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The main objects of the analysis are lithological and petrographic signs of volcanism and contrast relief in the Carboniferous
epoch of peat accumulation in the Donets Basin.
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Було проаналізовано літологічні та петрографічні ознаки вулканізму та контрастного рельєфу в епоху карбонового тор1
фонакопичення в Донецькому басейні. 
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Головним об’єктом дослідження є літологічні та петрографічні ознаки вулканізму та контрастного
рельєфу в епоху карбонового торфонакопичення в Донецькому палеопрогині. З трьох основних най1
загальніших передумов вуглеутворення (і накопичення) – 1) буйний розвиток рослинності та накопи1
чення рослинних залишків; 2) сприятливі для цього кліматичні умови; 3) сприятливий тектонічний ре1
жим формування вугленосних товщ – остання залишається найбільш спірною, хоча більшість
дослідників вважають сприятливими спокійні тектонічні режими формування вугільних родовищ і ба1
сейнів [1–3]. При цьому всі три передумови вуглеутворення розглядаються зазвичай в більшості
досліджень як рівнозначні, хоча найменше уваги приділяється знову1таки тектонічному факторові як
буцім1то найменш впливовому і дієвому, особливо на етапі седиментогенезу й утворення нелітифіко1
ваного осадку.

Комплексне вивчення тектоніки та історії геологічного розвитку вугільних басейнів, особливо
кам’яновугільних вугільно1вуглеводневих України та суміжних територій, показали вирішальну роль
тектоніки і тектоно1магматичних подій у створенні геологічних передумов та режимів літо1, гідро1, ат1
мо1 та біосфери, сприятливих для масового розвитку, відмирання та накопичення рослинної біомаси
у відкладах континентальної земної кори [4]. При цьому деякі питання тектоніки та історії геологічно1
го розвитку окремих регіонів та їх частин на території України залишаються не до кінця з’ясованими і
потребують вирішення як актуальні.

Використаємо узагальнені дані про клімат кам’яновугільних басейнів Європи та інших материків
за будовою листя різних рослинних груп. Кожна з них має ознаки різних кліматичних умов – від
помірно сухих до помірно вологих і ксерофітних, що пристосувалися до сухих умов і, нарешті, листя
папороті перидосперм свідчать про вологолюбивість цих рослин палеоболіт. З аналізу рослинних
першоджерел захороненої органічної маси пластів карбонового вугілля випливає, що клімат
відповідав теплому субтропічному, вологість якого була різна на різних ділянках того чи іншого басей1
ну. Це дає підстави вважати, за непрямими ознаками, території кам’яновугільних басейнів та їх пале1
оландшафти, в тому числі Донецького, такими, на яких існували на денній поверхні нагір’я з досить
контрастними висотами (в межах відносних перевищень в десятки та сотні метрів). 

Нижче викладені матеріали, що стосуються переважно Складчастого Донбасу, зібрані здебільшо1
го із опублікованих праць, за результатами пошукових, геологорозвідувальних і картувальних робіт та
на підставі вивчення шліфів вміщуючих порід вугленосних товщ, зокрема зразків, досліджених за ос1
танні роки під час польових робіт.

То ж маючи уявлення про загальні кліматичні умови формування вугленосних відкладів вугільних
басейнів карбону Європи та їх палеоландшафти за даними фітеральних аналізів, доповнимо їх літо1
логічними і петрографічними даними по Складчастому Донбасу, що мають ознаки важко пояснюваль1
них і навіть екзотичних, не характерних для звичайного осадового процесу зі спокійними умовами се1
диментації.
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Літофаціальна характеристика кам’яновугільних відкладів Західного Донбасу [2, 5], що розташова1
ний на південно1західному крилі Дніпровсько1Донецької западини (ДДЗ), дає уявлення про переважну
присутність порівняно значної кількості грубозернистих пісковиків і конгломератів у вугленосних розрізах
середнього карбону. Конгломерати та гравеліти нижнього карбону малопотужні (до 1–2 м) і мало розпов1
сюджені. В розрізах середнього карбону, особливо світ С122 та С123, вони суттєві. Для більшості серед1
ньокам’яновугільних конгломератів та гравелітів, а також грубозернистих пісковиків відмічається погана
обкатаність уламків, що є свідченням недалекої відстані переносу матеріалу та швидкості його захоро1
нення. Галька представлена кварцом, кременем, роговиками, уламками карбонатних конкрецій, вап1
няків, аргілітів та алевролітів. Слабко виражене нашарування грубоуламкових порід, інколи помітна коса
слоїстість з кутом нахилу до 10–30°. В цементі – піщаний матеріал, що складається із малообкатаних і не1
сортованих зерен кварцу (70–90%), каолінізованих польових шпатів та глинистої маси.

