннях вказує на гетерогенний стан міне-
ралоутворювального флюїду: включення захопили різну кількість незмішуваних розплавів
цього флюїду. Такі ситуації найчастіше виникають, якщо незмішуваність має нелікваційну
або метастабільну природу: сульфідний і силікатний розплави, "ільменітовий" і силікат-
ний розплави [4] (рис. 1, а) тощо. Однак виключати можливість захоплення сингенетични-
ми включеннями у різних співвідношеннях фази незмішуваних розплавів, що виникли
внаслідок ліквації, також не можна. Необхідно отримати додаткові аргументи на користь
цього твердження.

Змога візуально фіксувати процес ліквації у мікрооб’ємах викликає оправдану довіру
до результатів її вивчення за включеннями у мінералах. Розглянемо фазові зміни у вклю-
ченнях лікваційного походження з фенокристалів плагіоклазу андезит-дацитових лав вул-
кана Каримський (Камчатка) [14]. Такі включення складені з газової фази, деякої кількості
плагіоклазу, що викристалізувався на стінках порожнини включення, і двох різною мірою
розкристалізованих стекол (рис. 1, г). Відношення об’ємів матриці і темних глобул, що
утворилися за рахунок незмішуваних розплавів, складає від 70 : 30 до 50 : 50. У процесі
нагрівання при 700–750 °C речовина глобул стає бурою, а згодом чорною і непрозорою,
скло матриці трохи буріє. Перші ознаки плавлення, що відбиваються у просвітлінні глобул
і матриці, з’являються біля 775–800 °C. Підвищення температури до 1080–1100 °C викликає
збільшення розміру глобул, а подальше нагрівання до 1250–1280 °C — зменшення. Зник-
нення межі розділу (глобулі розчиняються у матриці) відбувається за температури 1250–
1280 °C. В процесі зниження температури фазові зміни у включеннях йдуть у зворотному
порядку. Витримування включень у межах температурного інтервалу співіснування двох
розплавів (1280–775 °C) протягом восьми годин не призводить до утворення гомогенного
розплаву, в той час за температури ~ 1280 °C воно настає за три хвилини За результатами
електронно-зондового аналізу, скло матриці відповідає ріолітовому складу, а глобулі —
склу піроксенітового складу. Загартоване гомогенне скло включень за складом ідентичне
середньому андезитовому, по Делі.

Вперше явище ліквації магматичного розплаву зафіксував В. А. Калюжний [10] у
включеннях в фенокристалах плагіоклазу з гіалодацитів Закарпаття (рис. 1, б, в).

Експериментальні дослідження різних силікатних систем засвідчили існування ліквації
розплавів, що за хімічним складом і температурою можуть проявитися у природних маг-
мах. Співіснуючі фази здебільшого за складом відповідають сіалічному лужному алюмо-
силікатному і мафічному, що збагачений Fe, Mg, Ca і Ti. Е. Реддер [18] вважає, що "хоча
відносно малі зміни складу можуть ініціювати або пригнічувати розшарування розплаву
на дві незмішувані рідини і змінювати коефіцієнти розподілу елементів між ними, незмішу-
ваність розплавів експериментально встановлена у такому широкому інтервалі складу
порід, що вона може розглядатися типовою особливістю багатьох систем".

Проаналізовано велику кількість незмішуваних силікатних розплавів у вивержених
породах Землі і Місяця [18, 19]. На псевдопотрійній діаграмі Грейга їхні фігуративні точки
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займають великі поля [19]: розплави, виявлені у Місяці, розміщені поблизу співіснуючих
незмішуваних розплавів у системі лейцит — фаяліт — кремнезем, а більшість земних
вулканічних порід потрапляють в область, обмежену пунктирною лінією (рис. 2).

Петрологічні наслідки ліквації, виявленої за стабільною незмішуваністю розплавів у
включеннях, ще слід обґрунтовувати. У випадку прояву ліквації на ранніх стадіях еволюції
магми, яка, можливо, найімовірніша для лужних систем, вплив її на становлення гео-
логічного об’єкту може бути великим. Проте сліди фізичного розділення незмішуваних
розплавів можуть бути стерті наступною розкристалізацією. В одному з місячних ба-
зальтів ліквація проявилася на стадії, коли розплаву залишалось ~ 12 %, а в одному з
земних базальтів ліквація почалася, коли розплаву було не менше 44 % [19].

Оскільки склад сіалічних розплавів — продуктів ліквації магми — часто подібний до
складу гранітного розплаву, що утворився внаслідок фракційної кристалізації, то не ви-
ключена можливість формування частини земних гранітів у результаті процесу ліквації
магми [18, 19]. Виявлені деякі особливості хімічного складу таких утворень. Зокрема,
гранітний залишковий розплав, що виник внаслідок фракційної кристалізації, суттєво зба-
гачений фосфором, а сіалічний розплав, що сформувався у результаті процесу ліквації,
вміщує його в дуже малих кількостях, оскільки фосфор концентрується у фемічному
лікваті.

І, насамкінець, виявлені за включеннями процеси ліквації розплаву не слід беззасте-
режно переносити на відтворення умов формування геологічних об’єктів, оскільки
зовнішні чинники можуть як підсилювати чи навіть викликати процеси незмішуваності
розплавів, так і не давати можливості їм проявитися.

Кімберліти, лампроїти, карбонатити. Це своєрідні сімейства магматичних порід, склад
яких змінюється у широких межах. Всі вони — глибинні породи, що надходили у верхні
горизонти земної кори з великої глибини, як правило, по діатремах. Вже зібрано значний
фактичний матеріал за результатами дослідження флюїдних включень у різних мінералах
зазначених вище утворень.

Кімберліти. Розглянемо генетичні висновки, які випливають з результатів дослідження
флюїдних включень в алмазі та цирконі кімберлітів. Тривалий час у природних кристалах
алмазу дослідникам не траплялися флюїдні включення, хоча про їх знахідки (згодом вони
виявлялися хибними) стверджувалося не раз [19]. Підвищена увага до вивчення флюїдних
включень в алмазі кімберлітів є зрозумілою: алмаз — мінерал, велика глибина походжен-
ня якого майже не ставиться під сумнів. Високі РТ-параметри (950–1200 °C,  4,0–4,5 ГПа)
кристалізації алмазу отримують за асоціаціями мінералів, що у вигляді включень трапля-
ються у його кристалах. Зазвичай вони відповідають глибині, що орієнтовно становить
150–200 км, хоча обґрунтовується і глибина  670 км [28, 31]. Останнє значення  відповідає
межі розділу верхньої й нижньої мантії. Однак зафіксовані значення РТ-параметрів пара-
генетичних асоціацій мінералів не вказують на властивості мінералоутворювального
флюїду, що брав участь у кристалізації алмазу.

Відомості про материнське середовище кристалізації алмазу можна здобути і за
флюїдними включеннями у сингенетичних до нього мінералах. Проте довести їх сингене-

Рис. 2. Діаграма Грейга, на якій зображено область низь-
котемпературної незмішуваності у системі лейцит —
фаяліт — кремнезем (склад компонентів, %). З’єднувальні
лінії — характерний склад співіснуючих незмішуваних
розплавів, виявлених у місячних базальтах (зразки екс-
педицій "Аполлон-11", -12", -15"). Більшість земних
вулканічних порід потрапляють в область, обмежену
пунктирною лінією [19]
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тичність непросто: найвагомішим і однозначним критерієм сингенетичності, яким є
індукційні поверхні (псевдограні, індукційні ребра, грані тощо), не завжди можна скорис-
татися. Більше того, вивчати флюїдні включення не лише в алмазі, а й у сингенетичних до
нього мінералах надзвичайно важливо, оскільки: а) флюїдні включення в алмазі трапля-
ються надто рідко, вони мають дуже малі розміри, а отримані результати вивчення нале-
жать переважно до волокнистої відміни мінералу, що складає периферійну зону його
кристалів; б) при достатньо різкому зменшенні зовнішнього тиску (підйом магми й утво-
рення кімберлітових трубок) через велику різницю у міцності мінералів в одних випадках
відбувається повне або часткове руйнування флюїдних включень (утворення розтріска-
них включень), а в інших — вони залишаються незміненими. Реалізація останнього випад-
ку найбільш ймовірна для алмазу [19] — мінералу, що характеризується великими значен-
нями міцності на розрив.

Часткова втрата цілісності включень при розтріскуванні змінює первісну загальну
густину флюїду, що утримується у включенні. Ця зміна негативно впливає на реконст-
рукцію  РТ-параметрів  їх  консервації (у випадку гомогенізації розтрісканих включень
експлозивного типу у рідку фазу Тгом  включень до розтріскування була меншою, оскільки
густина флюїду внаслідок розтріскування включень дещо зменшилась), але одночасно
вона дуже інформативна, оскільки фіксує важливі зміни умов мінералоутворення.

Таким чином, найбільш повну інформацію про алмазоутворювальний флюїд мож-
на одержати, поєднуючи результати дослідження флюїдних включень в алмазі та сингене-
тичних з ним мінералах, зокрема цирконі кімберлітового типу. На сингенетичність остан-
нього з алмазом вказують: 1 — мікровключення алмазу, виявлені у цирконі, а у кристалах
алмазу — мікровключення циркону; 2 — в обох мінералах флюїдні включення подібні за

Порівняльна характеристика флюїдних включень в алмазі й цирконі кімберлітового типу
(без врахування включень зріджених газів) [8]

П р и м і т к а. В — тверді фази солей; G — газ, L — водний розчин; включення: П — первинні; В —
вторинні; Тгом — температура гомогенізації.

Характеристика флюїдних 
включень 

Алмаз Циркон 

Поширення Дуже рідкісні Рідкісні 
Розміри, мкм 0,1–0,5 Переважно  (10–20), до 40–50 
Наповнення, % від об’єму Немає даних Тип 1 (безводні, газо-тверді):  

В1–4 (85–90) + G(10–15);  
тип 2 (з водою):  
В(50–60) + L(30–35) + G(10–15); 
тип 3 (скло) (0–95) + G(5–100) 

Хімічний склад Карбонатитовий, водно-
кремнеземистий, водних 
розсолів. Детально вивчено [29, 
30, 32] 

Орієнтовні відомості: CaCO3 у 
включеннях типу 1 займає  
 50 % об’єму порожнини, 
багато Al, Si, Na, Ca, P, Cl, 
домішка S [6– 8] 

Температура гомогенізації (в 
рідину),   20 °C 

Немає даних Тип 1 — 890...920;  
тип 2 —  1050.  
Включення типу 1 і 2 
руйнуються, як правило, ще     
до Тгом;  
тип 3 — включення скла 
гетерогенного захоплення 

Динамічна в’язкість флюїду   "             " Низька, приблизно відповідає 
в’язкості води при 20 °C і 
атмосферному тиску [7] 

Генетичний тип  П Тип 1 — П, В;  
тип 2 — П (?), В;  
тип 3 — В 

Реакція включень на зміну 
зовнішніх РТ-умов 

Немає даних Включення типу 1 і 2 — 
розтріскані 

Кріометричні зміни  
флюїду, °C 

  "             " Водна фаза включень типу 2 
при охолодженні замерзає при –
50... –70 [8] 
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хімічним складом; 3 — карбонат, що складає основу вмісту флюїдних включень в алмазі й
цирконі, успішно використовується як материнське середовище при синтезі алмазу [16].

Обсяг інформації про властивості алмазоутворювального флюїду, отриманої за
флюїдними включеннями у цирконі, може бути значно більшим, ніж одержаної завдяки
вивченню алмазу (таблиця) [8]. Тут доречно згадати, що перші відомості про особливості
алмазоутворювального флюїду встановлені під час вивчення флюїдних включень у цир-
коні [7]. Нами передбачалось, що подібні включення розкристалізованого сольового (а не
силікатного) розплаву будуть виявлені у кристалах алмазу з кімберлітів і пропонувалось
використати їх склад для синтезу алмазу [6].

На результатах дослідження включень у цирконі ґрунтуються такі генетичні виснов-
ки. По-перше, збагачення алмазоутворювального флюїду водою відбулося ще до вине-
сення кристалів циркону і алмазу з глибин мантії у верхні горизонти земної кори, оскільки
у цирконі розтрісканими виявилися і безводні (тип 1) і водно-сольові (тип 2) флюїдні вклю-
чення (рис. 3). Різке підвищення концентрації води у цьому флюїді, найімовірніше, спро-
вокувало процеси, кінцевим результатом яких був викид мантійної речовини на поверх-
ню Землі [8].

По-друге, сольові розплави, законсервовані у флюїдних включеннях у цирконі, харак-
теризуються тими властивостями, які, згідно з геофізичними даними, має рідка фаза асте-
носферної зони Землі. Так, сольові розплави включень перебувають у рідкому стані за
відносно низьких значень температури (Тгом безводних сольових включень — 870–920 °C,
до розтріскування вона була меншою (трубка Коффіфонтейн, ПАР), Тгом включень з рідкою
водною фазою — 1050 °C (трубка Коффіфонтейн; розсипища району Жуніна, штат
Мату-Гроссу, Бразилія)), відзначаються високою електропровідністю (сольові, навіть без-
водні, розплави є іонними розчинами) та малою динамічною в’язкістю (близькою до в’яз-
кості води при 20 °C і атмосферному тиску) [7, 8].

Хімічний склад алмазоутворювального флюїду та його еволюція протягом тривало-
го геологічного часу перебування у рівновазі з мінеральними фазами визначають на-
явність, розподіл і еволюцію у кристалах різних домішкових центрів: (ОН)-–груп у гранаті,
цирконі, олівіні, алмазі, а також домішок Ni, Co, Cr, Fe та ін. в гранаті, алмазі тощо.

Надходження алмазу з РТ-області його стабільної кристалізації у верхні горизонти

Рис. 3. Розтріскані флюїдні включення в цирконі кімберлітового типу (трубка "Коффіфонтейн", ПАР):
а — первинне включення розкристалізованого сольового розплаву без фази водного розчину (тип 1).
Газова фаза (темна ділянка неправильної форми) займає інтерстиції між твердими фазами; б — первинне
(?) включення з водним розчином (тип 2). Оскільки газова фаза контактує з рідиною, то вона має форму
кульки. М-б — 10 мкм
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земної кори, на наш погляд, можливе також шляхом перенесення його потоком алмазоу-
творювального флюїду по системі пов’язаних між собою тріщин глибокого залягання,
оскільки він відзначається дуже малою динамічною в’язкістю. Необхідними умовами ре-
алізації такого механізму повинні бути: малі розміри кристаликів алмазу, висока темпера-
тура вмісних порід у період надходження флюїду з кристаликами алмазу і неможливість
алмазоутворювального флюїду розплавляти породи, по тріщинах яких вiн мігрував. Ос-
танній умові найкраще відповідає безводний сольовий розплав, що за хімічним складом
подібний до карбонатитового з включень в алмазі та цирконі (включення типу 1). Породи,
що зазнали впливу безводного сольового розплаву, повинні позначатися підвищеним
вмістом некогерентних елементів (Bа, Rb, Sr, Sc, Zr, Нf та легкі РЗЕ), оскільки вони виявлені
у складі флюїдних включень в кристалах алмазу. На кристалічних щитах такі потенційно
алмазовмісні породи будуть, найімовірніше, приурочені до зон глибинних розломів і вміщу-
ватимуть малі й дуже малі кристалики алмазу (хоча концентрація (г/т) їх може бути знач-
ною).

Унікальну знахідку розкристалізованих флюїдних включень з мікрокристалами алма-
зу (у включенні трапляється, як правило, один кристалик) у незвично великих кількостях
(до кількох сотень в одному шліфі) виявлено в гранатах з гранатових гнейсів району
Ерцґебірґе у Німеччині [33]. Автори дійшли висновку, що кристалики алмазу у флюїдних
включеннях є дочірніми фазами (5–10 % від об’єму), тобто вони викристалізувались з
флюїду включення (10–30 мкм). Останній розглядається як надкритичний флюїд СОН,
багатий калієм, натрієм і кремнеземом. Передбачається, що гранат в процесі метаморфізму
(> 4,5 ГПа, 1000 °C) у вигляді включень захоплював флюїд, з якого спочатку за високих
значень Р і Т викристалізовувався алмаз, а силікати — пізніше за нижчого Р, проте високої
Т. На наш погляд, оскільки в гранаті трапляються включення розкристалізованого розпла-
ву (силікати + апатит + рутил), що не завжди асоціюють з алмазом або псевдоморфозою
графіту по алмазу, то, ймовірно, мікрокристалики алмазу є не дочірніми фазами вклю-
чень, а ксеногенними.

Флюїдні включення газових компонентів в природних алмазах представлені вторин-
ними, оскільки трапляються лише у залікованих тріщинах, котрі проте не виходять на по-
верхню кристалів. Результати аналізів газу, добутого з кристалів алмазу шляхом їх дроб-
лення або нагрівання, тут не будуть обговорюватися.

Склад флюїдних включень газових компонентів в алмазах визначався за температу-
рою фазових переходів їх вмісту за від’ємних значень температури (кріометричне вивчен-
ня) та раман-спектроскопічним методом аналізу (КР-спектроскопія) [24]. Включення ви-
явлені у кристалах алмазу V і VII груп (за класифікацією Ю. Л. Орлова) з розсипищ Якутії.
За хімічним складом летких компонентів виділено три типи включень: вуглекислотно-
азотно-вуглеводневий; вуглекислотно-азотний; суттєво вуглеводневий. За агрегатним ста-
ном вміст всіх трьох типів включень відповідає рідині [24]. Ізохори N2, що знаходяться в
області значень РТ-параметрів стабільного росту алмазу, повинні мати густину, що знач-
но перевищує 1,0 г/см3.

Склад вторинних включень газових компонентів і РТ-умови їх консервації характери-
зують завершальний етап алмазоутворення. Заліковування тріщин у кристалах алмазу
відбувалося, ймовірно, в області РТ-умов його метастабільного росту.

Вуглець у формі газових сполук (СО2, СО, СН4), на думку багатьох дослідників, брав
участь у формуванні кристалів алмазу. Він забезпечував надходження вуглецю в алмазо-
утворювальний  флюїд  за   такими  схемами: СО2 + СН4 = 2С + 2Н2О; СО + Н2 = С + Н2О;
СН4 + 2СО = 3С + 2Н2О; 2Н2 + СО2 = С + 2Н2О; СН4 + О2 = С + 2Н2О.

Запропоновані [23] й інші схеми газових реакцій за участю  водню (2СО2 + 6Н2
СН4 + С + 4Н2О; 2СО + 4Н2  СН4 + С + 2Н2О; 3NO + 6H2  2NH3 + N + 3H2O), в результаті
яких утворюється вода. Методом ізотопного аналізу вуглецю виявлено значні коливання
вмісту ізотопів 12С і 13С в кристалах алмазу різних типів. Цю особливість пояснюють так: у
випадку надходження вуглецю в алмазоутворювальний флюїд з оксидів вуглецю (СО2, СО)
алмаз збагачений ізотопом 12С, а з гідридів — 13С.

Поява води в алмазоутворювальному флюїді, зафіксованому включеннями в алмазі
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і цирконі кімберлітового типу, очевидно, зумовлена згаданими вище реакціями газових
компонентів.

Лампроїти. Порівняно з іншими виверженими породами, лампроїти є рідкісними
утвореннями. За вмістом SiO2 вони можуть належати до ультраосновних/основних
(олівінові лампроїти) чи середніх (лейцитові лампроїти). Їхньою характерною рисою є
високий вміст калію і магнію. Лампроїтами до 1976 р. цікавилася невелика кількість міне-
ралогів і петрологів. Ставлення до цих екзотичних порід різко змінилося після відкриття
алмазоносних лампроїтів у Західній Австралії. Вони стали об’єктом детального вивчення,
зокрема — флюїдних включень у багатьох мінералах, оскільки є надзвичайно важливими
об’єктами у генетичному ракурсі [26, 27]. Вивчення скла згомогенізованих флюїдних вклю-
чень не показало суттєвої різниці між олівіновими (алмазоносними) і лейцитовими (прак-
тично неалмазоносними) лампроїтами. Олівін фенокристалів почав кристалізуватися за
температури, значно вищій від 1100 °C і тиску 400–600 МПа. Вкраплення лейцитових ламп-
роїтів почали кристалізуватися за температури понад 1100 °C, а мінерали основної маси — за
950–1100 °C. Вважається, що лампроїтова магма виникла внаслідок часткового плавлення
гарцбургітового мантійного субстрату у відновних умовах (буфер вуглець — вода) у
присутності багатого водою флюїду. За даними дослідження скла включень у ранніх міне-
ралах лампроїтів Західного Кімберлі, перші деривати магми, що є первісними для олівіно-
вих лампроїтів, відрізняються від аналогічних розплавів, первісних для лейцитових ламп-
роїтів, лише вищими значеннями концентрації Na2O, BaO і F. Подальша еволюція цих
первісних магм є однотипною.

За зміною складу скла включень у мінералах олівінових і лейцитових лампроїтів з
різних частин світу встановлено єдиний тренд: еволюція розплаву спрямована в сторону
збіднення його Al2O3, CaO, MgO, P2O5 і збагачення SiO2, FeO, BaO, TiO2, ZrO2, лугами. Все
це обумовило кристалізацію недосичених Al- або безалюмінієвих K-Ва-титанатів. Леткі
компоненти (F, Cl, CO2, N2 і H2O) відігравали важливу роль в еволюції первісних ламп-
роїтових магм. Вони призводили до появи сульфідного розплаву на самих ранніх етапах
або сольового — на самих пізніх.

Виявлені за флюїдними включеннями особливості еволюції магматичного розплаву
лампроїтів можуть бути додатковими критеріями, за якими їх відрізняють від інших подібних
до них порід.

