
ПЕРЕДМОВА

Перше  знайомство  майбутніх  фахівців  геологічних
спеціальностей  з  теоретичними  основами  геології  відбувається
через  вивчення  курсу  “Загальної  геології“.  Його  метою  є
засвоєння  студентами  основних  відомостей  про  будову,  склад,
історію  розвитку  Землі  та  процеси,  які  їх  обумовлюють.
Враховуючи, що знання зазначених положень є фундаментом, на
якому побудовані  всі  інші  геологічні  дисципліни,  в  підручнику
зроблено  спробу  з  максимальною  повнотою  і  доступністю
відобразити сучасні уявлення про походження та розвиток Землі і
земної кори, їх будову і склад, про внутрішні та зовнішні процеси
і  явища,  які  сприяли  формуванню  мінералів,  гірських  порід,
корисних  копалин,  а  також  вплив  діяльності  людини  на  хід
геологічних процесів.

При  підготовці  підручника  були  використані  апробовані
впродовж багатьох десятиліть у вищих навчальних закладах країн
СНД  підручники,  які  укладали  відомі  вчені  в  галузі  геології  і
педагоги  Г.П.Горшков,  В.В.Єршов,  М.М.Жуков,
М.В.Короновський, В.С.Мільнічук, І.В.Мушкетов, Д.І.Мушкетов,
В.О.Обручев, В.І.Славін, В.Є.Хаїн, О.Ф.Якушова та інші.

Текстова  частина  проілюстрована  рисунками  та
фотографіями  геологічних  об’єктів,  при  виборі  яких  пріоритет
надавався  розташованим  на  території  України.  Приклади
поширення гірських порід, корисних копалин, знахідок мінералів
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та сучасного прояву геологічних процесів і явищ також наведені з
урахуванням геологічних особливостей України.

Автори  щиро вдячні  доценту кафедри  загальної  геології  та
розвідки  родовищ  корисних  копалин  Криворізького  технічного
університету  Є.В.Євтєхову  за  значну  роботу  по  підготовці
електронної версії підручника, а також доценту кафедри загальної
геології  Львівського  національного  університету
Ю.С.Матковському за допомогу в редагуванні тексту.

Зауваження  та  відгуки  на  підручник  просимо надсилати  за
адресами:  50027,  м.Кривий  Ріг,  вул.  22-го  партз’їзду,
Криворізький  технічний  університет,  геолого-збагачувальний
факультет,  кафедра  загальної  геології  та  розвідки  родовищ
корисних  копалин;  79005.  м.  Львів,  вул.  Грушевського,  4,
Львівський  національний  університет,  геологічний  факультет,
кафедра  загальної  та  регіональної  геології.  Всі  пропозиції
стосовно  покращення  змісту  та  структури  підручника  будуть  з
вдячністю прийняті авторами.
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Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГЕОЛОГІЮ ЯК
НАУКУ

Термін  “геологія”  в  перекладі  з  грецької  мови  означає
“вчення про Землю” (від лат. “гео” – земля, “логос” – вчення”). В
сучасному  розумінні  геологія  –  це  наука  про  склад,  будову,
розвиток  Землі  та  процеси,  які  відбуваються  в  її  надрах  і  на
поверхні, включаючи водну і повітряну оболонки; про утворення
мінералів  і  гірських  порід,  їх  хімічний  склад  та  фізичні
властивості; про закони формування і закономірності поширення
корисних  копалин,  а  також  економічну  доцільність  їх
використання;  про  формування  земної  поверхні  та  вплив
діяльності людини на стан навколишнього середовища.

1.1. Короткий нарис з історії становлення геології

Геологія як наука була започаткована у другій половині XVIII
століття,  проте  її  корені  беруть  свій  початок  з  часів,  коли  у
первісної  людини  виникла  потреба  в  мінеральних  утвореннях.
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Вже з  перших кроків  людство  накопичувало  досвід  у  пошуках
певного каміння, необхідного для виготовлення зброї та знарядь
праці.  Значно  розширились  знання  людини  про  мінеральні
багатства Землі протягом “бронзового” та “залізного” віків, коли
основною сировиною для  виготовлення  знарядь  праці  та  зброї
були  мідь,  олово  та  залізо.  Потреби  у  металах  не  тільки
спонукали  до  видобутку  руд  і  створення  первісних  гірничих
промислів, але й поклали початок набуттю людством практичних
навичок у пошуку корисних копалин.

Фундаторами  наукової  геології  слід  вважати  видатних
вчених  XVII  століття  М.В.Ломоносова,  Дж.Геттона,
А.Г.Вернера. Російський вчений Михайло Васильович Ломоносов
(1711-1765)  уперше  теоретично  узагальнив  нагромаджені
людством впродовж багатьох віків практичні знання про гірські
породи  та  корисні  копалини  і  систематизував  їх  у  першій
науковій  праці  з  геології  під  назвою  “Про  верстви  земні”,
написаній  впродовж  1757-59  років  і  опублікованій  у  1763  р.
Викладені в ній міркування про причини утворення гір і вулканів,
руйнівну  та  творчу  роботу  поверхневих  і  підземних  вод,
походження верствуватих гірських порід, утворення рудних жил,
кам’яного  вугілля,  нафти  та  бурштину,  про  природу  сил,  під
впливом яких змінюється вигляд Землі, та багато інших питань
лежать  в  основі  сучасних  геологічних  теорій  і  гіпотез.  Цей
дослідник вперше наголосив,  що  зміну загального вигляду Землі
викликають дві групи сил – зовнішні та внутрішні. До перших він
відносив сильні вітри, дощі, течії рік, морські хвилі, льодовики,
пожежі в лісах і  повені,  а до других – землетруси,  які на його
думку  спричиняють  піднімання  та  опускання  окремих  ділянок
земної поверхні,  переміщення берегів, появу і  зникнення гір. Він
також  сформулював  важливий  принцип  геології,  суть  якого
полягає  в  тому,  що  спостереження  за  сучасними  природними
процесами  дають  можливість  робити  висновки  про  хід
ідентичних  процесів  в  геологічному  минулому.  Ломоносов
справедливо  зазначав,  що  Земля  не  просто  змінює  свій  вигляд
впродовж тривалого  часу, а  закономірно розвивається.  Ці  ідеї
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еволюційної геології  пізніше були успішно розвинені англійським
вченим Ч.Лайєлем.

Через 15 років після опублікування трактату М.В.Ломоносова
побачила  світ  праця  шотландського  геолога  Джеймса  Геттона
(1726-1797)  “Теорія  Землі”,  в  якій  були  викладені  погляди  на
основні сили, що спричиняють зміни загального вигляду Землі.
Цей дослідник пов’язував всі процеси, які проходять на планеті, у
тому числі і утворення гірських порід, з дією “підземного жару”.
Цим  було  започатковано  так  званий  плутонічний напрямок  в
геології,  згідно з  яким всі  геологічні  явища і  процеси,  а  також
мінерали,  гірські  породи  і  корисні  копалини  є  продуктом
діяльності вулканів та підземних магматичних осередків.

На відміну від М.В.Ломоносова та Дж.Геттона, які провідну
роль в еволюції Землі відводили внутрішнім процесам, професор
Фрейбергської  гірничої  академії  в  Саксонії  німецький  геолог  і
мінералог  Абраам  Готлоб  Вернер (1750-1817)  вважав,  що  всі
гірські  породи  утворилися  з  води  світового  океану.  Цим
твердженням А.Г.Вернер започаткував  нептунічний напрямок в
геології,  основні  положення  якого  виклав  у  першому
академічному курсі  геогнозії  (так  тоді  називали геологію).  Цей
дослідник  виділяв  групу  «первинних»  порід,  до  яких  відносив
граніти,  сієніти,  гнейси  та  інші  магматичні  і  метаморфічні
породи, вважаючи, що вони утворилися чисто хімічним шляхом і
складають ядра гірських споруд. Усі верствуваті (осадові) гірські
породи він вважав більш молодими, які огортають “первинні”, і їх
накопичення  пов’язував  зі  світовим  потопом.  Вернер  також
вважав,  що  після  потопу  припинилися  будь-які  геологічні
процеси,  а  порушення  залягання  гірських  порід  пояснював
обтіканням молодими осадками масивів “первинних” порід або
утворенням провалів над підземними порожнинами, відкидаючи
роль  внутрішньої  енергії  та  внутрішніх  процесів  в  розвитку
Землі.

Розглядаючи  послідовність  становлення  геології  як  науки,
слід  також  згадати  ще  один  напрямок  у  поглядах  на  розвиток
Землі  – катастрофізм,–  який  знайшов  своє  відображення  в
роботах  французького  дослідника  Жоржа  Кюв’є  (1769-1832).
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Ігноруючи  еволюційний  розвиток,  він  вважав,  що  всі  зміни  у
будові Землі, а також у рослинному і тваринному світі обумовлені
періодичними  глобальними  катастрофами.  Хибність  таких
уявлень  була  доведена  в  першій  половині  ХІX  століття
англійським  геологом  Чарлзом  Лайєлем  (1797-1875),  який
обгрунтував  і  впровадив  у  геологію  поняття  принципу
актуалізму. Суть  його  полягає  у  ствердженні,  що  всі  явища
сьогодні  відбуваються  так  як  і  в  минулому.  В  своїй
фундаментальній праці “Основи геології” цей дослідник показав,
що  зміни  на  земній  поверхні  відбуваються  завдяки  діяльності
вітру,  річок,  морів,  вулканів,  льодовиків  та  інших  природних
процесів,  які  проходять безпосередньо на очах у людини. Ці ж
явища  та  процеси,  на  його  думку,  діяли  і  впродовж  усієї
геологічної  історії  Землі  та  відігравали  основну  роль  у  зміні
вигляду її поверхні. Як і М.В.Ломоносов Ч.Лайєль вважав, що для
правильного  розуміння  геологічного  минулого  необхідно
всебічно вивчати сучасні процеси. Саме цей принцип покладений
в основу розробленого ним методу актуалізму, який не втратив
своєї актуальності і в наші дні.

На  початку XIX століття  англійський  вчений  Вільям Сміт
(1769-1839) звернув увагу на те, що територіально відокремлені
верстви  гірських  порід  містять  однакові  скам’янілі  органічні
залишки, а верстви, які залягають одна на другій – залишки, які
різко  відрізняються  між  собою.  Це  дозволило  йому  зробити
висновок,  що  шляхом  вивчення  скам’янілої  фауни  можна
встановлювати  послідовність  розташування  верств,  а  також
відносний вік гірських порід. Пізніше, в другій половині цього ж
століття,  російський  палеонтолог  Володимир  Онуфрійович
Ковалевський  (1842-1883)  не  тільки  встановив  еволюційний
зв’язок між окремими видами викопних організмів, але й виявив
причини  змін  зовнішнього  вигляду  фауни,  наголошуючи  на
провідній  ролі  при  цьому  змін  фізико-географічних  і  фізико-
хімічних умов середовища. Це був також значний крок вперед на
шляху пізнання історії розвитку Землі.

Надзвичайно  цікавим  є  зроблене  у  1935  році  Іваном
Васильовичем і Дмитром Івановичем Мушкетовими зауваження,
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що  першим,  хто  зрозумів  важливе  значення  “керівних
скам’янілостей”,  був  видатний  німецький  поет  і  мислитель
Іоганн  Вольфганг  Гете  (1749-1832),  який  написав  про  це  в
своєму листі до Мерка від 27 жовтня 1782 року, коли Вальтер ще
продовжував  вважати  їх  (скам’янілості)  “грою  природи”,  а
В.Сміту у цей час було лише 13 років. Не менш цікавим також є
те,  що  І.В.Гете  першим  подав  ідею застосувати  при  складанні
геологічної карти Німеччини кольори, при цьому для зображення
топографічної основи він використав коричневі барви. І.В.Гете у
свій  час  правильно  зрозумів  значення  екзотичних  валунів  на
узбережжі  Женевського  озера,  а  також  співставив  північне  та
альпійське  зледеніння.  Нарешті,  погляди  Гете  на  граніт  і  його
місце в земній корі  принципово не відрізняються від сучасних,
хоча  й  були  висловлені  понад  200  років  тому  (1784  р.)  і,  що
найдивовижніше,  за  часів  панування  в  науці  нептунізму
А.Г.Вернера. 

В  пошуку  пояснення  процесу  виникнення  гір  у  другій
половині  XIX  століття  французький  вчений  Л.  Елі  де  Бомон
розробив  так  звану  контракційну  гіпотезу,  яка  базувалась  на
поглядах  І.Канта  і  П.С.Лапласа  про  походження  Сонячної
системи.  Згідно  з  останніми,  Земля  в  минулому  являла  собою
вогненно-рідку кулю, яка при охолодженні зазнала стиснення, що
спричинило утворення складок на її поверхні у вигляді гірських
областей. Ці погляди були узагальнені в фундаментальній праці
австрійського  геолога Едуарда  Зюсса  (1831-1914)  “Вигляд
Землі”,  в  якій  також  були  наведені  уявлення  про  будову  та
розвиток  земної  кори.  В  цей  же  час  американський  геолог
Джеймс  Дана  (1813-1895),  автор  теорії  геосинкліналей  зробив
припущення,  що  на  місці  сучасних  гірських  систем  спочатку
існували великі  прогини, в яких накопичувалися потужні  товщі
осадових  утворень.  Під  впливом  сил  стиснення  земної  кори
породи, що формувалися в цих прогинах зминались у складки і
піднімались  на  поверхню  Землі  у  вигляді  гір.  Наприкінці  XIX
століття російський геолог  Олександр Петрович Карпінський
(1846-1936) започаткував  вчення  про  платформи  (рівнинні

9



Розділ 2

ділянки земної поверхні), в основі якого також лежали уявлення
про характер різноманітних рухів земної кори.

Таким чином,  починаючи з середини XVIII  і  до кінця ХІХ
століття, завдяки зусиллям багатьох дослідників, які намагалися
знайти  обґрунтовані  відповіді  на  питання  стосовно  утворення
Землі, мінералів, гірських порід і руд, а також щодо природи сил,
які  впливали та  впливають на вигляд земної  поверхні,  геологія
набула всіх ознак науки в повному розумінні цього слова.

1.2.Напрямки та розділи геології

Основним  об’єктом  вивчення  геології  є  зовнішня  кам’яна
оболонка  Землі  або,  як  її  ще  називають,–  земна  кора.  Для
пізнання її складу, будови, історії розвитку, сутності процесів, що
відбуваються на поверхні і в надрах планети необхідне вивчення
всіх рівнів організації речовини літосфери: атомарного або рівня
хімічних  елементів;  рівня  мінералів,  які  складені  атомами;
гірських  порід,  які  є  сукупністю мінералів;  верств  і  пачок,  що
складені асоціаціями порід; породних комплексів і земної кори в
цілому.  Складність  процесу  дослідження  складу,  будови  і
розвитку земної кори і Землі в цілому обумовила розгалуження
геології на декілька наукових напрямків, основними з яких є:

 речовинна  геологія, яка  об’єднує  науки,  що
вивчають хімічний, мінеральний, породний склад Землі;

 динамічна геологія, до складу якої входять науки
про процеси на поверхні Землі та в її надрах;

 історична геологія яка, представлена низкою наук
про історію Землі;

 прикладна  геологія, в  яку  поєднані  науки,
спрямовані на практичне використання надр Землі.

До  циклу  наук  речовинної  геології відносяться
мінералогічна  кристалографія,  мінералогія,  петрографія,
літологія та геохімія.
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Мінералогічна  кристалографія —  це  наука  про
кристалічний  стан  мінеральної  речовини,  зовнішню  форму,
внутрішню будову і властивості мінералів. Як самостійна наука
існує  з  середини  XVIII  століття  і  до  початку  XX  століття
розвивалась спільно з мінералогією. Значний внесок у розвиток
мінералогічної  кристалографії  зробили  Н.Стено,  Р.Ж.Аюї,
М.І.Кокшаров,  А.В.Гадолін,  Є.С.Федоров,  У.Г.Брегг,  Л.Полінг,
М.В.Бєлов.  Враховуючи  те,  що  мінерали,  здебільшого,  є
кристалічними  тілами,  вивчення  останніх  має  велике  значення
для  всебічного  дослідження  мінералів,  а  через  них  –  гірських
порід і корисних копалин.

Метою мінералогії є вивчення мінералів – природних хімічно
і структурно однорідних тіл, які мають певні фізичні властивості і
утворились  внаслідок  тих  або  інших  геологічних  процесів.  Це
одна  з  найдревніших галузей  геологічної  науки.  Перші описи і
спроби класифікації  мінералів знаходимо в роботах Арістотеля,
Теофраста,  Плінія  Старшого,  Біруні,  Авіценни,  Агріколи.  Як
самостійна галузь геологічної науки мінералогія сформувалась на
межі  XVIII  і  XIX століть.  Значна  роль у  її  розвитку належить
А.Кронстедту,  В.М.Севергіну,  Й.Берцеліусу,  А.Брейтгаупту,
Е.Мітчерліху,  Д.І.Соколову,  П.В.Єрємєєву,  Дж.Д.Дена,
А.Є.Ферсману,  українським  мінералогам  ХХ  століття
О.С.Поваренних і Є.К.Лазаренку.

Мінералами  складені  гірські  породи,  які  мають  певний
мінеральний  і  хімічний  склад,  будову,  походження,  розподіл  в
земній корі. Вивчення гірських порід є задачею петрографії, яка
відокремилась  від  мінералогії  в  якості  самостійної  галузі
геологічної науки наприкінці  XIX століття. Розвитку петрографії
сприяли  дослідження  К.Г.Розенбуша,  О.Мішель-Леві,  П.Нігглі,
Ф.Ю.Левінсона-Лесінга,  Н.Л.Боуена,  О.М.Заварицького,
П.Есколи, Д.С.Коржинського, Ю.О.Кузнєцова та інших геологів.
Основними напрямками петрографічних досліджень є вивчення
магматичних  і  метаморфічних  порід,  фізико-хімічне  і
експериментальне  моделювання  процесів  утворення  гірських
порід, визначення їх технічних і технологічних властивостей, які
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забезпечують  можливість  їх  використання.  Відносну
самостійність має літологія – петрографія осадових порід.

Мінерали  і  гірські  породи  складені  певними  хімічними
елементами.  Закони  їх  розподілу,  міграції  в  літосфері  вивчає
геохімія,  яка виділилась  з  мінералогії  на  початку  ХХ століття.
Термін  “геохімія”  запровадив  у  1838  році  швейцарський  хімік
К.Ф.Шьонбейн, проте фундатором геохімії як самостійної галузі
науки став український вчений, перший президент Академії наук
України  В.І.Вернадський.  Значний  внесок  у  розвиток  геохімії
зробили  Ф.У.Кларк,  В.М.Гольдшмідт,  О.П.Виноградов,
Д.І.Щербаков, М.М.Страхов, О.О.Сауков, О.І.Перельман. Геохімія
певною  мірою  є  синтезуючою  наукою  по  відношенню  до
мінералогії  і  петрографії,  об’єкти  вивчення  яких  –  мінерали  і
гірські  породи  –  відображають  певні  етапи  “життя”  хімічних
елементів.  Крім  того  геохімічні  дані  використовуються  для
вирішення  багатьох  прикладних  проблем,  пов’язаних  з
прогнозом, пошуком і  розвідкою родовищ корисних копалин та
ін.

Динамічна  геологія об’єднує  науки  про  процеси,  які
відбуваються на поверхні Землі та в її надрах і які спричиняють
утворення  і  руйнування  мінералів,  руд,  гірських  порід,
викликають  зміни  форм  і  умов  їх  залягання,  породжують
землетруси  і  вулканічні  виверження,  а  також  формують  і
знищують  мікро-  та  макроформи  рельєфу,  тобто  визначають
загальний вигляд поверхні земної кори і її внутрішню будову. В
залежності від джерел енергії, всі геологічні процеси поділяють
на внутрішні або ендогенні і зовнішні – екзогенні.

До  ендогенних  процесів  відносяться  рухи  земної  кори,
магматизм і метаморфізм. Рухи земної кори та спричинені ними
деформації  гірських  порід  вивчає  геотектоніка,  фундаторами
якої  можна  вважати  згаданих  вище  Елі  де  Бомона,  Е.Зюсса,
Джемса  Дона  та  О.П.Карпінського.  Магма,  її  склад,  продукти
магматичної  діяльності  є  об’єктами  вчення  про магматизм.
Вивчення змін гірських порід в надрах Землі під впливом високої
температури і тиску належить до задач вчення про метаморфізм.
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Пряме відношення до динамічної геології  має і  вчення про
внутрішню будову земної кулі, яке займається пізнанням складу,
фізичних  властивостей  та  агрегатного  стану  ядра  Землі  і  його
оболонок. Основним джерелом відомостей про них є результати
вивчення земної  кулі  в  цілому та  гірських порід за  допомогою
фізичних  методів,  чим  займається  геофізика.  В  залежності  від
вивчення  того  чи  іншого  фізичного параметру Землі  геофізика
поділяється  на  гравіметрію,  яка  вивчає  природу  та  величину
сили  земного  тяжіння;  магнітометрію –  вчення  про  земний
магнетизм;  електрометрію – науку про електричні властивості
гірських порід,  геотермію – вчення про тепловий режим земної
кулі  та  сейсмометрію –  науку  про  розповсюдження  пружних
коливань в різних оболонках Землі.

З екзогенними процесами, тобто процесами, які  протікають
на  поверхні  землі  під  дією  сонячної  енергії,  пов’язано
формування  осадових  порід,  певних  типів  родовищ  корисних
копалин  і  навіть  еволюція  тваринного  та  рослинного  світу.
Екзогенна  динамічна  геологія  підрозділяється  на  вчення  про
вивітрювання, тобто про процеси які обумовлюють руйнування
та розкладення мінералів і гірських порід на поверхні Землі під
впливом фізичних, хімічних та органічних агентів;  гідрогеологію
– вчення про геологічну діяльність підземних вод; океанологію –
науку, яка займається вивченням “життя” океанів і морів в цілому
та  їх  геологічної  діяльності  зокрема;  гляціологію –  вчення  про
геологічну  діяльність  льодовиків;  геокріологію –  вчення  про
геологічні процеси в зоні вічної мерзлоти.

Екзогенні  процеси  відіграють  суттєву  роль  у  формуванні
форм рельєфу земної поверхні, проблемами виникненням яких, їх
розвитком та закономірностями поширення займається така наука
як геоморфологія. 

Напрямок  історичної  геології об’єднує  власне історичну
геологію,  яка  вивчає  історію  розвитку  земної  кори,  а  також
встановлює  закономірності,  що  керують  цим  розвитком  і
послідовностю  геологічних  подій,  які  відбувалися  на  Землі
протягом  її  існування;  стратиграфію –  вчення  про  верстви
осадових порід і послідовність їх формування;  палеонтологію –
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науку про викопні  рештки тваринних та  рослинних організмів;
палеогеографію,  яка  займається  реконструкцією  фізико-
географічних  обстановок  минулого,  та  палеокліматологію –
науку про кліматичні умови формування осадових гірських порід.
Фундаторами напрямку історичної геології слід вважати голандця
Ніколаса Стено і англійця  Вільяма Сміта,  які заклали основи
стратиграфії,  а  також  французьких  вчених  Жоржа  Кюв’є та
Олександра  Броньяра,  котрі  вперше  реконструювали  історію
геологічного  минулого  Паризького  басейну  та  склали  перші
палеогеографічні карти.

До прикладних галузей геології відносяться ті напрямки, які
займаються  вивченням  надр  Землі  з  практичною  метою.
Пріоритет тут належить вченню про корисні копалини. Це наука,
яка  займається  вивченням  мінерального  і  хімічного  складу
корисних  копалин,  встановленням  умов  їх  формування  і
залягання в земній корі, а також закономірностями їх поширення
та  напрямками  використання.  Одним  з  розділів  вчення  про
корисні  копалини  є  металогенія –  наука,  яка  вивчає
закономірності розподілу рудних корисних копалин в просторі та
часі.

Прогнозування  та  пошуки  родовищ  корисних  копалин
базуються на результатах аналізу геологічної будови території, які
отримують  в  процесі  проведення  геологозйомочних  робіт
кінцевим  продуктом  яких  є  різноманітні  карти  геологічного
змісту.  Ця  робота  вимагає  узагальнення  значної  кількості
фактичного  матеріалу  з  мінералогії,  петрографії,  стратиграфії,
тектоніки, палеонтології тощо і таке узагальнення є прерогативою
регіональної геології.

На сьогоднішньому етапі розвитку геології частина функцій
регіональної  геології  поступово  переходить  до  формаційної
геології, або як раніше її називали – вчення про формації.

Формаціологія – це відносно молода галузь серед геологічних
наук.  Її  фундатор  –  Микола  Сергійович  Шатський,  який  не
безпідставно  зазначав,  що  в  майбутньому  наука  буде
використовувати не тільки індекси віку, але і індекси формацій і
це буде надзвичайно цікава геологія. Основна мета формаціології

14



полягає у встановленні  законів та  закономірностей формування
порід, їхніх історико-геологічних асоціацій в земній корі в цілому,
а  також  у  науковому  обґрунтуванні  на  цій  основі  пошуків
родовищ корисних копалин.

Безпосередньо  пошуками  та  розвідкою  родовищ  корисних
копалин,  оцінкою  якісних  і  кількісних  особливостей  самих
родовищ та економічної доцільності їх розробки займається така
галузь  геології  як  вчення  про  пошуки  і  розвідку  родовищ
корисних копалин. 

Серед  прикладних  наук  особливе  значення  належить
інженерній  геології,  мета  якої  полягає  у  вивченні  геологічних
умов  будівництва  інженерних споруд.  Сьогодні  ця  наука  також
вирішує  цілу  низку  важливих  проблем  пов’язаних  з  впливом
діяльності людини на літосферу та навколишнє середовище.

Освоєння  океанських  і  морських  глибин  привело  до
виникнення  морської  геології,  значення  якої  швидко зростає  в
зв’язку  з  тим,  що  на  сьогоднішній  час  більше  третини  нафти
видобувається з дна морів та океанів.

Завдяки  інтенсивному  вивченню  космічного  простору
виникла  космічна геологія,  або  порівняльна планетологія,  яка
займається дослідженням не тільки інших планет, але й впливом
останніх  на  процеси,  що  відбуваються  на  Землі.  Космічна
геологія  допомагає  також  пізнати  і  саму  Землю,  а  фотознімки
земної поверхні,  отримані  з  космосу, широко використовуються
при  складанні  регіональних  геологічних  карт  і  прогнозуванні
пошуків родовищ корисних копалин.

Сьогодні  людство  стоїть  на  порозі  екологічної  катастрофи,
відвернути  яку  можливо  лише  кардинальними  змінами  впливу
людини  на  навколишнє  середовище  в  усіх  його  аспектах  і,  в
першу  чергу,  це  стосується  збереження  природної  рівноваги  в
усіх  оболонках  Землі,  як  природних  системах.  Пошуки  шляхів
боротьби  з  порушенням  екосистем  геологічного  середовища
породили і новий напрямок в геології –  екологічну геологію, яка
вивчає вплив життєдіяльності людини на геологічне середовище,
небезпечні для існування людини геологічні процеси та розробляє
заходи,  направлені  на  боротьбу  з  негативними  явищами.
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Відповідно,  без  пізнання  усіх  закономірностей  еволюції  Землі,
процесів та явищ, що відбуваються на її поверхні та в надрах, без
знання  законів  формування  гірських  порід  і  корисних  копалин
неможливо  ефективно  використовувати  багатства  Землі  і
правильно  керувати  науково-технічним  прогресом  з  метою
запобігання екологічної катастрофи.
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1.3 Методи геологічних досліджень

Геологічні  процеси  та  явища,  які  є  творцями  мінералів,
гірських  порід,  руд,  геологічних  структур,  а  також  рельєфу
поверхні  земної  кори  та  визначають  її  внутрішню  будову  є
результат численних хімічних і фізичних перетворень матерії під
впливом  відповідних  сил.  Відбувається  це  згідно  з  відомими
людству фізичними та хімічними законами, але застосування цих
законів  для  розуміння  геологічних  процесів  і  явищ  вимагає
надзвичайної  обережності.  Причиною  цьому  є  фактор  часу.
Здебільшого природні процеси протікають дуже повільно і дають
відчутні результати через сотні та мільйони років, у зв’язку з чим
в геології  практично неможливо перевірити встановлений закон
або  науковий  висновок,  як  це  можна  зробити  в  фізичних  або
хімічних  лабораторіях.  Проте,  це  не  заперечує  можливості
застосування експериментів для відтворення окремих геологічних
процесів.  Навпаки,  сьогодні  вже  успішно  моделюють  умови
утворення  окремих  мінералів  і  навіть  отримують  штучні
мінерали,  які  застосовуються  в  промисловості.  Але  більшість
процесів, при проявленні яких час є одним з основних факторів,
поки  що  недоступні  для  експериментального  моделювання  і
вивчення  їх  можливе  лише  через  тривале  спостереження  за
протіканням  таких  процесів  у  сучасних  природних  умовах.  В
зв’язку з цим одним з основних методів геології  був і є  метод
актуалізму.  Разом  з  тим  необхідно  враховувати  зараз  вже
доведений  принцип  спрямованого  та  незворотного  характеру
еволюції  геологічних  процесів  впродовж  чотиримільярдну
історію  формування  земної  кори.  Геологічні  процеси  далекого
минулого  протікали  в  зовсім  інших  фізико-хімічних  умовах  і
можуть принципово відрізнятися від сучасних. Враховуючи це в
якості  додатку  до  методу  актуалізму,  а  іноді  і  в  якості
альтернативи, були розроблені методи порівняльно-історичного
аналізу.
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Вище  зазначалось,  що  фундатором  методу  актуалізму  був
Ч.Лайєль,  який  науково  обґрунтував  важливість  сучасних
спостережень за природними процесами для розуміння розвитку
Землі  в  минулому.  Аналізуючи  факти  накопичені  в  результаті
спостереження  за  сучасною  діяльністю  рік,  вод  площинного
стоку, льодовиків, морів, озер тощо можна встановлювати певні
закономірності  відповідно  з  якими  відбуваються  ці  сучасні
процеси  і  переносити  їх  на  минулі  геологічні  епохи.  Такі
спостереження  можливі  при  безпосередньому  вивченні
геологічних об’єктів у природних умовах. При цьому необхідно
знати  геологічну  будову  району  досліджень,  якими  гірськими
породами  він  складений,  яке  вони  займають  просторове
положення в земній корі  тощо. Ці особливості  встановлюються
методом геологічної зйомки.

Метод  геологічної  зйомки є  одним  з  основних  методів
геологічних  досліджень.  Його  суть  полягає  в  тому,  що  в
природних  умовах  вивчаються  гірські  породи,  мінерали  якими
вони  складені,  товщі  порід,  характер  їх  взаємовідношення,
порядок  нашарування,  зміни  гірських  порід  і  мінералів  під
впливом природних факторів (води, вітру, температури)  та інші
властивості.  Ці факти дозволяють відтворити геологічну будову
району  та  історію  його  геологічного  розвитку.  Фактологічною
основою для реконструкції геологічних подій минулого слугують
численні  сліди  геологічних  процесів  і  явищ,  закарбовані  в
гірських породах, мінералах, характері залягання товщ порід і їх
взаємовідношеннях, тобто в геологічній будові території.

За  результатами  геологозйомочних  робіт  складаються
геологічні  карти,  які  відображають геологічну будову територій
на  основі  аналізу  якої  створюються  науково  обгрунтовані
прогнози  пошуків  родовищ  корисних  копалин,  проводиться
інженерно-геологічна  оцінка  території  та  встановлюються  її
гідрогеологічні умови.

Важливе  місце  при  проведенні  геологозйомочних  робіт
належить  встановленню  віку  гірських  порід,  що  має  велике
значення  як  для  уточнення  будови  територій,  так  і  для
відтворення  геологічних  подій  минулого.  Впродовж  історії
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геологічних досліджень застосовували польові методи визначення
відносного віку гірських порід, серед яких найбільш поширеними
були стратиграфічний і палеонтологічний методи. 

Стратиграфічний метод базується на встановленні характеру
взаємовідношення та послідовності нашарування верств гірських
порід  і  дозволяє  виявити  які  породи  сформувалися  раніше  по
відношенню до інших. Згідно з цим методом верстви порід, що
залягають  у  підніжжі  геологічних  розрізів  є  древнішими  по
відношенню до тих які їх перекривають. Палеонтологічний метод
базується  на  вивченні  скам’янілих  решток  тварин  і  рослин,  а
також  на  знанні  еволюції  органічного  світу,  що  також  дає
відносне уявлення про час формування гірських порід, які містять
викопні рештки організмів.

Про  час  утворення  мінералів  і  гірських  порід  у
астрономічних одиницях стало можливим говорити після того як
в першій половині XX століття спершу П’єром Кюрі (1903 р.), а
пізніше  В.Г.Хлопіним ((1935  р.)  був  відкритий  процес
природного радіоактивного розпаду нестійких ізотопів хімічних
елементів.  Цей  фізичний  процес  лежить  в  основі  так  званого
радіометричного методу визначенні абсолютного віку гірських
порід, який базується на фізичному явищі радіоактивного розпаду
ізотопів 238U, 235U, 232Th, 40K, 87Rb, 147Sm, 187Re, 14C та інших. Всі ці
ізотопи  не  стабільні  і  характеризуються  певною,  встановленою
експериментальним шляхом швидкістю напіврозпаду (табл. 1.1).
Коли  період  напіврозпаду  відомий,  абсолютний  вік
встановлюється  шляхом визначення  величини відношення маси
новоутвореного  хімічного  елементу  до  маси  материнського
ізотопу.

Сьогодні наука, що займається визначенням абсолютного віку
мінералів  і  гірських  порід,  називається  радіологією і  в  її
розпорядженні  є  велика  кількість  методів,  які  постійно
вдосконалюються  з  метою  підвищення  точності  визначень.  Це
такі  методи  як  уран-свинцевий,  торій-свинцевий,  калій-
аргоновий, рубідій-стронцієвий, самарій-неодимовий та інші.

Об’єктами дослідження при проведенні геологічної зйомки є
природні  та  штучні  відслонення  гірських порід,  розрізи шахт і
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інших  підземних  гірничих  виробок,  а  також  керн  свердловин.
Враховуючи,  що  максимальна  глибина  пробурених  свердловин
складає 7,5-9,5 км (тільки одна в світі свердловина закладена на
Кольському  півострові  досягла  рекордної  глибини  12262  м,  на
Україні  до  надглибоких  свердловин  належать  Криворізька
глибина  якої  становить  5432  м,  і  закладена  в  межах
Придніпровської  низовини свердловина №9, яка законсервована
на глибині 5915 м), а глибина найглибших шахт, які знаходяться в
Південно-Африканській  Республіці,  досягає  3,5  км,  все  це  дає
можливість  судити  про  будову  лише  верхньої  частини  земної
кори,  потужність  (товщина)  якої  складає  не  більше  0,1%  від
радіуса  Землі.  В  районах  проявлення  сучасного  вулканізму  за
продуктами  виверження  вулканів  можна  судити  про  склад
речовини на глибинах більше 50-100 км. Проте ці відомості  не
можуть  в  повній  мірі  забезпечити  наукове  обґрунтування
глибинної  будови  Землі.  В  даному  випадку  на  допомогу
приходять  геофізичні  методи,  які  базуються  на  вивченні
фізичних  властивостей геологічної  речовини,  котрі  можна
вивчити  в  лабораторних  умовах  експериментальним  шляхом,  а
також визначити в польових умовах відповідними приладами.

Таблиця 1.1
Період  напіврозпаду  ізотопів,  які  використовуються  при
визначенні абсолютного віку мінералі та гірських порід

Материнський
ізотоп

Кінцевий
продукт

Період  напіврозпаду,  млрд.
років

147Sm
238U
235U
232Th
87Rb
40K
14C

143 + Nd + He
206Pb + 8He
208Pb + 7He
208Pb + 6He
87Sr + β
40Ar + 40Ca
14N

106
4,46
0,70
14,00
48,80
1,30
5730 років
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Загальні  риси  глибинної  будови  та  складу  Землі  були
встановлені  сейсмічним методом, в основі якого лежить аналіз
швидкостей проходження сейсмічних хвиль у різному за складом
та  фізичним  станом  геологічному  середовищі,  спричинених
землетрусами  або  штучними  вибухами.  В  штучно  створеному
осередку зароджується два типи хвиль:  поздовжні,  або P-хвилі,
та  поперечні –  S-хвилі.  Поздовжні  хвилі  належать  до  самих
швидких і при їх поширенні гірські породи зазнають стиснення та
розтягування  вздовж  сейсмічного  променю.  Такі  хвилі
поширюються як у твердому, так і рідкому середовищі. Поперечні
хвилі  викликані  реакцією  середовища  на  зміну  форми  й  тому
поширюються  тільки  в  твердих  тілах  і  характеризуються
коливанням часток речовини під прямим кутом до сейсмічного
проміню.  Виділяють  ще  і  поверхневі  хвилі  (L-хвилі),  які
виникають  на  поверхні,  що  розділяє  різні  за  фізичними
властивостями середовища (наприклад, на поверхні Землі, тобто
на межі літосфери та атмосфери) і характеризуються складними
синусоїдальними коливаннями.

Реальні  швидкості  сейсмічних  хвиль  залежать  від  таких
фізико-механічних  властивостей  гірських  порід  як  пружність  і
щільність  (густина).  Різні  за  складом  породи  будуть  володіти
різними показниками зазначених величин і, відповідно, з різною
швидкістю проводитимуть сейсмічні хвилі. Саме ця особливість і
лежить  в  основі  сейсмічного  методу,  так  як  зміна  швидкості
сейсмічних  хвиль  чітко  вказує  на  речовинну  неоднорідність  і
розшарування надр Землі.

Значне  місце  в  пізнанні  глибинної  будови  Землі  належить
також таким геофізичним методам як  гравіметричний, в основі
якого  лежить  вивчення  характеру  розподілу  на  поверхні  Землі
сили тяжіння,  яка  прямо залежить  від  розподілу мас  в  земних
надрах  (на  ділянках  складених  щільними “важкими”  породами
сила земного тяжіння збільшується по відношенню до теоретично
розрахованого  показника,  а  на  ділянках  в  будові  яких  беруть
участь “легкі” породи – зменшується); магнітометричний, який
базується  на  вивченні  магнітних  властивостей  гірських  порід;
електрометричний спрямований на вивчення поведінки земних
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електричних  струмів,  а  також  електропровідних  властивостей
гірських порід тощо. Слід також зазначити, що геофізичні методи
на  сьогоднішній  день  розвитку  геології  займають  одне  з
провідних  місць  не  тільки  при  вирішенні  фундаментальних
питань,  пов’язаних з уточненням внутрішньої  будови та складу
Землі, але й при пошуках родовищ корисних копалин.

1.4. Фундаментальне і прикладне значення геології

Численність  напрямків  розвитку  геології  та  проблем,
вирішення яких є метою тих або інших її галузей свідчить, що
роль  цієї  науки  в  житті  людства  можна  розглядати  як  з
фундаментальної  (загальнонаукової)  так  і  прикладної
(народногосподарської) позицій.

Фундаментальне  значення геології  полягає  в  діалектико-
матеріалістичному  обґрунтуванні  філософських  принципів,  які
відображають матеріальну єдність світу та його розвиток. Це має
великий вплив на формування наукового світогляду людини і її
ставлення до природи.

Всі  геологічні  процеси  та  явища,  які  сприяють  утворенню
мінералів, гірських порід, руд, нафти та газу, а також відіграють
основну роль  у  формуванні  загального вигляду поверхні  Землі
(континентів,  океанів,  морів,  гірських  та  рівнинних  областей)
взаємопов’язані  між  собою  і  діють  у  відповідності  з  певними
законами.  Пізнання  цих  законів  дозволяє  людству  не  тільки
реконструювати  геологічне  минуле  Землі,  а  й  прогнозувати
можливі напрямки її розвитку та розвиток інших планет Сонячної
системи.

На  сьогоднішній  день,  коли  людство  стоїть  на  порозі
екологічної  катастрофи  знання  законів  розвитку  природи  має
велике значення при вирішенні цієї  важливої  проблеми.  Тільки
через ґрунтовне пізнання особливостей розвитку природи можна
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запобігти  екологічним  катастрофам  локального  і  планетарного
значення.

Народногосподарське  значення зводиться  до  забезпечення
мінерально-сировинними  ресурсами  різних  галузей
промисловості  через  пошуки  та  відкриття  нових  родовищ
корисних  копалин,  вирішення  проблем  питного  та  технічного
водопостачання, інженерно-геологічного обґрунтування проектів
будівництва цивільних і промислових об’єктів і науковий прогноз
зміни природних умов довкілля після їх спорудження, охорона та
раціональне використання надр Землі.

Сьогодні  майже  всі  родовища  корисних  копалин,  які
локалізуються  в  приповерхневій  частині  земної  кори,  вже
виявлені та інтенсивно розробляються. В зв’язку з цим, головною
метою прикладної геології на поточний час є детальне вивчення
глибинних горизонтів  земної  кори для подальшого освоєння  та
розробки прихованих (“сліпих”) родовищ корисних копалин.

Неможливість  відновлення  запасів  видобутої  з  надр
мінеральної  сировини  вимагає  ощадного  видобутку  корисних
копалин з найменшими втратами, що на порядок денний висуває
проблему  пошуків  та  розробки  раціональних  схем  розкриття  і
відпрацювання  родовищ,  вирішення  якої  неможливе  без
проведення  детальних  геологічних  досліджень.  Термінового
розв’язання вимагає також проблема комплексного використання
надр. 

Впровадження  нових  прогресивних  методів  видобутку
корисних копалин, таких, наприклад, як підземне вилуговування
руд,  підземна  виплавка  сірки,  підземна  газифікація  вугілля,
видобуток  корисних  копалин  з  дна  морів  та  океанів  тощо,
неможливі без знання геологічної будови об’єктів, що підлягають
розробці,  їх  речовинного  складу,  фізико-хімічних  властивостей
гірських  порід  і  корисних  копалин,  а  також  процесів,  які
відбуваються  в  надрах  або  можуть  бути  спричинені  в  процесі
проведення гірничих робіт.
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Інтенсифікація  гірничого  виробництва  веде  до  його
концентрації та переміщення великих мас гірських порід. Це, в
свою чергу, викликає суттєві порушення природної рівноваги, яка
формувалася протягом усієї історії геологічного розвитку Землі. В
зв’язку з цим, процес видобутку мінеральної сировини виступає в
ролі негативного техногенного фактора зміни стану земної кори,
наслідки  якого можна  зіставити  з  дією екзогенних  геологічних
процесів, які відіграють суттєву роль у формуванні зовнішнього
вигляду земної поверхні, включаючи зміни у водній, повітряній
оболонках Землі, а також біосфері. Це – зміна клімату, хімічного
складу  і  фізичного  стану  поверхневих  та  підземних  вод,  умов
життєдіяльності тваринного і рослинного світу, а також людини.
Збереження природної рівноваги в життєздатній екосистемі Землі
ставить  перед  геологами  дуже  важливу  задачу  охорони  та
раціонального використання надр, яка є однією з головних ланок
загальноосвітної проблеми.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке сучасна геологія як наука ?
2. Яких відомих вчених слід вважати фундаторами геології ?
3. В  чому  полягає  заслуга  М.В.Ломоносова  при  становленні

геології як науки?
4. Що таке “нептунізм” і “плутонізм” ?
5. Вирішенням  яких  питань  займається  динамічна,  речовинна,

історична та прикладна геологія ?
6. Які  методи  застосовуються  для  пізнання  глибинної  будови

Землі?
7. Якими методами проводиться визначення віку порід?
8. З якою метою застосовується метод геологічної зйомки ?
9. В чому полягає суть методу актуалізму?
10. Яке  фундаментальне і прикладне значення геології ?
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Загальні відомості про геологію як науку

Розділ 2. Відомості про сонячну систему та Землю 

Земля – це одна з дев’яти планет Сонячної системи, яка, в
свою  чергу,  є  складовою  безмежного  Всесвіту.  Щоб  зрозуміти
загальні закони розвитку Землі в цілому і земної кори зокрема,
необхідно скласти собі уявлення про її хімічний склад і фізичний
стан на стадії зародження і про закономірності їх зміни впродовж
існування нашої планети. Відповідь на ці запитання слід шукати
шляхом  вивчення  інших  планет  Сонячної  системи,  які
знаходяться  на  різних  стадіях  планетарного  розвитку.  Разом  з
тим, порівняння будови та особливостей розвитку Землі і інших
планет  дає  можливість  не  тільки  встановити  загальні  для  цих
об’єктів закони еволюції, але й виявити притаманні тільки нашій
планеті  властивості.  Це  допоможе  відповісти  на  низку питань,
пов’язаних з зародженням і розвитком життя на Землі, а також,
що  є  дуже  важливим  на  поточний  момент,  дасть  можливість
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прогнозувати  подальший  розвиток  живої  і  неживої  матерії  на
планеті під впливом інтенсивного розвитку техногенезу. 

Сьогодні  вже доведено,  що Сонце,  Місяць та  інші космічні
тіла в тій чи іншій мірі впливають на земні геологічні процеси.
Сонячна енергія приводить в дію повітряні та водні течії, від неї
залежить  існування  життя  на  Землі,  вона  визначає  кліматичні
умови тощо. Сонячне та місячне притягання викликає припливи
та відливи води в океанах і  морях,  а також впливають на рухи
речовини  в  астеносфері  та  надрах  Землі.  Падіння  метеоритів  і
інших  космічних  тіл  спричиняє  утворення  на  поверхні  Землі
ударних кратерів, а спалахи на Сонці обумовлюють виникнення
магнітних  бур.  Існують  також  обґрунтовані  припущення,  що
періодичні  зміни  в  характері  протікання  геологічних  процесів
прямо або побічно зв’язані з обертанням Землі і всієї Сонячної
системи в Галактиці. Ось чому так важливо, перш ніж перейти до
розгляду  безпосередньо  питань  геології,  познайомитися  із
загальними особливостями будови Сонячної системи і гіпотезами
її виникнення.

2.1. Будова Сонячної системи

Центром Сонячної системи є Сонце, що знаходиться в межах
однієї  з  спіральних  гілок  великого  скупчення  зірок,  яке
називається  Галактикою  Молочного  Шляху.  Діаметр  нашої
Галактики становить біля 100 тис. світлових років (світловий рік
–  це  відстань,  яку  світло  проходить  протягом  одного  року  і
рівна приблизно 9,6•1012 км).  До складу Галактики входить біля
100 мільярдів зірок і Сонце, яке розташоване ближче до центру
Молочного  Шляху  та  обертається  разом  з  іншими  зірками
навколо  центру  Галактики.  Період  обертання  складає  біля  200
млн. років.
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Загальні відомості про геологію як науку

Сонце — це  розжарена  плазмова куля,  яка  знаходиться  на
середній  стадії  зоряної  еволюції.  Температура  в  його  середині
досягає  10∙106-15∙106  градусів  за  Кельвіном  і  підтримується  за
рахунок енергії,  що виділяється при ядерних реакціях.  Сучасна
наука свідчить, що Сонце складається на 70% з водню та 27% з
гелію,  сума  інших  хімічних  елементів  становить  лише  2,5%.
Зовнішня оболонка Сонця називається  сонячною короною  (рис.
2.1).  В  її  межах  температура  досягає  106-107  градусів  за
Кельвіном.  Характерною  особливістю  корони  є  те,  що  вона
випромінює  потік  іонізованих  частинок,  які  утворюють  так
званий  сонячний  вітер, і  забирають  з  собою  значну  частину
енергії Сонця.

Загальна  протяжність
Сонячної  системи  становить
біля  40  астрономічних
одиниць  (астрономічна
одиниця  —  це  середня
відстань від Землі до Сонця,
рівна 149500000 км). Довкола
Сонця обертається ще дев’ять
планет:  Меркурій,  Венера,
Земля, Марс, Юпітер, Сатурн,

Уран,  Нептун  і  Плутон.  За
масою,  щільністю  та  іншими
параметрами  вони  поділяються
на  дві  групи: внутрішні,  або
планети  земної  групи,  до  якої
входять  Меркурій,  Венера,
Земля  та  Марс,  і  зовнішні,  або
планети-велити  –  Юпітер,
Сатурн, Уран, Нептун і Плутон.
Між першою та другою групами
планет  знаходиться  так  званий
пояс астероїдів (рис. 2.2).
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Рис. 2.1. Сонячна корона, зафіксована
підчас повного затемнення Сонця

Рис. 2.2. Схема будови Сонячної
системи



Внутрішні  планети
характеризуються  незначними
розмірами,  високою  щільністю,
малою  швидкістю  обертання
навколо осі та невеликою масою
(табл.  2.1).  Першою  від  Сонця
серед  планет  цієї  групи  є
Меркурій  (рис.  2.3). Його
поверхня  (дані  американської
автоматичної  міжпланетної
станції  “Марінер-10”)  пориста
та  покрита  кратерами;
спостерігаються  також  крупні
лінійні  структури,  приурочені  до  розломів.  Ця  планета  володіє
сильно розрідженою атмосферою,  складеною гелієм,  неоном та
аргоном. Походження атмосфери пов’язують з активною дією на
планету  сонячного  вітру  і,  можливо,  з  дегазацією  її  твердих
оболонок.

Меркурій характеризується слабким магнітним полем і його
поверхня,  як  найближчої  до  Сонця  планети,  протягом  дня
нагрівається до 430оС, в  той час,  як на нічній стороні  планети
температура різко падає до –130 оС.

Венера — друга від Сонця і найближча до Землі за розмірами
та масою планета (рис.2.4). Вона володіє потужною атмосферою,
складеною  на  97%  вуглекислим  газом,  у  якій  у  вигляді  хмар
плавають  скупчення  крапель  сірки  і  сірчаної  кислоти.  Така
атмосфера  створює  сильний  парниковий  ефект,  завдяки  якому
температура  поверхні  планети  досягає  467  оС,  що і  спричиняє
випаровування сірки. Тиск на поверхні становить 90 атмосфер. 

Рельєф  Венери  в  значній
мірі  розчленований.  Перепади
висот досягають15,5 км. Біля 1/6
частини  поверхні  займають
пониження,  які  зіставляються  з
океанічними басейнами Землі та
місячними  “морями”.  Вони
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Рис.2.3. Меркурій

 Рис. 2.4. Венера



Загальні відомості про геологію як науку

складені базальтовими покривами, вік яких за побічними даними
становить  0,5-1,0  млрд.  років.  Іншу  частину  площі  поверхні
складають горбисті рівнини та підвищення – “континенти”. Окрім
цього, виділяються крупні – (2000 x 2000 км) вулканічні масиви
та  гірські  хребти  протяжністю  в  сотні  кілометрів.  Вони
здіймаються на 7-8 км над середнім рівнем поверхні.

Таблиця 2.1.
Характеристика планет Сонячної системи
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Меркурій 0,39 5,42 0,04 He 59 діб 88 діб — 0,39

Венера 0,97 5,11 0,81 СО2
234

доби
224,7
доби

— 0,72

Земля 1 5,51 1,0
N, O,

CO2, Ar
23 год.,
53 хв.

365, 3
доби

1 1,0

Марс 0,53 3,95 0,11
СО2, N,

Ar,

24 год.,
37 хв.,
29 сек.

1,9
років

2 1,52

Юпітер
10,9

5
1,3 316,94

NH3,
CH4, H

9 год.,
50 хв.

11,86
років

15 5,20

Сатурн 9,02 0,69 94,9
NH3,
CH4,

10 год.,
14 хв.

29,45
років

16 9,54

Уран 4,00 1,56 14,66 СН4
10 год.,
49 хв.

84 роки 5 19,19

Нептун 3,92 2,27 17,16 СН4
15 год.,
40 хв.

164,8
років

2 30,07

Плутон 0,46 4,00 0,7 Ne 6,4 250,6 1 39,52
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доби років

а.од.* – астрономічна одиниця, яка дорівнює 149 500 000 км.

Венера  характеризується  дуже  повільним  осьовим
обертанням (117 земних діб) і саме цим вчені пояснюють її слабке
магнітне поле. Слід також зазначити, що ця планета обертається в
зворотному напрямку  по  відношенню  до  свого  руху  навколо
Сонця і обертання інших планет (за винятком Урану).

Наступною  планетою  від  Сонця  є  Земля  (рис.  2.5). Вона
більша  за  Венеру,  а  також
характеризується  більшою масою
та  періодом  обертання  навколо
Сонця  і  набагато  більшою
швидкістю  осьового  обертання.
Повний  оберт  навколо  Сонця
Земля  здійснює  протягом  365,26
діб,  рухаючись  по  слабо
витягнутій  еліптичній  орбіті,
близькій  до  кола  радіусом  149,5
млн.  км.  Стиснення  еліпса

називається
ексцентриситетом,
величина  якого
визначається  як
відношення  відстані  між
центром еліпса та одним
з фокусів (c) до довжини
великої  півосі  (a)  (рис.
2.6). Для Землі  с складає
2,6  млн.  км,  а –  149,5
млн.  км,  а
ексцентриситет  –  0,017.
В  найбільш  віддаленій
точці  орбіти  –  афелії –
Земля знаходиться більш
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Рис.  2.6.  Схема  обертання  Землі
навколо Сонця

А  –  орбіта  Землі;  Б  –  положення  осі
обертання в афелії та перигелії; В – прецесія
земної осі.

Рис. 2.5. Земля
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ніж на  5  млн.  км  дальше  від  Сонця,  ніж  у  точці  найбільшого
наближення  до Сонця  –  перигелії.  Стиснення земної  орбіти не
постійне і приблизно через 200 тис. років ексцентриситет орбіти
Землі  змінюється  від  0,003  до  0,078.  Такі  періодичні  зміни
стиснення  орбіти  Землі  є  однією  з  причин  коливання
середньорічної температури.

Повне  обертання  навколо  своєї  осі  Земля  здійснює  за  23
години 56 хвилин і 6 секунд. Вісь обертання утворює з площиною
орбіти  кут  рівний  66о33΄.  Проте  ця  величина  непостійна.  З
періодом  в  26  тис.  років  вісь  Землі  здійснює  повільне
дзигоподібне  обертання  по  конічній  поверхні  відносно
перпендикуляра  до  площини  орбіти  (рис.  2.6.  В).  Ці  рухи  осі
називаються прецесією.

Кут  нахилу  осі  обертання  Землі  обумовлює  відмінності
кліматичних умов у північній та південній півкулях планети, при
цьому  ці  відмінності  періодично  компенсуються  прецесією.  З
періодом близько 80 тисяч років кут нахилу осі обертання Землі
змінюється  від  63,5о до  68,5о,  що  спричиняє  періодичні  зміни
кліматичних поясів на планеті.

Місяць,  як  єдиний  природний  супутник  Землі,  завдяки
досить  високому  ступеню
вивченості  серед  інших  космічних
тіл,  є  важливим  об’єктом
порівняльно-планетологічних
досліджень. Він значно менший за
розмірами  від  нашої  планети,
характеризується  повільним
осьовим  обертанням  (29,5  земних
діб),  зовсім  позбавлений
атмосфери.  Температура  поверхні
змінюється  від  +115  оС  на
освітленій Сонцем стороні до –135
оС на  протилежній.  Магнітне  поле

дуже слабке, але за результатами вивчення зразків місячних порід
можна вважати, що в минулому воно було набагато сильнішим. У
рельєфі  виділяються  позитивні  та  негативні  форми,  які  за

17

 Рис. 2.7. Загальний вигляд
Місяця



аналогією з  Землею,  називають  континентами і  морями.  Перші
займають  біля  84%  поверхні  Місяця  і  помережені  ударними
кратерами,  які  є  результатом  падіння  великих  метеоритів
(рис.2.7).

Місячні  моря  представлені  рівнинами,  складеними
покривами  базальтів,  подібних  до  земних.  Вік  місячних  порід
становить 4,2-3,1 млрд. років.