В конгломератах та гравелітах середнього карбону, на відміну від нижньокам’яновугільних, при1
сутні уламки кварцитів, пегматитів, порфіритів, пертитів та слюдистих сланців. Цемент збагачений
зернами магнетиту, ільменіту, циркону, турмаліну, апатиту, ставроліту, ліски біотиту, мусковіту, хлори1
ту та карбонатів.

У конгломератах і гравелітах часто спостерігаються крупні обвуглені та фосилізовані уламки кори
та деревини, що також свідчить про швидке захоронення фрагментів стволів дерев в умовах суші
(рештки фауни відсутні).

Пісковики з середньою, а інколи і доброю відсортованістю уламкового матеріалу більш харак1
терні для нижнього карбону. Погано відсортовані пісковики типові для середнього карбону.

Крім кварцу в кількості від 20 до 70%, в пісковиках – значна кількість польових шпатів (плагіокла1
зи, ортоклаз, мікроклін). Заслуговує на увагу збільшення кількості ортоклазу (до 12–15%) в піскови1
ках середнього карбону порівняно з нижнім (вміст не перевищує 1–5%).

Новоутворення біотиту дрібнолускуватого і в крупних кристалах коричневого, червоно1бурого та
зеленого кольорів з чітким плеохроїзмом в роговиковоподібних щільних пісковиках може свідчити
про значний термальний вплив ін’єктивних магматичних тіл (субвулканів та інтрузивів) на деякі части1
ни вугленосної товщі Західного Донбасу.

Багато дослідників наголошує на тому, що мінеральний склад пісковиків середнього карбону
порівняно з відкладами нижнього карбону більш різноманітні за рахунок збільшеної кількості польо1
вих шпатів, присутності мінералів метаморфічних комплексів, ширшого розповсюдження гранатів і
підвищеного вмісту біотиту та магнетиту. Різниця в мінеральному складі пісковиків нижнього і серед1
нього карбону, що характерно не тільки для Складчастого Донбасу, а й для Великого Донбасу в ціло1
му, вказує на досить значну зміну джерел постачання уламкового матеріалу, а також швидкості пере1
носу та акумуляції, яка збільшується в середньому карбоні.

Пісковики з горизонтальними нашаруваннями мало розповсюджені. Порівняно часто присутнє
хвилясте, а особливо характерним є косе нашарування. Фауна в пісковиках виявляється надзвичай1
но рідко в карбонатних різновидах. Їх текстура здебільшого ускладнена уламками кори та стовбурів
деревини, а також лінзами та прошарками обвуглених рослинних решток.

Переважають у вугленосних товщах пісковики наземних фацій, серед яких розповсюджені відкла1
ди підніжжя схилів пагорбів та річкових долин.

Алевроліти, аргіліти та ущільнені глини займають до третини і навіть більше половини розрізів ок1
ремих вугленосних світ та їх частин. Глинисті мінерали в них представлені каолінітом, гідрослюдами,
бейделітом, монтморилонітом, що знаходяться здебільшого в сумішах у різних відсоткових співвідно1
шеннях. У тонштейнових прошарках мінерали бейделіт, монтморилоніт і каолініт переважають за
кількістю інші глинисті мінерали.

Тонштейни використовуються не лише для кореляції пачок і пластів вугленосних товщ, але також
як ознака синхронності вулканічної активності з торфонакопиченням і захороненням рослинних реш1
ток в осадках.

