
40 ISSN 25192396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2021. 43, No. 2

МІНЕРАЛОгІЧНИЙ ЖУРНАЛ 
MINERALOGICAL JOuRNAL 
(ukRAINE)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.02.040
УДК 551.22+552.3+549

О.в. Митрохин, д-р геол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90
E-mail: mitrokhin.a.v@ukr.net; https://orcid.org/0000-0001-6269-0092
в.Г. Бахмутов, д-р геол. наук, проф., зав. від.
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 32
Національний антарктичний науковий центр України
01016, Київ, Україна, бул. Тараса Шевченка, 16
E-mail: bakhmutovvg@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-3804-9953

ПЕРША ЗНАХІДкА ОРБІкуЛЯРНИХ ГАБРОЇДІв у РАЙОНІ  
укРАЇНСькОЇ АНТАРкТИЧНОЇ СТАНЦІЇ "АкАДЕМІк вЕРНАДСькИЙ" 
(АРХІПЕЛАГ вІЛьГЕЛьМА, ЗАХІДНА АНТАРкТИкА)

Новий прояв магматичних гірських порід з орбікулярною структурою виявлений авторами в Західній Антарктиці. 
Місце знаходження — о. Ховгаард з архіпелагу Вільгельма, що розташований поблизу Берега Греяма Антарктичного 
півострова. Досі в цьому регіоні не було відомо жодного прояву цих рідкісних гірських порід, що виникають за умов ло
кального “збігу” геологічних та петрогенетичних чинників. Дослідження умов залягання, особливостей будови та мі
нерального складу орбікулярних порід о. Ховгаард виконано з метою складання їх первинного петрографічного опису. 
З’ясовано, що орбікуліти відслонюються на невеликій ділянці, площею майже 200 м2, яка розташовується в полі роз
витку амфіболізованих габроїдів та їхніх інтрузивних брекчій. Умови залягання та особливості будови орбікулітів 
свідчать, що їх кристалізація відбувалася на гіпабісальному рівні глибинності. Імовірно цей прояв є крайовою фацією 
невеликого габроїдного інтрузива, частини якого відслонюються на сусідніх ділянках узбережжя о. Ховгаард. Виконані 
дослідження показали, що орбікуліти о. Ховгаард належать до найрідкісніших петрографічних представників цих по
рід — орбікулярних габроїдів. За петрографічними особливостями вони помітно відмінні від відомих французьких напо
леонітів (корситів) з о. Корсика. Мінеральний склад орбікул представлений кальцієвим плагіоклазом (An88—97 ), роговою 
обманкою (#Mg = 0,77—0,81), клінопіроксеном (Wo48—50En43—47Fs5—8 ), шпінеллю (Sp62—72Hrc14—20  Mt12—17 ), актинолі
том, флогопітом, хлоритом, магнетитом та апатитом. Міжорбікулярний матрикс має габроїдний склад та порфі
роподібну пойкілофітову структуру. Від орбікул він відмінний дещо меншими значеннями основності плагіоклазу та 
магнезіальності рогової обманки, а також за браком шпінелі. З огляду на рідкісність орбікулярних габроїдів та специ
фічність даного прояву, є пропозиція вважати орбікулярне габро о. Ховгаард новим петрографічним різновидом габро
їдів. Для найменування цього різновиду орбікулярних порід рекомендується назва "ховгаардит".
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ПЕТРОЛОГІЯ 
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Вступ. 22 травня 2020 року на офіціальному 
сайті міністерства освіти та науки україни 
з’явилося повідомлення "топ10 досліджень 
українських полярників на станції "академік 
вернадський" за останній рік". водночас пові

домлялося, що "вперше в Західній антарктиді 
знайдені рідкісні гірські породи з ефектною 
орбікулярною (кульовою) будовою — наполео
ніти". виходи цих рідкісних гірських порід ви
явлено та обстежено 7 березня 2020 року під 
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мають гранітоїдний або діоритовий склад. ор
бікулярні габроїди трапляються доволі рідко. 
окрім корсики, їх виявлено у німеччині, нор
вегії, туреччині, сШа та канаді [15]. у різних 
регіонах їхній склад може варіювати від габро 
до нориту та габродіориту. кожний прояв має 
свої мінералогічні та петрографічні особливості.