Замикає  групу  внутрішніх  планет  онячної  системи планета
Марс  (рис. 2.8). Її  діаметр приблизно вдвоє менший земного,  а
маса  складає  0,38  маси  Землі.  Осьове  обертання  приблизно
дорівнює  земному і  становить  24  години  37,4  хвилини.  Марс,
подібно до Землі, характеризується нахилом екватора до площини
орбіти, що обумовлює на ньому зміни пір року. У зимовий час в
полярних областях утворюються снігові шапки, сніг складається з
води та вуглекислоти.  Проте тривалість сезонів на Марсі вдвічі
довша земних оскільки марсіанський рік складає 687 діб. Для цієї
планети властива дуже розріджена атмосфера, яка складається на
95% з вуглекислого газу, 0,02% припадає на азот, аргон і кисень, а
решту  складає  водяна  пара.  Температура  поверхні  Марса
змінюється від  -28 до  -139  оС, що сприяє широкому поширенню
на планеті вічної мерзлоти. Проте, за результатами дешифрування
космічних  знімків  поверхні  планети,  в  рельєфі  Марса  чітко
виділяються форми, які нагадують пересохлі русла, що свідчить
про  можливе  існування  в  минулому на  планеті  річок  з  живою
водою. Окрім того на Марсі спостерігається рух повітряних мас,
що нагадують земні вітри, які спричиняють великі куряви.

Рельєф  Марса  характеризується
сильною  розчленованістю,  перепад
абсолютних відміток досягає 27 км. Як і
на  Місяці,  на  поверхні  цієї  планети  є
материки  і  океани.  Вигляд   перших
визначає  велика  кількість  ударних
кратерів,  рівнин,  скупчень вулканічних
споруд,  а  також  гірських  масивів,  що
піднімаються  на  висоту  до  12  км  над
середнім  рівнем  поверхні  планети.
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Загальні відомості про геологію як науку

Серед  різноманіття  рельєфних  форм  виділяються  велетенські
рифтові долини, які переходять у каньйони глибиною до 10 км,
що приблизно вдвічі-втричі перевищує земні масштаби подібних
споруд.

Зовнішні  планети,  або  планети-велити,  характеризуються
великими  розмірами,  низькою  щільністю,  значною  масою  та
високими  швидкостями  обертання  (табл.  2.1),  що  зумовило  їх
сильне  сплюснення  біля  полюсів.  До  цієї  групи,  як  вже
зазначалось, входять Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон.

З  планет-велетів  найбільш  вивченим  є  Юпітер  (рис.  2.9),
об’єм якого в  1000 разів  більший за  об’єм Землі,  а маса  в  300
разів  перевищує  земну.  Згідно  з  даними  автоматичних
міжпланетних  станцій,  Юпітер  характеризується  наявністю
потужної (10-15 тис. км)   атмосфери   з   температурою   біля
поверхні    планети -130 °С.  Однією з особливостей Юпітера є
глибока щільна хмарність широтного простягання, яка повільно
впродовж  9-10  років  змінює  свою  форму.  Низька  щільність
планети  дозволяє  передбачати,  що  вона  на  80%  складається  з
твердих газів, але, мабуть, має мінеральне ядро.

Юпітер  володіє  потужним
магнітним полем з полярністю,
протилежною  полярності
земного  поля.  Окрім  цього,
встановлено,  що  він
випромінює  тепло  (вдвічі
більше ніж отримує від Сонця) і
характеризується  значним
радіоактивним
випромінюванням.  Ця  планета
має  17  супутників,  разом  з

якими  складає  невелику  планетну  систему.  Маси  супутників
близькі до маси Місяця, а один з них, Ганімед, навіть перевищує
за  масою  планету  Меркурій.  Деякі  з  супутників  володіють
власними атмосферами.

Характерною  особливістю  Юпітера  є  так  звана  Червона
Пляма,  яка  має  форму  еліпса  довжиною  до  40  тис.  км.
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Рис. 2.9. Юпітер



Вважається,  що  це  гігантське  атмосферне  завихрення.  В  його
межах  виявлена  довга  жовта  хмара,  яка  рухається  проти
годинникової  стрілки  та  здійснює  повний  оберт  майже  за  6
земних діб.

Другою з планет-велетів є Сатурн, довкола якого обертається
16 супутників та 5 своєрідних кілець (рис.2.10). Ця планета, як і
Юпітер, має потужну атмосферу, в якій спостерігаються численні
завихрення  та  червоні  плями.  Одне  із  завихрень  досягає  в
поперечнику  12  тис.  км.  Як  і  Юпітер,  Сатурн  випромінює
теплової енергії втроє більше, ніж отримує від Сонця. Як свідчать
результати вивчення Космосу, кільця Сатурна  та  інших планет-
велетів  складаються  з
дрібних  (до  10-15  м  в
діаметрі)  твердих
кам’яних і крижаних тіл.

З  планет-велетів
Сонячної  системи
найменше вивчені  Уран,
Нептун  і Плутон.
Вважається, що ядра цих
планет  складені
кам’яним матеріалом та кригою, а зовнішні оболонки – легкими
газами,  серед  яких  переважають  водень  і  гелій  з  невеликими
домішками  метану  та  аміаку.  Як  і  інші  планети-велити,  Уран,
Нептун і Плутон також мають велику кількість супутників.

Між планетами  зовнішньої  та  внутрішньої  груп,  а  точніше
між Марсом та Юпітером, знаходиться пояс астероїдів (рис. 2.2),
який являє собою скупчення малих планет. На сьогодні відкрито
біля  2000  астероїдів.  Розмір  найбільшого  з  них,  відомого  під
назвою  Цецера,  складає  1003  км  в  поперечнику,  а  діаметр
найменших не перевищує 1 км.

Астероїди  дещо  відрізняються  від  інших  тіл  Сонячної
системи.  Відмінність  полягає,  по-перше,  в  тому,  що  для  них
характерна  неправильна  кутаста  форма на  відміну від планет і
їхніх  супутників,  які  мають  сфероїдальний  вигляд;  по-друге,
астероїди  займають  близькі  орбіти,  розташовані  на  місці
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Рис. 2.10. Сатурн
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планетарної.  Більшість  з  них  рухається  по  кругових  орбітах  у
тому ж напрямку, що і планети. Площини орбіт астероїдів близькі
до  площини  екліптики, тобто  площини  сонячного
екватора.Вивчення  астероїдів  дозволило  вченим  зробити
висновок,  що  вони,  вірогідно,  є  уламками  десятої  планети
Сонячної  системи  –  Фаетона,  яка  була  зруйнована  внаслідок
космічної катастрофи.

Окрім  планет  та  астероїдів  до  складу  Сонячної  системи
входять також комети та метеорити.

Комети – це невеликі космічні тіла, які рухаються по дуже
витягнутих  еліптичних  орбітах,  періодично  наближаючись  до
Сонця та віддаляючись від нього за межі орбіти Плутона. Вони
складаються зі зцементованого льодом каміння та газів, зокрема
аміаку,  метану,  водню  та  інших.  В  цілому,  за  складом  комети
близькі  до  планет-велетів  і  особливо  їх  супутників.  При
наближенні  до  Сонця  вони  світяться  завдяки  віддзеркаленню

сонячного  світла,  а  під  дією
сонячного  вітру  частина
матеріалу  випаровується  та
відштовхується  в  напрямку
Сонця,  що  призводить  до
утворення  хвостів  комет
довжиною  в  мільйони
кілометрів (рис.2.11). 

Метеорити –  це  кам’яні
або  залізні  заокруглено-
кутасті уламки (рис. 2.12), які
нерідко падають на поверхню

планет, залишаючи слід у  вигляді  ударних  кратерів.  У випадку
щільної атмосфери планет, прикладом яких може бути Земля або
Венера,  більшість  метеоритів,  входячи  в  атмосферу,  від  тертя
розігріваються  та  випаровуються,  при  цьому  спостерігається
яскраве свічення — це метеори.

До складу метеоритів входять, практично, всі відомі на Землі
хімічні елементи та їх
ізотопи. В залежності
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 Рис.2.12. Метеорити

Хондрит (зліва); кам’яний метеорит (справа).

 Рис. 2.11. Комета



від складу, метеорити поділяються на три групи:  залізні, залізо-
кам’яні та  кам’яні  (рис.  2.12).  Залізні  метеорити  окрім  заліза
містять  в  своєму  складі  від  5  до  16%  нікелю.  Серед  залізо-
кам’яних метеоритів розрізняють метеорити, які  складаються із
заліза  та  домішок  силікатів,  і  метеорити,  в  складі  яких
переважають  силікати,  а  залізо  знаходиться  у  вигляді  домішок.
Найбільш поширеними та  різноманітними за складом є кам’яні
метеорити: серед них виділяють  хондрити, вуглецеві хондрити
та  ахондрити.  Перші  складені  з  агрегатів  дрібних  силікатних
кульок (хондрул) і за хімічним та мінеральним складом близькі до
земних  мантійних  порід.  Вуглецеві  хондрити  характеризуються
наявністю складних сполук вуглецю та води. Ахондрити являють
собою крупнокристалічні агрегати, близькі  за хімічним складом
до земних базальтів і ультраосновних порід.

Таким чином, Земля як складова частина Сонячної системи,
має  багато  спільного  з  іншими  космічними  тілами  і  вивчення
будови та складу нашої планети дозволяє більш повно пізнавати
Космос,  а знання законів його розвитку дає можливість робити
обгрунтовані висновки стосовно еволюції Землі,  що має велике
значення  для  забезпечення  життєдіяльності  людства  в
майбутньому.

2.2. Форма та розміри Землі

Питання  форми  та  розмірів  Землі  цікавило  людство  ще  з
часів  глибокої  давнини.  На  його  вирішення  було  потрачено  не
одне  століття.  Істина  виборювалася  поступово  і  у  важкому
протистоянні з різними, в тому числі і релігійними, забобонами.
Сьогодні вже ніхто не сумнівається, що Земля за своєю формою
подібна до  кулі  та  інших планет  Сонячної  системи.  Проте  цей
шлях пізнання  вимагав  тривалого часу і,  відповідно,  розвитку
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науково-технічного  прогресу.  Лише  в  XVII—XVIII  століттях,
коли  для  вивчення  розмірів  Землі  почали  застосовувати  точні
методи вимірювання (триангуляція), було встановлено, що наша
планета  не  є  ідеальною  кулею,  оскільки  полярний  та
екваторіальний радіуси відрізняються за своєю довжиною більше
ніж на 21 км. Це дозволило зробити висновок про сплющеність
Землі по осі її обертання і підтвердило зроблене ще на межі XVII
і  XVIII століть  І.  Ньютоном  теоретичне  обґрунтування  такого
явища. Цей дослідник також вперше пояснив роль гравітації та
відцентрової  сили  у  формуванні  фігури  Землі.   Пізніше
результатами вимірювання величин дуг меридіанів та паралелей,
виконаних в різних країнах, було встановлено, що Земля стиснена
не тільки на полюсах, але і по екватору: найбільший і найменший
екваторіальні радіуси відрізняються за довжиною на 213 м. Така
форма Землі нагадує трьохосний еліпсоїд, або сфероїд.

Уявлення про Землю як про еліпсоїд (або сфероїд) в принципі
вірні,  але  насправді  поверхня  Землі  більш  складна.  Найбільш
близькою до сучасної  фігури  Землі  є  фігура,  яка дістала  назву
“геоїд”, що в перекладі означає “землеподібний”.

Геоїд – це  уявна  поверхня,  по  відношенню  до  якої  сили
тяжіння направлені перпендикулярно в будь-якій точці Землі. В
межах акваторій  океанів  вона  співпадає  з  поверхнею води,  яка
знаходиться в стані спокою. На суходолі лінія геоїда відхиляється
в той або інший бік так, щоб вона залишалася перпендикулярною
до  напрямку  вектора  сили  земного  тяжіння.  Іншими  словами,
геоїд  –  це  вирівняна  поверхня  гравітаційного  потенціалу,  яка
співпадає з поверхнею води в океанах,  тобто поверхнею “рівня
моря”  від  якої  ведеться  відлік  висотних  відміток  місцевості.
Поверхні геоїда і сфероїда завдяки різниці в розподілі мас Землі,
що  спричиняє  аномалії  сили  тяжіння,  не  співпадають  і
розходження між ними місцями складає близько 100-150 м (рис.
2.13).
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Рис. 2.13. Поверхня рельєфу (фізична поверхня), сфероїда та геоїда

Форма  та  розміри  Землі  були  математично  обґрунтовані
геодезистом О.О.Ізотовим у 1940 р., а змодельована ним фігура,
на честь відомого радянського геодезиста Ф.М. Красовського була
названа  еліпсоїдом  Красовського.  На  сьогоднішній  день
параметри  еліпсоїда  Красовського  підтверджені  сучасними
методами досліджень, у тому числі з залученням даних штучних
супутників Землі, і складають:

– екваторіальний радіус – 6378,254 км;
– полярний радіус – 6356,863 км;

– полярне стиснення – 
1

298 25,
.

За цими параметрами, були обчислені площа поверхні Землі –
510 млн. кв. км, її об’єм – 1,0831012 км3 і маса – 5,9761027 г.

Для Землі властива непостійна швидкість обертання навколо
своєї  осі.  Розрізняють  три  типи  зміни  величини  кутової
швидкості:  вікове  сповільнення,  нерегулярні  стрибкоподібні
зміни та періодичні коливання.

Вікове  сповільнення,  як  вважають  вчені,  зумовлене  діями
місячного та сонячного притягання, які спричиняють припливи та
відпливи на Землі, а також, деякою мірою, можуть впливати на
перерозподіл мас в надрах планети.

Нерегулярні зміни  кутової  швидкості  відбуваються,
здебільшого,  через  певні проміжки часу (від 10 до 30 і  більше
років).  Їх  природа  досі  ще  залишається  не  з’ясованою.
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Загальні відомості про геологію як науку

Вважається, що вони можуть бути викликані змінами щільності
речовини в надрах Землі.

Періодичні  зміни з  річним  і  піврічним  періодами
проявляються у тому, що влітку Земля обертається швидше ніж
весною.  Різниця в тривалості  доби у серпні  та  березні  складає
близько 0,0025 сек. Причину цих змін М.М.Парійський бачив у
сезонних змінах атмосферної циркуляції.

За  період геологічної  історії,  тобто від  архейського  акрону
(4,5 – 2,6 млрд. років назад) і до сьогоднішнього дня, як свідчать
вчені, тривалість доби збільшилася на 4 години, що свідчить про
уповільнення швидкості обертання Землі навколо своєї осі.

2.3. Будова та склад Землі

Земля,  як  найбільш  розвинена  планета  Сонячної  системи,
характеризується  складною  будовою,  вираженою  в  наявності
декількох оболонок або геосфер, які відрізняються своїм складом,
фізичними  властивостями  та  станом  речовини.  Серед  них
розрізняють зовнішні геосфери, які доступні для безпосереднього
вивчення,  і  внутрішні  геосфери,  дослідження яких проводиться
шляхом  застосування  непрямих  геологічних,  геофізичних  та
геохімічних методів.

2.3.1. Зовнішні геосфери Землі

До зовнішніх геосфер Землі належать атмосфера, гідросфера,
біосфера  та  ноосфера.  Вони  проникають  одна  в  одну  та
знаходяться  в  постійній  взаємодії  між  собою  і  твердими
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оболонками  Землі.  Проявом  цієї  взаємодії  є  обмін  між  ними
речовиною та енергією.

Атмосфера – це газова оболонка,  складена сумішшю газів,
співвідношення яких змінюється з висотою. Біля поверхні Землі
78,09%  її  об’єму  належить  азоту,  20,95%  –  кисню,  аргон  і
вуглекислий  газ  складають,  відповідно,  0,93%  і  0,03%.  В
незначних  кількостях  у  повітрі  містяться  водень,  неон,  гелій,
криптон,  ксенон,  радон,  йод,  водяна  пара,  озон,  метан  та  інші
гази. Такий склад атмосфери практично не змінюється до висоти
100  км.  Окрім  газів,  в  ній  знаходиться  також  певна  кількість
твердих  частинок  у
вигляді  пилу
різноманітного
походження.  Найбільше
його поступає  в  повітря
під  час  пилових  бур  у
районах  пустель  та
напівпустель,  при
виверженні  вулканів,  а
також  з  космічного
простору.  Не  остання
роль  у  забрудненні
атмосфери  пилом
належить  техногенній
діяльності  людини.
Найбагатшими на  пил  є
нижні  шари  атмосфери,
але він виявлений також
і на висоті 100 – 150 км.

Залежно  від  складу
та  фізичних  параметрів
(густини  повітря,  тиску,
температури) атмосфера,
верхня  межа  якої  сягає
висоти  2000  км,
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Рис.  2.14.  Вертикальний  розріз
атмосфери до висоти 100 км

Криві  змін:  1  –  тиску  (Р);  2  –
температури  (Т);  3  –  вмісту озону  (С).  І  –
тропосфера;  ІІ  –  стратосфера;  ІІІ  –
іоносфера;  ІІІа  –  мезосфера;  ІІІб  –
термосфера.



Загальні відомості про геологію як науку

поділяється  на  три  горизонти  –  тропосферу,  стратосферу  та
іоносферу (рис. 2.14).

Тропосфера характеризується високою густиною, наявністю
в складі, окрім азоту та кисню, вуглекислого газу, водяної пари та
великої кількості твердих частинок різного походження. Висота її
верхньої межі змінюється в залежності від географічної широти.
В  екваторіальній  та  тропічній  зонах  вона  сягає  17-18  км,  а  в
полярних  та  приполярних  областях  знижується  до  8-10  км.
Характерним  для  тропосфери  є  також  нерівномірність
температури повітря. Тепліші його шари знаходяться в приземній
частині, а з висотою температура понижується в середньому на 6
оС через кожен кілометр і  біля верхньої межі становить  -85  оС.
Шар  мінімальних  постійних  температур  у  верхній  частині
тропосфери  називається  тропопаузою  і  є  межею  між
тропосферою і розташованою вище стратосферою.

Стратосфера займає повітряний простір на висоті від 8-18
до 50-55 км. Характерною її  властивістю є сильно розріджений
стан повітря і закономірне підвищення температури з висотою до
-10 – +10 оС. На висоті близько 55 км температура стабілізується і
цю  частину  стратосфери  називають  стратопаузою. В  межах
стратосфери на висоті біля 25 км знаходиться озоновий шар, який
поглинає  велику  частину  ультрафіолетової  радіації  Сонця,
захищаючи все живе на Землі від її згубної дії.

Іоносфера,  верхня  оболонка  атмосфери,  ділиться  на  три
підгоризонти: мезосферу, термосферу і екзосферу.

Мезосфера сягає висоти біля 80 км. Характерною її ознакою є
наявність  так  званої  сріблястої  хмарності  і  пониження
температури (підвищення якої відбувається в стратосфері) до -90
оС. Завершується мезосфера шаром з постійними мінімальними
температурами  який  називається  мезопаузою. Слід  також
зазначити, що взимку температура у мезосфері вища в порівнянні
з літнім періодом. Однією з особливостей мезосфери є високий
вміст іонів газів, які спричиняють своєрідне світіння атмосфери,
відоме як полярне сяйво.

Термосфера, верхня межа якої проходить приблизно на висоті
800 км, характеризується черговим підвищенням температури до
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1000-2000  °С,  що і  обумовило  назву цієї  оболонки  атмосфери.
Починаючи з висоти 200 км у термосфері відбувається розділення
газів за молекулярною масою і збільшення вмісту водню та гелію.
Окрім того,  з  висотою зростає  роль іонізованих атомів і  інших
заряджених  частинок,  через  що  цю  сферу  ще  називають
іоносферою.

Екзосфера знаходиться  вище  800  км  і  мало  вивчена.  В  її
складі  переважають іони легких газів  і  елементарні  частки,  які
рухаються з великою швидкістю але майже не зустрічаються одна
з одною. Для зовнішніх шарів екзосфери характерне розсіювання
–  дисипація  атмосфери  в  космічний  простір.  Проте  цьому
розсіюванню  протидіє  магнітне  поле  Землі,  яке  утримує
іонізовані частки в магнітосфері,  верхня границя якої віддалена
від земної поверхні на 25-35 тисяч кілометрів.

Важливою  складовою  атмосфери  з  точки  зору  впливу  на
геологічні  процеси  і  об’єкти,  як  це  буде  показано  нижче,  є
атмосферна волога та рух повітря, що впливають на формування
кліматичних і погодних умов.

Інша оболонка  Землі,  яка має  безпосереднє  відношення  до
геологічних  процесів,  є  гідросфера,  або  водна  оболонка.  Вона
об’єднує поверхневі та підземні води. Верхня її межа відповідає
рівню  поверхні  відкритих  водоймищ,  а  нижня  умовно
проводиться  в  надрах  Землі  на  глибині  температурного  рівня
+374 оС, при якому вся вода переходить у газоподібний стан.

У  складі  гідросфери  виділяється  три  основних  типи
природних  вод,  які  відрізняються  за  хімізмом  та  фізичними
властивостями.  Це води морів і  океанів або  океаносфера,  води
суходолу  і  льодовиків,  а  також  підземні  води.  Загальна  маса
гідросфери  становить  1644∙1015 т,  що  не  перевищує  0,025%
загальної маси Землі. В кількісному відношенні води гідросфери
розподіляються  наступним  чином:  океанічні  –  1370  млн.  км3

(86,5% всієї  маси  води),  води  суходолу  –  0,5% млн.  км3,  води
материкових льодовиків – 22 млн. км3, підземні води – 196 млн.
км3.

Всі води гідросфери мінералізовані і можуть розглядатися як
природні розчини. На відміну від атмосфери, в гідросфері чітко
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проявляється  горизонтальна  неоднорідність  (зональність):  води
суходолу,  здебільшого,  прісні,  а  океанів  та  морів  –  солоні.
Океанічна вода містить, в середньому, 35 г солей на 1 л.

У складі морської води провідна роль належить катіонам Na+,
K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ і аніонам Cl-, SO4

2-, HCO3
-, Br-, F-, HBO3

-, вміст
яких відповідає 95,8% маси розчинених речовин; всі інші хімічні
елементи складають 4,2%. Окрім іонів у морській воді розчинені
також природні  гази  –  азот,  кисень,  вуглекислота,  сірководень,
концентрація  яких змінюється  залежно  від фізико-географічних
умов.

Більшість вод суходолу утворилися за рахунок атмосферних
опадів,  які  характеризуються  мінімальною  мінералізацією  і
належать до так званих прісних вод.

Під  впливом  сонячної  радіації  води  гідросфери  Землі
знаходяться в постійному русі – в безперервному кругообігу. Вода
у  вигляді  пари  атмосферної  вологи,  атмосферних  опадів  та
річкового стоку, а також океанічними течіями переміщується на
великі  відстані.  В  атмосфері  вона  максимально  насичується
вільним киснем, а при зіткненні з верхніми шарами земної кори
втрачає його. В процесі кругообігу в єдину систему об’єднуються
всі  води гідросфери,  а  також відбувається  тісний взаємозв’язок
природних  вод з  атмосферою,  земною корою та  живим світом
планети.  Таким  чином,  в  загальному  кругообігу  води  можна
виділити  своєрідні  ланки:  атмосферну,  океанічну,  літогенну,
біогенну та промислово-господарську. Волога гідросфери разом з
розчиненими  в  ній  речовинами  приймає  активну  участь  у
хімічних  реакціях,  які  проходять  в  атмосфері,  земній  корі  і
біосфері. В зв’язку з цим, гідросфера, як і атмосфера, є активною
діючою силою і середовищем геологічних процесів.

Третьою  зовнішньою  оболонкою  Землі  є  біосфера.  Вона
об’єднує  сфери  планети  де  існує  життя  і  включає  в  себе  всю
гідросферу,  верхню  частину  літосфери  та  нижню  частину
атмосфери (нижче озонового шару).

Жива речовина за своєю масою (2,4∙1012  т) складає незначну
частину в порівнянні з іншими зовнішніми оболонками планети,
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але за активною дією на довкілля посідає перше місце і якісно
відрізняється від усіх інших оболонок.

За  способом  живлення  та  відношенням  до  зовнішнього
середовища розрізняють організми автотрофні, які споживають
неорганічні мінеральні речовини, і гетеротрофні, що живляться
іншими  організмами  та  їхніми  рештками.  Більшість  організмів
аеробні,  тобто  такі,  для  життя  яких  потрібне  повітря.  Значно
менша  частина,  здебільшого  мікроорганізми,  відносяться  до
анаеробних, які можуть існувати і в безкисневому середовищі.

Основою живої речовини є вуглець, який утворює нескінчену
кількість  різноманітних  хімічних  сполук.  Окрім  вуглецю,
найпоширенішими  хімічними  складовими  живої  природи  є
кисень,  водень  та  азот.  Інші  елементи  присутні  у  невеликих
кількостях, проте відіграють важливу роль у фізіології організмів.

Основна  маса  живої  речовини  зосереджена  в  зелених
рослинах,  які  поглинають  енергію  сонячного  проміння  і
утворюють  складні  органічні  сполуки.  Цей  процес  природного
формування органічної речовини одержав назву “фотосинтез”.
Він залучає до річного кругообігу велику кількість речовин Землі
та обумовлює високий кисневий потенціал атмосфери і біосфери
в  цілому.  Фотосинтез  є  своєрідним  регулятором  геохімічних
процесів  і  фактором,  який  визначає  наявність  вільної  енергії
зовнішніх оболонок Землі.

З  точки  зору хімії  фотосинтез  –  це  окислювально-відновна
реакція  CO2+H2O →  CH2O +  O2, у  результаті  якої  за  рахунок
поглинання вуглекислоти і води синтезується органічна речовина
та виділяється вільний кисень.

В планетарному масштабі при реакціях фотосинтезу живою
речовиною  щорічно  засвоюється  3,65•1011 т  вуглекислоти  та
1,5•1011 т води, що призводить до утворення в біосфері Землі 266
млрд.  т вільного кисню,  при цьому біомаса  Світового океану є
головним генератором вільного кисню в атмосфері.

При  відмиранні  організмів  відбувається  зворотний
фотосинтезу  процес,  тобто  розкладання  органічної  речовини
шляхом  її  окислення  та  утворення  продуктів  розкладу.  Цей
процес  у  межах  земної  кулі  знаходиться  в  стані  динамічної
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рівноваги  з  фотосинтезом,  у  зв’язку  з  чим  загальна  кількість
біомаси на Землі є постійною.

Невід’ємною  частиною  біосфери  є  Людина.  Вона  своїм
розумом  і  діяльністю проникає  в  усі  сфери  Землі,  вивчаючи  і
навіть  змінюючи їх,  створюючи  свою область  мислення  та  дії,
тобто свою сферу в природній системі планети. Враховуючи це,
В.І. Вернадський на початку ХХ століття запропонував виділяти
нарівні з літосферою, атмосферою, гідросферою, біосферою ще
одну оболонку –  ноосферу.  В буквальному перекладі з грецької
мови “ноосфера” означає “мисляча оболонка” і вона об’єднує ту
частину земної кулі, на яку поширюється активна і зростаюча дія
людини.  Ноосфера  –  це  свого  роду  вища  стадія  еволюції
біосфери, пов’язана з виникненням цивілізації, з періодом, коли
розумова  діяльність  людини  стає  головним,  визначальним
фактором розвитку  Землі.  Згідно  з  останнім,  В.І.  Вернадський
писав:  “Ноосфера є нове геологічне явище на нашій планеті.  В
ній  вперше  людина  стає  важливою  геологічною  силою.  Вона
може  і  повинна  перебудовувати  своєю  працею  та  думкою
область  свого  життя,  перебудовувати  корінним  чином  у
порівнянні з тим, що було раніше”.

Охарактеризовані вище зовнішні оболонки Землі, як це вже
зазначалось, взаємно проникають одна в іншу та взаємодіють, що
визначає перебіг складних процесів і явищ, які відбуваються на
поверхні планети.

2.3.2. Внутрішні геосфери Землі

Вивчення  внутрішньої  будови  нашої  планети  проводиться
сейсмічним  методом,  який  базується  на  реєстрації  швидкостей
поширення  в  тілі  Землі  поздовжніх  і  поперечних  хвиль,
спричинених  землетрусами  або  штучними  вибухами  (див.
розд.1.3).  За  сейсмологічними  даними  Земля  побудована  з
декількох  сфер,  які  відрізняються  не  тільки  швидкостями
проходження  сейсмічних  хвиль,  але  й  складом  та  фізичними
властивостями.  До  головних  внутрішніх  геосфер  Землі,  які
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відокремлені  одна  від  одної  чітко  проявленими  поверхнями
розділу першого порядку, на  яких швидкості  сейсмічних хвиль
різко  змінюються  належать:  земна  кора,  мантія  і  ядро,  котрі  в
свою чергу, поділяються ще на низку складових (рис. 2.15).

Земна кора є основним об’єктом вивчення геології, в зв’язку
з  чим  на  детальній  характеристиці  її  будови  та  складу  ми
зупинимося  окремо,  тут
лише  зазначимо,  що  за
середню  глибину  нижньої
межі земної кори прийнята
цифра  33  км  (рис.  2.15,
сфера А). На цій глибині в
середньому  розташована
так звана сейсмічна межа,
яка  характеризується
різким  збільшенням
швидкостей  проходження
сейсмічних  хвиль  (табл.
2.2)  і  нижче  якої
розташовується  друга
внутрішня  геосфера  –
мантія.  Вперше це явище
було  виявлено
югославським
сейсмологом  А.
Мохоровичичем  на  честь
якого  сама  межа  дістала
назву  поверхні Мохоровичича,  або скорочено –  поверхні Мохо,
поверхні М.  За геофізичними характеристиками мантія ділиться
на дві частини – верхню та нижню, межа між якими проходить на
глибині  близько  1000  км  (рис.  2.15).  В  свою  чергу,  в  складі
верхньої  мантії  виділяються  (зверху  донизу)  шар  Гутенберга  і
шар  Голіцина.  Шар  Гутенберга  складений  “розм’якшеними”  з
низькою щільністю, здатними до пластичного течіння гірськими
породами  і  називається  астеносферою.  Для  нього  характерне
зниження швидкостей проходження сейсмічних хвиль (особливо
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поперечних) та підвищення електропровідності, що свідчить про
своєрідний аморфний стан речовини. Вона менш в’язка і більш
пластична у порівнянні з породами шарів які її підстелюють та
перекривають. Глибина залягання астеносферного шару є досить
мінливою. Під континентами вона змінюється від 80-120 до 200-
250 км, а під океанами – від 50-70 до 300-400 км. Астеносфера
найчіткіше  виражена  та  піднята  до  глибини  20-25 км  у  межах
сучасних рухливих зон земної кори і опущена та слабо виражена
під найбільш спокійними ділянками континентів.  Зниження в її
межах  швидкостей  сейсмічних  хвиль  і  підвищення
електропровідності  пов’язані  з  частковим плавленням речовини
мантії,  яке  відбувається  під  впливом  швидкого  підвищення  з
глибиною  температури  при,  практично,  незмінному  тиску.
В’язкість  астеносферного  шару  також  змінюється  як  в
горизонтальному так і  у  вертикальному напрямках.  Потужність
астеносфери, якій, як це буде показано нижче, належить значна
роль  в  глибинних  геологічних  процесах,  також  змінюється  в
межах від 50 до 300-350 км.

Таблиця 2.2.
Будова Землі за геофізичними даними

Геосфери
Потужні
сть, км

Середня
глибина до

нижньої
межі, км

Швидкості
сейсмічних хвиль,

км/с
Р-хвилі S-хвилі

Земна кора 5-70 33 6,5 – 7,4 3,7 – 3,8
Поверхня Мохоровичича

Мантія
верхня 867 900 7,9 – 8,2 4,5 – 4,7
нижня 2000 2900 13,6 7,2 – 7,3

Ядро
зовнішнє 2200 5120 8,1 – 10,4

внутрішнє 1250 6370 11,1 – 11,3

Нижче астеносфери, тобто в межах шару Голіцина, швидкість
повздовжніх  сейсмічних  хвиль  різко  зростає  до  11,3-11,4  км/с.
Значно повільніше відбувається зростання швидкості  і  в  межах
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нижньої  мантії,  де  цей  показник  на  глибинах  2700-2900  км
досягає 13,6 км/с. На глибині 2900 км спостерігається наступна
сейсмічна  межа  першого  порядку,  яка  відмежовує  мантію  від
ядра.

Третьою  внутрішньою  геосферою  Землі  є  її  ядро,  яке
характеризується  різким  падінням  швидкості  повздовжніх
сейсмічних  хвиль  з  13,6  км/с  у  мантії  до  8,0-8,1  км/с  у  ядрі.
Поперечні хвилі на межі ядра та мантії (глибина 2900 км) зовсім
згасають (рис. 2.16). Це дозволяє припустити, що речовина, яка
складає зовніню частину ядра Землі, знаходиться в стані рідини.
За  величинами  швидкості  проходження  поздовжніх  хвиль  ядро
поділяєься  на  три  частин:  зовнішнє ядро (до глибини 4980 м);
перехідний шар, що знаходиться в межах глибин 4980-5120 км і
внутрішнє  ядро  (глибина  понад  5120  км).  У  зовнішньому ядрі
швидкість поздовжніх  сейсмічних хвиль з  глибиною поступово
збільшується до 10,4-10,5 км/с, в межах перехідного шару вона
знову зменшується до 9,5-10 км/с, а у внутрішньому ядрі зростає
до 11,2-11,3 км/с.

Питання про склад
та  фізичну  природу
ядра  до
сьогоднішнього  дня
залишається
нез’ясованим.  Як  вже
зазначалось,  воно
складається з більшого
за  розмірами,
ефективно-рідкого
зовнішнього  ядра  та
малого  і  твердого
внутрішнього. Останнє
чітко  виділяється  за
сейсмічними  даними.
Для  нього  характерні  велика  щільність  та  висока
електропровідність.  Це  дозволяє  припустити,  що  ядро  Землі
складається  із  заліза  з  домішкою  нікелю.  Такі  висновки
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Рис. 2.16. Графік швидкостей поширення
поздовжніх  (P)  і  поперечних  (S)  сейсмічних
хвиль в межах Землі (за В.О. Магніцьким)
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базуються,  головним  чином,  на  результатах  зіставлення
геофізичних даних, отриманих при вивченні ядра, з результатами
дослідження  залізистих  метеоритів.  Проте,  це  не  зовсім
узгоджується з експериментальними даними. Згідно з сучасними
уявленнями, щільність ядра Землі на 10% менша у порівнянні зі
щільністю залізо-нікелевого сплаву при ймовірних у ядрі тиску та
температурі.  Це  наводить  на  думку,  що  до  складу  ядра  окрім
заліза та нікелю повинні входити ще і деякі легші елементи, такі
як кремній або сірка. На сьогоднішній день більшість дослідників
вважає, що ядро Землі складається із заліза з домішками нікелю
та сірки, а також, можливо, кремнію або кисню.

2.4. Фізичні властивості та хімічний склад Землі

Наша  планета,  як  і  всі  природні  тіла,  характеризується
певними  фізичними  властивостями  та  хімічним  складом,  від
яких,  як  це  буде  показано  нижче,  залежить  не  тільки  характер
проявлення геологічних процесів,  але  і  спрямованість розвитку
Землі  як  природної  системи  планетарного  рівня  організації
природної речовини. Фізико-хімічні умови, як відомо, визначають
стан існування речовини, утворення тих або інших мінералів та
гірських  порід,  характер  спрямованості  і  ступінь  інтенсивності
проходження  геологічних  процесів  в  межах  зовнішніх  і
внутрішніх геосфер.

Фізичні  властивості  нашої  планети  визначаються,
здебільшого,  щільністю,  тиском,  магнетизмом,  тепловим
режимом і, відповідно, агрегатним станом речовини.
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Щільність  Землі  є
непостійною величиною
і  змінюється  в
залежності  від
агрегатного  стану
речовини  та  її  складу.
Згідно  з  геофізичними
даними  в  середньому
щільність  планети
становить  5,52  г/см3.
При  цьому  для  земної
кори  ця  величина
складає  2,8  г/см3,  у
покрівлі верхньої мантії,
нижче  межі

Мохоровичича, щільність порід становить 3,3-3,4 г/см3, а в низах
нижньої  мантії  –  приблизно  5,5-5,7  г/см3.  Верхня  межа
зовнішнього ядра характеризується щільністю речовини 9,7-10,0
г/см3,  а  з  глибиною  вона  зростає  до  11,0-11,5  г/см3 і  у
внутрішньому ядрі становить 12,5-13,0 г/см3 (рис. 2.17).

Щільність  земної  речовини  разом  з  масою  є  однією  з
основних  фізичних  величин,  які  суттєво  впливають  на
гравітаційне поле. Під гравітаційним полем Землі слід розуміти
певний  космічний  простір,  в  межах  якого  проявляються  сили
земного тяжіння.  Сила земного тяжіння – це рівнодіюча сили
притягання,  яка  є  функцією  маси  тіл  і  відстані  між  ними,  та
відцентрової  сили.  Звідси  можна  зробити  висновок,  що
гравітаційне поле прямо підпорядковане характеру розподілу мас
у надрах планети. Кожній окремо взятій точці на земній поверхні
властива своя величина сили тяжіння.
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щільності  в  середині  Землі (за  М.С.
Молоденським)
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Величина  сили
тяжіння,  або
гравітаційного  поля,
виражається  в  галах  (1
гал  =  1  см/с2)  і
вимірюється
спеціальними приладами
–  гравіметрами.  За
даними  визначення
величини  сили  тяжіння
складаються
гравіметричні  карти,  на
яких ізолініями (лініями
рівних  величин)
показують  простір
розподілу  сили  тяжіння  в  межах  тієї  чи  іншої  ділянки  земної
поверхні.  Проте,  як  щільність,  так  і  маса  земної  речовини  у
внутрішніх геосферах розподіляються нерівномірно, відповідно, і
гравітаційне  поле  теж  характеризується  нерівномірним
поширенням  і  в  різних  точках  планети  величина  прискорення
сили тяжіння буде різною. На поверхні Землі вона в середньому
складає 982 гал. При цьому в межах екватора становить 987 гал, а
в  напрямку  до  полюсів  зростає  до  983  гал.  Зміна  величини
прискорення  сили  тяжіння  спостерігається  і  з  глибиною.
Максимального  значення  (близько  1037  гал)  вона  досягає  біля
підошви нижньої мантії  (рис.  2.18).  В межах ядра ця величина
поступово  зменшується.  В перехідному шарі  між зовнішнім та
внутрішнім ядром вона складає 452 гал, на глибині 6000 км 126
гал, у центрі Землі – нуль. 

Вивчення  характеру  розподілу  величини  прискорення  сили
тяжіння по планеті показало, що вона залежить: 

– від положення місця заміру відносно рівня океану (чим
вища  абсолютна  відмітка  розташування  місця  заміру величини
прискорення сили земного тяжіння, тим далі воно знаходиться від
центру Землі, більша відцентрова сила і менша сила тяжіння та
навпаки);
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Рис. 2.18.  Прискорення  сили  тяжінні  в
середині Землі (за В.О. Магніцьким)



– від  широти  місцевості,  що  обумовлено  величиною
відцентрової  сили,  яка  на  полюсах  рівна  нулю,  що  зумовлює
зростання в цьому напрямку сили тяжіння; 

– від  щільності  порід  (більш  щільні  гірські  породи
обумовлюють позитивні аномалії сили тяжіння, а менш щільні –
наявність від’ємних аномалій);

– від  будови  земної  кори  (наявність  великих  масивів
щільних порід у земній корі підвищує гравітаційне поле Землі).

Залежність  величини  гравітаційного  поля  від  щільності
гірських порід, має велике прикладне значення. Враховуючи те,
що різні за складом та походженням гірські породи мають різну
щільність  і,  відповідно,  величину  сили  тяжіння,  карти
гравітаційних  полів  дозволяють  уточнювати  геологічну  будову
територій,  а  також прогнозувати  та  обґрунтовувати  проведення
пошуків корисних копалин.

Тиск у  надрах  Землі  знаходиться  в  прямій  залежності  від
щільності,  сили тяжіння  та  маси  і,  як  і  зазначені  параметри,  з
глибиною зростає (табл. 2.3).

Таблиця 2.3.
Тиск в глибинах Землі

Глибина,
км

40 100 400 1000 2900 5000 6371

Тиск, МПа 1∙103 3,1∙103 14∙103 35∙103 137∙103 312∙103 361∙103

Особливе  значення  для  розуміння  процесів  і  явищ,  які
відбувалися  та  відбуваються  на Землі  і  в  Космосі,  а  також для
пізнання  геологічної  будови  планети  і  прогнозування  пошуків
корисних копалин мають відомості про земний магнетизм.

Відомо,  що  Земля  діє  як  гігантський  магніт  і  володіє
потужним  силовим  полем.  Відомості  про  розподіл  магнітного
поля  Землі  на  її  поверхні  та  в  приземному  просторі  вчені
отримують проводячи наземну, морську та аеромагнітну зйомки,
а  також  з  штучних  супутників  Землі.  Геомагнітне  поле  Землі
дипольне але магнітні полюси не співпадають з географічними.
Між  ним  існує  кут  величиною  біля  11,5°,  який  називається
магнітним схиленням. Іншими словами магнітне схилення – це
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кут  відхилення  магнітної  стрілки  компаса,  встановленого  за
напрямком магнітної силової лінії,  від географічного меридіану.
Схилення може бути західним і східним. Лінії, які з’єднують на
карті  точки  з  однаковими  показниками  величини  схиленням
називаються  ізогонами.  Виділяють також  магнітне нахилення,
яке  відповідає  куту  між  магнітними  силовими  лініями  та
горизонтальною  площиною.  Найбільше  нахилення
спостерігається  в  районах  магнітних  полюсів,  а  лінії,  які
з’єднують  на  карті  точки  з  однаковими  показниками  величин
нахилення називаються ізоклінами.

Природу  постійного  магнітного  поля  пов’язують  з  дією
складної  системи  електричних  струмів,  які  виникають  при
обертанні  Землі  та  турбулентної  конвекції  (переміщення)  в
рідкому зовнішньому ядрі. В даному випадку Земля відіграє роль
динамомашини,  в  якій  механічна  енергія  обертання  і
переміщення речовини в рідкому зовнішньому ядрі, що виступає
в  ролі  конвекційної  системи,  генерує  електричні  струми  та
зв’язаний з ними магнетизм.

Магнітне  поле  Землі  впливає  на  орієнтацію  в  гірських
породах  феромагнітних  мінералів  (магнетит,  титаноманетит,
ільменіт  та  інші).  Особливо  це  проявляється  в  магматичних
гірських породах.  Кристали  феромагнітних мінералів  в  процесі
застигання магми орієнтуються відповідно до напрямку силових
ліній  магнітного  поля.  Після  закінчення  кристалізації  порід
орієнтація  кристалів  зберігається.  Певна  орієнтація  кристалів
таких  мінералів  відбувається  і  в  процесі  утворення  осадових
порід.  Намагніченість  гірських  порід  ніби  накладається  на
загальне тло магнітного поля в результаті чого на поверхні Землі
виникають магнітні аномалії.

Магнітними  аномаліями  називають  відхилення  вектора
напруженості  магнітного  поля  від  його  нормального  напрямку.
Враховуючи, що різні породи намагнічені по різному, виділення
та вивчення аномалій дає можливість говорити про розміщення в
земних надрах тих або інших порід, що має велике значення при
уточнені геологічної будови територій, а також при прогнозуванні
та  пошуках  родовищ  корисних  копалин.  Магнітні  аномалії
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вивчаються з допомогою спеціальних приладів – магнітометрів,
які можна також встановлювати на літаках і космічних кораблях,
що значно розширює можливості застосування магнітометричних
досліджень.

В процесі проведення магнітометричної зйомки визначається
залишкова  намагніченість  порід  які  містять  феромагнітні
мінерали,  що  дозволяє  виявити  напрямок  магнітного  поля  на
момент їх утворення. Такі результати мають велике значення при
реконструкції  палеоумов породоутворення і  встановленні історії
геологічного  розвитку  територій.  Сьогодні  магнітометричні
дослідження є одним з провідних методів пошуків  металевих і
деяких неметалевих корисних копалин. 

Важлива  роль  в  геологічних  процесах  належить  також
тепловому режиму Землі. 

Тепловий  режим  нашої  планети  визначається  двома
джерелами  тепла.  Одним  з  них  служить  Сонце,  а  другим  є
внутрішня  енергія  Землі.  Земна  поверхня  отримує  теплову
енергію  від  Сонця  частина  якої  поглинається  атмосферою,
рослинністю  та  поверхневим  шаром  земної  кори,  а  частина
відбивається назад у світовий простір. Кількість отриманого від
Сонця  та  відбитого  Землею  тепла  залежить  від  географічної
широти.  Середньорічна  температура  у  кожній  півкулі
зменшується від екватора до полюсів. Прогрівання земної кори за
рахунок сонячної енергії поширюється на дуже незначну глибину,
яка  в  екваторіальних  широтах  не  перевищує  28-30  м,  а  в
приполярних – складає перші метри. На деякій  глибині в земній
корі  має  місце  так  званий  пояс  постійної  температури, яка
дорівнює середньорічній  температурі  даної  місцевості.  Глибина
розташування  цього  поясу  також  не  постійна  і  змінюється  в
залежності від географічної широти. В районі екватора вона може
складати  до  20-30  м,  а  з  наближенням  до  полюсів  поступово
зменшуватися до 1-2 м.

Нижче  поясу  постійних  температур  основним  джерелом
теплоти Землі є внутрішня енергія. Вже давно встановлено, що в
шахтах,  глибоких  колодязях  та  бурових  свердловинах
спостерігається постійне зростання температури з глибиною, що
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спричинено  тепловим  потоком  з  внутрішніх  частин  Землі.
Тепловий потік вимірюється в калоріях на квадратний сантиметр
за  секунду  (кал/см2.с).  Значення  показника  теплового  потоку  в
цілому для планети є змінною величиною. В межах континентів
ця  величина  знаходиться  в  інтервалі  0,9-1,2  мккал/см2.с,
збільшуючись  до  2-4  мккал/см2.с  в  гірських  областях.  Згідно  з
численними  даними,  її  середні  значення  становлять  1,4-1,5
мккал/см2.с.  Високі  теплові  потоки  спостерігаються  також  в
районах  проявлення  сучасного  вулканізму  –  в  середньому  3,6
мккал/см2.с,  а  також  у  таких  рифтових  зонах  як  озеро  Байкал
тепловий потік  якого змінюється від 1,2 до  3,4  мккал/см2.с.  На
значних просторах Світового океану величина теплового потоку
знаходиться  в  межах  1,1-1,2  мккал/см2.с,  зростаючи  в  районах
серединно-океанічних хребтів до 1,8-2,0 мккал/см2.с, а в окремих
місцях –  до  6,7-8,0  мккал/см2  с.  Така  неоднорідність  теплового
потоку  викликана,  вірогідно,  неоднорідністю  внутрішніх
процесів, які відбуваються в різних зонах планети.

Одним з  джерел внутрішньої  теплової  енергії  є  радіогенне
тепло,  спричинене  розпадом радіоактивних  елементів  таких  як
238U, 235U, 232Th, 40K та  інші.  Вважається  також,  що  другим
джерелом  внутрішньої  теплової  енергії  є  гравітаційна
диференціація  речовини,  яка  відбувається  здебільшого  на  межі
мантії  та  ядра.  Не  виключається  також  можливість,  що
додатковим джерелом внутрішнього тепла планети може бути так
зване припливне тертя, яке виникає при сповільненні обертання
Землі, спричиненому припливною її взаємодією з Місяцем та, в
меншій мірі, Сонцем.

Визначення  температури  в  геосферах  Землі  базується  на
різних  прямих  та  допоміжних  даних.  Найбільш  точні  дані
отримані для верхньої частини земної кори, розкритої шахтами та
буровими свердловинами до глибини 12,5 км. Вони свідчать про
систематичне підвищення температури  з глибиною.  Збільшення
температури в градусах Цельсія на одиницю глибини називають
геотермічним градієнтом, а інтервал глибини в метрах, на якому
температура підвищується на 1 °С, – геотермічною сходинкою. 
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Геотермічний градієнт і, відповідно, геотермічна сходинка в
різних місцях земної кулі різні і залежать від геологічної будови
земної кори в межах тої або іншої території, а також від характеру
теплопровідності гірських порід. Згідно з даними Б. Гутенберга,
межі коливань при цьому можуть відрізнятися майже у 25 разів і
більше. Наприклад, в штаті Орегон (США) геотермічний градієнт
складає  150  °С  на  1  км,  а  геотермічна  сходинка  6,67  м.
Найменший градієнт зареєстрований в Південній Африці де його
величина становить 6 °С на 1 км, геотермічна сходинка при цьому
рівна 167 м. В свердловині закладені на Кольському півострові в
геологічній будові якого беруть участь древні кристалічні породи,
на глибині 11 км температура складала біля 200 °С, що відповідає
геотермічній  сходинці  близько  20  м.  Середній  геотермічний
градієнт, який приймається як еталон, становить 30 °С на 1 км,
якому відповідає геотермічна сходинка 33 м.

Зазначений середній градієнт, мабуть, простежується лише до
деякої верхньої частини земної кори, а з глибиною він повинен
зменшуватися.  Про  це  свідчать  самі  прості  арифметичні
перерахунки. При постійній величині градієнта на глибині 100 км
повинна складати 3000 °С. Проте, це розходиться з фактичними
даними.  Саме  на  цих  глибинах  періодично  зароджуються
магматичні  осередки,  які  є  джерелом  лави  з  максимальною
температурою  1200-1250  °С.  Враховуючи  цей  своєрідний
термометр, можна вирахувати, що на глибині 100 км температура
не  перевищує  1300-1500  С,  інакше  породи  мантії  були  б
повністю розплавлені, а це заперечується вільним проходженням
в мантії  поперечних сейсмічних хвиль.  З  цього можна зробити
висновок, що середній геотермічний градієнт властивий лише для
відносно  невеликої  глибини  від  земної  поверхні  (20-30  км),  а
глибше його величина повинна зменшуватися.

Для  земної  кори  розрахунки  зміни  температур  з  глибиною
базуються,  головним  чином,  на  аналізі  показників  величини
теплового потоку, теплопровідності гірських порід, температури
лав  вулканів  тощо.  Для  глибоких  зон  мантії  та  ядра  такі  дані
відсутні і про їх температуру можна судити лише приблизно за
результатами  математичного  моделювання.  Допускається,  що
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нижче  астеносферного  шару  температура  закономірно  зростає
при  значному  зменшенні  геотермічного  градієнта  і  збільшенні
геотермічної  сходинки.  Враховуючи,  що  ядро  складається
головним чином з заліза,  були  проведені розрахунки плавлення
його  на  різних  глибинах  з  врахуванням  існуючих  там  тисків.
Отримані результати свідчать, що на межі нижньої мантії та ядра
температура повинна складати 3700 °С, а в перехідному шарі між
зовнішнім та внутрішнім ядрами – 4300 °С, відповідно в межах
внутрішнього  ядра  вона  повинна  бути  ще  вищою.  Враховуючи
зазначене  можна  припустити,  що  температура  в  ядрі  Землі
знаходиться в межах 4000-5000 °С.

Температура  і  тиск  в  середині  внутрішніх  геосфер  прямо
пов’язані з  агрегатним станом речовини, яка їх складає. Вище
зазначалось,  що  речовина  літосфери  знаходиться  у  твердому
кристалічному стані, оскільки температура при існуючих тисках
тут  не  досягає  точки  плавлення  (рис. 2.19).  Проте  сейсмологи
вказують  на  наявність  окремих  низькошвидкісних  лінз,  які
нагадують астеносферний шар в середині земної кори, і з якими
пов’язують корові магматичні процеси.

Речовина  мантії  Землі,  через  яку проходять  як  повздовжні,
так  і  поперечні  сейсмічні  хвилі,  знаходиться  в  ефективно-
твердому стані.  При цьому припускається,  що низи верхньої та
нижньої  мантії  складені  кристалічною  речовиною.  Проте
вважається, що у верхній частині верхньої мантії (астеносферний
шар),  яка  характеризується  зниженням  швидкостей  сейсмічних
хвиль, речовина може знаходитися в аморфному склоподібному
стані, а частина її (біля 10%) навіть у розплавленому. Перехід від
мантії  до  ядра  супроводжується  різким  зниженням  швидкості
поздовжніх  сейсмічних  хвиль,  а  поперечні  хвилі,  які
поширюються  тільки  у  твердому  середовищі,  тут  не
спостерігаються,  це  дає  можливість  припустити,  що  речовина
зовнішнього ядра знаходиться в рідкому стані, а внутрішнє ядро,
за непрямими даними, є твердим.
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Рис.  2.19.  Криві  температури  Землі  та  плавлення  речовини (за
Джекобсом)

1 – крива температури плавлення речовини; 2 – крива температури Землі;
3 – область плавлення.

Речовина Землі, незалежно від її фізичного стану (твердого,
рідкого,  газоподібного,  органічного)  складається  з  хімічних
елементів.  У  межах  літосфери  вони  утворюють  мінерали,  а
мінерали,  в  свою  чергу,  гірські  породи  і  корисні  копалини;  в
гідросфері – воду та різноманітні водні розчини; в атмосфері –
гази;  в  біосфері  –  органічні  сполуки  т.і.  Пізнання  хімічних
особливостей  кожної  з  геосфер  та  Землі  в  цілому  має  велике
фундаментальне  та  прикладне  значення.  Перше  полягає  в
прогнозуванні  геологічних  процесів  і  їх  наслідків,  а  друге  –  в
оцінці  перспектив  територій  на  пошуки  родовищ  корисних
копалин  (як  промислових  концентрацій  хімічних  елементів)  та
виявленню  хімічно  забруднених  (штучним  або  природним
шляхом)  і  небезпечних  для  життєдіяльності  людини  ділянок
земної поверхні, гідросфери або атмосфери.

Наші  знання  про  хімію  Землі,  про  взаємовідношення  в  її
межах  хімічних  елементів,  на  великий  жаль,  дуже  скупі  і
стосуються, здебільшого, біосфери та нижніх частин атмосфери.
Відомості  про  хімію  глибинних  горизонтів  планети  постійно
змінюються  в  залежності  від  ступеня  обґрунтованості  тих  чи
інших гіпотез виникнення та розвитку Землі.

Австрійський  геолог  В.М.Гольдшмідт, вважаючи,  що Земля
на початку свого існування знаходилась у розплавленому стані,
прирівняв процес її остигання до процесу, що відбувається при
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остиганні  рудного  розплаву  в  доменній  печі.  Тобто  знизу
накопичується метал, вище – більш легкі сульфіди, а ще вище –
легкі силікатні шлаки. Враховуючи також гіпотезу про утворення
Землі  з  метеоритів,  В.М.Гольдшмідт  прийшов до  висновку,  що
ядро планети і його оболонки за хімічним складом також повинні
бути  близькими  до  складу  метеоритів.  Такої  ж  думки
дотримувалися і послідовники Гольдшмідта, які на основі аналізу
складу  різних  метеоритів,  а  також  експериментальних
геохімічних і геофізичних даних дали оцінку валового хімічного
складу Землі (табл.2.4).

Таблиця 2.4.
Середній хімічний склад Землі

Еле-
менти

Хімічний склад, % :
за В.Рома-

Мурті і
Г.Холлі, 1970

за Р.Еанапасі і
Е.Андере, 1974

за
Дж.Смітом,

1970

за О.
Ферсманом,

1932
O 30,25 28,5 31,3 28,50
Fe 29,76 35,87 31,7 37,04
Mg 15,69 13,21 13,7 11,03
Si 14,72 14,34 15,1 14,47
S 4,17 1,84 2,91 1,44
Ni 1,65 2,04 1,72 2,96
Ca 1,64 1,93 2,28 1,38
Al 1,32 1,77 1,83 1,22
Na 0,30 — — 0,52

З  наведеної  таблиці  випливає,  що  до  найпоширеніших
хімічних елементів Землі належать O, Fe, Si і Mg, які складають
більше  91%  маси  Землі.  Друге  місце  за  кількісним  вмістом  у
земній речовині належить Ni, S та Al вони займають біля 7% маси
земної  кулі,  а  інші  елементи  періодичної  системи  Мендєлєєва
користуються підпорядкованим поширенням.