Розглядаючи процес утворення вугленосної товщі Складчастого Донбасу, С.К. Комоцький [6]
звертає особливу увагу на обмежені можливості кореляції вугільних пластів, використовуючи марку1
ючі горизонти вапняків, найвитриваліших по простяганню. Він показав, що вугільні пласти внаслідок
складного седиментаційного процесу при постійних ритмічних коливальних рухах паралічного басей1
ну та ускладнюючих його поверхню підняттях розщеплюються. Кількість вугільних пластів у регіональ1

НОВІ ПОГЛЯДИ НА ПАЛЕОГЕОГРАФІЮ ТА ТЕКТОНОqМАГМАТИЧНІ ПАЛЕОЛАНДШАФ...
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ному плані Донбасу зростає у напрямку із заходу на схід, зменшуючись в потужності. Кожний не1
розділений пласт має регресивну частину: нижню, збагачену леткими, та верхню, збіднену ними.
Збагачення вуглеводнями нижніх частин пластів можливе внаслідок вуглеводнево1водневого підтоку
[7], що є також свідченням постседиментаційної термобаричної осередкової активності надр.

Ознаки впливу тектоно1магматичних структур і процесів на середовище формування надлишків
рослинної маси в періоди, що передують і супроводжують торфонакопичення і захоронення відмер1
лого рослинного матеріалу, виявляються все більш систематично. Прагнення показати ці ознаки тек1
тоно1магматичних факторів на новій Тектонічній карті України м1бу 1:1 000 000 (2007 р.) в межах ДДЗ
та Складчастого Донбасу було реалізовано лише частково [8]. Більш широко вони висвітлені в моно1
графії [4].

Ще одна група різнорідного грубоуламкового, в тому числі і валуноподібного, кам’яного ма1
теріалу у вугільних пластах, що належать до відносно рідкісних і в той же час мало вивчених явищ,
привертає увагу в світі проблем зв’язку вулканізму (магматизму) та вуглеутворення. Застійні умови
торфонакопичення і присутність у палеоторфовищах екзотичних валунів і гальок, а також уламків ку1
тастої форми інтрузивних, вулканічних, метаморфічних та осадових порід знаходяться в абсолютно1
му протиріччі з відомими закономірностями седиментаційного процесу. Основне не вирішене питан1
ня – умови та шляхи перенесення в торф’яне болото (а з часом – у вугільний пласт) кулястого та ку1
тастого уламкового кам’яного матеріалу.

Цьому питанню найбільшої уваги протягом багатьох десятків років приділяв професор П.В. За1
рицький, який зібрав на кафедрі мінералогії, петрографії і корисних копалин Харківського національ1
ного університету ім. В.М. Каразіна унікальну колекцію валунів і гальок із вугільних пластів Складчас1
того Донбасу, яка нараховує понад 200 зразків [9113 та ін.].

Поширена думка, що занесення екзотичних валунів та інших уламків порід у палеоторфовища кар1
бону (переважно середнього, найбільш вугленосного) Донбасу відбувалося шляхом транспортування
їх кореневищами деревної рослинності водами річок із оточуючих залісених схилів, зокрема із залісе1
них підняттів Українського щита (УЩ) та Приазовського кристалічного масиву (ПКМ) [10–12 та ін.].

Прилягаючі з південного1заходу до Складчастого Донбасу частини ПКМ відрізнялися в середнь1
ому карбоні інтенсивним проявом вулкано1плутонічної активності осередкових вулканічних і субвул1
канічних центрів так званого газового (за С.І. Набоко, 1981) вулканізму взривного характеру з кратер1
ними і купольними формами від кількох сотень до перших тисяч метрів у перетині [4]. Таким чином,
джерелами грубоуламкового матеріалу могли бути лавобрекчії, туфобрекчії та агломерати жерлових
та прижерлових і субвулканічних ін’єкцій та експлозій, а шляхом його переносу не тільки (і не стільки)
водні потоки з досить швидкісним режимом гірських річок, а й перегріті («палаючі») хмари повітряно1
парових сумішей з вулканічним попелом, піском та камінням. Можливість переносу грубоуламкового
матеріалу в результаті експлозії повітряним шляхом – десятки кілометрів. Якщо у вугленосні товщі се1
реднього карбону південно1західної частини Складчастого Донбасу розрізнені поодинокі екзотичні
уламки порід надходили із прилягаючих суходільних частин ПКМ, то північно1західні його окраїни по1
стачалися із інших подібних за вулканічним режимом, менш віддалених від них місць.