Карбонатити. До типових карбонатитів зазвичай відносять такі карбонатні породи,
які комагматичні до лужних і первинно ультраосновно-лужних комплексів. Результати
вивчення включень у мінералах (олівіні, апатиті та ін.) карбонатитів вказують на широкий
діапазон значень температури та хімічного складу карбонатитутворювальних флюїдів.
Серед них присутні карбонатні розплави; різні водно-сольові флюїди, що містять карбо-
натні та силікатні компоненти; СО2 високої густини; водні розчини [19]. Такий набір флюїдів

Рис. 4. Ізохори включень чистої СО2, що гомогенізуються за
вказаних значень температури. Заштрихована область охоплює
значення, що відповідають умовам мінімальної температури на
піку метаморфізму, оцінені за результатами вивчення мінераль-
них асоціацій. Точки перетину наведених ізохор СО2 з областю
температури метаморфізму відповідають діапазону мінімальних
значень флюїдного тиску на піку метаморфізму [19]
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вказує, що карбонатити формуються внаслідок багатьох процесів, тобто мають складну
історію свого становлення. Не вдаючись до аналізу особливостей генезису карбонатитів і
пов’язаних з ними комплексів силікатних порід [1, 19], розглянемо декілька прикладів зна-
чущості результатів вивчення флюїдних включень у вирішенні цієї проблеми [19]. В апа-
титі карбонатитів Усакі (Західна Кенія) встановлено явище ліквації вмісту включення на
карбонатний і силікатний розплави. Повне розчинення силікатного розплаву в карбонат-
ному відбувається до 960 °C і в подальшому спостерігається гомогенний розплав. Зни-
ження температури викликає появу незмішуваних розплавів. Обґрунтовується [19], що
ійоліти і сьовіти є продуктами кристалізації співіснуючих незмішуваних розплавів.

В апатиті карбонатитів Васакі у Західній Кенії та Тороро у Східній Уганді виявлені
флюїдні включення, які містили за об’ємом дочірні кристали — 80 %, основна фаза яких
представлена нахколітом (NaHCO3), а також каліцинітом (KHCO3), піротином, галітом тощо.
Флюїдні включення карбонатитів Васакі ставали гомогенними у діапазоні 360–490 °C. Цікаво,
що включення гомогенізуються в газовій, рідкій фазах та з критичними явищами. Подаль-
ший нагрів включень супроводжується появою нової рідкої фази, об’єм якої досягає 5 %.
Нагрівання включень до 590–595 °C супроводжується розчиненням новоутвореної ріди-
ни (вона збагачена Na2CO3). У мінералах карбонатитів Тороро включення також містили
дочірні кристали нахколіту (орієнтовно 30 % об’єму), піротин та ін. Температура гомо-
генізації включень дорівнює 208-460 °C. У включеннях ніякого силікатного розплаву чи
крапель новоутвореної рідини не встановлено. Флюїди такого складу, ймовірно, брали
участь у формуванні метасоматично змінених порід (фенітів) в екзоконтакті карбонатито-
вих комплексів.

Метаморфічні породи. Основна мета вивчення флюїдних включень у метаморфічних
породах полягає у встановленні кореляції між флюїдами (збереженими у включеннях) і
РТ-умовами метаморфізму порід. Флюїдні включення у метаморфічних породах вияв-
лені у багатьох мінералах (гранат, піроксен, андалузит, дистен, силіманіт, корунд, польовий
шпат, скаполіт, тремоліт, кордієрит, карбонати, апатит, турмалін тощо), однак їх (а це пере-
важно вторинні включення) здебільшого вивчають у кварці. Кварц є невід’ємною складо-
вою метаморфічних порід: він бере активну участь у мінералоутворенні протягом всього
процесу їх формування. Кварц фіксує у вигляді флюїдних включень процеси прогресив-
ного і регресивного метаморфізму, проте обґрунтувати значення РТ-параметрів, за яких
у кварці захоплені ті чи інші типи включень, а також, що не менш важливо, порядок їх
консервації (за яким відтворюють еволюцію мінералоутворювального флюїду), непросто.

Однозначного способу вирішення цього завдання не існує. Найкращим доказом
єдності між флюїдом і мінералом метаморфічної породи є первинні флюїдні включення,
які зазвичай трапляються рідко. Використання вторинних флюїдних включень для реконст-
рукції умов формування метаморфічних (і не лише) порід ґрунтується хіба що на універ-
сальному твердженні: флюїди, які брали участь у кристалізації ранніх мінералів породи,
не можуть траплятися у більш пізніх мінералах, проте флюїди, за допомогою яких утворю-
валися пізні мінерали, можуть зберегтися у вигляді включень не лише в них, але й у більш
ранніх мінералах.

Для визначення відносного віку вторинних флюїдних включень пропонується ряд
критеріїв (зокрема, явище перенаповнення включень при перетині різновікових тріщин,
що заліковані різними флюїдами) [19]. Далі на конкретних прикладах будуть розкриті шля-
хи подолання деяких з цих перепон і отримання РТ-параметрів процесу метаморфізму.

Леткі компоненти у мінералах метаморфічних порід. Головними леткими компо-
нентами, що брали участь у формуванні метаморфічних порід, зазвичай є Н2О і CO2. У
деяких випадках у флюїдах переважають СН4, N2 або дуже рідко Н2S [3, 19, 25]. Одночасно
при цьому витримується закономірність: зі зростанням ступеня метаморфізму у флюїді
зменшується вміст Н2О. При формуванні гранулітів концентрація її складає менше 20 %
(мол. частка), а головним компонентом флюїду стає CO2 ± N2 ± СН4.

Відтворення РТ-параметрів процесів низького та середнього ступенів метаморфізму
переважно здійснюється за включеннями гетерогенного походження водного розчину
різної сольової концентрації і фази летких компонентів (як правило, серед них переважає
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один з них).
Реконструкція фізико-хімічних умов формування порід середнього і високого ступе-

ня метаморфізму за флюїдними включеннями зводиться до обґрунтування хімічного складу
і діапазону густини леткого компонента флюїду, що брав участь у кристалізації певного
мінерального парагенезису породи, і незалежно отриманих значень температури (рис. 4)
або тиску становлення цієї мінеральної асоціації. Іноді створюються умови безпосеред-
нього визначення за флюїдними включеннями значень і температури, і тиску мета-
морфічного процесу формування порід. Так, за умови високотемпературного мета-
морфізму порід внаслідок розвитку анатексису генеруються силікатні розплави. Вони у
вигляді включень консервуються у кварці, де поряд з ними трапляються флюїдні включен-
ня летких компонентів. Для таких випадків Тгом включень, що захопили силікатний роз-
плав, відповідає температурі його консервації, а точка на ізохорі леткого компоненту при
цьому значенні температури — тиску мінералоутворювання [25].

Потоки СО2 флюїду. З метаморфічними породами пов’язані різні родовища корис-
них копалин. Зокрема, серед них трапляються і родовища золота. У таких об’єктах золото-
носні кварцові жили настільки тісно пов’язані з геохімічними і тектонічними умовами
становлення асоціюючих з ними метаморфічних комплексів порід, що умови відкладання
золота і утворення мінеральних асоціацій зеленокам’яних порід вважаються ідентичними:
вони відбувалися за участю одних і тих же мінералоутворювальних флюїдів. Ці усталені і
добре обґрунтовані погляди зазнають певної деталізації, оскільки з’являються нові спосте-
реження і факти [5]. Це стосується, передовсім, способу і джерела надходження золота у
гідротермальну систему родовищ.

На Майському родовищі високопробного золота (золото-малосульфідно-кварцовий
тип, Голованівська шовна зона Українського щита (УЩ)), що сформувалось у подібній до
зазначеної вище геологічній обстановці, виявлено наслідки впливу на золотовмісний кварц
потокiв СО2-флюїду. Вплив аналогічних потоків СО2-флюїду встановлений також при фор-

Рис. 5. Середній вміст летких компонентів (H2O, Cl, F, S) у магматичних розплавах з різних геоди-
намічних обстановок [17]: 1 — ультраосновні і основні розплави (SiO2 — 40–52); 2 — розплави
середнього складу (SiO2 — 50–63); 3 — розплави кислого складу (SiO2 > 63 %). Геодинамічні обстанов-
ки: І — спредінгові зони океанічних хребтів і задугових басейнів; ІІ — океанічні гарячі точки; ІІІ —
субдукційні зони острівних дуг; IV — субдукційні зони активних континентальних окраїн; V — внутрішні
континентальні рифти і гарячі точки
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муванні петалітових, сподумен-петалітових пегматитів Шполяно-Ташлицького рудного
району (Кіровоградський геоблок УЩ). Вони відзначаються великим діапазоном значень
температури та тиску, який можна отримати за умови різної швидкості флюїдного потоку:
мала швидкість призведе до падіння його температури і тиску, велика — до проявлення їх
максимальних значень. На Майському родовищі останні спричинили плавлення і розтріску-
вання зерен золота, на літієвих пегматитах — плавлення піротину, утворення сульфідного,
силікатного і карбонатного розплавів, які не змішуються між собою. РТ-параметри пото-
ку СО2-флюїду на Майському родовищі золота досягали  1112 ± 7 °C і  820 ± 120 МПа на
апоскарнових кварцитах, генетично пов’язаних зі сподумен-петалітовими родовищами
Кіровоградського блоку УЩ —  (1180... 1240) °C і  870 МПа. Присутність включень скла
у кварці апоскарнових кварцитів свідчить про велику швидкість їх остигання, а отже і про
малу масу породи, нагрітої до високої температури ( 970 ± 20 °C) консервації таких вклю-
чень.

Джерелом надходження потоків СО2-флюїду були продукти дегазації основної/ульт-
раосновної магми, глибина утворення яких перевищила (ймовірно, значно) 30 км або
гарячі точки Землі.

Є підстави [5] стверджувати, що потоками СО2-флюїду у водний розчин верхніх гори-
зонтів земної кори могло надходити золото та інші компоненти. У таких гідротермальних
родовищах при мантійному походженні золота, СО2 та інших компонентів у мінерало-
утворювальному флюїді доля метеорної і метаморфогенної води буде основною.

На генетичний зв’язок рудних жильних утворень з магматичними осередками вказу-
валося вже здавна і не раз, але його обґрунтування базувалося на загальних міркуваннях.
Ще М. В. Ломоносов пов’язував утворення рудних жил "з діяльністю комплексних роз-
чинів, що складаються з проникаючих на глибину поверхневих вод, та їх мінералізацією
потоками глибинних газів" [22].

Важливий генетичний висновок випливає також з механізму утворення карбонатно-
го розплаву, що здійснюється за схемою: Ca(Mg, Fe)[Si2O6] (саліт) + 2CO2  Ca(Mg,
Fe)[CО3]2 (розплав) + 2SiO2 (кварц) у кварці апоскарнового кварциту (петалітові, споду-
мен-петалітові пегматити Кіровоградського геоблоку УЩ). Слід особливо наголосити, що
флюїдні включення, які "прилипли" до краплеподібних виділень карбонату, представлені
рідким розчином N2 з великим значенням вмісту CO2. Збільшення вмісту N2 у флюїді
"прилиплого" до карбонатної краплі включення зумовлено тим, що основна частина CO2
була задіяна в утворенні карбонатного розплаву і N2 як домішка у первісному СО2-флюїді
в наступному став основним компонентом флюїду, що прилип до карбонатного утворен-
ня. Різка зміна складу флюїду (а вона однозначно фіксується кріометричними досліджен-
нями відповідних включень) підтверджує вказаний спосіб виникнення карбонатного роз-
плаву під дією потоків високотермобаричних СО2-флюїдів. Таким чином, підтверджується
існуюча думка про можливість утворення карбонатних магматичних, але не інтрузивних
порід.

Ще один приклад впливу високотермобаричного флюїдного потоку на зміну
первісних мінеральних асоціацій. Утворення дрібнозернистої кварц-альбіт-петалітової
породи петалітових, сподумен-петалітових пегматитів Шполяно-Ташлицького рудного
району пов’язується з дією потоку СО2-флюїду: первинні включення рідкого СО2 (0,88–
0,91 г/см3) виявлені у зернах кварцу з мікровключеннями петаліту [5]. Заміщення споду-
менових пегматитів магматичного походження (встановлено за первинними включення-
ми у хризоберилі ендоконтактових зон пегматитових тіл) відбулося за схемою: LiAl[Si2O6]
(сподумен) + 2SiO2 (кварц)  LiAl[Si4O10] (петаліт) при РТ-параметрах, близьких до
потрійної точки "петаліт — сподумен — -сподумен" РТХ-діаграми літієвих мінералів з
кварцом, що становлять 680 °C і 410 МПа.

Леткі компоненти (Н2О, Cl, F, S, CO2) у силікатних магмах різних геодинамічних
обстановок. З силікатними магматичними розплавами пов’язані родовища різних корис-
них копалин, тому виявити причинні зв’язки між ними — одне з завдань петрології. Леткі
компоненти у багатьох випадках є основним критерієм такої кореляції.

Специфіку розподілу летких компонентів у магматичних розплавах різних геоди-
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намічних обстановок встановлено  на основі узагальнення великого фактичного ма-
теріалу — більше 3400 аналізів хімічного складу скла гомогенних включень у мінералах
різних порід та загартованого скла вулканічних порід дна океанів і морів [11, 17]. Середні
значення вмісту деяких летких компонентів у магматичних розплавах різних геодинамічних
обстановок представлено на рис. 5. Варіації концентрації летких компонентів у таких маг-
мах визначаються процесами їх диференціації і залежать від мінерального складу мантійних
джерел цих магм. Встановлено залежності вмісту летких компонентів від концентрації
калію, фосфору і магнезіальності базитових магм різних геодинамічних обстановок [11].

На декількох прикладах проілюструємо зв’язок між насиченістю леткими компонен-
тами магм різного складу і приурочених до них родовищ корисних копалин.

З базальтами субдукційних зон острівних дуг, активних континентальних окраїн, кон-
тинентальних рифтів і гарячих точок, що відзначаються найбільшим вмістом сірки, пов’язані
родовища колчеданних і сульфідних руд [17].

Гранітоїди (крупнозернисті порфіроподібні граніти, граніт-порфіри, кварцові порфіри)
масивів Шерлової Гори і Адун-Челону (Забайкалля, РФ), хоча і відрізняються корисною
мінералізацією, все ж формувались із аналогічних магм, збагачених водою за близьких
значень температури, які за Тгом включень складають 690–630 °C [12]. Нагадаємо, що з
першим пов’язане відоме грейзенове родовище з берилом, топазом, вольфрамітом, каси-
теритом, арсенопіритом, молібденітом та ін., а з другим — не менш відомі камерні пегма-
тити з топазом, флюоритом, аквамарином. Зазначені відмінності у корисній мінералізації
обох масивів визначаються неоднаковим рівнем ерозійного зрізу. На Шерловогорському
масиві він розкрив лише апікальну, приконтактову частину його кулеподібного склепіння,
а на Адун-Челонському — захопив глибші горизонти. Автором зроблено припущення
про наявність на глибших горизонтах Шерловогорського масиву камерних пегматитів,
подібних до Адун-Челонських.

Спостерігається кореляція між водонасиченістю гранітної магми та пов’язаним з
нею зруденінням. Прогнозування родовищ вольфраму і молібдену грейзеножильної руд-
ної формації, за Ф. Г. Рейфом і Є. Д. Бажеєвим [20, 21], ґрунтується на їхньому зв’язку із
гранітними масивами, початковий вміст води у магматичному розплаві яких дорівнював
або перевищував 4 % від маси. Це значення встановлено на основі емпіричних залежнос-
тей, виявлених за включеннями розкристалізованих магматичних розплавів у нерудонос-
них (ординарних) і рудоносних гранітах Забайкалля і Центрального Казахстану. В ординар-
них масивах, які кристалізуються за 930–715 °C, вміст води орієнтовно становить 2,5 %.

Автори вважають, що в мезо- і гіпабісальних умовах магматичні розплави, початко-
вий вміст води в яких не перевищує 2 % від маси, виділяють магматичний дистилят, який
лише розсіюється по всьому об’ємі інтрузивного тіла, консервуючись у міжзерновому
просторі граніту. У випадках із магматичним розплавом, вміст води в якому дорівнює або
перевищує 4 % від маси, відбувається винесення магматичного дистиляту із об’єму інтру-
зиву у вигляді концентрованих водно-сольових потоків, відкладання рудної речовини із
яких і формує родовище. Інтенсивні водно-сольові потоки різної сольової (здебільшого
NaCl) концентрації (від водних розсолів до розплав-розсолів) зафіксовані в гранітних маси-
вах, збагачених водою до 5–6 %. Вони є залишковими низькотемпературними порціями
збагачених хлором розплавів [2].

Висновок. Чималі зусилля і копітка праця є невеликою платою за ту різнобічну гене-
тичну інформацію, яка отримується в процесі дослідження флюїдних включень у мінера-
лах. Вона, по суті, будується на знанні хімічного складу, агрегатного стану, густини та
інших параметрів флюїду включення та РТ-параметрів його консервації. Оскільки гірська
порода протягом тривалої геологічної історії зазнає впливу безлічі процесів мінералоу-
творення, що різняться за температурою, тиском, хімічним складом пов’язаних з ними
флюїдів, то відтворення умов їх прояву стає нелегкою справою. Отримана за включення-
ми інформація вимагає врахування структурних, магматичних, тектонічних та інших чин-
ників формування геологічних об’єктів. Результати дослідження флюїдних включень у
мінералах, зрозуміло, не розв’язують всіх геологічних проблем, проте у багатьох випадках
така інформація може бути визначальною. Це міркування у даній роботі домінувало при
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відборі прикладів для реконструкції умов формування магматичних і метаморфічних порід
за флюїдними включеннями у мінералах. Існує ще багато геологічних об’єктів, для яких
результати вивчення флюїдних включень з метою пізнання різних аспектів їхнього генези-
су є доцільними.

1. Базарова Т. Ю., Бакуменко И. Т., Костюк В. П. и др. Магматогенная кристаллизация по данным
изучения включений расплава. — Новосибирск: Наука, 1975. — 232 с.

2. Бакуменко І. Т. Флюїдні режими магматичного мінералоутворення (за результатами вивчення вклю-
чень у мінералах) // Мінерал. зб. — 2001. — 50, вип. 1. — С. 61–74.

3. Взаимодействие флюид–порода при метаморфизме / Под ред. Дж. Уолтера, Б. Вуда. — М.: Мир,
1989. — 248 с.

4. Возняк Д. К., Галабурда Ю. А., Легкова Г. В. и др.  Об условиях образования кварцевого порфира
с. Рудня Осошня (северо-запад Украинского щита) // Минерал. журн. — 1982. — 4, № 6. — С. 83–94.

5. Возняк Д. К., Глеваський Є. Б., Крамар О. О., Павлишин В. І. Про походження високотермобарич-
них потоків рідкого CO2-флюїду і пов’язаного з ними ендогенного мінералоутворення (на прикладі
центральної частини Українського щита) // Геохімія та екологія. — 2005. — Вип. 10 (у друцi).

6. Возняк Д. К., Квасница В. Н. Магматические солевые расплавы и алмазообразование // Минерал.
журн. — 1992. — 14, № 4. — С. 62-65.

7. Возняк Д. К., Квасница В. Н., Харькив А. Д. и др. Первая находка включений раскристаллизованного
солевого магматического расплава в кристаллах циркона из кимберлитов // Там же. — 1988. — 10,
№ 4. — С. 15–22.

8. Возняк Д. К., Квасница В. Н. Флюидные включения в алмазе и цирконе кимберлитов: их вклад в
восстановление РТХ-параметров среды кристаллизации алмаза = Fluid inclusions in diamond and zircon
from kimberlites: their contribution to restoration of РТХ-parameters of the diamond crystallization
medium // Минерал. музей. Mineral. Museums. — СПб., 2005. — С. 215–218.

9. Калюжний В. А. Методи вивчення багатофазових включень у мінералах. — К.: Вид-во АН УРСР,
1960. — 168 с.

10. Калюжный В. А. Оптические и термометрические исследования включений стекла в фенокристал-
лах гиалодацитов Закарпатья // Докл. АН СССР. — 1965. — 160, № 2. — С. 438–441.

11. Коваленко В. И., Наумов В. Б., Ярмолюк В. В., Дорофеева В. А. Летучие компоненты (H2O, CO2, Cl,
F, S) в базитовых магмах по данным изучения расплавных включений и закалочных стекол различ-
ных геодинамических обстановок // Петрология. — 2000. — 8, № 2. — С. 131–164.

12. Косухин О. Н. Особенности генезиса гранитоидов Шерловогорско-Адун-Челонского района (по
данным изучения включений в минералах) // Геология и геофизика. — 1980. — № 4. — С. 18–26.

13. Косухин О. Н., Бакуменко И. Т., Чупин В. П. Магматический этап формирования гранитных пегма-
титов // Тр.  Ин-та геологии   и   геофизики  СО  АН СССР. — Новосибирск: Наука, 1984. — Вып.
476. — 136 с.

14. Красов Н. Ф., Клокьятти Р. Ликвация силикатного расплава и ее всевозможная петрогенетическая
роль по данным изучения расплавных включений // Докл. АН СССР. — 1979. — 248, № 1. — С. 201–
204.

15. Леммлейн Г. Г. Классификация жидких включений в минералах // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. —
1959. — 88, № 2. — С. 137–143.

16. Литвин Ю. А., Жариков Э. А. Экспериментальное моделирование генезиса карбонат-силикатных
расплавов при 5–7 ГПа и 1200–1570 °C // Докл. РАН. — 2000. — 372, № 6. — С. 808–811.

17. Наумов В. Б., Коваленко В. И., Ярмолюк В. В., Дорофеева В. А. Концентрация летучих компонентов
(H2O, Cl, F, S, СО2) в магматических расплавах различных геодинамических обстановок // Геохи-
мия. — 2001. — № 1. — С. 555–564.

18. Рёддер Э. Ликвация силикатных магм // Эволюция изверженных пород. — М.: Мир, 1983. — С. 24–
66.