Здебільшого дослідники схиляються до маг
матичного генезису гірських порід з орбіку
лярною структурою [3, 10, 13]. відомо, що їхні 
прояви зазвичай приурочені до областей роз
витку орогенного вапнянолужного магматиз
му на активних континентальних окраїнах та 
острівних дугах. крім того, самі орбікуліти, як 
правило, належать до вапнянолужної серії. 
стосовно походження їх незвичайної структу
ри думки дослідників відмінні [9]. автори най
сучасніших публікацій [10—12] вважають, що 
орбікуліти мають формуватися у процесі де
компресійної кристалізації "перегрітого" флю
їднонасиченого розплаву на гіпабісальному 
або субвулканічному рівнях. утворення кон
центричної зональності орбікул пояснюється: 
1) флуктуаціями РТ умов кристалізації, причи
ною яких можуть бути як внутрішні, так і зов
нішні чинники; 2) багатократними ін’єк ціями 
розплаву у магматичну камеру.

Умови залягання орбікулярних габроїдів  
о. Ховгаард. острів ховгаард — 65º7,9’ пвд. ш., 
64º6,1’ зхд. д., розташований в акваторії моря 
Беллінсгаузена біля узбережжя пова київ, що 
утворює північнозахідне закінчення Берегу 
греяма антарктичного півострова (рис. 1). 
острів належить до архіпелагу вільгельма. Пів
нічніше о. ховгаард розташований о. Бус — 
найбільший в архіпелазі вільгельма. Південні
ше лежить острів Пітерман, а ще далі на пів
день — аргентинські острови, на яких роз  
міщена українська антарктична станція "ака 
демік вернадський". відстань між станцією та 
о. ховгаард становить 12 км. на схід від о. хов
гаард простягається материкове узбережжя 
пова київ, від якого острів відділяється про
токою Пенола, шириною 1,5—2 км. острів 
ховгаард другий за розміром в архіпелазі віль
гельма. Його протяжність становить 5,4 км, 
максимальна ширина — 2 км, найбільша висо
чина — 369 м. Здебільшого поверхня острова 
вкрита постійним сніжнольодовиковим пок
ривом. усі корінні виходи розташовані в ме жах 
вузької прибережної смуги. стислі відомості 
про геологію о. ховгаард є лише в роботі 
R. Curtis (1966). на супровідній геологічній 

час польових робіт, що виконувалися авторами 
статті у складі сезонного загону 25ї україн
ської антарктичної експедиції. місце їх знахід
ки — о. ховгаард з архіпелагу вільгельма, що 
розташований поблизу Берега греяма антарк
тичного півострова. до цього часу ні на архіпе
лазі вільгельма, ні на Березі греяма не було 
відомо жодного прояву гірських порід з орбіку
лярною структурою. лабораторні дослідження 
показали, що орбікулярні габроїди о. ховгаард 
за петрографічними особливостями суттєво 
відмінні від типових французьких наполеоні
тів (корситів) з о. корсика. 

Мета цієї публікації — петрографічний опис 
орбікулярних габроїдів з о. ховгаард.

Огляд літератури по світових проявах ор бі-
кулітів. гірські породи з орбікулярною струк
турою (орбікуліти) відомі геологам з кінця 
XVIII ст. у 1785 р. великий блок орбікулярного 
габро знайдено на о. корсика [7]. Фрагменти 
цього блоку привезли до Парижа. у першій  
публікації [1] незвичайну гірську породу на
звали "spheroidal granite". Пізніше для опису її 
будови застосовано визначення "orbicular", тоб
то — кульова [5]. надалі різні автори опи сували 
знайдену на корсиці гірську породу під найме
нуваннями орбікулярне габро, орбікулярний діо
рит, корсит, наполеоніт [4, 6, 8]. най при
мітнішою особливістю нової породи була орбі
кулярна структура, яка привернула увагу не 
лише науковців, а й колекціонерів та інших ці
нителів природного каміння. Орбікулярна струк 
тура характеризується наявністю великих 
кристалічних агрегатів сфероїдальної форми — 
орбікул, які мають концентричнозональну бу
дову та занурені у явнокристалічний матрикс. 

