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Починаючи з 60-х рокiв минулого столiття, Могильнянська дiлянка була предметом за-
цiкавленостi геологiв на предмет таких корисних копалин, як нiкель та хром, а на даний
час ця територiя додатково вивчається на наявнiсть золотого зруденiння. При пошуко-
вих роботах Правобережною геологорозвiдувальною експедицiєю, крiм аномалiй золота,
у половинi свердловин було встановлено аномальнi вмiсти (вiд 0,01% i бiльше) мiдi. Ви-
сокi кiлькостi самородної мiдi приуроченi до нижнiх частин ультрамафiтiв та їх кон-
тактiв з мафiтами. Зерна мiдi представленi переважно дендритами, октаедричними
кристалами та зростками складних форм. Розмiри кристалiв коливаються вiд 0,1 до
1 см. Вiдновленню самородної мiдi, ймовiрно, сприяє редукцiйна обстановка в потуж-
них корах вивiтрювання мафiтiв.

Могильнянська дiлянка розташована в Середньому Побужжi на пiвнiчно-схiдному обляму-
ваннi унiкального Бандурiвського гравiтацiйного максимуму — вiрогiдної архейської вул-
канiчної структури [1] в дiлянцi контакту структури iз захiдною частиною Синицiвської
“протоки” [2], або Тальнiвського розлому у розумiннi геологiв-виробничникiв. Ця зона зав-
ширшки до 10 км роздiляє Бандурiвську структуру вiд Голованiвської шовної зони.

Могильнянська дiлянка вивчалася свердловинами при пошуках руд хрому А.Я. Древi-
ним в 1963 р. та геологозйомочних роботах, проведених В.С. Костюченко (1990) i В.В. Ки-
слюком (1998). Бiльшiсть свердловин зупиненi в корi вивiтрювання фундаменту, або про-
йшли по ньому лише кiлька метрiв. На даний час дiлянка додатково вивчається Правобе-
режною геологiчною експедицiєю при пошукових роботах на золото.

Могильнянська дiлянка має розмiри 3,5–5,0 км (рис. 1) i чiтко видiляється на картi
магнiтного поля як немагнiтний блок з вiд’ємними значеннями поля вiд 0 до −500 нТл.
Це додатково вказує на її спорiдненiсть з Бандурiвською структурою, яка також складена
переважно низькомагнiтними породами.

Головний породний фон структури складають роговообманково-гiперстеновi кристалiч-
нi сланцi й гранат-бiотитовi гнейси бузької серiї неоархею (AR3bg). В ядрi структури вони
гранiтизованi до мiгматитiв i гранiтiв побузького комплексу палеопротерозою (γmPR1pb).
В облямуваннi структури розташованi габровиднi пiроксенвмiснi амфiболiти, iнодi з грана-
том. Серед них свердловинами фiксуються вузькi лiнзи апопiроксенiтових ультрамафiтiв.

Ультрамафiти зустрiнутi кiлькома свердловинами переважно у корах вивiтрювання.
Представленi горнблендитами i тремолiтитами, iмовiрно, апопiроксенiтовими. В розрiзах
окремих свердловин спостерiгається часте чергування ультрамафiтiв i гранатвмiсних ам-
фiболiтiв. Максимальнi потужностi ультрамафiтiв зафiксованi у свердловинах 570 i 830, де
вони досягають 25 i 24 м вiдповiдно, причому обидвi свердловини з цих порiд не вийшли.

Амфiболiти пiроксенвмiснi — дрiбнозернистi, дiлянками середньо-крупнозернистi, зе-
лено-темно-сiрi породи, складаються з рогової обманки (95–85%), клiнопiроксену (8–15%)
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Рис. 1. Могильнянська дiлянка мiдно-благородного зруденiння.
Умовнi позначення: 1 — ультрамафiти; 2 — пiроксенiти; 3 — метагаброїди; 4 — кристалосланцi гiперстен-бiо-
тит-роговообманковi; 5 — гнейси гранат-бiотитовi з силiманiтом; 6 — гранiти й мiгматити бiотитовi; 7 —
ендербiти та ендербiт-мiгматити; 8 — розломи головнi й другоряднi; 9 — дiлянки висококонтрастних ано-
малiй мiдi у корах вивiтрювання; 10 — ореоли золота; 11 — знахiдки самородної мiдi в корах вивiтрювання;
12 — буровi свердловини

