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Середньопалеозойський фрагмент траєкторiї позiрної
мiграцiї полюсiв Схiдноєвропейської платформи
(Представлено академiком НАН України В. I. Старостенко)

Наведено пiдсумковi результати палеомагнiтних дослiджень осадових сiро- й червоноко-
лiрних вiдкладiв силуру i нижнього девону пiвденного заходу України (район Подiлля, ба-
сейн р. Днiстер). Результати вказують на розташування Схiдноєвропейської платфор-
ми в приекваторiальних широтах Пiвденної пiвкулi у пiзньому силурi, її перемiщення на
початку девону в екваторiальнi широти з подальшим дрейфом на пiвдень. Швидкiсть
дрейфу становила не менше 3 см/рiк. Характер руху можна описати, як поворот проти
годинникової стрiлки на 16◦ навколо полюса Ейлера з координатами Φ = 46 ◦S Λ = 64 ◦E.

Палеомагнiтнi дослiдження мають прiоритетну роль при глобальних палеотектонiчних ре-
конструкцiях, якi вiдтворюють горизонтальнi й ротацiйнi змiщення окремих блокiв земної
кори. До того ж вони сприяють вирiшенню деяких задач геологiї, серед яких можна назва-
ти синхронiзацiю i кореляцiю магматичних явищ на консолiдованих дiлянках платформ,
з’ясування умов теплової iсторiї метаморфiзму гiрських порiд, дослiдження динамiчних
аспектiв тектонiки жорстких блокiв земної кори, а також палеотектонiчнi реконструкцiї
рiзних масштабiв тощо.

Головним iнструментом палеомагнетизму стосовно палеотектонiчних реконструкцiй є
побудова траєкторiй позiрної мiграцiї полюса (ТПМП) для окремих континентальних бло-
кiв. Через малу кiлькiсть об’єктiв, “придатних” для проведення палеомагнiтних дослiджень,
та недостатню кiлькiсть надiйних визначень вiку побудова ТПМП для будь-якого кратону,
в тому числi Схiдноєвропейського, є найбiльш актуальною проблемою.

Схiдноєвропейська платформа (СЄП) займає центральне мiсце серед лiтосферних плит
Пiвнiчної пiвкулi, є ключовим фрагментом при будь-яких глобальних або регiональних па-
леореконструкцiях. На сьогоднi маємо рiзнi альтернативнi кiнематичнi моделi СЄП [1, 2],
з рiзною iнтерпретацiєю геодинамiчних, палеогеографiчних i палеомагнiтних даних. Цi мо-
делi вимагають тестування на основi залучення нових результатiв, серед яких перевагу слiд
вiддати палеомагнiтним визначенням, що дають змогу отримувати кiлькiснi оцiнки рухiв
блокiв земної кори.

У цьому вiдношеннi палеомагнiтнi дослiдження осадових комплексiв, бiльша частина
яких до недавнього часу вважалась палеомагнiтно неiнформативною, є найбiльш перспек-
тивним напрямом. З впровадженням нової апаратури та методики, з’явилася можливiсть
отримати принципово нову iнформацiю про стан i динамiку давнього геомагнiтного поля,
розв’язувати низку ключових проблем стратиграфiї, геодинамiки тощо.

Метою дослiджень, викладених у даному повiдомленнi, є побудова силурiйсько-девон-
ського фрагмента ТПМП для СЄП на основi нових палеомагнiтних даних. При виборi об’єк-
тiв дослiджень в першу чергу брали до уваги надiйну стратифiкацiю товщ, вiдсутнiсть мас-
штабних вторинних процесiв, фацiальний склад порiд. Виходячи з цього, найперспективним
об’єктом для палеомагнiтних дослiджень на територiї України є опорнi розрiзи силуру та
девону Подiлля.
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Всього на територiї Подiлля в рамках даної роботи було вiдпрацьовано 17 вiдслонень
силурiйських та нижньодевонських вiдкладiв. Палеомагнiтна колекцiя силурiйських вiд-
кладiв вiдiбрана на 10 вiдслоненнях, якi перекривають майже весь силурiйський розрiз По-
дiлля (ярузьку, малиновецьку та скальську серiї). За фацiальним складом вiдiбранi зразки
представленi сiроколiрними вапняками та червоноколiрними доломiтами.

Вiдклади нижнього девону вiдiбрано з 7 розрiзiв: 5 — охоплюють тiверську серiю, яка
представлена сiроколiрними вапняками та аргiлiтами, та 2 — днiстровську серiю, що пред-
ставлена червоноколiрними пiсковиками й алевролiтами.

Результати дослiджень. Палеомагнiтнi дослiдження орiєнтованих зразкiв гiрських
порiд з усiх описаних вище розрiзiв проводилися за стандартною методикою, включаючи
ступеневе розмагнiчування температурою та змiнним магнiтним полем, магнiтно-мiнерало-
гiчнi дослiдження, визначення компонент залишкової намагнiченостi, оцiнки їх стабiльностi,
палеомагнiтної iнформативностi тощо. На кiнцевому етапi виконували розрахунки палео-
магнiтних полюсiв для кожної стратиграфiчної групи, на основi яких побудовано модель
еволюцiї СЄП у середньому палеозої. Детально методику i результати дослiджень викла-
дено в статтях [3–7].