19. Рёддер Э. Флюидные включения в минералах: В 2 т. — М.: Мир, 1987. — Т. 1. — 558 с.; Т. 2. — 632 с.
20. Рейф Ф. Г. Механизм формирования редкометальных рудно-магматических систем // Магматичес-

кие комплексы и рудные месторождения Забайкалья. — Улан-Удэ: БФ СО АН СССР, 1986. — С. 53–
61.

21. Рейф Ф. Г., Бажеев Е. Д. Термобарогеохимические критерии рудоносности гранитных интрузий
как основа локального прогнозирования W-Mo оруденения // Джидинский рудный район. — Ново-
сибирск: Наука, 1984. — С. 133–137.

22. Смирнов В. И. Плутонизм и нептунизм в развитии учения о рудных месторождениях. — М.: Наука,
1987. — 93 с.

23. Соловьева Л. В., Егоров К. Н., Макарова М. Е. и др. Мантийный метасоматизм и плавление в глубинных
ксенолитах из трубки Удачная, их возможная связь с алмазо- и кимберлитообразованием // Геология и
геофизика. — 1997. — 38, № 1. — С. 172–193.

24. Томиленко А. А., Чепуров А. И., Пальянов Ю. Н. и др. Летучие компоненты в верхней мантии (по
данным изучения флюидных включений) // Там же. — 38, № 1. — С. 276–285.

25. Томиленко А. А., Чупин В. П. Термобарогеохимия метаморфических комплексов // Тр. Ин-та
геологии и геофизики СО АН СССР. — Новосибирск: Наука, 1983. — Вып. 524. — 201 с.

26. Шарыгин В. В. Физико-химические особенности кристаллизации лампроитов по данным изучения
включений расплава в минералах: Дис. в виде науч. докл. … канд. геол.-минерал. наук. — Новоси-

ВОЗНЯК Д. К.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2005. — 27, № 3 115

бирск, 1997. — 48 с.
27. Шарыгин В. В. Эволюция лампроитов по расплавным включениям в минералах // Геология и геофи-

зика. — 1997. — 38, № 1. — С. 136–137.
28. Hutchison M. T., Hursthouse M. B., Light M. E. Mineral inclusions in diamonds associations and chemical

distinctions around the 670-km discontinuity // Contribs Mineral. and Petrol. — 2001. — 142, No 1. —
P. 119–126.

29. Israeli E. S., Harris J. W., Navon O. Brine inclusions in diamonds: a new upper mantle fluid // Earth and
Planet Sci. Lett. — 2001. — 187. — P. 323–332.

30. Israeli E. S., Harris J. W., Navon O. Fluid and mineral inclusions in cloudy diamonds from Koffifontein,
South Africal // Geochim. et cosmochim. acta. — 2004. — 68, No 11. — P. 2561–2575.

31. Kaminsky F. U., Zakharchenko O. D., Davies R. et al. Superdeep diamonds from the juina area, Mata
Grosso State, Brasil // Contribs Mineral and Petrol. — 2001. — 140, No 6. — P. 734–753.

32. Shrauder M., Navon O. Hydrous and carbonatic mantle fluid in fibrous diamonds from Jwaneng, Botswa-
na // Geochim. et cosmochim. аcta. — 1994. — 58, No 2. — Р. 761–771.

33. Stºkhert B., Duyster J., Trepmann C., Mossone H.-J. Microdiamond daughter crystals precipitated from
supercritical COH-silicate fluid included in garnet, Erzgebirge, Germany (Institut f¿r Geologie, Mineralogie
und    Geophysik,  Ruhr-Universit³t D-44801   Bochum,   Germany) // Geology. — 2001. — 29, No 5. —
Р. 391–394.

Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ   Надійшла 26.05.2005

РЕЗЮМЕ. Приведены примеры успешного использования результатов исследования флюидных вклю-
чений в минералах магматических и метаморфических пород при реконструкции условий их генезиса
и связанных с ними месторождений полезных ископаемых. Использованы результаты авторского иссле-
дования флюидных включений в минералах разных геологических объектов.

SUMMARY. The paper shows some examples of successful applications of the studies of fluid inclusions in
minerals of magmatic metamorphic rocks when reconstructing the conditions of their genesis and associated
mineral deposits. The author has also used results of personal studies of fluid inclusions in minerals of different
geological objects.

ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛЮЇДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ
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Изучены спектроскопические свойства акцессорного циркона архейских магматических пород Сред-
неприднепровского и Приазовского мегаблоков, кластогенного циркона из палеопротерозойских мета-
осадочных пород криворожской и ингуло-ингулецкой серий. Полученная информация о распределе-
нии оптически активных центров в цирконе может быть использована при изучении петрогенезиса
магматических пород и для расчленения раннедокембрийских осадочно-вулканогенных толщ.

Вступление. При геолого-петрогенетических исследованиях раннедокембрийской зем-
ной коры и решении вопросов прогноза и поисков полезных ископаемых в пределах раз-
вития гранит-зеленокаменных областей Украинского щита (УЩ) наряду с петрологичес-
кими, геохронологическими и геохимическими характеристиками пород становится не-
обходимым изучение тонких конституционных особенностей породообразующих и ак-
цессорных минералов, но "не разобщено и не как самоцель, а … с учетом конечной
задачи: полной расшифровки всей истории данного минерального комплекса как геоло-
гического объекта" [17].

Наиболее подходящий объект таких исследований — циркон — широко распростра-
ненный акцессорный минерал, отличающийся высокой устойчивостью в условиях мета-
морфизма и гипергенеза [10, 14]. Он достаточно хорошо изучен спектроскопическими
методами (электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), рентгено- (РЛ) и фотолюми-
несценции (ФЛ)), которые дают ценную информацию о типах и концентрации примесных
и собственных дефектов [6, 7, 9, 13, 18, 19]. Примесные дефекты образуют парамагнитные
центры и центры люминесценции на ионах Ti3+, Fe3+, Y3+, TR3+, Hf3+, Nb5+ и др. Их распре-
деление в цирконе имеет большое значение, например, при изучении формационной и
фациальной принадлежности вмещающих пород. Но наиболее важная информация гене-
тического плана, по нашему мнению, заключена в образовании и распределении вакан-
сионных и зарядовых собственных дефектов на кремнекислородных тетраэдрах — глав-
ных структурных мотивах циркона. Как показано в работах [6, 13], в качественном составе
и концентрации ион-радикальных центров типа SiOm

n– отражаются основно-щелочно-
кислотные свойства материнских пород, а также уровень насыщения их кремнеземом и
щелочами.

Цель работы — исследование кристаллохимической и генетической информативно-
сти спектров ФЛ циркона магматических пород и оценка перспектив их использования
для возрастной корреляции и стратификации магматических и метаосадочных пород (на
примере Среднеприднепровского мегаблока).

Объекты исследования — мономинеральные фракции кристаллов циркона из раз-
новозрастных архейских гранитоидов разных генетических типов и габбро Среднеприд-
непровского и Приазовского мегаблоков, которые достаточно хорошо охарактеризованы
изотопно-геохимическими и петрологическими данными [1–4, 15, 20]. Гипабиссальные
интрузивные породы представлены метапорфирами соленовской свиты (Верховцевская
зеленокаменная структура (ЗC), пр. 87-514); мезаабиссальные — кварцевыми диоритами
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сурского комплекса (Вольнохуторский массив, пр. 87-554), габбро-норитами Софиевской
ЗС (пр. 93-4), плагиогранитами саксаганского комплекса (пр. 86-1, 86-2, 86-79, 86-83, 86-336,
86-356, Саксаганский массив); граниты корового генезиса — галещинскими * (Кремен-
чугский р-н, пр. 86-25) и анновскими* гранитами (Восточно-Анновская полоса, пр. 87-232
и 87-587). Из пород обиточненского комплекса Приазовского блока изучены габбро (Еле-
новский массив, пр. 2128) и гранодиориты (Центрально-Обиточненский массив, пр. 99-
25б).

Кластогенный циркон в коллекции представлен монофракциями циркона из палео-
протерозойских метаосадочных пород ингуло-ингулецкой и криворожской серий — из
кварцитов родионовской свиты (пр. 86-8); кварцитов скелеватской свиты в Кременчуг-
ском районе (пр. 86-16 и 87-60), Саксаганской синклинали (пр. 86-200), Восточно-Аннов-
ской полосы (пр. 86-60) и Высокопольской структуры (пр. 87-222); метапесчаников глее-
ватской свиты (скв. "Спутник", пр. 87-568) и кварцитов волчанской толщи Орехово-Павло-
градской структуры (пр. 99-164).

Размер изученных индивидов циркона можно отнести к одному классу — < 1 мм с
такими вариациями: 0,3  0,5 мм — из гранитоидов сурского комплекса; 0,1  0,3 — из
саксаганских плагиогранитов; 0,3  0,7 — из галещинских и анновских гранитов.

По цвету и прозрачности кристаллы акцессорного циркона перечисленных выше
комплексов пород существенно различаются между собой.

Циркон сурского комплекса светло-розовый и преимущественно идеально прозрач-
ный, имеет гладкие грани со стеклянным блеском. Понижение степени прозрачности
некоторых индивидов из метапорфиров и диоритов согласуется с их трещиноватостью и
микроблоковым строением.

Густо окрашены в светло-коричневый цвет полупрозрачные кристаллы циркона из
галещинских и анновских гранитов. Поверхность их граней также гладкая, но несет на себе
следы дефектов, связанных с неоднородностью внутреннего строения индивидов, кото-
рая макроскопически выражается в непрерывно заливчатом характере пятнистости и
связана с наличием многочисленных твердофазных включений. Для некоторых крупных
кристаллов (пр. 86-25) характерна блочная трещиноватость и внутренняя неоднородность
в виде скоплений многочисленных мелких кристалликов циркона.

Многообразие оттенков коричневого цвета (от коричневого до желто-коричневого и
коричневого с красным рефлексом) разной густоты свойственно кристаллам циркона из
плагиогранитов саксаганского комплекса. Для них же установлена внутренняя неодно-
родность в виде очень тонкой полифазной зональности с четкими контурами. Наблюдает-
ся прямая зависимость между степенью прозрачности кристаллов и их трещиноватос-
тью. Обычно поверхность граней слабопрозрачных индивидов сильно изрезана глубоки-
ми трещинами, развитыми, как правило, вдоль линий тонкой ритмичной зональности.

Общая морфологическая особенность индивидов циркона изученных комплексов
пород — гиацинтовый тип кристаллов призматического габитуса короткостолбчатого
облика с преобладающим развитием граней {100}. Кроме того, в гранитоидах сурского
комплекса распространены изометричные кристаллы циркона дипирамидального габи-
туса, а для пород саксаганского комплекса, галещинских и анновских гранитов весьма
характерны коротко-, средне- и удлиненнопризматические кристаллы,  часто остроконеч-
ные из-за преобладания граней дитетрагональной бипирамиды {311}.

Методы изучения. Регистрация спектров ФЛ отдельных кристаллов из монофракций
циркона осуществлялась в диапазоне 400–800 нм при УФ-возбуждении (= 365 нм) и
температуре 300 K на микроспектрофлюориметре, функциональными узлами которого
служат люминесцентный микроскоп "Люмам" и монохроматор МУМ-1 с дифракцион-
ной решеткой 600 штр/мм. Линейная дисперсия прибора — 3,2 нм/мм.

Для идентификации парамагнитных ион-радикальных центров, фиксируемых в ФЛ,
использовался метод ЭПР. Спектры ЭПР порошковых образцов циркона (< 0,5 мм) снима-
лись на серийном спектрометре РЭ-1306 при комнатной температуре в трехсантиметро-

__________________
          *Предложены к выделению новых стратиграфических подразделений.
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вом диапазоне длин волн.
ИК-спектры поглощения цирконов получены на спектрофотометре UR-20 в области

400–1400 см–1 с использованием стандартной методики таблеток с KBr.
Состав примесей и твердофазных включений изучался на растровых срезах тех же

кристаллов циркона, что и в случае ФЛ, с помощью метода электронно-зондового анали-
за на микроанализаторе JCXA-733 фирмы JEOL (Япония) по стандартным методикам.

Результаты эксперимента. Цвет ФЛ цирконов — желтый (разных оттенков), корич-
невый и голубой. В спектрах ФЛ кристаллов фиксируются, как правило, две-три широкие
полосы излучения сmax = 450, 540 и 610 нм. Проведенные ЭПР исследования, с учетом
литературных данных [6, 7, 18], свидетельствуют о том, что полосы ФЛ изученных крис-
таллов связаны со следующими ион-радикальными центрами: 450 нм — с центром SiO4

3–

с  зарядовой  компенсацией  за  счет   ОН–-групп  (gх = 2,0035 ± 0,0005, gy = 2,0096 ± 0,0005,
gz = 2,0327 ± 0,0005); 540 нм — с SiO2

– (дивакансия кислорода, gх = 1,9960 ± 0,0005,
gy = 1,9927 ± 0,0005, gz = 2,0052 ± 0,0005); 610 нм — с SiO3

3– (вакансия кислорода,
g = 2,0003 ± 0,0005, g|| = 2,0018 ± 0,0005).

В спектрах ФЛ цирконов фиксируются такие линии и полосы излучения примесных
центров: на редкоземельных ионах Dy3+ — линии в области 470–490 нм (4F9/2  6H15/2) и
565–585 нм (4F9/2  6H13/2); Tb3+ — 450–460 нм (5D3 

7F3) и полосы тетраэдрически коор-
динированных ионов Fe3+ (сmax = 740–745 нм). В спектрах ЭПР изученных кристаллов
циркона, кроме радикальных центров, наблюдаются слабые сигналы в диапазоне g-фак-
тора,   равного 4,3,   которые принадлежат   примесям  ионов Fe3+, и g = 1,9545 ± 0,0005,
g|| = 1,9705 ± 0,0005 — от Ti3+ (гетеровалентный изоморфизм Ti3+  Zr4+).

Для количественной характеристики ФЛ отдельных кристаллов циркона исполь-
зовались соотношения значений интенсивностей полос ион-радикальных центров —
SiO2

–/SiO4
3– и SiO2

–/SiO3
3–. Диапазон изменения и средние значения этих параметров,

установленные для серии кристаллов из одной пробы (10–20 шт.) каждой петрохимичес-
кой разновидности пород, приведены в таблице. Анализ интенсивностей линий излуче-
ния редкоземельных ионов произведен по субъективно выбранной шкале с градациями
"очень низкая", "низкая", "высокая" и "очень высокая", которая качественно отражает
относительную их концентрацию (таблица). Например, относительная концентрация цент-
ров на ионах Dy3+ в кристаллах, интенсивность линий излучения которых "очень низкая",
примерно в 10 и 20 раз ниже, чем в кристаллах с градацией "высокая" и "очень высокая"
соответственно.

Можно выделить три типа спектров ФЛ в зависимости от их конфигурации и значе-
ний параметров, обусловленных конкретным распределением полос и линий излучения
электронно-дырочных центров примесно-вакансионной природы (рис. 1). Количество

Рис. 1. Типы спектров ФЛ (300 K) цирконов: I — из
метапорфиров и габбро-норитов (Ia — с высоким со-
держанием центров ФЛ на редкоземельных ионах), Ib —
из гранодиоритов; II — из саксаганских плагиогранитов
(IIa — из зон контакта с амфиболитами, IIb — из зон
гранитизации); III — из галещинских и анновских гра-
нитов (IIIa — с включениями фаз реликтового циркона
пород первичного субстрата)
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выделенных типов спектров ФЛ — три — соответствует числу изученных комплексов
гранитоидов: сурского и саксаганского, а также галещинских и анновских гранитов. Необ-
ходимость выделения подтипов спектров ФЛ циркона возникла в связи с некоторыми
изменениями конфигурации спектров и значений спектроскопических параметров для
разных индивидов, отобранных из одной и той же пробы.

Тип І спектра ФЛ присущ кристаллам циркона с яркой светло-желтой ФЛ из метапор-
фиров соленовской свиты (пр. 87-514) и кварцевых диоритов сурского комплекса (пр. 87-
554, таблица). Спектр характеризуют две высокоинтенсивные полосы излучения центров
SiO2

– и SiO3
3–. Полоса SiO4

3– (450 нм) едва заметна или практически отсутствует. Значение
параметра SiO2

–/SiO3
3– изменяется от 2,0 до 6,4, а SiO2

–/SiO4
3– — от 3,3 до 22. Интенсив-

ность линий излучения редкоземельных ионов Dy3+ и Tb3+ в спектрах ФЛ І типа  варьирует
в широких пределах. Для кристаллов с "очень высокой" интенсивностью линий Dy3+ и
Tb3+ был выделен подтип Іа спектра ФЛ.

Кристаллы циркона из кварцевых диоритов (пр. 87-554) отличаются от таковых из
метапорфиров (пр. 87-514) значительной трещиноватостью и блочным строением. Под
люминесцентным микроскопом замечено, что отдельные блоки кристаллов излучают
желтый цвет различных оттенков, а некоторые — голубой. Люминесценция голубого
цвета наблюдается примерно у трети индивидов из пробы кварцевых диоритов. В их спе-
ктрах ФЛ фиксируются интенсивные полосы излучения собственных дефектов типа SiO4

3–

(полоса 450 нм), заметно изменяющие конфигурацию спектров типа І, что стало причи-
ной для выделения последних в подтип Іb. Кристаллам циркона со спектрами Іb свойст-
венны другие значения параметров ФЛ SiO2

–/SiO3
3– и SiO2

–/SiO4
3–: от 2,9 до 3,6 и от 0,86 до

1,5 соответственно (таблица). Относительные интенсивности линий излучения редкозе-
мельных ионов Dy3+ в этих кристаллах "высокие".

Спектр ФЛ типа ІІ характеризует мелкие (0,1  0,3 мм) индивиды циркона из сакса-
ганских плагиогранитов с четко выраженным зональным строением (пять–восемь зон) и
представляет собой суперпозицию спектров ФЛ отдельных зон. Подобие оттенков желто-
го цвета люминесценции разных зон одного кристалла свидетельствует о примерно оди-
наковом распределении структурных дефектов в их объеме. На это указывают конфигу-
рации спектров и близкие значения соотношения концентрации ион-радикальных цент-
ров и содержания центров Dy3+ (таблица), установленные для разных кристаллов одной и
той же пробы. В результате сравнительного анализа спектров ФЛ І и ІІ было выявлено, что
саксаганские цирконы характеризуются почти на порядок меньшей интенсивностью по-
лос излучения всех трех ион-радикальных центров, по сравнению с цирконами из мета-
порфиров, при этом интенсивность полосы 450 нм относительно полосы 540 нм в спект-
рах ІІ заметно выросла (SiO2

–/SiO4
3– — 1,9  2,6).

Для кристаллов циркона из сильно рассланцованных саксаганских плагиогранитов
на контакте с амфиболитами новокриворожской свиты (пр. 86-79, 86-2, 86-1) выделен под-
тип ІІа спектра ФЛ. Они, по сравнению с остальными изученными цирконами, характери-
зуются наименьшим значением параметра SiO2

–/SiO3
3– — 1,06  1,65, "низкой" концент-

рацией центров ионов Dy3+ и тусклым темно-коричневым цветом люминесценции.
У некоторых кристаллов циркона из саксаганских плагиогранитов (пр. 86-336 и 86-83),

подобно циркону из кварцевых диоритов (пр. 87-554, Іb), цвет ФЛ голубой, а в спектрах
фиксируется интенсивная полоса 450 нм (центр SiO4

3–/ОН–). Голубой цвет ФЛ приурочен
к отдельным полициклическим зонам кристаллов и не связан с трещиноватостью. Зна-
чение параметра SiO2

–/SiO4
3– резко уменьшается и становится близким к единице

(1,13  1,3), что дает основание для выделения спектров подтипа ІІb (таблица). Значения
параметра SiO2

–/SiO3
3–

 (2,45  3,1) и концентрация центров Dy3+ ("высокая") зафиксиро-
ваны в спектрах ІІb примерно на том же уровне, что и в спектрах ІІ.

В отличие от цирконов из гранитоидов сурского и саксаганского комплексов, голу-
бой цвет ФЛ — типичная особенность кристаллов циркона из галещинских и анновских
гранитов, но из-за неоднородного внутреннего строения кристаллов, содержащих много-
численные твердофазные включения, голубая ФЛ наблюдается на наиболее чистых их
участках.

ЛУПАШКО Т. Н. и др.
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Спектр ФЛ типа ІІІ (рис. 1) характерен для цирконов из галещинских и анновских
гранитов. Его конфигурацию определяет доминирующая по интенсивности полоса излу-
чения 450 нм (центр SiO4

3–/ОН–) и меньшие значения параметра SiO2
–/SiO4

3– (0,58  0,88).
В спектрах цирконов из этих гранитов установлена наиболее низкая интенсивность линий
излучения ионов Dy3+, по сравнению со всеми изученными, (таблица; рис. 1). Кроме
циркона с голубой ФЛ в гранитах была выявлена минеральная фаза другого циркона
(реликтового?) с излучением темно-желтого или коричневого цвета. Он зафиксирован в
виде включений неправильной формы в кристаллах синпетрогенного циркона основной
массы породы или незначительного количества (~ 5 %) отдельных мелких кристаллов
размером 0,1  0,2 мм в монофракциях (подтип ІІІа спектра ФЛ). Анализ спектроскопиче-
ских характеристик — конфигурации спектров и цвета ФЛ, суммарной интенсивности
излучения и значения параметров SiO2

–/SiO4
3– и SiO2

–/SiO3
3– реликтовой фазы циркона

из анновских гранитов (пр. 87-587) (тип ІІ спектра ФЛ) свидетельствует о наибольшем ее
сходстве с цирконами из саксаганских плагиогранитов (таблица).