i плагiоклазу (15–20%). У протолочках цих порiд мiнералогiчним аналiзом додатково фiксу-
ються олiвiн (знаки), гiперстен (до 2%), а також в незначних кiлькостях — гранат, шпiнель,
сфен, апатит. Зафiксована також наявнiсть в амфiболiтах гнiзд, складених агрегатами жов-
того гранату розмiром до 3 см. Породи мiсцями зберiгають структурно-текстурнi ознаки
габроїдiв. Гранатвмiснi амфiболiти (еклогiтоподiбнi породи) є характерною ознакою Бан-
дурiвської структури. Отже, Могильнянська структура є, найiмовiрнiше, її сателiтом.
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Рис. 2. Розрiз уздовж Могильнянської дiлянки.
Умовнi позначення: 1 — метагаброїди; 2 — кристалосланцi гiперстен-бiотит-роговообманковi; 3 — гнейси
гранат-бiотитовi з силiманiтом; 4 — розломи головнi й другоряднi; 5 — дiлянки висококонтрастних аномалiй
мiдi в корах вивiтрювання; 6 — ореоли золота; 7 — знахiдки самородної мiдi у корах вивiтрювання

Кристалосланцi гiперстен-бiотитовi амфiболiзованi розмiщуються на контактах з ам-
фiболiтами i складають перехiднi зони до гранат-бiотитових гнейсiв. У свердловинах, якi
розкрили лише кору вивiтрювання, кристалосланцi картуються за пiдвищеними у порiв-
няннi iз гнейсами, вмiстами хрому, нiкелю й титану.

Плагiогнейси бiотитовi, часто з гранатом i силiманiтом, складають центральну частину
грушоподiбно-овальної Могильнянської структури. В ядрi ї ї розмiщенi переважно двопольо-
вошпатовi гнейсогранiти побузького комплексу палепротерозою, якi часто мiстять релiкти
гнейсiв.

Таким чином, вимальовується зональна будова Могильнянської структури: облямування
її складене розшарованими мафiт-ультрамафiтами, якi до центра змiнюються пiроксенови-
ми кристалосланцями, потiм гнейсами i далi мiгматит-гранiтами. Виходячи з припущення,
що вмiст головних iнертних породоутворюючих елементiв — хрому, нiкелю, кобальту, тита-
ну i цирконiю iстотно не змiнюється при вивiтрюваннi породи (за винятком самих верхнiх
приповерхневих горизонтiв), ми побудували на основi даних спектрального аналiзу порiд
розрiз через Могильнянську структуру (на розрiзах бурових свердловин, що розкрили лише
кори вивiтрювання, рис. 2). Цей розрiз вказує на вiдносно пологе синклiнальне залягання
мафiтiв структури i додатково свiдчить про її вiрогiдний вулканогенний генезис.

Характерними для усiх порiд є iнтенсивне i нерiвномiрне окварцювання, переважно
прожилкового типу, озалiзнення, карбонатизацiя та сульфiдизацiя, переважно в зонах трi-
щинуватостi. В таких зонах мiнералогiчними аналiзами додатково фiксуються барит (до
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1,9 кг/т), сидерит (до 12 кг/т), iльменiт i лейкоксен (до 2 кг/т). Саме перевага немагнiтного
iльменiту над магнiтними пiротином i магнетитом у породах дiлянки визначає надзвичайно
низьку магнiтнiсть мафiтiв, що є нетиповим для цiєї частини Українського щита. Головними
рудними елементами Могильнянської дiлянки, якi можуть стати корисними копалинами,
є нiкель, золото i мiдь.

Золото: з часiв вiдкриття Майського родовища золота i ряду iнших великих золоторуд-
них проявiв у Синицiвськiй зонi (вони розмiщенi пiвденнiше на вiддалi 10–20 км), Могиль-
нянська дiлянка стала предметом пошукових робiт на цей метал. Тут у пробах бiльшостi
свердловин виявленi аномалiї золота вiд 0,05 до 1,2 г/т, а приблизно в 30% свердловин —
0,1 г/т i бiльше. Золото тяжiє переважно до ультрамафiт-мафiтових рiзновидiв, але зу-
стрiчається також i в метасоматично i тектонiчно змiнених кислих породах. Вiдсутнiсть
великих вмiстiв золота не дозволяє на сьогоднi продовжити його пошуки на глибину.

Мiдь: метал є природним рудним елементом-супутником мафiтових утворень, в тому чи-
слi й Середнього Побужжя. Але закономiрностi концентрування мiдi в мафiтах та їх корах
вивiтрювання досi не встановлено, в першу чергу, через вiдсутнiсть промислово-значущих
вмiстiв. У межах Могильнянської дiлянки мiдь в аномальних (0,01% i бiльше) кiлькостях
виявлена в 43 свердловинах, тобто у 89% усiх пробурених свердловин. З них у 5 свердло-
винах зафiксованi вмiсти мiдi 0,05–0,3% (напiвкiлькiсний спектральний аналiз). Аномальнi
зони тяжiють переважно до нижнiх частин ультрамафiтiв та їх контактiв з мафiтами, тобто
в межах зовнiшнього облямування структури. З мiддю, згiдно з даними спектрального ана-
лiзу, асоцiює срiбло й цинк, рiдше нiкель, миш’як, золото. З 12 мiнералогiчних проб кори
вивiтрювання, вiдiбраних у межах дiлянки, у трьох зафiксована самородна мiдь у кiлько-
стi вiд десяткiв знакiв до 105 г/т. Вона має форму кубiв та їх зросткiв, рiдко дендритiв
розмiром до 1 см (св. 308). Iз самородною мiддю асоцiюють барит (до 1 кг/т) i шпiнель
(2,8 кг/т).