Протягом XIх—хх ст. різноманітні гірські 
породи з орбікулярною структурою знайдено в 
багатьох країнах світу. їх узагальнений огляд 
наведено у фундаментальній праці "Orbicular 
rocks: a review" [9]. у ній описано понад сотню 
світових проявів орбікулітів. їх виявлено на 
всіх континентах, але скрізь представлено 
лише невеликими відмінними виходами. най
більша їх кількість є на території сШа, Євро
пи (особливо в країнах скандинавії) та японії. 
менш помітно орбікулярні породи розповсю
джені у Південній півкулі. Зокрема, на терито
рії антарктиди Leveson (1966) згадує лише один 
прояв орбікулярного гранодіориту із Землі ві
кторії у східній антарктиці. Його петрогра
фічний опис наведено у роботі [14]. Здебіль
шого гірські породи з орбікулярною структурою 
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карті видно, що в геологічній будові острова 
беруть участь гранодіорити, тоналіти, габроїди 
та пірокластичні породи. виходи габроїдів ви
явлено на західному та північносхідному узбе
режжях. наведені петрографічні описи свід
чать, що це амфіболізовані габро з масивною 
або шаруватою будовою. Жодних згадок про 
породи з орбікулярною структуру немає [2]. 

нові виходи габроїдів ми виявили на пів
денносхідному узбережжі о. ховгаард. їх вузь
ка прибережна смуга простежена на відстані 
орієнтовно 200 м за ширини виходів 20—30 м. 
на захід та північ вони поховані під льодови
ковим покривом. на сході стрімко уриваються 
по лінії морського узбережжя з глибинами по
над 50 м. на півдні габроїди контактують з мо
лодшими гранітоїдами. виявлені виходи лише 
на невеликих ділянках складені відносно од
норідними середньозернистими габроїдами. 
Звичайно ж габроїди мають вкрай неоднорідну 

будову та склад. у багатьох місцях вони ін’єк
товані жилами гранітоїдів, що надають їм про
жилкової текстури. Значно розповсюджені ін
трузивні брекчії, в яких гострокутні уламки, 
розміром від перших десятків сантиметрів до 
перших метрів, складені масивними середньо 
або грубозернистими габроїдами. склад габро
їдних уламків може змінюватись від мезокра
тового до лейкократового. натомість, "цемент
ний" матеріал брекчії має склад діориту або, 
можливо, гранодіориту.

орбікулярна будова в габроїдах наявна лише 
в межах однієї ділянки площею 10 × 20 м. Це 
згладжені льодовиком та морською абразією 
корінні виходи, які похило здіймаються на ви
соту до 4 м над рівнем моря. Численні орбікули 
надають габроїдам привабливого контрастно
го малюнку (рис. 2). їхня кількість достатньо 
велика, понад 60 % загальної площі, на деяких 
ділянках вони можуть притулятися одна до од

Рис. 1. геологічна будова архіпелагу вільгельма та прилеглого узбережжя антарктичного півострова. схематична 
карта складена за матеріалами [2] з виправленнями та доповненнями авторів. 1 — юрськокрейдяні вулканіти: 
андезити, дацити, пірокластичні породи; 2 — крейдовопалеогенові інтрузиви: габро, діорити, тоналіти, гранодіо
рити, граніти; 3 — місцезнаходження орбікулярних габроїдів на о. ховгаард; 4 — українська антарктична станція 
"академік вернадський"