ИК-спектроскопическое исследование цирконов из гранитоидов сурского и сакса-
ганского комплексов, галещинских и анновских гранитов Среднеприднепровского мегаб-
лока показало разную степень кристалличности их структуры. Цирконам из метапорфи-
ров Верховцевской ЗС (пр. 87-514) свойственна наивысшая степень кристалличности. Их
ИК-спектры (рис. 2, кривая 2) характеризуются относительно узкими полосами поглоще-
ния 620, 440 и 412 см–1 (деформационные колебания тетраэдров SiO4) и интенсивной
полосой поглощения 920 см–1 с плечом ~ 1020 см–1 (валентные колебания тетраэдров
SiO4), а также практически горизонтальным уровнем фона в частотном интервале 650–

Рис. 2.  ИК-спектры   поглощения   кристаллов  циркона в области 400–1300 см–1: 1 — габбро-норит
(пр. 93-4, Софиевский массив); 2 — метапорфир (пр. 87-514, Верховцевский массив); 3 — гранодио-
рит (пр. 99-25б, Центрально-Обиточненский массив); 4 — саксаганский плагиогранит (пр. 86-2, Сак-
саганский массив), 4а — то же после отжига при 1173 K в течение 1 ч; 5 — анновский гранит
(Восточно-Анновская полоса, пр. 87-232), 5а — то же после отжига при 1173 K в течение 1 ч

Рис. 3. Соотношение центров ФЛ в цирконе из: 1 — метапорфиров соленовской свиты Верховцевской
ЗС; 2 — габбро-норитов Софиевской интрузии; 3 — кимберлитов трубки Мир; 4 — слюдистых ультра-
базитов Ждановского проявления; 5 — нефелиновых сиенитов (фойялитов) Малотерсянского щелочно-
го массива; 6 — ксенолитов (слюдистых маридов) из карбонатитов Черниговского массива; 7 — сакса-
ганских плагиогранитов Саксаганского массива; 8 — анновских гранитов Восточно-Анновской поло-
сы
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700 см–1 [8]. Кроме основных полос поглощения циркона, в спектре отмечаются два сла-
бых плеча с частотой ~ 470 и 810 см–1, которые, вероятнее всего, связаны с наличием
незначительной примеси аморфного SiO2 (включения стекла?). В ИК-спектрах цирконов
из габбро-норитов Софиевского массива (пр. 93-4; рис. 2, кривая 1) небольшой наклон
линии фона и отсутствие полосы 412 см–1, возможно, свидетельствуют о начальной сте-
пени разупорядочения структуры.

На частично метамиктное состояние циркона из саксаганских плагиогранитов
(пр. 86-2; рис. 2, кривая 4) указывает некоторое уширение всех полос поглощения и раз-
мытость контура основной полосы валентных колебаний тетраэдров SiO4, а также слабый
наклон фоновой линии в ИК-спектре. Сильно метамиктный циркон из анновских грани-
тов (пр. 87-232; рис. 2, кривая 5): все полосы поглощения в ИК-спектрах сильно уширены
при значительном наклоне фоновой линии [8, 16].

Отжиг циркона из саксаганских и анновских гранитов при температуре 1173 K в
течение 1 ч приводит к полному (пр. 86-2; рис. 2, кривая 4а) или частичному (пр. 87-232;
рис. 2, кривая 5а) восстановлению кристалличности их структуры. При этом пле-
чо ~ 800 см–1, фиксируемое в исходных спектрах, после отжига превращается в четкую
хорошо разрешенную полосу. Ее трудно приписать примеси SiO2, как в случае цирконов
из метапорфиров, поскольку в спектрах не фиксируются другие, более сильные полосы
поглощения кремнезема. Аналогичная полоса поглощения характерна для большинства
спектров как исходных, так и отожженных образцов метамиктных цирконов, наблюдав-
шихся нами ранее [16], и ее происхождение до сих пор остается дискуссионным.

Изученные для сравнения цирконы из гранодиоритов Центрально-Обиточненского
массива Приазовского блока также оказались высококристалличными (пр. 99-25б; рис. 2,
кривая 3).

Исследование с помощью электронно-зондового метода показало, что цирконы из
сурского и саксаганского комплексов и галещинских и анновских гранитов характеризу-
ются очень низким содержанием Hf — 1,0–1,4 %. Для кристаллов циркона из метапорфи-
ров и кварцевых диоритов отмечены гомогенный состав и равномерное распределение
примесей Th, Re и Y. Кроме того, кристаллы переполнены включениями силикатного
стекла с примесями S и Cl, а также содержат фазы графита, бадделеита и волластонита.

Ca, P, Ti, Rb, Al, Fe — характерные примеси цирконов тонкослоистого зонального
строения из саксаганских плагиогранитов со значительными вариациями их состава в
отдельных участках между слоями. В некоторых кристаллах обнаружены включения стек-
ла и графита, а также циркон, практически не содержащий примеси Hf. Обычны включе-
ния апатита, слюды, полевых шпатов и т. д.

Циркон галещинских и анновских гранитов имеет четко выраженный неоднородный
состав с хаотически расположенными темными участками, содержащими широкий спектр
примесных элементов, а именно: Ca, Fe, K, Ti, Rb или Ca, Fe, Al, Mn, V и т. д. Часто
наблюдается выделение из родительского кристалла мелких дочерних кристалликов со
сбросом в пространство между ними ряда элементов — Ca, TR, Ti, Mg или Mg, TR, Al, или
Ca, K, Mg, Cl, S. Следует отметить, что в кристаллах циркона из коровых гранитов не
обнаружена примесь Р, а содержание U, Th, Pb невысокое. Кристаллы циркона находятся
в метамиктном состоянии (вспучивание напыленного слоя под пучком зонда и т. д.), хотя
участки их перекристаллизации еще не наблюдаются.

Обсуждение результатов. Циркон глубинных кислых интрузий. Анализ спектроско-
пических параметров акцессорного циркона из метапорфиров (метариодацитов) (Вер-
ховцевская ЗС, пр. 87-514) и кварцевых диоритов (Вольнохуторский массив, пр. 87-554),
относящихся к одной вулкано-плутонической ассоциации возрастом 3160–3100 млн лет
[3], показал определенное несоответствие между распределением собственных дефектов
на кремнекислородных тетраэдрах в их структуре и составом вмещающих пород. Так,
циркон из метапорфиров (60 % SiO2 в породе), характеризующихся практически полно-
стью деанортизированным плагиоклазом, замещенным хлоритом, эпидотом и вторич-
ным олигоклазом [3], по соотношению концентрации собственных дефектов  ближе всего
к цирконам из наиболее недосыщенных SiO2 основных и нефелиновых пород и, в част-
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ности, из карбонатитов (маридов) или нефелиновых сиенитов (рис. 3). В то же время, от
кристаллов из кимберлитов и слюдистых перидотитов они отличаются меньшим в два и
более раз значением параметра SiO2

–/SiO3
3– [12]. Наличие исключительно вакансионных

дефектов (центры SiO2
– и SiO3

3–) в акцессорных цирконах из метапорфиров свидетельст-
вует, скорее всего, об их образовании в условиях низкой летучести кислорода из "сухих",
не содержащих флюидной фазы Н2О, расплавов. Этому утверждению не противоречит
состав твердофазных включений (графит, бадделеит, вулканическое стекло с примесями S
и Cl, волластонит),  свидетельствующий о высокотемпературных свойствах магмы на мо-
мент кристаллизации циркона в равновесных со свободным углеродом условиях, при
низких летучести кислорода )( 2Of  и давлении СО2 и о том, что породы, содержащие цир-
кон, остывали на небольшой глубине и могли быть производными основных пород.

Кристаллы циркона из кварцевых диоритов (пр. 87-554), чаще представленные инди-
видами с оплавленными гранями, имеют такие же ФЛ-характеристики, как и цирконы из
метапорфиров (пр. 87-514) — светло-желтый цвет ФЛ и конфигурацию спектров I и Ia
типов. Идиоморфные же кристаллы в этих породах отличаются, как правило, беспорядоч-
ной мелкой пятнистостью с голубым цветом ФЛ на фоне преобладающего желтого све-
чения индивидов. При этом в спектрах появляются интенсивные полосы SiO4

3–/OH–-цен-
тров (Ib подтип спектра ФЛ, рис. 1). Именно эти ФЛ-характеристики идиоморфных крис-
таллов циркона, на наш взгляд, наиболее соответствуют генетическим особенностям и
составу вмещающих их кварцевых диоритов.

Для проверки этого предположения были изучены кристаллы из подобных пород
других массивов Среднеприднепровского блока, в частности из цирконсодержащих габ-
бро-норитов интрузии в северо-восточной части Софиевской ЗС (3108 млн лет) [1, 2]. Для
габбро-норитов установлено [5], что они по химическому составу  (пр. 93-4) соответству-
ют бедным калием среднежелезистым оливиновым толеитам повышенной глиноземис-
тости, а их магматический источник характеризуется восстановительными условиями
при низком содержании воды в магме. Габбро-норитам свойственна быстрая кристаллиза-
ция в гипабиссальных камерах при Робщ = 150  220 МПа; Т = 950  1000 °C; PH O2  < 100 МПа.

Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод о полной идентичности
ФЛ-свойств (яркий светло-желтый цвет и конфигурация спектров I и Ia типов) цирконов
из габбро-норитов (пр. 93-4), метапорфиров (87-514) и кварцевых диоритов (часть крис-
таллов из пр. 87-554).  Как видно из соотношения значений параметров SiO2

–/SiO4
3– и

Рис. 4. Соотношение оптически активных центров в цирконе из кристаллических пород Среднепридне-
провского  мегаблока: А, из: 1 — габбро-норитов Софиевского массива (пр. 93-4, спектры ФЛ I и Iа),
2 — метапорфиров Верховцевского массива (пр. 87-514, I и Iа) и кварцевых диоритов Вольнохутор-
ского массива (пр. 87-554, I и Iа), 3 — кварцевых диоритов Вольнохуторского массива (пр. 87-554, Ib);
В (из саксаганских плагиогранитов Саксаганского массива): 1 — тип спектра ФЛ II  (пр. 86-8, 86-83,
86-336, 86-356), 2  — IIа (пр. 86-1, 86-2, 86-79), 3 — IIb (пр. 86-83, 86-336); С (из галещинских и
анновских гранитов): 1 — тип спектра III, 2 — IIIa. Здесь и на рис. 5 поля I + Iа, Ib, II + IIa + IIb и III+
+ IIIa — совокупности фигуративных точек кристаллов циркона с конфигурацией спектров ФЛ соот-
ветствующего типа
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SiO2
–/SiO3

3– (рис. 4), фигуративные точки отдельных их индивидов распределяются в од-
ном поле (I + Ia). Следует отметить, что эти цирконы имеют также одинаковые минерало-
гические характеристики — цвет, размер, габитус и высокую степень кристалличности
(рис. 2, кривые 1 и 2).

Идентичность спектроскопических свойств кристаллов (I и Ia спектры ФЛ) из мета-
порфиров (3170 млн лет) и циркона из габбро-норитов (3108 млн лет) позволяет сделать
вывод о вероятно близких физико-химических условиях формирования этого минерала в
магматическом источнике габбро-норитов Софиевской интрузии и метапорфиров соле-
новской свиты.

Формирование кварцевых диоритов сурского комплекса (пр. 87-554), в отличие от
метапорфиров (пр. 87-514), было длительным и проходило в закрытом высокотемпера-
турном режиме. Это привело, с одной стороны, к хорошей раскристаллизации (гипидио-
морфнозернистой структуре), а с другой — к автометасоматическому изменению ран-
них парагенезисов минералов под воздействием остаточной жидкости расплавов и, в ко-
нечном итоге, к полному преобразованию породы в целом и к увеличению содержания
в ней SiO2. Очевидно, что циркон со спектром ФЛ Ib подтипа (пр. 87-554) сформирован в
результате сложных реакционных отношений между остаточным, насыщенным флюи-
дом, расплавом и более ранними его генерациями (I и Iа спектры ФЛ). Кроме того, его
образование могло быть также связано и с пульсирующим поступлением новых более
кислых порций расплава, способствовавших полному или частичному растворению ра-
нее выделившихся кристаллов циркона.

Полученные экспериментальные данные (аналогичные параметры спектров I и Iа)
дают возможность предположить существование одного магматического источника для
метапорфиров (пр. 87-514) и кварцевых диоритов (пр. 87-554).

Идентичными описанным выше кристаллам циркона по распределению ион-ради-
кальных центров (I и Ib спектры ФЛ) оказались кристаллы кластогенного циркона (окра-
шены в светло-розовый цвет) из кварцитов Орехово-Павлоградской структуры (пр. 99-
164).

К этому же морфогенетическому типу могут быть отнесены светло-розовые крис-
таллы циркона с доминирующим гиацинтовым типом огранки из роговообманкового
габбро Еленовского массива (I тип) и гранодиоритов Центрально-Обиточненского мас-
сива (Ib подтип) Приазовского мегаблока. Для них установлены аналогичные состав и
концентрация центров на кремнекислородных тетраэдрах (рис. 5, F), доминирующий ги-

Рис. 5. Соотношение оптически активных центров в кластогенном цирконе из метаосадочных пород
ингуло-ингулецкой и криворожской серий (D, E) и магматических пород Приазовского мегаблока (F):
D, из кварцитов: 1 — родионовской свиты (пр. 86-8), 2 — скелеватской свиты Восточно-Анновской
полосы (пр. 86-60); 3 — скелеватской свиты Высокопольской ЗС (пр. 87-222); E, из кварцитов: 1, 3 —
скелеватской свиты в Кременчугском районе (соответственно, пр. 86-16, 87-60), 2 — скелеватской
свиты Саксаганской синклинали (пр. 86-200), 4 — метапесчаников глееватской свиты (скв. "Спутник",
пр. 87-568); F, из: 1 — габбро (пр. 2128, Еленовский массив), 2 — гранодиоритов (пр. 99-25б, Цент-
рально-Обиточненский массив)
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ацинтовый тип огранки кристаллов, визуально окрашенных в розовый цвет того же оттен-
ка. От среднеприднепровских мезоархейских их отличает лишь меньшая ("низкая") отно-
сительная концентрация центров излучения редкоземельных ионов Dy3+ (таблица).

Циркон саксаганских плагиогранитов. Саксаганские плагиограниты из разных гео-
структурных позиций могут быть охарактеризованы как метасоматически сильно изме-
ненные магматические образования. Эти генетические особенности их формирования
отражены как в полизональном строении кристаллов циркона, так и в своеобразном со-
ставе собственных дефектов — центры SiO2

–, SiO3
3– и SiO4

3–/ОН–. Главная особенность
распределения ФЛ-центров в кристаллах циркона из метасоматически измененных плаги-
огранитов (спектры IIa), наиболее широкое развитие которых наблюдается в зонах контак-
тов с амфиболитами новокриворожской свиты, — значительная концентрация центров SiO3

3–, по
сравнению с SiO2

–, и близкие к единице значения параметра SiO2
–/SiO3

3– (I540/I 610).
Циркон коровых плагиогранитов. Этот генетический тип циркона изучен в гале-

щинских и анновских гранитах, формирование которых происходило на заключительном
этапе тектономагматической активизации Среднеприднепровского кратона [15]. Меха-
низмы этого процесса привели к очищению основной минеральной фазы циркона от
значительной части примесных элементов, к сегрегации последних и образованию ими
разных минеральных фаз во внутреннем пространстве кристаллов. Характерная особен-
ность акцессорного циркона из этих гранитов — высокая концентрация SiO4

3–/ОН–-цент-
ров и практически полное отсутствие TR-центров, в том числе и Dy3+. С повышением
степени кристалличности структуры циркона (прокаливание при температуре 1200 K)
интенсивность линий центров Dy3+ в спектрах ФЛ не изменяется. Наличие включений
реликтового циркона — типичного представителя вмещающего субстрата, свидетельст-
вует о разнородном петрографическом составе вмещающих пород и разной степени их
замещения.

Анализ спектров ФЛ типов Ib, IIb и III показал, что по своей конфигурации они
близки между собой, а характеризующиеся ими кристаллы цирконы, хотя и относятся к
породам разного возраста и генезиса, все без исключения образовались в условиях флю-
идонасыщенности (Н2О) и повышенного кислородного обмена в минералообразующей
среде. По всей вероятности, источник флюидов был разным — мантийным (кристаллы со
спектрами ФЛ Ib) или коровым (кристаллы со спектрами ФЛ IIb, III), но реализуемый при
их участии механизм образования собственных дефектов — типа SiO4

3–/ОН–-центров,
очевидно, единый.

Таким образом, по распределению ФЛ-центров наиболее четко дифференцируются
кристаллы циркона из гранитоидов Среднеприднепровского мегаблока в двух контраст-
ных по своим характеристикам образованиях — мантийных интрузивных породах (I тип
спектра ФЛ) и посттектонических коровых галещинских и анновских гранитах (III тип). Как
показали наблюдения, наименьшими значениями параметра SiO2

–/SiO4
3– (I540/I450) харак-

теризуются кристаллы из магматических пород, как правило, затронутых процессами
гранитизации или окварцевания.

Циркон из палеопротерозойских метаосадочных пород. При изучении циркона из
кварцитов и метапесчаников родионовской, скелеватской и глееватской свит принима-
лись во внимание лишь качественные различия кристаллов по типам спектров ФЛ без
учета их количественного соотношения. По результатам ФЛ-исследования установлена
генетическая связь индивидов из каждой отдельно взятой пробы с определенными ком-
плексами гранитоидов, развитыми в этом районе. Не вызывает сомнения факт, что обла-
стью сноса раннедокембрийских осадочных пород были архейские гранитоиды. В зави-
симости от ФЛ-свойств кристаллов циркона выделяются четыре группы проб метаоса-
дочных пород.

П е р в а я  представлена кварцитами родионовской свиты (пр. 86-8) с кристаллами
циркона, характеризующимися исключительно II типом ФЛ-спектров. Предполагаемый
источник сноса этих кварцитов — саксаганские плагиограниты.

Во  в т о р у ю  входят кварциты скелеватской свиты в Кременчугском районе (пр. 87-16 и 87-
60) со спектрами I и II типов. Очевидно, основной областью их сноса были гранитоиды сурского и
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саксаганского комплексов, включающие редкоземельные разновидности кристаллов из метапор-
фиров (подтип Ia) и кристаллы метасоматически измененных саксаганских плагиогранитов (под-
тип IIa).

Т р е т ь я   объединяет   кварциты   саксаганской  свиты Восточно-Анновской полосы
(пр. 86-64) и Высокопольской структуры (пр. 87-222), содержащие кластогенный циркон с II и
III типами ФЛ-спектров и сформированные в результате денудации саксаганских плагиогра-
нитов и гранитов корового генезиса. В пр. 87-222 встречены цирконы из зон метасоматичес-
ки измененных плагиогранитоидов саксаганского комплекса (подтип IIa).

В  ч е т в е р т у ю  объединены цирконы из кварцитов скелеватской свиты (пр. 86-200) и
метапесчаников глееватской свиты (пр. 87-568). Эти породы содержат обломки или целые
кристаллы из всех трех генетических типов изученных магматических пород района: из габ-
бро-норитов или метапорфиров (тип I), в том числе и с высоким содержанием TR-ионов
(подтип Ia); из саксаганских плагиогранитов, неизмененных (тип II), и из зон развития нало-
женных метасоматических процессов (подтип IIa) или гранитизации (подтип IIb); из коровых
гранитов (типы III и IIIa). В составе циркона из метапесчаников (пр. 87-568) доминируют
индивиды со спектрами IIa из метасоматически измененных саксаганских плагиогранитов, а
в кварцитах (пр. 87-200) — со спектрами IIIa  из коровых гранитов (содержащие фазы релик-
тового циркона), при меньшем развитии циркона из пород сурского комплекса (I и Ia).

На рис. 5 (D, E) по соотношению значений интенсивности ФЛ-центров приведены поля
распространения циркона изученных магматических пород Среднеприднепровского мега-
блока. В их пределах, как в областях предполагаемых источников сноса, продемонстрирова-
но распределение фигуративных точек всех изученных кристаллов кластогенного циркона.

Таким образом, чрезвычайная устойчивость кристаллов циркона в термодинамичес-
ких условиях, резко отличных от условий его образования, открывает возможности путем
сравнения ФЛ-характеристик кластогенного циркона и циркона из продатированных ком-
плексов коренных пород Среднеприднепровского мегаблока выявить их разные генетичес-
кие типы в составе вулканогенно-осадочной толщи. Используя данные о генетических типах
циркона, удалось ранжировать вмещающие его палеопротерозойские метаосадочные по-
роды по возрасту их аккумуляции (от древних к молодым): кварциты родионовской свиты
(пр. 86-8)  кварциты скелеватской свиты Кременчугского района (пр. 86-16 и 87-60) 
кварциты скелеватской свиты Восточно-Анновской полосы (пр. 86-64) и Высокопольской
структуры (пр. 87-222)  кварциты скелеватской свиты (пр. 86-200) и метапесчаники глееват-
ской свиты Саксаганского района (пр. 87-568) и, следовательно, показать разный возраст
архейского фундамента под породами криворожской серии в Криворожско-Кременчугской
структурно-фациальной зоне на всем ее протяжении.

Выводы. Исследование циркона из магматических и метаосадочных пород Средне-
приднепровского мегаблока показало высокую петрогенетическую информативность это-
го минерала. Вариации состава и концентрации оптически активных центров на дефектных
тетраэдрах в цирконе достаточно четко отражают генетические особенности этих пород, с
учетом также их более поздних изменений. Определенные конфигурации спектров ФЛ слу-
жат типоморфными признаками, указывающими на генетическую связь цирконов с: 1 —
мантийным интрузивным магматизмом (I тип спектров ФЛ); 2 — метасоматически изме-
ненными плагиогранитами (II тип); 3 — типично коровыми гранитами (III тип). Кроме того,
можно выделить ФЛ-параметры — индикаторы процессов гранитизации (SiO2

–/SiO4
3–) и

метасоматоза (SiO2
–/SiO3

3–). Полученные результаты подтверждают, что метамиктное со-
стояние циркона связано с накоплением воды в минералообразующей среде и возрастает с
ростом интенсивности процессов гранитизации [9, 21].