Згідно з сучасними уявленнями про хімічний склад Землі в
земній корі переважають оксиди кремнію та алюмінію, речовина
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верхньої  мантії  складена  здебільшого  силікатами  заліза  та
магнію, а в нижній переважають оксиди магнію та заліза. Ядро
планети, як це вже неодноразово зазначалось, складено залізом і
нікелем з незначними домішками сірки, кремнію та кисню.

Підводячи  підсумок  короткої  характеристики  будови  та
складу Землі, як єдиної природної системи, слід зазначити, що всі
охарактеризовані вище геосфери, незважаючи на різний фізичний
стан,  хімічні  та  інші  властивості,  знаходяться  в  постійній
взаємодії.  Процеси  та  явища,  які  відбуваються  в  межах  однієї
сфери, так або інакше спричинені “життєдіяльністю” інших або
впливають  на  їх  функціонування.  У  цьому  виражається  суть
єдності та взаємодії природних систем.

Запитання для самоконтролю
1. Яка будова Сонячної системи ?
2. Що таке метеорити, комети і астероїди ?
3. Які планети належать до планет-велитів ?
4. Які форма та розміри Землі ?
5. Які є зовнішні геосфери Землі ?
6. Яка внутрішня будова планети ?
7. Що таке межа Мохоровичича ?
8. Від чого залежить тепловий режим Землі ?
9. Що таке геотермічний градієнт і геотермічна сходинка ?
10. Що таке гравітаційне поле Землі і від чого воно залежить ?
11. Як змінюється хімічний склад Землі з глибиною ?
12. Який агрегатний стан речовини внутрішніх геосфер ? 
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РОЗДІЛ 3. РЕЧОВИННИЙ СКЛАД І БУДОВА ЗЕМНОЇ
КОРИ

Земна кора, як доступніша для вивчення з усіх геосфер Землі,
є  безпосереднім  об’єктом  геологічних  досліджень.  В  ній
сконцентровані  всі  види  мінеральної  сировини  необхідної  для
існування  людства,  в  зв’язку  з  чим  саме  ця  складова  нашої
планети  вивчена  найбільш повно  і  детально.  Окрім  того,  саме
земна кора  є основним середовищем техногенного навантаження
і з метою запобігання екологічної катастрофи необхідно всебічно
вивчити її склад, будову та закони розвитку.

3.1. Речовинний склад земної кори

Земна  кора  складена  різними  за  походженням  групами
гірських порід (магматичними, метаморфічними, осадовими), які,
в  свою  чергу,  складені  мінералами,  а  останні  хімічними
елементами.  Таким  чином,  виходячи  з  концепції  ієрархічної
організації  природної  речовини,  про  склад  земної  кори  можна
судити через послідовне вивчення хімічних елементів, мінералів і
гірських порід.
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3.1.1. Хімічний склад земної кори

Земна кора в хімічному відношенні з усіх внутрішніх геосфер
Землі вивчена найбільш детально. Але і в її межах достовірні дані
про  хімічний  склад  гірських  порід  отримані  лише  для  самої
верхньої, доступної  для спостережень частини материків, тобто
до глибини 10-15 км.

Перші  відомості  про хімічний  склад  земної  кори  належать
американському  вченому  Ф.  Кларку,  який  базуючись  на
результатах 6000 хімічних аналізів різних гірських порід у 1889
році вирахував і опублікував середні вмісти 50 основних хімічних
елементів  земної  кори.  Пізніше  ці  результати  уточнювалися
багатьма  вченими,  зокрема,  В.І.  Вернадським,  О.П.
Виноградовим,  Г.В.  Войткевичем,  О.Б.  Роновим,  Р.  Тейлером,
О.О.Ярошевським та  іншими,  які  не  тільки  суттєво  доповнили
знання про хімічний склад земної кори, але й за пропозицією О.Є.
Ферсмана ввели поняття кларків.

Кларк – це середній вміст хімічного елемента у земній корі.
Розрізняють  масові  (вагові),  атомні  та  об’ємні  кларки.  Масові
кларки – це середні масові вмісти елементів, виражені у відсотках
або  грамах  на  тону.  Атомні  кларки  відображають  процентну
кількість числа атомів, а об’ємні показують, який об’єм породи у
відсотках займає даний  елемент.

Найпоширенішими  хімічними  елементами  в  земній  корі,
кларки яких перевищують одиницю або близькі до неї, є кисень,
кремній,  алюміній,  залізо,  кальцій,  натрій,  магній,  калій  та
водень.  Вони  складають  більше  98%  земної  кори,  при  цьому
близько  80%  припадає  на  долю  кисню,  кремнію  та  алюмінію
(табл. 3.1).

Зазначені  вище  елементи  (окрім  водню),  а  також  вуглець,
фосфор, хлор та фтор є головними складовими гірських порід, у
зв’язку  з  чим  їх  називають  породоутворюючими,  або
петрогенними.  Елементи,  які  характеризуються  незначними
кларками,  утворюють групу  рідкісних або  розсіяних елементів.
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Окрім цього виділяють ще металогенні елементи, що складають,
головним  чином,  руди  металевих  корисних  копалин.  До  них
відносяться мідь, свинець, цинк, молібден, ртуть та інші. Проте,
існують також елементи, які в природі відіграють подвійну роль: з
однієї сторони вони можуть виступати як петрогенні, і входять до
основного складу гірських порід, а з другої – утворюють типові
сполуки  металів  як  рудогенні.  Прикладом їх  можуть  слугувати
залізо, марганець, алюміній та інші.

Таблиця 3.1.
Середній хімічний склад земної кори (хімічні елементи, %)

Елемен
ти

За Ф.В.
Кларком (1924)

За О.П.
Винаградовим

(1962)

За О.О.
Ярошевським

(1988)
O 49,52 49,13 47,90
Si 25,75 26,00 29,50
Аl 7,51 7,45 8,14
Fe 4,70 4,20 4,37
Mg 1,94 2,35 1,79
Ca 3,29 3,25 2,71
Na 2,64 2,40 2,01
K 2,40 2,35 2,40
H 0,88 0,15 0,16

Нерівномірність поширення хімічних елементів у земній корі
є  однією  з  особливостей  її  хімізму.  Це  також  знайшло
відображення в періодичній системі Д.І. Мендєлєєва. Так, кларки
перших 30 елементів системи (від водню до цинку), здебільшого,
складають  цілі  і  десяті  частки  відсотків,  кларки  ж  інших
елементів  лише  в  поодиноких  випадках  досягають  тисячних
часток відсотка.

Наочніше характер поширення хімічних елементів у земній
корі  виражається  напівлогарифмічною  кривою  О.Є.  Ферсмана
(рис. 3.1), де на осі абсцис показані порядкові номери елементів
періодичної системи, а на осі ординат – логарифми кларків. Як
видно з діаграми, значення кларків більшості елементів займають
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положення поблизу трендової  лінії.  Ці елементи відносяться до
елементів  з  нормальною поширеністю.  Вище  середньої  кривої
знаходяться  надлишкові елементи,  до  яких  відносяться
практично  всі  петрогенні,  а  нижче  цієї  кривої  розташовані
елементи, які  дістали назву  дефіцитних. Це – благородні гази,
берилій, гелій, селен, платиноїди, літій та інші.

Рис.  3.1.  Логарифми кларків  хімічних елементів  земної  кори  (за  О.Є.
Ферсманом)

Абсолютна  більшість  хімічних  елементів  являють  собою
групу атомів з різним масовим числом, але з однаковим зарядом,
тобто –  це  асоціації  ізотопів. В  земній  корі  існує  більше 360
ізотопів.  Окремі  хімічні  елементи  складаються  з  декількох
ізотопів. Наприклад, олово має десять ізотопів, ксенон – дев’ять,
кадмій і  телур  по вісім.  Такі  елементи називаються складними.
Існують також і прості хімічні елементи, які не мають ізотопів.
До  них  належать  залізо,  натрій,  фосфор,  ванадій,  марганець,
золото  та  інші,  всього  22.  Ізотопний  склад  складних  хімічних
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елементів залежить від їх  походження.  Так,  свинець,  до складу
якого входять чотири ізотопи (Pb204, Pb206, Pb207,Pb208), може бути
урановим,  як  продукт  розпаду  урану  з  ізотопом  Pb206,  або
торієвим з ізотопом Pb204 (продукт розпаду торію).

Помилковим було б вважати, що саме елементи з високими
кларками  утворюють  родовища  корисних  копалин.  В  даному
випадку  основна  роль  належить  не  кларковим  вмістам,  а
властивостям  того  або  іншого  елементу  утворювати  значні
концентрації.  Наприклад  такі  метали  як галій,  цезій,  берилій  з
високими  кларками  не  утворюють  самостійних  родовищ,  і
навпаки більш рідкісні  елементи,  такі  як  вісмут, ртуть,  золото,
срібло,  можуть  утворювати  промислові  концентрації.  Це
пояснюється  тим,  що  кларкові  вмісти  хімічних  елементів
залежать  від  будови  атомного  ядра,  а  властивість  елементів
утворювати промислові концентрації – від хімічних властивостей
атомів і стійкості зв’язків зовнішніх електронів. Тобто у здатності
атомів  віддавати  або  приєднувати  електрони  і,  таким  чином,
утворювати  сполуки.  Однією  з  форм  існування  таких  сполук
хімічних елементів є  мінерали, як наступний рівень організації
земної речовини.

3.1.2. Основні мінерали земної кори

Мінералами називаються  природні  хімічні  сполуки  або
окремі  хімічні  елементи,  які  утворилися  в  результаті  фізико-
хімічних  процесів,  що  відбуваються  в  земній  корі  та  на  її
поверхні. Більшість мінералів знаходяться у кристалічному стані,
тобто  утворюють  кристали,  і  лише  незначна  їх  кількість  –  в
аморфному (від грец.  “аморфос” – безформений).  Кристали, як
багатогранні  геометричні  тіла  бувають  самих  різноманітних
форм,  від  звичайних  правильних  кубів  до
дванадцятигранників(рис.  3.2).  За  ступенем  складності  будови
кристали  діляться  на  шість  груп,  або  систем,  які  називаються
сингоніями. Розрізняють  наступні  сингонії:  кубічну,
тетрагональну,  гексагональну  (яка  може  бути  поділена  на
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гексагональну та тригональну підсингонії), ромбічну, моноклінну
і триклінну.

Рис. 3.2. Форми кристалів

Форма кристалів залежить від закономірності розташування в
просторі  елементарних  часток  –  атомів,  іонів,  молекул.
Упорядковане  розташування  останніх  у  просторі  утворює
структуру кристалів, або їх  кристалічну (просторову)  гратку.
Характер  будови  кристалічної  гратки  залежить  від  фізико-
хімічних і термодинамічних умов формування мінералу. В різних
умовах з однієї і тієї ж  речовини можуть утворюватися різні за
формою  кристали.  Так,  наприклад,  кварц  при  високих
температурах кристалізується в гексагональній підсингонії, а при
низьких – в тригональній. Іншим прикладом можуть бути графіт і
алмаз,  які  складаються з одного й того ж хімічного елементу –
вуглецю.  Проте,  графіт  є  одним  з  м’яких  мінералів  і  утворює
таблитчасті  кристали  гексагональної  сингонії,  а  алмаз
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відноситься  до  кубічної  сингонії  і  є  найтвердішим  мінералом
земної кори. Така різниця фізичних властивостей двох мінералів
однакового  хімічного  складу,  спричинена,  насамперед,  різною
будовою  кристалічної  гратки  (рис.  3.3),  тобто  різним
розташуванням  у  просторі  атомів  одного  й  того  ж  хімічного
елементу, в даному випадку вуглецю.

Причиною  такого  явища,  коли  з  речовини  однакового
хімічного  складу  утворюються  різні  за  будовою  кристалічної
гратки, формою кристалів і фізичними властивостями мінерали, є
відмінність фізико-хімічних умов  їх формування,  а саме  явище
називається  поліморфізмом  (від  грец.  “поліморфоз” –
багатоформений).

В  кристалічних
гратках  кристалів
розташування
елементарних часток
і  характер  зв’язку
між  ними  в
паралельних
напрямках  однакові,
а  в  непаралельних
різні,  що  і
обумовлює  різні  їх
фізичні  властивості  (теплопровідність,  електропровідність,
твердість  тощо)  в  цих  напрямках.  Таке  явище  називається
анізотропією кристалічної речовини. В аморфних твердих тілах,
які  характеризуються  безладним  неупорядкованим
розташуванням  елементарних  часток  усі  фізичні  властивості  в
усіх  напрямках  однакові.  Такі  аморфні  мінерали  називають
ізотропними.

В природі мінерали можуть зустрічатися у вигляді окремих
кристалів,  їх  закономірних зростків (двійників) або утворювати
скупчення  мінеральних  зерен,  які  називаються  мінеральними
агрегатами.

Окремі  ізольовані  кристали  та  їх  двійники  утворюються  в
сприятливих  для  росту  умовах.  Форма  та  розміри  кристалів
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можуть  бути  найрізноманітнішими  і  відображають,  як  склад  і
внутрішню будову самого мінералу, так і умови його утворення.

Мінеральні агрегати утворюють друзи,  секреції,  мигдалини,
жеоди,  конкреції  (рис.  3.4),  ооліти,  сталактити  та  сталагміти.
Друзи – це скупчення кристалів, які приросли до стінки печери
або  тріщини.  Секреції  утворюються  в  результаті  поступового
заповнення  закритих  порожнин  мінеральною  речовиною,  яка
відкладається  на  їх  стінках.  Вони  характеризуються
концентричною  будовою,  яка  відображає  стадійність  їх
формування.  Великі  секреції  називаються  жеодами, а  дрібні,
розміром до 1,0-1,5 см, що утворилися при застиганні лави під
водою – мигдалинами.

Конкреції  – це тіла відносно правильної  сферичної  форми,
які утворюються в результаті концентрації мінеральної речовини
навколо  якого-небудь  центру  кристалізації  і  характеризуються
концентричною  або  радіально-променевою  будовою.  Дрібні
сферичні  утворення  концентричної  будови  називаються
оолітами.  Вони  утворюються  в  результаті  кристалізації
мінеральної речовини в рухомому водному середовищі.

В  результаті  просочування  підземних  вод  збагачених
мінеральними  речовинами  на  поверхні  порожнин,  здебільшого
печер,  також  відбувається  кристалізація  речовини  у  вигляді
різноманітних  натічних  утворень  серед  яких  найбільш
поширеними  є  сталактити  та  сталагміти.  Сталактити  –  це
бурулькоподібні  тіла  які  звисають  зі  склепінь  печер,  а
сталагміти – ростуть догори з дна печер назустріч сталактитам.

В  природі  найпоширенішими  є  мінеральні  агрегати
кристалічної,  аморфної  або  прихованокристалічної  будови,  які
складають  товщі  порід.  Вони  утворюються  при  майже
одночасному  випаданню  з  розчинів  або  розплавів  численних
мінеральних часточок (зерен). У кристалічних агрегатах мінерали
знаходяться  в  кристалічному  стані,  але  їх  зерна  мають
неправильну форму. В залежності  від умов кристалізації розмір
зерен  змінюється  від  великих,  при  повільній  кристалізації,  до
тонкозернистих,  коли  процес  кристалізації  відбувається  дуже
швидко.  В  жилах  кристалічні  агрегати  здебільшого
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характеризуються масивною будовою, і окремі зерна, практично,
не розрізняються.

Аморфні  мінеральні  агрегати  –  це  однорідні  щільні  або
землисті  маси  з  характерним  матовим,  восковим  або  слабким
жирним блиском. Зовні на них дуже схожі прихованокристалічні
агрегати і розрізнити їх можна тільки мікроскопічно. Це колоїдні
системи, які складаються з тонкодисперсних кристалічних часток.

         
а б

                     
в г

Рис. 3.4. Мінеральні агрегати.
а – друза кристалів кварцу; б – секреція складена з агату та халцедону; в –

жеода  складена з зерен кварцу і халцедону; г – конкреція марказиту.

В  природі  трапляються  також  мінеральні  утворення,  які
складають  не  характерні  для  них  форми.  Це  так  звані
псевдоморфози  (від  грец.  “псевдо”  –  обманливий).  Вони
утворюються  при  хімічних  змінах,  або  при  заміщенні  раніше
існуючих мінералів новими, а також при заповненні порожнин,
що  утворилися  в  результаті  вилуговування  яких-небудь
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мінеральних   або  органічних  включень.  Як  приклади  можна
навести псевдоморфози лімоніту по піриту, коли кубічні кристали
піриту в результаті певних хімічних перетворень перетворюються
в  прихованокристалічний  лімоніт  із  збереженням  форми
кристалів, або заміщення опалом деревини.

Внутрішня будова мінералів і хімічний склад зумовлюють їх
фізичні  властивості,  які  лежать  в  основі  всіх  мінералогічних
методів досліджень і є першочерговими ознаками при діагностиці
(визначенні)  мінералів.  Загалом  фізичні  властивості  мінералів
можна розділити на три групи: морфологічні, що характеризують
геометричну форму кристалів і, як зазначалось вище, серед яких
розрізняють  шість  сингоній  –  кубічну,  тетрагональну,
гексагональну,  ромбічну,  моноклінну  і  триклінну;  оптичні,  що
включають колір мінералу, забарвлення його порошку, прозорість
мінералу  та  полиск;  і  механічні, до  яких  належать  злам,
спайність, і твердість мінералу.

За  цими  властивостями  проводиться  макроскопічне
визначення мінералів і найбільш об’єктивною діагностика є коли
вона проводиться шляхом визначення всіх властивостей.

Колір мінералів  залежить  від  їх  хімічного  складу,  як
основного,  так  і  домішок,  структури,  механічних  домішок,  а
також внутрішньої неоднорідності. В зв’язку з цим один і той же
мінерал  може  мати  різне  забарвлення,  а  різні  мінерали  –
однаковий колір. Колір мінералу також може змінюватись завдяки
інтерференції  світла  на  поверхні  кристалів.  Таке  явище
називається  ізизацією і проявляється у вигляді різнокольорових
плям на гранях мінералу.

Для непрозорих і густозабарвлених напівпрозорих мінералів
важливою діагностичною ознакою є колір порошку мінералу. Він
може бути таким самим як і колір мінералу, а може і відрізнятися.
Для  визначення  кольору  порошку  застосовують  фарфорову
пластинку,  яка  називається  бісквіт.  При  проведенні  такою
пластинкою  по  шорсткуватій  поверхні  мінералу  на  ній
залишається риска, колір якої відповідає кольору порошку.

Прозорість,  яка  характеризується  властивістю  мінералу
пропускати промені світла, залежить від будови та однорідності
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мінеральних скупчень. За цією ознакою мінерали поділяються на
прозорі, що пропускають світло як звичайне скло; непрозорі, які
не  пропускають  світла;  напівпрозорі  або  такі  що  просвічують
подібно до матового скла;  такі,  що просвічують  лише в тонкій
пластинці.

Полиск залежить від показника заломлення променів світла в
мінералі  та  від  здатності  їх  відбивати.  Розрізняють  мінерали  з
металевим полиском, до яких відносяться здебільшого непрозорі
мінерали  з  темнозабарвленою рискою;  полиск металоїдний або
напівметалевий,  який  нагадує  полиск  потемнілого  металу;
алмазний,  скляний,  жирний,  перламутровий,  шовковистий,
восковий та матовий полиски.

Злам визначається характером поверхні по якій розколюється
мінерал. Вона може нагадувати поверхню ребристої черепашки,
тоді  говорять  про  раковистий  злам;  може  бути  нерівною  –
нерівний  злам;  може  нагадувати  скалки  –  скалкуватий  або
голчастий  злам.  Для  дрібнозернистих  агрегатів  здебільшого
характерний землистий злам.

Спайність –  це  властивість  кристалічних  мінералів
розколюватися по рівних поверхнях, що називаються площинами
спайності,  які  відповідають  напрямкам  найменшого  зчеплення
часток у кристалічній структурі мінералу. В залежності від того
наскільки  легко  відбувається  розщеплення  мінералу  виділяють
такі  ступені  спайності  –  дуже  досконала,  коли  мінерал  легко
розщеплюється  на  тонкі  пластинки;  досконала,  якщо
розщеплення мінералу на тонкі пластинки відбувається під дією
певної  сили,  наприклад удару;  середня,  коли при ударі  мінерал
розколюється  як  по  площинах  так  і  нерівному  зламу;
недосконала, якщо на фоні нерівного зламу рідко спостерігаються
сколи по площинах; дуже недосконала, коли завжди утворюється
нерівний або раковистий злам. Спайність може бути вираженою в
одному, двох, трьох і, рідко, чотирьох напрямках.

Твердість – це властивість мінералу протистояти зовнішній
механічній  дії.  Здебільшого  при  діагностиці  мінералів
визначається  відносна  твердість  мінералу шляхом застосування
еталонної  шкали  твердості,  яка  одержала  назву  шкали  Мооса.
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Така “шкала твердості” включає десять мінералів, розташованих
в порядку збільшення їх твердості (табл. 3.2).

Для  визначення  твердості  мінералів  можна  також
використовувати  підручні  предмети,  твердість  яких  близька  до
твердості мінералів – еталонів. Так, твердістю 1 володіє грифель
м’якого олівця; 2-2,5 – ніготь, 4 – металевий цвях, 5 – скло, 5,5-6 –
сталевий ніж, або голка.

Таблиця 3.2.
Шкала твердості

Мінерал Твердість
Тальк 1
Гіпс 2

Кальцит 3
Флюорит 4
Апатит 5

Ортоклаз 6
Кварц 7
Топаз 8

Корунд 9
Алмаз 10

Сьогодні відомі понад 2500 природних мінералів, але тільки
близько 50 з них є найпоширенішими і утворюють практично всі
гірські  породи  земної  кори.  Такі  мінерали  називаються
породоутворюючими.  Інші  мінерали  в  гірських  породах
зустрічаються  у  незначних  кількостях  і  їх  називають
акцесорними  мінералами  (від  латин.  “акцессоріус”  –
додатковий). 

Сучасна  класифікація  мінералів грантується  на  їх
хімічному  складі,  кристалічній  структурі  та  генезисі,  тобто
походженні.  До  найпоширеніших  породоутворюючих  мінералів
належать  мінерали  наступних  класів:  самородних  елементів,
сульфідів,  галоїдних сполук,  оксидів та  гідроксидів,  карбонатів,
сульфатів, фосфатів і силікатів.
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Клас  самородних елементів об’єднує близько 45 мінералів,
складених  з  одного  хімічного  елементу.  Це  такі  мінерали  як
самородне золото Au, срібло Ag, мідь Cu, платина Pl, графіт C,
алмаз C, сірка S та інші. Вони складають не більше 0,1 вагового
% земної кори, а найпоширенішими серед них є графіт та сірка.

Клас  сульфідів об’єднує  мінерали  які  є  сполуками  різних
елементів  з  сіркою.  Вони,  як  самородні  елементи,  займають
підпорядковане положення в будові  земної кори, але включають
низку  важливих  рудоутворюючих  мінералів.  Найбільш
поширеними  серед  них  є:  пірит (сірчаний  колчедан)  FeS2,
халькопірит (мідний  колчедан)  CuFeS2,  галеніт (свинцевий
полиск)  PbS,  сфалерит (цинкова  обманка)  ZnS,  молібденіт
(молібденовий  полиск)  MoS2 і  кіновар (з  арабської  “кров
дракона”) HgS та інші.

До класу  галоїдних сполук належать мінерали, які є солями
фтористо-,  бромисто-,  хлористо-  та  йодистоводневих  кислот.
Найпоширенішими серед них є хлористі і фтористі сполуки, такі
як  галіт (кухонна  сіль)  NaCl,  сільвін KCl,  карналіт
MgCl2KCl∙6H2O і флюорит (плавиковий шпат) CaF2.

Клас  оксидів  і  гідроксидів об’єднує  мінерали,  представлені
сполуками  різних  елементів  з  киснем  (оксиди)  і  з  киснем  та
гідроксильною групою  ОН (гідроксиди).  Мінерали  цього класу
діляться  на  дві  групи:  оксиди  та  гідроксиди  кремнію  (група
кварцу) і оксиди та гідроксиди металів. Найпоширенішим серед
мінералів  даного  класу  є  кварц SiO2.  Він  складає  близько  12
вагових % земної кори і входить до складу майже всіх генетичних
типів  гірських  порід.  Гідроксид  кремнію  представлений
мінералом, який називається опал (SiO2∙nH2O). 

Найпоширенішими  і  основними  рудоутворюючими
мінералами оксидів і гідроксидів металів є магнетит (магнітний
залізняк)  FeFe2O4,  гематит  (залізний  полиск,  або  червоний
залізняк)  Fe2O3,  корунд  Al2O3,  хроміт (хромітовий  залізняк)
FeCr2O4,  уранініт (чорний діоксид  урану)  UO2,  лімоніт (бурий
залізняк)  Fe2O3∙nH2O,  який  являє  собою  мінеральний  агрегат
близьких  за  складом мінералів  гетиту  FeOOH та  гідрогетиту
FeОOH∙nH2O, гібсит Al(OH)3, діаспор AlO(OH) та інші.
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Найпоширенішими  в  земній  корі  мінералами  класу
карбонатів  є  кальцит  (вапнистий  шпат)  CaCO3,  прозорий
різновид  якого  називається  ісландським  шпатом,  доломіт
CaMg(CO3)2, сидерит (залізний шпат) FeCO3 і магнезит MgCO3.

Серед  мінералів  класу  фосфатів найбільше  практичне
значення мають  апатит Ca5(F,Cl)[PO4]3 та близький до нього за
хімічним  складом  прихованокристалічний  фосфат  кальцію  -–
фосфорит.

Клас  сульфатів об’єднує  мінерали,  які  є  солями  сірчаної
кислоти. Найпоширенішими з них є  гіпс  CaSO4∙2H2O,  ангідрит,
(безводний сульфат кальцію) CaSO4,  мірабіліт (глауберова сіль)
Na2SO4∙10H2O барит (важкий шпат) BaSO4.

Найпоширенішими в земній корі є мінерали класу силікатів.
Вони складають близько 90 вагових % кори та входять до складу
гірських порід усіх типів. Це дуже складні за хімічним складом та
внутрішньою  будовою  мінерали.  В  основі  кристалічної  гратки
всіх  силікатів  лежить  іонна  чотирьохвалентна  група  SiO4,  яка
утворює  геометричну  фігуру,  що  називається  тетраедром  (від
грец.  “тетра”  –  чотири і  “гедра”  –  грань).  Різноманітне
поєднання  таких  тетраедрів  (рис.  3.5.)  зумовлює  структуру
силікатів.  За  характером  будови  внутрішньої  структури  всі
силікати  діляться  на  острівні,  кільцеві,  ланцюжкові,  стрічкові,
шаруваті та каркасні.

Острівні  силікати  –  це  мінерали  структура  яких
представлена ізольованими тетраедрами [SiO4] з приєднаними до
них  іонами  інших  елементів.  Найпоширенішим  мінералом
силікатів цієї групи є олівін (Mg, Fe)2[SiO4]. 

Кільцеві  силікати  вирізняються  тим,  що  в  них
кремнекисневі  тетраедри  з’єднюючись  між  собою  утворюють
кільця. Характерними їх представниками є  берил Be3Al2[Si6O18] і
кордієрит (Mg Fe2)Al3[Si5AlO18].

Ланцюжкові силікати – це мінерали структура яких нагадує
низку безперервних  ланцюжків  тетраедрів.  До  них  відноситься
група  піроксенів серед  яких  найпоширенішими  мінералами  є
гіперстен (Mg,Fe)2[Si2O6],  авгіт  (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+)
[(Si,Al2O6] і діопсид CaMg[Si2O6].
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У  стрічкових  силікатах  кремнекисневі  тетраедри
утворюють відокремлені стрічки, або смужки завдяки поєднання
ланцюжків.  До  них  відносить  група  амфіболів,  характерною
особливістю яких є дуже складний та мінливий хімічний склад.
Найпоширенішим  мінералом  цієї  групи  є  рогова  обманка
(Ca,Na)2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)(OH)2[(Al,Si)4O11]2.

Рис. 3.5. Типи з’єднання кремнекисневих тетраедрів
а – кремнекисневий тетраедр;  б – подвійний тетраедр; в – кільце з трьох

тетраедрів; г  - кільце з чотирьох тетраедрів; д – кільце з шести тетраедрів;
е – ланцюжок; є – стрічка; ж – лист; з – каркас.
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Шаруваті,  або  листові,  силікати  об’єднують  групу
мінералів, структура яких зумовлена поєднанням стрічок у один
безперервний  шар.  Серед  них  найважливішими
породоутворюючими мінералами є  слюди. Найпоширенішими з
них є мусковіт KAl2(OH)2[AlSi3O10] – калієва безбарвна слюда та
її дрібнолускувата відміна – серицит з характерним шовковистим
полиском, і біотит K(Mg,Fe)3(OH,F)2[AlSi3O10] – чорна залізисто-
магнезіальна слюда. До цієї групи відносяться також  серпентин
Mg6(OH)8[Si4O10], тальк Mg3(OH)2[Si4O10] і хлорити, які належать
до алюмосилікатів Mg і Fe складного мінливого складу.

До шарових силікатів  відносяться також глинисті  мінерали,
які  містять  гідроксильну  групу  і  нерідко,  кристалізаційну  та
адсорбовану  воду.  Вони  утворюються,  здебільшого,  при
вивітрюванні  магматичних  і  метаморфічних  гірських  порід,  до
складу яких входять польові шпати та слюди. Найпоширенішими
серед  них  є  каолініт  Al4(OH)8[Si4O10],  галуазит
Al4(OH)8[Si4O10∙4H2O],  монтморилоніт (Mg3,Al2)[Si4O10]
(OH)2∙nH2O,  нонтроніт або  феримонтморилоніт  (Fe,Al2)[Si4O10]
(OH)2∙nH2O  і  бейделіт  Al2[Si4O10](OH)2∙nH2O.  Монтморилоніт,
бейделіт, нонтроніт  та  їх  відміни  складають  монтморилонітову
групу мінерали якої характерні для кори вивітрювання, а також
для ґрунтів.

Гідрослюди – це, свого роду, змінені слюди які є проміжними
між  слюдами  та  монтморилонітом.  До  них  відносяться
гідромусковіт і  гідробіотит, котрі  збагачені  H2O,  OH,  H3O.
Хімічний склад гідрослюд дуже мінливий і може бути виражений
типовою формулою (K,H3O)Al2[(Al,Si)4O10](OH)2∙nH2O.

Найпоширенішим  мінералом  групи  листових  силікатів  є
глауконіт  -  водний  алюмосилікат  (K,Fe,Al)K(Fe,Al,Mg)3(OH)2

[Al,Si3O10]∙nH2O.
Каркасні  силікати  об’єднують  найбільш  важливу  групу

породоутворюючих  мінералів,  до  яких  відносяться  польові
шпати. В них кремнекисневі тетраедри з’єднані між собою всіма
чотирма  вершинами,  утворюючи,  таким  чином,  своєрідний
каркас.
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Польові  шпати  є  одними  з  найпоширеніших  мінералів  у
земній корі, вони складають близько 50% її маси. Серед мінералів
цієї групи виділяються калієво-натрієві польові шпати і вапнисто-
натрієві,  або  плагіоклази.  Серед  перших  найпоширенішим  є
ортоклаз K[AlSi3O8].  Плагіоклази  представлені  безперервним
рядом ізоморфних  мінералів  крайніми  членами  якого  є  альбіт
Na[AlSi3O8] і анортит Ca[Al2Si2O8]. Всі проміжні мінерали цього
ряду  (олігоклаз,  андезин,  лабрадор  і  бітовніт)  являють  собою
своєрідне  поєднання  в  різних  співвідношеннях  альбітових  та
анортитових  молекул.  При  цьому  спостерігається  зменшення
вмісту в них оксиду кремнію, від альбіту, де він становить 68,8%,
до анортиту – 43,28%. У зв’язку з цим плагіоклази поділяються на
кислі, до яких відносяться альбіт і олігоклаз, середні – андезин і
лабрадор, і основні – бітовніт і анортит.

До  каркасних  силікатів  належать  також  і  мінерали  групи
фельдшпатоїдів, які складаються з тих самих хімічних елементів
що  і  польові  шпати,  але  містять  менше  оксиду  кремнію.
Найпоширенішим  серед  мінералів  цієї  групи  є  нефелін
Na[AlSiO4].

Геологічною практикою встановлено, що в природі, особливо
в  рудних  родовищах,  поряд  утворюються  декілька  мінералів.
Наприклад, кварц і золото на золоторудних родовищах, сфалерит,
галеніт, халькопірит, руди срібла на поліметалічних родовищах,
алмази  і  піроп  (залізисто-глиноземистий  гранат)  на  родовищах
алмазів.  Це  дозволило  встановити  природні  закономірності
групування  мінералів,  які  дістали  назву  мінеральних
парагенезисів  (термін  “парагенезис”  означає сумісне утворення
та знаходження).

Мінеральний парагенезис – це два або більше мінералів які
утворились у близьких умовах і  так само, як декілька хімічних
елементів  складають  мінерал,  група,  або парагенезис  мінералів
утворюють гірські породи.

3.1.3. Гірські породи
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Гірські  породи – це природні  мінеральні  агрегати певного
складу  та  будови,  які  утворюються  в  земній  корі  або  на  її
поверхні  в  результаті  різноманітних  геологічних  процесів.
Породи,  які  складаються  з  одного  мінералу  називаються
мономінеральними (від  грец. “моно”  –  один).  Якщо  в  будові
породи  беруть  участь  декілька  мінералів  вона  називаються
полімінеральною (від грец. “полі”- багато).

Будова  гірських  порід  характеризується  структурою  і
текстурою. Під  структурою розуміють особливості внутрішньої
будови  гірської  породи,  яка  визначається  станом  мінеральної
речовини (кристалічна,  аморфна,  уламкова),  розміром і формою
мінеральних  зерен  та  їх  взаємовідношеннями.  Якщо  порода
повністю  складена  з  кристалічних  зерен,  виділяють
повнокристалічну структуру. Якщо в будові  породи переважає
нерозкристалізована  маса,  говорять  про  аморфну структуру.
Якщо в аморфній масі знаходяться вкраплені кристалічні зерна,
структуру  називають  порфіровою. У  випадку,  якщо  крупні
кристалічні  зерна  вкраплені  в  більш дрібнозернисту, але  також
кристалічну  масу,  виділяють  порфіровидну структуру.  Якщо
порода складена уламками мінералів, або інших порід говорять,
що вона має уламкову структуру.

В  залежності  від  розмірів  зерен  і  уламків  кристалічна  і
уламкова структури поділяються на: крупнозернисту, з розміром
зерен у поперечнику більше ніж 5 мм; середньозернисту – від 5
до 2  мм;  дрібнозернисту –  менше  2  мм.  У тих випадках  коли
порода  складена  з  дуже  дрібних  непомітних  для  ока  зерен,
структуру називають афанітовою, або прихованокристалічною.
Якщо порода складена відносно однаковими за розміром зернами
говорять про  рівномірнозернисту структуру,  а в протилежному
випадку – про нерівномірнозернисту.

Під  текстурою розуміють взаємне розташування в просторі
кристалічних  зерен  і  уламків  які  складають  породу,  тобто
текстура також відображає характер внутрішньої будови породи.
Виділяють щільну, пористу, масивну, шарувату, сланцювату та
інші текстури.
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За походженням гірські породи поділяються на три основні
петрогенетичні  надгрупи:  магматичні,  які  утворюються  в
результаті застигання в земній корі, або на її поверхні силікатного
розплаву – магми та лави;  осадові, що формуються на поверхні
земної  кори  в  результаті  діяльності  різноманітних  природних
процесів  і  явищ;  метаморфічні,  які  є  продуктом  переробки  в
глибинних умовах вже існуючих магматичних, осадових, а також
метаморфічних  порід  під  впливом  високих  тисків,  температур,
різноманітних  рідких  і  газоподібних  флюїдів,  що  надходять  з
надр Землі.

3.1.3.1. Магматичні гірські породи
Магматичні  гірські  породи  залежно  від  хімічного складу і,

перш за все, вмісту оксиду кремнію поділяються на чотири групи:
ультраосновні, у яких вміст SiO2 не перевищує 45%;  основні, з
вмістом SiO2 45-52%, середні, де вміст SiO2 коливається в межах
52-65%,  і  кислі,  в  яких  кількість  оксиду  кремнію більше  65%
(табл.3.3).

Таблиця 3.3.
Класифікація магматичних гірських порід

Хімічний тип
породи за
вмістом
SiO2,%

Інтрузивні породи Ефузивні породи
Головні

породоутворюючі
мінерали

абісальні
(глибинні)

гіпабісальні
(приповерхневі)

кайнотипні
(незмінені)

Палеотипні
(змінені)

Ультраосновні
(‹45%)

Дуніт,
перидотит,
піроксеніт,

горнблендит

Кімберліт
Коматіїт,
пікрит

Олівін, піроксени,
рідко біотит, рогова

обманка

Основні (45-
52%)

Габро
Габро-порфірит,

діабаз
Базальт

Базальтовий
порфірит

Основні
плагіоклази,

піроксени, рідко
олівін, біотит, 

обманка
Середні (52-

65%
Діорит Діорит-порфір Андезит Андезитовий

порфірит
Середні плагіоклази,
калієвий польовий
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Хімічний тип
породи за
вмістом
SiO2,%

Інтрузивні породи Ефузивні породи Головні
породоутворюючі

мінерали
абісальні

(глибинні)
гіпабісальні

(приповерхневі)
кайнотипні
(незмінені)

Палеотипні
(змінені)

шпат, рогова
обманка, рідко

піроксени, біотит
Сієніт Сієніт-порфір Трахіт

Трахітовий
порфірит

Кислі (›65%)

Граніт
Граніт-порфір,
апліт, пегматит

Ліпарит
(ріоліт) Ліпаритовий

порфір
(кварцевий

порфір

Кварц, кислі
плагіоклази,калієвий

польовий шпат,
біотит, рідко

мусковіт, рогова
обманка, піроксени

Гранодіорит-
порфір

Дацит
Дацитовий
порфірит

Лужні
(близько 55%,
підвищений
вміст K2O,

Na2O)

Нефеліновий
сієніт

Нефелін-
сієнітові

порфірити і
пегматити

Фоноліт
Фонолітовий

порфір

Калієвий польовий
шпат, лужні
піроксени і
амфіболи

Породоутворюючими  мінералами  магматичних  порід  є
мінерали  класу  силікатів.  Це  кварц,  польові  шпати,  слюди,
амфіболи, піроксени,  які  в сумі  складають близько 93% об’єму
порід. У підпорядкованих кількостях (до 1%) тут присутні олівін,
фельдшпатоїди  та  мінерали  інших  класів.  Якщо  врахувати
хімічний склад зазначених мінералів, неважко здогадатися, що в
ультраосновних і основних породах будуть переважати піроксени
та  олівін,  які  характеризуються  низьким  вмістом  кремнезему  і
темним забарвленням, у зв’язку з чим для порід цих груп властиві
темні  кольори.  В  складі  кислих  і  середніх  порід  переважають
кварц та польові шпати, що зумовлює їх світле забарвлення. Ця ж
закономірність лежить також в основі збільшення щільності порід
від кислих, де її величина складає 2,58 г/см3, до ультраосновних,
щільність яких досягає 3,4 г/см3.

Залежно від умов  при яких відбувається застигання магми,
магматичні  породи  діляться  на  дві  групи:  інтрузивні,  які
утворилися  при застиганні  магми  на  глибині,  та  ефузивні, або
вулканічні,  формування  яких  відбувалося  шляхом  застигання
магми, що вилилися на земну поверхню і перетворилася на лаву.
Різні фізико-хімічні умови застигання магми на глибині та лави
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на поверхні земної кори є основною причиною утворення різних
за  складом  і  структурно-текстурними  особливостями  порід,
навіть у тому випадку, якщо склад первинної речовини (магми)
однаковий, але найбільш чітко це виражається в структурах порід.
На  глибині  при  повільному  застиганні  магми  в  умовах
поступового  зниження  температури,  в  присутності  летких
компонентів, які  сприяють кристалізації,  утворюються породи з
повнокристалічною структурою. При цьому розміри мінеральних
зерен  залежать  від  фізичних  і  хімічних  властивостей  магми,
режиму  охолодження  і  швидкості  кристалізації.  Коли  магма
виливається  на  поверхню,  де  перетворюється  на  лаву,  вона
потрапляє в інші фізико-хімічні умови. Різко падає температура і
тиск, втрачаються розчинені в ній гази, що зумовлює її застигання
у вигляді аморфної маси з характерною склуватою структурою,
або  ж  утворюється  мікрокристалічна  маса  з  афанітовою
структурою. Для ефузивних порід характерна також і порфірова
структура,  зумовлена  утворенням  у  різний  час  і  при  різних
умовах основної некристалічної маси і порфірових вкраплень.

Інтрузивні породи, здебільшого характеризуються масивною
текстурою  для  якої  властива  відсутність  впорядкованого
орієнтування  зерен  мінералів.  Проте  можливе  утворення
орієнтованих  текстур,  які  відображають  рух  магми  в  процесі
застигання,  а  також  можуть  бути  результатом  її  гравітаційної
диференціації.  У  ефузивних  породах  орієнтовані  текстури
зустрічаються  частіше.  Під  час  переміщення  лави  в  ній
відбувається  впорядкування  розташування  мінеральних  зерен,
струменів  скла і  порожнин,  що сприяє утворенню флюїдальної
кулястої  текстури.  Для  ефузивних  порід  характерна  також
пориста текстура, зумовлена виділенням з лави при її застиганні
різноманітних газів.

Найпоширенішими в земній корі серед магматичних порід є
кислі породи,  складені кварцем, польовими шпатами, біотитом,
роговою  обманкою  та,  рідко,  піроксенами.  Найбільш  широким
розвитком з них користуються інтрузивні граніти та гранодіорити
і їх ефузивні аналоги – ліпарити (ріоліти) і дацити.
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Граніти  –  це  глибинні  породи,  для  яких  характерна
повнокристалічна, здебільшого середньозерниста, рідше крупно-
і дрібнозерниста, структура. Їх породоутворюючими мінералами є
кварц  (25-35  об’ємн.%),  калієві  польові  шпати  (35-40%),  кислі
плагіоклази  (20-25%)  і  темнобарвні  мінерали  –  біотит,  який  в
окремих  відмінах  гранітів  заміщується  мусковітом,  рогова
обманка  і,  рідко  –  піроксени.  Якщо  вміст  кварцу  в  породі  не
перевищує 15-25%, а з польових шпатів переважають плагіоклази
і  збільшується  кількість  темнобарвних  мінералів  (особливо
рогової обманки), вона називається гранодіоритом.

Ліпарити характеризуються  порфіровою структурою,  де  на
тлі  світлої,  здебільшого  склуватої,  рідше  афанітової  основної
маси,  виділяються  вкраплення  кристалічних  зерен  польових
шпатів, плагіоклазів, кварцу і дуже рідко темнобарвних мінералів
(рогової обманки або піроксенів).

Дацити за складом і характером будови подібні до ліпаритів
але  відрізняються  тим,  що серед вкраплень переважають  зерна
кислих плагіоклазів.

Кислі  породи зі  склуватою структурою,  які  являють  собою
однорідну  аморфну  масу  сірого,  до  чорного,  іноді  з  буро-
червоним  відтінком  забарвлення  і  з  вмістом  води  до  1%
називаються  обсидіанами,  а  аналогічні  за  складом  та  будовою
породи, але з вмістом води 6-10% –  пехштейнами.  Для перших
характерний скляний блиск і раковистий злам, а у других блиск
смоляний.  Якщо  склувата  порода  має  пористу  текстуру,  вона
називається  пемзою.  Характерною  властивістю  пемзи,  окрім
високої пористості, є дуже низька її щільність – вона плаває на
воді.

Найхарактернішими представниками групи  середніх порід  є
діорити і андезити.

Діорити  – це  інтрузивні  породи  з  характерною
повнокристалічною структурою і вмістом світлих мінералів 65-70
об’ємн.%. Світло-сіре, зеленувато-сіре забарвлення породі надає
середній  плагіоклаз,  який  є  основним  породоутврюючим
мінералом.  В  незначних  кількостях  присутні  також  кварц  і
ортоклаз.  З  темнобарвних мінералів переважає рогова  обманка,
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присутні також біотит і, рідко, піроксени. Якщо кількість кварцу в
такій породі становить 5-15% її називають кварцовим діоритом. 

Андезити  –  це  ефузивні  аналоги  діоритів.  Вони
характеризуються  порфіровою  структурою,  де  на  тлі  основної
прихованокристалічної  або  дуже  дрібнозернистої  маси,  яка
містить  вулканічне  скло,  виділяються  світло-сірі  вкраплення
плагіоклазів  і  чорні  –  рогової  обманки  та  піроксенів.  Для
андезитів здебільшого характерні пориста або масивна текстури.

Головними породоутворюючими мінералами основних порід
є  піроксени  і  основні  плагіоклази  в  тісному  парагенетичному
зв’язку  з  якими  знаходяться  такі  рудні  мінерали  як  магнетит,
титаномагнетит  та  інші.  Значна  кількість  кольорових  мінералів
надає породі темного забарвлення, на тлі якого виділяються світлі
вкраплення  плагіоклазів.  Найпоширенішими  в  земній  корі
породами цієї групи є габро і базальти.

Габро – це глибинні породи з повнокристалічною середньо- і
грубозернистою  структурою.  Головними  породоутворюючими
мінералами  є  піроксени,  які  складають  35-50% об’єму  породи,
рідше  присутні  рогова  обманка  та  олівін.  Світлі  мінерали
представлені  основними  плагіоклазами.  Відміна  габро,  яка
складена майже повністю основними плагіоклазами називається
анортозитом. Якщо цим плагіоклазом є лабрадор, то така порода
називається лабрадоритом.

Базальти  –  це  ефузивні  аналоги  габро.  Вони
характеризуються  чорним,  або  темно-сірим  забарвленням  і
афанітовою  та  порфіровою  структурами.  На  склуватому  тлі
основної  маси  виділяються  дуже  дрібні  порфірові  вкраплення
плагіоклазів,  піроксенів  і,  рідше,  олівіну.  Структура  породи
масивна,  або  пориста.  Аналогічні  за  складом  породи,  але  з
дрібнозернистою  повнокристалічною  структурою  називаються
долеритами.

Ультраосновні породи, які ще називають гіпербазитами або
ультрамафітами,  займають  підпорядковане  місце  в  складі
земної  кори.  Найпоширенішими  представниками  цієї  групи  є
дуніти, перидотити та піроксеніти.
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Дуніти належать  до  інтрузивних  порід.  Вони
характеризуються  повнокристалічною  дрібно-  і
середньозернистою  структурою  і  складені  на  85-100  об’ємн.%
олівіном, який надає їм темно-сірого, жовто-зеленого і  зеленого
забарвлення. В результаті вторинних змін олівін перетворюється
на серпентин і  магнетит, що зумовлює темно-зелений і  чорний
колір породи.

Перидотити –  це  найбільш  поширені  з  ультраосновних
глибинних порід утворення. Вони складаються з олівіну, кількість
якого коливається в межах від 50 до 70 об’ємн.%  і піроксенів.
Структура  порід  повнокристалічна  середньо-,   крупнозерниста
порфіровидна.  Забарвлення породи темно-зелене або чорне,  що
зумовлене кольором олівіну і  вторинного серпентину. На цьому
тлі виділяються більші вкраплення піроксенів, які добре помітні
завдяки скляному блиску на площинах спайності.

Піроксеніти  також належать до інтрузивних порід. Для них
характерна  повнокрсталічна  крупно-  або  середньозерниста
структура.  Головними  породоутворюючими  мінералами  є
піроксени,  які  надають  їй  зеленувато-чорного  та  чорного
забарвлення.  В  підпорядкованій  кількості  (до  10-20  об’ємн.%)
присутній  олівін.  За  вмістом  оксиду  кремнію  піроксеніти
аналогічні до основних і навіть середніх порід, проте відсутність
в них польових шпатів дозволяє відносити їх до ультрамафітів.

Ефузивні аналоги ультраосновних порід, до яких відносяться
пікрити і  пікритові  порфірити,  зустрічаються  дуже  рідко.  За
складом  це  дуже  близькі  породи.  Основними
породоутворюючими мінералами пікритів є олівін і піроксени. В
незначних кількостях в них присутні  рогова обманка,  основний
плагіоклаз  та  біотит.  Для  них  характерна  зерниста  структура.
Пікритові  порфірити  взагалі  позбавлені  плагіоклазів  і
характеризуються  порфіровидною  структурою.  В  1968  р.  у
Південній  Африці,  на  річці  Коматі  була  виявлена  своєрідна
відміна  ультраосновних  ефузивів,  що дістали  назву коматіїти.
Характерною  їх  ознакою  є  наявність  так  званої  спініфекс-
структури (структури пташиного сліду), зумовленої присутністю
агрегатів  “скелетних”  кристалів  олівіну  та  піроксену  на  тлі
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основної  афанітової  маси.  Такі  породи  також  поширені  серед
древніх  верхньоархейських  комплексів  докембрійських  щитів  і
Українського  в  тому  числі,  де  є  невід’ємною  складовою
зеленокам’яних комплексів Середнього Придніпров'я. 

Більшість із  згаданих вище порід відносяться до порід так
званого  нормального  ряду,  які  характеризуються  відносно
низькими вмістами лугів (K2O і Na2O), проте в природі існують
також  магматичні  утворення  з  підвищеним  їх  вмістом.  Такі
породи  відносяться  до  порід  лужного  ряду і  найбільш
характерними їх представниками є сієніти.

Сієніти  –  це  інтрузивні  породи  середніх  глибин.  Їх
головними  породоутворюючими  мінералами  є  калієві  польові
шпати, які становлять більше ніж 30 об’ємн.%, кислі плагіоклази,
біотит і рогова обманка. У незначних кількостях (до 5 об’ємн.%)
присутній  кварц.  Завдяки  наявності  калієвих  польових  шпатів
породи  характеризуються   рожевим  або  сіро-жовтим
забарвленням.  Їх  структура  повнокристалічна  середньозерниста
або порфіровидна. Сієніти є відносно рідкісними магматичними
утвореннями, їх ефузивним аналогом є трахіти.

Трахіти  характеризуються  порфіровою  або  трахітовою
структурою.  Вони  складені  лужними  польовими  шпатами,
середнім  плагіоклазом  і  кольоровими  мінералами  серед  яких
найчастіше присутні біотит і піроксени. На дотик вони шорсткі,
що є однією з їх діагностичних ознак.

Другими,  відносно  широко  розповсюдженими,  породами
лужного  ряду  є  нефелінові  сієніти, характерною  особливістю
яких  є  присутність  в  їх  складі  фельдшпатоїдів.  Це  також
інтрузивні  утворення  середніх  глибин,  з  повнокристалічною,
здебільшого  крупнокристалічною  структурою.  Основну  їх
частину  (70  об’ємн.%  і  більше)  складають  світлі  мінерали,
представлені польовими шпатами (ортоклаз, мікроклін, альбіт), і
нефелін.  З  темнобарних присутні  біотит, амфіболи і  піроксени.
Ефузивним аналогом нефелінових сієнітів є фоноліти.

Фоноліти  складаються  з  лужних  польових  шпатів,
фельдшпатоїдів  і  кольорових  мінералів,  представлених
піроксеном  та  амфіболом.  Структура  порід  порфірова  або
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афірова.  Характерною їх ознакою є те,  що від удару молотком
вони дзвенять, через що і одержали назву – камінь який дзвенить.

Особливе  місце  серед  магматичних  утворень  належить
жильним  і  вулканогенно-уламковим  породам.  Перші
формуються  в  результаті  застигання  магматичних  розплавів  у
тріщинах.  Для  таких  порід  характерна  повнокристалічна
дрібнозерниста або порфіровидна структура. Трапляються також
породи  з  дуже  крупнозернистою  структурою,  яку  називають
гігантозернистою.  За  своїм  мінеральним  складом  жильні
утворення  можуть  відповідати  будь  яким  кислим  магматичним
породам.  Серед  них  розрізняють  невідокремлені (асхістові)
жильні породи, тобто такі, які зв’язані з материнською інтрузією,
і  відокремлені (діасхістові), для яких відсутні будь-які зв’язки з
магматичним джерелом. Перші за мінеральним складом подібні
до  глибинних  інтрузивних  порід,  з  якими  вони  зв’язані,  і
відрізняються  лише  структурою.  Якщо  структура  дрібно-  або
мікрозерниста  це  відображається  в  назві  породи.  Наприклад,
жильний  дрібнозернистий  граніт  або  мікрограніт.  Якщо
структура  жильної  породи  порфіровидна,  до  назви  відповідної
глибинної породи з калієвим польовим шпатом додається слово
порфір,  для  плагіоклазових  –  порфірит.  Наприклад,  граніт-
порфіри, діорит-порфірити тощо.

Відокремлені  породи  у  складі  яких  переважають  світлі
мінерали  називаються  аплітами,  а  при  перевазі
темнозабарвлених  –  лампрофірами.  Світлі  жильні  відокремлені
породи  з  крупнозернистою  (до  гігантозернистої)  структурою
називаються  пегматитами.  Найбільшим  поширенням
користуються  кислі  пегматити,  складені  з  польових  шпатів,
кварцу і  слюд.  Характерною їх  ознакою є  закономірне  взаємне
проростання кристалів названих мінералів.

Вулканогенно-уламкові,  або  як  їх  ще  називають
пірокластичні,  породи є результатом накопичення виверженого
під час вулканічних вибухів матеріалу. В залежності від розмірів
та  умов  виверження  вулкану,  викинутий  у  повітря  матеріал
розноситься на відстань від декількох метрів до сотень і  тисяч
кілометрів від місця виверження. Накопичені на поверхні Землі
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продукти  виверження  утворюють  пухкі  скупчення,  які  залежно
від  розмірів  уламків  називаються  вулканічним  попелом (при
пилуватих розмірах часток),  вулканічним піском (якщо їх розмір
відповідає піщаній розмірності),  лапілями (якщо розмір уламків
більше  від  горошини  і  менше  від  грецького  горіха),  або
вулканічними  бомбами (розмір  яких  може  досягати  декількох
метрів в поперечнику). Загалом пухкий пірокластичний матеріал
називається тефрою. Згодом уламки ущільнюються і утворюють
міцні  породи  –  вулканічні  туфи,  складені  зцементованим
вулканічним  попелом  або  піском,  і  агломерати  або  вулканічні
брекчії,  що  являють  собою зцементовані  лапілі  або  вулканічні
бомби. Якщо уламковий матеріал зцементований лавою, то такі
породи називаються лавовими брекчіями.

Магматичні  породи,  як  вже  зазначалось  раніше,  поширені
дуже широко. На Україні інтрузивні граніти, гранодіорити, габро
складають  Коростенський  (Житомирська  область)  і  Корсунь-
Новомиргородський  (  південь  Черкаської,  західна  частина
Кіровоградської  областей)  масиви.  У  Кримських  горах
інтрузивними  породами  складені  низка  мисів  серед  яких  гора
Кастель  поблизу  Алушти,  гора  Ведмідь  та  інші.  Ефузивні
(андезити,  ліпарити,  базальти),  а  також  вулканогенно-осадові
породи  (туфи,  туфопісковики,  вулканічні  бомби  тощо)  беруть
участь  у  будові  Вигорлат-Гутинського  вулканічного  хребта  в
Закарпатті, гірського масиву Кара-Даг на Кримському півострові,
а  також  відомі  на  півночі  Волинської  та  Рівненської  областей.
Невеликі за розмірами масиви ультраосновних інтрузивних порід
(дуніти,  перидотити  та  інші)  зустрічаються  у  Вінницькій,
Кіровоградській,  Запорізькій,  Дніпропетровській  областях,  а
також у Приазов’ї.