Fig. 1. Geological structure of the Wilhelm Archipelago and adjacent coast of the Antarctic Peninsula. Schematic map was 
compiled from [2] with authors’ correction and addition. 1 — JurassicCretaceous volcanites: andesites, dacites, pyroclastic 
rocks; 2 — CretaceousPaleogene intrusives: gabbros, diorites, tonalites, granodiorites, granites; 3 — location of orbicular 
gabbro on the Hovgaard Island; 4 — Ukrainian Antarctic station "Akademik Vernadsky"
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ної. розмір деяких орбікул зазвичай колива
ються у діапазоні 3—8 см, інколи сягаючи 10 см. 
їхня форма варіюється від більшменш пра
вильної сферичної до дещо сплющеної або, 
навіть, заокругленокутастої. яскраво прояв
лена концентричнозональна та радіально
променева внутрішня будова орбікул. ядра ор
бікул, які займають від 30—40 до 90 % їхнього 
об’єму, мають явнокристалічну будову. в їх
ньому мінеральному складі макроскопічно 
можна розпізнати плагіоклаз та мафічні міне
рали. внутрішня будова ядер звичайно посту
пово змінюється від однорідної субофітової 
всередині до радіальнопроменевої в їх пери
ферійних частинах. навколо ядер орбікул спос
терігаються від 1—2 до 4—8 концентричних 
оболонок, що формуються найбільш дрібно
зернистим радіальнопроменевим агрегатом 
тих же мінералів. концентричні оболонки до
статньо різко відособлені від ядра, але їх вза
ємні межі не такі різкі. складається враження, 
що кожна оболонка сама має двошарову будо
ву з ширшою внутрішньою лейкократовою зо
ною та зовнішньою мезократовою. матрикс, 
який розмежовує орбікули, представлений яв
нокристалічним мезократовим габроїдом. 

З’ясовано, що дана ділянка орбікулярних 
габ роїдів на північ та південь змінюється ін
трузивними брекчіями габро. у складі уламків 
цих брекчій, окрім звичайних масивних габро
їдів, наявні уламки з орбікулярною будовою. 
матрикс брекчій складений інтрузивною по
родою — діоритом.

Петрографічні особливості орбікулярних габ-
роїдів о. Ховгаард. Поки досліджено лише два 
представницьких зразки орбікулярних габрої
дів з о. ховгаард — 20253а4 та 20253а6. 
обидва — неоднорідно забарвлена зеленкува
тосіра гірська порода з ефектною орбікуляр
ною будовою. орбікули мають сферичну або 
трохи сплющену форму, їх розмір коливається 
від 4 до 6,5 см по довгій осі. міжорбікулярний 
матрикс становить орієнтовно 25—30 %, від
повідно орбікули доволі щільно притуляються 
одна до одної. усі орбікули мають правильну 
зональну внутрішню будову з доволі великими 
ядрами, що оточені однією або двоматрьома 
концентричними оболонками. ядра орбікул, 
діаметром 3—5 см, формуються явнокриста
лічним агрегатом плагіоклазу та амфіболу. у 
внутрішній частині ядер цей агрегат є най
більш грубозернистим, мінеральні зерна мають  
ізометричну форму та позбавлені певної орієн
тації. у напрямку від центру до периферії ядра 
кристалічні зерна поступово зменшуються в 
розмірі, набуваючи помітного видовження та 
радіальнопроменевої орієнтації. концентрич
ні оболонки орбікул мають сумарну товщину 
до 1 см. вони складені дрібнозернистим агре
гатом з тих же мінералів. Загалом оболонки 
мають мезократовий склад, але в самій зовніш
ній частині орбікул інколи спостерігається 
тонка, майже 1 мм, лейкократова оболонка. 
міжорбікулярний простір заповнений мезо
кратовим габроїдним матриксом з нерівномір
нозернистою структурою.

Рис. 2. корінні виходи орбікулярних габро на о. ховгаард, архіпелаг 
вільгельма, Західна антарктика

Fig. 2. Primary outcrops of the orbicular gabbro on the Hovgaard Island, the 
Wilhelm Archipelago, West Antarctica
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Прозорі та прозорополіровані шліфи орбі
кулярного габро досліджувались під поляриза
ційним мікроскопом у прохідному та відбито
му світлі.  З’ясовано, що орбікули мають склад
нішу будову ніж та, що відмінна макроскопічно. 
так, у найбільшій орбікулі розпізнаються що
найменше чотири концентричні зони: А, B, C, 
D (рис. 3).