Информация о спектроскопических особенностях циркона полезна при изучении про-
цессов петрогенезиса магматических пород и может быть использована для расчленения
раннедокембрийских метаморфизованных осадочных пород.

Авторы признательны А. Н. Таращану за интерес к работе и конструктивные заме-
чания при ее обсуждении.
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РЕЗЮМЕ. Вивчено спектроскопічні властивості акцесорного циркону з різних генетичних типів ар-
хейських гранітоїдних комплексів та габро Середньопридніпровського і Приазовського мегаблоків,
кластогенного циркону з палеопротерозойських метаосадових порід інгуло-інгулецької та криворізької
серій. Інформація щодо розподілу оптично активних центрів в цирконі може бути корисною при петро-
генетичних дослідженнях магматичних порід і для розчленування ранньодокембрійських метаморфізо-
ваних осадових товщ.

SUMMARY. Spectroscopic properties of accessory zircon from different genetic types of Archean granite
complexes and gabbroes of the Middle Dnieper and Peri-Azovian megablocks as well as clastogenic zircon
from Paleoрroterozoic metasedimentary rocks of Ingul-Ingulets and Kryvyi Rig rock series have been
studied. The obtained data on distribution of optically active centres in zircon may be used petrogenetic
investigations of magmatic rocks and for stratification of Early Precambrian metamorphosed sedimentary
formations.

ПЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦИРКОНА
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В. М. Загнітко, О. В. Ємець

²çîòîïí³ àñïåêòè ïåòðîëîã³¿ òà ðóäîóòâîðåííÿ (íà ïðèêëàä³
äåÿêèõ ðîäîâèù Óêðà¿íè)

Розглянуті питання застосування ізотопних методів в петрології та рудоутворенні на прикладі окремих
родовищ України. Показано, що в гідротермальних золоторудних родовищах ізотопні дані добре узго-
джуються з результатами мінералогічних досліджень стосовно стадійності мінералоутворення. Демон-
струються приклади використання ізотопних методів у вирішенні проблеми генезису порід, зокрема
карбонатитів. Наведено приклади використання ізотопного складу співіснуючих мінералів для визна-
чення температури їх формування.

Вступ. З часу широкого впровадження ізотопних методів в геологічну науку та практику
пройшло ледь більше 40 рр., але за цей час ізотопна геологія пережила і період розквіту, і
розчарування, і своєрідного ренесансу. Особливо це стосується застосування ізотопних
методів у таких розділах геологічних наук, як петрологія та рудоутворення. І зараз важко
уявити собі сучасні роботи в цих напрямах, у яких би не застосовували ізотопні дані в
побудові генетичних моделей. Зокрема, в роботах провідних петрологів України  [6, 22 та
ін.] для геохімічних характеристик окремих порід використовуються дані з ізотопного складу
Sr, Nd, що дає змогу корелювати ці дані зі світовими. Але геохімічні методи, що ґрунту-
ються на розподілі стабільних ізотопів легких елементів (H, C, O, S, N), ще не знайшли
широкого застосування у дослідженнях українських петрологів i рудників. Щоб якоюсь
мірою посприяти залученню ізотопних даних до наукових робіт петрологічного та мета-
логенічного спрямування, ми коротко розглянемо приклади застосування ізотопно-
геохімічних методів для вияснення генезису порід та мінералів деяких родовищ та пород-
них комплексів України (табл. 1).

Об’єкти та методи досліджень. Сірка. Одним із перших методів, що почав широко
застосовуватися в петрологічних та рудно-геохімічних дослідженнях, було визначення ізо-
топного складу сірки, яка має найбільший після водню розкид співвідношень стабільних
ізотопів 32S/34S у природі (до 10 %).

Специфіка становлення ізотопного складу сірки дозволяє відрізняти глибинні та ко-
рові парагенезиси серед рудних сульфідних асоціацій. Головною причиною фракціюван-
ня ізотопів сірки в природі є відновлення сульфатних іонів анаеробними бактеріями, що
живуть у відкладах морів та озер. Ці бактерії віднімають кисень у сульфатних іонів та
виділяють Н2S, різко збагачений легким ізотопом сірки. Відповідно, і сульфіди, що утво-
рюються з таких розчинів, збагачені ізотопом 32S, в порівнянні з сульфатною сіркою.
Завдяки вивченню ізотопного складу сірки було доведено суттєву участь в рудоутворенні
осадових сульфатів у класично магматичному лікваційному Норильському родовищі
мідно-нікелевих та платинових руд, що у свій час стало науковою сенсацією. Після деякого
буму у цих дослідженнях в Україні [7] почався певний застій, а потім такі роботи практич-
но зовсім припинилися (зараз спорадично з’являються окремі аналізи і ті виконуються, як
правило, за кордоном).

Б е р е г і в с ь к е   Au-Ag-Pb-Zn   р у д н е   п о л е. Становлення Берегівського рудного
поля, у складі якого відомі Берегівське та Мужієвське Au-Ag-Pb-Zn родовища, пов’язане
з неогеновою вулканічною діяльністю в Закарпатті. Au-Ag-Pb-Zn жильні та штокверкові
рудні тіла утворилися впродовж гідротермальної діяльності в Берегівській кальдері. Рудні
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Таблиця 1. Ізотопний склад кисню, вуглецю та сірки в мінералах та породах  золоторудних
родовищ України

Ізотопний склад Родовище,  
район 

знаходження 

Вік 
родови-
ща, млн 

рр.  

Тип 
родовища 

Аналізовані 
породи 

(мінерали) 18О, ‰, 
SMOW 

I3С, ‰, 
PDB 34S, ‰ 

Кварц в рудній 
зоні 8,010,8   

Кварц в 
безрудній зоні 9,613,0   

Карбонат в 
безрудній зоні 20,5 –0,8  

Майське, 
Дністровсько-
Бузький р-н 

3000–
2100 

Кварцовий 
малосульфідний 
 

Сульфід   0,14,4 
Кварц в 
безрудній зоні 12,914,5   

Плагіоклаз там 
же 8,311,3   

Кварц в рудній 
зоні 8,210,8   

Карбонат в 
рудній зоні 15,516,5 –15,5–14,3  

Клинці, 
Інгуло-
Інгулецький   
р-н (Кірово-
градська зона) 

3000–
2000 

Сульфідно-
кварцовий 

Графіт в 
безрудній зоні  –19,6 –21,3  

Карбонат 13,918,2 –14,0  
Кварц 9,113,5   
Польовий шпат 8,113,3   
Графіт  –25,9 –20,9  

Східно-
Юр’ївське, 
там же 

1950–
2400 

Золото-
кварцовий 

Сульфід   –0,4  9,8 
Карбонат 
рудний 16,519,8 –3,27,5  

Карбонат 
безрудний 18,121,4 –1,04,1  

Сульфід   0,3  6,5 

Сергіївське, 
Середньо-
Придніпров- 
ський р-н, 
Сурська 
структура 

3050 ± 
100 

Золото-срібло-
вісмут-
телуровий 

Магнетит –1,62,4   
Сульфід   –4,1  6,1 
Карбонат 9,211,4 –1,2–5,6  
Кварц 9,113,5   

Балка Широка, 
там же, 
Чортомлицька 
структура 

~ 3100 
Золото-
сульфідно-
залізистий 

    

Сорокинське ~ 2000 Кварц-
гематитовий 

Кварц 
Пірит рудний 

13,618,5  0,53,4 
Кварц –5,213,7   
Карбонати 15,518,8 –9,81,5  
Пірит   –2,49,6 
Сфалерит   –0,42,4 

Галеніт   –2,8     
–0,1 

Халькопірит   3 

Берегово-
Беганський  
рудний р-н, 
Закарпат- 
ська обл.  

20 Золото-
поліметалічний 

Барит   –0,229 
Кварц 11,115,4   

Карбонати 16,3 –13,6 –1,2  

Сауляк, 
Закарпат- 
ська обл., 
Рахівський р-н 

~ 400 Золото-
кварцовий 

Пірит   0,535,0 
Карбонати  –5,0 –10,6  

Пірит   –2,6 
–16,9 

Сфалерит   –0,4 
Галеніт   –5,4 –6,2 
Арсенопірит   –0,8 

Бобриківське, 
Нагольний 
Кряж 

~ 178 Золото-
кварцовий 

Органічна 
речовина  –21,5 –23,8  

 

ІЗОТОПНІ АСПЕКТИ ПЕТРОЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ
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тіла Берегівського родовища розташовані в жерлі вибухової кальдери, а Мужієвського —
над її східним бортом. Згідно досліджень мінеральних співвідношень та пересічень, Бе-
регівське рудне поле характеризувалося чотиристадійним процесом гідротермального
мінералоутворення [1, 14, 23] (табл. 2).

У гідротермальній системі Берегівського рудного поля на протязі всього періоду
мінералоутворення відбувалися крихкі деформації, які призводили до пересічення міне-
ралів один одним, часткового перевідкладення мінеральної речовини та різкої зміни кри-
сталізації продуктів різних мінеральних парагенетичних асоціацій (МПА), які в результаті
серії таких змін перепліталися.

Утворення сульфідів відбувалось як метасоматичним шляхом, так і в результаті росту
кристалів у порожнинах безпосередньо з мінералоутворювального розчину, про що
свідчить наявність осциляційної зональності кристалів сфалериту, піриту й галеніту [5].
34S сульфідів Берегівського рудного поля варіює у межах –2,8  9,6 ‰ [15, 21] (табл. 1). За
цими ж даними 34S піриту змінюється від –2,4 до 9,6 ‰, сфалериту — від –0,4 до 2,4,
галеніту — від –2,8 до –0,1, а один замір халькопіриту показав значення 3 ‰. Широкі
варіації 34S піриту цілком пояснюються його полігенністю, що також встановлюється за
мінералогічними спостереженнями. Такі показники є типовими для епітермальних сис-
тем і характеризують єдине магматичне джерело сульфідної сірки, а отже і гідротермаль-
них розчинів сульфідної стадії. Крім того,34S бариту змінюється від –0,2 до 22,8 ‰ [11],
що є типовим для гідротермальних сульфатів за суттєвого перевищення вмісту ізотопу
32S, накопичення якого свідчить про участь в сульфатоутворенні сірки, яка постачалася
під час розчинення (окиснення) сульфідів. За даними [11], в інших рудних об’єктах Берего-
во-Беганського рудного району 34S бариту сягає 29 ‰, що є доказом фракціонування
сірки у сильно окисних умовах.

Р о д о в и щ е   Au   С а у л я к. Золоторудні тіла приурочені до низів відкладів венду–
кембрію Рахівського масиву, де розвинуті вулканогенно-теригенні та карбонатні породи,
що покривають ріоліт-дацитові вулканогенні утворення. Рудні тіла штокверкового типу
залягають серед серицит-хлоритових та серицит-польовошпатових сланців. Руди брекчійо-
вані та метаморфізовані впродовж молодших тектонічних фаз розвитку регіону. Кількість
сульфідів — переважно піриту, піротину, галеніту, сфалериту і халькопіриту, не переви-
щує 1–4 %. Серед жильних мінералів найпоширеніші кварц та карбонати. Результати де-
тального вивчення ізотопного складу кисню, вуглецю та сірки родовища  викладені у
працях [7, 21]. 34S сульфідів змінюється від 0,5 до 35,0 ‰. Підвищення вмісту важкого
ізотопу 34S свідчить про фракціонування сірки під час перекристалізації первинно ендо-
генних сульфідів в умовах метаморфізму.

Б о б р и к і в с ь к е   Au-Pb-Zn   р о д о в и щ е. Рудні штокверки приурочені до зон
тріщинуватості, які розвивалися впродовж становлення Осьового розлому південної гілки
Головної антикліналі Складчастого Донбасу. Найбільш повно відомості про структуру і
геохімію родовища викладені у працях [19, 20]. 34S піриту родовища змінюється від –2,6
до –16,9 ‰ [19]. При цьому в численних прошарках пісковиків і алевролітів родовища

Закiнчення Табл. 1.

Ізотопний склад Родовище,  
район 

знаходження 

Вік 
родови-
ща, млн 

рр.  

Тип 
родовища 

Аналізовані 
породи 

(мінерали) 18О, ‰, 
SMOW 

I3С, ‰, 
PDB 34S, ‰ 

Кварц 14,419,6  Остробугор-
ське, 
Нагольний 
Кряж 

~ 178 Золото-
кварцовий Пірит, 

арсенопірит  
 

–1,30,6 

Єсаулівське, 
Нагольний 
Кряж 

~ 178 
Золото-срібло-
сульфоантимо-
нітовий 

Карбонати 16,617,2 –9,7 –2,8  
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зустрічається багата вкрапленість глобулярного піриту. Лінзи мікрозернистого піриту з
прошарків алевролітів в товщі аргілітів характеризуються найлегшою сіркою [19, 20]. Мор-
фологія та підвищений вміст 32S, можливо, свідчать про змішане біогенне походження
глобулярного піриту родовища. Низькі значення 34S має також галеніт (–5,4 та –6,2 ‰
[20]), який пересікає раніше сформовані пірит-арсенопіритові агрегати. Крім того, арсе-
нопірит та сфалерит характеризуються найважчою сіркою (–0,8 та –0,4 ‰ відповідно).
Таким чином, сульфідоутворення в рудних тілах Бобриківського родовища можна інтер-
претувати як ендогенне, з суттєвим впливом легкої сірки піриту, сформованого на стадії
раннього діагенезу завдяки біогенній сульфат-редукції. Ендогенне джерело сульфідної
сірки піриту й арсенопіриту встановлюється і для сусіднього Остробугорського Au родо-
вища, де 34S сульфідів змінюється від –1,3 до 0,6 ‰ [16] (табл. 1).

Основні висновки із всіх цих досліджень можна звести до наступних: 1. Фракціювання
ізотопів сірки шляхом біогенної сульфат-редукції відбувалося тільки в породах, які мають
вік, молодший глеєватської світи Криворіжжя, тобто ~ 1900–2000 млн рр. 2. У древніх
породах суттєве фракціювання ізотопів сірки відбувалось тільки за рахунок окисно-віднов-
них реакцій, як правило, на геохімічних бар’єрах. 3. В мінералах деяких рудних родовищ
фанерозою (Закарпаття, Карпати, Донбас та ін.) спостерігається розкид значень 34S, що
дозволяє виділяти певні діапазони і прив’язувати їх до окремих генетичних типів та фаз
мінералоутворення.

Водень та кисень у водах. Усі метеорні води залежно від фізико-географічних умов їх
утворення різко збіднені важкими ізотопами 2Н та 18О, а тому будь-яка добавка цих вод до
інших розчинів дозволяє надійно їх ідентифікувати. До того ж, ізотопний склад води Світо-
вого океану виявився абсолютно стабільним на протязі багатьох мільйонів (за деякими
даними навіть трьох мільярдів) років, що дозволяє використовувати воду океану як стан-
дарт в ізотопних дослідженнях водню та кисню. Води, які витискаються із порід, що ущільню-
ються або метаморфізуються, мають суттєві домішки важких 2Н та 18О.

І нарешті, так звані ювенільні води, тобто ті, що поступають безпосередньо із мантії
(якщо це можливо), характеризуються проміжними між океанічними та метаморфоген-
ними значеннями D і 18О, які часто збігаються з останніми.

На дуже великому статистичному матеріалі було показано [18], що практично в усіх
фанерозойських рудних родовищах суттєву роль у рудоутворювальних розчинах грали
саме метеорні води. Ці висновки були підтверджені на прикладі Берегівського рудного
поля та Бобриківського родовища, де 18О для кварцу та рідких включень в мiнералах

Таблиця 2. Схема стадійності мінералоутворення Берегівського рудного поля

Стадія МПА 

Сульфідна 
Піротин-пірит-марказитова (± арсенопірит) 

Сфалерит-галенітова (± буланжерит, самородна сурма) 

У 
сульфідних 
агрегатах 

Ag-Sb-сульфосольна 

Кварц-баритова (± акантит-1, полібазит-2, самородне срібло, марказит-2) 

Кварц-халькопірит-бляклорудно-золота (± Bi-сульфосолі) Кварц-
баритова 

Самостійна 
Кварц-барит-флюоритова 

Англезит-кварцова (± пірит, борніт, халькозин, енаргіт, акантит-2, гетит, 
барит) 

Карбонатна Кальцит-сидерит-доломітова 

Кварц-гематит-гетитова 

Алуніт-кіноварна (± барит) 

Кварц-гематитова 

Кварц-ярозит-гетитова (± електрум) 

Каолініт-дикітова 
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подекуди сягають від’ємних значень (табл. 1).
Б е р е г і в с ь к е   р у д н е   п о л е. Згідно закономірної зміни ізотопного складу кисню

та водню з флюїдних включень у кварці, бариті і флюориті від значень, які відповідають
ізотопному складу метеорної води, до складу глибинного гідротермального флюїду (18О
змінюється від ~ –9 до 6, а D — від ~ –110 до  –40 ‰ відповідно) у праці [3] було зроблено
висновок, що продукти постсульфідних процесів виникли впродовж змішування глибин-
них вод з метеорними та формаційними. Вірогідним фактором зменшення ролі магма-
тичних флюїдів під час мінералоутворення було зниження напору гідротермального по-
току, еволюція якого сприяла охолодженню магматичного джерела. У такій ситуації верхні
горизонти сульфідних рудних тіл обводнювалися внаслiдок проникнення метеорних вод в
середовище рудоутворення, що вело до його окиснення. Тут, де суттєвий вплив мали
домішки атмосферного кисню у метеорній воді, параметри гідротермального середови-
ща поступово змінювались від відновних сульфідних через нейтральні до окисних з відкла-
данням сульфатів (бариту, англезиту та ін.). На глибині ж, куди доступ кисню був мінімаль-
ний, існувала нейтральна відновна обстановка, домінувало окварцювання та розвиток
халькопіриту. Через неоднорідність надходження метеорної води (а також, можливо, і че-
рез диференціювання гідротермальної системи в цілому впродовж прогресуючого зату-
хання) у системі на час кварц-баритової стадії існувала складна обстановка — одночасне
формування кількох МПА з послідовним їх заміщенням за прогресуючого окиснення
середовища (табл. 2). В цілому, продукти діяльності кварц-баритової стадії у роботі [23]
поділено на два генетичних типи. Перший характеризує МПА, які генетично пов’язані з
наявністю сульфідних агрегатів першої стадії. Їх присутність визначала накопичення золо-
того та срібного зруденіння в умовах довготривалої реакції сульфідів з окисненим середо-
вищем. Другий тип характеризує самостійні МПА окисних процесів. На даний час у ме-
жах рудного поля на глибині горизонту +210 м та вище сульфідні агрегати першої стадії
заміщені продуктами наступних і спостерігаються у вигляді реліктів. Тут домінують са-
мостійні МПА кварц-баритової стадії.

Розподіл продуктів останньої, кварц-гематит-гетитової стадії, характеризується до-
сить високою мозаїчністю на верхніх горизонтах, де мінеральні утворення ранішніх стадій
підлягали поступовому перетворенню в слабокислих та близьких до нейтральних умовах.
Загалом, кислотність середовища зменшувалась, про що свідчить заміщення гетитом яро-
зиту. Останній є стабільним у слабокислих умовах і розпадається в нейтральних з утворен-
ням гідрооксидів заліза. Характерне утворення присипок карбонатного та рихлого карбо-
нат-лімонітового матеріалу. Переважаючим процесом мінералоутворення в кінці стадії
стає гідроліз, про що свідчить формування у рудних тілах каолініту та дикіту. На верхніх
горизонтах мінералоутворення цієї стадії було зовсім низькотемпературним: температу-
ра гомогенізації флюїдних включень з алуніту та бариту дорівнювала 50–60 °C. На нижніх
горизонтах домінує кварц-гематитова МПА. Гематит формується, переважно, заміщую-
чи сульфіди та раніше утворені карбонатні прожилки, які нерідко розвивались в основах
кварцових друз. У останньому випадку складається враження, що гематит формувався
раніше цих друз, але під час мікроскопічних досліджень такі твердження спростовуються.
Карбонати після формування частини гематиту дійсно розчиняються і пустоти залікову-
ються більш прозорим кварцом, плями якого чітко виділяються на фоні раннього гребінча-
стого кварцу. За умов останньої стадії були сформовані дендритоподібні виділення елек-
труму, що входять до складу кварц-дикіт-гетитових штокверкових рудних тіл.

У деяких роботах [15, 21] відмічено, що 18О кварцу змінюється від –2,2  –5,2 ‰, що
притаманне середовищу, в якому переважали метеорні води, до 4–13,7 ‰, що характери-
зує ендогенне джерело гідротермальних розчинів. Тонкі прожилки плюмажного та мікро-
друзового кварцу, які перші заміщували сульфідні агрегати, супроводжуючи утворення
кварц-халькопірит-бляклорудно-золотої МПА (табл. 2), характеризуються значеннями 18О
від 11,13 до 11,94 ‰. Ці значення — одні з найвищих для кварцу рудного поля — прита-
манні першим порціям силікатних комплексів, які під час зниження тиску в системі інгре-
сували в рудні тіла разом з водним розчином, що був врівноважений з пірокластичними
породами кальдери.
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Б о б р и к і в с ь к е   р о д о в и щ е. Згідно з даними [19, 20], 18О та D флюїдних
включень кварцу, сфалериту та піриту родовища змінюються у межах –2,2  11,8 та –114 
12 ‰ відповідно. Цікаво відмітити, що ці значення цілком перекриваються з варіацією
ізотопного складу водню та кисню флюїдних включень з мінералів Берегівського рудного
поля за дещо меншого вмісту дейтерію. Вони дозволяють зробити висновок про ендоген-
не джерело рудоутворювальних флюїдів Бобриківського родовища за суттєвої участі ме-
теорних вод, що могли змішуватися з ендогенними, проникаючи крізь пласти пісковиків з
поверхні на великі глибини.