Магматичні  породи  широко  застосовуються  як  будівельні
матеріали, проте особливий інтерес вони викликають тим, що з
ними  пов’язані  різноманітні  комплекси  металевих  корисних
копалин. Так, до ультраосновних порід приурочені руди платини,
заліза,  хрому  і  нікелю;  породи  основного  складу
супроводжуються  промисловими  концентраціями  магнетиту,
титаномагнетиту,  ільменіту,  мідних  і  поліметалічних  руд;  для

85



Розділ 3

середніх  порід  характерні  поклади  магнетиту,  халькопіриту,
золота і інших копалин; кислі породи містять родовища золота,
кольорових,  рідкісних,  радіоактивних  металів,  а  нефелінові
сієніти  використовуються  як  руди  на  алюміній.  Окрім  того
магматичні породи супроводжує також низка цінних неметалевих
корисних  копалин.  Наприклад,  в  асоціації  з  ультраосновними
породами спостерігаються поклади тальку і азбесту, з кислими –
мусковіту і флюориту, з лужними – нефеліну, апатиту і корунду
тощо.

3.1.3.2. Осадові гірські породи
Осадові гірські породи тонким шаром покривають біля 75%

поверхні  континентів.  За  своєю  природою  всі  осадові  породи
поділяються  на  чотири  генетичні  групи:  уламкові,  глинисті,
хемогенні і органогенні.

Уламкові  породи утворюються  в  результаті  механічного
руйнування  вже  існуючих  порід  і  накопичення  уламків.  В
залежності  від  величини  уламків  серед  них  розрізняють  три
гранулометричних  типи  порід:  грубоуламкові,  або  псефіти –
породи,  розмір  уламків  який  перевищує  2  мм  в  поперечнику,
середньоуламкові,  або  піщані,  які  ще  називають  псамітами,
розмір  уламків  яких  знаходиться  в  межах  2-0,05  мм,  і
дрібноуламкові, або пилуваті породи, складені з уламків розміром
від 0,05 до 0,005 мм.

У  межах  кожного  гранулометричного  типу  породи
поділяються за ступенем обкатаності уламків, а також залежно від
стану, тобто це або пухкі  накопичення,  або скріплені цементом
(зцементовані). Розрізняють цемент  сингенетичний, тобто такий,
що утворився одночасно з формуванням уламків, і епігенетичний,
пізній, який утворився після накопичення самих уламків.

За  складом  цемент  може  бути  кременистим,  залізистим  і
карбонатним,  а  за  співвідношенням  уламків  і  цементуючого
матеріалу  він  поділяється  на  наступні  типи:  базальний,
виповнення пор, плівковий і контактовий (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Типи цементації уламкових порід
а – базальний цемент, б – цемент виповнення пор, в – плівковий цемент, г

– контактовий цемент.
Базальний цемент  – це такий тип цементу, коли уламки не

торкаючись  один  до  одного  занурені  у  цементуючу  масу,  яка
складає від 30 до 50% об’єму породи (рис. 3.6, а).

Кількість цементуючої маси при типі цементу виповнення пор
залежить від об’єму порожнин пор у породі (рис.3.6, б).

Плівковий  цемент  покриває  тонким  шаром  всі  уламки,
скріплюючи їх між собою. При цьому частина порожнин пор між
зернами  може  залишатися  незаповненою.  Кількість  цементу  в
порівнянні з масою уламків не перевищує 10% (рис.3.6, в).

При  контактовому  типі  цементуючої  речовини  в  породі
дуже  мало  і  вона  розвинена  тільки  в  місцях  дотику  уламків
(рис.3.6,  г),  при  цьому  пори  в  породі  залишаються  не
заповненими.

До структурних  особливостей уламкових порід відноситься
також  їх  пористість.  Розрізняють  пористість  грубу,  крупну,
дрібну та тонку. За походженням виділяють первинну пористість,
яка  виникає  при  формуванні  самої  породи  (наприклад,
міжзернова пористість), і вторинну, коли вона появляється в уже
сформованій  породі.  Наприклад, у  результаті  вилуговування
легкорозчинних мінералів).

Уламки можуть бути представлені як уламками мінералів, так
і  гірських  порід.  В  залежності  від  складу всі  уламкові  породи
діляться  на  мономіктові,  олігоміктові  та  поліміктові.
Мономіктові породи  належать  до  однорідних  порід  і  складені
уламками одного мінералу, здебільшого це є кварц, як найбільш
стійкий до руйнування мінерал.  Олігоміктові породи складені з
уламків двох різних мінералів, двох різних порід, або з уламків
однієї породи та одного мінералу. При цьому кожний з складових
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компонентів  повинен  становити  не  менше  ніж  5-10%  об’єму
породи.  Поліміктовими називають  породи  у  складі  яких
спостерігаються  уламки  трьох  і  більше  порід,  або  мінералів.
Породи, складені уламками середніх, основних і ультраосновних
порід та їх мінералів називаються грауваками. У випадку коли до
складу  породи  входять  уламки  продуктів  руйнування  гранітів,
тобто  польові  шпати,  кварц,  кислі  плагіоклази  і  слюди,  вони
називаються аркозами.

Серед  грубоуламкових  порід,  в  залежності  від  форми  та
розмірів уламків,  розрізняють брили і валуни, щебінку і гальку,
жорству і гравій (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4.
Класифікація уламкових порід (за Л.Б.Рухіним)

Групи
гірських

порід

Розмір
уламків,

мм

Назва порід
Пухких Зцементованих

Складених
обкатаним

и
уламками

Складени
х не

обкатани
ми

уламками

Складени
х

обкатани
ми

уламками

Складени
х не

обкатани
ми

уламками

Грубоулам
кові

породи
(псефіти)

Крупні
>200

Валуни Брили
Валунні

конгломер
ати

Брилові
брекчії

Середні
200-10

Галечники Щебінка
Конгломер

ати
Брекчії

Дрібні
10-2

Гравій Жорства Гравійні конгломерати

Піщані
породи

(псаміти)

Грубі
2-1

Піски грубозернисті Пісковики грубозернисті

Крупні
1-0,5

Піски крупнозернисті
Пісковики

крупнозернисті
Середні
0,5-0,25

Піски середньозернисті
Пісковики

середньозернисті
Дрібні

0,25-0,1
Піски дрібнозернисті

Пісковики
дрібнозернисті

Алевритов
і породи

(алеврити)
0,1-0,01 Алеврити Алевроліти
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Глинисті
породи
(пеліти)

<0,01 Глини Аргіліти

Брили і валуни – це уламки розміром більше ніж 200 мм, які
відрізняються характером обкатаності. Перші – кутасті, без ознак
обкатаності, другі – обкатані, з округленими ребрами та кутами.

Щебінка  і  галька характеризуються  розмірами  уламків  від
200  до  10  мм,  при  цьому щебінка  –  це  не  обкатані  уламки,  а
галька – уламки які зазнали обкочування. Зцементована щебінка
називається брекчією, а галька – конгломератом.

Жорства  і  гравій представлені  уламками,  розмір  яких
знаходиться  в  межах від  10  мм до 2  мм і  відрізняються  лише
ступенем обкатаності. Уламки жорстви не мають будь-яких ознак
обкатаності. Зцементованим аналогом жорстви є жорств’яник, а
зцементований гравій утворює породу яка називається гравеліт.

До  середньоуламкових порід відносяться  піски  та  пісковики.
Перші  являють  собою  накопичення  незцементованих  уламків
піщаної  розмірності  (0,05-2  мм),  другі  –  це  ті  ж  піски,  але
зцементовані.  Залежно  від  величини  уламків  піски  і  пісковики
діляться  на  грубо-,  крупно-,  середньо-  і  дрібнозернисті.  За
складом уламків серед них розрізняють мономіктові, олігоміктові,
поліміктові відміни, а також аркози і грауваки.

Пухкі  дрібноуламкові  породи представлені  уламками
розміром  від  0,005  до  0,05  мм  називаються  алевритами,  а
зцементовані відміни – алевролітами.

Глинисті  породи належать  до  найбільш  поширених  серед
групи осадових порід. На них припадає більше 50% від об’єму
всіх осадових порід земної кори. Вони, здебільшого складаються
з  дуже  дрібних кристалічних,  рідко аморфних зерен глинистих
мінералів  розміром  менше  0,02  мм.  Окрім  того  до  їх  складу
входять  також  дрібні  зерна  хлоритів,  оксидів  і  гідроксидів
алюмінію, глауконіту, опалу та інших мінералів, які є продуктами
хімічного  руйнування  різних  порід.  Серед  глинистих  порід
розрізняють  глини,  які  легко  розмокають  у  воді  і  аргіліти –
сильно ущільнені глини, що втратили властивість розмокати.
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У  сухому  стані  глини  утворюють  міцні  агрегати  з
пелітоморфною  (мучнистою)  структурою,  дрібнопористою
текстурою  і  характерним  землистим,  або  раковистим  зламом.
Вони  вбирають  вологу  та  стають  пластичними  і
водонепроникними.  Забарвлення глин різноманітне  та  залежить
від  кольору  глинистих  мінералів  і,  здебільшого,  від  домішок.
Залежно від властивостей глинистих мінералів деякі  глини при
намоканні розбухають і збільшуються в об’ємі.

Окрім суто піщаних, пилуватих і глинистих порід в природі
існує  низка  змішаних  утворень,  представлених  сумішшю
часточок різних розмірів і складу. Найпоширенішими серед таких
порід є  суглинки,  в яких кількість глинистого матеріалу складає
40-50% об’єму породи, і  супіски, вміст в яких глинистих часток
досягає 20-30%.

Уламкові  породи  дуже  поширені  в  геологічних  розрізах.
Найбільше вони використовуються в будівельній галузі, але чисто
кварцові  відміни  пісків  є  основним  джерелом  сировини  для
виготовлення  різноманітних  скляних  виробів.  На  Україні  піски
поширені повсюди.

Хемогенні  і  органогенні  породи утворюються в результаті
випадання  мінеральних  солей  з  розчинів  і  в  результаті
життєдіяльності  організмів,  їх  подальшому  відмиранні  та
накопиченні.  Хемогенні  і  органогенні  породи,  здебільшого,
зв’язані одні з одними взаємними поступовими переходами і їх,
як правило, розглядають у складі однієї групи.

Структури  хемогенних  порід  визначаються  агрегатним
станом мінералів  які  їх  складають  (кристалічні  або  аморфні)  і
розмірами  зерен.  Розрізняють  яснозернисту  структуру,  яка
характеризується розміром зерен більше 0,1 мм, тонкозернисту з
розміром  зерен  від  0,1  до  0,01  мм,  прихованозернисту або
пелітоморфну, коли розмір зерен менше 0,01 мм. Окрім того для
деяких  хемогенних  порід  характерна  оолітова  структура
основним елементом якої є ооліти, що виникають при відкладенні
мінеральної речовини у вигляді концентричних оболонок навколо
мінералу, або уламка черепашки.
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Структури  органогенних  порід  відрізняються  за  відносною
кількістю органічних рештків і  неорганічної  речовини,  а  також
складом цих залишків і приналежністю їх до тих або інших груп.
В  залежності  від  походження  органічної  речовини  розрізняють
зоогенні (у  випадку  коли  органічна  речовина  представлена
залишками  представників  тваринного  світу)  і  фітогенні  (коли
спостерігаються рослинні залишки) структури. 

Породи хемогенно-органогенної групи  за  хімічним складом
діляться на карбонатні, кременисті, галоїдні і сульфатні, залізисті,
глиноземисті, фосфатні і каустобіоліти.

Карбонатні  породи  складають  близько  14%  осадової
оболонки земної кори. До найпоширеніших серед них відносяться
вапняки, доломіти, мергелі і крейда.

Вапняки  належать  до  мономінеральних  порід  складених
кальцитом.  Вони,  здебільшого  характеризуються  білим,  світло-
жовтим, світло-сірим забарвленням, але завдяки домішкам колір
цих порід може змінюватися в дуже широких межах, від світлого
до  чорного.  Серед  вапняків  розрізняють  дві  генетичні  групи:
хемогенні та біогенні. 

Хемогенні  вапняки  утворюються  в  результаті  випадання
кальциту хімічним шляхом з води морів,  озер і  підземних вод.
Серед низ розрізняють: пелітоморфні вапняки складені зі щільної
дрібно- і тонкокристалічніої маси;  оолітові вапняки,  які являють
собою  скупчення  вапнякових  оолітів  шкаралупуватої  або
радіально-променевої  будови,  зцементованих  вапняним
цементом;  вапнякові  туфи  або травертини  –  дуже  пористі
породи,  складені  дрібнокристалічним  або
прихованокристалічним  кальцитом,  що  утворився  в  результаті
осадження з підземних вод при їх виході на поверхню;  уламкові
вапняки,  складені різними за розмірами та ступенем обкатаності
уламками вапняків, зцементованих карбонатним цементом.

Біогенні  вапняки  утворюються  з  залишків  збагачених
вапнистою  речовиною  скелетів  організмів,  або  їх  черепашок.
Розрізняють  вапняки-черепашкові,  складені  майже
непошкодженими  черепашками,  і  детритусові  вапняки,
представлені уламками черепашок, зцементованими карбонатним
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цементом. Окрім того органогенні вапняки діляться ще на цілу
низку  відмін  за  систематичною  приналежністю  органічних
решток.  Так,  наприклад  виділяють  вапняки  коралові,
брахіоподові,  фузулінові  тощо.  Іноді  органічні  рештки  бувають
дуже  дрібними  і  макроскопічно  неможливо  визначити  їх
генетичний тип. Найхарактернішим прикладом таких порід може
бути  крейда,  складена в  основному з черепашок форамініфер і
залишків коклолітофорид (вапнистих водоростей).

У  вапняках,  здебільшого,  присутні  домішки  кремнезему,
вуглистої  речовини,  теригенного  матеріалу  тощо.  До
найпоширеніших порід змішаного складу належить мергель.  Ця
порода  складена  на  25-75  об’ємн.%  з  кальциту   і  глинистих
часток. За своїм зовнішнім виглядом вона дуже схожа на вапняк,
але  відрізняється  від  нього  тим,  що  при  реакції  з  соляною
кислотою  після  висихання  на  її  поверхні  утворюється  пляма,
зумовлена наявністю глинистого матеріалу.

Доломіти   складені  агрегатами  мінералу  з  аналогічною
назвою. Вони дуже схожі на вапняки, але відрізняються від них
значно  слабшою  реакцією  з  соляною  кислотою.  Утворюються
доломіти,  здебільшого,  в  результаті  хімічних  змін  вапняків,  а
також шляхом осадження з водних розчинів.

Карбонатні  породи  широко використовуються  в  металургії,
для виготовлення вогнетривких і будівельних матеріалів тощо. На
Україні їх поклади відомі в Донбасі, Кримських горах, а також в
західних районах країни.

Кременисті породи складені опалом і халцедоном. Вони, так
як і карбонатні породи, також бувають біогенними, хемогенними
та змішаного походження.

До  біогенних  кременистих  порід  належать  діатоміти  і
радіолярити,  які  складаються  з  дрібних  непомітних  для  ока
залишків скелетів діатомових водоростей і радіолярій, скріплених
опаловим  цементом.  Макроскопічно  це  білі,  світло-білі  або
світло-жовті, дуже легкі (об’ємна маса 0,4-0,85) породи з високою
мікропористістю.

Найпоширенішими  хемогенними  і  хемобіогенними
кременистими породами є трепели та опоки.

92



Речовинний склад і будова земної кори

Трепели  –  це  породи,  складені  дрібними  зернами  опалу,
скріпленими також опаловим цементом. У їх складі переважають
опалові  шкаралупки  діатомових  водоростей  і  залишки
кременистих скелетів радіолярій та губок. За зовнішнім виглядом
вони не відрізняються від діатомітів.

Опоки, як і трепели, складаються з зернинок опалу і залишків
скелетних  організмів,  що можна виявити тільки мікроскопічно.
Макроскопічно це міцні породи білого, сірого до чорного кольору,
з  раковистим  зламом.  При  ударі  розколюються  з  характерним
дзвінким звуком.  Вони легкі,  але мають більшу, в порівнянні з
трепелами, об'ємну масу (1,1-1,82 г/см3).

На  Україні  опоки  і  трепели  зустрічаються  в  межах  Львівської,
Рівненської,  Тернопільської  областей,  а також на півдні  країни і  Рівнинному
Криму.

Типовими  представниками  кременистих  порід  хімічного
походження є гейзерити і кременисті туфи, складені опалом. Це
світлобарвні породи з пористою текстурою. Утворюються вони на
поверхні,  шляхом  осадження  опалу  з  води  гейзерів  і  гарячих
мінеральних джерел.

До найпоширеніших з групи хемогенних кременистих порід
належать  кремені,  складені  халцедоном,  опалом та  глинистими
часточками. Здебільшого вони зустрічаються у верствах осадових
порід у вигляді конкрецій.

Галоїдні і сульфатні породи утворюються хімічним шляхом
в результаті осадження з розчинів. Найпоширенішими серед них є
кам’яна сіль, калійно-магнезіальні солі, гіпс і ангідрит.

Кам’яна сіль -  це світлозабарвлена повнокристаліна порода,
складена  агрегатами  галіту.  Вона  утворює  верствуваті  товщі,  в
яких  перешаровується  з  іншими,  подібними  за  генезисом,
осадовими  породами.  Легко  діагностується  за  ознаками,
характерними для мінералу галіту.

Калійно-магнезіальні  солі,  здебільшого,  зустрічаються  в
асоціації з кам’яною сіллю. Як і остання, вони характеризуються
повнокристалічною  будовою,  складені  з  агрегатів  сильвіну  та
епсоміту і  характеризуються  світло-сірим з  червоним та  бурим
відтінками забарвленням.
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Кам’яна  і  калійна  солі  на  Україні  відомі  в  Карпатському
(Калушське  родовище  калійної  солі),  Закарпатському
(Солотвинське  родовище  кухонної  солі)  регіонах,  а  також  на
півночі  Донбасу  (Артемівське  і  Бахмутське  родовища)  і  в
Дніпровсько-Донецькій западині (Сумська і Полтавська області).

Гіпс  –  це  повнокристалічна,  здебільшого  дрібнозерниста,
світлобарвна  порода,  складена  агрегатами  однойменного
мінералу.

Ангідрит,  як  і  гіпс,  також  світлобарвна  дрібнозерниста
порода, складена з агрегатів мінералу тієї ж назви. У більшості
випадків зустрічається в асоціації з гіпсом та іншими галоїдами.

В  межах  території  України  гіпси  і  ангідрити  поширені  у
Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях,
а також в Передкарпатті і Закарпатті.

Залізисті  породи  осадового  походження  характеризуються
дуже  різноманітним  складом.  Серед  них  виділяються  оксидні,
карбонатні,  силікатні  і  сульфідні  типи.  Найхарактернішим  і
найпоширенішим представником цієї  групи  хемогенних порід є
оксидні  залізисті  породи  або бурі  залізняки.  Вони  складені  з
гетиту  і  гідрогетиту  з  незначними  домішками  глинистих
мінералів,  а  також опалу і  халцедону. Колір порід темно-бурий
або  бурувато-жовтий  (вохристий).  Вони  можуть  бути  пухкими,
землистими  або  щільними.  Для  останніх  характерні  оолітова  і
шкаралупувата  структури  та  масивна,  кавернозна  і  конкреційна
текстури.

Бурі залізняки є одним з джерел видобутку заліза. На Україні
родовища цих корисних копалин поширені в межах Керченського
півострова,  окрім  того  вони  також  утворюють  непромислові
поклади  в  Криворізькому  залізорудному  басейні,  Приазов’ї  і
Придніпров’ї.

До  найпоширеніших  хемогенних  глиноземистих  порід
належать боксити і латерити.

Боксити  характеризуються  різноманітним  зовнішнім
виглядом.  Вони  можуть  бути  м’якими,  пухкими,  подібними на
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глину, щільними з раковистим зламом і дуже нагадувати аргіліти.
Проте,  на  відміну від  глин ці  породи позбавлені  пластичності.
Породоутворюючими  мінералами  цих  порід  є  такі  гідроксиди
алюмінію як  гібсит, беміт  і  діаспор.  У  вигляді  домішки  в  них
присутні  гематит,  гетит,  гідрогетит,  каолініт,  шамозит  та  інші
уламкові і вторинні мінерали. Наявність домішок головним чином
впливає на колір бокситів. Присутність гідроокислів заліза надає
породі  червоного,  бурого,  коричневого,  зеленувато-сірого
забарвлення, але в природі мають місце також сірі, білі, жовті і
майже  чорні  відміни  бокситів.  Структура  породи  здебільшого
оолітова і пелітова, але можлива також  кристалічно-зерниста та
уламкова. Текстура виражена слабо і нагадує верствувату.

Латерити належать до наймолодших осадових порід земної
кори  і  формуються  в  результаті  хімічного  вивітрювання  порід
збагачених  польовими  шпатами,  під  впливом  природних
факторів, серед яких значна роль належить спекотному клімату і
органічним кислотам.  Складені  вони   каолінітом,  гідроксидами
заліза  та,  в  підпорядкованій  кількості,   гібситом  і  бемітом.
Забарвлені  латерити  в  червоний,  бурий  або  жовтий  кольори.
Структура  порід  пелітова  і  кристалічно-зерниста,  текстура  –
слабко виражена верствувата.

Боксити  мають  велике  практичне  значення,  оскільки  є
головним  джерелом  видобутку  алюмінію.  В  межах  території
України  ці  породи  у  непромислових  масштабах  поширені  на
Українському щиті  і  особливо в його південній  частині,  яка за
адміністративним поділом відноситься до півдня Кіровоградської,
Дніпропетровської  областей,  а  також  північної  частини
Миколаївської і Херсонської областей. 

Фосфатні  породи  або фосфорити,  які  містять  в  своєму
складі значну кількість фосфатів кальцію за умовами залягання
поділяються на два типи: конкреційні і пластові.

Конкреційні  фосфорити  являють  собою  скупчення
фосфатних  конкрецій  або  жовен  у  піщано-глинистих,
карбонатних  та  інших  осадових  породах.  Завдяки  наявності
домішок  органічної  речовини  та  глауконіту,  конкреційні
фосфорити, здебільшого, забарвлені в бурувато-сірі до чорного та
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зеленого кольори. В залежності  від характеру будови серед них
розрізняють радіально-променеві та жовноподібні відміни.

Пластові  фосфорити  залягають  у  вигляді  пластів
потужністю  від  декількох  сантиметрів  до  десятків  метрів.  За
зовнішнім  виглядом  вони  можуть  бути  схожими  на  вапняки,
пісковики  і  опоки.  Для  них  характерні  псевдоолітова  або
прихованокристалічна  структури,  а  також  наявність  домішок
карбонатного і теригенного матеріалу.

На  території  України  фосфорити  поширені  в  басейні  ріки
Дністер  у  Тернопільській  області,  на  заході  Волинської,
Рівненської  і  Хмельницької  областей,  де  залягають  серед
карбонатних  і  теригенних  порід,  як  у  вигляді  пластів,  так  і
скупчень конкрецій, а також у Дніпровсько-Донецькій западині і
в Донбасі. 

Каустобіоліти (грец.  “каустос”  –  горючий,  “біос”  –
життя)  утворюються  з  рослинних  і  тваринних  рештків,  які
зазнали  певних  перетворень  під  впливом  різноманітних
геологічних факторів. Характерною властивістю цих утворень є
те,  що вони горять.  До них відносяться торф,  викопне вугілля,
горючі сланці, нафта та газ. Торф і викопне вугілля належать до
порід  ряду вугілля,  які  являють  собою продукти  різних  стадій
розкладу  та  перетворення  рослинних  організмів  в  умовах  з
незначним доступом кисню, або при його відсутності.

Торф  – це відносно пухка порода, представлена землистою,
пористою,  гумусовою  масою  жовтого,  бурого  або  чорного
кольору, яка складається зі значної кількості рослинних рештків і
теригенного матеріалу. Він є результатом неповного розкладання
в болотах рослинного матеріалу при участі  численних бактерій.
Вміст вуглецю в торфах досягає 55-60%.

Викопне вугілля  утворюється, здебільшого, при перетворенні
деревної  рослинності  (гумусове  вугілля)  і  значно  рідше  з
водоростей (сапропелеве вугілля). Окрім органічної речовини до
складу вугілля входить також теригенний матеріал. За ступенем
розкладання органіки і вмістом вуглецю серед викопного вугілля
розрізняють  наступні  відміни:  буре  вугілля,  кам’яне  вугілля  і
антрацит.
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Буре  вугілля являє  собою щільну породу  темно-бурого  або
чорного  забарвлення  з  землистим,  рідше  раковистим  зламом  і
матовим  блиском,  колір  порошку  темно-бурий.  У  незначних
кількостях  також  присутні  нерозкладені  рештки  рослин.  Вміст
вуглецю у цій відміні викопного вугілля коливається в межах 60-
75%.

Кам’яне  вугілля  –  це  результат  глибокого  процесу
перетворення  органічної  речовини,  що  підтверджується
підвищенням вмісту вуглецю до 90%. Порода виключно чорного
кольору,  щільніша  в  порівнянні  з  бурим  вугіллям,  злам
раковистий,  полиск  матовий,  колір  порошку  чорний.
Нерозкладені рештки рослин відсутні.

Антрацит  –  це  результат  найвищого  ступеню  переробки
викопного вугілля в умовах високих тисків і  температур.  Вміст
вуглецю в цих породах збільшується до 97%. Макроскопічно - це
щільні породи чорного кольору з сіруватим відтінком і сильним
металевим блиском. Злам нерівний, раковистий.

Горючі  сланці  належать  до  змішаних  порід  уламкового  та
органогенного походження.  Вони  утворюються  на  дні  басейнів
при  одночасному  накопиченні  органічної  речовини,  вміст  якої
змінюється  від  20  до  60  об’ємн.%,  і  глинистого або вапнисто-
глинистого  матеріалу.  Породи  здебільшого сірого,  світло-сірого
забарвлення, щільні, з раковистим зламом.

На Україні поширені всі відміни охарактеризованих твердих
каустобіолітів. Торфяні родовища широко розвинені на Поліссі, у
Волинській,  Львівській,  Рівненській  областях.  Буре  кам’яне
вугілля  складає  значні  за  розмірами  родовища  у  Львівській  та
Волинській області  (Львівсько-Волинський вугільний басейн),  а
також  Кіровоградському  та  Дніпропетровському  регіонах.
Високоякісне  кам’яне  вугілля  і  антрацит  складають  основу
сировинної бази Донбасу. 

Нафта  належить  до  рідких  каустобіолітів  і  являє  собою
рідкий  концентрат  вуглеводневих  продуктів  перетворення
похованої  в  осадовій  товщі  органічної  речовини.  Складається
нафта з вуглеводнів метанового, нафтового і ароматичного рядів з
домішками сірчистих, азотистих і кисневих сполук.

97



Розділ 3

Газ, здебільшого, супроводжує нафту у вигляді газової шапки
над покладами нафти, або може знаходитися у розчиненому стані
в  самій  нафті.  Основною його складовою є  метан,  вміст  якого
досягає  95%,  присутні  також у  незначних  кількостях  CO2, N2 і
пара води.

Нафта  і  газ  на  Україні  локалізуються  і  трьох  нафто-
газоносних  провінціях:  Західній,  або  Карпатській,  яка  в
адміністративному  відношенні  об’єднує  Івано-Франківську,
Закарпатську  і  Львівську  області;  Східній,  або  Дніпровсько-
Донецькій,  де  найбільші  запаси  цих  корисних  копалин
зосереджені  в  Чернігівській,  Полтавській  і  Сумській  областях;
Південній, або Причорноморській, котра включає південь України
і степову частину Криму. Значні поклади нафти і газу виявлено
також в акваторіях Чорного та Азовського морів.

3.1.3.3. Метаморфічні гірські породи
Метаморфічні  гірські  породи  характеризуютьтся

повнокристалічними структурами  та орієнтованими текстурами.
До  останніх  відносяться:  сланцювата,  обумовлена  взаємно
паралельним  розташуванням  мінеральних  зерен  призматичної,
пластинчастої  або  лускуватої  форми;  гнейсова і  гнейсоподібна,
характерною  властивістю  яких  є  чергування  смуг  різного
мінерального  складу;  смугаста для  якої  властиве  чергування
смуг,  складених  з  зерен  світло-  і  темнобарвних  мінералів.  На
перший  погляд  ці  текстури  дуже  нагадують  верствуватість
осадових  порід,  але  їх  походження  пов’язене  не  з  процесом
накопичення  осадків,  а  зумовлене  перекристалізацією  і
переорієнтуванням  мінеральних  зерен  в  умовах  направленого
тиску.  Іноді  сланцюватість,  чи  гнейсовидність,  успадковують
первинну шаруватість. У випадках, коли метаморфічна порода є
мономінеральна,  а  мінерал  який  її  складає  має  відносно
ізометричну  форму  (прикладом  яких  можуть  бути  кварц,  або
кальцит) для неї буде характерна масивна текстура.

Метаморфічні  породи,  які  утворилися  за  рахунок
метаморфізму  магматичних  утворень  називаються
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ортопородами,  а  метаморфіти  для  яких  субстратом  (основою)
служили  осадові  породи  –  парапородами.  При  цьому  слід
зазначити,  що  в  природі  існують  однакові  за  складом  і
структурно-текстурними властивостями метаморфічні породи, які
можуть  утворюватися  як  при  метаморфізмі  магматичних,  так
осадових  утворень.  У  такому  випадку  приставка  “орто”  або
“пара” підкреслюють їх первинну природу. Наприклад, ортогнейс
– гнейс,  який утворився  в  процесі  метаморфічних перетворень
магматичної породи, а парагнейс – це гнейс, субстратом для якого
слугували осадові утворення.

Метаморфічні  процеси  можуть  охоплювати  значні  за
розмірами  території  і  в  такому  випадку  говорять  про
регіональний  метаморфізм,  але  можуть  проявлятися  і  дуже
обмежено,  що спричиняє локальний  метаморфізм.  Відповідно і
фактори  метаморфізму  будуть  по-різному  впливати  на
перетворення  існуючих  порід,  що  призводить  до  формування
різних  метаморфічних  утворень  по  однаковому  за  складом
субстрату (табл. 3.5).

В земній корі породи регіонального метаморфізму поширені
значно  більше  в  порівнянні  з  метаморфітами,  утвореними  в
процесі локального проявлення метаморфізму.

Таблиця 3.5.
Найпоширеніші породи регіонального метаморфізму

Вихідні
породи

Ступінь метаморфізму
Низька Середня Висока

Глини,
граніти

Глинисті сланці,
філіти

Слюдяні сланці Гнейси

Грауваки,
базальти

Хлоритові, талькові,
серицитові,

серпентинітові та
інші сланці

Амфіболіти та
епідотові

амфіболіти

Грануліти
(гнейси з
гранатом)

Вапняки
Метаморфізовані

вапняки
Мармури

Кварцові
пісковики

Кварцитоподібні
пісковики

Кварцити
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При  регіональному  метаморфізмі речовинні  і  структурно-
текстурні  зміни в породах відбуваються  у діапазоні  температур
від 300-400 °С до 900-1000 °С і зміні тиску в межах від 3-5 .108 до
10-15.108 Па.  При цьому породи різного первинного складу по-
різному реагують  на зміни фізико-хімічних умов.  Метаморфізм
простих за хімічним складом порід, таких як наприклад кварцові
пісковики  або  вапняки,  полягає  тільки  у  змінах  структури  і
текстури,  а  сам  мінеральний  склад  майже  не  змінюється.
Кварцові  пісковики  та  інші  багаті  кремнеземом  породи  при
метаморфізмі  перетворюються  у  кварцити,  в  яких  кварц  є
основним породоутворюючим мінералом. Вони характеризуються
повнокристалічною, здебільшого, дрібнозернистою структурою і
масивною текстурою. Колір кварцитів буває найрізноманітнішим,
але в природі переважають світлобарвні відміни цих порід.

Карбонатні  породи  (вапняки,  доломіти  та  інші)  в  процесі
метаморфічних  змін  перетворюються  у  мармури,  які  являють
собою повнокристалічні  мономінеральні  агрегати  кальциту або
доломіту з масивною текстурою.

При  метаморфізмі  карбонатних  залізисто-магнезіальних
порід,  а  також  основних  і,  частково,  середніх  магматичних
утворюються, відповідно, параамфіболіти і ортоамфіболіти. Як
перші так і другі, складені, головним чином, з рогової обманки і
середнього плагіоклазу та характеризуються повнокристалічною
структурою  і  сланцюватою  текстурою.  Колір  породи,
здебільшого, брудно-зелений, сірий з зеленуватим відтінком.

Метаморфічні  перетворення  глинистих  (пелітових)  порід  в
умовах  відносно  невисоких  температур,  але  при  значному
орієнтованому тиску, зумовлюють утворення  філітів.  Ці породи
складені  з  дрібних  кристаликів  слюд,  характеризуються  добре
вираженою  сланцюватою  текстурою  і  сильним  шовковистим
блиском  на  площинах  сланцюватості.  У  випадку  коли  ступінь
метаморфізму підвищується завдяки підвищенню температури  і
тиску,  ці  ж  первинні  породи  перетворюються  на  серицит- і
хлоритвмісні сланці. Вони завдяки більшому розміру зерен слюд
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характеризуються  повнокристалічними  структурами,  а  текстура
залишається  сланцюватою.  В  умовах  ще  вищих  тисків  і
температур утворюються кристалічні сланці. Для них характерні
середньо- і крупнокристалічна структури і сланцювата текстура.
Найпоширенішими  серед  них  є  слюдисті  сланці,  складені
кварцем,  слюдами  та  польовими  шпатами  представленими  в
підпорядкованих  кількостях.  Залежно  від  того,  яка  слюда
переважає  розрізняють  біотитові,  мусковітові  і  двослюдяні
сланці.  Якщо  у  кристалічних  сланцях  за  вмістом  переважає
рогова  обманка,  то  їх  називають  роговообманковими.  При
підвищенні ступеню метаморфізму слюдисті сланці переходять у
парагнейси.  Вони  складені,  здебільшого,  кварцем,  польовими
шпатами і слюдами, проте зустрічаються також гнейси у складі
яких  в  підпорядкованих  кількостях  присутні  амфіболи  і
піроксени.  Ці  породи  характеризуються  повнокристалічною
середньо-  і  крупнозернистою  структурою  і  гнейсовою,  тобто
смугастою, текстурою.

Магматичні породи по мірі зростання ступеню метаморфізму
також перетворюються на  ортосланці  і  ортогнейси. По породах
кислого  і  середнього  складу  на  ранніх  стадіях  метаморфізму
утворюються слюдяні ортосланці, які при зростанні температури і
тиску  перетворюються  на  ортогнейси.  Метаморфічними
аналогами основних порід є  хлоритвмісні  сланці у  складі  яких
також  присутні  тальк,  епідот,  актиноліт  і  тремоліт  (мінерали
класу  силікатів).   При  зростанні  ступеня  метаморфізму  сланці
перетворюються в  ортоамфіболіти. Основними представниками
метаморфічних  перетворень  ультраметаморфічних  порід  є
талькові сланці і  серпентиніти. Останні складені, в основному з
серпентину, що підкреслюється їх зеленим, з різними відтінками,
забарвленням. Структура породи прихованокристалічна, текстура
масивна.

Особливе  місце  серед  метаморфічних  порід  належить
гранулітам  і  еклогітам,  які  утворюються  при  максимально
високих  тисках  і  температурах.  При  подальшому  зростанні
температури  і  активізації  флюїдної  системи  метаморфізм
переростає в його найвищу стадію –  ультраметаморфізм, який
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супроводжується  кремнево-лужним  метасоматозом  і  частковим
плавленням.

Грануліти  -   це  породи  складені  кварцем,  польовими
шпатами  і  гранатом.  Для  них  характерна  повнокристалічна
дрібно-  і  тонкозернистам  структура  і  гнейсоподібна  текстура.
Еклогіти  утворюються  при  дуже  високих  тисках.  Вони
характеризуються масивною текстурою і високою щільністю, яка
коливається  в  межах  3,35-4,2  г/см3.  Основними  їх
породоутворюючими мінералами є гранат і піроксени.

Серед  численних  порід  утворення  яких  спричинено
проявленням локального  метаморфізму найпоширенішими  в
земній корі є роговики, скарни і грейзени.

Роговики  утворюються  в  результаті  вкорінення  магми  в
глинисті  породи,  тобто  вони  є  метаморфічними  аналогами
глинистих  відкладів.  Основними  факторами  метаморфізму  при
цьому виступають:  температура,  джерелом  якої  є  магматичний
розплав і  леткі  хімічні  елементи, які  виділяються з магми. Для
роговиків характерні мікрокристалічна структура, сіре до чорного
забарвлення і масивна текстура.  Їх мінеральний склад залежить
від складу первинних порід і температури, але практично завжди
в них присутні кварц, польові шпати, амфіболи і піроксени. 

Скарни  – це продукт зміни карбонатних порід під впливом
післямагматичних  розчинів.  Вони  складені,  в  основному,
піроксеном  і  гранатом.  Структура  породи  повнокристалічна,
текстура  масивна.  Породи,  здебільшого  темного,  бурого,
зеленувато-бурого  забарвлення.  Характерною  властивістю
скарнів  є  те,  що  вони  містять  домішки  магнетиту,  сфалериту,
галеніту,  золота,  шеєліту,  каситериту,  молібденіту  та  інших
рудних  мінералів  концентрації  яких  досягають  промислових
значень  в  зв’язку  з  чим  скарни  мають  важливе  практичне
значення.

Грейзени  –  це  світлозабарвлені,  крупнозернисті  породи,
складені кварцем і мусковітом, що утворюють крупні виділення
або  дрібнозернисті  агрегати,  які  розвиваються  при  заміщенні
польових шпатів. У вигляді домішок в них можуть бути присутні
топаз,  турмалін,  апатит,  флюорит,  а  також  рудні  мінерали  –
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молібденіт, каситерит, пірит, арсенопірит та  інші.  Утворюються
грейзени в  результаті  впливу високотемпературних  розчинів  на
вміщуючі  породи  кварц-польовошпатового  складу.  З  ними
пов’язані  родовища  олова,  вольфраму,  молібдену  та  інших
металів.

У  межах  території  України  породи  регіонального
метаморфізму  складають  Український  щит,  який  простягається
смугою шириною понад 400 км, від Полісся до Азовського моря і
співпадає  з  простяганням  Придніпровської  та  Приазовської
височин.  В  адміністративному відношенні  він  займає  території
переважно  Житомирської,  Київської,  Вінницької,  Черкаської,
Кіровоградської,  Дніпропетровської,  Запорізької  областей.
Породи  локального  метаморфізму  поширені  на  Україні  значно
менше.  Здебільшого  вони  спостерігаються  в  районах  розвитку
магматичних  порід,  тобто  в  Кримських  горах,  Карпатах,  де
складають  незначні  за  потужністю зони  (від  перших метрів  до
перших  десятків  метрів),  облямовуючи  інтрузивні  масиви,  а
також трапляються і серед метаморфічних утворень Українського
щита.

Запитання для самоконтролю
1. Які основні хімічні елементи складають земну кору ?
2. Які хімічні елементи належать до петрогенних ?
3. Що таке мінерали і які властивості для них характерні?
4. За якими ознаками проводить класифікація мінералів ?
5. Назвіть  основних  представників  мінералів  класів  самородних

елементів, сульфідів, галоїдних сполук, оксидів і гідроксидів, карбонатів,
силікатів.

6. Що таке гірська порода ?
7. Які основні генетичні групи гірських порід вам відомі ?
8. Назвіть  основних  представників  магматичних  гірських  порід

(інтрузивних  і  ефузивних)  кислого,  середнього,  основного  і
ультраосновного складу. 

9. Які ви знаєте органогенні і хемогенні гірські породи ?
10. Назвіть основних представників групи метаморфічних порід? 
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3.2. Будова земної кори

Земна  кора –  це  тверда  верхня  оболонка  Землі,  складена
осадовими, магматичними і метаморфічними породами. Кількісні
співвідношення  різних  типів  гірських  порід  у  складі  кори
визначають характер будови самої кори і будови її поверхні. Тобто
рельєф Землі та внутрішня будова її кори взаємозв’язані і перед
тим  як  перейти  безпосередньо  до  характеристики  складу  та
будови кори необхідно коротко зупинитися на питанні будови її
поверхні.

Основними  орографічними  складовими  поверхні  Землі  є
континенти і океани. В межах перших виділяються рівнини, які
включають височини та низовини, і гірські області, представлені
сукупністю гірських хребтів з вершинами абсолютні висоти яких
сягають  понад  5-8  тис.  м.  Найвищою  вершиною  на  земній
поверхні  є гора Джомолунгма, або Еверест висотою 8848 м, яка
входить до  складу Гімалайської  гірської  області.  Океани  також
характеризуються  нерівномірністю  будови  поверхні  дна.  Зі
сторони  материків  і  до  глибини  близько  200  м,  поверхня  дна
океанів  називається  шельфом (рис.  3.6),  який  переходить  у
континентальний схил підошва котрого досягає глибини 2500-
3000  м.  Шельф  і  континентальний  схил  є  своєрідним
продовженням  материків  і  разом  складають  підводну  окраїну
материків,  яка змінюється  ложем океану. Складовими частина
ложа океанів є значні за площею абісальні рівнини, розташовані
на глибинах 4-6 км;  глибоководні жолоби з глибинами 10-11 км
(найглибшим на Землі є  Маріанський жолоб у західній частині
Тихого океану глибина якого становить 11022 м); окраїнні моря,
прикладом яких можуть  слугувати  Охотське,  Японське та  інші;
острівні дуги, такі як Курильська, Японська та інші;  серединно-
океанічні  хребти,  які  в  межах  Землі  утворюють  планетарну
систему через поєднання хребтів усіх океанів.
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Рис. 3.6. Узагальнений профіль дна океану (за О.К. Леонтьєвим)

Для кожної з названих вище складових частин поверхні Землі
характерний свій тип земної кори. Виділяють континентальний,
океанічний,  субконтинентальний  і  субокеанічний  типи,  які
відрізняються  за  потужностями,  складом  і  характером  будови
(рис. 3.7). 

Рис. 3.7. Схема будови різних типів земної кори
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I – океанічна кора під ложем океану; II – субокеанічна кора під океанічними
западинами;  III – континентальна кора під рівнинами; IV – континентальна кора
під гірськими областями; V – субконтинентальна кора під острівними дугами;

1  –  шар  води;  2  –  осадовий  шар;  3  –  другий  шар  океанічної  кори   з
прошарками  осадових  гірський  порід;  4  –  третій  шар  океанічної  кори;  5  –
“гранітний”  (граніто-гнейсовий,  граніто-метаморфічний)  шар
континентальної  кори;  6  –  “базальтовий”  (грануліто-базитовий)  шар
континентальної кори; 7 – нормальна мантія; 8 – розщільнена мантія.

Континентальна земна кора характеризується  потужністю
від 20 до 70 км при середній 33-40 км. Величина потужності кори
знаходиться в прямій залежності від будови рельєфу континентів.
Під  рівнинами  вона  близька  до  середньої.  Максимальна
потужність характерна для молодих гірських областей, таких як
Гімалаї та Анди, де вона досягає 70-75 км, а мінімальна (20-35
км)  встановлена  під  континентальними  западинами  типу
Угорської  і  під  рифтовими зонами,  прикладом яких може бути
озеро  Байкал.  Континентальна  кора  характерна  також  і  для
підводних  окраїн  материків.  В  області  шельфу  її  потужність
складає  20-25  км  при  поступовому  зменшенні  в  сторону
континентального схилу, де вона  на глибині  близько 2,0-2,5 км
виклинюється.

Континентальна кора складається з трьох шарів (з верху до
низу):  осадового,  гранітного та  базальтового (рис.3.7).  Верхній,
осадовий  шар представлений  осадовими  гірськими  породами.
Його потужність змінюється від 0 до 5-10 км в межах рівнин, і
зростає до 15-20 км в гірських областях. Середня потужність на
всіх  континентах  складає  3  км.  Швидкість  проходження
поздовжніх сейсмічних хвиль в породах даного шару знаходиться
в межах 3-5 км/с.

“Гранітний” шар на  50% складений гранітами та  на 40%
метаморфічними  породами  низьких  і  середніх  ступенів
метаморфізму  (переважно  гнейсами  і  сланцями).  Близько  10%
його  об'єму  займають  інтрузивні  породи  основного  складу.
Враховуючи  це  краще  його  називати  граніто-гнейсовим або
граніто-метаморфічним. Середній хімічний склад порід даного
шару близький до складу андезитів  і  ріолітів.  Його потужність
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змінюється  від  10  до  25  км,  залежно  від  загальної  потужності
земної кори. Під рівнинними областями вона приблизно складає
15-20 км, а в гірських районах – 20-25 км. Швидкість поширення
сейсмічних  поздовжніх  хвиль  в  породах  шару  змінюється  з
глибиною від 5,5 до 6,4 км/с.

“Базальтовий”  шар складений  інтрузивними  породами
основного  складу  (базитами),  а  також  метаморфічними
утвореннями  високих  ступенів  метаморфізму  (гранулітами)  в
зв’язку з чим його іноді називають  грануліто-базитовим. Існує
припущення,  що в його будові  беруть  участь  еклогіти,  а  також
вкорінені ультраосновні породи типу піроксенітів і перидотитів.
Потужність  даного  шару  змінюється  від  10-15  до  20  км  під
рівнинами  і  від  25  до  35  км  –  в  районах  гірських  споруд.
Швидкість  поширення  поздовжніх  сейсмічних  хвиль  в  його
межах складає 6,6-7,2 (7,4) км/с.

Граніто-метаморфічний  (“гранітний”)  і  грануліто-базитовий
(“базальтовий”) шари розділені так званою сейсмічною границею
Конрада, яка  характеризується  стрибкоподібним  зростанням
поздовжніх  сейсмічних  хвиль  від  6,0  до  6,5  км/с.  Довгий  час
вважалось,  що  ця  межа  розділяє  “гранітний”  і  “базальтовий”
шари  континентальної  кори  в  межах  всіх  континентів.  Проте,
детальне  вивчення  будови  кори  впродовж  останніх  десятиліть
методами  глибинного  сейсмічного  зондування  показало,  що
границя  Конрада  фіксується  лише  на  окремих  ділянках  земної
кори.  Зараз  значною  популярністю  у  дослідників  користується
чотирьохшарова модель будови земної кори (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Швидкісна модель земної кори континентів
1 – осадовий шар; 2 – граніто-гнейсовий шар; 3 – проміжний шар; 4 –

грануліто-базитовий шар; 5 – мантія; 6 – напрямок можливого руху окремих
блоків;  7-  зони  понижених швидкостей; 8 – площадки відбивання  сейсмічних
хвиль

Згідно  з  зображеною  на  рис.  3.8  моделлю,  консолідована
частина континентальної  кори, яка включає граніто-гнейсовий і
грануліто-базитовий шари,  розділена на три частини (поверхи),
що відрізняються швидкостями проходження сейсмічних хвиль.
Основними  межами  консолідованої  кристалічної  кори  є  її
поверхня,  тобто  границя  між  осадовим  та  граніто-гнейсовим
шарами (Ко) і границя Мохоровичича, для якої характерні високі
межові  швидкості  поширення  сейсмічних  хвиль  (7,8-8,3  км/с).
Всередині консолідованої кори чітко фіксується три, відмінних за
швидкостями проходження хвиль, поверхи, розділених межами К1

і К2. Перша межа (К1) проходить на глибині 10-15 км. Швидкість
поширення поздовжніх хвиль в шарі, що розташований над нею
коливається в діапазоні 5,9-6,3 км/с, а в шарі, який її підстеляє –
6,4-6,5 км/с. Межа між проміжним і власне грануліто-базитовим
шарами  (К2)  виражена  більш  чітко завдяки  вужчому  діапазону
швидкості  поширення сейсмічних хвиль, який становить 6,8-7,0
км/с.

Двом  верхнім  поверхам  властиве  розшарування  речовини.
Перший  від  поверхні  поверх,  власне  граніто-гнейсовий,

108



Речовинний склад і будова земної кори

характеризується  шарувато-блоковою  структурою.  Проміжному
поверху,  який  мало  відрізняється  від  верхнього  величинами
поширення  сейсмічних  хвиль,  притаманне  субгоризонтальне
розшарування  кори.  Це  підкреслюється  наявністю  прошарків
(пластин) з пониженими швидкостями сейсмічних хвиль (біля 6
км/с), а також аномальних за щільністю тіл і зон з підвищеною
електропровідністю.  Така  неоднорідність  проміжного  шару  за
фізичними властивостями дає можливість говорити про нього як
про  послаблений  шар,  по  якому  можливі  горизонтальні  рухи
речовини.  Вважається,  що верхній  шар консолідованої  частини
кори  (граніто-гнейсовий),  складений  кислими  породами,
середній, або проміжний – породами середнього складу, а нижній
(грануліто-базитовий) – основними. Їх кількісні співвідношення в
об’ємі консолідованої континентальної кори В.Ю.Хаїн виражає у
вигляді співвідношення між базальтами, андезитами і ріолітами
як 6:3:1, тобто порід основного складу найбільше, середніх вдвічі
менше, а кислих втричі менше від середніх. 

Океанічна  кора,  як  і  континентальна,  також
характеризується  трьохшаровою  будовою,  проте  вона  різко
відрізняється  від  континентального  типу  як  за  загальною
потужністю, так і за складом. Перша суттєва відмінність полягає
у тому, що в розрізі океанічної кори відсутній граніто-гнейсовий
шар (див.  рис.  3.8),  а її  потужність  змінюється від 5 до 12 км,
складаючи в середньому 6-7 км проти 33-40 км континентальної
кори.

Перший зверху  –  це  осадовий  шар,  який  складений
різноманітними  осадками,  що  знаходяться  в  пухкому
розсипчастому стані.  Його потужність  змінюється від декількох
сот метрів до 1 км. Швидкість поширення сейсмічних хвиль в цих
породах становить 2,0-2,5 км/с.

Другий,  середній  шар,  згідно  з  даними буріння,  складений
базальтовими лавами з прошарками карбонатних та кременистих
порід. Його потужність змінюється від 1,0 до 3,0 км, а швидкість
проходження хвиль – від 3,5 до 4,5 км/с.

Третій,  нижній  шар  за  своїми  фізичними  властивостями
належить  до  високошвидкісного.  Швидкість  поширення
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поздовжніх  сейсмічних  хвиль  в  його  межах  становить  6,3-6,5
км/с, а в окремих випадках вона може зростати до 7,0-7,4 км/с.
Вважається,  що  він  складений  основними  (габро)  та
ультраосновними  (піроксеніти)  породами,  а  також
ортоамфіболітами.  Потужність  даного  шару,  за  сейсмічними
даними, змінюється від 3,5 до 5,0 км.

Субконтинентальний  тип  земної  кори за  будовою
аналогічний  континентальному.  Його  виділення  було
продиктоване нечітким проявленням у межах континентів границі
Конрада.  Цей  тип  кори  пов’язують  з  острівними  дугами
(Курильська, Алеутська та інші) і окраїнами материків. Згідно з
результатами  проведення  глибинного сейсмічного зондування  в
межах  Курильських  островів,  верхній  шар  субконтинентальної
кори  складений  осадово-вулканогенними  відкладами.  Його
потужність змінюється від 0,5 до 5 км. Нижче знаходиться другий
–  острівнодужний  граніто-гнейсовий  (граніто-метаморфічний)
шар,  потужність  якого  змінюється  від  5  до  10  км.  Швидкість
поширення  сейсмічних  хвиль  в  його  межах  становить  5,7-6,3
км/с.  Третій,  грануліто-базитовий,  або  базальтовий  шар  з
швидкістю сейсмічних хвиль 6,8-7,4 км/с, залягає на глибинах 8-
15 км і характеризується зміною потужності від 10 до 15 км.

Субокеанічний  тип земної  кори  приурочений  до
улоговинних  частин  окраїнних  та  внутрішньоконтинентальних
морів  з  глибиною  понад  2  км.  За  складом  він  схожий  на
океанічний,  але  відрізняється  від  останнього  потужнішим
осадовим  шаром  (до  10  і  більше  км),  який  залягає  на
високошвидкісному  (габро-піроксенітовому)  шарі,  тобто  тут
відсутній  океанічний  шар  для  якого,  як  зазначалося  вище,
характерна асоціація базальтових лав і осадових порід. Сумарна
потужність земної кори субокеанічного типу становить 10-20 км.
Місцями  вона  досягає  25-30  км  за  рахунок  збільшення
потужності осадового шару.

Своєрідна будова земної кори спостерігається в центральних
рифтових  зонах  серединно-океанічних  хребтів,  таких  як
Серединно-Атлантичний, Тихоокеанський та інші. Тут під другим
океанічним  шаром  залягають  утворення,  які  характеризуються
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швидкостями  проходження  сейсмічних  хвиль  7,4-7,8  км/с.
Вважається, що це своєрідні виступи аномально розігрітої мантії
або суміш корового та мантійного матеріалу.

Територія  України  знаходиться  в  межах  поширення  кори
континентального  типу.  При  цьому  спостерігається  чітка
закономірність  між  потужністю  кори,  глибиною  залягання  її
консолідованої частини (фундаменту), тобто граніто-гнейсового і
грануліто-базитового  шарів,  і  будовою  рельєфу  території  (рис.
3.9). Так, у Карпатському регіоні потужність кори змінюється від
45 до 55 км, досягаючи максимальних значень під високогірними
хребтами.  В  межах  Волино-Подільської  височини  вона
зменшується до 40-45 км. Під Українським щитом, який займає
територію Придніпровської та Приазовської височин, потужність
кори знову зростає до 45-50 км, а в районі Канева вона досягає 52
км,  що  спричинено  зануренням  у  цьому  регіоні  поверхні
Мохоровичича  на  глибину  більше  ніж  55  км.  В  центральній
частині Придніпровської низовини, де розташована Дніпровсько-
Донецька западина, потужність кори зменшується до 35 – 40 км, а
під Донецьким кряжем вона дещо зростає до 40 – 45 км. На півдні
України  під  Причорноморською  низовиною  її  потужність
знаходиться  в  межах  25-35  км.  В  акваторії  Чорного  моря
спостерігається зменшення потужності кори зі сходу на захід від
25-30 до 15-20 км.

В розрізі земної кори на території України, окрім верхнього
осадового шару, виділяється ще п’ять шарів, які відрізняються за
складом  порід,  швидкостями  поширення  сейсмічних  хвиль  і
складають консолідовану частину кори.

Перший зверху  шар  складений  в  основному
метаморфізованими осадовими породами швидкості поширення в
яких сейсмічних хвиль коливаються в межах від 6,0 до 6,2 км/с. В
будові шару основна роль належить парасланцям і парагнейсам. 
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Рис.  3.9.  Схема  залежності  потужності  земної  кори  від  рельєфу
території України (побудована з використанням даних О.В.Чекунова)

Потужності: 1 – менше 20 км; 2 – 20-25 км; 3 – 25-30 км; 4 – 30-35 км; 5
– 35-40 км; 6 – 40-45 км; 7 – 45-50 км; 8 – 50-55 км; 9 – більше 55 км.

Елементи  рельєфу  (цифри  в  кружечках):  1  –  Карпати;  2  –  Волино-
Подільська височина; 3 – Придніпровська височина; 4- Приазовська височина; 5
– Придніпровська низовина; 6 – Донецький кряж; 7 – відроги Середньоруської
височини; 8 – Причорноморська низовина; 10 – Гірський Крим.

Другий шар  представляють  метаморфізовані  вулканогенно-
осадові  відклади,  серед  яких  переважають  ортогнейси  та
ортосланці  кислого  і  середнього  складу  (дацити,  андезити  і
ріоліти).  Швидкість  поширення  сейсмічних  хвиль  в  породах
цього шару становить 6,2-6,4 км/с. 

Третій шар  складений  високометаморфізованими  осадово-
вулканогенними породами зі  швидкістю поширення сейсмічних
хвиль 6,4-6,6 км/с. Це здебільшого парагнейси і параамфіболіти з
підпорядкованою кількістю ортопорід.
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Для  четвертого шару  характерні  швидкості  поширення
сейсмічних  хвиль  від  6,6  до  6,8  км/с.  у  його  складі  присутні
породи гранулітової і еклогітової фацій метаморфізму.