Зона А — внутрішня частина ядра з крупно
кристалічною гіпідіоморфнозернистою субо
фітовою структурою. виявляється нечітко і 
лише всередині найбільшої орбікули. Зона 
сформована агрегатом великих ізометричних 
зерен кальцієвого плагіоклазу і ксеноморфних 
ойкокристалів рогової обманки. Зерна плагіо
клазу у прохідному світлі неоднорідно замут
нені серицитизацією, у схрещених ніколях ви
являють полісинтетичне двійникування. рого
ва обманка плеохроює у блідих бурозелених 
тонах. Пойкілітові включення в ній представ
лені плагіоклазом та магнетитом, всередині 
одного великого зерна помітні резорбовані ре
лікти безбарвного клінопіроксену. окрім ойко
кристалів, рогова обманка може формувати 
дрібнокристалічні гломеробластові скупчення, 
де з нею асоціює постмагматична мінераліза
ція — актиноліт, FeMg слюди та хлорит. Зви
чайними акцесорними мінералами в зоні А є 
магнетит та апатит. хімічний склад породоут
ворювальних мінералів, а також акцесорна мі
нералізація досліджувалися за допомогою рас
трового електронного мікроскопамікро ана
лізатора ремма202м. З’ясовано, що в ядер  

ній частині дослідженої орбікули плагіоклаз 
має бітовнітанортитовий склад An88—93, клі
нопіроксен представлений діопсидом Wo48—

50En43—47Fs5—8 (табл. 1, 2). натомість, рогова 
обманка є помірномагнезіальною (#Mg = 
= 0,77—0,81). серед акцесорних мінералів, ок
рім магнетиту та апатиту, ідентифіковані мікро
кристали шпінелі. в їхньому хімічному складі 
Sp62—68Hrc13—20Mt12—17, окрім шпінелевої скла
дової (Sp), виявлений помітний вміст герцині
тового (Hrc) та магнетитового (Mt) компонент.

Зона B — периферійна частина ядра, яка 
формується радіальнопроменевим агрегатом 
великокристалічного плагіоклазу, що пророс
тає видовженими дрібнокристалічним агрега
тами рогової обманки та шпінелі. сплощені 
зерна кальцієвого плагіоклазу, розміром понад 
4 мм, мають складне полісинтетичне двійни
кування. двійникові смуги, як і самі зерна пла
гіоклазу, орієнтуються радіальнопроменево 
від центру до периферії орбікули. у проміжках 
між зернами плагіоклазу розташовані проме
нисті агрегати блідозеленої рогової обманки. 
в них неоднорідно розсіяна вкрапленість шпі
нелі. остання під поляризаційним мікроско
пом в одному ніколі має інтенсивне зелене за
барвлення. її ідіоморфні кристали, розміром 
0,1—0,2 мм, зібрані в ланцюжкові агрегати, що 
простягаються згідно з загальною радіально
променевою будовою орбікули. в агрегатах ро
гової обманки також наявні одиничні таблич
ки та мікроскопічні скупчення безбарвної Mg
Fe слюди, що можуть заміщуватись хлоритом. 

Рис. 3. Зональна будова орбікули у зразку 20253а4: а — зона А; b—c — 
зона В; d — зони С та D. Позначки мінералів: Pl — плагіоклаз, Hb — рого
ва обманка, Sp — шпінель, Act — актиноліт. Зображення шліфів у поляри
зованому світлі за виключеного аналізатора

Fig. 3. Zoning of the orbicule in the sample 20253а4: a — zone A; b—c — zone 
B; d — zones C and D. Symbols of minerals: Pl — plagioclase, Hb — hornblende, 
Sp — spinel, Act — actinolite. Thin section images in plan polarized light
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Таблиця 1. Вибіркові мікрозондові аналізи плагіоклазів з орбікулярних габроїдів о. Ховгаард
Table 1. Selected electron microprobe analyses of the plagioclases from the Hovgaard Island orbicular gabbroids 

Zone Orbiculeа OrbiculeB OrbiculeC OrbiculeD Matrix

Point 30 34 41 27 24 25 11 13 1 14 15 19

Weight percents, %

SiO2 44.37 45.00 42.85 45.35 45.45 45.02 49.67 46.26 45.56 49.59 49.54 45.13
Al2O3 34.25 34.26 35.56 34.04 33.78 34.60 29.13 33.66 34.64 31.79 31.74 34.80
FeOtot 00.53 01.05 00.27 0.32 00.47 00.35 03.68 00.51 00.46 00.55 00.42 00.54
CaO 19.34 18.83 20.52 19.16 18.98 19.26 17.14 18.26 17.90 15.88 15.18 19.07
Na2O 01.34 00.56 00.14 01.03 01.18 00.65 00.22 01.15 00.59 02.03 02.48 0.30
K2O 00.17 00.29 00.66 00.11 00.14 00.12 00.16 00.16 00.86 00.16 00.63 0.16