У золоторудних родовищах Середнього Придніпров’я (табл. 1), які часто є продуктом
древніх вулканічних процесів, прямих ізотопних свідчень участі метеорних джерел немає,
скоріше можна говорити про мобілізацію захоронених вод у гідротермальні системи.
Хоча, якщо виходити із розрахунків ізотопного складу водню та кисню у кварці та безпо-
середнього визначення ізотопних характеристик включень можна припустити суттєвий
вплив метеорних вод і на древні гідротермальні системи.

Ще складніше вирішується питання вiдносно родовищ, що розташовані в грануліт-
гнейсових областях, де діють, переважно, глибинні джерела як вод, так і вуглекислих флюїдів.

За даними табл. 1, в рудних зонах ізотопний склад і вуглецю в карбонатах, і кисню в
силікатах та оксидах вказує на домішок розчинів, типових для глибинних джерел. До таких,
а, можливо, ще більш категоричних висновків дійшли дослідники включень із золоторуд-
них родовищ, які вказують на незвично високі значення температури утворення цих вклю-
чень (1000 °C і вище [4]).

У магматичних родовищах рідкісних металів та інших корисних копалин, що приуро-
чені до розшарованих інтрузій, спостерігаються різкі відхилення ізотопного складу кисню
від типових "глибинних" діапазонів. Зокрема, у Скергардській інтрузії 18О піроксенів
деколи сягає від’ємних значень. Такі аномалії пояснюються внутрішньокристалізаційни-
ми процесами у закритій камері, де "вичерпуються" важкі ізотопи в першу чергу, а за-
лишкові порції магми можуть мати збіднені важким ізотопом кисню сполуки. В розшаро-
ваних інтрузіях Українського щита (УЩ) деколи прослідковується така ж тенденція, але без
таких різких аномалій.

Цікаво прослідкувати, як змінюються ізотопні характеристики порід і мінералів у
процесі метаморфізму. До цих пір це питання детально не вивчене.

Відомо, що метаморфічні перетворення призводять до збагачення метаморфічних
продуктів (у тому числі руд) легкими ізотопами Н, С, О. Цьому сприяє, по-перше, обмін з
глибинними компонентами флюїдів, які є зазвичай високотемпературними і ізотопно-
легкими, а по-друге, за умов вилучення із системи ізотопно-важкого СО2, залишкові про-
дукти збагачуються легкими ізотопами. Але бувають випадки, коли в метаморфічні флюїди
залучаються первинноосадові залишкові та евапоритові розчини і обмін з ними призво-
дить до збагачення метаморфічних мінералів важкими ізотопами.

За ізотопними даними І. П. Лугової [8], очевидно, що значення 18О деяких зелено-
кам’яних асоціацій майже відповідають таким же значенням в амфіболітовій і навіть гра-
нулітовій фаціях, хоча дещо чіткіші відмінності спостерігаються в середніх ізотопних зна-
ченнях (11,2–12,1 та 8,7–0,4 ‰) відповідно.

Деякі уявлення про взаємовплив процесів магматизму та метаморфізму можна скла-
сти, проаналізувавши ізотопно-кисневий склад оксидів та силікатів із ендербітів, чарнокітів
та гранулітів УЩ (табл. 1). Як видно із таблиці, ендербіти, в основному, мають дуже вузькі
діапазони значень 18О, які відповідають таким же значенням для сучасних і древніх маг-
матичних порід. Мінерали із чарнокітів мають здебільшого підвищені значення 18О, що
може свідчити або про гетерогенність їх походження [7], або про активний обмін з мета-
морфогенними флюїдами, мобілізованими із осадових товщ, що часто перемежовуються
із чарнокітами. Виходячи з того, що і серед чарнокітів, і серед ендербітів прослідковуються
дві групи значень, можна віддати перевагу першій причині, тобто різні ендербіти і чар-
нокіти скоріш за все були в різній мірі збагачені важкими ізотопами кисню ще на пер-
винній, дометаморфічній стадії формування.

Вуглець та кисень в карбонатах. Вже на самому початку систематичних досліджень
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ізотопного складу вуглецю в природних об’єктах було встановлено, що вуглець, який прой-
шов через біологічний цикл, суттєво (до 3 %) збагачується легким ізотопом 12С, а це
дозволяє досить впевнено говорити про участь біогенного вуглецю в утворенні конкрет-
них вуглецьвмісних сполук як в осадових породах, так і в деяких гідротермальних рудах.
Виявилося також, що за середнім ізотопним складом вуглець в глибинних (мантійних)
парагенезисах (карбонатити, діаманти та ін.) відповідає атмосферному, що підтверджує
тезу про вторинне походження Земної атмосфери. Крім того, накопичення великого бан-
ку даних про глибинні парагенезиси виявило дуже великий розкид значень 13С у карбо-
натитах, діамантах, графітах, карбонатних включеннях та ін., що дало змогу говорити про
гетерогенність мантії, про можливість попадання корової речовини на мантійні глибини
або про поверхневе походження діамантів і т. д. Завдяки ізотопним методам можливе
вирішення дуже важливих проблем генезису карбонатитів. Вважається, що карбонатитові
магми можуть бути: а) продуктом прямого виплавлення із мантії; б) залишковим розпла-
вом, що утворився у результаті кристалізаційної диференціації первинної мантійної кар-
бонатно-силікатної магми; в) незмішуваною рідиною, що відділилася внаслідок ліквації
від материнської лужної або кімберлітової магми; г) своєрідною переплавленою у зонах
субдукції карбонатною первинноосадовою речовиною, змішаною з мантійними компо-
нентами. Отримані ізотопні дані та інші геохімічні властивості українських карбонатитів
дозволяють нам зробити наступні висновки щодо генезису українських карбонатитів та
карбонатитподібних утворень.

1. Типовим (і до деякої міри еталонним) магматичним карбонатитовим комплексом
можна вважати чернігівський (новополтавський) комплекс. Його геохімічні параметри:
18O = 9,0 ± 4,5, 13C = 6,0 ±2,0 %; 87Sr/86Sr = 0,7010 ± 0,0003; вік за  U-Pb датуванням
циркону — 2090 ± 10 млн рр.; модельний Sm-Nd вік — 2404 млн рр. (час деплетації мантії),
Nd = +0,64. Вміст РЗE підвищений. Розподіл їх примітивний, без помітного Nd мінімуму,
з деяким збагаченням легкими лантаноїдами.

2. Карбонатитові прояви Малотерсянського, Октябрського та Південно-Кальчицько-
го лужних масивів та прилеглих до них ділянок в окремих випадках можна впевнено іден-
тифікувати як магматичні. Зокрема, Хлібодарівська карбонатитова дайка має типово маг-
матогенні геохімічні параметри: 8O = 10 ±1, 13C = –7 ± 1 %, 87Sr/86Sr = 0,7024, Nd = +1,86.
K-Ar вік рибекіту — 1835 ±40 млн рр., Sm-Nd модельний вік — 2157 млн рр. Окремі жили,
які розтинають піроксеніти та сієніти Октябрського та Малотерсянського масивів, ми вва-
жаємо продуктами переробки древньої карбонатитової формації під час молодшої фази
лужного магматизму. Від древньої фази деколи залишаються окремі фрагменти карбона-
титів та фенітів.

3. У деяких лужних масивах (Проскурівський, Березова Гать, Малотерсянський, Яст-
рубецький та ін.) зустрічаються карбонатні прояви, які за геохімічними параметрами
можна вважати результатом переплавлення древніх карбонатних осадових формацій, що
досить поширені в архейських та протерозойських серіях.

4. Фанерозойські карбонатити (Покрово-Киріївський масив, утворення Дніпровсь-
ко-Донецької западини та ін.), можливо, належать до ефузивної фації, але як за петро-
логічними, так і за геохімічними даними однозначно їх генетичну приналежність визначи-
ти неможливо.

Згідно ізотопних досліджень кисню та вуглецю гідротермальних карбонатів Бе-
регівського рудного поля та Бобриківського родовища, встановлюється суттєва роль пе-
рерозподілу вуглецю з карбонатних седиментаційних товщ і органічної речовини.

У Берегівському рудному полі основна маса гідротермальних карбонатів (кальциту,
сидериту, доломіту, церуситу тощо) була сформована на протязі карбонатної стадії (табл. 2).
Ділянки карбонатних жил зустрічаються серед агрегатів, складених переважно без-
сульфідними МПА кварц-баритової стадії, які не могли бути буфером, що генерував суль-
фат-іон. Натічні карбонатні маси ніколи не наростають безпосередньо на сульфіди, але
формують наростання на кварці, у щільній матриці якого часто зберігаються релікти ос-
танніх. Крім того, відображаючи останні хвилі ослаблених глибинних гідротермальних
флюїдів, інтенсивно дана стадія проявилася тільки у вузькій ділянці західної частини

ЗАГНІТКО В. М., ЄМЕЦЬ О. В.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2005. — 27, № 3 135

Мужієвського родовища, прилеглій до шостого рудного тіла, та у рудних тілах Берегівсько-
го родовища, що на глибині є близькими до вапнякових порід фундаменту, які промива-
лись палеогідротермальними розчинами.

Діапазон ізотопного складу вуглецю 13С з гідротермальних карбонатів рудних тіл
складає –9,81,5 ‰ [11] і покриває діапазон значень 13С метаосадових карбонатів із сланців
мезозойського фундаменту (–3  –4 ‰ [17]). Це та близькі до нуля значення свідчать про
те, що вуглець карбонатних тіл частково перевідкладений шляхом розчинення седимен-
таційних карбонатних товщ фундаменту, що також підтверджується високими значення-
ми 18О карбонатів — від 15,5 до 18,8 ‰, які характерні для осадових порід. Ізотопний склад
вуглецю з вуглекислого газу витяжок флюїдних включень із сфалериту, відібраного на
глибоких горизонтах, близьких до порід фундаменту, та з карбонатів родовища, підтверд-
жує висновок активного розчинення карбонатів фундаменту впродовж гідротермально-
го процесу (13

2COC  = –1,7 –11,6 ‰ [2, 3]). У той же час ізотопний склад вуглецю з
витяжок вуглекислоти зі сфалериту, галеніту, кварцу, бариту та флюориту з верхніх гори-
зонтів 13

2COC  = –16,3  –26,3 ‰ [2, 3]. Такі параметри характерні для вуглекислоти, утво-
реної шляхом окиснення органічної речовини, яка могла постачатися разом з метеорною
водою.

За даними [20], гідротермальні карбонати, а саме анкерит і сидерит Бобриківського
родовища характеризуються 13С від –5,0 до –10,6 ‰. 13

2COC  витяжок вуглекислоти з
флюїдних включень кварцу, сфалериту та піриту змінюються від –3,1 до –11,1 ‰. Такі
значення характеризують магматичне джерело вуглецю зі збагаченням легким ізотопом
12С з вуглекислоти, згенерованої при окисненні органічної речовини, якою збагачені відкла-
ди карбону Донбасу, i 13С якої у верствах Бобриківського родовища змінюється від –21,5
до –23,8 ‰ [10], Подібні значення 13С у працях [10, 12] визначено для анкериту й сидериту
Єсаулівського родовища (–9,7  –2,8 ‰) при "важкому" кисні — 16,6–17,2 ‰ [12], який міг
запозичатися навколо рудних седиментаційних товщ.

Ізотопна геотермометрія. За допомогою ізотопних геотермометрів можна визнача-
ти температуру мінералоутворення, причому деколи навіть там, де системи термоди-
намічно не врівноважені (відкриті гідротермальні системи). Зокрема, нами було показа-
но, що в парагенезисах залізисто-кременистих та карбонатних порід Побужжя темпера-
турний діапазон мінералоутворення перевищує 600 °C. Зафіксовано ізотопно врівнова-
жені системи, що утворилися за температури ~ 900 °C (кальцит-магнетит). І навпаки, у
високотемпературних асоціаціях часто зустрічаються неврівноважені парагенезиси, що
пов’язано з різним впливом регресивних процесів на різні мінерали. Такі факти ми зафіксу-
вали   на  Клинцівському   золоторудному   родовищі,  де ізотопні термометри для рівнова-
ги — кварц-польові шпати та карбонат–графіт, у вмісних графіт-польовошпатових гней-
сах показали ~ 600 °C, а для гідротермальних рудних зон — ~ 250 °C [9].

Проведені нами дослідження свідчать про ефективність використання для ізотопної
геотермометрії пар карбонат–графіт, які раніше вважалися неперспективними [8]. Експе-
риментально виведені формули для розрахунку рівноваги циркон – вода [13] дозволяють
застосувати і циркон для визначення фізико-хімічних умов його утворення. Необхідно
також відзначити, що саме завдяки ізотопно-кисневим дослідженням найдавнішого цир-
кону Землі (4,2 млрд рр.) було визначено, що континентальна, суттєво гранітна кора існу-
вала вже на найдавніших етапах розвитку Землі.

Висновки. Узагальнюючи наведені вище приклади інтерпретації ізотопних досліджень
для деяких гідротермальних золоторудних родовищ, можна констатувати: 1. Джерело сірки
для утворення сульфідів як в родовищах Донбасу, так і Закарпаття було ендогенне. При
цьому в Бобриківському родовищі частина сульфідної сірки, вірогідно, була перероз-
поділена з ранішнього піриту біогенного походження. У Берегівському рудному полі
сульфідна сірка частково була конвертована в сульфатну під час окиснення рудних тіл та
кристалізації сульфатів.

2. Формування різних за віком, позицією і типом гідротермальних об’єктів — Бе-
регівського золото-срібло-поліметалічного рудного поля (Закарпаття) та Бобриківського
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родовища золота (Донбас) відбувалося у схожих умовах, які сприяли фракціонуванню
ізотопів кисню та водню за подібними схемами — ендогенні води змішувалися з метеор-
ними, що супроводжувалося відкладанням руд благородних металів.

3. При відкладанні карбонатів в гідротермальних родовищах як Закарпаття, так і Дон-
басу виявляється суттєвим вплив седиментаційного вуглецю та кисню, які потрапляли в
гідротерми за їх фільтрації крізь карбонатвмісні товщі глибоких горизонтів.

4. Окиснення органічної речовини (вугілля) грає, очевидно, визначну роль у збага-
ченні гідротерм "легким" ізотопом 12С.

5. Якщо роль метеорних вод практично у всіх сучасних і порівняно молодих (фанеро-
зойських) гідротермальних системах на ізотопному рівні можна вважати доведеною, а
ізотопний склад розглянутих елементів досить чітко корелюється зі стадійністю формуван-
ня мінеральних парагенезисів, то для докембрійських систем такі свідчення неоднозначні.
Метаморфізм різного ступеню сприяв неодноразовому фракціонуванню ізотопів і тому
не можна достеменно визначити, на якому ж етапі мінералоутворення привносилася ме-
теорна або метаморфогенна вода. Крім того, використання ізотопних геотермометрів для
дослідження умов утворення докембрійських товщ є важливим фактором, за якого мож-
на отримати нову інформацію про формування різних метаморфічних та магматичних
комплексів.
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РЕЗЮМЕ. Рассмотрены вопросы применения изотопных методов в петрологии и рудообразовании на
примере некоторых месторождений Украины. Показано, что для гидротермальных золоторудных мес-
торождений изотопные данные коррелируют с результатами минералогических исследований относи-
тельно стадийности минералообразования. Демонстрируются примеры использования изотопных ме-
тодов для решения проблем генезиса пород, в частности карбонатитов. Приведены примеры использо-
вания изотопного состава сосуществующих минералов для определения температуры их формирова-
ния.

SUMMARY. Using examples on some deposits of Ukraine, the paper gives a review of some questions in
applying the isotopic methods in petrology and ore formation. It is demonstrated that for hydrothermal gold
deposits isotopic data correlate very well with results of mineralogical investigations concerning stage
character of mineral formation. The use of isotopic methods to solve the problems of genesis of the rocks,
carbonatites in particular, has been demonstrated. Some examples of the use of isotopic composition of co-
existing minerals to determine temperature of their formation have been shown.

ІЗОТОПНІ АСПЕКТИ ПЕТРОЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ
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А. Е. Кулинкович, Н. А. Якимчук, Е. А. Татаринова

Îò ãåîõðîíîëîãè÷åñêîé øêàëû äîêåìáðèÿ ê åãî
ãåîõðîíîëîãè÷åñêîìó êàëåíäàðþ — î ðîëè
êîñìè÷åñêîãî ôàêòîðà â ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè

Ñäåëàòü íóæíîå ïðîñòûì,
À ñëîæíîå — íåíóæíûì.

Ãðèãîðèé Ñêîâîðîäà

Представлен принципиально новый подход к решению важной проблемы теоретической и практичес-
кой геологии — разработки общепланетарной геохронологической шкалы. На основе эмпирических
обобщений докембрийской истории развития Земли построены эффективные теоретические модели
геохронологической шкалы докембрия с использованием галакто-геологической корреляции, заключа-
ющейся в установлении связи между событиями геологической истории и событиями, происходящими
в просторах Галактики. Придерживаясь космоцентрической парадигмы в геологии, предлагаем косми-
ческий геохронологический календарь, отражающий законы, по которым живет наша планета.

Почему изучение докембрийской истории Земли исключительно важно для современ-
ного естествознания? Одна из главных задач современного естествознания — расшиф-
ровка каменной летописи земной коры. С успешным решением этой задачи связана на-
дежда выхода на принципиально новый уровень познания окружающего нас мира. Мил-
лиарды лет наша планета бороздила просторы Вселенной, тщательно регистрируя, слов-
но научно-исследовательская лаборатория, все космические события, невольным свиде-
телем которых она становилась. Вместилище этих уникальнейших "протоколов" — наша
Земля — ее оболочки и земная кора. Подавляющая часть геологической истории (8/9)
приходится на докембрий — главный источник информации о Мироздании. До того, как
был понят и осознан этот факт (а многими он не понят и не осознан до сих пор), в распо-
ряжении человечества было всего два канала познания — непосредственное наблюде-
ние, позволяющее увидеть мир таким, каков он сегодня, и физическая теория, базирую-
щаяся на эксперименте. Но физический эксперимент краток — это секунды, минуты,
часы, реже — годы. То есть физика, при всем глубочайшем уважении к ней и восхищении
достигнутыми результатами, к сожалению, может описать адекватно, не прибегая к не
очень надежной экстраполяции, только короткопериодные процессы. Расшифровка гео-
логической истории, в первую очередь докембрийской ее части, — принципиально но-
вый канал познания, фактически еще не освоенный человечеством — канал, позволяю-
щий "из первых рук" получить информацию о природных процессах с продолжительно-
стью периодов в миллионы, сотни миллионов и миллиарды лет. Освоение этого нового,
третьего эпистемологического канала актуально именно сейчас, на рубеже второго и
третьего тысячелетий н.э.: происходит очередная великая научная революция, вырабаты-
вается принципиально новая модель Мироздания, создается новая общенаучная пара-
дигма.

Мироздание стратифицировано вдоль оси масштабов — оно распадается на отдель-
ные "слои" ("страты", "миры"), размер каждого — 1020. До XIX в. физика исследовала
только одну "страту", один "мир" — макромир. Тогда сложилась и развивалась первая,
ньютоновская, общенаучная парадигма. На рубеже XIX и XX вв., благодаря героическим
работам Анри Беккереля, супругов Кюри, Макса Планка, Нильса Бора, Альберта Эйн-
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штейна и многих других ученых физика проникла в соседние с макромиром "миры" —
микромир (мир атомов и элементарных частиц, периоды 10-23 с) и мегамир (мир галактик
и квазаров, периоды 1010 лет). Размах доступного познанию резко возрос, охватил три
"страты" — (1020)3 = 1060. Ньютоновскую парадигму сменила эйнштейновская, фунда-
ментальными компонентами которой стали квантовая механика и теория относительнос-
ти. Но уже во второй половине XX в. четко вырисовалась перспектива прорыва на прин-
ципиально новый уровень познания — прорыва в "Мироздание пяти страт", началось
освоение новых "миров" — наномира (периоды 10-43 с) и мегамира (периоды 1030 лет). В
наномир (в работах [3, 4] он назван "пикомиром" или "планковским миром") вывел физи-
ку еще Макс Планк, разработав концепцию "натуральных" (теперь их называют "планков-
скими")  физических  единиц; при этом "планковское время" оказалось равным 5·10-44 с,
т. е. оно уже принадлежит наномиру. С гигамиром физики столкнулись, когда попытались
оценить период полураспада протона: этот период, как было установлено, составляет не
менее 1030 лет. Выход в "Мироздание пяти страт" — выход на совершенно новый диапа-
зон частот, на совершенно новую "анатомию" и "физиологию" Мироздания, т. е. на
совершенно новые физические законы и модели, в корне отличные от тех, с которыми
физика имела дело до сих пор.

Здесь и выяснилось, что современная физика проникнуть в этот таинственный "мир
пяти страт" сегодня не может вследствие, во-первых, "проклятия короткопериодности",
мешающего по-настоящему разобраться с проблемами мегамира, не говоря уже о гига-
мире, а во-вторых, по экономическим причинам: эксперименты по мере продвижения в
сторону наномира становятся столь дорогими, что человечество пока не в состоянии их
осуществить. Единственный "луч света в темном царстве безысходности" — историчес-
кая геология, особенно геология докембрия. В "каменной летописи" земной коры хра-
нятся бесценные сведения о жизни, о тех долгопериодных процессах, которые оказались
вне досягаемости для самой могучей дисциплины естествознания — физики [16]. Таким
образом, геология, особенно геология докембрия, выходит в лидеры современного есте-
ствознания — у нее в руках ключ к "безмерно дешевому" прорыву в "Мироздание пяти
страт", к открытию главнейших законов совершенно новой "анатомии" окружающего
мира, к созданию неизвестной еще человечеству "постэйнштейновской" общенаучной
парадигмы.