Аналiз даних по сiроколiрних породах ярузької, малиновецької та скальської серiй силу-
ру та тiверської серiї нижнього девону, а також по червоноколiрних вiдкладах днiстровської
серiї нижнього девону та конiвської свiти верхнього силуру дозволяє зробити висновок, що
розрахованi палеомагнiтнi полюси (з урахуванням овалiв довiри) в цiлому узгоджуються
з силурiйським i девонським фрагментами ТПМП [1]. Напрями характеристичних ком-
понент намагнiченостi кожної серiї i вiдповiднi до них розрахованi палеомагнiтнi полюси
демонструє табл. 1.

На рис. 1 щодо палеозойсько-мезезойського фрагмента ТПМП для СЄП наведено ре-
зультати, що отриманi по середньопалеозойських об’єктах Подiлля (див. табл. 1). Штрихо-
вою лiнiєю показана запропонована авторами роботи [2] альтернативна ТПМП для СЄП,

Таблиця 1. Середнi палеомагнiтнi напрямки та полюси для силурiйсько-нижньодевонських осадових порiд
Подiлля

Полюс∗ Стратиграфiя Вiк згiдно
з ТПМП∗∗

Палеомагнiтнi параметри∗∗∗

D/I α 95◦ Φ (S◦) Λ (E◦)
YP Ярузька серiя (S1) Перм 206/−19 9 45 348
MP Малиновецька серiя (S2) Перм 208/−16 4,2 43 347
KP Конiвська свiта (S2) Перм 192/−26 5,9 53,4 5,9
SP Скальська серiя (S2) Перм 198/−26 4 52 356
TP Тiверська серия (D1) Перм 211/−22 4,2 45 340
DP Днiстровська серiя (D1) Перм 202/−19 1,4 47 351,5
SC Скальська серiя (S2) Карбон 207/21 6,3 26 356
YS Ярузька серiя (S1) Силур 219/32 9,2 16 348
MS Малиновецька серiя (S2) Силур 215/30 8,1 18 350
KS Конiвська свiта (S2) Силур 44,1/−19 5,4 19,9 339,8
SS Скальська серiя (S2) Силур 219/42 4,4 9 350
TD Тiверська серия (D1) Девон 244/37 14,8 0 329
DD Днiстровська серiя (D1) Девон 233,7/43 7,6 2,3 338,4

П р и м i т к и . ∗ — Назви отриманих палеомагнiтних полюсiв; ∗∗ — вiдповiднiсть отриманих полюсiв до
вiку, згiдно часових промiжкiв ТПМП; ∗∗∗ — D/I — схилення/нахилення середнiх палеомагнiтних напрямiв
характеристичних компонент залишкової намагнiченостi; α 95◦ — радiус кола довiри при 95% вiрогiдностi
для середнього напряму; Φ й Λ — широта й довгота палеомагнiтного полюса.
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Рис. 1. Референтна палеозойська крива ТПМП для СЄП (за матерiалами [1]) та новi визначення палеомаг-
нiтних полюсiв (залитi чорнi круги з маркуванням) з овалами довiри α 95 (залитi сiрi круги).
Штрихова лiнiя — запропонована траєкторiя, за даними [2]; цифрами на картi-схемi позначенi вiдповiдно
кривої ТПМП вiдмiтки геологiчного часу, млн рокiв тому

що не припускає наявнiсть силурiйського “каспа”, який наближається до “кам’яновугiль-
них” полюсiв СЄП. Новi результати по сiро- й червоноколiрних вiдкладах силуру i ниж-
нього девону Подiлля в цiлому добре узгоджуються з моделлю, представленою в стат-
тi [1].

Аналiзуючи середньопалеозойський фрагмент ТПМП, можна зробити висновки, що по-
ложення СЄП за розглянутий перiод часу було вiдносно стабiльним, у ранньому силурi
вона дрейфувала з пiвдня в низькi широти Пiвнiчної пiвкулi, до початку девону мiгрувала
в екваторiальнi широти Пiвденної пiвкулi та перебувала поблизу екватора протягом девону
(рис. 2, в) [1].

Результати дослiджень вказують на розташування СЄП в приекваторiальних широтах
Пiвденної пiвкулi в лудловi та подальше перемiщення її в екваторiальнi широти Пiвден-
ної пiвкулi в пржидольський час. Далi характер дрейфу змiнюється у пiвденному напрямi,
стабiлiзується у лохковському часi з вiдповiдним розташуванням у приекваторiальних ши-
ротах Пiвденної пiвкулi (див. б на рис. 2). Характер дрейфу платформи можна описати
як поворот проти годинникової стрiлки на 16◦ навколо полюса Ейлера, з координатами
Φ = 46 ◦S Λ = 64 ◦E. Швидкiсть широтного перемiщення (мiнiмальне, оскiльки довготне
перемiщення залишається невiдомим) становить 3 см/рiк.