Formula units on 8 atoms of oxygen

K 0.01 0.017 0.039 0.007 0.008 0.007 0.009 0.009 0.051 0.009 0.037 0.009
Na 0.121 0.050 0.013 0.092 0.106 0.058 0.019 0.103 0.053 00.18 00.22 0.027
сa 0.965 0.937 1.026 0.951 0.943 0.955 0.851 0.903 0.887 0.778 0.745 0.945
Si 2.065 2.089 2.001 2.100 2.107 2.084 2.302 2.136 2.106 2.268 02.27 2.086
Al 1.879 1.874 1.957 1.858 1.846 1.887 1.591 1.832 1.887 1.714 1.714 1.896
Fe 0.021 0.041 0.011 0.013 0.018 0.014 0.143 0.02 0.018 0.021 0.016 0.021
Sum 5.061 5.008 5.047 5.021 5.028 5.005 4.915 5.003 5.002 04.97 5.002 4.984

Compounds, %

Or 00.9 1.7 003.6 00.7 00.8 00.7 1.0 00.9 05.1 00.9 03.7 00.9
Ab 11.0 5.0 01.2 08.8 10.0 05.7 2.2 10.1 05.3 18.6 22.0 02.8
An 88.0 93.3 95.2 90.6 89.2 93.6 96.8 89.0vvv 89.5 80.5 74.4 96.3

Таблиця 2. Вибіркові мікрозондові аналізи піроксенів з орбікулярних габроїдів о. Ховгарад
Table 2. Selected electron microprobe analyses of the pyroxenes from the Hovgaard Island orbicular gabbroids

Compo
nent

Point

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Weight percents, %

SiO2 52.12 52.92 52.21 52.5 52.04 52.01 51.69 51.68 52.21 52.18 52.81

TiO2 0.08 0.08 — — 0.05 0.13 0.02 — — — 0.03
Al2O3 0.63 0.41 0.73 0.66 0.61 0.88 0.68 1.03 0.57 0.54 0.63
FeOtot 3.64 3.11 3.25 3.11 3.18 4.49 3.33 5.44 3.94 3.53 3.4
MgO 16.99 17.09 17.33 17.45 17.82 17 17.91 16.07 17.19 17.79 17.19
CaO 26.55 26.4 26.32 26.27 26.22 25.34 25.87 25.78 26.07 25.91 25.93
Na2O — — 0.16 — 0.07 0.16 0.5 — — 0.05 —

Formula units on 8 atoms of oxygen

Na — — 0.012 — 0.005 0.012 0.036 — — 0.004 —
Ca 1.052 1.041 1.041 1.037 1.037 1.005 1.025 1.027 1.033 1.024 1.022
Mg 0.936 0.937 0.953 0.958 0.98 0.938 0.987 0.891 0.947 0.979 0.943
Fe 0.113 0.096 0.1 0.096 0.098 0.139 0.103 0.169 0.122 0.109 0.105
Ti 0.002 0.002 — — 0.001 0.004 0.001 — — — 0.001
Al 0.028 0.018 0.032 0.029 0.027 0.038 0.03 0.045 0.025 0.024 0.027
Si 1.927 1.947 1.926 1.933 1.92 1.924 1.911 1.922 1.93 1.925 1.943
Sum 4.058 4.041 4.064 4.053 4.068 4.06 4.093 4.054 4.057 4.065 4.041

Compounds, % 

Wo 50.1 50.2 49.7 49.6 49 48.3 48.5 49.2 49.1 48.5 49.4
En 44.6 45.2 45.5 45.8 46.3 45.1 46.7 42.7 45.1 46.4 45.6
Fs 5.4 4.6 4.8 4.6 4.6 6.7 4.9 8.1 5.8 5.2 5.1
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акцесорна мінералізація зони B представлена 
магнетитом та апатитом. За допомогою елек
троннозондового мікроаналізатора з’ясовано, 
що плагіоклаз у цій зоні має анортитовий склад 
An91—97, рогова обманка є помірно магнезіаль
ною (#Mg = 0,78—0,80), шпінель за складом 
(Sp65—72Hrc12—19Mt13—17) майже не відмінна від 
виявленої в зоні А. серед непрозорих мінера
лів діагностовані поодинокі зерна піриту.