Что принципиально нового для изотопной минералогии, прежде всего, для цирконо-
метрии может дать эта, пока еще только вырисовывающаяся постэйнштейновская пара-
дигма? Исключительно много, поскольку речь идет о "вписанности" геологической исто-
рии в идеально синхронизированную космическую ритмику [17]. Каждый измеритель-
ный метод только выигрывает, если появляется совершенно независимый альтернатив-
ный метод измерения той же величины. В благоприятном случае он может не только
подтвердить правильность полученного результата, но и правильность оценки погрешно-
сти первого измерительного метода. Такая постановка проблемы пока еще совершенно
нова в практике абсолютной геохронологии, поэтому постараемся рассмотреть новую
концепцию по возможности подробно.

Что практически это означает — "расшифровать каменную летопись земной коры"?
Каждая наука проходит несколько стадий. Первая стадия — эмпирическая, на которой
самое главное — сбор фактического материала. "Факты, факты и еще раз факты, объяс-
нение будет потом!". Вторая, возможно, основная — эмпирическое обобщение, когда
собранные факты группируются в развернутые системы. Третья — на основе эмпириче-
ских обобщений строятся теоретические модели. И, наконец, четвертая стадия — эмпи-
рические обобщения и теоретические модели сливаются в единое целое, так что многие
факты (в идеальном случае — каждый) находят объяснение, становится ясно, почему
реальная действительность (в нашем случае — геологическая история) именно такова,
какова она есть. Когда геология выходит на такой уровень понимания, мы вправе говорить
о понимающей геологии.

"Расшифровать" каменную летопись Земли в соответствии со сказанным — значит

ОТ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ ДОКЕМБРИЯ К ЕГО ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОМУ КАЛЕНДАРЮ
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построить для проделанных эмпирических обобщений приемлемые теоретические мо-
дели геологической истории (это работа теоретика) и прочно "слить" в единое целое эти
теоретические модели и эмпирические данные и обобщения. Полученное "единое це-
лое" — причинная конструкция, основа для понимания и объяснения геологической ис-
тории. Если она позволит понять и объяснить факты не только в геологии, но и в других,
самых, казалось бы, отдаленных областях знаний (физика элементарных частиц, астрофи-
зика, социология, музыковедение и др.), то станет общенаучной конструкцией, общена-
учной парадигмой. Один из возможных путей ее построения — доказательство сущест-
вования единой, "сквозной" ритмико-событийной фрактальности (гомеомерии — подо-
бия части целому), пронизывающей все "страты" Мироздания.

Итак, в настоящее время в результате огромнейшей работы всех докембристов пла-
неты (в Украине это школа Н. П. Семененко — Н. П. Щербака [22, 36, 37] созданы эмпири-
ческие обобщения докембрийской истории. Фундаментальную роль в этих обобщениях
играют реперные изотопные даты [37]. Возможны ли следующие шаги — построения
теоретических моделей и "настройка" их на материале эмпирических обобщений для
получения причинной конструкции — основы понимания и объяснения геологической
истории докембрия? Оказывается, возможны, хотя это работа длительная, требующая
многих "итераций" (модель — сопоставление с фактами — уточненная модель — новое
сопоставление и т. д.). Практическая важность эффективных теоретических моделей в том
и состоит, что среди эмпирических данных они позволяют выделить те элементы, которые
имеют фундаментальное, системообразующее и даже эпохосозидающее значение. Забе-
гая вперед, сразу укажем на те составляющие эмпирических обобщений, которые, как
мы покажем далее, имеют системообразующий (эпохосозидающий) характер. Они от-
крывают путь к окончательному решению геостратиграфической модели докембрия,
позволяющий перейти от конвенциональной геохронологической шкалы к геохронологи-
ческому календарю, который снимает все спорные вопросы. Фундаментальные элемен-
ты эмпирического обобщения, по нашему мнению, — выделенные Н. П. Щербаком и его
коллегами [37] геохронологические рубежи, которыми открываются крупные тектоно-
магматические циклы в разных мегаблоках Украинского щита (УЩ) (в скобках указаны
временные интервалы между рубежами), млн лет:
                                 3650 — (500) — 3150 — (550) — 2600 — (500) — 2100. (1)

Эти рубежи, равно как и их теоретические аналоги, мы называем "классическими
рубежами". Теоретическая версия (1) очень незначительно (в пределах ошибки изотоп-
ного метода) отличается от эмпирической:
                                 3676 — (528) — 3148 — (528) — 2620 — (528) — 2092. (2)

Мегацикл с периодом 528 млн лет очень важен в теоретической геологии. Он равен
трем аномалистическим галактическим годам (АГГ), почему и был назван трионом [1].
Реализации этого мегацикла, отделяемые друг от друга "классическими рубежами", мы
í àçûâàåì  "классическими трионами" * Чтобы раскрыть космогеофизический смысл (1)
и (2), нам необходимо рассмотреть теоретические модели геологии докембрия.

Теоретические модели геологической и, в частности, докембрийской истории Зем-
ли. Геохронологическая шкала до сих пор строилась на сугубо эмпирической основе.
Фундаментальные события в истории Земли после определения их возраста рассматри-
вали как границы стратиграфических подразделений докембрия. Такое построение шка-
лы казалась само собой разумеющимся. Выбираются "вехи первого ранга", которые
делят всю геологическую историю на части (первое деление — на докембрий и фанеро-
зой). Далее весь докембрий делится на два или более интервалов. Это — "вехи второго
ранга". Затем в каждом из полученных таким образом геохронологических подразделе-
ний находят границы таксонов — "вехи третьего ранга" и т. д.

Такая иерархическая структура в математике (в ее разделе, называемом топологией)
носит название дерева. Древообразные структуры с древнейших времен интересовали

КУЛИНКОВИЧ А. Е. и др.

_________________________________
          *В работе [18] "классические рубежи" и "классические трионы" названы соответственно "рубежа-
ми Н. П. Щербака" и "трионами Н. П. Щербака".
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философов ("великий предел" древнекитайской философии, "дерево Порфирия" в ан-
тичной философии и т. д.). Главный вопрос, относящийся к иерархическим структурам, —
имеют ли они внутреннее содержание, т. е. служат ли отражением некоторой естественной
структурности, точнее — системности Мироздания или же мы вправе исходить из "по-
стулата неразборчивости" (термин Ю. А. Шрейдера [35]), допускающего произвольное
группирование объектов, в данном случае — деление оси геологического времени на
произвольные интервалы, было бы на это согласие коллег ("конвенциональная классифи-
кация")? Если мы базируемся на "постулате неразборчивости", то все геохронологиче-
ские рубежи оказываются независимыми друг от друга, так что процедура выделения той
или иной возрастной границы есть частная операция, к которой не имеет никакого отно-
шения выделение других рубежей. Принципиально иной системный подход в геохроно-
логии: исследованию подлежат системы взаимосвязанных рубежей, один из вариантов
его — выявление некоторых циклических процессов, проявляющихся в геологической
истории, и увязывание геохронологических рубежей с периодически наступающими
событиями.

Понятие геологического цикла эволюционировало от некоего аморфного "этапа"
до метрически определенного периодического процесса. Ставшее хрестоматийным вы-
сказывание французского геолога Э. Ога "Вся геологическая история есть последова-
тельность циклов" интерпретируется по-разному: как последовательность нечетко про-
являющихся во времени этапов (каледонский цикл, герцинский цикл, альпийский цикл)
или последовательность хронометрически точно повторяющихся явлений. Известный
российский геотектоник В. В. Белоусов рассматривал геологическую историю как строго
повторяющуюся   последовательность геотектонических циклов продолжительнос-
тью ~ 150 млн лет каждый [2]. Этот период оказался близок к найденному астрономами
периоду обращения Солнца вокруг центра Галактики, в связи с чем Г. П. Тамразяном
была высказана гипотеза о космической природе геотектонических циклов [31, 32]. Если
гипотеза определяющей роли орбитального движения Солнца в геологической истории
верна, то можно говорить о возможности выявления строго периодической (календар-
ной) последовательности событий. Гипотеза космического воздействия на геологичес-
кую историю и, в частности, гипотеза "галактического года" ("галактических часов") раз-
рабатывалась многими исследователями как в СССР (а после его распада — на постсовет-
ском пространстве): М. С. Эйгенсон [38], Г. Ф. Лунгерсгаузен [20], Н. Ф. Балуховский [1],
П. Н. Кропоткин [8], Ю. М. Малиновский [21], Ю. А. Заколдаев [5], В. Е. Хаин [34],
Н. А. Ясаманов  [34, 40],   А. Н. Третяк [33],   А. Р. Коломиец [7] и др.),  так  и  за рубежом:
J. Steiner [48, 49], J. G. Johnson [45], E. Grillmair [49], J. N. J. Visser [50], H. E. Bond [41], R. Kvet
[46] и др. Однако по мере разработки концепции орбитальной галактической цикличности
выявились определенные трудности, связанные с необходимостью построения четкой
физической модели поступления галактической энергии в недра нашей планеты. Собы-
тия, имеющие, как подразумевается, галактическое происхождение, наступали внезапно,
тогда как галактическое движение протекает крайне медленно. Это продолжает вызывать
у ряда геологов сомнения в правильности космоцентрической парадигмы геологической
истории (А. С. Монин [23], Л. И. Каменцев [6]).

Эти проблемы были решены в модели галактического воздействия на геологичес-
кую историю, разработанной А. Е. Кулинковичем [12, 13, 15, 16–18], на которой мы оста-
новимся несколько позже. Космоцентрическая концепция геологической истории не сво-
дится только к орбитальному движению Солнца, ведь это всего лишь один циклический
процесс. В ее основе куда более важная проблема — построение физической модели
наблюдаемой в действительности иерархии геологических циклов. Модель многоуровне-
вой системы "вложенных" геологических циклов была предложена А. Е. Кулинковичем и
сформулирована в форме "Периодического закона исторической геологии" [9, 10]. Весь-
ма интересно, что первыми решительно выступили в поддержку этого закона именно
геологи-докембристы — супруги В. З. и Т. М. Негруца [24, 25], несколько позже — укра-
инские докембристы К. Е. Есипчук и А. Б. Бобров [4].

Физико-математической основой для иерархической (фрактальной) модели геологи-
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ческих цикличностей послужила предложенная А. Е. Кулинковичем теория ритмогенеза
[11, 14]. Согласно концепции ритмогенеза, основные источники энергии в нашей Вселен-
ной — ядерные реакции в недрах звезд и субъядерные — в недрах галактических ядер
являются одновременно и источником порождения ритмических систем, параметры ко-
торых определяются собственной ритмикой частиц (агентов) в этих ядерных или субъя-
дерных реакциях. Такие ритмические системы с отношением периодов 1 : 2 и 1 : 3 в
циклистике солнцедеятельности были открыты М. С. Эйгенсоном [39] и В. А. Шнитнико-
вым. А. Е. Кулинковичем выявлены ритмические системы, порожденные гестиедеятель-
ностью (активностью ядра Галактики — Гестии). Агенты субъядерных реакций, происхо-
дящих в квагме (в кварково-глюонной плазме) в недрах Гестии, это тяжелые конституент-
ные кварки первого поколения — даун-кварки с массой Md = 338 МэВ. Почти вся энергия
даун-кварка сосредоточена в его "шубе". При протекающих в квагме субъядерных реак-
циях конституентный кварк теряет свою "шубу", превращаясь в "голый" кварк. Собствен-
ный период колебаний конституентного даун-кварка, выраженный в секундах, равен:
                                                                         Td = h / Md , (3)

где h — постоянная Планка, выраженная в электрон-вольтах, помноженных на секунду;
согласно последним наиболее авторитетным сводкам физических констант [42],

h = 4,1356692•10-15 ýÂ•ñ,

Md — масса частицы в эВ. Используя формулу (3), получаем значение собственного
периода даун-кварка: Td = 1,223571•10–23 с.

Главный   мегацикл  геологической истории — "суперэон", период которого равен
24 АГГ, т. е. 4,224 млрд лет. Это как раз весь докембрий, включая интервал времени,
прошедший от образования Солнца (4,82 млрд лет назад) до формирования Земли как
самостоятельного небесного тела (4,556 млрд лет назад). Зная точное значение продолжи-
тельности "суперэона" (4,224 млрд лет) и собственное значение периода даун-кварка
(1,223571•10–23 с), можно установить соотношение между ними:

log2 (Tñý / Td) = 133,0007.                                                       (4)

Напомним, что требование принадлежности двух цикличностей с периодами T1 и T2
одной ритмической линии ("тону") математически выражается следующим образом:

log2 (T1 / T2) = öåëîå ÷èñëî.                                                   (5)

Если условие (5) выполнено, то данные цикличности изотонны. На оси масштабов
(оси Анаксагора) очень важное "расстояние" — 133 октавы, равное "толщине" двух "страт"
Мироздания. Если между двумя частотами (или периодами) расстояние точно равно 133
октавам, то говорят, что такая пара циклических процессов — "двойник через мир" (че-
рез страту). То есть получен интереснейший результат: собственные колебания даун-кварка
в микромире — это "двойники" мегацикла "суперэон", проявляющегося в мегамире.
"Двойник и через мир — тон "до диез" Первооктавы (3,023053•1042 Гц), рассчитываемый
по значениям мировых физических констант [17, 42] и тон "до диез" первой музыкальной
октавы (277,1826 Гц):

log2 (3,023053•1042 Ãö / 277,1826 Ãö) = 133,002.                              (6)

Как нетрудно показать, оба эти ритма "изотонны" суперэону:
log2 (4,224 ìëðä ëåò •277,1826 Ãö) = 65,002                                  (7)

log2 (4,224 ìëðä ëåò •3,023053·1042 Ãö) = 198,0045.                           (8)

Рассмотренные нами ритмические соответствия имеют огромное методологичес-
кое значение. Дело в том, что все, что касается мегациклов, требует геологического обос-
нования. Продолжительность геологической эры постулируется равной одному АГГ,
который, как было установлено более полувека назад (в 1952 г.) российским астрономом
П. П. Паренаго [26], равен 176 млн лет. В дальнейшем астрономы неоднократно пересма-
тривали это значение, то увеличивая, то уменьшая. Важно показать, что, во-первых, гео-
логические факты наилучшим образом подтверждают именно это значение, во-вторых,
что это значение согласуется с космической ритмикой — физическими мировыми кон-
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стантами, ритмикой элементарных частиц, ритмикой органов чувств человека, одним
словом, с определяющей ритмикой нано-, микро-, макро- и мегамиров. Все главные ("элит-
ные" или "золотые") периоды, проявляющиеся в геологической истории и составляю-
щие, по нашему мнению, базис геохронологической шкалы, вычисляются по формуле:

T (k, s) = Tñý / (2
k • 3s),                                                        (9)

где k — номер ранга цикла: (k = 0, 1, 2, 3…); s — номер ряда (s = 0,1).
Цикл T(3, 1) = 4224/(23•3) = 176 млн лет — геологическая эра (АГГ, названный также в

работе [17] уноном). Мегациклы,  кратные  АГГ, млн лет: "суперэон" Tсэ = T(0, 0) = 24 АГГ=
= 4224; додекон T(1,0) = 12 АГГ = 2112; октон T(0,1) = 8 АГГ = 1408; гексон T(2,0) = 6 АГГ=
= 1056; тетрон T(1, 1) = 4 АГГ = 704; трион T(3, 0) = 3 АГГ = 528; дион T(2, 1) = 2 АГГ = 352.
Эти "элитные" мегациклы отражают, будучи "вложенными" друг в друга, космическую
ритмику или, что в данном случае одно и то же, ритмику циклических процессов, проис-
ходящих в квагме ядра Галактики, а поэтому объективно должны определять космичес-
кий календарь геологической истории. Но принципиально важно, что характер "вложен-
ности" таков, что существуют два независимых потока (два ряда: s = 0 и s = 1) мегациклов
T(k, 0) и T(k, 1) и, соответственно, два ряда фундаментальных событий:

G(i, k, 0) = t0 – i•T(k, 0),                                                       (10)

G(i, k, 1) = t0 – i•T(k, 1).                                                      (11)

Каждая из указанных последовательностей событий может претендовать на статус
последовательности геохронологических рубежей. Такая модель приводит к совершенно
новому, ранее не использовавшемуся в историко-геологической теории, классификаци-
онному архетипу — векторному, в противоположность традиционному линейному архе-
типу (только одна последовательность рубежей одного ранга). Расчет геохронологичес-
ких рубежей по формулам (10) и (11) возможен лишь в том случае, если мы определим
точку отсчета t0. Примем, что t0 = 4820 млн лет назад и будем рассматривать эту дату как
дату образования Солнца и, соответственно, начала истории Солнечной системы. По-
скольку   эта   дата  очень близка  к о ценке возраста Солнца, сделанной В. А. Рудником и
Э. В. Соботовичем (4,8–4,9 млрд лет назад [28]), будем называть ее "теоретической верси-
ей даты Э. В. Соботовича". Будем считать, что Большой Докембрий начинается с этой
даты и его продолжительность равна суперэону (4224 млн лет). Таким образом, он охва-
тывает временной интервал 4,82–0,596 млрд лет. Членение Большого Докембрия на мега-
таксоны может быть двояким в силу векторности классификационного архетипа. Во-
первых, весь интервал Большого Докембрия (суперэон) делится на два додекона — "кос-
мический архей" (4,82–2,708 млрд лет) и "космический протерозой" (2,708–0,596 млрд
лет). Оба этих мегатаксона в свою очередь делятся рубежами 3,756 и 1,652 млрд лет на два
гексона каждый — ранний и поздний архей; ранний и поздний протерозой. Итак, мы
приходим к первой, строго циклической последовательности геохронологических рубе-
жей, соответствующей ряду (10) при s = 0:

4,82 — 3,756 — 2,708 — 1,652 — 0,596 (ìëðä ëåò).                            (12)

Но поскольку мы должны исходить из векторного классификационного архетипа,
необходимо помнить о существовании второго ряда ключевых событий (ряд (11), s = 1),
имеющих право на статус геохронологических рубежей докембрия. Мы имеем в виду
деление Большого Докембрия на три октона:

4,82 — 3,412 — 2,004 — 0,596 (ìëðä ëåò).                                    (13)

Все рубежи последовательностей (12) и (13) характеризуются очень контрастными
событиями геологической истории — диастрофизмами. Названия диастрофизмов (пре-
имущественно, по Л. И. Салопу [29, 30]: 3,75 — саамский; 3,4 — белингвийский; 2,7 —
кеноранский; 2,0 — карельский; 1,65 — выборгский; 0,6 — липалийский (даты в млрд лет).
Ряды рубежей (11) и (12) определяют мегамодель геохронологии Большого Докембрия,
его "космический мегакалендарь". Эта мегамодель, с одной стороны, предельно проста —
она связана с делением докембрийского суперэона на три и на четыре равные части. С
другой стороны, наличие двух рядов геохронологических границ необычно, суперпози-
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ция (совмещение) этих рядов приводит к путанице. В этой связи естественно вспомнить
закон В. Хлебникова: "сложение простых цикличностей создает кажущуюся сложность".

Физическая модель "космического мегакалендаря" Большого Докембрия проста. В
момент "вселенских праздников", когда ядра всех или, по крайней мере, значительного
количества галактик приходят в активное состояние, плотность космического излучения в
радиационном поясе нашей Галактики возрастает (метагалактическая модель радиаци-
онного пояса Галактики [3]). Магнитное поле Земли захватывает космические лучи (со-
стоящие из заряженных микрочастиц — протонов и электронов), в результате чего обра-
зуются огибающие нашу планету ионосферные токи. Переменная компонента этих токов
индуцирует в земных недрах токи Фуко, выделяющие джоулево тепло. Закачанная таким
образом в недра Земли, в первую очередь в железное ядро, космическая энергия приво-
дит к плавлению его части с неизбежным увеличением объема Земли, а это служит при-
чиной усиления тектономагматической активности [13].

Однако мегамодель дает самое общее представление о структуре геологического
процесса. Для более детального анализа необходимо рассмотрение макромодели докем-
брийской истории. Здесь мы сталкиваемся с еще одним осложнением — календарей
докембрийской истории оказывается не один, а два, поскольку в основе этих календарей
лежат разные циклические процессы. Ситуация несколько напоминает наличие в обиходе
двух календарей — солнечного (у христиан) и лунного (у мусульман). "Космический
мегакалендарь" Большого Докембрия отражает космическую (метагалактическую) рит-
мику и только. Ей подчиняются ядра галактик нашей Вселенной, активизация которых и
отражается в истории Земли. Но Земля — это не скопление косной материи, пассивно
отражающее окружающую обстановку. Земля обременена "сверхзадачей" — породить
Жизнь, а через 4,5 млрд лет после образования — вид "Человек разумный". И поэтому
она вырабатывает свой ритм, свой календарь геологической истории, в чем-то соответст-
вующий космическому, в чем-то отличный от него. Долгий период — весь докембрий и
даже несколько больше — Солнце двигалось по низкоэнергетической орбите, замедляя
развитие жизни на Земле. На Земле возникает и медленно развивается планктонная и
полупланктонная жизнь. Снижение уровня получаемой энергии достигается тем, что в
период активизации Гестии Солнце максимально удалено от центра Галактики (находится
в апогалактии). Этот период назван Белоусовским потоком палеоэр. Границы палеоэр
легко рассчитываются по дате возникновения Земли — 4556 млн лет назад (теоретическая
версия даты Паттерсона (C. C. Patterson [47]) — ~ 4,55 млрд лет назад) — по формуле:

Gi = 4556 – (i – 1)•176 ìëí ëåò,                                                  (14)

где Gi — ранняя граница i-той эры.
Результаты расчета таковы:

4732 — 4556 — 4380 — 4204 — 4028 — 3852 — 3676 — 3500 —

324 — 3148 — 2972 — 2796 — 2620 — 2444 — 2268 — 2092 —              (15)

1916 — 1740–1564 — 1388 — 1212 — 1038 — 860–684 — 508.

