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Лiтологiчнi рубежi та їх седиментацiйний прояв

на пiвденно-захiднiй окраїнi Схiдноєвропейської

платформи в пiзньому протерозої

(Представлено академiком НАН України I. I. Чебаненком)

За результатами дослiджень речовинного складу комплексiв осадових порiд рiфею та

венду на пiвденно-захiдної окраїни Схiдноєвропейської платформи визначено межi трьох

рангiв. Встановлено, що вони в речовинному проявi не в усiх випадках вiдповiдають

масштабу геологiчних подiй.

Для розумiння предмету даної роботи широкому загалу визначимо, що в геологiчних нау-
ках — лiтологiї та стратиграфiї, якi вивчають склад, закономiрностi розмiщення та вiко-
вi характеристики осадових гiрських порiд (пiсковики, глини, вапняки тощо), пiд назвою
стратон розумiється пачка вiдкладiв у товщi гiрських порiд, яка видiляється за сукупнiстю
речовинного складу, структурно-текстурних, фацiально-лiтологiчних та палеоклiматичних
особливостей, вiдмiнних вiд товщ, що сформувалися на попередньому етапi, займає в товщi
певне стратиграфiчне положення, що зберiгає свої особливостi на значнiй площi, яка утво-
рилася в даному регiонi за певних тектонiчних та палеогеографiчних умов, вiдбиває змiну
етапiв осадконагромадження в iсторiї геологiчного розвитку регiону.

Будь-яка змiна динамiчних умов, перебудова структурних планiв, басейнiв осадкона-
громадження, характеру басейнiв, типiв седиментацiї, джерел зносу уламкового матерiалу
та iнше в лiтологiчному аспектi знаходять вiдображення в змiнi складу вiдкладiв — меж
в осадовiй товщi. Знання границь мiж окремими стратонами як у вертикальних, так i го-
ризонтальних напрямах має важливе значення для з’ясування умов формування того чи
iншого комплексу осадових порiд. Цi стратони (межi, границi, зони контактiв i переходiв
мiж окремими типами осадових порiд), на якi вченi-палеогеографи не завжди звертають
необхiдну увагу, iнодi мають бiльше значення для палеогеографiчних побудов, нiж склад та
фацiальнi ознаки осадових порiд, особливо тодi, коли узагальнення мають бути не тiльки
вузькопалеогеографiчного (давньоландшафтного), а й загальногеологiчного змiсту.

У кожнiй верствi або кожнiй свiтi з провiнцiї, що їх живить, надходить кластичний
матерiал, який має свої вiдмiннi ознаки, що надає окремим верствам або пачкам верств
iндивiдуальнi мiкропетрографiчнi особливостi.

Нами проведено вивчення границь мiж стратонами в комплексах осадових порiд рiфею
та венду на площах пiвденно-захiдних районiв України, зокрема мiсцевих стратонiв. За
основу їх видiлення взято такi показники: наявнiсть або вiдсутнiсть вулканогенних порiд,
змiна складу пiсковикiв, аргилiтiв, текстури i структури порiд, змiна коефiцiента мономiне-
ральностi, дiагенетична мiнералiзацiя (фосфати, глауконiт, карбонати), геохiмiчнi вiдмiнос-
тi (наприклад, змiна спiввiдношень петрогеннiх окисiв), денудацiйнi й тектонiчнi перерви
тощо.
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На пiдставi iнтенсивностi змiни цих показникiв на прикладi розрiзу вендських осадових
порiд Подiлля [1] було виявлено границi стратонiв трьох рангiв: контрастнi, при перетинi
яких значно змiнюються майже всi лiтологiчнi ознаки порiд, менше контрастнi, коли змiню-
ється лише частина лiтологiчних i структурних показникiв порiд та рiзкi, коли змiнюється
тiльки кiлька ознак, але iнтенсивно.

Рiзко змiюється речовинний склад стратонiв та умови їх формування на границi мiж по-
лiською серiєю осадових порiд i бродiвською свiтою (границя рифею та венду). Аналогiчний
характер має границя мiж волинською i могилiв-подiльською, а також могилiв-подiльською
i канилiвською серiями. За нашою градацiєю, цi границi вiдносяться до контрастних. Також
такий самий характер змiн спостерiгається i мiж окремими свiтами: яришевськiй i нагорян-
ськiй у могилiв-подiльськiй серiї, жарнiвськiй i крушанiвськiй у канилiвськiй серiї. Межi
мiж бiльш дрiбними стратонами (пiдсвiтами, верствами тощо) нерiвнозначнi. При їх пере-
тинi деякi показники змiнюються, але не так рiзко, як у зонах меж мiж свiтами.