П’ятий шар відрізняється від попередніх основним складом
порід,  які  його  складають,  і  різким  зростанням  швидкостей
поширення сейсмічних хвиль від 6,8 до 7,4 км/с, що відповідає
швидкостям  у  “базальтовому”  (грануліто-бозитовому)  шарі.
Звертає  увагу  на себе те,  що між четвертим та п’ятим шарами
зростання швидкостей поширення сейсмічних хвиль відбувається
поступово, тобто так звана межа Конрада під територією України
виражена не чітко, а четвертий шар можна вважати за перехідний
між “базальтовим” (грануліто-базитовим) і “гранітним” (граніто-
гнейсовим), який об’єднує третій, другий і перший.

В акваторії Чорного моря, яке належить до внутрішньоконтинентальних
улоговинних  морів,  кора  характеризується  рисами кори субокеанічного  типу.
Тут  відсутній  “гранітний”  шар  і  кора  представлена  осадовим  та
“базальтовим” шарами (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Схематичний розріз земної кори в акваторії Чорного моря (за
О.В. Чекуновим)

1 – шар води Чорного моря;  2 – осадовий шар; 3 – інтенсивно зім’яті
породи осадового  шару; 4 – “гранітний” шар;  5  –  “базальтовий”  шар; 6 –
поверхня Мохоровичича; 7 – глибинні розломи

З наведеного впливає,  що за характером будови земна кора
під  територією  України  відповідає  типовій  моделі  кори
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континентального  типу  з  ознаками  переходу  до  субокеанічної
кори під водами Чорного моря.

Запитання для самоконтролю
1. Які є типи земної кори ?
2. В  чому  полягає  відмінність  між  корою  континентального  і

океанічного типів ?
3. Як змінюється потужність земної кори від характеру будови її

поверхні ?
4. Охарактеризуйте будову континентального типу земної кори.
5. Який тип властивий для земної кори під територією України ?
6. Що  таке  “гранітний”  шар  і  які  швидкості  поширення

сейсмічних хвиль для нього характерні ?
7. Що таке “границя Конрада” ?
8. Які швидкості поширення сейсмічних хвиль властиві  породам

“базальтового” шару ?
9. Як змінюється потужність океанічної кори в межах акваторій

океанів ?
10. Що таке субокеанічний і субконтинентальний типи кори і для

яких ділянок земної поверхні вони характерні ?
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Розділ 4. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІЇ
РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ

Сьогодні вчені небезпідставно вважають, що Земля виникла
близько 4,5-5,0 млрд. років тому. За весь період свого існування
вона  пройшла  складний  процес  еволюції,  який  призвів  до
формування сучасного вигляду земної  поверхні,  її  внутрішніх  і
зовнішніх  геосфер.  Цей  процес  супроводжувався  не  тільки
змінами  в  складі  і  будові  власне  Землі,  але  й  атмосфери,
гідросфери та біосфери. При цьому слід зазначити, що зміни у
внутрішніх геосферах обумовлювали певну еволюцію зовнішніх
сфер і навпаки. Саме цей діалектичній зв’язок розвитку кожної зі
сфер зокрема і Землі, як природної системи планетарного рівня
організації речовини, в цілому був, є і буде основною рушійною
силою еволюції  не  тільки  неживої  природи,  але  й  органічного
світу також.

Сьогодні  існує  ще  чимало  дискусійних  питань  стосовно
виникнення  і  розвитку  нашої  планети  і  життя  на  ній,  які
вимагають  науково  обґрунтованих  пояснень,  і  чильне  місце  в
даному випадку належить геології, як науці не лише про склад та
будову Землі, але й про історію її розвитку.
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4.1. Проблема виникнення Сонячної системи і планети
Земля

Перші уявлення наукового характеру про виникнення Землі
сформулювались  у  ХVII-XVIII  століттях,  тобто  припадають  на
період  розвитку  матеріалізму.  Одним  з  перших,  хто  спромігся
пояснити  утворення  Землі  з  врахуванням  всіх  досягнень
тогочасної науки (законів Ньютона, матеріалістичного розуміння
світу,  тощо)  був  французький  дослідник  Ж.Д.  Леклерк  де
Бюффон.  Він  висунув  гіпотезу,  згідно з  якою Земля,  і  планети
Сонячної системи в тому числі, утворилися внаслідок зіткнення
Сонця  з  масивною  кометою,  в  результаті  чого  від  Сонця
відокремились згустки речовини, які згодом застигли і утворили
планети.  Це  була  перша  з  так  званих  катастрофічних гіпотез
виникнення  планет  Сонячної  системи,  які  неодноразово
пропонувалися  і  пізніше,  але  завжди  зазнавали  різкої  критики.
Основними  недоліками  цих  гіпотез  слід  вважати:  1)  вони
тлумачили утворення планет, не пояснюючи при цьому як могло
утворитися саме Сонце і Сонячна система, в той час як хімічний,
а головне ізотопний склад, вік та інші особливості вказують на те,
що  планети  і  Сонце  виникли  з  однієї  і  тієї  ж  речовини  і,
практично,  одночасно;  2)  надання  народженню  планет
випадкового характеру, а не закономірного процесу.

Краще  наукове  обґрунтування  мала  гіпотеза  німецького
філософа І. Канта, опублікована ним у 1755 р. В її основі лежали
уявлення про те, що матерія, яка наповнює Всесвіт, у первісному
стані була розпорошена на елементарні часточки, які рівномірно
заповнювали простір.  Поступово,  під впливом сил всесвітнього
тяжіння, почали виникати центри скупчення матерії, одним з яких
і  було  Сонце;  одночасно  матерія  набувала  і  обертового руху. В
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подальшому  з  хмари  пилу,  яка  оберталася  навколо  Сонця,
утворилися планети.

Математично  обґрунтував  та  вдосконалив  гіпотезу  Канта
французький  математик  П.С.  Лаплас  у  1796  р.  і  від  тоді  вона
стала називатися гіпотезою Канта-Лапласа. Згідно з уявленнями
Лапласа,  на  початковій  стадії  формування  Сонячної  системи
існувала  газоподібна  туманність,  що  оберталася  та  поступово
ущільнювалася під впливом всесвітнього тяжіння. В центрі такої
туманності  знаходилося  центральне  згущення,  з  якого  в
подальшому  утворилося  Сонце.  По  мірі  зростання  ущільнення
туманності та обертання від неї відокремлювалися кільця, які, у
свою  чергу,  розпадалися  з  утворенням  центральних  згущень  –
зародків  планет.  На  початкових  стадіях  розвитку  планети  та
супутники повинні були мати вигляд розжарених газових куль, які
згодом  остигали,  вкривалися  твердою  кіркою.  Враховуючи
зазначений механізм формування Сонячної системи та її планет,
гіпотеза Лапласа дістала назву “гарячої” і впродовж усього XIX
століття  була  основою  для  розробки  моделей  формування  та
розвиту Всесвіту. Проте, як з’ясувалось пізніше, ця гіпотеза була
неспроможна  пояснити  механізм  розподілу  моменту  кількості
руху в Сонячній системі,  що власне і  зумовлює її  існування як
природного  об’єкта  надпланетного  рівня  організації  природної
речовини.  Цей  момент  визначається  як  добуток  маси  тіла  на
відстань  від  центру  системи  та  швидкість  його  обертання.
Враховуючи механізм утворення Сонця і  планет за  схемою яку
допускає  гіпотеза  Канта-Лапласа,  випливає,  що  Сонце,  яке
володіє більше 90% всієї  маси системи, характеризується також
найбільшим  моментом  кількості  руху.  Насправді  ж,  внаслідок
дуже повільного обертання  Сонце володіє лише 2% загального
моменту  кількості  руху,  а  98%  належить  іншим  планетам  і,  в
першу  чергу,  планетам-велетням.  Пояснити  це  протиріччя
гіпотеза  Канта-Лапласа  була  неспроможною.  Перший  крок  у
напрямку  вирішення  зазначеної  проблеми  був  зроблений
англійським  астрономом  Джінсом,  який  вважав,  що  планети
утворилися  зі  згустку  сонячної  матерії  відірваної  від  Сонця
зіркою,  яка  проходила  повз  нього.  Подібних  поглядів
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дотримувалися  також  американські  дослідники  Ф.Мультон  і
Т.Чемберлен. які вважали, що внаслідок проходження повз Сонця
великої  зірки  виникли  потужні  припливи.  Це  спричинило
відокремлення  від  нього  газів,  які  конденсувались  у  невеликі
планетезималі (частки  протопланетної  речовини),  які
злипаючись  утворювали  астероїди  та  планети.  Уявлення  про
планетезималі та їх утворення збереглися в науці і сьогодні, однак
сама гіпотеза Мультона-Чемберлена була відкинута.

Принципово нові  погляди на  утворення  планет закладені  в
метеоритних,  або  як  їх  ще  називають“холодних”,   гіпотезах,
серед яких найбільш вдалою і повною є гіпотеза О.Ю. Шмідта,
розроблена у 1944 р. 

За  цими  гіпотезами,
Сонце і  планети утворилися
з різних джерел. На одній зі
стадій свого розвитку Сонце
(походження  якого  не
розглядається)  захопило
холодну  газопилову
туманність.  Обертання
останньої  в  сильному
сонячному  гравітаційному
полі  призвело  до  складного
перерозподілу  положення
метеоритних  часток  за
масою,  щільністю  та
розмірами.  В  результаті
цього  частина  метеоритів,
відцентрова  сила  обертання
яких  виявилася  слабшою за
силу  тяжіння,  була
поглинена  Сонцем.  В
подальшому,  при  зіткненні
метеоритів,  почався  процес
акреції,  тобто  їх  злипання,

утворення  більших  за  масою  агрегатів  і  приєднання  до  них
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дрібніших часток, що попадали в сферу їхньої гравітаційної дії.
За  такою  схемою,  згідно  з  гіпотезою  О.Ю.Шмідта,  відбувався
процес  формування  планет  та  їхніх  супутників  з  первинної
метеоритної  речовини  (рис.  4.1).  Проте,  недолік  цієї  гіпотези
полягає  у  надзвичайно  малій  вірогідності  захоплення  Сонцем
холодної  газопилової  (метеоритної)  речовини  та  відсутності
пояснень щодо утворення самого Сонця.

Результати дослідження Космосу, отримані протягом останніх
десятиліть  внесли  значний  вклад  у  дослідження  проблеми
походження  Сонячної  системи.  При  цьому  відбулося,  так  би
мовити,  повернення  на  новому  рівні  до  вихідних  ідей  Канта.
Астрономам  вдалось  безпосередньо  спостерігати  процес
зародження зірок з міжзоряної плазми, яка складається з газу та
пилу  (“пилова  плазма”).  Було  також  з’ясовано,  що  утворення
зірок може відбуватися завдяки протидії магнітних полів і тиску
газу  та  випромінювання  лише  вздовж  зовнішніх  спіральних
рукавів  галактик,  у  тому  числі  і  нашої.  Початок  стиснення
міжзоряної  туманності  може  бути  спричинений  близьким
вибухом “наднової” зірки (рис. 4.2). Про це свідчить наявність в
Сонячній системі важких та надважких елементів і зокрема їхніх
недовговічних  радіоактивних  ізотопів.  Припускається,  що  ці
ізотопи могли бути  продуктами  потужних  ядерних реакцій,  які
відбуваються  лише  в  результаті  вибуху  масивних  зірок,
перетворюючи останні в “наднові”.

Коли Сонце досягло певних розмірів, в його надрах почалися
термоядерні реакції з перетворенням водню в гелій. Для молодих
зірок, особливо масивних, властивим є на даній стадії розвитку
губити  частину речовини  у  вигляді  “зоряного вітру”.  Стосовно
Сонця  –  це  сонячний вітер.  Прикладом такої  зірки,  яку мають
можливість  сьогодні  спостерігати  астрономи,  може  слугувати
зірка Тільця, окутана щільною газопиловою туманністю. Навколо
неї  можуть  утворюватися  кільця  на  зразок  кілець  Сатурна.
Космічна  речовина  кілець  конденсується  спочатку  в
планетезималі,  а  пізніше  –  у  планети  та  їх  супутники,  які
виникають навколо найбільших планетезималей.  Протопланетна
туманність,  що  обгортає  Сонце,  і  саме  Сонце  на  початкових
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стадіях існування Сонячної системи характеризувались швидким
обертанням,  але  поступово  магнітогідродинамічні  сили
сповільнили  обертання  Сонця  та  перерозподілили  момент
кількості руху в Сонячній системі.

Рис. 4.2. Основні етапи еволюції протосонячної газопилової
туманності (за В.О. Рудником і Е.В. Соботовичем)

І  етап  –  первинна  протосонячна  газопилова  туманність  і  зірка,  яка  в
подальшому  стала  “надновою”  (більше  4,7  млрд.  років  назад); ІІ  етап  –
протосонячна туманність в сфері дії “наднової” зірки (4,7 млрд. років назад);
ІІІ  етап  –  впорядкування  протосонячної  туманності,  акреція  “реліктової”
речовини туманності і конденсація речовини (4,7 млрд. років назад); IV етап –
перетворення  центрального  згустку  в  Сонце,  початок формування  Сонячної
системи в цілому і планети Земля зокрема (4,6-4,5 млрд. років назад).
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Таким  чином,  найвірогідніша  схема  утворення  Сонячної
системи включає наступні етапи:
*0  утворення  Сонця  і  сплющення  міжзоряної  газопилової
туманності, яка обертається навколо нього під впливом близького
вибуху “наднової” зірки;
*1  еволюція  Сонця  та  навколосонячної  туманності  з
передачею  електромагнітним  або  турбулентно-конквективним
шляхом моменту кількості руху від Сонця планетам;
*2  конденсація “пилової плазми” у кільця навколо Сонця, а
матеріалу кілець – в планетезималі;
*3  подальша конденсація планетезималей в планети;
*4  повторення  подібного  процесу  навколо  планет  з
утворенням їхніх супутників.

На  сьогоднішній  день  вважається,  що  весь  процес
зародження  планет  у  порівнянні  з  подальшою  еволюцією
Сонячної системи відбувався відносно швидко і його тривалість
не перевищувала більше100 млн. років.

Близькість  до  Сонця  спричинила  втрату  внутрішніми
планетами летких речовин, чому сприяли як високі температури,
так і сонячний вітер. Це пояснює, в основному, залізо-силікатний
склад планет, а також вторинне походження їхньої атмосфери, яка
є продуктом дегазації надр цих планет. Згідно з даними вивчення
ізотопного  складу  благородних  газів  (аргону  та  ксенону),
формування атмосфери розпочалось близько 4,4 млрд. років тому,
відповідно  цю  вікову  межу  можна  також  вважати  початком
утворення  на  Землі  води.  Саме  з  цього  моменту,  як  вважають
геологи, розпочався догеологічний період розвитку Землі. 

4.2. Рання історія розвитку Землі

  Впродовж близько 100 млн. років,  як це вже зазначалось
раніше, Земля знаходилася в стані акреції речовини газопилової
туманності.  На  стадії  догеологічного  періоду процеси,  які
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проходили  на  планеті  та  всередині  неї,  сприяли  диференціації
речовини,  утворенню  праобразу  первинної  кори  основного
складу, виділенню рідкого зовнішнього ядра та, відповідно, появі
магнітного поля. Проте, слід зазначити, що до теперішнього часу
неоднозначно тлумачаться  питання  послідовності  диференціації
речовини і причин первинного розігріву Землі на догеологічній
стадії її розвитку.

Впродовж тривалого часу однозначно вважалося, що Земля, а
також  інші  планети  внутрішньої  групи,  на  ранніх  стадіях  їх
формування складалися з суміші залізосилікатної речовини, з якої
згодом відбулось виділення залізного ядра і силікатної оболонки –
мантії. В останні десятиліття набула популярності версія, згідно з
якою  спочатку  акумулювалося  тугоплавка  речовина  ядра,
основною  складовою  якого  є  залізо,  а  пізніше  на  нього
нашаровувалась відносно легкоплавка силікатна речовина. Тобто
процес  диференціації  первинної  речовини  відбувався  за
принципом концепції  гетерогенної  акреції,  яка,  на  відміну від
концепції  гомогенної  (однорідної)  акреції,  допускає  послідовне
нарощування речовини оболонок планети. Існує також і третя, так
звана проміжна концепція згідно з якою спершу акумулювалося
внутрішнє ядро,  а утворення зовнішнього ядра відбулося вже в
процесі диференціації мантії.

З питанням диференціації  первинної земної  речовини тісно
пов’язане  і  питання  причин первинного розігріву Землі,  яка за
“холодною”  гіпотезою  зародилась  у  холодному  стані.  Сьогодні
можна назвати низку факторів, що спричинили розігрів планети.
Це зіткнення планетезималей, яке супроводжувалося виділенням
тепла;  гравітаційна  диференціація  при  виділенні  ядра;  розпад
природно-радіоактивних елементів;  тертя,  спричинене твердими
припливами обумовленими близьким розташуванням Місяця до
Землі в порівнянні з сьогоднішнім. Яка з цих гіпотез найближча
до істини необхідно ще з’ясовувати. Загадкою залишається також
і ступінь розігріву протопланети на ранніх стадіях її  існування.
На думку В.С.Сафронова, температура в мантії прото-Землі могла
досягати 1500о,  а  за розрахунками інших вчених температура  у
зовнішніх  шарах  планети  була  близькою  до  температури
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плавлення. Відповідно, це дозволяє припускати, що на поверхні
планети  могли  в  цей  час  виникати  “океани  магми”  з  якої
відбувалася  кристалізація  первинної  протокори  базальтоїдного
складу.  Найвірогідніше,  що  разом  з  виділенням  ядра  і  мантії
відбулося формування тонкої та дуже пластичної літосфери, під
якою  знаходилася  розплавлена  речовина  астеносфери,  що
сприяло інтенсивним проявам магматизму, особливо в тих місцях
де протокора була пошкоджена падінням крупних метеоритів. 

Інтенсивне  бомбардування  Землі  численними  метеоритами
було  дуже  характерне  для  догеологічного  періоду  її  розвитку.
Падіння  їх  на  протоземну  поверхню  сприяло  розтріскуванню
тонкої  протокори,  виливанню  на  поверхню  магми  в  результаті
чого  відбувалося  звільнення  останньої  від  значної  кількості
летких компонентів. Це мало важливе значення для формування
атмосфери, яка в цей час була безкисневою та нагадувала щільну
туманність, що огортала Землю.

Геологічний період розвитку Землі розпочався близько 4,0-
3,5  млрд.  років  назад  і  складається  з  декількох  етапів,  які
характеризуються не тільки певними стадіями формування земної
кори і Землі в цілому, але й еволюцією атмосфери і гідросфери, а
також розвитком життя.

Ранній  етап,  відомий  під  назвою  докембрійський,  є
найтривалішим і  охоплює період часу у  віковому діапазоні  від
3,5-4,0 млрд. років до 570 млн. років. У загальному вигляді цей
етап  поділяється  на  чотири  крупних  стадії:  доархейську,  або
катархейську,  віковий  діапазон  якої  становить  4,0-3,5  млрд.
років,  архейську – 3,5-2,6 млрд. років,  ранньопротерозойську –
2,6-1,7  млрд.  років  та  пізньопротерозойську –  1,7-0,57  млрд.
років.  Всі  ці  стадії  відрізняються  структурним  планом  земної
поверхні,  палеогеографічною,  палеокліматичною  та
палеогеодинамічною обстановками.

Впродовж  катархейського часу  відбувалося  формування
первинної  земної  кори  і  атмосфери.  Механізм  утворення  цієї
кори,  а  також  її  склад  на  теперішній  час  до  деякої  міри  є
дискусійні.  Невідомим  залишається  була  ця  кора  за  складом
сіалічною,  подібною  до  сьогоднішньої  континентальної,  чи
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меланократовою  (океанічною),  складеною  з  основних
магматичних порід. Припускається, що значна роль у формуванні
протокори  належала  процесу  бомбардування  протоземної
поверхні малими та великими тілами метеоритів. Як зазначалось
раніше, падаючи на поверхню вони руйнували первинну тонку і
пластичну  кору,  яка  утворилася  на  ранніх  стадіях  остигання
планети.  Як  наслідок,  на  протоповерхню  виливалися  значні
кількості розплавленої речовини, яка нарощувала первинну кору.
Одночасно  відбувалось  вивільнення  значної  кількості  летких
компонентів,  що  сприяло  формуванню  атмосфери,  а  пізніше  й
гідросфери, які поповнювалися продуктами дегазації магми при
наступних вулканічних виверженнях. Так очевидно і відбувалось
формування  первинної кори Землі.  За складом вона близька до
гранітів та гнейсів за що її називають комплексом “сірих гнейсів”,
але  в  порівнянні  з  “нормальними”  гранітами  містить  менше
кремнезему та калію. За численними даними, часом її появи слід
вважати віковий рубіж близько 3,8 млрд. років назад. Окрім того
необхідно  додати,  що  “сірі  гнейси”  це  перші  гірські  породи  з
утворення яких розпочався геологічний літопис розвитку нашої
планети. 

Архейський  період  характеризувався  своєрідним
“розтріскуванням” ще досить  тонкої  та  пластичної  кори.  Через
такі “тріщини” на поверхню виливалися нові порції базальтової, а
згодом  середнього  та  кислого  складу  магми,  яка  виповнювала
довгі  широкі  прогини  в  земній  корі.  Вулканічна  діяльність
сприяла формуванню гірського рельєфу поряд з яким існували і
первинні  водні  басейни  де  відбувалося  накопичення  уламкових
осадових  порід.  Наприкінці  архею  відбулося  регіональне
проявлення  гранітоутворення.  Всі  ці  процеси  сприяли
формуванню  зрілої  континентальної  кори  на  більшій  частині
площі  сучасних  материків.  Під  кінець  архею  на  Землі  вже
існували  ділянки з  корою близькою за  складом та  будовою до
континентальної  кори,  і,  відповідно  ділянки  з  океанічною
протокорою,  тобто  вже  існували  протоконтиненти  та
протоокеани.  Наявність у складі  архейських розрізів  уламкових
порід (конгломератів, гравелітів, пісковиків, глинистих утворень),
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свідчить, що моря вже тоді були заповнені водою, тобто виникли
сприятливі  умови для зародження  життя.  Сьогодні  відомі сліди
органічного  життя  в  архейський  час,  вони  виявлені  в  породах
віком  3,4-3,5  млн.  років.  Це  були  найпростіші  представники
органічного  світу прокаріоти –  організми  позбавлені
внутрішньої  структури  клітин,  в  яких  не  було  ядра,  і  ДНК не
могла  групуватися  в  дискретні  хромосоми.  Характерними  їх
представниками  є  бактерії  та  синьо-зелені  водорості.
Найдревніші  сліди  життєдіяльності  синьо-зелених  водоростей
виявлені в Австралії (район Пілбара), у гірських породах вік яких
становить близько 3,5 млрд. років. На наявність в археї органічної
речовини може вказувати також присутність  в породах графіту,
який можливо є результатом концентрації організмами вуглецю.
Разом  з  тим  не  слід  відкидати  також  ймовірність  абіогенної
(хемогенної)  природи  графіту,  який  присутній  у  породах
ранньоархейських метаморфічних комплексів.

Незважаючи  на  присутність  в  архейських  протоморях
органічної речовини кількість кисню у тогочасній атмосфері ще
була  незначною.  У  її  складі  все  ще  переважали  метан,  аміак,
вуглекислий газ і водяна пара.

Архейська  протокора  була  своєрідною  основою  на  якій  у
подальшому  формувалися  геологічні  споруди  континентів
пізніших  періодів.  Сьогодні  фрагменти  цієї  кори  доступні  для
вивчення  в  межах  щитів –  ділянок  сучасної  поверхні  Землі,
складених породами докембрійського віку. Такі  щити є  на всіх
континентах. В межах території України знаходиться Український
щит, який являє собою вихід кристалічних порід докембрію, що
простягається від Полісся до Азовського моря. Архейські породи,
які складають окремі частини щита відслонюються на Побужжі,
правобережжі Дніпра та у Приазов’ї, де їх можна спостерігати по
берегах таких рік як Південний Буг, Синюха, Дніпро,  Базавлук,
Сура, Конка, Берда, а також їх численних приток та балок.

Впродовж  ранньопротерозойського  етапу практично
завершилося формування земної кори. На початку протерозою ще
недостатньо  стійка  архейська  кора  була  розбита  планетарними
розломами на низку блоків, розділених своєрідними западинами.
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Самі  западини  являли  собою  опущені  ділянки  земної  кори,  в
межах  яких  відбувалося  інтенсивне  проявлення  вулканізму  і
нагромадження  уламкового  матеріалу,  принесеного  потоками  з
сусідніх піднятих територій. Під кінець нижнього протерозою (в
інтервалі  2,0-1,7  млрд.  р.)  ці  ділянки  зазнали  піднімання,  яке
супроводжувалося  інтенсивним  зім’яттям  сформованих  в  них
порід  та  потужним  гранітоутворенням.  Ці  процеси  сприяли
нарощуванню  континентальної  кори,  яка  тоді  вже  займала
близько  80%  площі  її  сучасного  поширення.  Окрім  того  всі
уламки  архейської  континентальної  кори  завдяки  розвитку
регіональної  гранітизації  наприкінці  раннього протерозою були
спаяні  в  єдиний  суперконтинент,  який  називають  Мегагея
(“велика  земля”)  або  Пангея–1.  На  тій  частині  земної  кулі,  де
континентальна кора була відсутня, існував океан – Мегаталасса
(“велике  море”),  який  займав  територію  поверхні  Землі  з
океанічним типом кори. Припускається, що цей океан за площею
перевищував Тихий, але значно поступався сучасним океанам за
глибиною  так  як  збільшення  об’єму  гідросфери  за  рахунок
дегазації мантії в процесі вулканічної діяльності продовжувалось
і  впродовж  всієї  подальшої  історії  розвитку  Землі.  В  океані
інтенсивно продовжували свій розвиток прокаріотичні організми і
особливо  синьо-зелені  водорості.  Під  впливом  їхньої
життєдіяльності і завдяки фотосинтезу вміст кисню в атмосфері
наприкінці  раннього  протерозою  різко  збільшився  і  її  склад
наблизився  до  сучасного.  Фізико-хімічні  умови  басейнів
осадконагромадження  сприяли  накопиченню  великої  кількості
оксидів  заліза,  що  привело  до  формування  унікальних  за
розмірами  та  запасами  покладів  руд  цього  металу.  Ще  однією
особливістю  ранньопротерозойської  стадії  було  формування
великої кількості карбонатних порід, що також свідчить про різкі
зміни  в  хімізмі  гідросфери,  порівняно  з  архейською.  Рельєф
поверхні  континентів  характеризувався  високим  ступенем
розчленування, а клімат нагадував клімат сучасних субтропічних
зон,  на  що  вказує  велика  кількість  у  розрізах  нижнього
протерозою уламкових кварцових порід, таких як конгломерати,
гравеліти  та  пісковики.  Поверхня  суходолу  була  густо
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помережена долинами тимчасових водотоків, по яких в басейни
осадконакопичення  зносився  уламковий  матеріал.  Серед  цих
басейнів  були  басейни  відкритого  типу,  подібні  до  сучасних
морів,  а  також  такі,  що  нагадували  закриті  лагуни  та  озера  з
мінливою  солоністю  води.  Наприкінці  ранньопротерозойської
стадії,  яка  характеризувалася  підвищенням  температурного
режиму Землі,  широко проявився  метаморфізм порід,  потужній
магматизм  у  формі  гранітоутворення  та  виверження  вулканів
тріщинного  типу,  а  також  сформувалися  численні  розломи  та
складчасті споруди.

Ранньопротерозойські  породи  складають  окремі  ділянки
Українського  щита  на  Волині  (відслонюються  по  берегах  рік
Тетерів,  Случ,  Смолка),  Кіровоградщині  (скельні  береги Інгула,
Інгульця, Вісуні та інших рік і річок), у Приазов’ї (басейни рік
Берди, Обіточної, Мокрої Яли та інших). До утворень цього етапу
належить  унікальний  за  запасами  залізних  руд  Криворізький
залізорудний басейн.

Протягом  пізньопротерозойського часу  (1,7-0,57  млрд.р.)
інтенсивність  ендогенних  процесів  зросла,  що  привело  до
поступового  розколювання  протоконтиненту  Мегагея.  В  зонах
глибинних розломів,  завдяки  різноманітним рухам  земної  кори,
формувалися  глибоководні  прогини,  що  дістали  назву
геосинкліналей, а в межах спокійних ділянок Землі, де рухи кори
були практично відсутні – платформи. Геосинклінальні прогини
ділили протоконтинент на низку гігантських за розмірами брил з
континентальним типом кори. Ці брили згодом стали зародками
сучасних  континентів.  Найбільша  серед  них  утворилася
наприкінці  протерозою.  Вона знаходилася в  південній  півкулі  і
послужила основою для формування суперконтиненту Гондвана.
Брили північної півкулі з’єдналися в одну аж у пізньому палеозої,
утворивши  другий  суперконтинент  Лавразію. Розділялися  ці
континенти океаном Палеотетіс, який знаходився приблизно на
широті сучасного Середземного моря (рис. 4.3).

В  пізньопротерозойських  океанах,  морях,  лагунах  і  озерах
тривала еволюція органічного світу. З’явилися перші  еукаріоти,
які  на  відміну  від  архейських  прокаріотів  мали  ядро,
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характеризувалися  складною  внутрішньою  структурою  та
наявністю хромосом, а також багатоклітинні організми (рис. 4.4).

Широкий  розвиток  у  протерозої  організмів  сприяв
формуванню  нарівні  з  теригенними  осадками  органогенних
карбонатних порід – доломітів.  В пізньому протерозої  суттєвих
змін  зазнав  і  клімат  Землі,  він  став  контрастним  і  набув  рис
зональності.  Сьогодні  є  відомості,  які  свідчать  про  наявність
впродовж пізнього протерозою трьох періодів зледенінь. Все це
знаменувало перехід Землі до суттєво нової  стадії  геологічного
розвитку, яка відома під назвою – фанерозой.

Рис. 4.3. Положення суперконтинентів на земній кулі в пізньому
палеозої
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а б
Рис. 4.4. Характерні представники органічного світу докембрію.
а – мікрофосілії виявлені Дж. Шопфом в архейських породах Австралії; б –

мікрофосілії  з  протерозойських  порід  Криворізького  залізорудного  басейну
виявлені В.Рябенком і Т. Міхницькою.

4.3. Загальні риси історії розвитку Землі у фанерозої

Нижньою віковою межею  фанерозойського періоду, або як
його називають – фанерозойського еона (еон – це відтинок часу
тривалістю сотні мільйонів років), служить цифра 570 млн. років,
і  триває  він  досі.  Даний  період  характеризується  інтенсивним
розвитком  життя  на  Землі.  В  перекладі  з  латинської  мови
фанерозой означає – видиме життя  (від лат. “фанерос” –  явний,
видимий, “зой” – життя).

Фанерозойський  еон,  залежно  від  ступеню  еволюції
органічного  світу,  а  також  від  характеру  загального  розвитку
інших сфер Землі, поділяється на три ери (ера – це відтинок часу,
який  відповідає  певному  етапу  геологічної  історії  Землі  і,
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особливо, розвитку життя на ній): палеозойську, мезозойську та
кайнозойську (табл. 4.1).

Палеозойська ера, що в перекладі означає древнє (“палеос”)
життя,  характеризується  тривалістю  320-325  млн.  років  і
поділяється  на  шість  періодів  (період –  це  відтинок  часу
тривалістю  в  декілька  десятків  мільйонів  років,  який
характеризується  значними  змінами  границь  та  поширення
морських басейнів і континентів, а також видового складу фауни і
флори):  кембрійський,  ордовицький,  силурійський,  девонський,
кам’яновугільний (карбоновий) та пермський.

Характерною особливістю палеозойського етапу є широкий
розвиток  окраїнних  морів  і  острівних  дуг.  Органічний  світ
палеозойських морів на відміну від органічного світу докембрію
був більш високоорганізований (рис. 4.5). 

В  ранньому  палеозої,  який  включає  кембрійський,
ордовицький і силурійський періоди, з’явилися і набули широкого
розквіту  безхребетні  організми,  які  мали  хітиново-фосфатний  і
вапнистий  зовнішній  або  внутрішній  скелет.  Найбільшого
поширення серед них набули  археоціати,  трилобіти,  граптоліти,
брахіоподи,  кишковопорожнинні,  голкошкірі  та  головоногі
молюски  (наутилоідеї).  В  значно  меншій  кількості  у
ранньопалеозойських  морях  проживали  губки,  моховатки,
пелециподи  та  інші  безхребетні.  Світ  хребетних  на  початку
палеозою  був  представлений  так  званими  панцирними
(безщелепними)  рибами  (рис.  4.6)  і  тільки  з’явилися  риби  з
хрящовим внутрішнім скелетом.

Таблиця 4.1
Основні вікові підрозділи в історії Землі

(геохронологічна шкала)

Еон
(еонотема)

Ера (ератема) Період (система)
Нижня вікова
межа, млн. р.

Індекс

Фанерозо
й Кайнозойська

Четвертинний 1,8 Q
Неогеновий 23,8 N

Палеогеновий 65 Р
Мезозойська Крейдовий 135 K
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Еон
(еонотема)

Ера (ератема) Період (система)
Нижня вікова
межа, млн. р.

Індекс

Юрський 205 J
Тріасовий 245 T

Палеозойська

Пермський 295 P
Кам’яновугільний

(карбоновий)
360 C

Девонський 410 D
Силурійський 435 S
Ордовицький 500 O
Кембрійський 570 Є

Криптозой
(докембрі

й)

Протерозой верхній 1700 PR3

Протерозой середній 2000 PR2

Протерозой нижній 2600 PR1

Архей верхній 3150 AR3

Архей середній 3400 AR2

Архей нижній 3500 — 4000 AR1
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Рис.  4.5.  Схема  розвитку  органічного  життя  на  Землі  (за  Г.В.
Войткевичем).
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Основними
представниками
рослинного  світу  в
ранньому  палеозої
були  синьо-зелені
водорості,  лишайники
та  гриби.  Наприкінці
силурійського  періоду
з’являються  перші
наземні вищі рослини
–  псилофіти,  котрі
започаткували  вихід
тваринного  і
рослинного  світу  на
суходіл,  який
активізувався  у
пізньому  палеозої,
тобто  в  девонський,
карбоновий  та
пермський  періоди.  В
девонських  морях
продовжували
інтенсивно

розвиватися  колоніальні  та  поодинокі  корали,  крупні
форамініфери,  голкошкірі.  В  прісноводних  і  слабо  солоних
басейнах  еволюціонують  двостулкові  та  черевоногі  молюски.
Колоніальні  корали  разом  з  моховатками  були  основними
будівничими  рифів  пізньопалеозойських  морів,  в  яких  активно
множилася  кількість  кісткових,  хрящових  та  панцирних  риб.
Останні  належали  до  хижаків.  Вони  мали  щелепи  з  гострими
зазубреними  кістковими  пластинами,  а  частина  тіла  та  голова
були покриті кістковим панцирем.

Представники  цієї  групи  риб  вимерли  в  кінці  девонського
періоду, а замість них з’явилися хрящові акули та скати. Кісткові
риби поклали початок розвитку променевоперих, двоякодихаючих
і  кистеперих  риб.  Останні  володіли  добре  розвиненими
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Рис.  4.6.  Характерні  представники
тваринного світу раннього палеозою.

а  –  скелет археоціат;  б – трилобіт;  в  –
корал;  г  –  головоногий  молюск;  д,  е,  є,  ж  –
безщелепні риби.
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плавниками,  які  нагадували  кінцівки  земноводних  (амфібій)  і
вважаються їх прямими нащадками.

На  суходолі  в  девоні  з’явилися  перші  комахи,  гігантські
скорпіони і стегоцефали – перші чотириногі хребетні земноводні,
які  досягли  розквіту  у  кам’яновугільному  періоді.  В  середині
пізнього палеозою з’являються перші плазуни – рептилії, які мали
на  тілі  роговий  покрив  і  відкладали  яйця.  Серед  них  були  як
травоїдні, так і хижаки. Особливо інтенсивного розвитку плазуни
набули у пермському періоді.  Тоді вже існували такі  хижаки як
іностранцевії, а також травоїдні парейзаври та морські рептилії –
мезозаври.

Пізній  палеозой  знаменитий  інтенсивним  розвитком
рослинного  світу.  На  початку  девону  з’являються  псилофіти  з
корінням, стеблом і листям, а в середині девонського періоду –
вищі  рослини,  серед  яких  вже  були  членистостеблові,
плауновидні,  папороті  та  голонасінні.  Особливо  широкого
розвитку  набули  папороті.  В  кам’яновугільний  період  значні
простори суходолу були покриті лісами в яких росли велетенські,
до 50 м заввишки, деревовидні хвощі, плаунові та папоротеві. В
цей  час  з’явилися  папоротеві  голонасінні  (кордаїти),
плауноподібні  (сигілярії  і  лепідодендрони),  членистостеблові
(каламіти) а також хвойні, які прогресували у пермський період
(рис. 4.7).

Рис. 4.7. Типові рослини кам’яновугільного періоду.
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А – кордаїт; Б – сигілярія; В – лепідодендрон; Г – каламіт.
Таким чином, пізній палеозой – це час кардинальних змін у

рослинному  та  тваринному  світі  нашої  планети,  який
ознаменувався  пристосуванням багатьох організмів і  рослин до
існування на суходолі, у воді та повітрі, а також появою рептилій
і значному збільшенню в атмосфері кисню за рахунок збільшення
на Землі біомаси.

Палеозойська ера відзначилась також і  еволюцією поверхні
Землі.   Під дією внутрішніх та  зовнішніх процесів відбувалось
прогинання  окремих  ділянок  земної  кори,  на  місці  яких
формувались  глибоководні  басейни,  де  відбувалось
нагромадження  уламкового матеріалу, що зносився  численними
потоками з суходолу, а також інтенсивні вулканічні виверження.
Поступово  ці  прогини  заповнювалися  теригенними,
хемогенними,  органогенними  і  вулканогенним  відкладами,  які
згодом перетворювалися в гірські породи. Опускання земної кори
з  часом  змінювалося  висхідними  рухами  і  на  місці  прогинів
утворювалися  ланцюги  гірських  областей.  Так  в  ранньому
палеозої  утворилися  гори Скандинавії,  Британії,  Алтаю,  Шорії,
Кузнецького  Алатау,  Західних  Саян,  Західної  Туви,  Північної
Монголії, південно-західного Забайкалля, Західного і Північного
Казахстану  та  Північного Тянь-Шаню.  Утворення  цих гірських
областей  призвело  до  своєрідного  “зпаювання”  брил
континентальної  земної  кори  в  північній  півкулі  Землі  і
формування  суперконтиненту  Лавразія.  В  пізньому  палеозої
продовжувалось  “нарощування”  суперконтинентів  Гондвани  і
Лавразії за рахунок закриття морських басейнів шляхом підняття
окремих  ділянок  земної  кори  і  формування  нових  гірських
областей. Так наприкінці палеозою утворилися Урал, Тянь-Шань,
Піренеї, гори північної та крайньої південної частин Африки, на
сході Австралії і на заході Південної Америки.

Гороутворення  супроводжувалось  складними  деформаціями
земної  кори,  утворенням  серій  глибинних  розломів,  а  також
широкими  проявами  гранітоїдного  магматизму.  Розломи
слугували  каналами  для  підняття  на  поверхню  магми,  частина
якої застигала безпосередньо в земній корі,  а частина у вигляді
лави,  покривала  значні  території  поверхні  планети.  Ці  процеси
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сприяли “зпаюванню” утворених під кінець протерозою окремих
“брил” континентальної земної кори, що привело до формування
на заключній стадії палеозойського етапу розвитку Землі єдиного
величезного материка, відомого під назвою – Пангея.

У межах України палеозойські відклади складають так звану
Дніпровсько-Донецьку  западину,  яка  займає  територію
Придніпровської  низовини,  поширені  вони  також  на  Волині  і
Поділлі,  а  палеозойське  гороутворення  закарбувалось  у
формуванні  Донецького  кряжу.  Потужні  поклади  вугілля  в
Донбасі  і  Львівсько-Волинському  басейні  також  належать  до
утворень  палеозойської  ери,  а  у  червонобарвних  пісковиках
Придністров’я  присутні  скам’янілі  рештки  риб  девонського
періоду.

Мезозойська ера почалася  245  млн.  років  і  закінчилася  65
млн. років тому. Вона поділяється на три періоди (знизу догори):
тріасовий, юрський та крейдовий (табл.  4.1) і  характеризується
обновленням тваринного і рослинного світу, що було спричинено
суттєвими змінами палеогеографічної обстановки на планеті (рис.
4.8, 4.9).

В  мезозої  серед
безхребетних
панівне  положення
належало
головоногим
молюскам,  так
званим  амоноідеям
та  белемноідеям,  які
з’явилися  в
тріасовий  час,  а
досягли  апогею
свого  розвитку  в
юрський  та
крейдовий  періоди.  В  мезозойських  морях  мала  місце  велика
кількість  рифів,  створених  шестипроменевими  коралами,  які
досягли розквіту наприкінці юрського періоду, а також дуже були
поширені пелециподи, іноцерами та голкошкірі, особливо морські
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Рис.  4.8.  Палеоландшафт  початку
мезозойської ери.

1-2 – цикадофіти; 3 – хвойні; 4 – папороть; 5
– хвощ; 6 – лабіритнодонт (Mastodonsaurus).
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їжаки з міцним панциром. Серед морських хребетних з тріасового
періоду інтенсивно розвивалися кісткові риби. Морські  плазуни
мезозойської  ери були представлені іхтіозаврами, плеріозаврами
та іншими представниками цієї групи фауни. Гігантські рептилії
також  панували  і  серед  хребетних  суходолу.  Довжина  деяких
динозаврів  (диплодоків,  брахіозаврів)  досягала  30  м,  а  маса
перевищувала  45-50  т.  Рептилії,  серед  яких  найбільш
характерними були представники літаючих ящурів – птерозаврів
опанували також і повітряний простір. Через таке заселення Землі
різноманітними ящурами, які бігали, повзали, скакали, плавали,
літали мезозойську еру ще називають ерою рептилій. Наприкінці
тріасового періоду з’явилися перші примітивні ссавці. Вони були
малочисельними,  невеликих  розмірів  і,  відповідно,  не  могли
складати  конкуренцію  великій  армії  рептилій.  Під  кінець
юрського  періоду  появляються  перші  птахи,  так  звані
археоптерикси,  а  в  крейдовий  вже  існували  кілегруді  та
гладкогруді птахи, прямі пращури сьогоднішніх птахів.

Суттєвої
еволюції в мезозої
зазнав і рослинний
світ.  В  тріасовий
період
появляються
важливі  групи
голонасінних,
хвойних,
гінгкових  і
цикадових рослин,
які  досягли
максимального
розвитку  в
юрський  період,  а
вже  в  крейдовий

вони  почали  поступатися  покритонасінним,  які  завоювали
суходоли планети в кайнозойську еру. Мезозойська ера – це не
тільки ера обновлення органічного світу Землі, але й ера масового
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Рис.  4.9.  Характерні  представники  фауни
мезозойської ери.

1 – археоптерікс; 2-3 – динозаври: 2 – Stegosaurus,
3  –  Diplodocus;  4-5  –  морські  плазуни:  4  –
Ichthyosaurus;  5  –  Cryptocleidoceras;  6-8  –  головоногі
молюски: 6,7 – амоніти, 8 – белемніт.
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вимирання окремих груп організмів. Особливо це проявилося на
межі мезозою і кайнозою, коли за відносно короткий час вимерло
багато  груп  тварин  і  рослин.  Причина  такого  вимирання  до
сьогоднішнього часу залишається нерозгаданою. Стосовно цього
питання існує  дві,  суттєво полярних гіпотези.  За однією з них,
більш  високоорганізовані  групи  витіснили  і  знищили  менш
організованих.  Важлива  роль  при  цьому  належала  зміні
палеогеографічних  умов,  наприклад  таких  як  різке  збільшення
площі  суходолу.  Друга  гіпотеза  на  чільне  місце  висовує
катастрофічні процеси, наприклад падіння метеоритів. Це могло
спричинити  різку  зміну  температури  повітря  і  води,  змінити
склад атмосфери, рівень сонячної радіації, тощо. Слід зазначити,
що обидві гіпотези мають право на існування і пошуки науково
обґрунтованих  доказів  тої  або  іншої  є  актуальними  сьогодні.
Проте беззаперечним є факт суттєвої  зміни в мезозої  структури
земної кори та палеогеграфічної обстановки на планеті.

На  ранньому етапі  мезозойської  ери,  у  тріасі,  ще  існувала
Пангея-2, але вже на кінець тріасового початок юрського періодів
вона розкололася на Лавразію та Гондвану, внаслідок виникнення
субширотного  океану  Тетіс  (рис.  4.10),  який  простягався  від
Центральної Америки до Індокитаю та Індонезії. На заході та на
сході він сполучався з Тихим океаном. Океан Тетіс включав також
і  Центральну  Атлантику.  Розкриття  Південної  і  Північної
Атлантики  відбулося  відповідно  на  початку  і  наприкінці
крейдового періоду. Так на завершення мезозою вже окреслилися
контури Атлантичного океану.

В пізньоюрський час зародився Північний Льодовитий океан,
розкриття якого відбувалося від Північної Америки до Євразії. В
цей  же  час  прискорився  і  розпад  Гондвани,  яка  потужними
розломами в земній корі  була  розділена на окремі “брили”,  що
стали в подальшому Африкою, Індією і Південною Америкою, з
однієї сторони, і Антарктидою з Австралією, з іншої. Між ними
утворився вузький морський басейн, подібний до сьогоднішнього
Червоного моря, який пізніше був трансформований в Індійський
океан.  Наприкінці  мезозою набули  сучасних обрисів практично
всі континенти та океани Землі.
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В  мезозойських  морях  і  океанах  відбувалось  накопичення
теригенних, хемогенних, органогенних та вулканогенних осадків.
Найактивніше  ці  процеси  відбувалися  в  западинах,  які
знаходилися  на  місці  теперішніх  Північно-Американських
Кордильєр,  Верхояно-Чукотської  області,  Далекого  Сходу  і
Індокитаю. Під кінець мезозою в межах цих прогинів земної кори
переважали  висхідні  рухи,  що  обумовило  трансформацію  їх  в
гірські країни. 

Рис. 4.10. Схема формування материків та океанів впродовж палеозой-
мезозойського часу (розпад Пангеї) (за С.А. Морозом)

А – наприкінці пермського періоду; Б – наприкінці тріасового періоду; В –
наприкінці юрського періоду; Г – наприкінці крейдового періоду

В межах території України мезозойські відклади поширені на
Волині, Поділлі, а також перекривають більш древні утворення на
півдні  країни.  Породами  мезозойського  віку  складена  більша
частина  рівнинного  Криму,  а  Кримські  гори  є  результатом
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проявлення  мезозойського  гороутворення  на  території  нашої
держави.

Кайнозойська ера розпочалася близько 65 млн. років назад і
триває  досі.  До її  складу входять  палеогеновий (тривалістю від
65,0  до  23,8  млн.  р.),  неогеновий (23,8  –  1,8  млн.  р.)  і
четвертинний,  або  антропогеновий (1,8  –  сьогодні)  періоди.
Незважаючи на те, що наприкінці мезозойської ери сформувалися
в загальному вигляді всі існуючі сьогодні континенти та океани,
основні  риси  рельєфу  нашої  планети,  а  також  тваринний  і
рослинний світ у кайнозої зазнали суттєвих еволюційних змін.

У  кайнозойську  еру  поступово  вимирають  амоніти  та
белемніти, а також морські і наземні рептилії. Їх місце займають
інші організми. Серед морських безхребетних широкого розвитку
набувають  головоногі  (гастроподи)  і  двостулкові  (пелециподи)
молюски,  а  серед найпростіших –  форамініфери.  Прогресували
також  рифоутворюючі  шестипроменеві  корали,  голкошкірі,  а
також  кісткові  риби,  які  зайняли  домінуюче  положення  в
кайнозойських морях.

На  початку  палеогенового  періоду,  коли  після  масового
мезозойського  вимирання  з  плазунів  залишилися  тільки  змії,
черепахи та крокодили, почали інтенсивно поширюватися ссавці.
Спершу  це  були  представники  примітивної  індрикотерієвої
фауни,  які  поступились  місцем  більш  високоорганізованим
шлунковим, копитним, хоботним, гризунам, комахоїднам тощо. В
неогеновий  період  з’явилися  ведмеді,  носороги,  бики,
мастодонти,  слони,  гіпаріони,  в  тому  числі  і  коні,  а  також
людиноподібні мавпи. Сучасного вигляду набули птахи, а в морях
домінували  акулові  та  кісткові  риби,  а  також кити і  ластоногі.
Межа  неогену  і  антропогену  характеризувалася  розвитком
тваринного і рослинного світу, пристосованого до умов холодного
клімату,  як  результату  значних  зледенінь.  У  цей  час  з’явилися
мамонти,  вовки,  олені,  лосі  та  інші  представники  хребетних,
більшість з яких складають тваринний світ сьогодення. В зв’язку
з  тим,  що  значні  простори  суходолу  були  покриті  трав’яною
рослинністю широкого розвитку досягли комахи, а завершувала
еволюцію  органічного  світу  кайнозою  поява  людини.  Предок
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людини  –  дріопітек  існував  вже  близько  20  млн.  років  назад.
Його, близько 10-12 млн. р. назад, замінив рамапітек, а перший
гомінід  –  австралопітек,  появився  на  Землі  близько 1,5-3  млн.
років назад (рис. 4.11). Слід також зазначити, що сучасна людина,
яка вже володіла вогнем і першими знаряддями праці, з’явилася
впродовж тривалої  (близько 1 млн. р.)  еволюції  неандертальців
близько 40-35 тис. років назад.

  
а б

Рис. 4.11. Предки людини
а – рамапітек; б – австралопітек.

Рослинний  світ  кайнозою  характеризувався  переважаючим
поширенням  покритонасінних,  а  також  розвитком  флори
тропічного  і  помірного  кліматичних  поясів.  У  палеогеновий
період вічнозелені тропічні пальми та кипариси займали значні
простори в межах середньої Європи. Для більш північних районів
характерними представниками палеогенової флори були дуб, бук,
платан  і  хвойні.  В  неогеновий  період  завдяки  глобальному
похолоданню  в  середніх  широтах  земної  кулі  флора  набула
сучасного складу. Тут переважали береза, клен, дуб, бук, вільха та
інші відомі нам сьогодні представники рослинного світу.
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Становлення  біологічного  тренду  кайнозойської  ери  було
прямо підпорядковане зміні геоісторичних подій на планеті,  які
визначали  контури  та  положення  морів,  океанів  і  континентів.
Незважаючи  на  те,  що наприкінці  мезозойської  ери,  як  це  вже
неодноразово  зазначалось,  в  загальних  рисах  оформилися  всі
теперішні  океани  та  континенти  і  загальний  вигляд  поверхні
Землі  наблизився  до  сучасного,  ще  не  існували  такі  гірські
системи,  як  Карпати,  Гімалаї,  Памір,  Анди,  Альпи  і  інші.
Протягом  пізньокрейдового  та  ранньопалеогенового  періодів
земна поверхня характеризувалася рівнинним рельєфом майже на
всій  території  суходолу,  і  тільки  з  середини  палеогену
розпочалося гороутворення, яке досягло кульмінації в неогеновий
період.  Цей  період  становлення  Землі  ще  називають
геоморфологічним етапом.

Впродовж  кайнозою  в  результаті  зближення  Африки  та
Європи  завершується  закриття  океану  Тетіс.  На  його  місці
утворюється  Альпійсько-Гімалайська  гірська  область  з
реліктовими  морями  типу  Середземного.  В  палеогеновий  час
відбувається відокремлення від Східної Антарктиди Австралії, а
близько  38  млн.  років  тому  Індія  приєднується  до  Євразії  та
виникають гірські споруди Центральної Азії. Неогеновий період
характеризувався  проявленням  значних  за  площею  висхідних
вертикальних рухів, що обумовлювало піднімання земної кори і
зменшення морських басейнів. Впродовж майже всього неогену в
північній півкулі  панував континентальний режим. Прогинанню
земної кори та затопленню морськими водами підлягали райони
Середньої  Азії,  Передкавказзя,  західної  та  південної  частини
Східної Європи, а також західної частини Північної та Південної
Америки.  Проте  цей  процес  був  відносно  короткотривалим  і
наприкінці неогену ці території зазнали піднімання, в результаті
чого  сформувалися  Альпи,  Балкани,  Карпати,  Кавказ,  Памір,
Гімалаї,  Корякський  і  Камчатський  хребти,  Берегові  хребти
Північної Америки та Анди.

Коливальні  рухи  земної  кори  тривали  і  у  четвертинний
(антропогеновий)  період,  що  призводило  до  почергового
затоплення водами Світового океану певних ділянок континентів

141



Розділ 4

та  їх  осушення.  Райони,  де  рухи  земної  кори  були  особливо
активними  (райони  гірських  областей),  характеризувались
інтенсивною  вулканічною  діяльністю,  яка  зумовлювала
накопичення потужних товщ вулканогенних порід і  формування
своєрідного  вулканічного  рельєфу.  Так  утворився  наприкінці
неогену  Вулканічний,  або  Вигорлат-Гутинський  хребет  Карпат,
Камчатських  хребет  та  інші.  Наслідком  проявлення  неоген-
четвертинного  вулканізму  є  архіпелаг  вулканічних  островів  у
Тихому  океані  прикладом  яких  можуть  бути  Курильські  та
Японські острови.

Суттєві зміни геоморфології планети впродовж кайнозойської
ери позначилися і на еволюції клімату, який вже носив характер
зонального. В палеогеновий час зони тропічного і субтропічного
клімату  досягали  широти  Південної  України,  Північного
Передкавказзя, Нижнього Поволжя. Північна Європа, Гренландія,
Шпіцберген знаходились в зоні помірного клімату, який також був
характерним  для  Аляски  та  північної  частини  Азії.
Припускається, що у палеогені арктичної зони в північній півкулі
не існувало.

Близько  5,0  млн.  років  тому  кліматичні  умови  зазнали
суттєвих  змін  під  впливом  формування  Антарктичного
зледеніння.  Поява  під  кінець  палеогену  льодовиків  в  районі
південного  полюсу  призвела  у  неогені  до  глобального
похолодання,  а  вже в  антропогені  потужне  зледеніння  охопило
континенти  північної  півкулі.  В  Європі  його  центрами  стали
Альпи  і  Скандинавський  півострів.  Крижаний  покрив  займав
більшу  частину  території  Європи  і  північні  райони  України
(приблизно  до  широти  м.  Дніпропетровська).  Зледеніння
захопило  значні  території  північної  Азії  та  Північну  Америку.
Центри  льодовиків  знаходилися  на  Новій  Землі,  Таймирі,  у
Забайкаллі  та  Гренландії.  Близько  10  тис.  років  тому  розміри
крижаного  покриву  різко  зменшилися  і  материкові  льодовики
залишилися  тільки  в  Антарктиді,  Гренландії  та  на  деяких
островах Північного Льодовитого океану. Межі кліматичних зон,
які  оформилися впродовж льодовикового періоду зберегли своє
положення до сьогоднішнього часу.

142



Загальні особливості історії ровиткуЗемліз

Завершуючи  короткий  огляд  основних  аспектів  геологічної
історії  Землі,  слід  зазначити,  що  всі  зміни,  які  відбувались  на
планеті  впродовж  4,5-5  млрд.  років,  є  результатом  складних
поверхневих та внутрішніх геодинамічних процесів, спричинених
не тільки енергією внутрішніх геосфер Землі,  але й діяльністю
атмосфери, гідросфери та біосфери в поєднанні з космогенними
силами.