Необхiдно вiдзначити, що самородна мiдь i ранiше фiксувалася в ходi геологорозвi-
дувальних робiт в цiй частинi Середнього Побужжя. Знахiдки її задокументовано в ме-
жах Чемерпiльської структури [3]. При геологiчному картуваннi Бандурiвської структу-
ри Р.М. Довганем (1989) дендрити i кристали мiдi зустрiнутi в трьох свердловинах, якi
розкрили гранатвмiснi амфiболiти; в породах осадочного чохла самородна мiдь виявлена
в окремих свердловинах, пробурених при геологiчнiй зйомцi Ятранської площi В.М. Бон-
даренком (1990) та пошуках графiту В.П. Нiколаєвським (1983) й I. В. Шепелем (1989),
а також при пошуках руд золота геологiчним пiдприємством “Кiровгеологiя”. Це свiдчить
про значне поширення мiденосних порiд.

На первиннi мiнерали, з яких могла вiдновитися самородна мiдь, вказують данi мiнера-
логiчного аналiзу невивiтрiлих мафiтiв з кiлькох свердловин дiлянки. Так, у свердловинi 752
(див. рис. 1) в амфiболiтах з гiперстеном i дiопсидом виявлено халькопiрит, халькозин, а та-
кож сульфiди нiкелю — нiкелiн, мiлерит, герсдорфiт i льолiнгiт. Серед iнших сульфiдiв —
пiрит i пiротин. В iнших свердловинах виявлено лише халькопiрит.

Детально дослiджена нами самородна мiдь з частини iнтервалу свердловини 308 пред-
ставлена пластинчастими дендритами рiзноманiтної форми (рис. 3), кубiчними, октаед-
ричними кристалами та їх зростками. Серед кристалiв мiдi також зустрiчаються двiйники
зростання за шпiнелевим законом. Розмiри зерен самородної мiдi коливаються вiд 1 мм до
1 см. Кристали, як правило, не окисненi, лише деякi зерна покритi коричневою плiвкою на-
льоту. За хiмiчним складом мiдь виявилася дуже чистою (до 100% Cu). Жодних домiшок
зафiксовано не було.
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Рис. 3. Морфологiя самородної мiдi
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Вiдновленню мiдi з сульфiдiв, на наш погляд, сприяють потужнi (30–50 м) кори вивiт-
рювання мафiтiв, де при вiдсутностi водообмiну i нестачi кисню сульфiди розкладаються
з утворенням сiрчаної кислоти, яка сприяє утворенню i росту iндивiдiв самородної мiдi. До-
датковим фактором створення редукцiйної обстановки можуть бути пласти бурого вугiлля,
що перекривають кору вивiтрювання.

Прояви самородної мiдi Могильнянської структури, є, iмовiрно, частиною сульфiдного
мiдно-нiкелевого зруденiння у розшарованих мафiтах — древнiх неоархейських вулканiтах.
Враховуючи наявнiсть у них золотого i нiкелевого зруденiння, а також простий спосiб збага-
чення, доцiльно привернути увагу геологiв-пошуковцiв до цього й аналогiчних йому проявiв
пiвденно-захiдної частини Українського щита. Елементарнi розрахунки показують, що при
середнiх вмiстах мiдi 0,05%, середнiй потужностi мiденосної кори 15 м, ширинi мiденосної
зони 300 м та її довжинi 5 км (див. рис. 1; 2) ресурси мiдi можуть становити приблизно
28 тис. т.
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Native copper of the Mohylnyanska region (Middle Pobuzhzhya)

Since the 1960s, the Mohylnyanska region was the subject of interest in such minerals as nickel
and chrome ore, and now this territory is additionally studied for the presence of gold minerali-
zation. During the survey by the Right-bank geological expedition, besides the anomalies of gold,
an increased (0.01% and more) content of copper was determined in a half of wells. Considerable
concentrations of the native copper belong to the lower parts of ultramafites and their contacts with
mafites. Grains of copper are presented by dendrites, octahedral crystals, and their joints. The size
of crystals varied from 0.1 to 1 cm. The development of the native copper was probably caused by
the reductive environment in the thick crusts of the mafites weathering.
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