Простеження цих границь у пiвнiчному i пiвденному напрямах вiд району Подiлля по-
казує, що iєрархiчнi спiввiдношення мiж ними зберiгаються. Так, за рiзкими межами мiж
серiями, свiтами йдуть слабко виявленi роздiли мiж пiдсвiтами, горизонтами, верствами,
де при їх перетинi змiнюються лише кiлька параметрiв, але не так рiзко, як на межах
свiт. Границi, ознаки яких не змiнюються на площi всього регiону, вiдносяться до типу
корелятивних. Це — верхня межа полiської серiї, а також межi мiж волинською i моги-
лiв-подiльською i канилiвською серiями. Вони зумовленi геологiчними подiями однакових
регiональних масштабiв, що доведено в роботi [1].

Таким чином, границi регiональних стратонiв у розрiзi верхньодокембрiйських осадо-
вих вiдкладах в основному збiгаються та мають самий високий рiвень прояву. Вони мають
контрастну вираженiсть, що викликана значними структурно-тектонiчними та седимента-
цiйними змiнами в районах пiвденно-захiдної окраїни Схiдноєвропейської платформи.

З огляду на це границя мiж вендом i кембрiєм також повинна була мати бiльш кон-
трастну вираженiсть. Але, як було показано ранiше [2], формування границi балтiйської
серiї пов’язане з незначною структурною перебудовою басейну осадконагромадження та
деякими змiнами режиму нагромадження кластичного матерiалу. Однак при цьому змi-
нились область зносу, iнтенсивнiсть хiмiчного вивiтрювання, тип басейну седиментацiї. Це
спричинило слабку лiтологiчну вираженiсть нижньої границi балтiйської серiї у порiвняннi
з границями iнших серiй (волинської та могилiв-подiльської, могилiв-подiльської та кани-
лiвської). Нижня границя кембрiю в речовинному вiдношеннi є границею низького рангу,
i вона не пояснює змiни органiчного свiту, якi фiксуються на цьому рубежi.

У волинський час на цiй територiї України виявлено три стадiї вулканiзму, кожна з яких
вiдбувалася в специфiчний етап геологiчного розвитку [3, 4]. У цих роботах висловлено
думку, що специфiка кожної стадiї зумовлена рiзними геотектонiчними процесами, що вiд-
бувалися в той час на цiй дiлянцi Схiдноєвропейської платформи.

У даному повiдомленнi показано вiдмiнностi цих етапiв у їх петрографiї, мiнералогiї,
хiмiчному складi та морфотекстурах порiд волинської серiї. Вона включає в себе базальну
горбашiвську теригенну свiту та три вулканогеннi свiти: нижню базальтову — заболоттiв-
ську, середню переважно туфогенну — бабинську, та верхню базальтову — ратнiвську.

Структурна перебудова територiї, та пов’язаний з цiм вулканiзм на площi Волино-По-
лiського прогину, розмiщується на межi бабинської й ратнiвської свiт. Базальтовi породи,
що є однотипними для всiх частин розрiзу, пiддаються коректному зiставленню мiж со-
бою [5].
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Хiмiчний склад вулканогенних порiд змiнюється в широких межах: за складом кремне-
кислоти, лугу, переважання окремих окисникiв та насиченностi глиноземом.

Виходячи з наведенного про склад вулканичних порiд волинської серiї, хiмiзм i текто-
нiчнi умови їх формування — границя мiж бабинською i ратнiвською свитами дiйсно була
часом започаткування в цьому регiонi геотектонiчної перебудови. Зокрема, значних текто-
нiчних рухiв, утворенню розломiв у земнiй корi, подальшого розвитку розломно-блокової
тектонiки, прояву вулканiчних процесiв.

Таким чином, вiдзначено тiсний зв’язок типiв переривiв (меж, товщ, контактiв) мiж
стратонами Волинської серiї осадово-вулканогенних порiд Волино-Подiлля з iнтенсивнiстю
рухiв земної кори на цiй територiї. Чим бiльшими були тектонiчнi рухи — тим виразнiши-
ми ставали перериви мiж осадово-вулканогенними утвореннями. Тому, крiм палеонтоло-
го-стратиграфiчних даних, якi на даний час чомусь вважаються найвизначнiшими, велике
значення мають лiтолого-тектонiчнi данi.
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The lithologic boundaries and their sedimentation manifestation on the

southwest margin of the East-Europian platform in the Late Proterozoic

By the results of studies of the composition of sedimentary rocks of the Riphean and Vendian

for the south-western margin of the East-Europian platform, the boundaries of three ranks have

been determined. It is established that the boundaries in the rock composition correspond to the

geological time scale not in all cases.
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