Запитання для самоконтролю
1. В чому полягає суть так званих “катастрофічних” гіпотез

утворення Землі ?
2. Розкрийте суть гіпотези Канта-Лапласа.
3. Охарактеризуйте гіпотезу О.Ю.Шмідта.
4. Поясніть що таке планетезималі, і механізм їх утворення.
5. Розкрийте загальні особливості догеологічної еволюції Землі.
6. Охарактеризуйте  докембрійський  період  розвитку  земної

кори.
7. Дайте характеристику геохронологічної шкали.
8. Охарактеризуйте еволюцію Землі в палеозої.
9. Розкрийте загальні особливості розвитку Землі в мезозойську

еру.
10.  Розкрийте загальні особливості розвитку Землі в кайнозої.
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Розділ 5. ГЕОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Головним  рушієм  розвитку  Землі  і  її  складових  були, є  і
будуть  геодинамічні  процеси.  Завдяки  їм  змінюється  склад  і
структура земної кори та її поверхня. Під їх впливом руйнуються
і  утворюються  гірські  породи.  Вони  є  причиною  виникнення
землетрусів, виверження вулканів, обміління морських басейнів і
гороутворення,  тощо.  Всі  процеси знаходяться в  діалектичному
взаємозв’язку  і  відбуваються  безперервно,  обумовлюючи  і
змінюючи  одні  одних,  що  і  забезпечує  еволюційний  розвиток
всього живого і неживого на нашій планеті.

5.1. Відомості про динаміку Землі

Впродовж геологічної історії Земля зазнала цілу низку змін,
спричинених різноманітними процесами, як в межах зовнішніх,
так  і  внутрішніх  геосфер.  Вона  змінювалася  безперервно і
сьогодні змінюється також. Зміни відбувались та відбуваються у її
складі,  фізичному  стані,  зовнішньому  вигляді,  положенні  у
світовому просторі та у взаємовідношеннях з іншими складовими
Сонячної системи.
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Важко  що-небудь  конкретне  говорити  про  зміни,  які
відбувалися  на  початковій  стадії  становлення  планети,  тобто  в
догеологічний  час,  але  можна  стверджувати,  що  той  період
розвитку  Землі  характеризувався  дуже  складними  процесами
конденсації речовини та становлення форми планети як еліпсоїда
обертання.

Подальша  історія  Землі  визначається  характером
взаємовідношень  тих  сил,  які  і  на  сьогоднішній  день
функціонують у земній кулі та її зовнішніх геосферах, і які у тій
чи іншій мірі доступні для вивчення. До таких сил відносяться:
взаємне притягання часточок речовини, яка складає земну кулю;
гравітаційні  сили  взаємодії  між  Землею,  Місяцем,  Сонцем  та
іншими  планетами;  ротаційні  сили,  тобто  сили,  пов’язані  з
обертанням  Землі  навколо  осі  і  зміною  швидкості  цього
обертання;  сили,  які  виникають  в  тілі  внутрішніх  геосфер  у
результаті  зміни  температурного  режиму  планети,  тобто
температури  надр  Землі;  сили,  джерелом  яких  є  хімічні
перетворення  речовини  в  надрах  планети,  а  також  зміна
агрегатного стану матерії в умовах високих температур та тисків;
сили, пов’язані з зовнішнім впливом на Землю інших космічних
тіл і, особливо Сонця, яке за допомогою теплової енергії, а також
сонячного вітру, приводить в рух водні та повітряні маси, тобто
безпосередньо  діє  на  стан  гідросфери  та  атмосфери,  а  також
визначає стан біосфери.

Усі перераховані вище сили, які мають місце як у зовнішніх,
так і у внутрішніх геосферах Землі, визначають її динаміку, тобто
розвиток, наслідком якого є різноманітні перетворення, пов’язані
з  руйнуванням  старого  і  народженням  нового,  таким  чином
динаміка  Землі  проявляється  у  відповідності  до  законів
діалектики природи.

Залежно від джерела, яке спричиняє проявлення тих чи інших
змін, або зумовлює виникнення певних сил, всі процеси діляться
на  процеси  внутрішньої  динаміки,  або  ендогенні,  і  процеси
зовнішньої динаміки, або екзогенні.

Ендогенні процеси – це процеси, або ті зміни, які протікають
в  межах  внутрішніх  геосфер  Землі,  тобто  літосфери,  мантії  та
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ядра,  і  які  підпорядковані  силам, діючим всередині планети,  та
практично не залежать,  або дуже мало залежать,  від зовнішніх
впливів.  Вони  спричиняють  різні  рухи  земної  кори,  які
називаються  тектонічними,  і  з  ними  пов’язана  ціла  низка
процесів, що зумовлюють неоднорідність складу гірських порід,
їх  поширення  та  умови  залягання.  До  ендогенних  процесів
відносяться: повільні коливні  тектонічні рухи земної кори, що
призводять до підняття та  опускання окремих ділянок поверхні
Землі; тектонічні рухи земної кори, які спричиняють різноманітні
деформації  останньої  і  ведуть  до  виникнення  складчастих  та
розривних  порушень  гірських  порід;  тектонічні  рухи,  що
сприяють  гороутворенню;  магматизм,  виражений  у  вигляді
вкорінення магми та застигання її в надрах земної кори, а також у
вулканічних виверженнях лави на поверхню,  що призводить до
утворення  інтрузивних  та  ефузивних  магматичних  порід.
Магматичні  процеси  зумовлюють  зміни  температурного  та
петростатичного  режимів  земної  кори,  що  породжує  новий
процес – процес  метамофізму. Разом з тим, як магматизм, так і
метаморфізм  супроводжуються  виділенням  різних  за  складом
газових  та  рідких  розчинів,  які  при  взаємодії  з  гірськими
породами теж породжують низку змін в їх первинному стані та
складі,  зумовлених  проходженням  самостійного  процесу,
спричиненого магматизмом і  метаморфізмом,  –  метасоматозу.
До  ендогенних  процесів  відносяться  також  землетруси,  які
являють  собою особливий  вид тектонічних рухів,  спричинених
раптовими  зміщеннями  та  коливаннями  тої  або  іншої  ділянки
земної кори, що призводить нерідко до катастрофічних руйнувань
і людських жертв.

Ендогенні  процеси,  незважаючи  на  їх  різноманіття  та
джерела енергії, тісно пов’язані один з одним і, здебільшого, як
це  відзначалося  вище,  у  випадку  з  метаморфічними  та
метасоматичними  процесами,  один  з  них  породжує  другий.  У
зв’язку з цим, тільки всебічне комплексне вивчення всіх процесів
може привести до кращого розуміння суті та закономірностей їх
проявів і прогнозування.
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Екзогенні  процеси –  це  процеси  які  зумовлюють  зміни
складу  гірських  порід,  структур,  загального  вигляду  поверхні
Землі,  що  відбуваються  під  впливом  енергії,  джерелом  якої  є
Сонце,  інші  планети  Сонячної  системи  та  Космос  загалом.
Основними  джерелами  енергії  екзогенних  процесів  є:
безперервне переміщення водних та повітряних мас, циркуляція
води  в  атмосфері,  на  поверхні  та  в  надрах  Землі,  хімічне  та
фізичне  перетворення  речовини  під  впливом  життєдіяльності
організмів,  діяльність  людини,  тощо.  Залежно  від  значення  та
ролі  різноманітних  зовнішніх  агентів  ці  процеси  діляться  на
декілька  груп:  процеси  вивітрювання,  тобто  руйнування;
процеси,  пов’язані  з  роботою  вітру,  поверхневих  стічних  вод,
підземних вод, озер, боліт, морів та океанів. Сукупність процесів,
направлених  на  руйнування  гірських  порід  і  перенесення
продуктів  руйнування  в  понижені  ділянки  земної  поверхні,
називається  денудацією,  а  сам  процес  накопичення  згаданих
продуктів – акумуляцією.

Екзогенні  процеси  знаходяться  в  тісному  взаємозв’язку.
Неможливе проявлення одного екзогенного процесу без іншого,
тільки аналіз їх в сукупності дозволяє зрозуміти загальну картину
змін, які відбуваються на поверхні Землі, і встановити закони, що
керують тими змінами.

Зазначене в повній мірі стосується і повного комплексу змін
та  процесів,  які  відбуваються  на  Землі,  тобто  ендогенних  і
екзогенних одночасно. Вони пов’язані один з одним, зумовлюють
один одного, відображаючи складність, різноманітність і, разом з
тим,  єдність сил, які діють на планеті. Так, наприклад, гірський
рельєф визначається, з однієї сторони, масштабами та швидкістю
рухів земної кори, які виражаються через підняття та деформації
певних ділянок земної кори, а з іншої, він визначається силою та
напрямком  дії  на  цій  ділянці  екзогенних  агентів.  У  спільній
взаємодії внутрішніх та зовнішніх сил і їх боротьбі створюється
загальний вигляд поверхні  Землі.  Зміни в співвідношеннях між
цими силами створюють усе різноманіття структури земної кори і
форм її поверхні.
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Другим  прикладом єдності,  взаємодії  та  взаємозв’язку між
ендогенними  та  екзогенними  явищами  можуть  слугувати
материкові  льодовики.  Відомо,  що  земна  вісь  повільно,  але
постійно  змінює  своє  положення.  Відповідно,  змінюється  і
положення полярних областей, а також положення материків на
земній  кулі  і,  як  наслідок,  клімату в  сторону  похолодання  або
потепління.  При певних умовах,  може статися так,  що область,
яка  раніше  знаходилася  в  помірному  кліматичному  поясі,
займатиме місце в приполярній ділянці земної кулі,  і  тоді  на її
території почнеться зледеніння. Поверхня Землі вкриється шаром
криги  товщиною в  декілька  кілометрів.  Вага  такої  маси  льоду
призведе до прогинання цієї ділянки земної кори. Відповідно, це
спричинить  певні  зміни  в  літосфері,  тобто  призведе  до
породження  ендогенних  процесів,  які  у  свою  чергу  можуть
проявитися  через  певні  деформації  в  земній  корі,  утворення
розломів, тощо. У випадку, коли лід розтане, кора на цій діланці
“спливе”,  прагнучи  зайняти  своє  первинне  положення.  Таким
чином, екзогенні процеси будуть причиною виникнення коливних
рухів земної кори, тобто  ендогенних процесів.

Таких прикладів можна навести безліч. Вони слугують лише
ілюстрацією  до  того,  що  екзогенні  та  ендогенні  процеси  –  це
єдиний комплекс пов’язаних між собою явищ і тільки спільне їх
вивчення може допомогти зрозуміти закони розвитку Землі.

При  вивченні  ендогенних  і  екзогенних  процесів  необхідно
розглядати  Землю  в  її  розвитку;  в  розвитку  безперервному  та
направленому;  в  розвитку,  який  визначається  боротьбою
протилежностей,  закладених  у  кожному  об’єкті,  і  який
виражається  в  поступових,  непомітних  змінах,  котрі  при
досягненні певної межі надають даному об’єктові новий якісний
стан,  тобто  породжують  нове  в  розвитку,  а  це  відображає
взаємодію даного геологічного об’єкта та середовища в якому він
знаходиться. Тільки через такий шлях пізнання кожного з явищ
ми зможемо пізнати закони розвитку Землі загалом.

У зв’язку з  зазначеним, стає  зрозумілим,  що розмежування
ендогенних і екзогенних процесів – це умовність, прийнята для
зручності  висвітлення  складних  явищ  геології.  Проте  вона
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допустима  лише  при  аналізі  певних,  окремих  питань,  але  не
повинна приховувати від нас основного – органічної єдності всіх
процесів, які відбуваються на Землі і в її надрах, єдності, яка
складає суть еволюції Землі, суть так званої геологічної форми
матерії.  Особливо  на  це  слід  зважати  тепер,  коли  техногенез
проникає  практично  в  усі  геосфери  планети.  Необхідно
пам’ятати,  що  зумовлені  людиною  зміни  в  природній  системі
будь-якого рівня організації речовини, безумовно призведуть  до
зміни  віками  відрегульованих  природою  процесів,  що  може
спричинити  непоправні  катастрофи,  на  межі  однієї  з  яких  –
екологічної  –  ми  зараз  стоїмо.  Ось  чому  геологам,  екологам  і
представникам інших професій, які мають безпосередній контакт
з  природними  об’єктами,  так  необхідно  знати  закони  розвитку
Землі, які пізнаються через всебічне вивчення земних процесів,
явищ і причин їх виникнення.

Запитання для самоконтролю
1. Які групи геодинамічних процесів ви знаєте ?
2.  Які  види  енергії  лежать  в  основі  внутрішніх  і  зовнішніх

процесів?
3.  Поясніть  взаємозв’язок  і  взаємозумовленість  екзогенних  і

ендогенних процесів.
4. Розкрийте значення геодинамічних процесів у становленні нашої

планети. 
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5.2. Екзогенні процеси

5.2.1. Загальні поняття про екзогенні процеси

Екзогенні  процеси,  як  це  зазначалось  вище,  протікають  у
самих  верхніх  шарах  земної  кори,  на  межі  її  з  зовнішніми
геосферами  планети.  Енергетичною  основою  даних  процесів  є
сонячна теплота, енергія сонячної радіації та сили гравітації.
Екзогенні  процеси  протікають  при  нормальних  значеннях
температури  та  тиску  згідно  з  ендотермічною  схемою,
супроводжуються  поглинанням  тепла  та  направлені  на
диференціацію (розподілення) речовини земної кори. Виділяється
чотири  стадії  екзогенних  процесів:  вивітрювання,  денудація,
акумуляція та діагенез.

Вивітрювання (німецьк.  “веттер” –  погода)  являє  собою
процес руйнування та глибоких змін фізичного і хімічного  стану
мінералів  та  гірських  порід  у  результаті  фізичної,  хімічної  і
біологічної  дії  на  них  води,  кисню,  вуглекислого  газу,
мінеральних та органічних кислот, а також атмосферних явищ і
сонячної радіації.

Денудація (латин. “денудаціо” – відслонення) – це сукупність
явищ,  направлених  на  перенесення  продуктів  вивітрювання  з
місця їхнього утворення та безпосереднього руйнування гірських
порід.  Агентами денудації  є  сили гравітації,  води поверхневого
стоку,  води  морів  та  океанів,  вітер  і  льодовики.  Переміщення
матеріалу відбувається  з  піднятих ділянок рельєфу в понижені.
Одночасно  денудаційні  процеси  призводять  до  зміни  форм
рельєфу, вирівнюючи його.

Акумуляція (латин.  “аккомулос” –  насипати, накопичувати)
–  це  процес,  у  результаті  якого  продукти  руйнування  гірських
порід після перенесення накопичуються на понижених ділянках
рельєфу – річкових долинах, озерах, болотах, морях та океанах.
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Діагенез (грецьк. “діагенезис” – переродження) являє собою
складний процес перетворення продуктів екзогенної діяльності в
осадові  гірські  породи  під  впливом  гравітаційних  сил  та  змін
фізико-хімічних умов в приповерхневій частині земної кори.

Усі екзогенні геологічні процеси тісно пов’язані між собою.
Завдяки  вивітрюванню  відбувається  підготовка  матеріалу  для
денудації,  а  самі  продукти  вивітрювання,  які  залишаються  на
місці, слугують матеріалом для утворення інших гірських порід.
Разом  з  тим,  продукти  акумуляції  можуть  знову  піддаватись
процесам  вивітрювання,  денудації  та  повторному
нагромадженню.

Характер та інтенсивність екзогенних процесів залежить від
багатьох  геологічних,  фізико-географічних  та  інших  факторів.
Найважливішими  серед  них  є  тектонічні  рухи  земної  кори,
геологічна будова району, рельєф, кліматичні умови і час.

Основним  результатом  екзогенних  геологічних  процесів  є
зміна  речовинного  складу  верхньої  частини  земної  кори,
диференціація  речовини  згідно  з  їх  фізичними  та  хімічними
властивостями,  утворення  осадових  гірських  порід  і  форм
рельєфу  земної  поверхні.  Завдяки  екзогенним  процесам
формуються  ґрунти  та  корисні  копалини.  Біля  60%  світового
видобутку корисних копалин пов’язано з продуктами екзогенної
діяльності.  Разом  з  тим,  руйнування  берегів  рік,  озер  і  морів,
обвали  та  зсуви,  снігові  лавини,  розмивання  та  руйнування
схилів, ріст ярів і заболоченість територій – теж є результатами
діяльності  екзогенних геологічних процесів.  Останні  приносять
значні  збитки  народному  господарству.  З  цим  пов’язана
необхідність прогнозування результатів  дії  екзогенних процесів,
що  вимагає  всебічного  вивчення  закономірностей  їх  проявів  і
встановлення  провідної  ролі  тих чи інших факторів,  які  мають
максимальний вплив на формування  негативних для  діяльності
людини явищ, щоб запобігти різного роду катастрофам.

Запитання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте джерела енергії екзогенних процесів.
2. Що таке вивітрювання, денудація і акумуляція.
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3.  Розкрийте  взаємозв’язок  між  вивітрюванням,  денудацією  та
акумуляцією.

5.2.2. Процеси вивітрювання

Вище  зазначалось,  що  під  вивітрюванням  слід  розуміти
сукупність фізичних, хімічних та біологічних процесів, які ведуть
до  перетворення  та  руйнування  гірських  порід  і  мінералів  в
приповерхневій частині  земної  кори.  Ці  перетворення  залежать
від багатьох факторів:  коливань  температури,  хімічної  дії  води,
вуглекислоти, кисню та інших газів, які знаходяться в атмосфері;
дії  органічних речовин,  що утворюються  як  за  життя  рослин і
тварин,  так  і  при  їх  відмиранні  та  розкладанні;  діяльності
людини,  тощо.  З  цього  випливає,  що  процес  вивітрювання
відбувається  на межі  взаємодії  різних за  фізичним та  хімічним
станом фаз  –  земної  кори,  атмосфери,  гідросфери та  біосфери.
Частина  земної  кори,  в  якій  відбувається  перетворення
мінеральної  речовини,  тобто  безпосередньо  протікає  процес
вивітрювання,  називається  зоною  вивітрювання,  або  зоною
гіпергенезу (грецьк.  “гіпер”  –  над,  зверху).  Інтенсивність
вивітрювання  залежить  від  клімату,  рельєфу,  ступеня  розвитку
органічного  світу  та  часу.  Різноманітне  поєднання  перелічених
факторів  зумовлює  складність  і  чисельність  форм  проявлення
самого процесу. Особливо велике значення при цьому належить
клімату,  який  є  однією  з  головних  причин  і  рушійною  силою
вивітрювання. З усієї сукупності кліматичних елементів провідна
роль  залишається  за  температурним  та  водним  режимами.
Залежно  від  значення  тих  або  інших  факторів  процес
вивітрювання умовно поділяється на три взаємозв’язаних типи:
фізичне  вивітрювання,  хімічне  вивітрювання  та  біогенне
вивітрювання.

Фізичне  вивітрювання –  це  зміни  фізичного  стану  та
руйнування  гірських  порід  і  мінералів  під  впливом  дії
температурних  коливань,  замерзання  води  та  танення  криги  в
тріщинах  і  порах  гірських  порід,  кристалізації  солей,
клиноподібних  дій  кореневої  системи  рослин  і  їх

151



Розділ5 

життєдіяльності.  Залежно від природи  головного фактору, який
призводить  до  вивітрювання,  розрізняють  температурне  та
механічне вивітрювання.

Температурне вивітрювання відбувається під дією добових
і  сезонних  коливань  температури,  що  спричинює  нерівномірне
нагрівання і охолодження гірських порід. При цьому мінеральні
зерна, які складають гірські породи, збільшуються в об’ємі при
підвищенні  температури,  та  зменьшуються  при  її  зниженні.
Таким чином,  у гірських породах поперемінно виникають сили
стиснення  та  розтягування.  Вивітрювання  порід  під  впливом
зміни  температурного  режиму  найінтенсивніше  протікає  в
приповерхневій частині шару породи (від 20 см до 1-2 метрів), і у
полімінеральних  гірських  породах,  тобто  породах,  складених  з
декількох мінералів. Відомо, що різні мінерали характеризуються
неоднаковими коефіцієнтами об’ємного розширення, в зв’язку з
чим,  внаслідок  змін  температури  вони  зазнають  і  різної  зміни
об’єму. Разом з  тим,  коефіцієнт  лінійного розширення  навіть в
одному і  тому ж  мінералі  змінюється  залежно  від  напрямку  в
кристалі (явище анізотропії). Так, значення коефіцієнту лінійного
розширення  у  кристалах  кварцу  та  кальциту  в  напрямку,
перпендикулярному до  потрійної  осі,  майже  вдвічі  перевершує
значення  такого  ж  коефіцієнта  в  напрямку,  паралельному  до
потрійної  осі.  Внаслідок  цього,  при зміні  температури  виникає
внутрішня напруга і в мономінеральних породах.

В  результаті  тривалої  дії  коливань  температури   та  різних
коефіцієнтів  розширення  мінералів  взаємне  зчеплення  окремих
мінеральних зерен у породі послаблюється і, вона розтріскується
та розпадається на окремі уламки.  Інтенсивність цього процесу
буде також залежати від забарвлення гірської породи та розмірів
мінеральних  зерен,  які  її  складають.  Відомо,  що  під  впливом
сонячного  проміння  (інсоляції)  значно  сильніше  нагріваються
темнобарвні  мінерали.  Відповідно,  темнобарвні,  а  також
грубозернисті  породи  будуть  руйнуватись  швидше,  ніж  світлі
породи або породи, складені дрібними зернами мінералів.

Температурне  вивітрювання  найінтенсивніше  протікає  в
областях,  які  характеризуються  різкими  контрастними  змінами
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температур, сухим повітрям і відсутністю або слабим розвитком
рослинного покриву, який пом’якшує температурну дію на гірські
породи. Особливо інтенсивне таке вивітрювання в пустелях,  де
кількість атмосферних опадів не перевищує  200-250 мм на рік,
практично відсутня хмарність, великий дефіцит вологи, а добові
коливання  температури  досягають  40-50  С  при  зниженні
відносної вологості в літній період до 10%. За таких умов гірські
породи  вдень  під  дією  сонячного  проміння  нагріваються  до
температури,  яка  значно  перевищує  температуру  повітря,  а
ночами відбувається  їх  сильне охолодження,  що призводить  до
лущення,  або  десквамації порід.  В  результаті  цього  явища  від
поверхні  гірських  порід  відшаровуються  луски  або  товсті
пластини, паралельні до поверхні породи. Припускається, що це
зумовлено  стисненням  гірських  порід,  спричиненим  нічним
охолодженням. Цей процес поширюється від поверхні у глибину,
на  своєму  шляху він  наштовхується  на  залишкове  розширення
порід від денного нагрівання і, в результаті, виникають тріщини
та відбувається відшаровування по них лусок.

Температурне  вивітрювання  також  інтенсивно  протікає  на
вершинах  та  гірських  схилах  непокритих  снігом  і  кригою,  де
повітря  чистіше,  прозоріше  і  інсоляція  значно  інтенсивніша  в
порівнянні  з  прилеглими  рівнинами.  Разом  з  тим,  в  гірських
районах денна температура може досягати +20 – +30 С, а нічна
понижується до точки замерзання.

Механічне  вивітрювання відбувається  під  впливом
механічної  дії  сторонніх  агентів.  Як  приклад  можна  навести
процес замерзання води. Коли вода трапляє у пори або тріщини
гірських порід, де згодом – замерзає, її об’єм збільшується на 9-
10%, при цьому виникає великий тиск на стінки тріщин або пор.
Сила, зумовлена зростанням тиску, долає опір гірських порід або
мінералів  на  розрив  і  вони  розколюються  на  окремі  уламки.
Найінтенсивніше  руйнівну  дію спричиняє вода,  яка  замерзає  у
тріщинах  гірських  порід.  Внаслідок  замерзання  води  легко
руйнуються  також  пористі  породи  в  яких  порожнини  пор
займають до 10-30% об’єму. Процеси, пов’язані з дією води, яка
періодично замерзає,  ще  називають  морозним вивітрюванням.
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Воно  спостерігається  у  високих  (полярних  та  субполярних)
широтах, а також в гірських районах вище снігової лінії.

Аналогічну механічну дію на гірські породи має і  коренева
система дерев та рослин. Одночасно з ростом дерев збільшуються
і розміри їхнього коріння. Воно з великою силою тисне на стінки
тріщин і поступово, за принципом роботи клину, розширює їх, що
призводить до розколювання породи на окремі брили та уламки.
У деяких випадках частина таких брил виштовхується корінням
на поверхню.

Такі  тварини,  як  земляні  черв’яки,  мурашки  та  численні
гризуни,  які  живуть  у  норах,  теж  сприяють  механічному
вивітрюванню. Вони розпушують породи, виштовхуючи пухкий
матеріал назовні.

Розколювання, або дезінтеграцію порід спричиняє також ріст
кристалів у капілярних тріщинах і порах. Таке явище характерне
для районів з сухим кліматом, де протягом світлового дня, коли
температура поверхні максимально прогрівається, капілярна вода
піднімається догори та випаровується, а солі, які містилися у ній,
кристалізуються,  що  і  призводить  до  порушення  монолітності
гірської породи та її руйнування.

Особливо  серед  видів  механічного  руйнування  порід  слід
відзначити діяльність людини. Проводячи певні роботи, пов’язані
з  механічною  дією  на  гірські  породи  (вибухи,  буріння,
руйнування порід відбивними інструментами з метою проходки
гірничих виробок, тощо), людина таким чином впливає на зміну
внутрішнього  фізичного  стану  порід.  Під  впливом  ударів,
вибухів,  тощо,  у  породах  утворюються  численні,  різні  за
розмірами  тріщини,  при  цьому кількість  мікротріщин набагато
перевищує  кількість  макротріщин.  Проте,  навіть  виникнення
мікротріщин  порушує  монолітність  гірської  породи  і  закладає
основу  для  подальшого  її  руйнування  під  впливом  інших
факторів. 

Одночасно  з  фізичним  вивітрюванням  в  областях,  які
характеризуються  промивним  типом  режиму  зволоження,
відбуваються  процеси,  що  спричиняють  хімічні  зміни  у  складі
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гірських  порід  і,  нерідко,  супроводжуються  утворенням  нових
мінералів.

Як  вже  зазначалось,  при  механічній  дезінтеграції
(розколюванні)  гірських  порід  виникають  численні  мікро-  та
макротріщини, що сприяє проникненню в них води та газів. Це
створює умови для активізації хімічних та біохімічних реакцій,
що  зумовлюють  хімічне  вивітрювання,  яке  на  відміну  від
фізичного призводить до зміни хімічного та мінерального складу
порід.  Воно спричиняє зміни в  гірських породах не  тільки під
впливом  води,  або  збільшення  ступеня  вологості,  але  й  в
результаті міграції найбільш рухомих хімічних компонентів. Сама
вода  з  розчиненими  в  ній  солями  виступає  в  ролі  хімічної
речовини,  здатної  викликати  певні  реакції  при  сполученні  з
певними  мінералами.  Це  може  призводити  до  розчинення  цих
мінералів,  вилуговування  їх,  тощо.  З  цього  можна  зробити
висновок, що головним фактором хімічного вивітрювання є вода,
яка у поєднанні з киснем, вуглекислотою, органічними  та іншими
кислотами,  підвищує  свою  активність  щодо  хімічного
перетворення гірських порід.

Залежно  від  напрямку  проходження  реакцій  до  хімічного
вивітрювання  належать:  окислення,  гідратація,  розчинення  та
гідроліз.

Окислення проявляється  через  перехід  закисних
низьковалентних сполук в окисні високовалентні з приєднанням
кисню.  Хімічна  активність  кисню  різко  зростає  у  водному
середовищі.  При  цьому  властивість  атмосферного  кисню
розчинятися в холодній воді (при 0 С) майже вдвічі вища за таку
ж у  теплих  водах  (при  25  –  30  С),  що,  відповідно,  підвищує
інтенсивність  окислювальних  процесів  у  холодних  природних
водах.

Процеси окислення відбуваються як на земній поверхні, так і
в  зоні  проникнення  атмосферних  вод  у  глибини  земної  кори.
Межа, нижче якої  окислювальні процеси відсутні,  залежить від
речовинного складу та водопроникності гірських порід, глибини
залягання підземних вод, характеру рельєфу місцевості та інших
умов.  Так,  наприклад,  у  гірських  областях  окислювально-
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відновна границя знаходиться приблизно на глибині 1000 м, а на
заболочених рівнинах вона майже співпадає з земною поверхнею.
Здебільшого  вважається,  що  глибина  зони  окислення  на
континентах визначається рівнем ґрунтових вод.

Окислюються  найшвидше  мінерали  та  гірські  породи,  які
містять залізо, сірку, ванадій, марганець, нікель, кобальт та інші
хімічні  елементи,  що  легко  взаємодіють  з  киснем,  а  також
органічні  речовини.  Початок  процесу окислення  макроскопічно
розпізнається  за  зміною забарвлення  гірських  порід.  Внаслідок
окислення  заліза  породи  набувають  жовтого,  бурого  або
червоного  кольору;  якщо  в  них  присутня  мідь,  колір  набуває
синьо-зелених відтінків, а породи що містять вуглець втрачають
свій чорний колір та стають світлими.

У процесі окислення вивітрілі породи значно зменшують свій
об’єм в порівнянні з первинним, що спричинено виносом з них
легкорозчинних летких новоутворених сполук,  а це, відповідно,
сприяє розвитку пористості.

Окисленню підлягають не тільки гірські породи, але й самі
продукти  вивітрювання,  особливо  ті,  які  знаходяться  у  верхніх
горизонтах  зони  вивітрювання  та  містять  велику  кількість
відмерлої  органіки.  Розклад  органічної  речовини  спричиняє  до
утворення  кисневих  сполук  простого  складу,  таких  як  вода,
вуглекислота,  сульфати,  фосфати,  карбонати  та  інші,  які
інтенсифікують процес окислення.

Особливого  значення  набуває  процес  окислення  при
видобутку,  складуванні  та  транспортуванні  сульфідних  руд  і
вугілля.  Встановлено,  що інтенсивність хімічного вивітрювання
тим  вища,  чим  сильніше  подрібнений  вихідний  матеріал.  При
цьому,  хімічні  реакції  супроводжуються  виділенням  великої
кількості тепла, що може спричинити самозаймання. В зв’язку з
цим, при видобутку горючих корисних копалин, таких як вугілля,
особливо слід звертати увагу  на ступінь подрібнення порід.  Це
має  велике  значення,  насамперед,  при  складуванні  та
транспортуванні вугілля.

Гідратація – це процес хімічної взаємодії води у рідкому або
газоподібному  стані  з  мінералами  та  гірськими  породами.  В
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результаті  гідратації,  яка  нерідко  супроводжує  процеси
окислення,  відбувається  перебудова  внутрішньої  структури
мінералу  внаслідок  приєднання  до  нього  молекул  води.  Сам
процес  супроводжується  значним  збільшенням  об’єму,  якщо
тільки  при  цьому  не  виносяться  які-небудь  легкорозчинні
компоненти.  Ріст  об’єму  мінералів  або  порід,  які  піддаються
процесу  гідратації,  спричиняє  виникнення  у  них  внутрішніх
напруг, що призводить до утворення численних тріщин і навіть до
зміни первинного залягання порід.

Розчинення, або  перехід  мінеральних  речовин  в  розчини
пов’язано з  комбінованою дією на материнську породу води та
вуглекислоти,  мінеральних  і  органічних  кислот.  Мінерали
розчиняються  по-різному  і  інтенсивність  розчинення  гірських
порід залежить, в першу чергу, від їх мінерального складу та від
хімічної активності розчинника.

Найкраще розчиняються,  осадові  гірські  породи  і  в  значно
меншій мірі – магматичні та метаморфічні. З мінералів за рівнем
розчинності на перше місце слід поставити хлориди, які можуть
існувати  в  земній  корі  у  твердому  вигляді  тільки  за  умови
відсутності води. Слабше розчиняються сульфати, і ще менше –
карбонати.  Швидкість  розчинення  карбонатів,  на  відміну  від
хлоридів  та  сульфатів,  значно  збільшується  при  пониженні
температури розчину. Ці особливості  мінералів і гірських порід
обов’язково слід враховувати при проходженні гірничих виробок,
а  також  при  видобутку  корисних  копалин  або  проведенні
гірничих робіт з використанням води та інших розчинів.

Розчиненню  мінералів  і  гірських  порід  сприяють  також
численні  органічні  кислоти,  які  виробляються  рослинами  та
мікроорганізмами. Деякі з них володіють здатністю при слабкій
концентрації  розчиняти  високостійкий  кварц,  скло  і  навіть
металічне олово.

Підпорядковане  місце  у  загальному  процесі  розчинення
гірських порід належить також мінеральним кислотам (соляній,
сірчаній, азотній та іншим).

Розчинення  гірських  порід  і  мінералів  найінтенсивніше
відбувається  на  континентах  в  умовах  вологого  та  теплого
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клімату.  Проте  і  у  морських  басейнах  також  спостерігається
процес  хімічного розкладу гірських  порід,  який  одержав  назву
гальміроліза.

Слід  також  зауважити,  що  пізнання  законів  перебігу
природних процесів окислення та розчинення мінералів і гірських
порід  дозволило  застосувати  ці  знання  для  створення  нових
геотехнологічних  методів  розробки  корисних  копалин,  і,
насамперед, методу вилуговування.

Гідроліз – це процес розкладу мінералів під впливом водних
розчинів,  через  руйнування  та  перебудову кристалічних ґраток.
Він  характерний  для  сполук  сильних  основ  (лугів,  лужних
земель) та слабких кислот. При цьому відбувається винос легко
розчинних  сполук,  таких  як  луги,  лужноземельні  сполуки  та
приєднання  гідроксильних  іонів,  що  призводить  до  утворення
слаборозчинних у нових умовах  продуктів  розкладу первинних
мінералів.  З  явищем  гідролізу  пов’язаний  хімічний  розклад
важкорозчинних  мінералів  і,  насамперед,  силікатів  та
алюмосилікатів,  які  належать  до  найпоширеніших  мінералів
земної кори.

При вивітрюванні кислих магматичних і близьких до них за
складом  метаморфічних  порід  першочерговому  розкладу
підлягають  слюди  (біотит,  мусковіт,  серицит),  які
перетворюються  у  каолініт.  Згодом  відбувається  руйнування
рогової  обманки з утворенням нонтроніту та  гетиту. В останню
чергу,  розкладу  підлягають  польові  шпати,  з  утворенням  в
результаті цього процесу гідрослюд і каолініту.

Таким чином, гідроліз не тільки призводить до руйнування
мінералів, але разом з тим породжує нові.

Вище  неодноразово  вказувалося  на  значення  живих  та
відмерлих  представників  органічного  світу  в  процесах
вивітрювання.  Це  роль  кореневої  системи  та  тварин  при
механічному  вивітрюванні,  а  також  органічних  кислот  –  при
хімічному. В зв’язку з цим, окремими дослідниками виділяється і
третій  вид  вивітрювання  –  біогенне  вивітрювання,  яке
підпорядковане законам розвитку біосфери.
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Вчення  про  біосферу  та  геологічну  роль  організмів  було
започатковане  В.І.Вернадським,  який  запровадив  поняття  про
“живу  речовину”  як  перманентний  геологічний  чинник,
акумулятор  та  перерозподільник  сонячної  енергії.  Він  писав:
“Забираючи  енергію  Сонця,  жива  речовина  створює  хімічні
сполуки, при розпаді яких ця енергія вивільнюється в формі, що
може виконувати хімічну роботу. Завдяки цьому жива речовина з
хімічної точки зору є активною формою матерії, хімічна енергія
якої може бути перетворена в інші форми енергії  – механічну,
теплову і  т.д. Мінерали, хімічні молекули,  які утворюються за
участі живої речовини, також є носіями тієї ж енергії, витоки
якої знаходяться у випромінюваній енергії Сонця. Жива речовина
є  формою  активізації  матерії,  і  ця  енергія  тим  більша,  чим
більша маса живої речовини”.

Подальший  розвиток  ідеї  В.І.Вернадського  про  геологічну
роль  організмів  отримали  в  працях  Б.Б.Полинова,
О.П.Виноградова та інших. 

Біохімічний  вплив  на  гірські  породи  починається  вже  з
першим  заселенням  скельних  поверхонь  гірських  порід
різноманітними  мікроорганізмами,  лишайниками,  мохами.  В
результаті  такої  взаємодії  на  скельній  поверхні  після  їхнього
відмирання  з’являються  заглиблення,  заповнені  відмерлою
органічною речовиною (біомаса мікробних та інших тіл). Все це
готує умови для подальшого заселення скель вищими рослинами
та  фауною,  яка  їх  супроводжує.  Роль  організмів  у  хімічному
вивітрюванні  визначається  тим,  що  вони  забирають  із
зруйнованих  порід  хімічні  елементи  у  відповідності  до  своїх
потреб, як поживні речовини. До таких елементів відносяться P,
N, Cl, K, Ca, Mg, Na, Mп, B, а також Si, Al, Fe та інші. Разом з тим
слід  зазначити,  що  організми  не  тільки  беруть  участь  у
розкладанні  первинних  мінералів  та  засвоєнні  їхніх  елементів,
але й у побудові з цих елементів особливих біогенних сполук, які
зберігаються  після  відмирання  та  мінералізації  органічної
речовини.  Таким  чином,  відбувається  біологічний  кругообіг
речовини, характерний для верхньої частини кори вивітрювання і
особливо  ґрунтового  покриву,  основною  властивістю  якого  є
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певна  циклічність  і  спрямованість  розвитку  –  від  поглинання
живими  організмами  елементів  із  зруйнованих  порід  до
відмирання  організмів,  мінералізації  органічної  речовини  та
повернення елементів у довкілля в новій якості.

Окрім  цього,  велике  значення  в  процесах  вивітрювання
відіграють:

– виділення кисню при фотосинтезі;
–  утворення  органічних  кислот  та  СО2,  які  значно

підвищують  інтенсивність  процесів  розчинення  та  гідролізу
мінералів.

Інтенсивність  впливу  органічного  світу  на  гірські  породи
залежать від рослинних груп,  притаманних різним кліматичним
зонам  і  відповідної  кількості  біомаси.  Так,  наприклад,  у  тайзі
щорічно відмирає приблизно 35-55 ц/га органічної речовини, а у
вологих тропічних  лісах  ця  цифра  досягає  259 ц/га.  Внаслідок
цього, в тропічних гумідних лісах ґрунтова вода характеризується
кислою реакцією та найактивніше діє на мінерали гірських порід,
руйнуючи їх кристалохімічні зв’язки.

Таким  чином,  вплив  органічного  світу  на  гірські  породи
зводиться або до фізичного (механічного) руйнування, або ж до
хімічного  розкладу.  Це  ще  раз  підкреслює  умовність  поділу
вивітрювання  на  фізичне  та  хімічне.  Це  поєднані  процеси,  які
характеризуються  складною  взаємодією  і  розвиваються  вони
одночасно, особливо у верхньому шарі ґрунтів та материнських
гірських порід. Можна лише говорити про переважання фізичного
або хімічного вивітрювання залежно від клімату, рельєфу, складу
гірських порід та інших факторів.

В  природних  умовах  спостерігається  нерівномірність
вивітрювання  гірських  порід.  Це  пов’язано  з  різною
інтенсивністю  тріщинуватості  останніх.  Вище  зазначалось,  що
тріщини,  а  також відкриті  пори  слугують  основними  шляхами
проникнення води та  інших компонентів атмосфери у надра.  В
результаті  такого  нерівномірного  вивітрювання  утворюються
значні  за  розмірами  від’ємні  форми  рельєфу,  іноді  з
вертикальними  схилами.  В  шаруватих  та  неоднорідних  за
твердістю  і  складом  товщах  гірських  порід  вивітрюванню
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підлягають  насамперед  менш  міцні  породи,  що  призводить  до
утворення  останців  твердих  порід,  які  нерідко  спричиняють
обвали.

Основним продуктом процесів вивітрювання є так звані кори
вивітрювання.

Корами  вивітрювання  називають  всю  сукупність  продуктів
фізичного, хімічного та органічного вивітрювання.  Розрізняють
рухомі та  залишкові продукти  вивітрювання.  Рухомі  продукти
вивітрювання  це  ті,  які  перенесені  водою,  вітром  або  іншими
агентами  на  певну  відстань  від  місця  руйнування  породи,  а
залишкові, відповідно, залишилися на місці первинного залягання
материнських порід.

Залишкові  продукти  вивітрювання  –  це  один  з  важливих
генетичних  типів  континентальних  утворень  і  називаються
елювієм (лат.  “елювіо” –  вимивати).  Він  складається  з  погано
відсортованої  суміші  щебіню,  жорстви,  піску  та  глини  і  являє
собою розпушену масу, яка за  речовинним складом подібна до
складу  материнських  порід,  що  її  підстеляють.  Елювій,  в
утворенні якого основна роль належала біохімічним агентам, і в
складі  якого  присутня  органічна  речовина  (гумус),  називається
ґрунтом. 

Найсприятливішими умовами для формування потужної кори
вивітрювання  характеризуються  ділянки з  відносно вирівняним
рельєфом  поверхні  материнських  порід  в  областях  з  теплим
вологим кліматом та великою кількістю органічної речовини. В
межах  молодих  гірських  районів,  що  характеризуються
активними тектонічними рухами та активними процесами виносу
зруйнованого  матеріалу,  за  якими  “не  встигають”  процеси
вивітрювання, утворюються малопотужні кори вивітрювання, так
як і в зонах з холодним і сухим кліматом.

Виділяють чотири стадії розвитку кори вивітрювання:
–  переважання  фізичного  вивітрювання  та  накопичення

продуктів грубого механічного руйнування;
–  виносу  в  процесі  гідролізу  легкорозчинних  компонентів

(здебільшого вилуговування);
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–  утворення  залишкових  глин  –  каолінів  та  виносу  з
материнських порід кальцію, калію та магнію;

– утворення латеритів.
З  розвитком  кори  вивітрювання  у  глибину  утворюються

чотири  послідовних  перехідних  зони  від  свіжих  незмінених
корінних  порід  до  продуктів  повного  хімічного  вивітрювання
(рис. 5.1):

1. Монолітна зона з прихованою тріщинуватістю (І), в межах
якої  породи  не  мають  видимих  ознак  подрібнення,  але  вже
зазнали руйнування зв’язків між мінералами, що їх складають.

2.  Брилова  зона (ІІ),  головною  ознакою  якої  є  наявність
тріщин вивітрювання, які сприяють розпаданню породи на окремі
брили.

3.  Зерниста або  дрібноуламкова  зона (ІІІ),  в  межах  якої
елювій складається з дрібних уламків або окремих мінеральних
зерен.

4.  Глиниста  зона (IV),  здебільшого  складена  вторинними
мінералами з домішками дрібноуламкового матеріалу.

162



Геодинамічні процеси

Рис.5.1. Схематичний розріз кори вивітрювання в різних кліматичних
зонах.

Межі  між  зазначеними  зонами  нерівні,  нечіткі  і  можуть  з
часом,  по  мірі  розвитку кори  вивітрювання  переміщуватися  на
глибину.

Інтенсивність  процесів  вивітрювання  залежить  від
кліматичної обстановки, а це, в свою чергу, зумовлює утворення
різних  типів  кори  вивітрювання.  В  областях  полярного  та
нівального  (холодного)  клімату,  де  переважає  морозне
вивітрювання, профіль кори характеризується чітко вираженими
трьома  зонами  (знизу  догори):  монолітна  (прихованої
тріщінуватості) (І), брилова та щебінчаста з ознаками жорств’яно-
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піщанистої (ІІ). Остання (ІІІ) представлена незміненими дрібними
уламками первинних порід.

В умовах теплого і вологого клімату, який характеризується
інтенсивним  перебігом  хімічного  вивітрювання,  присутня  і
четверта  зона  (IV),  складена  глинистим  матеріалом
гідрослюдистого складу.

При теплому кліматі з помірною вологістю, тобто гумідному
(вологому),  потужність  глинистої  зони  зростає  до  15-25  м  за
рахунок хімічних перетворень мінеральної речовини (IV).

В  умовах  спекотного  та  вологого  клімату  тропіків  і
субтропіків  потужність  кори  вивітрювання  досягає  40-60  м.  У
верхній  частині  її  розрізу,  що  характеризується  інтенсивним
гідролізом алюмосилікатів, відбувається накопичення оксидів та
гідроксидів  алюмінію  і  заліза,  а  також  частково  кремнію  (V).
Внаслідок  цього,  елювій  в  сухому  стані  наближається  за
твердістю до цегли і має червоний колір.  У зв’язку з цим, такі
зони вивітрювання називають  латеритними (латин. “латер” –
цегла).  За  мінеральним  складом  і  фізико-механічними
властивостями латеритна зона ділиться на підзону червоноземів
(V, a) і підзону щільних порід грубо- та дрібноуламкової будови,
що нагадує панцир. Такі утворення називаються кірасами (V, б).
Потужність зони латеритів може досягати 15-20 м.

В  областях  аридного  (сухого)  клімату  пустель  та
напівпустель,  за  нестачі  води,  міграція  активних речовин  дуже
обмежена  і  елювіальний  покрив  формується,  здебільшого,
внаслідок  фізичного  вивітрювання.  Кори  вивітрювання  тут
представлені нагромадженням уламків порід і  мінералів різного
розміру. Хімічне вивітрювання проявляється локально, у вигляді
пустельної засмаги, гіпсових кірок та солончаків.

Залежно від умов утворення та за формою кори вивітрювання
поділяються  на площові і лінійні.  Площові  кори вивітрювання
займають  великі  території  і  у  вигляді  чохла  перекривають
материнські  породи,  з  яких  вони  утворилися.  Здебільшого  це
пластоподібні за формою та зональні за будовою тіла, потужність
яких  змінюється  від  десятків  сантиметрів  до  перших  десятків
метрів.
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Лінійні  кори  вивітрювання  формуються  вздовж  систем
тріщин  на  контакті  різних  за  складом  гірських  порід  і
характеризуються жилоподібною формою. Протяжність таких тіл
за  простяганням  досягає  сотень  і  навіть  тисячі  метрів,  а  на
глибину вони поширюються від декількох десятків метрів до 100-
200 м.

Підводячи підсумок під короткою характеристикою процесів
вивітрювання, слід зазначити, що вони мають великий вплив на
всебічне перетворення верхніх горизонтів земної кори. В процесі
вивітрювання,  як  це  неодноразово  зазначалося,  насамперед
відбувається подрібнення та хімічний розклад щільних і міцних
гірських порід і перетворення їх у пухкі утворення. Збільшення
під  впливом  фізичного  вивітрювання  тріщинуватості  та
пористості  порід,  а  також зміна  їхнього  мінерального  складу  і
первинних  текстурно-структурних  особливостей  при  хімічному
вивітрюванні,  ведуть  до  зміни  фізико-механічних  властивостей
порід.  Відповідно,  вивітрені  гірські  породи  характеризуються
підвищеним  водопоглинанням.  Разом  з  тим,  показники  їх
стійкості  значно  нижчі,  ніж  у  незмінених  гірських  породах.  У
зв’язку  з  цим,  вивітрілі  породи  дуже  нестійкі  в  природних
відслоненнях,  підземних  гірничих  виробках,  бортах  кар’єрів,
тощо. Вони є середовищем зародження осипів, обвалів, осувів та
інших подібних явищ. У гірничій практиці, враховуючи важливе
значення  фізико-механічних  властивостей  порід,  застосовується
показник, який відображає ступінь вивітрілості, або  коефіцієнт
вивітрілості порід. Він виражає відношення величини щільності
вивітрілої породи до щільності тої самої, але свіжої, невивітрілої
і  характеризує  зменшення  щільності  та  стійкості  породи  під
впливом фізичного і хімічного вивітрювання.

Важливого значення набуває правильна оцінка властивостей
вивітрілих гірських порід при проектуванні кар’єрів, розрахунках
крутизни  та  конструкції  укосів  бортів  останніх,  а  також  при
підрахунках  запасів кондиційних блоків  природних будівельних
матеріалів і при встановленні потужності зони змиву вивітрілих
порід  і  розрахунках  глибини  закладення  фундаменту  при
будівництві інженерних споруд.
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З процесами вивітрювання пов’язане утворення та численні
зміни різноманітних родовищ корисних копалин.  Такі  продукти
фізичного  вивітрювання  як  щебінка,  гравій,  пісок  і  глина  є
цінними  будівельними  матеріалами,  які  використовуються  в
різних галузях  народного господарства.  В результаті  утворення
елювію  з  первинних  порід  звільняються  стійкі   мінерали,  які
складають  розсипні  родовища  золота,  платини,  каситериту,
алмазів, та інші. В процесі хімічного вивітрювання формуються
родовища каолінів, бокситів, нікелевих, залізних та марганцевих
руд.  Але  основним  найціннішим  продуктом  процесів
вивітрювання  є  ґрунти,  які  утворюються  при  складних
біохімічних перетвореннях верхньої частини кори вивітрювання.
Головною  особливістю  ґрунтів,  а  точніше  їхнього  верхнього,
збагаченого органічними рештками (гумусом) шару є родючість,
яка і надає їм такого важливого значення в житті людини.

Запитання для самоперевірки
1. Які види вивітрювання вам відомі ?
2.  Що  таке  фізичне  вивітрювання,  і  які  основні  агенти  його

зумовлюють ?
3. Охарактеризуйте хімічне вивітрювання.
4. Що таке елювій і делювій ?
5. Що таке латерити ?
6. Що таке кори вивітрювання? 
7.  Охарактеризуйте  профіль  кори  вивітрювання  в  областях  з

гумідним і аридним кліматом.
8. Які корисні копалини пов’язані з продуктами вивітрювання.

5.2.3. Геологічна діяльність вітру
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Вітер –  це один з найважливіших екзогенних факторів. Під
його  впливом  змінюється  рельєф  Землі,  а  також  утворюються
своєрідні  породи.  Найбільш  яскраво  діяльність  вітру
проявляється  в  пустелях,  які  займають  майже  20%  поверхні
континентів. Тут сильні вітри в поєднанні з незначною кількістю
атмосферних  опадів  (<200  мм  за  рік),  різкими  коливаннями
температури та слабо розвинутим рослинним покривом сприяють
інтенсивним процесам вивітрювання.

За  переважаючими  видами  геологічної  роботи  вітру  серед
пустель  розрізняють:  дефляційні  або  кам’яні,  які  в  Африці
називають  гаммадами,  а  в  Середній  Азії  кирами;  акумулятивні
або піщані, котрі в Середній Азії відомі як куми, такири, адири та
шори.

Дефляційні  пустелі являють  собою  нагромадження
гострокутних  брил  і  щебеню.  Для  них  характерна  так  звана
“пустельна засмага”, а також темно-буре або червоне забарвлення
поверхневого шару відкладів.

Акумулятивні  пустелі –  це  найпоширеніші  на  планеті
пустелі,  які  утворені  завдяки  перенесенням  вітром  і
нагромадження на локальних ділянках великих мас піщанистого
матеріалу.

Такири (глинисті  пустелі)  найчастіше  облямовують  піщані
пустелі,  або  розвиваються  на  дні  пересохлих  озер  і  в  руслах
пересохлих рік.

Адири –  це  пустелі  складені  лесом,  які  виникають  на
периферії  піщаних  пустель.  Їх  характерною  рисою  є  широкий
розвиток ярів.

Шори,  або  солончакові  пустелі,  вкриті  тонкою  щільною
кіркою солі, яка утворюється внаслідок підняття на поверхню по
порах  і  капілярах  та  випаровування  підземних  вод,  насичених
галоїдними сполуками.

Геологічна робота вітру складається з наступних видів:
– дефляції (лат. “дефляціо” – видування, розвіювання);
– коразії (лат. “коразіо” – обточувати, здирати); 
– переносу; 
– акумуляції (накопичення).
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Всі  згадані  види  роботи  вітру  в  природних  умовах  тісно
пов’язані  одна  з  одною,  завжди  проявляються  одночасно  і
являють собою єдиний складний процес. Можна лише говорити
про те, що в одних місцях переважають одні види цього процесу,
а в інших – другі. Як самі процеси, зумовлені роботою вітру, так і
їхні продукти (форми рельєфу, відклади) називаються  еоловими.
Така назва походить від імені бога вітрів у грецькій міфології–
Еола.

Дефляція –  це  процес  видування  та  розвіювання  вітром
дрібних  частинок  гірських  порід.  Ними можуть  бути  піщинки,
порошини,  тощо.  Розрізняють  два  види  дефляції:  площова  та
локальна.

Площова  дефляція спостерігається  як  в  межах  корінних
скельних  порід,  які  підлягають  інтенсивним  процесам
вивітрювання,  так  і  в  районах  розвитку  річкових,  морських,
водно-льодовикових пісків та інших пухких відкладів. У твердих
тріщинуватих  скельних  гірських  породах  вітер  проникає  в
тріщини та видуває з них пухкі продукти вивітрювання.

Поверхні  пустель  в  районах,  де  мають  місце  різноманітні
уламкові утворення, в результаті дефляції поступово очищуються
від піщинок та більш дрібних частинок, які виносяться вітром і
на  місці  залишаються  лише  грубі  уламки  –  брили  та  щебінка.
Площова  дефляція  іноді  також  проявляється  в  посушливих
степових  областях,  де  періодично  виникають  суховії,  які
розвіюють  розорані  ґрунти  та  переносять  на  великі  відстані
значну кількість тонкого і дрібного матеріалу.

Локальна дефляція характерна для окремих понижених форм
рельєфу. Багато дослідників схильні вважати, що саме локальна
дефляція є причиною утворення глибоких безстічних улоговин в
пустелях Середньої  Азії,  Аравії  та  Північної Африки, дно яких
місцями  знаходиться  на  багато  десятків  і  навіть  сотень  метрів
нижче  рівня  Світового  океану.  На  дні  деяких  з  улоговин
відбувається накопичення солей. Це явище може бути пов’язане з
підніманням  по  капілярах  солоних  підземних  вод  або  з
принесенням солей тимчасовими потоками. Вода випаровується,
а солі, процес кристалізації яких призводить до розпушення порід
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і  перетворення  їх  у  тонкий солончаковий пил,  залишаються.  В
спекотні  безвітряні  дні  над  солончаками  днищ  улоговин,
внаслідок різниці нагрівання різних елементів поверхні в цілому
(на дні улоговин температура нижча ніж на поверхні) виникають
потужні  турбулентні  висхідні  потоки  повітря  (штопороподібні
смерчі). Такі потоки та вітер впродовж літа можуть винести весь
розпушений  в  процесі  кристалізації  солей  матеріал.  Щорічне
повторення такого явища призводить до подальшого поглиблення
дефляційної  западини,  або  улоговини  видування.  Локальна
дефляція  має  також місце і  в  окремих  щілинах  та  в  борознах
гірських порід (борознева дефляція).

Коразія – це механічна обробка
відслонених  гірських  порід
піщинками,  що  переносяться
вітром. Вона проявляється через їх
обточування,  шліфування,
свердління,  здирання,  тощо.
Піщинки  піднімаються  вітром  на
різну  висоту,  але  максимальна  їх
кількість  концентрується  в
приземній  частині  повітряного
потоку, висотою приблизно до 1,0-
2,0 м. Сильні тривалі удари піску в
нижні  частини  скельних  виступів
підточують  і  підрізають  останні.
Вони,  відповідно,  стають  набагато
тоншими  в  порівнянні  з  верхніми
частинами скель. Цьому сприяють також процеси вивітрювання,
які  порушують  монолітність  породи,  що  супроводжується
швидким  вилученням  продуктів  руйнування.  Таким  чином,
взаємодія  дефляції,  переносу піщинок,  коразії  та  вивітрювання
надають  скелям,  особливо  в  пустелях,  своєрідного  вигляду.
Найпоширенішими є  скелі  грибоподібної  форми (рис.  5.2),  але
спостерігаються також скелі, які мають вигляд підточених стовпів
або обелісків  (рис.  5.3).  Якщо переважають  вітри,  що дують  в

Рис. 5.2. Грибоподібна форма
скель, створена еоловими

процесами.
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одному  напрямку,  в  підніжжі  скельних  виступів  утворюються
коразійно-дефляційні ніші, невеликі печери та інші форми.

Рис.  5.3.Скульптурні  форми  вивітрювання  в  “Долині  Привидів” на
південному схилі г.Демерджі, Гірський Крим.