Как видим, последовательность границ палеоэр (15) — геотектонических циклов —
Белоусовского потока включает теоретические версии "классических рубежей Щербака"
(выделены жирным курсивом), появление которых тут строго закономерно. Экстраполи-
руя "вниз" (вглубь истории докембрия) и "вверх" (в более поздние времена), нетрудно
получить "обобщенные классические рубежи" (выделены в последовательности (15) по-
лужирным). Но коль скоро мы выделили "обобщенные рубежи", то естественно говорить
и об "обобщенных классических трионах". Таким образом, мы получаем последователь-
ность границ "обобщенных трионов", млн лет:

4732 — 4204 — 3676 — 3148 — 2620 — 2092 — 1564 — 1038 — 506.              (16)

Последовательности геохронологических рубежей (16) и (15) закрывают вопрос о
естественной таксономии (о календаре) докембрия, определяя "орбитальные" мегака-
лендарь (16) и макрокалендарь (15) докембрия. В данном случае идет речь о "Большом
орбитальном докембрии", охватывающем суперэон 4,732–0,508 млрд лет назад. "Боль-
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шой орбитальный докембрий", как и "Большой космический докембрий" уходит вглубь
за пределы геологической истории, поскольку в него входит "нулевая эра" (4732–4556 млн
лет назад). Смысл этой орбитальной эры в настоящее время не совсем ясен, но, по-види-
мому, она играла в предыстории нашей планеты какую-то важную, может быть, опреде-
ляющую роль: в это время вокруг движущегося по своей орбите Солнца на расстоянии,
соответствующем современному расстоянию от Солнца до Земли, двигался метеорный
рой, из которого в конце этой эры и образовалась Земля и началась собственно геологи-
ческая история.

Тектоно-магматические циклы, выявленные в истории Украинского щита — важ-
нейшая веха в понимании геологической истории докембрия. До сих пор мы шли от
теории  к   фактическим  данным. Пойдем теперь противоположным путем — от практи-
ки — рассмотрим, как в результате длительнейшей работы по определению изотопных
дат, анализу геологической истории разных мегаблоков УЩ и выявлению тектономагма-
тических циклов были получены "классические рубежи Щербака", служащие основой
теоретического анализа. В обобщающей коллективной монографии [37] приведена схема
геохронологии УЩ с выделением тектономагматических циклов. В настоящее время до-
кембристы Украины работают над уточнением этой схемы и более корректным выделе-
нием тектономагматических циклов разных рангов, работа эта еще не завершена. В упро-
щенном виде эта схема приведена в табл. 1. Она очень мало отличается от схемы, опубли-
кованной в монографии [37]: указаны "календарные" ("классические") трионы, которые
мы рассматривали выше. Названия тектономагматических циклов для разных мегаблоков
УЩ сохранены, за одним исключением: после опубликования монографии [37] получе-
ны новые результаты по истории Днестровско-Бугского мегаблока, в частности, выявлен
комплекс, синхронный с образованиями новопавловского цикла Орехово-Павлоградской
шовной зоны [36]. На эти образования и перенесено в табл. 1 название "Днестровско-
Бугский тектономагматический цикл". А цикл, проявившийся в Днестровско-Бугском
мегаблоке синхронно с конкско-верховцевским циклом Среднеприднепровского мегаб-
лока, назван "гайворонским" (указанные терминологические новации помечены в табл.
двумя звездочками).

Как видно из табл. 1, начала циклов в разных мегаблоках УЩ, как правило, совпадают.
Эти рубежи (3650 — 3150 — 2600 — 2100 млн лет) и названы нами "классические
рубежи", обоснованию их фундаментального характера и посвящена настоящая статья.

Галакто-геологический смысл орбитальных эр, "классических рубежей" и "клас-
сических трионов". "Галакто-геологическая корреляция" (термин Дж. Джонсона [45])
заключается в установлении связей между событиями геологической истории и событи-
ями, происходящими в просторах Галактики. Возможность такой корреляции, ее методо-
логия и составляет основу новой геологической науки — галактической геологии. Мы
рассмотрим в данной статье три фактора, определяющих галактотараксию (влияние
галактических процессов на жизнь Земли).

1. Движение Солнца (и увлекаемой им Земли) вокруг центра Галактики. Период
обращения АГГ равен, как уже говорилось выше, 176 млн лет. Эллипс солнечной траек-
тории, в свою очередь, вращается вокруг галактического центра, так что "звездный" (пра-
вильнее было бы сказать "квазарный") галактический год несколько длиннее аномалисти-
ческого. Главный фактор галактотараксии — галактический радиоактивный пояс, плот-
ность космических лучей в котором возрастает по направлению к Гестии. Солнечная
орбита обладает эксцентриситетом, так что объем закачиваемой в недра Земли космиче-
ской энергии определяется расстоянием до центра Галактики: в перигалактии (перигес-
тии), когда расстояние до Гестии минимально, этот объем максимален, в апогалактии
(апогестии) — минимален. Поскольку главное — расстояние от Земли до центра Галакти-
ки, геологическую историю контролирует не "звездный", а именно АГГ. Изменение объ-
ема получаемой Землей космической энергии приводит к пульсации размеров нашей
планеты, к изменению тектономагматической активности, что и выражается в виде текто-
номагматического цикла, равного по продолжительности АГГ. Его предложено называть
циклом Бертрана — по имени французского геолога Марселя Бертрана (1847–1907), впер-

КУЛИНКОВИЧ А. Е. и др.



ISSN 0204-3548. Мiнерал. журн. — 2005. — 27, № 3 147

вые установившего периодичность в проявлении крупных тектонических циклов.
2. Колебательное движение Солнца, происходящее по z-координате, т. е. перпен-

дикулярно плоскости солнечной галактической орбиты. Период такого колебательного
движения равен половине АГГ (88 млн лет). В результате z-колебания Солнца (по модели
А. Е. Кулинковича [15]) Земля то вырывается за пределы галактического радиоактивного
пояса (в это время закачка галактической энергии в Землю сводится к минимуму), то
врывается в пояс и тогда начинается эпоха тектономагматической активности. Куда выхо-
дит за пределы радиоактивного пояса Земля — "вверх" или "вниз", с точки зрения воздей-
ствия на геологическую историю, неважно, в течение АГГ имеет место четыре таких
цикла, представляющих чередование эпох тектономагматической активности и тектони-
чески пассивных эпох [9]. Эту цикличность предложено называть малым тектоническим
циклом (в отличие от "большого" геотектонического цикла М. Бертрана) или циклом
А. А. Пронина (по имени советского геолога, детально исследовавшего такие циклы) [15].
Период его равен четверти АГГ, т. е. 44 млн лет. Интенсивность тектономагматических
процессов зависит от расстояния между Землей и центром Галактики, которое меняется
в течение АГГ, поэтому удобно говорить о галактических "сезонах" — "лете" (эпоха
перигалактия), "зиме" (эпоха апогалактия") и т. д. и различать "летние", "осенние", "зим-
ние" и "весенние" эпохи тектономагматической активности. На рисунке показана траек-
тория поступательно-колебательного движения Солнца и, соответственно, Земли относи-
тельно радиационного пояса Галактики, указаны все узловые точки траектории и приве-
дены формулы для расчета соответствующих дат в миллионах лет.

3. Периодическое изменение плотности космического излучения в галактическом
поясе. Один из четко проявляющихся периодов изменения активности гестиедеятельнос-
ти — трион (три АГГ) — 528 млн лет. Таким образом, самыми рельефными эпохами
тектономагматической активности оказываются "летние" эпохи, даты начала, середины
и конца которых рассчитываются по формулам (рисунок):

Gj
í = 684 + 176·j ,                                                                   (17)

Gj
ñ = 673 + 176·j ,                                                                   (18)

Gj
ê = 662 + 176·j ,                                                                   (19)

где j = 0, 1, 2, 3, …, 23. Номер орбитальной эры i связан с номером j соотношением:
³ = 23 – j.                                                                         (20)

Раз в три галактических года наступают эпохи "очень жаркого лета", которые мы
будем называть "сверхлетними" эпохами. "Классические рубежи", как и "обобщенные

Траектория движения Солнца от-
носительно пояса космического из-
лучения и структура орбитальной
палеоэры
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классические рубежи" — это начало "сверхлетних" эпох тектономагматической активно-
сти.

Рассмотрим рубеж 3676 млн лет назад. Это начало "сверхлетней" эпохи шестой ор-
битальной эры:

684 + 176 · (23–6) = 684 + 176 ·17 = 3676 ìëí ëåò.                                   (21)

Но изменение плотности космического излучения происходит, как мы уже говорили
выше, и в результате одновременной активизации многих галактик (явление метагалакто-
тараксии). Такие эпохи приходятся на "зимние" галактические сезоны (эпохи "сверхжар-
кой зимы"), которые характеризуются также очень высокой тектономагматической ак-
тивностью. Даты их начала — строки (15) и (16).

"Классические рубежи" — ключ к построению календаря докембрийской истории.
Итак, мы получили результат чрезвычайной важности, фактически полностью решаю-
щий проблему точного календаря докембрия.

Весь интервал Большого орбитального докембрия (3752–508 млн лет) разбивается на
"классические трионы", рубежи между которыми определяются строкой (15). Таких три-
онов восемь. Первая четверка — архей, вторая — протерозой. Первая пара архейских
трионов — ранний архей, вторая — поздний архей. Соответственно, первая пара протеро-
зойских трионов — ранний протерозой, вторая — поздний. Докембрий называется Боль-
шим, потому что он равен точно одному суперэону (4224 млн лет) и несколько выходит за
пределы докембрия в обычном понимании. "Нулевая эра" выходит за пределы геологи-

Таблица 2. Трионный календарь докембрийской истории Земли (Белоусовский поток
орбитальных эр), млн лет

Додекон Гексон Трион Эра 
Нулевая (4732–4556) 
Первая (4556–4380) 

Первый раннеархейский 
(4732–4204) 

Вторая (4380–4204) 
Третья (4204–4028) 
Четвертая (4028–3962) 

Раннеархейский 
(4732–3676) 

Второй раннеархейский 
(4204–3676) 

Пятая (3962–3676) 
Шестая (3676–3500) 
Седьмая (3500–3324) 

Первый позднеархейский 
(3676–3148) 

Восьмая (3324–3148) 
Девятая (3148–2972) 
Десятая (2972–2796) 

Архейский  
(4732–2620) 

Позднеархейский  
(3676–2620) 

Второй позднеархейский 
(3148–2620) 

Одиннадцатая (2796–
2620) 
Двенадцатая (2620–
2444) 
Тринадцатая (2444–
2268) 

Первый раннепротерозойский 
(2620–2092) 

Четырнадцатая (2268–
2092) 
Пятнадцатая (2092–
1916) 
Шестнадцатая (1916–
1740) 

Раннепротерозойский  
(2620–1564) 

Второй раннепротерозойский 
(2092–1564) 

Семнадцатая (1740–
1564) 
Восемнадцатая (1564–
1388) 
Девятнадцатая (1388–
1212) 

Первый позднепротерозойский 
(1564–1036) 

Двадцатая (1212–1036) 
Двадцать первая (1036–
860) 
Двадцать вторая (860–
684) 

Протерозойский  
(2620–508) 

Позднепротерозойский  
(1564–508) 

Второй позднепротерозойский 
(1036–508) 

Двадцать третья (684–
508) 
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ческой истории, если под последней понимать интервал времени, начинающийся с обра-
зования нашей планеты, 23-я эра частично вторгается в фанерозой, поскольку захватыва-
ет кембрийский период. Но это неудивительно: календарь, который мы строим, имеет
свою логику, свой очень четкий и предельно простой циклический строй (табл. 2). Два
додекона (архей и протерозой) по 2112 млн лет; четыре гексона (ранний и поздний архей,
ранний и поздний протерозой) по 1056 млн лет, восемь трионов по 528 млн лет. Каждый
трион включает ровно три орбитальные эры (три геотектонических цикла Бертрана). Гео-
хронологические рубежи могут быть теоретически рассчитаны очень точно — с точно-
стью до миллиона лет, а при желании или необходимости — точнее.

Трионный календарь и существующие наработки по геохронологии протерозоя.
Протерозой, особенно поздний, недостаточно представлен на УЩ, чтобы мы могли уве-
ренно говорить о детальном календаре позднего протерозоя на украинских материалах.
Поэтому особенно интересно как он соотносится с данными мировой геологии протеро-
зоя и, в частности, с геохронологией протерозоя, разработанной российскими докембри-
стами. В табл. 3 проведено сопоставление календаря позднего протерозоя (первый и вто-
рой позднепротерозойские трионы) с мезо- и неопротерозоем Международной геохро-
нологической шкалы ("International Stratigraphic Chart-2004", сокращенно "ISC-2004") [43],
рекомендованной 32-м Международным геологическим конгрессом (Италия, Флорен-
ция, 2004 г.). Нетрудно увидеть, что мезопротерозой ISC-2004 — это и есть первый поздне-
протерозойский трион с загрубленными границами, в котором сидерий — это 18-я эра,
эктазий — 19-я, а калиммий — 20-я. Неопротерозой ISC-2004–это не что иное как второй
позднепротерозойский трион с также загрубленными границами, причем в тонии не-
трудно увидеть 21-ю эру, в криогении — 22-ю, а в эдиакарии — довольно искаженную 23-ю.
Интересно соответствие некоторых деталей предлагаемого выше трионного календаря и
геохронологии позднего протерозоя (рифея) России [19, 27]). Разработанная российски-
ми геологами хроностратиграфия рифея, как известно, вошла составной частью в Меж-
дународную шкалу 1989 г. [44].

Как видно из табл. 3, рифей (поздний протерозой), как его выделили российские
геологи, начинается с хорошо уже нам известного по "космической" мегамодели (12)
рубежа 1,65 млрд лет, т. е. с начала диастрофизма "очень жаркой зимы" 17-й эры. Этот
диастрофизм назван Л. И. Салопом "выборгским". Все рубежи "орбитального" календа-
ря начинаются с летних эпох тектономагматической активности, так что первый трион
позднего докембрия, согласно приведенному выше "трионному календарю", начинается
с рубежа 1,564 млрд лет ("обобщенный классический рубеж Щербака" (16)), т. е. с начала
18-й орбитальной эры, которую 1388 млн лет назад сменила 19-я. Первое подразделение
рифея, бурзяний, как раз и завершается к этому рубежу. Таким образом, бурзяний охва-
тывает ровно полторы орбитальные эры трионного календаря: вторую половину 17-й и
18-ю. Средний рифей (юрматиний) также хорошо вписывается в трионный календарь: он
охватывает две орбитальные эры — 19-ю и 20-ю, соответствующие эктазию и калиммию
ISC-2004. Важно отметить, что окончание среднего рифея соответствует концу первого
позднепротерозойского эона — 1036 млн лет (тоже "обобщенный классический рубеж
Щербака"!).

Поздний рифей (каратавий), как и юрматиний, охватывает две орбитальные эры —
21-ю и 22-ю, в ISC-2004 им соответствуют таксоны тоний и криогений. Необходимо отме-
тить, что верхняя граница каратавия практически точно совпадает с окончанием 22-й эры
(684 млн лет), т. е. хроностратиграфический рубеж проводится по зимнему диастрофиз-
му, согласно идеологии трионного календаря, в то время как в ISC-2004 временной грани-
цей (с пометкой "золотой гвоздик" — "golden spike" — единственный рубеж докембрия,
удостоенный в ISC-2004 такой чести) служит рубеж 630 млн лет. Как следует из рисунка,
этот рубеж (расчетное значение — 629 млн лет) — середина "осенней" эпохи тектономаг-
матической активности 23-й орбитальной эры. Это явное нарушение идеологии трионно-
го календаря, требующего, чтобы рубежи проводились по эпохам "летнего" диастрофиз-
ма. Хроностратиграфический таксон рифея "венд", как он выделялся российскими гео-
логами, — это докембрийская часть 23-й орбитальной эры, объединяющей венд и кемб-
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рий.
Из сказанного следует, что базирующийся на "классических рубежах" и "обобщен-

ных классических рубежах" трионный календарь докембрия максимально соответствует
шкалам, полученным к настоящему времени докембристами мира.

Альтернативный изотопным методам — метод определения абсолютного возраста
пород, образующихся вследствие тектономагматической активности. Формулы, приве-
денные на рисунке, позволяют рассчитать даты начала, середины и конца эпох тектоно-
магматической активности, продолжительность которых — 22 млн лет. Эти эпохи, особен-
но эпохи "летнего" диастрофизма, а также эпохи диастрофизма "очень жаркой зимы"
контрастно проявляются в геологической истории, оставляя после себя огромные массы
изверженных и метаморфизованных пород. Интервал времени, охватываемый такой эпо-
хой, легко выражается математически:

Gi
ñ
ëåòî ± 11 ìëí ëåò,                                                                    (22)

где Gi
с — абсолютный возраст середины этой эпохи:

Gi
ñ
ëåòî = 673 + 176 · (23 – ³).                                                         (23)

Возраст этих пород, если они относятся к "летней" эпохе диастрофизма і-той эры,
легко рассчитать по формуле (22) и получить результат, соответствующий результату оп-
ределения абсолютного возраста изотопным методом, поскольку продолжительность
половины эпохи диастрофизма приблизительно равна погрешности существующих в
настоящее время изотопных методов абсолютной датировки минералов и пород. Если
речь идет о "зимней" эпохе тектономагматической активности, то формулы (22) и (23)
принимают соответственно вид:

Gi
ñ
çèìà ± 11 ìëí ëåò,                                                           (24)

Gi
ñ
çèìà = 585 + 176 • (23 – ³).                                                    (25)

Такой метод определения абсолютного возраста горных пород назовем методом
галакто-геологической корреляции. Приведем примеры контроля результатов опреде-
ления абсолютного возраста изотопными методами, а также оценки их погрешности
предлагаемым методом. Интрудирование первично-коровых образований тоналита-
ми новопавловского комплекса происходило, согласно результатам изотопного дати-
рования, 3650 ± 20 млн лет назад. Очевидно, эти породы связаны с "летней" тектономаг-
матической эпохой 6-й эры, временной интервал которой оценивается, по формулам (22)
и (23) — 3665 ± 11 млн лет. Во-первых, налицо совпадение результатов изотопного датиро-
вания и определения возраста методом галакто-геологической корреляции (с учетом воз-
можной погрешности). Во-вторых, подтверждена правильность оценки погрешности изо-
топного метода.

Таблица 3. Сопоставление "календарных" трионов позднего протерозоя с мезо- и
неопротерозоем "International Stratigraphic Chart-2004" (ISC-2004) и хроностратиграфией
рифейских отложений России, млн лет

Календарь, эры ISC-2004 
Неопротерозой 

Рифей России 

23 — (684–508) Ediacarian (Эдиакарий) 
630–542 

Венд —  
680 ± 20–570 ± 20 

22 — (860–684) Criogenian (Криогений) 
850–630 

21 — (1036–860) Tonian (Тоний) 
1000–850 

Поздний рифей 
(каратавий) —  

1050 ± 50–680 ± 20 

Мезопротерозой 
20 — (1212–1036) Calymmian (Калиммий) 

1200–1000 
19 — (1388–1212) Ectasian (Эктазий) 

1400–1200 

Средний рифей 
(юрматиний) —  

1350 ± 50–1050 ± 50 

18 — (1564–1388) Siderian (Сидерий) 
1600–1400 

17 — "очень жаркая зима" —  
(1652–1630) 

— 

Ранний рифей (бурзяний) —  
1650 ± 50–1350 ± 50 
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Другой пример. Гранитоидный магматизм, проявившийся в образовании эндерби-
тов, датируется по результатам изотопного исследования — 3400 ± 30 и 3370 ± 10 млн лет
назад. По-видимому, образование эндербитов в данном случае связано с эпохой тектоно-
магматической активности "очень жаркой зимы" 7-й орбитальной эры, приходящейся на
временной интервал 3401 ± 11 млн лет. Обе приведенные выше изотопные датировки
подтверждаются альтернативным методом, но о сделанных оценках точности можно ска-
зать, что в первом случае эта оценка слишком пессимистична, а во втором — напротив,
слишком оптимистична. Реальная погрешность находится в пределах ± 20 млн лет.

Таким образом, мы представили и обосновали совершенно новую методологию
изучения докембрийской (и не только докембрийской) истории Земли. Дальнейшему ее
развитию и использованию при решении практических задач авторы надеются посвятить
целый цикл работ.
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РЕЗЮМЕ. Наведено принципово новий підхід до рішення важливої проблеми теоретичної і практичної
геології — розробки загальнопланетарної геохронологічної шкали. На основі емпіричних узагальнень
докембрійської історії розвитку Землі побудовані ефективні теоретичні моделі геохронологічної шкали
докембрію з використанням галакто-геологічної кореляції, яка полягає у встановленні зв’язку між подіями
геологічної історії і подіями, що виникають в просторах Галактики. Додержуючись космоцентричної
парадигми в геології, пропонуємо космічний геохронологічний календар, що відображає закони, за
якими живе наша планета.

SUMMARY. A principally new approach to the solution of a very important problem in theoretical and
practical geology — development of all-planetary geochronological scale is presented in the paper. Effective
theoretical geochronological models are constructed as based on the empiric generalizations of the Precambrian
history of the Earth. These models are constructed using  the phenomenon of galacto-geologic correla tion,
consisting in establishing the connection between the events of  the geological history and events that took
place in the galaxy space. Adhering the cosmocentric paradigm in geology the cosmic geochronological
calendar is proposed following which our planet is living.

КУЛИНКОВИЧ А. Е. и др.
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