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верхньовендських “чорносланцевих” фосфоритоносних

вiдкладiв Волино-Подiльського сегмента

континентальної окраїни Палеотетiсу

(Представлено членом-кореспондентом НАН України Ю.М. Сеньковським)

Вперше розглянуто палеоокеанографiчнi умови формування верхньовендських “чорно-

сланцевих” фосфоритоносних вiдкладiв Волино-Подiльського сегмента континентальної

окраїни Палеотетiсу. Встановлено, що лiтогенез цих давнiх осадових нашарувань про-

ходив внаслiдок аноксичних поцесiв спричинених прибереговим апвелiнгом.

Вiдклади верхнього венду, так званi ка́люськi верстви (миньковецький горизонт), поши-
ренi в межах пiвденно-захiдного краю Схiдно-Європейської платформи. Залягають на ри-
фей-нижньовендських утвореннях або безпосередньо на породах докембрiйського фунда-
менту. Потужнiсть нашарувань калюського вiку досягає 70 м. Вони вiдслонюються в басей-
нi середньої течiї р. Днiстер. Були вiдкритi рядом свердловин у межах Волино-Подiльської
моноклiналi та Пiвнiчно-Молдовської плити.

Калюськi верстви представленi тонкошаруватими аргiлiтами (вiд темно-сiрих до чор-
них) з пiдвищеним в них вмiстом Сорг (≈1%), в основному зумовленим наявнiстю в породах
обвуглених решток водоростей — вендотенiд i безструктурних бiтумiнозних утворень [1].
З вiдкладами розглядуваних верств пов’язанi вiдомi поклади фосфоритiв, якi залягають
у виглядi окремих товщ, або спорадичних форм в аргiлiтовiй структурi [2].

Геохiмiчними дослiдженнями порiд калюських верств [3] було встановлено, що середнiй
вмiст хлороформногобiтумоїду А (ХБ А) 0,05 . . . 0,125%, додаткового спиртобензольного бi-
тумоїду А (ДСББ А) 0,03 . . . 0,07% та Сорг 0,5 . . . 1,0%. Цi данi є пiдставою вважати, що фор-
мування калюської “чорносланцевої” товщi вiдбувалося у вiдновнiй геохiмiчнiй обстановцi.
Окремi параметри органiчної речовини порiд, зокрема показники С (63,4%) й H (8,72%) її
нерозчинного залишку та ХБ/ДСББ, що в середньому становить 1,2, i середнiй вмiст масел
у ХБ А (40%) дають змогу стверджувати таке: чорнi сланцi калюських верств незважаючи
на їх протерозойський вiк не зазнали значних постседиментацiйних змiн i знаходяться на
стадiї прото-, мезакатагенезу.

Аналiз геолого-палеоокеанографiчих умов седименто-, лiтогенезу верхньовендських вiд-
кладiв показав, що їх нагромадження пов’язане з “могилiв-подiльським етапом” — важли-
вою вiковою межею пiзнього докембрiю для Схiдно-Європейського крато́ну. Цей геологiч-
ний промiжок часу вiдповiдає початку формування Днiстровського перекрато́ну [4]. Сфор-
мований в межах перекратону Волино-Подiльський осадовий басейн становив епiконтинен-
тальну водойму [5], тiсно пов’язану з динамiчною системою Палеотетiсу (рис. 1).

Характерною особливiстю вiдкладiв пiзного венду є парагенез фосфатiв i планктоно-
генної органiчної речовини. Вiдзначимо, що в Свiтовому океанi лавинне випадання сполук
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Рис. 1. Палеоокеанографiчна ситуацiя седиментацiї фосфоритiв “чорносланцевих” вiдкладiв Волино-По-
дiльського сегмента континентальної окраїни Палеотетiсу.
I: Географiчне положення дослiдженого регiону у вендi (А), згiдно з палеоокеанографiчною моделлю [5].
Континенти: С — Сибiрський, Сх — Схiдноєвропейський, Л — Лавразiя, Г — Гондвана.
Умовнi позначення: 1 — континенти; 2 — пелагiаль; 3 — епiпелагiаль; 4 — серединно-океанiчнi хребти; 5 —
Волино-Подiльський сегмент континентальної окраїни Палеотетiсу.
II: Волино-Подiльський сегмент континентальної окраїни, венд.
Умовнi позначення: 1 — осадовi породи; 2 — епiпелагiаль (шельф); 3 — пелагiаль; 4 — гiпотетична брiвка
шельфу; 5 — район дослiджень

фосфору й органiчного вуглецю i в теперiшнiй час вiдбувається в зонах дiї приберегового
апвелiнгу [6]. Отже, фосфорити калюських “чорносланцевих” вiдкладiв слiд розглядати як
характернi iндикатори давнiх хiмiко-палеоокеанографiчних умов пiзньовендського седимен-
тогенезу осадових товщ Волино-Подiльського сегмента континентальної окраїни Палеотетi-
су. Пiд дiєю приберегового апвелiнгу глибиннi океанiчнi води, збагаченi Р, SiO2, Сорг тощо,
проникали в зону епiпелагiалi, спричиняючи бурхливий розвиток багатоклiтинних i безске-
летних метазоея (рис. 2, а). Вивчення сучасних зон апвелiнгiв [7] показало, що будь-який
тривалий розлад в їх гiдродинамiчних системах (змiна тропосферних течiй, коливання рiв-
ня Свiтового океану) зумовлює незворотнi i катастрофiчнi наслiдки, а саме: масове вими-
рання бiльшої частини популяцiй зоо- й фiтопланктону. Все це дає пiдстави вважати, що
цей процес мав мiсце в дослiдженому басейнi. Внаслiдок закриття днiстровського проги-
ну припинився зв’язок з динамiчною системою океану (див. рис. 2, б ). Зазнавши регресiї,
Волино-Подiльський басейн став внутрiшньоконтинентальним, поступово зменшуючи свої
акваторiї, що спричинило пiдняття осадової товщi до зони гiпергенезу. Вплив тектонiчної
перебудови Днiстровського перекратону на природу седиментацiйних процесiв пiдтверджу-
ється лiтолого-стратиграфiчними дослiдженнями верхньовендських вiдкладiв Подiльського
схилу Схiдно-Європейської платформи [8].

Таким чином, вивчення пiзньовендського седиментогенезу осадових товщ Волино-По-
дiльського сегмента дало можливiсть змоделювати окремi палеоокеанографiчнi умови фор-
мування верхньовендських “чорносланцевих” фосфоритоносних вiдкладiв, а також висло-
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Рис. 2. Моделi пiзньовендського осадконагромадження (Волино-Подiльський сегмент континентальної
окраїни Тетiсу): а — в умовах зв’язку з динамiчною системою палеоокеану; б — в умовах регресiї

вити думку про ймовiрнiсть розвитку “океанiчних безкисневих подiй” (ocean anoxic event —
ОАЕV ) [9] в одному з найдавнiших седиментацiйних басейнiв Палеотетiсу.
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Geological-paleooceanographic aspects of genesis of the Upper Vendian

black shale phosphorite-bearing deposits of the Volyno-Podolian

segment of a continental margin of the Paleo-Tethys

For the first time, we consider the paleooceanographic conditions of formation of the Upper Vendian

black shale phosphorite-bearing deposits of the Volyno-Podolian segment of a continental margin of

the Paleo-Tethys. It is established that the lithogenesis of these ancient sedimentary strata occurred

as a result of anoxic processes, caused by the coastal upwelling.
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