Зона C — суцільна концентрична оболонка, 
товщиною 3—4 мм, яка сформована дрібно
кристалічним радіальнопроменевим агрега
том кальцієвого плагіоклазу та блідозеленої 
рогової обманки. окрім дрібнокристалічної 
структури, ця зона відмінна від попередньої 
повною відсутністю шпінелі. Плагіоклаз тут 
має переважно анортитовий склад з поодино
кими відхиленнями у бік бітовніту An89—94, ро
гова обманка є помірномагнезіальною (#Mg = 
= 0,76—0,79). акцесорна мінералізація пред
ставлена магнетитом та апатитом.

Зона D — переривчаста зовнішня оболонка, 
товщиною менше 1 мм, яка представлена дріб
нокристалічним радіальним агрегатом суттєво 
плагіоклазового складу. Плагіоклаз цієї зони за 
складом є аналогічним до виявленого у двох 
попередніх зонах — An89—97.

Міжорбікулярний матрикс має доволі нерів
номірну дрібносередньозернисту структуру, 
що наближається до порфіроподібної. Порфі
рові вкраплення представлені плагіоклазом. 
Загальна маса подекуди зберігає реліктову су
бофітову або, навіть, пойкілофітову структуру. 
її головними мінералами є кальцієвий плагіо
клаз, рогова обманка та актиноліт. ксеноморф
ні ойкокристали моноклінного піроксену ви
явлено лише в одному шліфі. в незначній кіль
кості звичайно наявний первинний та вто  
ринний магнетит. За будовою матриксу та його 
складом досліджуваний зразок орбікулярного 
габроїду можна віднести до гіпабісальних по
рід — порфіроподібних мікрогабро (інакше — 
габропорфіритів). Плагіоклаз у матриксі 
представлений двома морфологічними типа
ми. Імовірні порфірові вкраплення є відносно 
великими субідіоморфними кристалами, роз
міром 4—5 мм. вони підлягають частковій се
рицитизації, а у схрещених ніколях демонстру
ють нечітку зональну будову, блочне згасання з 
різноорієнтованими двійниковими смугами. 
їхній хімічний склад An74—94 коливається від 
анортиту всередині зерен до бітовніту по пери
ферії. менші за розміром, 0,2—0,4 мм, ідіо

морфні таблички бітовнітового плагіоклазу 
формують загальну масу, а також утворюють 
пойкілітові включення в роговій обманці. 
остання в одному ніколі забарвлена у буро
зелений колір, утворює скелетні ойкокристали 
розміром 0,3—0,5 мм. її хімічний склад (#Mg = 
= 0,67—0,73) є менш магнезіальним, порівня
но з роговими обманками, що належать до 
складу орбікул. Звичайно в ній наявні мікро
скопічні включення FeTi оксидів. серед них є 
три типи: 1) пойкілітові включення ізометрич
них кристалів магнетиту; 2) ексолюційні вклю
чення пластинчастих кристалів, що орієнту
ються вздовж певних кристалографічних на
прямків у роговій обманці; 3) вторинні пилу 
ваті скупчення магнетиту, що мають неправильну 
форму. місцями видно, як рогова обманка за
міщується променистим агрегатом актиноліту.

Висновки. 1. на території Західної антарк
тики, подібно до інших областей розвитку оро
генного вапнянолужного магматизму, є про
яви гірських порід з орбікулярною структурою. 
один з них нещодавно виявлений на о. ховга
ард поблизу української антарктичної станції 
"академік вернадський".

2. новий прояв гірських порід з орбікуляр
ною структурою представлений найрідкісні
шим петрографічним різновидом — орбіку
лярним габро. досі в світі було відомо лише 
декілька проявів орбікулярних габроїдів.