У випадку, коли на шляху піщинок зустрічаються гальки або
невеликі  уламки гірських порід,  вони шліфуються і  стираються
по  одній  або  декількох  площинах.  При  тривалій  дії  уламки
перетворюються  на  еолові  багатогранники  або  тригранники  з
відполірованими  гранями,  та  відносно  гострими  ребрами  між
ними  (рис.  5.4).  Необхідно  також  зазначити,  що  коразія  та
дефляція проявляються і на горизонтальних глинистих поверхнях
пустель,  де  при  постійних  однонаправлених  вітрах  піщаний
струмінь  утворює  окремі  борозни  або  жолоби  глибиною  від
десятків сантиметрів до перших метрів, розділені паралельними
гребнями.

Вище зазначалося, що важлива роль серед еолових процесів
належить  перенесенню вітром  продуктів  вивітрювання.
Перенесення  може здійснюватися  шляхом перекочування  або в
завислому стані.  Це  залежить  від  розміру частинок,  швидкості
вітру та характеру його турбулентності. При вітрі швидкістю до 7
м/с  біля  90%  піщинок  переносяться  в  завислому  стані  та
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перекочуванням,  при  цьому  висота  насиченого  піщаним
матеріалом  шару  становить  5-10  см  від  поверхні  Землі.  При
сильних  вітрах  (15-20  м/с)  пісок  піднімається  в  повітря  на
декілька метрів. Штормові вітри та урагани піднімають піщинки
та  порошини  на  висоту  в  декілька  десятків  метрів,  а  також
перекочують  уламки  розміром  до  3-5  см  і  більше.  Піски  в
пустелях  переносяться  на  відстань  до  десятків,  а  іноді  сотень
кілометрів від місця дезінтеграції  породи. Одночасно в процесі
переносу  відбувається  і  зіткнення  піщинок,  що,  відповідно,
призводить  до  їх  подрібнення  на  менші  частки.  Дрібніший
матеріал  (порох,  пил)  піднімається  на  висоту  в  декілька
кілометрів  і  переноситься в  завислому стані  на сотні  та  тисячі
кілометрів.  Відомі  випадки,  коли  еоловий  пил  Сахари  досягав
країн Західної Європи.

Рис. 5.4. Форми еолових багатогранників.

В  пустелях  одночасно  з  дефляцією  та  перенесенням
відбувається  акумуляція та  формування  еолових  відкладів.
Серед  останніх  виділяються  два  основних  генетичних  типи  –
еолові піски та еолові леси.

Еолові  піски –  це  нагромадження  добре  відсортованих,
відносно обкатаних  зі  згладженими ребрами піщинок  розміром
0,15-0,30  мм,  складених  здебільшого  уламками  кварцу,  проте
зустрічаються  і  інші  стійкі  мінерали.  Колір  еолових  пісків
змінюється  від  світло-жовтого  до  червонуватого.  Характерною
особливістю  таких  відкладів  є  похила  або  перехресна
верствуватість,  яка  вказує  на  напрямок  транспортування
матеріалу.
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Еолові  леси –  це  своєрідний  генетичний  тип
континентальних  відкладів,  що  утворюються  шляхом
накопичення порошин, які в завислому стані виносяться вітром за
межі пустель та гірських областей. До характерних ознак лесів
належать:

– розмір  частинок,  який коливається  в  діапазоні  0,005-0,05
мм;

– однорідність  в  межах  всієї  товщі  та  відсутність
верствуватості;

– наявність тонкорозсіяного карбонату кальцію та вапнякових
стяжінь; 

– різноманітний мінеральний склад;
– наявність  численних  коротких  вертикальних

трубчастоподібних макропор;
– висока пористість (50-60%), що свідчить про низьку ступінь

ущільненості породи;
– здатність  до  просідання  під  впливом  зволоження  або

навантаження;
– стовпчаста  окремість  в  природних  відслоненнях,  тобто

здатність  утворювати  під  впливом  вивітрювання  стовпоподібні
брили. 

Леси  можуть  утворювати  товщі  та  пачки  потужністю  від
декількох метрів до 100 і більше метрів.

Еолові  піски та  леси  утворюють  певні  форми рельєфу, що
дозволяє відрізняти їх від подібних відкладів інших генетичних
типів.  Враховуючи,  що  еолові  утворення  є  продуктом  роботи
вітру, відповідно формування еолового рельєфу тісно пов’язано з
режимом  вітрів,  динамікою  атмосфери  і  її  циркуляцією,
потужністю  пісків  та  лесів,  ступенем  їхньої  відслоненості,  а
також  з  наявністю  рослинного  покриву.  Найпоширенішими
областями  розвитку  еолового  рельєфу  є  пустелі.  Залежно  від
набору  зазначених  факторів,  їхній  рельєф  представлений
різноманітними  формами,  серед  яких  переважають  бархани  та
поздовжні піщані пасма.

Бархани –  це  асиметричні,  серпоподібні  форми,  що
нагадують  півмісяць  і  розташовуються  перпендикулярно
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панівному напрямку  вітру  (рис.  5.5).  Навітряний  схил  бархана
довгий  та  пологий  (10-15).  Він  здебільшого  покритий
поперечними до напрямку вітру знаками брижів,  що нагадують
брижі  на  поверхні  води.
Підвітряний  схил  короткий  та
крутий,  кут  нахилу  його  поверхні
становить  32-35.  Перехід  від
похилого  до  крутого  схилу
виражений гострим гребенем, який
в  плані  має  форму  дуги.  Висота
барханів змінюється від 2-3 м до 15
м,  а  іноді  вона  може  досягати  20-30  м.  Одинокі  бархани
зустрічаються  рідко.  Здебільшого  вони  зполучаються  один  з
одним, утворюючи барханні ланцюги (рис. 5.6). Їхня висота може
досягати 60-70 м і більше.

Поперечні  піщані  пасма характерні  для  пустель,  де
переважають  вітри  одного або
близьких напрямків, і де немає
ніяких  перепон,  які  б
уповільнювали  швидкість
вітру.  В  таких  умовах
горизонтальний  рух  вітру
співпадає  з  висхідними  та
низхідними течіями повітря. В
результаті  виникають  відносно
низькі  симетричні  гряди,
розділені  пониженнями  різної
ширини  (рис.  5.7).  Саме  в
таких умовах особливо яскраво
проявляється  поєднання  та
взаємодія  дефляції,
перенесення і акумуляції.

Піщані  форми  також  є
характерною  ознакою  рельєфу
прибережних  зон  океанів  та
морів,  де  має  місце

Рис. 5.5. Форма бархана.

Рис. 5.6. Основні форми еолового
рельєфу (за Б.О. Федоровичем).

1  –  щитоподібна  дюна;  2  –
ембріональний  бархан;  3  –  молодий
бархан;  4  –  півмісячний  бархан;  5  –
парний бархан; 6 – барханний ланцюг;
7 – комплексний барханний ланцюг; 8 –
груповий ланцюг; 9 – барханне пасмо;
10  –  барханне  пасмо  з  комплексними
діагональними ребрами.
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переміщення піску на пляжах хвилями, а також в межах піщаних
берегів озер, на заплавних та древніх терасах рік. Вітри, що дмуть
на  берег,  підхоплюють  сухий  пісок  та  переносять  його  вглиб
суходолу.  Окремі  нерівності  в  рельєфі,  або  рослинні  зарості
затримують  пісок  і  навколо  них  утворюються  первинні  піщані
горбочки,  які  розростаються  та  зливаються.  Так  поступово
утворюються асиметричні піщані вали або пасма, які називаються

дюнами.
Утворена  дюна  поступово

пересувається вглиб суходолу і на її
місці  виникає  інша,  і  так  декілька
разів, що призводить до формування
ланцюгів  паралельних  дюн.  Окрім
прямолінійних дюн в природі мають
місце  також  дугоподібні  дюни,  які
ще  називають  параболічними  (рис.
5.8).  Вони  виникають,  коли  їхні
краєві  частини  закріплені
рослинністю  або  зволоженням,  а
найактивніші  завдяки  перевіванню
піску, просуваються вперед.

Леси,  на  відміну  від  еолових
пісків,  утворюють  платоподібні
форми  рельєфу,  характерною
особливістю яких  є  розвиток  густої

мережі ярів, водориїв, що обумовлено високою пористістю порід
та  здатністю  до
розмивання.

На  завершення
короткої
характеристики
геологічної  роботи
вітру  слід  зазначити,
що  еолові  процеси
здебільшого  завдають
людині та її діяльності

Рис. 5.8. Параболічні дюни.

Рис. 5.7. Схема утворення
піщаних гряд та міжгрядових

понижень (за Б.О.
Федоровичем).
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шкоди і з ними необхідно боротися. Так, рухливі піски в пустелях
і  на  узбережжі  становлять  певну  небезпеку  для  спорудження
культурних оазисів, а лесові ґрунти за своїми фізико-механічними
властивостями  не  дозволяють  проводити  в  межах  їхнього
розвитку будівництва. В зв’язку з цим, людина повинна боротися
з еоловими процесами. До заходів боротьби відносять такі форми
як закріплення барханів та дюн шляхом засадження деревами та
кущами,  або  застосування  способів  зміни  напрямку  та
послаблення  сили  вітру.  Збереження  лесових  плато  від
руйнування  та  розмивання  атмосферними  опадами  теж  можна
досягти через покриття їх рослинним покривом.

З  іншого  боку  еолові  відклади  мають  і  практичне
застосування. Еолові піски, завдяки їхній добрій відсортованості
є  високоякісним  будівельним  матеріалом  та  сировиною  для
скляної  промисловості.  Леси теж підлягають  використанню,  як
сировина для будівельної галузі народного господарства. 

Запитання для самоконтролю
1. Що таке вітер, і які фактори обумовлюють його виникнення ?
2. Які види геологічної роботи виконує вітер ?
3. Охарактеризуйте явища дефляції і коразії.
4.  Які  форми  рельєфу  утворюються  в  результаті  геологічної

діяльності вітру ?
5. Які гірські породи утворюються в результаті еолових процесів ?
6. Як можна боротися зі шкідливим впливом еолових процесів ?

5.2.4. Геологічна діяльність поверхневих текучих вод

Під  текучими водами слід розуміти всі  води поверхневого
стоку суходолу, від вод струмків,  що виникають при випаданні
дощу та таненні снігу, до вод найбільших рік. Такі води, стікаючи
по  поверхні  Землі  у  великі  озера,  моря  та  океани,  виконують
різноманітну геологічну роботу. Відповідно,  інтенсивність такої
роботи та її наслідки будуть залежати від маси води та швидкості
її переміщення, тобто швидкості течії.
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Текучі води, як і інші екзогенні процеси, виконують три види
геологічної  роботи:  руйнування,  перенесення  продуктів
руйнування та акумуляцію цих продуктів на шляху перенесення.
Згідно  з  характером і  результатами  діяльності  розрізняють  три
види  поверхневого  стоку  вод:  площинний  безрусловий  стік  зі
схилів; стік тимчасових руслових потоків; стік постійних потоків
– рік.

Площинний стік зі схилів об’єднує дощові та снігові води,
які  стікають  у  вигляді  суцільного  покриву  або  густої  мережі
окремих  струмків.  Стікаючи,  такі  води  на  своєму  шляху
захоплюють  дрібноуламковий  матеріал,  що  покриває  схили  та
переносять  його  вниз.  У  підніжжі  схилу  швидкість  течії
сповільнюється  і  весь  захоплений  на  шляху  матеріал
відкладається (акумулюється) безпосередньо біля підошви схилу
або  в  межах  прилеглої  частини  (рис.  5.9).  Такі  відклади,  які
утворилися  площинним  стоком  води  зі  схилів,  називаються
делювіальними  відкладами або  делювієм, (лат.  “делюо”  –
змиваю).  Вздовж  підніжжя  схилів  утворюються  делювіальні
шлейфи, складені відкладами, в яких 30-50% об’єму представлені
уламкам  розміром  менше  0,01  мм.  Такі  породи  називаються
суглинками.  В  нижній  частині  делювіальні  шельфи  складені
найдрібнішим  уламковим  матеріалом.  Максимальна  потужність
делювію  досягає  15-20  м  біля  підніжжя  схилів,  а  догори  по
схилах вона зменшується. У високих горах з крутими схилами, де
провідну  роль  у  переміщенні  уламкового  матеріалу  відіграють
гравітаційні процеси, типові делювіальні відклади відсутні, а біля
підніжжя  схилів  формуються  змішані  колювіально-делювіальні
(лат. “колювіо” – накопичення) утворення.

До вод тимчасових руслових
потоків належать  води  ярів  і
тимчасових  гірських  потоків.
Відомо,  що  зародження  ярів
пов’язано  з  процесом  розмиву,
або  ерозії схилів  під  впливом
дощових та снігових вод. Якщо на
схилах  присутні  природні  або

Рис.  5.9.  Схема  утворення
делювію.

1 – первинна поверхня схилу; 2 –
новоутворена  поверхня  схилу  в
результаті  площинного  змиву;  3  -
делювій.176
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штучні  заглиблення,  пониження,  розділені  незначними
підвищеннями, тоді  в процесі  випадання дощу або при таненні
снігу такі  нерівності  схилів  сприяють  збиранню води в  окремі
струмки,  які  завдяки швидкості  течії  води утворюють  вимоїни,
що  і  є  зародками  майбутніх  ярів.  В  подальшому,  при
періодичному випаданні дощів, у них збирається все більше води,
яка  виконує  руйнівну  дію,  і  такі  вимоїни  починають  рости  у
глибину, в ширину, а також вниз та  догори по схилах.  Яри, на
відміну від первинних вимоїн, виходять за межі схилів долин і
захоплюють  нові  ділянки.  Верхня  частина  яру,  який  росте,
нерідко характеризується наявністю крутого обриву, що утворює
вершинний перепад і під час дощу тут виникають водоспади, які
енергійно  руйнують  дно  яру.  Потік  води,  який  падає  з  певної
висоти, підмиває обрив, стіни руйнуються і яр росте догори по
схилу, захоплюючи все нові ділянки. Такий процес розростання
яру  називається  регресивною,  або  відступаючою ерозією.  Вниз
по схилу яр росте до рівня води в річці,  або басейні,  куди  він
впадає. Цей рівень називається базисом ерозії.

Процес  росту  яру  відбувається,  згідно  зі  спостереженнями
С.С.Соболєва, за чотирьохстадійною схемою.

Перша стадія – це стадія формування вимоїн глибиною до
0,5 м, в яких концентруються потоки талих та дощових вод. 

Друга стадія починається з моменту утворення вершинного
перепаду або обриву. Яр в результаті  обвалення привершинних
стінок,  росте  в  сторону вододілу. Висота  вершинного перепаду
досягає  2-10  м,  рідше  12-15  м.  При  цьому  русло  яру  завдяки
великій  крутизні  та  численним  перешкодам  інтенсивно
заглиблюється  на  всьому  його  простяганні,  тобто  відбувається
інтенсивна  донна ерозія, руйнування, вимивання дна яру. На цій
стадії гирло яру може бути відокремлене від долини ріки, в яку
відкривається яр, перепадом або крутим скатом.

Третя  стадія починається  з  моменту,  коли  яр,
заглиблюючись,  досягає  своїм  гирлом  рівня  долини  (базису
ерозії),  або  іншого  пониження,  в  яке  він  впадає.  Профіль  дна
вирівнюється,  яр  розширюється,  в  нижній  частині  схилу

177



Розділ5 

утворюються  осипи,  які  підмиваються  знизу  і  поповнюються
продуктами, що осипаються зверху.

Четверту  стадію можна  назвати  стадією  затухання.
Зменшується глибина ерозії, згладжується обрив вершини, схили
яру, набувши стійкого природного укосу, поступово осипаються
та заростають, а дно затягується осадками.

У випадку, коли дно яру досягає рівня підземних вод, у руслі
з’являється  постійний  потік  –  струмок,  що  приводить  до
подальшого поглиблення,  розширення  та  подовження  яру, який
поступово перетворюється в річкову долину.

Таким  шляхом  відбувається  еволюція  форм  рельєфу  під
впливом ерозії  (розмивання)  – від простої  вимоїни на схилі  до
річкової долини.

Найбільш глибока та розгалужена мережа ярів формується в
районах розвитку гірських порід, які легко піддаються розмиву.
Це – леси, лесоподібні суглинки, піски, алевроліти, глини, тощо. 

Акумулятивна  діяльність  тимчасових  потоків  ярів
проявляється  також  у  пониззі  останніх  і  особливо  на  ділянці
виходу в річкову долину або інші водоймища. Там утворюються
конуси  виносу,  складені  різноманітним  невідсортованим
уламковим матеріалом місцевих порід.

В  лісостепових  областях  та  степах  спостерігаються
яроподібні  форми  рельєфу  з  розширеним  дном  і  пологими
схилами,  покритими  делювієм  і  рослинністю.  Такі  форми
називаються балками.

Тимчасові  гірські  потоки за  характером  розвитку  та
геологічною  діяльністю  відрізняються  від  тимчасових  потоків
ярів. Їх верхів’я приурочені до верхніх частин гірських схилів та
представлені системою вимоїн, які зливаються, утворюючи разом
єдиний водозбірний басейн. Нижче по схилах вода рухається по
одному руслу. Ця ділянка гірського потоку називається  каналом
стоку.  В період сильних дощів та  інтенсивного танення  снігів
тимчасові  гірські  потоки  рухаючись  з  великою  швидкістю,
захоплюють  на  своєму  шляху  значну  кількість  різноманітного
уламкового  матеріалу,  який  сприяє  інтенсифікації  ерозійної
діяльності.  При  виході  на  пригірську  рівнину  швидкість  руху
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води  різко  падає,  що  спричиняє  відкладення  принесеного
уламкового  матеріалу.  Так  утворюються  конуси  виносу
тимчасових потоків (рис. 5.10). Для них характерний низький
ступінь  сортування  принесеного  матеріалу  і  зональність  його
поширення.

У  відносно  крутій
привершинній  частині
конуса  відкладається
грубоуламковий  матеріал,
який  поступово  в
напрямку  фронтальної
частини  змінюється
пісками  та  супісками,  а
останні,  в  свою  чергу,–
глинистими  та
лесоподібними
відкладами.

Проте,  така
послідовність здебільшого
порушується,  що
спричинено  періодичною
зміною  сили  потоку  і
розміру  матеріалу,  який
переноситься.  В зв’язку з
цим,  у  вертикальному
розрізі  відкладів  конусів
виносу  спостерігається
перешарування  дрібно-  і
грубоуламкового,
слабообкатаного
матеріалу.

Відклади,  які  формуються  внаслідок  діяльності  вод
тимчасових потоків і  конусів виносу О.П. Павлов запропонував
виділяти  як  самостійний  генетичний  тип  континентальних
відкладів, назвавши їх пролювієм (лат. “пролюо” – промиваю).

Рис. 5.10. Схема будови конуса виносу в
плані та розрізі (за В.К. Кудряшовим)

А – вершинна зона; Б – середня зона; В –
фронтальна  зона;  О  –  відклади  озерного
типу; Н – болотно-солончакові відклади; Г –
відклади пригірської рівнини; Д – вихід потоку
на пригірську рівнину. Коса клітка – породи
ложа та гірського схилу.
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В областях з теплим та вологим кліматом тимчасові потоки,
які  стікають  з  гір,  розливаючись  у  межах  пригірських  рівнин,
утворюють  значні  за  протяжністю  конуси  виносу,  які  ще
називають  “сухими  дельтами”.  В  таких  “дельтах”
спостерігається  поступова  зміна  грубоуламкового  руслового
матеріалу  від  вершини  піщанистим  та  суглинистим  вниз  за
течією. В межах фронтальної частини, де періодично виникають
розливи поверхневих вод таких потоків, утворюються тимчасові
водойми, в яких накопичуються осадки застійно-водного типу. Це
озерні, болотні, болотно-солончакові та інші відклади.

Особливу  небезпеку  для  людини  становлять  тимчасові
грязевокам’яні  потоки  (суміш  різних  за  розмірами  уламків
гірських порід, пилу та води). Для них властива велика швидкість
пересування і надзвичайна руйнівна сила. Ці потоки містять до
70-80%  уламкового  матеріалу  від  їх  загального  об’єму.  Вони
здебільшого виникають при швидкому таненні снігів та сильних
зливах, які спричиняють різке збільшення води в каналах стоку.
Такі потоки в Середній Азії та на Кавказі називають селями, а в
Альпах  –  мурами.  Нерідко  вони  носять  катастрофічний
руйнівний характер.

Особлива  роль при геологічній  діяльності  поверхневих вод
належить рікам. Потужні водні потоки рік, які розсікають значні
простори  суходолу,  проводять  велику  руйнівну  (ерозійну),
переносну  та  акумулятивну  рорботу,  а  також  це  найбільш
динамічні  системи,  які  призводять  до  перетворення  рельєфу.
Інтенсивність  роботи рік  залежить від  маси води  та  швидкості
течії,  а  остання – від крутизни нахилу повздовжнього профілю
ріки  та  нерівності  русла.  На  інтенсивність  процесів  впливає
також  турбулентний  характер  течії,  тобто  коли  молекули  води
рухаються хаотично або по перехресних траєкторіях, виникають
різні завихрення, що спричиняють переміщення всієї маси води
від  дна  до її  поверхні.  Найбільші  швидкості  спостерігаються  в
приповерхневій стрижневій частині потоку, менші біля берегів і в
придонній частині, де потік зазнає опору через тертя об породи,
які  складають  русло.  Швидкість  течії  також  змінюється  і  на
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шляху ріки,  що зумовлено наявністю перекатів та  розливів,  які
порушують рівномірність нахилу.

Режим  ріки  змінюється  залежно  від  зміни  маси  води  та
швидкості  течії,  а  це  залежить  від  інтенсивності  її  живлення.
Першою  ознакою  зміни  режиму  ріки  є  зміна  рівня  води.
Розрізняють  два  види  рівня  в  ріці:  високий  горизонт,  що
відповідає повені, і низький меженний горизонт, або межень, що
наступає  після  спаду  повені.  Окрім  цього  в  річках
спостерігаються  періодичні  повені,  спричинені  затяжними
дощами.

Геологічна робота рік, як вже зазначалось вище, зводиться до
ерозії,  переносу,  або  транспортування  продуктів  ерозії  і
акумуляції останніх. Розрізняють два типи річкової ерозії: донна,
або  глибинна, спрямована на поглиблення русла та  бокова, роль
якої  полягає  в  розширенні  долини  ріки  шляхом  підмивання
берегів.  На  початкових  стадіях  розвитку  ріки  переважає  донна
ерозія,  яка  триває  до  досягнення  базису  ерозії,  тобто  рівня
басейну, куди  впадає ріка.  Саме базис ерозії  визначає розвиток
всієї річкової системи – головної ріки та її притоків усіх порядків.
Первинний  профіль  дна  русла  ріки,  здебільшого,
характеризується  численними  виступами,  спричиненими
наявністю  виходів  у  руслі  різних  за  стійкістю  до  розмивання
гірських  порід,  наявністю на  шляху руху ріки  невеликих  озер,
тощо. В процесі ерозії ріка, поглиблюючи русло, прагне подолати
всі  нерівності  та  виступи,  які  з  часом  згладжуються.  Таким
чином,  поступово виробляється більш рівна вигнута  крива,  або
профіль рівноваги ріки. Його формування починається на ранній
стадії  розвитку  ріки  і  є  результатом  регресивної  ерозії.  При
однаковому нахилі русла ріки на всьому її простяганні (відрізок
АБ на рис. 5.11) максимальна ерозія буде відбуватися в нижній
його  частині
(відрізок  аБ)  і  з
часом  на  цій
ділянці  профіль
дна  набуде
опуклої  форми

Рис. 5.11. Схема формування поздовжнього профілю
ріки.
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(абБ). Одночасно на ділянці русла  аб, завдяки збільшенню кута
його нахилу швидкість течії води зросте і розмивання порід вище
точки а посилиться. Це призведе до поглиблення русла на ділянці
а –  а1,  і  дно  ріки  займе  положення  а1б1бБ.  В  подальшому
посилиться  ерозія  вище  точки  а1 і  т.д.  В  кінцевому  результаті
русло  поглибиться  настільки,  що  замість  первинного
прямолінійного  профілю  (АБ),  виробиться  плавна  крива  лінія
(Аб2б1бБ),  яка  і  є  профілем  ріки.  Вважається,  що  цей  профіль
відповідає на кожному відрізку долини ріки динамічній рівновазі
при  існуючих  гідрогеологічних  умовах  та  постійному  базисі
ерозії. 

Аналіз  розвитку  річкових  долин  як  у  рівнинних,  так  і
гірських областях свідчить, що при відпрацюванні профілю ріки,
окрім  головного  базису  ерозії,  велика  роль  належить  також
місцевим,  або  локальним базисам,  до  яких  відносяться  різні
уступи та  пороги.  На  місці  порогу,  або  уступу,  виникають
водоспади, які розмивають дно уступів і підмивають їх підніжжя
внаслідок  водоверті.  В  результаті  уступи  руйнуються.  У  таких
випадках частина ріки, вище уступу буде розвиватися регресивно
відносно  нього,  а  нижня  –  відносно  головного  базису  ерозії.
Тільки після руйнування уступів розвиток профілю долини буде
повністю контролюватися головним базисом ерозії (рис. 5.12).

Рис.  5.12. Канадська частина Ніагарського водоспаду і його посування
догори за течією (за С.К.Гільбертом).
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Місцевими  базисами  ерозії  можуть  бути  також  озера,
розташовані в пониженнях первинного профілю. До тих пір, поки
озеро  не  буде  заповнене  осадками,  або  ліквідоване,  верхня
частина ріки буде розвиватися відносно нього, так як саме озеро
виступатиме  локальним  базисом  ерозії,  до  рівня  якого  буде
намагатися заглибитися профіль русла. Таким чином, поздовжній
профіль  ріки  шляхом  поступового  вирівнювання  кривої
поздовжніх місцевих базисів ерозії перетворюється в єдиний.

На  стадії  формування  профілю  рівноваги  та  зменшення
нахилу русла  донна  ерозія  поступово  зменшується  і  головного
значення  набуває  бокова  ерозія,  спрямована  на  підмивання
берегів та розширення долини. Це особливо проявляється під час
повені, коли швидкість і ступінь турбулентності руху потоку різко
збільшується,  особливо  в  приповерхневій  його  частині,  що
зумовлює поперечну циркуляцію. Завихрення води, які при цьому
виникають у придонному шарі, сприяють активному розмиву дна
і частина донних наносів переміщується до берега. Накопичення
останніх спричиняє зміну форми поперечного перетину русла, що
призводить  до  порушення  прямолінійності  потоку та  зміщення
течії до одного з берегів. Таким чином починається інтенсивний
розмив одного берега та накопичення наносів біля протилежного,
що сприяє утворенню вигинів русла ріки. Такі поперечні вигини,
поступово розвиваючись, перетворюються на закрути та  коліна.
Останні відіграють велику роль у формуванні річних долин.

Починаючи від початку формування і впродовж подальшого
розвитку ріки  переносять велику кількість уламкового матеріалу
різних  розмірів  –  від  тонких  дисперсних  частинок  і  піску  до
крупних  уламків.  Перенос  матеріалу  здійснюється  шляхом
волочіння (перекочування) по дну великих уламків та в завислому
стані  піщинок,  алевритових  і  дрібніших  часток.  Відповідно,
уламковий  матеріал,  що  переноситься  сприяє  посиленню
глибинної ерозії.  Він діє як ерозійний інструмент, який руйнує,
подрібнює, шліфує гірські породи, якими складені дно і береги.

Весь  матеріал,  який переноситься  рікою в  завислому стані
або перекочується, волочиться по дні русла називається твердим
стоком ріки. Окрім уламкового матеріалу ріка переносить також
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розчинені  мінеральні  сполуки.  Співвідношення  розчинених
речовин та матеріалу, що складає твердий стік різне в гірських та
рівнинних ріках. У перших різко переважають завислі частини, а
розчинені  речовини  і  матеріал,  який  підлягає  волочінню,
міститься  в  підпорядкованих  кількостях.  У  рівнинних  ріках
переважають  розчинені  речовини,  на  другому  місці  завислий
твердий  матеріал  і  відносно  незначну  кількість  становить
матеріал, який транспортується шляхом волочіння.

Одночасно з ерозією та транспортуванням різного матеріалу
відбувається і його акумуляція (відкладення). Перші відклади, які
формуються  на  ранніх  стадіях  розвитку  ріки,  коли  панівне
значення належить процесам ерозії, здебільшого не зберігаються.
Причиною цього є збільшення швидкості  течії  під час повеней,
що призводить до переміщення цих первісних відкладів вниз за
течією.  Постійні  відклади  утворюються  вже  після  формування
повздовжнього  профілю  близького  до  профілю  рівноваги  та
розширення  долини  ріки  і  називаються  алювіальними
відкладами, або просто алювієм (лат. “аллювіо” – намив). Велика
роль при накопиченні  алювію належить  вигинам,  заворотам  та
колінам рік, які як це вже зазначалось вище, є наслідком роботи
турбулентних течій. Проте, вигини можуть також утворюватися за
умов,  коли на певній ділянці течії  внаслідок виступів у рельєфі
русла  виникають  відцентрові  сили,  які  притискають  течію  до
одного з берегів. Відповідно, в таких випадках, під цим берегом
вода  опускається  донизу, що спричиняє інтенсивне  розмивання
дна та борта русла, в процесі чого відбувається захоплення течією
великої  кількості  уламкового  матеріалу.  Від  берега,  який
підмивається,  придонні  струмені  води  спрямовуються  до
протилежного,  де  відбувається  інтенсивна  акумуляція  цього
матеріалу.  Це  призводить  до  утворення  так  званої  прируслової
мілини,  яка під час спаду води відслонюється на поверхні. Так
відбувається формування алювію на початковому етапі (рис. 5.13,
А). 

При  постійному  підмиванні,  берег  стає  обривистим  та
поступово відступає, збільшуючи крутизну вигину. Одночасно на
протилежному  березі  відбувається  поступове  нарощування
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прируслової  мілини  (рис.  5.13,  Б),  що  в  кінцевому  результаті
призводить до утворення великих заворотів колін русла,  які ще
називаються  меандрами (від  назви  ріки  Меандр  у  Малій  Азії).
Таким чином, відбувається поступовий розвиток річкової долини,
розширення  площі  руслових  алювіальних  відкладів  та
формування  низького  намивного  берега,  який  під  час  повеней
періодично  заливається  водою.  Ця  частина  долини  ріки
називається  заплавою,  або  заплавною  терасою.  В  результаті
такого  розвитку  ріки  поперечний  профіль  її  долини  набуває
плоскодонної  або  коритоподібної  форми.  Завороти  та  коліна
стають ще більш вигнутими і  в  плані  нагадують  серію петель,
розділених  вузькими  перешийками  (рис.  5.14).  В  окремих
випадках відбувається прорив такого перешийку, що призводить
до  випрямлення  русла  ріки.  В  подальшому  відклади,  які
накопичуються  поруч  з  новим  руслом,  загачують  обидва  кінці
такого коліна і воно перетворюється на замкнуте озеро. Такі озера
під час повеней поступово заповнюються осадками, заростають
та  перетворюються  на  болота  або сухі  низовини.  Відокремлені
таким  чином  від  русла  ріки  коліна  та  закрути  називаються
старицями.

Рис. 5.13. Стадії формування прируслових мілин
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А – початкова стадія в плані та розрізі; Б – розширена прируслова мілина
утворена в процесі прогресуючого розвитку долини ріки.

Формування алювіальних відкладів, як продуктів геологічної
діяльності  річок,  супроводжується  певними  змінами  в  рельєфі
земної  поверхні,  спричиненими  виникненням  своєрідних
річкових  акумулятивних  форм.  До  останніх  належать,  як  вже
зазначалося,  заплави,  заплавні  тераси,  дельти  та  естуарії,  які
також  відрізняються  складом  алювіальних  відкладів.  Так,
наприклад,  заплави молодих рік,  що характеризуються високою
кінематичною енергією води, яка скерована на донну та бокову
ерозію,  складені  грубоуламковими  відкладами,  серед  яких
переважають  брили  і  валуни.  Суттєво  інший  тип  алювіальних
відкладів  характерний  для  зрілих  та  старих  рік  у  яких  донна
ерозія  практично  відсутня,  в  зв’язку  з  чим  матеріал  заплави
майже не переноситься вниз за течією. Міграція русла в долині
призводить  лише  до  багаторазового  перемивання  та
перевідкладення  алювіальних  осадків  і  обкатування  уламків.
Такий  тип  річкових  відкладів  здебільшого  характерний  для
рівнинних рік і називається перестелюючим алювієм.

Характерним
елементом  заплав  є
руслова  мілина,
виникнення якої пов’язане
зі  зниженням  рівня  води
після  повені,  коли  ріка
входить  у  старе  русло  і
основна   частина
уламкового  матеріалу
осідає  вздовж  берегів.  У
таких  випадках  за
мілиною,  в  центральній
частині  заплави,
зберігається  багато
стариць  та  проток.  На
ділянці,  де  центральна

Рис.  5.14.  Схема  розвитку  річкових
меандр.

а –  початкова  стадія;  б  –  послідовне
положення  в  більш  пізніх  стадіях  розвитку
долини ріки; в – вузькі перешийки меандр при
розриві яких утворюються стариці.
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частина  заплави  стикається  з  корінним  схилом  долини,
спостерігаються осипи та осуви,  які утворюють делювій схилів
(рис. 5.15, а).

Рис. 5.15. Річкові акумулятивні форми.
а – будова річкової заплави: 1 – високий горизонт; 2 – межень; 3 – русло; 4

– руслова мілина; 5 – заплава; 6 – русловий алювій; 7 – заплавний алювій; 8 –
делювій.

б –  верствуватість  відкладів:  І  –  суглинки;  ІІ  –  алювій;  ІІІ  –  піски та
пісковики.

Елементи рельєфу заплав певною мірою визначають характер
відкладів.  Встановлено,  що річковий алювій складається з двох
верств: нижньої, або руслової, і верхньої, або заплавної. Русловий
алювій представлений серією піщаних або галечникових лінз, а
заплавний  складений  здебільшого  глинами  і  піщанистими
глинами, з поодинокими лінзами пісків, які відкладаються під час
повеней. Ці дві верстви відрізняються не тільки за літологічним
складом,  але  й  за  характером  залягання.  В  русловому  алювії
окремі піщані лінзи зрізають одна одну і характеризуються своїм
власним  типом  косої  верствуватості  та  текстури.  Тут
спостерігається закономірне занурення осадків зверху донизу, що
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призводить  до  розташування  галечників  з  прошарками  піску в
нижній частині розрізу верстви (рис. 5.15, б).

Заплавний алювій  залягає  майже горизонтально.  Для нього
характерні прошарки та лінзи торфів і вугілля.

Другим  важливим  елементом  рельєфу  річкових  долин  є
надзаплавні  тераси,  які  складаються  з  уступу,  бровки,
терасоподібної  площадки  та  тилового  шва  (рис.  5.16,  а).  За
співвідношенням  алювіальних  та   корінних  порід  тераси
поділяються  на  акумулятивні  (тераси  накопичення),  ерозійні
(тераси розмивання) і цокольні, або змішані (рис.5.16, б).

Рис. 5.16. Будова надзаплавних терас.
а – будова тераси; б – типи надзаплавних терас: 1 – заплавний алювій; 2 –

русловий алювій; 3 – пісковики в корінному заляганні; 5 – осипи.
І – уступ; ІІ – бровка; ІІІ – терасова площадка; IV —тиловий шов тераси;

V – ерозійна; VI – цокольна; VII – акумулятивна; VIII – цоколь; IX – заплава

До  акумулятивних терас  відносять  такі,  в  яких  увесь
тераспоподібний  уступ  складений  алювіальними  відкладами,  а
потужність  алювію  більша  від  відносної  висоти  їх  над  рівнем
ріки.

Ерозійні тераси,  на  відміну  від  акумулятивних,  майже
повністю складені корінними породами, на площадці таких терас
алювій  відсутній,  або  утворює  дуже  тонкий  покрив.  Ці  тераси

188



Геодинамічні процеси

формуються  при  переважанні  процесу  ерозії  над  процесом
акумуляції впродовж розвитку ріки.

Цокольними терасами  вважаються  такі  тераси,  нижні
частини уступів  яких складені  корінними породами,  а  верхні  –
алювіальними  відкладами.  Потужність  останніх  не  перевищує
висоти самих уступів.

Важливе  місце  серед  акумулятивних  форм  рік  належить
гирловим  частинам,  тобто  місцям  впадіння  ріки  в  морський,
озерний  або  океанічний  басейни.  Такі  місця  характеризуються
особливими  фізико-хімічними  та  динамічними  умовами,
відмінними від умов як морського басейну, так і ріки. Саме тут
відбувається  різке  зменшення  швидкості  течії  ріки,  що
призводить  до  швидкого  відкладення  великої  кількості
уламкового  матеріалу,  який  приноситься  рікою.  Окрім  цього,
внаслідок  змішування  солоної  морської  та  прісної  річкової  вод
відбувається  каогуляція  колоїдних  часток.  Все  це  разом
обумовлює  швидке  накопичення  осадового  матеріалу.  Проте,
морські хвилі і припливно-відпливні явища призводять до виносу
принесеного  рікою матеріалу  у  відкритий  басейн.  Залежно  від
співвідношення кількості матеріалу, який накопичується в гирлах
рік та виноситься у відкриті водні басейни, гирлові частини рік
поділяються на два типи – дельти та естуарії (рис. 5.17).
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Рис. 5.17. Гирлові частини рік (за М.В.Самойловим).
А – естуарій; Б – дельта; 1 – гирлова область; 2 – приморська ділянка

ріки; 3 – пригирлова ділянка ріки; 4 – гирлова ділянка ріки; 5 – передгирлове
морське узбережжя; 6 – передгирлова частина моря.

Дельта –  це  ділянка  узбережжя,  складена  алювіальними
відкладами, яка являє собою рівнину слабо нахилену у бік моря
та порізану рукавами русла ріки. Гирла у вигляді дельт характерні
для таких рік як Дунай, Волга, Міссісіпі, Нева, Ніл та інші.

Дельти  утворюються  в  тих  випадках,  коли  припливно-
відпливні явища та течії в морських басейнах настільки незначні,
що не в  змозі  перерозподілити принесений у великій  кількості
рікою уламковий матеріал,  тобто коли накопичення матеріалу в
гирлі переважає його винос у відкритий басейн. Окрім цього, їх
виникнення може бути  також спричинене незначним підняттям
цієї ділянки земної кори або ж пониженням базису ерозії. В таких
випадках відбувається інтенсивне накопичення матеріалу в гирлі
ріки та прилеглій частині басейну, що призводить до утворення
широкого  конусу  виносу.  В  результаті  цього  гирла  ріки
загачуються  уламковим  матеріалом  настільки,  що  не  в  змозі
пропускати всю кількість річкової  води. Вода,  шукаючи виходу,
розмиває в окремих місцях наноси та береги, що призводить до
утворення численних рукавів та приток. Як результат в напрямку
до моря поступово утворюється тераса з алювіальних відкладів,
яка перетинається окремими рукавами ріки. Ця тераса власне і є
дельтою.

Алювіальні  відклади  дельт  здебільшого  представлені
галечниками,  пісками,  глинами  і  дуже  рідко  карбонатними
осадками,  і  утворюють  три  горизонти:  верхній,  складений
горизонтальними або з незначним нахилом у бік моря верствами
грубоуламкового  матеріалу;  середній,  представлений
тонкозернистим матеріалом з характерною косою верствуватістю,
нахиленою у бік моря; нижній – горизонтально-верствуватий, в
будові якого беруть участь піщано-глинисті відклади.

Естуарії –  це  лійкоподібні  затоки,  які  утворюються  в
результаті  затоплення  та  розширення  гирла  великих  рік  при
сумісній  дії  на  його  берег  процесів  абразії  та  припливно-
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відпливних течій. Прикладом рік, які закінчуються естуаріями є
Дніпро, Дністер, Південний Буг, Ельба, Конго, Амазонка та інші.
Естуарії утворюються на ділянках земної кори, які в недалекому
минулому  підлягали  опусканню.  В  таких  випадках  долини  рік
затоплюються  водою  і  ріки  з’єднуються  з  кінцевим  басейном
вузькою затокою, а свідченням того, що ця територія колись була
суходолом, є річкові тераси, які зберігаються на дні естуаріїв. У
випадку, коли швидкість опускання ділянки земної кори, на якій
знаходиться  естуарій,  і  швидкість  накопичення  відкладів  у
самому естуарії вирівнюються, відбувається замулення останніх, і
в  їх  межах  утворюються  мілини,  які  при  подальшому
надходженні  уламкового матеріалу перетворюються на острови.
Ці  процеси  призводять  до  розділення  естуаріїв  на  окремі
водоймища, які дістали назву лиманів.

Вивчення  діяльності  рік  має  велике  теоретичне  значення.
Склад алювію, кількість древніх надзаплавних терас і зміна їхньої
висоти вздовж долини ріки дають можливість відтворити історію
геологічного  розвитку  району,  характер  молодих  тектонічних
рухів,  а  також  реконструювати  палеоклімат  і  палеогеографію.
Відносне перевищення надзаплавних терас однієї над іншою і над
дном  долини  ріки,  глибина  урізу  на  різних  стадіях  розвитку
останньої,  є  ознаками  інтенсивності  рухів  земної  кори.  Саме
закладення річкових долин, здебільшого, є наслідком тектонічної
активності  території,  так  як  ріки,  в  більшості  випадків,
приурочені  до  послаблених  зон  земної  кори,  якими  є  зони
розломів.  Разом  з  тим  слід  зазначити,  що  ріки  є  головними
постачальниками осадового матеріалу у Світовий океан.

Запитання для самоперевірки
1. Що таке поверхневі води ?
2. Які відклади утворюються внаслідок площинного стоку вод ?
3. Охарактеризуйте схему утворення делювію.
4.  Яку геологічну роботу виконують води тимчасових і постійних

потоків ?
5. Як відбувається утворення ярів ?
6. Що таке базис ерозії, донна ерозія і бокова ерозія ?
7. Що таке твердий стік рік ?
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8. Які відклади утворюються внаслідок геологічної діяльності рік ?
9. Охарактеризуйте типи терас.
10 За яких умов утворюються дельти і естуарії ?

5.2.5. Геологічна діяльність підземних вод

До  підземних  вод  відносяться  всі  природні  води,  які
знаходяться  в  рухомому  стані  нижче  поверхні  Землі.  Вони
безпосередньо пов’язані  з  водою атмосфери та  водами океанів,
морів, озер і рік. В природних умовах відбувається безперервна
взаємодія  цих  вод,  що  обумовлює  так  званий  гідрологічний
кругообіг  (рис.  5.18).  Умовно  кругообіг  починається  з
випаровування  води  на  поверхні  океанів,  морів  і  надходження
вологи  в  атмосферу. Частина  водяної  пари,  яка збирається  над
океанами,  конденсується  та  випадає  у  вигляді  атмосферних
опадів над самими океанами, формуючи таким чином так званий
малий  кругообіг  води  в  природі.  Разом  з  тим,  відбувається
водообмін  між  океанами  та  суходолом,  коли  значна  частина
вологи з океану переноситься повітряними течіями на материки,
де за сприятливих умов вона конденсується і  випадає у вигляді
атмосферних  опадів  (рис.  5.18).  Так  відбувається  формування
великого  кругообігу,  при  якому  більша  частина  опадів,  що
випадають на материках, стікаючи по поверхні і через ріки знову
попадає  в  океан.  Друга  частина  опадів  просочується  у  гірські
породи і поповнює підземні води, утворюючи підземний стік, а
частина знову випаровується в атмосферу.

Виходячи  із  зазначеного  можна  зробити  висновок,  що
атмосферні  опади,  які  випадають  на  поверхню  Землі
розподіляються  за  наступною  схемою:  випаровування,
поверхневий стік, просочування (інфільтрація) і підземний стік.
Характер  співвідношення  між  цими  явищами  залежить  від
конкретних  природних  умов:  рельєфу,  температури  повітря,

192



Геодинамічні процеси

рослинності,  водопроникності  гірських  порід,  інтенсивності
розвитку  річкової  та  яружно-балочної  мережі,  тощо.  В  межах
великого  кругообігу  на  материках  розрізняють  внутрішній,  або
внутрішньоконтинетальний,  кругообіг,  який  неодноразово
повторюється, суттєво збільшуючи кількість атмосферних опадів,
що потрапляють на суходіл та поповнюють підземні води.

Об’єми води, які містяться в гірських породах, залежать від
їхніх водоколекторських властивостей, а останні, в свою чергу,
визначаються пористістю та тріщинуватістю самих порід.

Рис. 5.18. Кругообіг води в природі.

Породи-колектори  (лат.  “колектор”  –  цей,  що  збирає)  за
характером порожнин поділяються на наступні категорії: 

– гранулярні (лат. “гранулум” – зернятко) або пухкі зернисті
породи, до яких відносяться піски, гравій, галечники;

–  тріщинуваті скельні  породи з відкритими тріщинами та
тріщинними порожнинами;

– тріщинуваті та тріщинно-карстові породи. 
Виходячи  із  наведеної  класифікації,  підземні  води  можуть

заповнювати пори між окремими зернами осадових порід, дрібні
та  великі  тріщини,  зони  тектонічних  розломів  і  карстові
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порожнини. Залежно від об’єму, який займають пори або тріщини
в гірських породах, останні пропускають певну кількість води. За
ступенем  проникності  води  всі  породи  діляться  на  три  групи:
водопроникні  та  відносно  водопроникні  або  водостійкі,
водонепроникні.

До водопроникних порід відносяться піски, гравій, галечник,
тріщинуваті  пісковики,  конгломерати,  а  також  закарстовані
пісковики, доломіти та інші розчинні породи.

Водопроникність порід зумовлена наявністю пористості, або
відкритої тріщинуватості, що забезпечує вільний рух води.

Під пористістю порід розуміють відношення об’єму пор в
даному зразку породи до об’єму всього зразка.

Показник пористості розраховується за формулою:  
V

V
n n ;

або  в  процентах  ,
V

V
n n 100  де  n –  пористість  порід;  Vn –

об’єм пор в зразку породи;  V – об’єм зразка. Проте, не завжди
висока  пористість  забезпечує  вільне  проходження  води.  Так,
наприклад,  глини,  пористість  яких  іноді  досягає  50-60%,  є
практично  водонепроникні.  Це  пояснюється  тим,  що  пори  в
глинах надзвичайно тонкі (субкапіляри), і рух води в них зазнає
великого опору. Звичайні піски з пористістю 30-35% дуже добре
пропускають  воду,  що  зумовлене  великим  розміром  пор.  Слід
зазначити,  що  чим  більші  зерна,  якими  складена  порода,  тим
більша її  водопроникність. Відповідно,  водопроникність пухких
уламкових  порід  залежить  не  лише  від  кількості  пор,  а  й  від
розмірів  та  форми  зерен,  які  її  складають  і  від  щільності  їх
упаковки.  Різні  за  розмірами  та  кутасті  зерна,  які  не  щільно
прилягають одне до одного, сприяють підвищенню пористості і,
відповідно,  водопроникності,  а  дрібні  зерна,  добре  обкатані
утворюють щільну упаковку з тонкими порами.

Від  складу  пухких  гірських  порід  залежить  і  їхня
вологоємкість, тобто властивість вміщувати та утримувати в собі
певну  кількість  води.  Розрізняють  повну  вологоємкість,  коли
вода  заповнює  всі  пори,  включаючи  і  тонкі  капілярні,  та
максимальну молекулярну вологоємкість,  яка характеризується
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кількістю води, що утримується в породі силами молекулярного
зчеплення після того,  як вся  гравітаційна вода стікає з  породи.
Різницю  між  повною  та  максимальною  молекулярною
вологоємкістю  називають  водовіддачею гірської  породи.  На
практиці  застосовується  питома  водовіддача,  що  дорівнює
кількості  вільної  води,  яку  можна  отримати  з  1  м3 породи.
Найбільшою водовіддачею володіють грубоуламкові породи, такі
як  піски,  гравій,  галечник,  а  найнижчою  –  глини  та  важкі
суглинки.

Водопроникність тріщинуватих порід залежить від розмірів
та характеру тріщин.

Підземні  води,  які  рухаються  по  порах  пухких  порід,
називаються поровими, а по тріщинах – тріщинними. У випадку,
коли окрім тріщин в гірських породах мають місце також карстові
порожнини, підземні води, що циркулюють по них, називаються
тріщинно-карстовими, або карстовими.

Залежно  від  стану,  в  якому  вода  знаходиться  в  гірських
породах,  розрізняють  наступні  її  види:  вода  у  вигляді  пари,
гігроскопічна  вода,  капілярна,  крапельнорідка  (вільна),  вода  у
твердому стані та кристалізаційна.

Вода у вигляді пари міститься у повітрі, яке займає вільні від
рідкої  води  пори  та  тріщини  в  гірських  породах.  Вона
знаходиться в динамічній рівновазі  з  іншими видами води та  з
парами  води  в  атмосфері.  За  певних  умов  пароподібна  вода
конденсується.

Гігроскопічна  вода утворюється  у  тому  випадку,  коли
молекули  пароподібної  води  адсорбуються  на  поверхні
мінеральних зерен гірських порід. Така вода покриває зерна, або
частинки  породи  одномолекулярною  тонкою  плівкою  і  міцно
утримується  на  їхніх  поверхнях  завдяки  молекулярним  та
електричним силами і  може бути  вивільнена при нагріванні  до
температури не меншої ніж 105-110С.

Плівкова вода утворює  навколо  частинок гірської  породи і
поверх  гігроскопічної  води  плівку  з  декількох  шарів  молекул.
Вона  може  переміщуватися  від  однієї  частинки  до  іншої.  У
випадку,  коли  товщина  плівок  у  сусідніх  частинок  більша,
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відбувається поступове переміщення води від частинок з більшою
товщиною плівки до частинок з тоншою. Цей процес триває до
тих пір, поки товщина плівок не вирівняється.

Слід  зазначити,  що  як  гігроскопічна,  так  і  плівкова  вода,
здебільшого,  характерні  для  глинистих  порід  і  дуже  рідко
присутні в піщаних породах.

Капілярна вода – заповнює частково або повністю тонкі пори
та  тріщини  і  утримується  в  них  за  рахунок  сил  поверхневого
натягування.  Ця  вода  піднімається  по  тонких  капілярах  знизу
догори  від  рівня  дзеркала  підземних  вод.  Висота  капілярного
піднімання залежить від розмірів пор. Чим менші пори, тим вища
висота водного стовпа. В суглинках вона може досягати 2 метрів і
більше,  а  в  грубозернистих  пісках  не  перевищує  декількох
сантиметрів.

Крапельнорідка,  або  вільна  гравітаційна  вода
характеризується  властивістю вільно  переміщуватися  по  порах,
тріщинах та інших порожнинах гірських порід під впливом сили
тяжіння.  Виділяють  воду,  яка,  заповнюючи  пори  та  тріщини  в
гірських породах, утворює горизонти підземних вод, та воду, що
просочується зверху донизу в зоні  аерації (франц. “аератіон” –
повітря),  розташованій  вище  дзеркала  підземних  вод  і
представленій приповерхневим шаром гірських порід, де вільно
циркулює повітря.

Вода у твердому стані,  тобто у вигляді  льоду, присутня  в
гірських породах, які поширені в кліматичних зонах з від’ємною
температурою. Лід може бути у вигляді дрібних кристалів, тонких
плівок, або утворювати прошарки.

Кристалізаційна вода – це вода, яка входить до складу цілої
низки  мінералів  і  бере  участь  у  будові  їх  кристалічних ґраток.
Прикладом  може  бути  гіпс  (СаSО4  2Н2О),  до  складу  якого
входить дві молекули води.

За походженням всі підземні води діляться на декілька типів:
інфільтраційні, конденсаційні, седиментогенні та “ювенільні” або
магматогенні.

Інфільтраційні  підземні  води утворюються  в  результаті
просочування  на  глибину атмосферних  опадів.  Вважається,  що

196



Геодинамічні процеси

інфільтрація є основним джерелом поповнення запасів підземних
вод.

Конденсаційні підземні  води – це води, які  утворюються в
результаті конденсації водних парів, що знаходяться у повітрі, яке
заповнює пори та порожнини в гірських породах і  ґрунтах.  На
відміну  від  інфільтраційних  вод,  конденсаційні  мають
підпорядковане значення в процесі поповнення кількісних запасів
підземних вод. 

Седиментогенні  підземні  води –  це води,  які  збереглися в
морських  осадових  відкладах,  куди  вони  потрапили  під  час
формування останніх.

Морська вода з розчиненими в ній солями насичує мулисті
відклади,  що  постійно  накопичуються  на  дні  моря.  В  процесі
прогинання  земної  кори  та  подальшого осадконагромадження  і
діагенезу  внаслідок  збільшення  тиску  вода,  яка  знаходиться  в
мулистих  осадках  поступово  вичавлюється  догори  і
накопичується  в  породах-колекторах.  Сприятливі  умови  для
формування  седиментогенних  підземних  вод  виникають  на
великих  глибинах  (декілька  кілометрів)  внаслідок  перекриття
алеврито-глинистих та піщанистих відкладів потужними товщами
водостійких та слабо водопроникних порід.

“Ювенільні” або магматогенні підземні води утворюються в
процесі  конденсації  газоподібних  продуктів,  які  виділяються  у
великих  кількостях  при  застиганні  магми.  Нарівні  з  іншими
газами ці продукти містять велику кількість водяної пари, яка в
області  низьких  температур,  конденсується  і  переходить  у
крапельнорідкий стан. Разом з тим, водяна пара, яка виділяється з
магми на глибині, по тектонічних розломах може підніматися на
поверхню і змішуватися з водами інфільтраційного походження. З
другого  боку,  інфільтраційні  підземні  води  при  сприятливих
умовах можуть проникати на великі глибини і там змішуватися з
газами та  іншими розчинами,  змінюючи свій первинний склад.
Таким  чином,  виникають  змішані  води,  які  відрізняються  від
“ювенільних” або інфільтраційних за хімічним складом.
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Залежно від  умов залягання всі  підземні води діляться на
три типи: верховодка, ґрунтові води та напірні міжпластові, або
артезіанські, води.

Верховодкою називають  підземні  води,  які  залягають  на
невеликих  від  поверхні  землі  глибинах,  у  межах  зони  аерації.
Вони  характеризуються  обмеженим  поширенням,  відсутністю
регіонального водотриву та  періодичністю існування.  Такі  води
накопичуються  на  поверхні  невеликих  за  розмірами  лінз
водостійких  та  напівпроникних  порід  (рис.  5.19).  Потужність
верховодки складає 0,5-1,0, рідко 2-3 м, і її рівень залежить від
кліматичних умов  та їх  змін.  Враховуючи,  що води верховодки
належать  до  інфільтраційних,  найбільшої  потужності  вони
досягають весною та осінню, в період максимального випадання
атмосферних опадів. При незначній кількості останніх верховодка
може зникати зовсім.

Рис.  5.19.  Схема  розташування  ґрунтових  вод  і  верховодки  в  масиві
гірських порід

І – зона аерації; ІІ – зона насичення;1 – поверхневі та капілярно-підвішені
води; 2 – піщані водопроникні породи; 3 – водонепроникні породи; 4 – ґрунтові
води; 5 – рівень ґрунтових вод; 6 – напрямок руху ґрунтових вод; 7 – капілярно-
піднята  вода;  8  –  низхідні  джерела;  9  –  рівень  верховодки;  10  –  напрямок
інфільтрації вод.

Ґрунтові  води,  на  відміну  від  верховодки,  користуються
значним  поширенням.  Це  води  першого  від  поверхні  землі
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водоносного  горизонту,  який  залягає  на  першому  від  поверхні
водотриві (рис. 5.19). Вони можуть накопичуватися як у пухких
пористих,  так  і  тріщинуватих  твердих  гірських  породах.
Відсутність  водостійкої  покрівлі  сприяє  їхньому  живленню  на
всій  площі  поширення,  тобто  область  живлення  ґрунтових  вод
співпадає з областю їх поширення.