Ті геолого1геофізичні матеріали та побудови, в тому числі і тектоно1магматичні палеореконструкції,
що виконувалися нами до нової Тектонічної карти України м1бу 1:1 000 000 [8], були зведені в єдину ав1
торську карту на відповідній картографічній основі з прогнозованими можливими вулканічними центра1
ми, що знаходяться на значних глибинах від сучасної денної поверхні. Частина із них відповідає рівню
розповсюдження середньокам’яновугільних вугленосних товщ. Вони розташовані не тільки в південно1
західних частинах басейну, але і у віддалених від ПКМ північних румбах Донецького прогину. Таким чи1
ном, їх наявність уможливлювала припущення реального еолового транспортування валуноподібних
уламків, які утворились внаслідок потужної вулканічної експлозії з проривом кристалічних  порід до1
кембрію та ефузивних осадових і карбонатних товщ низів фанерозою. Петрографічний склад екзотич1
них валунів, гальок і кутастих фрагментів в цілому відповідає породам субстрату середньокарбонових
вулканітів ПКМ, жерлові та прижерлові утворення яких вивчені в корінних відслоненнях, керні свердло1
вин та шліфах під мікроскопом за структурою, текстурою та мінеральним складом [14].

Надзвичайно характерна риса більшості уламків валуноподібних форм – наявність графіто1,
місцями антрацитоподібної корки блискучої або матової, чорного кольору, що наче приварена до кри1
сталічної породи і різко не властива їй. Плівка нагадує (за зовнішнім виглядом та описом) екзоконтак1
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тові зонки дайок трахіандезитів з пластами вугілля, склад якого відповідає антрациту чи напівантра1
циту [15] тільки в контактовій плівці, товщина якої міліметри і частки міліметра при потужності дайок
у кілька сантиметрів і десятків сантиметрів. Основна частина сучасного вугільного пласта відповідає
кам’яному вугіллю марок Ж та К.

Із викладеного можна зробити висновок про активний термальний контакт екзотичного уламка
породи з вугіллям. У цьому аспекті поверхня виявлених «валунів» вивчена недостатньо, дані про міне1
ральний та геохімічний склад їх чорного кольору поверхонь відсутні, але вони дуже важливі та
потрібні. Покриття плівками чорного кольору, вірогідно, утворилося в результаті раптового падіння
розжареного уламка у вугільне (торф’яне, болотне?) середовище з їх подальшою активною
взаємодією.

Підбиваючи результати аналізу літологічних та петрографічних ознак наявних у вугільних пластах
екзотичних уламків порід жерлових і прижерлових фацій вулканічних експлозій, тонштейнових про1
пластків та розсіяних домішок вулканічного попелу в золі вугілля, а також мінералого1петрографічно1
го складу та структурно1текстурних особливостей мало відсортованих (з гравелітами, брекчіями та
конгломератами) різнозернистих пісковикових лінз потужністю від 30–40 до 100 м континентальних
відкладів схилового ряду підніжжя височин та рослинних залишків із вугілля, що свідчать про різну во1
логість зон розповсюдження рослин1торфоутворювачів, приходимо до висновку про існування в До1
нецькому басейні протягом середнього карбону активних тектонічних і тектоно1магматичних режимів
ландшафтів торфонакопичення (вуглеутворення) та про ритмічно мінливий режим седиментації.

Подібний режим активних тектонічних рухів і магматизму в середньому карбоні, виходячи із наяв1
ності екзотичних грубих уламків у вугільних пластах, присутності в них пірокластичного матеріалу та
пірокластично1вулканоміктового матеріалу вміщуючих порід, можна прогнозувати і для інших
вугільних басейнів Європи.

В цьому напрямі слід активізувати дослідницькі зусилля і на міжнародному рівні.
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