3. умови залягання та петрографічні особ
ливості орбікулярних габро з о. ховгаард свід
чать про те, що інтрузія та кінцева кристаліза
ція їх материнської магми відбувалися на гіпа
бісальному рівні глибинності. вірогідно, цей 
прояв орбікулярного габро являє собою крайо
ву фацію невеликого габроїдного інтрузива, 
частини якого відслонюються на сусідніх ді
лянках узбережжя о. ховгаард. 

4. мінеральний склад орбікулярного габро 
о. ховгаард принципово відмінний від типо
вих наполеонітів — корситів з о. корсика 
(Франція) вищою основністю плагіоклазу, 
присутністю моноклінного піроксену та шпі
нелі. натомість, у досліджуваних зразках не 
виявлено ромбічного піроксену та кварцу, які є 
характерними для корсиканських орбікуляр
них габроїдів. 

5. З огляду на рідкісність орбікулярних габ
роїдів та специфічність описуваного прояву, є 
пропозиція вважати орбікулярне габро о. хов
гаард новим різновидом гірських порід з роди
ни габроїдів. для найменування нового петро
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графічного різновиду за місцем його знахідки 
рекомендується назва "ховгаардит". 

6. дані про умови залягання, будову та міне
ральний склад орбікуляних габроїдів о. ховга
ард не суперечать сучасним уявленням про 
магматичний генезис гірських порід з орбіку
лярною структурою. Питання походження ор
бікулярної будови у ховгаардитах має бути ви
рішеним у процесі подальших досліджень.

Дослідження виконувалися за сприяння Націо
нального антарктичного наукового центру Мі
ністерства освіти та науки України в рамках 
Державної цільової науковотехнічної програми 
проведення досліджень в Антарктиці на 2011—
2020 роки. Автори щиро вдячні зимівникам 24ї 
Української антарктичної експедиції та її керів
нику Ігорю Васильовичу Дикому за поміч у про
веденні геологічних маршрутів на о. Ховгаард. 
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FIRST FINDING OF THE ORBICULAR GABBROIDS IN THE UKRAINIAN  
ANTARCTIC STATION AREA  (WILHELM ARCHIPELAGO, WEST ANTARCTICA)

A new occurrence of igneous rocks with an orbicular structure was discovered by the authors in West Antarctica. The place 
of finding is Hovgaard Island in the Wilhelm Archipelago located near the Graham Coast of the Antarctic Peninsula. Until 
now, not a single manifestation of these rare rocks was known in this region. Usually orbicular rocks are formed under the 
condition of local "coincidence" of many geological and petrogenetic factors. The study of the geological position, texture 
features and mineral composition of the orbicular rocks on Hovgaard Island was carried out in order to create their primary 
petrographic description. It was found that orbiculites are exposed in a small area, about 200 m2, in the field of amphibolized 
gabbroids and their intrusive breccias. The occurrence and textures of the orbiculites indicate that their crystallization 
occurred at the hypabyssal depth. Probably, this occurrence is a marginal facies of a small gabbroid intrusion, some parts of 
which are exposed on the adjacent coastal areas of Hovgaard Island. The studies performed have shown that the orbiculites 
of Hovgaard Island belong to the rarest petrographic representatives of these rocks namely orbicular gabbroids. In their 
petrographic feature, they differ markedly from the famous French napoleonites (corsites) exposed on the Corsica Island. 
The mineral composition of the orbicules is represented by calcium plagioclase (An8897), hornblende (#Mg = 0.770.81), 
clinopyroxene (Wo4850En4347Fs58), spinel (Sp6272Hrc1420Mt1217), actinolite, phlogopite, chlorite, magnetite and apatite. 
The interorbicular matrix has a gabbroid composition and a porphyritic texture. It differs from orbicules in somewhat less 
calcium plagioclase and less magnesian hornblende, as well as in the absence of spinel. In view of the rarity of orbicular 
gabbroids and the specificity of the described manifestation, it is proposed that the orbicular gabbro on Hovgaard Island be 
considered as a new petrographic variety of the gabbroid family. The name "hovgaardite" is recommended for the name of 
this variety of orbicular gabbro.

Keywords: orbicular rocks, orbicular texture, West Antarctica.