За даними публiкацiї [2], дрейф СЄП у силурiйський час мав iнший характер i вказує
на її розташування у венлоцi–лудловi в помiрних широтах Пiвденної пiвкулi з подальшою
мiграцiєю протягом пржидола–лохкова в пiвнiчному напрямi (див. а на рис. 2). Цей рух
описується, як поворот проти годинникової стрiлки на 30◦ навколо полюса Ейлера з коор-
динатами Φ = 82 ◦S, Λ = 27 ◦E. Враховуючи доволi широку амплiтуду широтного пере-
мiщення, не менше 5,5 см/рiк за короткий промiжок часу, такий дрейф СЄП вважається
менш прийнятним у зiставленнi з даними публiкацiї [1] i даної роботи.

Аналiз матерiалiв рiзних авторiв, у тому числi альтернативної моделi дрейфу СЄП [2]
в середньому палеозої, i зiставлення їх з нашими новими визначеннями вказують на вiд-
повiднiсть наших результатiв класичним уявленням кiнематики СЄП в силурiйський —
нижньодевонський час [1].
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Рис. 2. Кiнематика СЄП у середньому палеозої (за даними рiзних авторiв): а — згiдно з даними публiкацiї [2];
б — згiдно з даними авторiв цього повiдомлення; в — згiдно з даними публiкацiї [1].
Маркування за стратиграфiчною належнiстю даних (наприклад, S2m — малиновецька серiя верхнього си-
луру), цифрами вказаний приблизний геологiчний вiк, млн рокiв тому

Таким чином, враховуючи проведенi нами дослiдження, можна зробити такi висновки:
У силурiйських i нижньодевонських сiро- й червоноколiрних осадових товщах Подiлля

видiляються ряд компонент природної залишкової намагнiченостi, напрями яких (iз зро-
станням магнiтної стабiльностi) iнтерпретуються як пермськi й карбоновi, що характери-
зуються високою стабiльнiстю (високостабiльнi) як силурiйськi й нижньодевонськi напря-
ми. (Характеристична компонента намагнiченостi, отримана рiзними методами магнiтної
чистки й iнтерпретується нами як первинна.)

Силурiйськi i нижньодевонськi компоненти намагнiченостi видiленi винятково в шарах
зi збереженою осадовою структурою, що побiчно пiдтверджує орiєнтацiйну природу первин-
ної компоненти намагнiченостi; напрям, збiгається з силурiйськими й нижньодевонськими
полюсами для СЄП (Балтика). Новi палеомагнiтнi результати по силурiйських i девонсь-
ких об’єктах Подiлля вказують на розташування СЄП в приекваторiальних широтах у луд-
ловський час i перемiщення до початку девону в екваторiальнi широти Пiвденної пiвкулi
з подальшим дрейфом на пiвдень, що вiдповiдає класичнiй моделi дрейфу ВЕП. Кiлькiснi
оцiнки такого руху представляються, як поворот проти годинникової стрiлки на 16◦ навколо
полюса Ейлера Φ = 46 ◦S Λ = 64 ◦E, зi швидкiстю приблизно 1.2 ◦/1 Ма або 3 см/рiк.
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3. Jeleńska M., Bakhmutov V., Konstantinenko L. Paleomagnetic and rock magnetic data from the Silurian
succession of the Dniester basin, Ukraine // Phys. Earth Planet. Int. – 2005. – 149. – P. 307–320.
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Е.Б. Поляченко

Среднепалеозойский фрагмент траектории кажущейся миграции
полюсов Восточноевропейской платформы

Приведены итоговые результаты палеомагнитных исследований осадочных серо- и красно-
цветных отложений силура и нижнего девона юго-запада Украины (район Подолии, бас-
сейн р. Днестр). Результаты указывают на расположение Восточноевропейской платфор-
мы в приэкваториальных широтах Южного полушария в позднем силуре, ее перемещение
в начале девона в экваториальные широты с последующим дрейфом в южном направлении.
Скорость дрейфа составляла не менее 3 см/год. Характер движения можно описать как
поворот против часовой стрелки на 16◦ вокруг полюса Ейлера с координатами Φ = 46 ◦S
Λ = 64 ◦E.

I. B. Poliachenko

Middle-Paleozoic fragment of the appear polar wander path trajectory
for the East European platform

Final results of paleomagnetic studies of gray-colored sediments and red beds of the Silurian and
Lower Devonian from southwestern Ukraine (Podolia region, the Dniester River basin) are reported.
New data indicate the location of the East European platform in the equatorial latitudes of the
Southern Hemisphere in the Late Silurian and its drift to equatorial latitudes in the early Devonian
followed by a drift in a southerт direction. The drift velocity composes at least 3 cm/year. The
drift peculiarity can be described as a counterclockwise rotation by 16◦ around the Euler pole with
coordinates Φ = 46 ◦S, Λ = 64 ◦E.
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