Елементами горизонтів ґрунтових вод є дзеркало ґрунтових
вод  та  водотривке  ложе.  Під  дзеркалом  ґрунтових  вод слід
розуміти  верхню  межу  поширення  води  в  розрізі  водоносного
горизонту, а  водотривке ложе – це водонепроникні породи, які
підстеляють  водоносний  горизонт.  Породи  насичені  водою
називаються  водоносним шаром,  або  водоносним горизонтом.
Потужність  водоносного  горизонту  –  це  відстань  від  дзеркала
ґрунтових  вод  до  водотривкого  ложа.  Ґрунтові  води  за  своїми
гідравлічними  особливостями  належать  до  безнапірних.  Рівень
ґрунтових  вод  залежить  від  метеорологічних  умов  і  кількості
атмосферних  опадів.  До  дзеркала  водоносного  горизонту
примикає  так  звана  капілярна  облямівка,  в  межах  якої  пори
породи частково заповнені водою.

Усі  ґрунтові  води  знаходяться  в  безперервному  русі,  який
підпорядковується  силі  тяжіння  та  проявляється  у  вигляді
потоків,  що  циркулюють  по  сполучених  порах  або  тріщинах.
Враховуючи, що дзеркало ґрунтових вод в деякій мірі повторює
форми  рельєфу  поверхні,  підземні  води  рухаються  від
підвищених ділянок, якими можуть бути вододіли, до понижених,
тобто  до  ярів,  річок,  озер,  морів,  тощо.  В  межах  останніх
відбувається  так  зване  розвантаження  ґрунтових  вод  у  вигляді
дренажних  джерел або  прихованим  субаквальним
розосередженим способом, під водами русел, річок, на дні озер і
морів. Такі області називаються областями розвантаження, або
дренування (франц.  “дренаж” –  стік)  водоносних  горизонтів.
Потік ґрунтових вод направлений до місця дренування, утворює
криволінійну поверхню, яка називається депресійною (рис. 5.20),
а  сам  процес  руху  води  називається  фільтрацією.  Остання
залежить  від  нахилу  дзеркала  ґрунтових  вод,  гідравлічного
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(напірного)  градієнта,  а  також від водопроникних властивостей
гірських порід.

Розрізняють  два  види  руху  ґрунтових  вод:  ламінарний  та
турбулентний.  Ламінарний  рух –  це  рух  у  вигляді  окремих
струменів ґрунтових вод через відносно малі пори та незначні за
розмірами  тріщини.  Турбулентний  рух характерний  для
грубоуламкових  (галечники),  а  також  сильно  тріщинуватих  і
закарстованих  гірських  порід,  в  яких  значні  за  розмірами
порожнини  дозволяють  проходженню значної  кількості  води  за
відносно  короткий  час  з  великою  швидкість.  Швидкість руху
води (S),  за  лінійним законом А.Дарсі  пропорційна коефіцієнту
проникності (К) та гідравлічному градієнту (J) і визначається за

формулою  S=RJ,  де  
e

h
J   (h –  різниця  висот;  е –  пройдена

відстань).

Рис. 5.20. Схема залягання та руху ґрунтових вод у вододільному масиві
1  –  пісок;  2  –  суглинок;  3  –  мінімальний  рівень  ґрунтових  вод;  4  –

максимальний рівень ґрунтових вод.

Як видно з наведеної формули, швидкість руху ґрунтових вод
залежить від коефіцієнта проникності, або коефіцієнта фільтрації,
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який,  в  свою  чергу,  залежить  від  гранулометричного  складу
уламкових гірських порід, або від ступеня їх тріщинуватості. Так,
наприклад, у дрібнозернистих однорідних пісках швидкість води
при незначному нахилі дзеркала ґрунтових вод може досягати 1-5
м/добу,  в  грубозернистих  пісках  ця  величина  зростає  до  15-20
м/добу, а в галечниках і сильно тріщинуватих, або закарстованих
породах – до 100 м/добу і більше.

Рівень, якість та кількість ґрунтових вод з часом змінюються і
знаходяться  в  безпосередній  залежності  від  зміни  зовнішніх
гідрометеорологічних умов, але разом з тим вони тісно пов’язані
з  загальним  водним  режимом Землі.  Провідним  фактором при
цьому є  кліматичний  фактор і,  зокрема,  кількість  атмосферних
опадів.  У  період  випадання  великої  кількості  останніх,  рівень
ґрунтових  вод  підвищується,  а  в  період  посухи,  навпаки,
понижується.  В  зв’язку  з  цим,  коливання  рівня  має  різко
проявлений сезонний характер,  що призводить до періодичного
обводнення або осушення деяких верств порід. Таким чином, від
земної  поверхні  до  водотривкого  ложа  формується  три  чітко
виражених зони, які відрізняються характером обводнення.

Перша від  поверхні  зона  –  це  зона  аерації,  яка  не
заповнюється  водою,  але  є  своєрідним  “ситом”,  через  яке
атмосферні опади проникають в зони, що залягають нижче. Друга
зона – це зона періодичного насичення водою. Вона розташована
між мінімальним рівнем підземних вод у посушливі  періоди та
найвищим рівнем, який встановлюється в багатоводні періоди. Ця
зона  періодично  обводнюється  та  осушується.  Третя зона,  або
зона  повного  насичення,  розташована  між  водотривом  і
найнижчим рівнем ґрунтових вод (рис. 5.20) та характеризується
постійним обводненням.
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Окрім
ґрунтових  вод  в
земній  корі  мають
місце  також
безнапірні
міжпластові  води,
які  відрізняються
від перших тим, що
знаходяться  між
двома водостійкими
верствами  (рис.
5.21).  Живлення
таких  горизонтів
відбувається  не  по
всій  площі
поширення

водоносного  шару,  а  лише  в  місці  виходу  останнього  на
поверхню.  Здебільшого  такі  води  користуються  розвитком  в
районах  з  розчленованим  рельєфом  і  залягають  вище  базису
ерозії.  Вони  не  заповнюють  повністю  водоносного  шару,  не
досягають  водотривкої  покрівлі  і  характеризуються  вільною
ненапірною  поверхнею.  Завдяки  розкриттю  водоносних  та
водотривких  контактів  на  схилах  ярів  та  долин  рік  такі  води
утворюють  джерела  і  таким  чином  набувають  проточних
властивостей,  а  їх  переміщення  підпорядковується  законам
тяжіння.

Особливе місце серед підземних вод належить напірним, або
артезіанським  водам,  які  залягають  між  двома  водотривкими
верствами гірських порід нижче від базису ерозії.

Рис.  5.21.  Схема  залягання  міжпластових
безнапірних вод.

1  –  водонепроникні  породи;  2  –  водопроникні
породи; 3 –ґрунтові води; 4 – міжпластові води;  5  -
область живлення; 6 – низхідне джерело.
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Найсприятливішими  для  формування  напірних  вод  є
різноманітні прогини та западини в земній корі, а також райони з
моноклінальним залягання  гірських  порід.  У  першому випадку
водоносні верстви прогнуті у вигляді мульди  і областю живлення
підземних вод є ділянки виходу на поверхню водоносного шару
(рис.  5.22).  Атмосферні  опади,  які  проникають  у  водопроникні
верстви шляхом інфільтрації та рухаються до середньої частини

мульди,
заповнюють
весь
водоносний
шар,
знаходячись  під
впливом
гідростатичного
тиску.  Якщо
викопати
колодязь  або
пробурити
свердловину  до
водоносної
верстви,

підземна  вода,  яка  знаходиться  під  тиском,  після  її  розкриття
підніметься  на  певну висоту. Величина  останньої  залежить  від
висоти розташування області живлення по відношенню до рівня
розкриття  водоносного  шару,  а  напірний  рівень,  тобто  рівень,
який визначає висоту, на яку піднялася вода в даному місці і вище
якого вона вже піднятися не зможе, називається п’єзометричним
рівнем.  Він  характеризується  абсолютною  відміткою,  тобто
висотою відносно рівня моря.

Підземні  води  можуть  характеризуватися  наявністю
гідростатичного напору і  у  випадку моноклінального залягання
гірських  порід.  Це  можливе  при  фаціальному  заміщенні
проникних  порід  водостійкими.  Вода,  яка  поступає  з  області
живлення  у  водопроникні  породи,  переміщуючись  по  падінню
верстви, досягає глин, які відіграють роль водотриву, при цьому

Рис.  5.22.  Схема  будови  артезіанських  басейнів
при мульдоподібному заляганні порід

а  -  область  живлення;  б  –  область  напору;  в  –
область  розвантаження;  Н1,2 –  висота  напору;  М –
потужність артезіанського пласта.

1 – водоносні  породи;  2 – водотривкі  породи; 3 –
п’єзометричні рівні водоносних горизонтів.
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вона  накопичується  у  водоносному  шарі  під  впливом
гідростатичного  тиску  і  набуває  напірних  властивостей.  Якщо
розкрити такий водоносний шар гірничою виробкою (колодязем
або свердловиною), вода підніметься приблизно до висоти області
живлення. Подібне накопичення напірних вод також можливе в
районах розвитку тектонічних скидів, коли по площині зміщення
водоносні  верстви  перегороджуються  водотривкими  породами
(рис. 5.23).

Режим  артезіанських
вод  у  порівнянні  з
ґрунтовими
характеризується
більшою  стабільністю.
Це  пояснюється  тим,  що
п’єзометричний  рівень
мало  залежить  від
кліматичних  сезонних
коливань.

Дренаж
(розвантаження)  різних
типів  підземних  вод
відбувається  через
низхідні,  висхідні,
ерозійні,  субмаринні
джерела,  або  шляхом
штучного  розкриття

водоносних горизонтів свердловинами та колодязями (рис. 5.24).
Джерела –  це  природні  виходи  підземних  вод  на  денну

поверхню приурочені, здебільшого, до долин рік, балок, ярів, які
прорізають  водоносні  горизонти,  а  також  до  берегів  морів.
Джерела,  які  живляться  верховодкою  та  безнапірними
міжпластовими  ґрунтовими  водами,  називаються  низхідні.
Джерела,  пов’язані  з  верховодкою,  функціонують  лише під  час
випадання  та  інфільтрації  атмосферних  опадів,  а  в  посушливі
періоди  року  вони  пересихають.  Більшість  таких  джерел
приурочено  до  ерозійних  урізів  річкових  долин  і  тому  їх  ще

Рис. 5.23. Схема екранування напірного
водоносного  горизонту  при  тектонічному
підкиді

1  –  водоносні  породи;  2  –  водотривкі
породи; 3 – відносно водотривкі породи; 4 –
п’єзометричний  рівень;  5  –  напрямок  руху
артезіанських вод; 6 – висхідне джерело
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називають  ерозійними  джерелами.  У  випадку  фільтраційної
неоднорідності порід, що складають схили ярів, рік, балок, вода
може стікати по контакту водоносного та  водотривкого пластів,
утворюючи  контактові  джерела.  При  ярусній  будові  схилів
можливий вихід  на  поверхню декількох низхідних контактових
джерел,  приурочених  до  підошви  водоносних  горизонтів.
Здебільшого джерела являють собою поодинокі розрізнені виходи
підземних вод, проте іноді зустрічаються також протяжні лінійні
виходи вод контактового типу.

Рис. 5.24. Схематичний гідрогеологічний розріз частини річкової долини
(за П.П.Климентовим).

1 – піски; 2 – піски водоносні; 3 – супіски;  4 – глини;  5 – тріщинуваті
вапняки;  6  –  рівень  верховодки;  7  –  рівень  ґрунтових  вод;  8  –  рівень
міжпластових  безнапірних  вод;  9  –  рівень  артезіанських  вод;  10  –  низхідні
джерела; 11 – напрямок руху безнапірних вод; 12 – дренаж артезіанських вод;
13- висхідні джерела.

Висхідні  джерела –  це  джерела,  які  живляться  напірними
водами і завдячують своїм походженням гідростатичному тиску.
Їхні виходи приурочені до країв областей артезіанських басейнів,
або  зон  розвитку  тектонічних  порушень,  де  спостерігаються  у
вигляді  фонтануючих  струменів  води.  Це можуть  бути  ерозійні
джерела напірних вод, або джерела, що проклали собі шлях через
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відносно слабопроникні відклади, які перекривають водоносний
горизонт.

На  дні  багатьох  морів,  особливо  в  області  шельфу  та
континентального  схилу,  також  поширені  висхідні  струмені
підземних вод, які називаються субмаринними джерелами.

Всі  джерела  характеризуються  здатністю  віддавати  певну
кількість води за одиницю часу, що називається дебітом джерел,
який  здебільшого  вимірюють  у  літрах  на  добу  (л/доб.).  Дебіт
низхідних джерел ґрунтових вод непостійний в часі і змінюється
залежно  від  кліматичних  умов.  У  сухі  роки  та  місяці  він
зменшується,  у  вологі  –  збільшується.  Найбільш  широко
поширені мало- та середньодебітні джерела з витратами води до 1
л/добу  та  1-10  л/добу  відповідно,  високодебітні  джерела  з
витратами  води  10  і  більше  літрів  на  добу,  здебільшого,
приурочені до піщано-гравійно-галечникових відкладів та сильно
тріщинуватих і закарстованих вапняків і, зазвичай, такі джерела
дають початок рікам.

Вивчення  джерел  підземних  вод  та  спостереження  за  їх
режимом (зміною дебіту і якості води в часі) має велике значення,
так  як  дозволяє  судити  про  баланс підземних  вод  на  певній
ділянці  земної  поверхні.  Баланс  залежить  від  притоку  води  у
водоносний  горизонт,  тобто  від  інтенсивності  живлення
останнього  та  від  витрат  води.  Приток  води  здійснюється
наступними  шляхами:  1)  інфільтрації  атмосферних  опадів;  2)
конденсації  пари  та  проникнення  конденсаційної  води  на
глибину;  3) просочування води рік та  поверхневих водоймищ у
водоносні  горизонти;  4)  надходження  седиментогенних  вод  в
глибокі артезіанські горизонти.

Витрати води відбуваються через: 1) вихід води на поверхню
землі,  що  призводить  до  виникнення  джерел;  2)  підземне
живлення відкритих водоймищ та рік; 3) випаровування води, яка
піднімається  по капілярах до  поверхні  землі;  4)  випаровування
через  транспірацію,  тобто  через  фізіологічний  процес
випаровування  води  рослинами;  5)  штучний  видобуток  води
людиною.
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Природні  води  характеризуються  властивістю  розчиняти
гірські породи, мінерали, гази та інші речовини. Навіть дощова
вода буває не ідеально чистою. На шляху до поверхні землі вона
поглинає пил,  який знаходиться в  повітрі  у  завислому стані  та
різні гази і випадає вже до деякої міри мінералізованою. Підземні
води,  рухаючись  по  порожнинах  та  порах  гірських  порід,
взаємодіють з ними і також змінюють свій склад та властивості.
Відбувається процес вилуговування деяких порід або мінералів,
розчинення їх і збагачення мінеральними солями підземних вод.
Таким чином, усі природні води в тій чи іншій мірі містять певну
кількість розчинених в них солей, загальний вміст яких прийнято
називати загальною мінералізацією води, яка вимірюється в г/л
або мг/л.

Згідно з  класифікацією,  розробленою В.І.  Вернадським,  усі
природні води за ступенем загальної мінералізації поділяються на
чотири групи:

– прісні, з загальною мінералізацією до 1 г/л;
– солонуваті, мінералізація яких становить від 1 до 10 г/л;
– солоні, мінералізація яких коливається в межах від 10 до 50

г/л;
–  ропи,  або  сильно  мінералізовані  води  з  загальною

мінералізацією вище 50 г/л.
На практиці як питна вода  використовуються  прісні  води з

мінералізацією  до  1  г/л;  слабкосолонуваті  води  можуть
використовуватися для централізованого водопостачання, а також
для зрошення полів; солоні – для виготовлення мінеральних вод,
а ропи використовуються виключно в медицині.

Загальний  хімічний  склад  підземних  вод  визначається
вмістом в них найбільш поширених у природі аніонів, таких як
HCO3

–, SO4
2–,  Cl– та катіонів –  Ca2+,  Mg2+,  Na2+.  Співвідношення

зазначених  шести  іонів  визначають  основні  властивості
підземних вод – лужність, солоність та жорсткість (рис. 5.25). В
залежності  від аніонного складу розрізняють три типи води: 1)
гідрокарбонатні;  2)  сульфатні;  3)  хлоридні  та  ряди  гідро-
карбонатно-сульфатних,  хлоридно-сульфатних  і  вод  більш
різноманітного  складу.  За  співвідношенням  з  катіонами  вони
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можуть бути кальцієвими, магнієвими, натрієвими або змішаними
кальцієво-магнієвими,  кальцієво-натрієвими,  тощо.  При
характеристиці  гідрохімічних  типів  води  на  перше  місце
ставляться  аніони,  які  переважають  у  загальному  складі  води.
Так,  наприклад,  прісні  води,  здебільшого,  гідрокабронатно-
кальцієві, або гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві, а солонуваті –
сульфатно-кальцієво-магнієві.

Рис. 5.25. Поєднання хімічних елементів, які визначають властивості
води.

У  артезіанських  басейнах  має  місце  певна  вертикальна
гідрогеохімічна  зональність,  обумовлена  різними
гідродинамічними  особливостями,  вираженими  через
інтенсивність водообміну. Так,  верхня зона,  в  якій відбувається
інтенсивний  водообмін  характеризується  відносно  прісним
складом води. Для середньої  зони з уповільненим водообміном
переважають  солонуваті  води  кальцієво-натрієвого  складу  з
мінералізацією до 4,5 г/л, а більш глибока третя зона, водообмін в
якій дуже уповільнений, характеризується наявністю хлоридних
вод, мінералізація яких досягає 250-300 г/л. У таких водоносних
горизонтах окрім основних аніонів і катіонів, присутні також йод,
бром, стронцій, літій та деякі радіоактивні елементи.

В природі, окрім вертикальної, існує і широтна зональність
ґрунтових  вод,  обумовлена  змінами  кліматичних  умов  та
характером розчленування рельєфу земної поверхні. Враховуючи
зазначені фактори та особливості формування ґрунтових вод і їх
хімічний  склад,  виділяється  дві  широтних  зони.  Перша
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приурочена  до  районів  північної  частини  півкулі  Землі  з
гумідним кліматом та  невисокими плюсовими середньорічними
температурами.  Це  здебільшого  води  вилуговування  та  виносу
солей,  які  формуються  в  умовах,  що  забезпечують  перевагу
підземного стоку над випаровуванням. При просуванні з півночі
на  південь  змінюється  глибина  залягання  ґрунтових  вод  і  їх
мінералізація  від  дуже  прісних з  мінералізацією 0,2-0,5  г/л,  до
прісних,  мінералізація  яких  складає  0,5-1,0  г/л,  і  солоних  у
південних районах, де мінералізація перевищує 10 г/л.

Друга зона,  або  зона  континентального  засолонення,
приурочена до аридних (посушливих) областей – це сухі  степи,
напівпустелі  та  пустелі,  де  випадає  незначна  кількість
атмосферних  опадів  і  порівняно  високі  температури,  що
сприяють інтенсивному випаровуванню вологи.  Відповідно такі
зони  характеризуються  незначним  підземним  стоком  та
формуванням солонуватих і солоних вод, а в деяких випадках і
ропи.

Особливе місце серед підземних вод посідають  мінеральні
води, до яких відносяться води з активними властивостями, що
мають активний вплив на організм людини і використовуються з
лікувальною метою. Вони можуть бути різними за температурою,
мінералізацією  та  вмістом  лікувальних  хімічних  компонентів.
Серед них виділяються холодні  води з температурою до 20  С,
теплі,  або субтермальні,  температура  яких коливається в межах
від 20 до 37 С, термальні з температурою 37-42 С та гарячі, або
гідротермальні,  температура  яких  вища  42  С.  За  складом,
властивостями  та  лікувальним  значенням  розрізняють  декілька
груп  мінеральних  вод,  серед  яких  найбільш  відомими  є
вуглекислі,  сірководневі  та  радіоактивні води, що користуються
широким застосуванням у медицині.

Підводячи  риску  під  короткою  характеристикою  загальних
особливостей підземних вод слід зазначити,  що вони займають
дуже важливе місце в природі та житті людини, в зв’язку з чим
ЮНЕСКО вважає однією з найважливіших проблем сьогодення
забезпечення людства прісною водою, її охорону та раціональне
використання. Проте, окрім дуже важливої функції забезпечення
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життя  на  Землі,  підземні  води  проводять  також  і  велику
геологічну  роботу,  яка  проявляється  в  карстових  та  зсувних
процесах.

Карст  –  це  особливий  процес  розчинення,  або
вилуговування,  тріщинуватих  розчинних  гірських  порід
підземними  та  поверхневими  водами,  в  результаті  якого  на
поверхні Землі утворюються різноманітні западини, а на глибині
– порожнини, канали та печери.

До розчинних порід,  які  піддаються  карстуванню належать
солі, гіпси, вапняки, доломіти та крейдяні відклади. Відповідно з
цим,  розрізняють  соляний,  гіпсовий  та  карбонатний  карст,  а
необхідною умовою його розвитку є:

– наявність розчинних порід;
–  тріщинуватість  порід,  що  забезпечує  проникнення  в  них

води;
– розчинна властивість води.
Залежно від форми проявлення розрізняють два типи карсту:

поверхневий,  або  відкритий,  та  покритий  карст.  Поверхневий
карст проявляється  безпосередньо  на  поверхні  землі,  що
призводить до суттєвих змін у рельєфі. До поверхневих карстових
форм рельєфу відносяться:

1)  карри, які
являють собою незначні
заглиблення  у  вигляді
вибоїн,  промоїн  та
борозн  глибиною  від
декількох  сантиметрів
до 1-2 м (рис. 5.26);

2)  понори, якими
називаються
вертикальні,  або похилі
порожнини  значної
глибини,  що
поглинають  поверхневі
води;

Рис. 5.26. Карри і понори на нижньому плато
Чатирдагу в Криму.
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3)  карстові  вирви,  або лійки.  Останні  є  найпоширенішими
серед зазначених форм і залежно від умов розвитку поділяються
на: а) вирви поверхневого вилуговування, позв’язані з розчинною
дією  метеорних  вод;  б)  вирви  провальні,  які  утворюються
внаслідок  обвалення  склепінь  підземних  карстових  порожнин.
Найбільшими за розмірами поверхневими карстовими формами є
карстові улоговини (рис. 5.27), колодязі та шахти, глибина яких
може  досягати  більше  ніж
1000  м,  а  до  найбільших
підземних  форм  належать
карстові  печери,  які
являють  собою  систему
горизонтальних  або
похилих  розгалужених
каналів  з  великими  залами
та  гротами  (рис.  5.28).  На
дні  печер  можуть  бути
озера,  або  протікати
підземні  потоки,  які
сприяють  не  тільки
хімічному  вивітрюванню
шляхом  вилуговування
легкорозчинних порід, але й
ерозії  (розмивання)  стінок
каналів та  печер.  Наявність
постійного потоку в печерах нерідко пов’язане з поглинанням вод
поверхневого річкового стоку.

Окрім  руйнівної  дії,  підземні  води  сприяють  також
утворенню певних гірських порід і відкладів. Так, наприклад, у
печерах можна виділити декілька генетичних типів відкладів: 1)
нерозчинні  продукти,  або  залишкові  (після  розчинення)
утворення,  які  дістали  назву  терра-росса (червона  земля); 2)
обвальні  накопичення,  які  є  продуктами  обвалення  склепінь
карстових  порожнин;  3)  алювіальні  відклади,  що  утворюються
підземними ріками; 4) озерні відклади; 5) хемогенні утворення,
до яких належить вапняковий туф (травертин); 6) натічні форми,

Рис. 5.27. Карстова улоговина Бештекне в
Криму.
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серед яких найбільш поширеними є сталактити, що ростуть від
покрівлі  печери  донизу,  та  сталагміти,  які  ростуть  навпаки,
знизу догори (рис. 5.29).

Рис. 5.28. Блок-діаграма Карлсбадської печери в штаті Нью-Мексіко (за
М.М.Світінгом).

Покритий  карст відрізняється  від  поверхневого  тим,  що
закарстовані утворення перекриваються нерозчинними або слабо
розчинними  гірськими  породами.  Форми  поверхневого
вилуговування тут відсутні і процес відбувається на глибині. При
формуванні  покритого  карсту  здебільшого  на  поверхні
утворюються карстові  суфозійні тарілкоподібні форми, виражені
в  просіданні  земної  поверхні,  а  також  неглибокі  понори.  На
контакті  із  закарстованими  породами  відбувається  процес
переміщення  матеріалу  з  порід  які  перекривають  карст,  у
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розташовані  нижче  карстові  порожнини  і,  таким  чином,
утворюються вирви просідання.

а

б

Рис. 5.29. Сталактити (а) і сталагміти (б) в Новоафонській печері на
Кавказі.

Ступінь  закарстованості  масивів  розчинних  порід  залежить
від гідродинамічних умов.  Враховуючи характер руху та режим
підземних  вод,  Д.С.Соколов  виділив  декілька  гідродинамічних
зон (рис. 5.30): І – зона аерації, де інфільтраційні води, з якими
пов’язано  формування  поверхневих  карстових  форм,
характеризуються  низхідним  рухом;  ІІ  –  зона  сезонного
коливання  рівня  тріщинно-карстових  вод,  для  якої  характерние
горизонтальне  переміщення  мас  води  при високому її  рівні,  та
вертикальний рух, що спричиняє направлене вилуговування порід
–  при  низькому  рівні;  ІІІ  –  зона  повного  насичення,  яка
знаходиться  в  сфері  дії  дренажу  гідрографічної  мережі,  що
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прорізає масив порід, які піддаються карстуванню. Ця зона має
найбільше значення при розвитку підземних карстових печер та
каналів.

Вивчення  карсту
має велике практичне
значення  при
вирішенні цілої низки

народногосподарських  задач.  Так,  наприклад,  неврахування
карстових  явищ  при  будівництві  залізничних  доріг  може
призвести до деформації. При розробці корисних копалин велике
значення  має  правильна  оцінка  притоку  потужних  карстово-
тріщинних вод у гірничі виробки, необхідна для попередження і
ліквідації  обводнення  та  затоплення  останніх.  При
гідротехнічному  будівництві  карстові  підземні  канали  можуть
бути  основною   причиною  витоку  води  з  водосховищ.  Окрім
цього карстові явища можуть стати також причиною руйнування
промислових та житлових споруд, у зв’язку з чим проектування
будівництва останніх не може обійтися без спеціального вивчення
карсту  і  є  обов’язковою  умовою  при  проведенні  інженерно-
геологічних досліджень в районах зведення новобудов.

З діяльністю підземних та поверхневих вод пов’язані також
різноманітні  зміщення  гірських  порід  до  виникнення  яких

Рис. 5.30. Гідродинамічні зони в карстовому
масиві (за Д.С.Соколовим)

I – зона аерації; II – зона сезонного коливання
рівня  підземних  вод  з  періодичною  зміною
горизонтального  і  вертикального  руху  підземних
вод; III – зона насичення водою, що знаходиться в
сфері  дренажу  долини  ріки;  IIIa  –  сфера
розвантаження підземних вод на дні долини;  IV –
зона  глибокої  циркуляції  підземних  вод  поза
дренажем  гідрографічної  мережі.  Стрілки
вказують  напрямок руху води.
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причетні  сили  гравітації.  Підземні  води,  в  даному  випадку,
відіграють  основну  роль  при  формуванні  так  званих  зсувних
процесів, основним проявом яких є формування зсувів.

Осуви –  це  відрив  та  переміщення  по  схилу великої  маси
гірських  порід  під  впливом  сили  тяжіння.  Найпростіший  осув

зображений  на
рисунку  5.31,  де
пунктиром показано
первинне
положення схилу та
будова  його
одноактного  осуву.
Поверхня,  по  якій
відбувається  відрив
маси гірських порід
та  їх  осування,
називається
поверхнею
ковзання,  породи,
які  осунулися,
називаються  тілом

осуву,  а  місце  поєднання  тіла  осуву  з  корінним  уступом  –
тиловим швом осуву. Вихід поверхні ковзання в нижній частині
схилу  називається
підошвою осуву. В
ряді  випадків
осуви
характеризуються
складною
будовою.  Вони
можуть  бути
представлені
серією  блоків,
зсунутих  донизу
(рис.  5.32).  Такі
осуви  ще

Рис. 5.31. Схема зсувного схилу
1 – первинне положення схилу; 2 – непорушений

схил;  3  –  осувне  тіло;  4  –  поверхня  ковзання;  5  –
тиловий  шов;  6  –  уступ;  7  –  підошва  осуву;  8  –
джерело.

Рис. 5.32. Схема будови складного осуву (за Є.В.
Шанцером)

ДЛ – деляпсивна частина осуву; Дт – детрузивна
частина  осуву;  Гп –  горби  випинання;  Збт  –  осувні
брекчії тертя; Вбз – відкладені осувні брекчії; І – осуви
першого  ступеню;  ІІ –  осуви  другого  ступеню;  ІІІ –
потоковий осув третього ступеню.
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називаються  деляпсивними (лат. “деляпсу” –  падіння, ковзання).
Їх  нижня  частина  здебільшого  представлена  роздробленими  та
перем’ятими, в результаті  тиску розташованих вище блоків,  які
рухаються,  породами.  Ця  частина  осуву  називається
детрузивною (лат. “детрузіо” – зіткнення). Місцями під тиском
осувних мас на прилеглих частинах річкових долин утворюються
горби випинання.

До  основних  факторів,  які  сприяють  виникненню  осувних
процесів,  належать:  1)  значна  крутизна  берегових  схилів  та
утворення тріщин бортового відриву; 2) підмивання берега рікою,
або абразія моря, що збільшує напружений стан схилу та порушує
існуючу рівновагу;  3)  випадання великої  кількості  атмосферних
опадів  і  збільшення  ступеню  обводнення  порід  схилів,  як
поверхневими, так і підземними водами; 4) вплив підземних вод,
який визначається суфозією та  гідродинамічним тиском;  перша
призводить  до розпушування  водоносного шару, що відповідно
спричиняє осування  розташованої  вище частини схилу;  другий
проявляється при зміні рівня води в ріках при повенях, коли води
рік інфільтруються в борти долин та піднімають рівень підземних
вод. Спад паводкових вод у ріках відбувається відносно швидко в
порівнянні  з  пониженням  рівня  підземних  вод.  В  результаті
такого  розриву  між  рівнями  річкових  та  підземних  вод  під
впливом гідродинамічного тиску з боку останніх (підземних вод)
відбувається  видавлювання  присхилової  частини  водоносного
шару і, як наслідок, осування порід, які залягають вище.

До  виникнення  осувів  може  призвести  також  похиле
залягання верств  гірських порід  у  бік  моря  або ріки,  особливо
якщо  в  складі  товщі  є  глини,  які  під  дією  води  та  процесів
вивітрювання  набувають  пластичних  властивостей.  Осуви
гірських порід можуть бути також спричинені і діями людини. Це
штучне підрізання схилів, збільшення їхньої крутизни, додаткове
навантаження на схили, спричинене будівництвом різних споруд,
руйнування пляжів, тощо.

Таким  чином,  як  випливає  із  зазначеного  вище,  серед
численних  факторів,  які  сприяють  осувним  процесам,  головна
роль належить підземним водам. Слід також зазначити, що осуви
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наносять велику шкоду народному господарству, в зв’язку з чим
вивчення  закономірностей  їх  виникнення  має  велике  значення
при розробці низки заходів, спрямованих на боротьбу з ними, а
також при прогнозуванні їх розвитку.

Боротьба з осувними процесами може проводитися різними
методами залежно від причин, які призводять до осувоутворення.
В  окремих  випадках  це  можуть  бути  заходи,  спрямовані  на
виположування  схилів,  в  інших  –  будівництво  біля  підніжжя
схилів бетонних стін, заглиблених в непорушені корінні породи
та засипання між стінкою і схилом піщано-гравійного матеріалу,
який  добре  пропускає  воду.  Призначення  піщано-гравійних
перегородок  полягає  в  тому,  щоб  вони  перегороджували  та
відводили підземні води,  що поступають зі  схилів.  При захисті
берегів,  які  інтенсивно руйнуються  та  підмиваються  рікою або
морем,  будуються   так  звані  спрямовуючі  греблі,  хвилеломи,
тощо.  В  районах,  де  головною причиною виникнення  осувів  є
зволоження  схилів  поверхневими  водами,  застосовуються
дренажні канали.

Запитання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте генетичні типи підземних вод.
2.  Як  діляться  підземні  води  за  гідродинамічними

характеристиками?
3. Наведіть хімічну характеристику підземних вод. 
4. За яких умов утворюються артезіанські води ?
5. Що таке карст і які існують поверхневі та глибинні карстові

форми ?
6. Охарактеризуйте механізм утворення каррів і каррових вирв.
7 Що таке осуви?
8. Охарактеризуйте фактори, що спричиняють осувоутворення

5.2.6. Геологічна діяльність льодовиків

Льодовики – це  природні  маси  кристалічного  льоду,  які
формуються  на  поверхні  Землі  в  результаті  накопичення  та
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подальшого  перетворення  твердих  атмосферних  опадів  (снігу).
Необхідною умовою утворення льодовиків є поєднання низьких
температур  повітря  з  великою  кількістю  твердих  атмосферних
опадів,  що  має  місце  в  холодних  країнах  вищих  широт  і  на
вершинних частинах гір.

Накопичення  потужних  товщ снігу та  перетворення  його в
лід являє  собою тривалий і  складний процес,  зумовлений дією
різноманітних факторів.

При накопиченні снігу в області живлення відбувається його
складне  перетворення,  пов’язане,  по-перше,  з  дією  сонячного
проміння,  по-друге,  з  сублімацією,  і  по-третє,  із  збільшенням
тиску в нижній частині снігової товщі.

Під  впливом  сонячного  проміння  пухкий  сніг  з  поверхні
відтаює  і  при  цьому  окремі  сніжинки  округлюються,  а  при
зниженні  температури  вони  знову  набувають  кутастої  форми.
Разом з  тим,  частина води,  яка звільняється в  процесі  танення
снігу,  проникає  на  глибину  снігового  покриву і  теж  зумовлює
оплавлення сніжинок.  Такий процес  повторюється при добових
змінах температури та в кожній новій порції снігу, що випадає.
Поступово  пухкий  сніг  перетворюється  в  зернисту  масу,  яка
називається фірн.

При  перетворенні  снігу  на  фірн  і  лід  велике  значення
належить  також  процесам  сублімації (згону),  тобто
випаровування  льоду  з  наступною  кристалізацією  утвореної
водяної  пари.  Пружність  пари  в  приповерхневій  частині  льоду
залежить  від  температури,  розмірів  та  форми  кристалів.  Над
малими за  розміром кристалами  пружність  пари  більша,  а  над
великими – менша. Це спричиняє переміщення пари від дрібних
кристалів до великих та ріст останніх. Разом з тим при сублімації
звільняється  певна  кількість  тепла,  завдяки  якому  відбувається
поєднання  окремих  кристалів  та  укрупнення  кристалічних
зростків.

Важливе значення в процесі  перетворення снігу на лід має
також тиск. По мірі накопичення нових шарів снігу нижні шари
зазнають  тиску,  який  весь  час  зростає.  Внаслідок  цього
відбувається  ущільнення  фірну,  витискання  з  нього  повітря,  а
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також цементація  окремих  кристалічних  зростків.  У  кінцевому
результаті фірн перетворюється спочатку в білий фірновий лід, а
згодом – на чистий прозорий блакитний  глетчерний лід, який і
складає основну частину льодовиків.

Льодовики  покривають  майже  11%  поверхні  суходолу,  а  в
полярних областях поширюються і  на шельфову область морів.
Загальний об’єм криги, яка міститься в льодовиках, становить до
30 млн. км3. 

Як зазначалось вище, для формування льодовиків необхідні
наступні  умови:  низька  середньорічна  температура,  велика
кількість  опадів  у  вигляді  снігу,  а  також  наявність  у  рельєфі
похилих  схилів  і  западин,  захищених  від  сонця  та  вітру.  Такі
сприятливі  умови  для  збереження  стійкого  снігового  покриву
протягом усього року характерні для районів з холодним кліматом
і  високогірних  областей.  Висоти,  на  яких  відбувається
формування  льодовиків,  залежать  від  географічної  широти
місцевості.  Нижня межа снігового покриву або гіпсометричний
рівень,  нижче  якого  сніг  влітку  розтає,  а  вище  зберігається,
називається  сніговою  лінією,  або  сніговою  межею.  В  цій  зоні
існує  своєрідна  рівновага  між  кількістю  снігу,  що  випадає  та
кількістю,  яка  встигає  розтанути.  Накопичення  потужних  товщ
снігу та тривале його збереження можливе тільки вище снігової

лінії.  Найнижче  гіпсометричне
положення  останньої,  яке
відповідає рівню океану, має місце
в  Антарктиді.  При просуванні  від
полярних  районів  до  екватора
висота  снігової  лінії  піднімається,
досягаючи  в  горах  тропічних  зон
максимальної  величини  5-6  км
(рис. 5.33).

Залежно  від  стадії  розвитку,
форми місця утворення та  області
живлення  і  стоку,  льодовики
поділяються  на  три  типи:  гірські,
материкові та проміжні. 

Рис. 5.33. Положення снігової
лінії (Н) в залежності від

географічної широти місцевості. 219
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Гірськими  льодовиками,  або  льодовиками  альпійського
типу,  називаються  порівняно  малопотужні  льодовики
високогірних районів, приурочені до різноманітних депресивних
форм рельєфу, якими є западини, долини рік, ущелини, тощо. Такі
льодовики присутні в Альпах, Гімалаях, на Тянь-Шані, Памірі та
Кавказі. Характерною їх особливістю є наявність чітко виражених
областей  живлення,  тобто  фірнових  басейнів,  у  межах  яких
відбувається накопичення снігу та  подальше його перетворення
на фірн і лід.

Область  живлення
гірських  льодовиків
розташовується  вище
снігової лінії і приурочена до
улоговин  та  западин,
облямованих  високими
хребтами та вершинами. Рух
льоду  здійснюється  лінійно
по  долинах,  між  крутими
схилами  яких  повільно
течуть  крижані  потоки  або,
як їх ще називають, язики.

Серед  гірських
льодовиків  розрізняють:
долинні –  це  найбільші
льодовики  цього  типу,  які
формуються  у  високогірних
частинах  долин  рік  (рис.
5.34).;  карові –  льодовики
кріслоподібних  заглиблень,
малої  потужності  та  без

стоку  (рис.  5.35);  висячі
льодовики,  які
розташовуються  в  западинах
на  крутих  гірських  схилах,
звідки  витікають  у  вигляді
коротких  язиків,  що  висять

Рис. 5.34. Долинний льодовик
а) область живлення; б – область

стоку.

Рис. 5.35. Каровий льодовик.
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над урвищами та періодично відколюються і зриваються вниз у
вигляді лавин (рис. 5.36).
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Материкові  льодовики
здебільшого  формуються  в
полярних  районах  і
розташовуються  майже  на
рівні  морів.  Зазвичай,  вони
займають великі території та
характеризуються  значною
потужністю  крижаного
покриву.  На  відміну  від
льодовиків  гірського  типу,
вони  не  мають  чітко
відокремленої  області
живлення та стоку, і їх форма
не  залежить  від  рельєфу
ложа.  Товщина  криги  така

Рис. 5.36. Висячий льодовик
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велика, що під нею ховаються всі нерівності рельєфу. Поверхня
материкових  льодовиків  має  форму опуклого  щита  з  піднятою
центральною частиною (рис. 5.37). Прикладом таких льодовиків
можуть  бути  льодовикові  покриви  Гренландії  та  Антарктиди,
площа яких становить 2 і 14 млн. км2 відповідно, а максимальна
потужність  криги  досягає  3,3-3,6  км.  У  західній  частині
Антарктиди  льодовик  залягає  безпосередньо  на  дні  океану  та
окремих  островах  морів  Расса  і  Уедделла,  утворюючи  таким
чином  так  званий  шельфовий  льодовик.  Періодично  від
шельфових  льодовиків  відколюються  великі  брили  криги,  які
називаються айсбергами.  Розміри  таких  брил  досягають
декількох  кілометрів  у  довжину,  а  висота  сягає  200  і  більше
метрів.

До  льодовиків  проміжного  типу  відносяться  льодовики
плоскогір’я,  які  утворюються  в  горах  зі  столоподібними  або
плескато-опуклими
вершинами.  Такі  льодовики
поширені на Скандинавському
півострові  і  через  те
називаються  льодовиками
скандинавського  типу.  Вони
характеризуються  поєднанням
деяких рис льодовиків перших
двох  типів.  Внаслідок
одноманітності  рельєфу  вони,
як  і  материкові  льодовики,
залягають  суцільним  масивом
на  плоскогір’ях.
Пересуваючись,  проміжні
льодовики використовують для
стоку долини рік,  ущелини  та
круті  схили,  що  надає  їм
подібності  до  льодовиків
гірського  типу.  За  розмірами
вони  поступаються
материковим  льодовикам,  але

Рис. 5.37. Материковий льодовиковий
щит Гренландії та ізогіпси його

поверхні
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значно перевищують  розміри льодовиків гірського типу. Площа
льодовиків  на  Скандинавському  півострові  рідко  перевищує
декілька  сот  квадратних  кілометрів  при  загальній  площі
льодовикового покриву Скандинавії 5000 км2.

Однією з характерних особливостей льодовиків є властивість
рухатися, “текти”. Крига при певних умовах набуває пластичних
властивостей і починає переміщуватися. Враховуючи, що ступінь
проявлення пластичних деформацій залежить від температури та
тиску,  вони,  в  першу  чергу,  будуть  проявлятися  в  нижніх
горизонтах потужних мас глетчерного льоду фірнових басейнів,
які  знаходяться  під  великим  тиском  шарів  криги  та  снігу,  що
залягають  вище.  Завдяки  зазначеним  особливостям  глетчерний
лід підніжжя льодовиків набуває властивостей текучості.  Проте,
незважаючи на пластичність, він також реагує на зміну напруги
як тверде крихке тіло, що, відповідно, призводить до утворення
тріщин. Все зазначене свідчить, що рух льодовика являє собою
складний процес.

У гірських льодовиках, які формуються на похилих ділянках
долин, під впливом сили тяжіння відбувається не тільки в’язко-
пластичний рух криги, але й ковзання її по своєму ложу. Окрім
того, завдяки нерівностей у рельєфі або з інших причин льодовик
розколюється на окремі великі брили і відбувається переміщення
одних  брил  відносно  інших  шляхом  ковзання  по  окремих
площинах  самих  брил.  Таким  чином  утворюються  зсуви  та
насуви,  що  призводять  до  формування  складних  лускувато-
брилових льодовиків.

На  відміну  від  гірських  льодовиків,  материкові  льодовики
рухаються насамперед завдяки пластичному “розтіканню” криги
від центра до периферії льодовикового щита. Це спричинене тим,
що в центральній частині щита знаходиться область живлення, де
щорічне  накопичення  снігу  перевищує  кількість  снігу,  який
підлягає таненню. Відповідно, в цій зоні  потужність крижаного
покриву значно більша в порівнянні з периферією. В результаті
нижні  шари  криги  під  впливом  зростаючого  тиску  набувають
пластичності  та  розтікаються  (рис.  5.38).  Одночасно,  при  русі
криги  збільшується  абляція (лат.  “абляціо”  –  знесення),
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інтенсивність  якої  зростає  при  наближенні  до  периферії
льодовикового  щита,  а  потужність  крижаного  покриву,
відповідно,  зменшується.  Таким  чином,  різниця  між  тиском  у
центральній  та  периферійній  частинах  льодовикових  щитів
викликає рух материкових льодовиків.

Швидкість
руху льодовиків
залежить  від  цілої
низки  факторів,
провідне місце серед
яких  посідають
інтенсивність
живлення  та  нахил
поверхні
підкрижаного  ложа.
Вивчення
льодовиків показало,
що  вони
здебільшого
рухаються  повільно,
але  досить  відчутно
за відносно короткі проміжки часу. Приблизні середні швидкості
долинних гірських льодовиків становлять: для льодовиків Альп –
0,2-0,4; Тянь-Шаню – 0,4-0,5; Паміру – 0,6-0,8; Гімалаїв – 2,0-3,5
метрів на добу.

Своєрідне  розподілення  швидкості  руху  спостерігається  в
материкових  льодовиках.  У  межах  льодовикових  щитів  вона  є
незначною, проте у вивідних льодовиках,  тобто льодовиках,  які
перетікають через гірські перевали та дають початок долинним,
швидкість збільшується в десятки та сотні разів. Так, наприклад,
швидкість руху в льодовиковому щиті Гренландії становить 0,07-
0,08  м/добу,  а  у  вивідних  льодовиках  зростає  до  3-27  м/добу.
Аналогічна  картина  спостерігається  на  льодовиковому  щиті
Антарктиди,  який характеризується  середньою швидкістю руху
0,03-0,35 м/добу, в той час як у вивідних льодовиках вона зростає
до 0,8-3,2 м/добу.

Рис.  5.38.  Схема  динаміки  льодовикового
щита (за Є.В. Шанцером)

А – область живлення льодовика;  Б – область
абляції; В – зона екзарації; Г – зона акумуляції; Но –
максимальна потужність криги,  при якій можливе
накопичення  основної  морени:  1  –  надходження
опадів (снігу); 2 – поверхневе танення; 3 – напрямок
руху криги.
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В процесі руху льодовик виконує складну геологічну роботу,
яка  включає  руйнування,  перенесення  та  відкладання  або
акумуляцію продуктів руйнування.

Руйнівна дія  льодовиків  називається екзараційною
діяльністю, або екзарацією (від лат. “екзараціо” – виорювання).
Особливо  інтенсивно вона  проявляється за  наявності  потужних
товщ  криги,  що  спричиняє  великий  тиск  на  крижане  ложе.
Руйнівна робота значно підсилюється завдяки уламкам гірських
порід, захоплених льодовиком в процесі руху та вмерзлих у його
придонні  частини.  “Навантажений”  уламковим  матеріалом
льодовик,  рухаючись,  дробить,  перетирає,  шліфує  поверхню
твердих скельних порід, що його підстелюють. Піщані кварцові
зерна,  щебінка  та  великі  гострокутні  уламки  залишають  на
поверхні гірських порід подряпини та борозни, які називаються
льодовиковими шрамами. Здебільшого вони мають довжину від
одного  до  декількох  метрів,  відносно  невелику  ширину  та
глибину. Остання вимірюється міліметрами і в окремих випадках
може досягати десятків сантиметрів.

Льодовики,  зустрічаючи  на  своєму  шляху  скелі,  невеликі
виступи та підвищення корінних порід, згладжують їх, полірують,
округлюють і, звичайно, вкривають подряпинами та борознами. В
результаті  виникають  своєрідні  форми,  які  називаються
“баранячими лобами”. Характерною особливістю таких форм є
їх  асиметрична  будова.  Схили,  які  направлені  на  зустріч  руху
льодовика  похилі  і  здебільшого добре  відполіровані  зі  слідами
подряпин, а протилежні – круті, поліровка проявлена слабо, але зі
слідами виламування  окремих брил скельних порід.  Поєднання
таких  форм  утворюють  серію  асиметричних  виступів  та
поглиблень, які називаються “кучер’явими скелями”.

З  діяльністю  льодовиків  у  гірських  районах  пов’язано
утворення таких характерних форм рельєфу як кари, льодовикові
цирки і льодовикові долини або троги.

Кари,  як  вже  зазначалося  вище,  –  це  кріслоподібні
поглиблення  (рис.  5.39).  Поштовхом  до  їх  формування  є
накопичення  снігу  в  незначних  за  розмірами  ерозійних
заглибленнях на схилах гір. Впродовж дня навколо снігової плями
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утворюються талі води, які проникають також і на дно западини.
Вночі при зниженні температури відбувається інтенсивне фізичне
(морозне)  вивітрювання,  спричинене  збільшення  об’єму
замерзлої  води.  При  наступному  таненні  дрібні  продукти
вивітрювання виносяться водою, а повторне замерзання охоплює
нові верстви гірської породи, яка підстеляє сніговий покрив. Так,
у результаті сумісної дії снігу або криги, талої води та фізичного
вивітрювання кари поступово розширюються та поглиблюються.

Рис.  5.39.  Поздовжній  розріз  кару  та  карового  льодовика  (за  Р.
Гресвеллом).

Льодовикові  цирки –  це  великі  чашоподібні  западини,  які
мають  форму  амфітеатрів  і  являють  собою  частини  верхів’їв
гірських  долин  сильно  розширених  та  змінених  льодовиками.
Вони  оточені  майже  вертикальними  стінами  і  тільки  з  однієї
сторони відкриті, поступово переходячи у зв’язані з ними долини.
Такі цирки є основними областями живлення гірських долинних
льодовиків. Їхній розвиток пов’язаний з такими процесами як:

– екзараційна дія самого льодовика;
– вивітрювання;
– дія талих вод.
Льодовикові  долини,  або  троги (нім. “трог”  –  корито),

розвиваються здебільшого успадковуючи ерозійні гірські долини.
Льодовики,  рухаючись  по  гірських  долинах,  проводять
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інтенсивну екзарацію їхніх бортових частин та ложа. В результаті
долина  розширюється,  поглиблюється,  а  її  поперечний  профіль
набуває  V-подібної  форми  з  плоским  дном  (рис.  5.40,  А).
Поздовжній  профіль  характеризується  наявністю  низки
поперечних  скельних  виступів,  які  називаються  ригелями (рис.
5.40,  Б). Їх виникнення зумовлене різною твердістю та міцністю
гірських порід на різних ділянках ложа, що відповідно впливає на
інтенсивність льодовикової екзарації.

Рис. 5.40. Схема трогової долини.
А –  поперечний  профіль  трогу  утвореного  льодовиком  в  V  –  подібній

ерозійній  долині  (пунктиром  показано  первинну  поверхню  льодовика);  Б –
поздовжній профіль льодовикової  долини (R – ригелі,  В – улоговини утворені
льодовиковим виорюванням).

Окрім  руйнування,  льодовики  виконують  також  велику
роботу  по  перенесенню  (транспортуванню)  різноманітного
уламкового матеріалу (від тонких частинок до великих валунів),
який  складається  з  продуктів  надкрижаного  та  підкрижаного
вивітрювання,  а  також  з  уламків,  які  утворюються  внаслідок
механічного руйнування гірських порід у процесі руху льодовика.
Весь  цей  уламковий  матеріал,  захоплений  льодовиком,
перенесений  ним  і  при  сприятливих  умовах  відкладений,
називається мореною.

Льодовикові морени поділяються на рухомі та відкладені.
Серед  рухомих  морен,  залежно  від  їх  положення  в  тілі

льодовика,  розрізняють:  бічні,  серединні,  внутрішні,  донні  та
поверхневі морени (рис. 5.41).
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Рис. 5.41.  Схема розташування морен в поперечному розрізі(І)  і  плані
(ІІ) льодовика.

А – бічна; Б – серединна; В – внутрішня; Д – донна; С – кінцева.

Бічні  морени розташовуються  вздовж боків  льодовикового
тіла  та  мають  форму  витягнутих  валів  або  пасм.  Вони
утворюються  головним  чином  з  уламків  гірських  порід,  які
відокремились внаслідок процесів вивітрювання з  піднятих над
льодовиком  крутих  схилів.  Джерелом  уламкового  матеріалу
можуть бути також водні потоки, характерні для бокових ущелин,
та осипи гірських схилів.

Серединні  морени приурочені  до  центральної  частини
поверхні льодовика і утворюються в результаті з’єднання бокових
морен  при  злитті  двох  льодовиків,  або  при  витаюванні
внутрішньої морени. Вони, як і бічні морени, характеризуються
вало- та пасмоподібними формами.

Поверхневі  морени покривають  всю  поверхню  льодовика
суцільним  шаром,  що  зумовлене  руйнуванням  під  впливом
абляції серединних морен, а також витаюванням внутрішніх.

Внутрішні  морени –  це  морени  розташовані  в  тілі
льодовика. Вони формуються за рахунок уламків гірських порід,
які  попадають  у  фірновий  басейн  де  перекриваються  новими
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порціями  снігу,  або  являють  собою  накопичення  уламків  у
тріщинних порожнинах в тілі льодовика.

Донна морена, або нижня, знаходиться в придонній частині
льодовика.  Вона  складається  з  уламків  гірських  порід,  які
утворилися  в  результаті  дольодовикового  та  підкрижаного
вивітрювання,  а  також  руйнування  ложа  під  час  руху  самого
льодовика.

Відкладені морени, на відміну від рухомих, поділяються на
кінцеві та основні.

Кінцеві морени формуються біля межі льодовикового язика,
або  периферії  покривного  щита,  якщо  вони  знаходяться  в
тривалому стаціонарному положенні, що зумовлює танення льоду
і накопичення всього принесеного уламкового матеріалу у вигляді
пасм, або валів, які облямовують льодовики.

Основна  морена являє  собою  накопичення  уламкового
матеріалу  донної  морени,  який  переносився  льодовиком.  При
таненні  останнього  уламковий  матеріал  поступово  осідає  і  в
кінцевому результаті  (при зникненні льодовика) весь уламковий
матеріал,  який  називається  абляційною мореною,  накладається
на  утворення  донної  морени  (рис.  5.42).  При  цьому  перша
відрізняється  від  другої  меншою  щільністю,  відсутністю  чітко
вираженого орієнтування валунів і більш грубим складом, через
те що тонкий матеріал був раніше вимитий талими водами.

Морени легко розпізнаються серед інших геологічних споруд,
складених  уламковим  матеріалом.  Особливістю  їх  будови  є
найрізноманітніший уламковий матеріал – тонкі глини, суглинки,
глинисті піски, гравій та валуни. Співвідношення між складовими
компонентами  морен  може  бути  різним.  Воно  залежить  від
багатьох  факторів:  від  розташування  морени  в  тілі  льодовика,
інтенсивності  надходження  уламкового  матеріалу,  складу  порід
підкрижаного ложа,  довжини пройденого льодовиком шляху та
його  потужності.  Місцями  в  морені  переважають  глини  або
суглинки,  які  містять  окремі,  більш  крупні,  уламки  —  гравій,
щебінку,  валуни.  Іноді  морени  складені  сумішшю
грубоуламкового матеріалу різної зернистості та глин.
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Рис.5.42.  Схема утворення основної  (донної)  та абляційної  морен  (за
Р.Ф.Флінтом).

А – остання стадія акумуляції основної морени під час руху льодовика; Б –
утворення поверхневої морени внаслідок танення криги льодовика що припинив
свій рух; В – утворення абляційної морени поверх донної.

До основних ознак, які відрізняють льодовикові  морени від
інших континентальних відкладів, належать:

– неоднорідність складу; 
– відсутність ознак сортування уламкового матеріалу;
– відсутність верствуватості.
Серед продуктів геологічної діяльності льодовиків особливе

місце  займають  своєрідні  форми  рельєфу  такі  як  друмліни,
зандри, ози, ками, камові тераси, льодовикові озера, тощо.
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Друмлінами називаються
порівняно  невисокі
видовжені  горби,  складені
уламковим матеріалом морен,
простягання яких співпадає з
напрямком  руху  льодовика
(рис.  5.43).  Спостерігаються
також  друмліни,  ядра  яких
складені  корінними
скельними  породи,  а

моренний  матеріал  накопичується  навколо  них.  Рідко
зустрічаються друмліни, складені виключно корінними породами,
які називаються “скельними друмлінами”.

Зандри належать  до  утворень  водно-льодовикових  потоків.
Вони  мають  вигляд  пологохвилястих  рівнин,  розташованих
безпосередньо за зовнішнім краєм кінцевих морен (рис. 5.44), і
складені верствуватими пісками, гравієм і галькою. Це пологі та
широкі   конуси  виносів  післяльодовикових  потоків,  які  при
вирівнюванні рельєфу зливаються.

Ози,  або  як  їх  ще називають  ескери,  мають  вигляд довгих
пасм і валів (рис. 5.45), витягнених на декілька сотень метрів, а
іноді і кілометрів, при висоті від 3 до 50 і більше метрів. Складені
вони добре промитими верствуватими різнозернистими пісками,
гравієм та галькою з поодинокими включеннями валунів.

Ками –  це горби висотою в середньому до 10-12 м,  які  за
формою нагадують моренні горби, але відрізняються від останніх
внутрішньою  будовою.  Вони  складені  верствуватими,  добре
відсортованими пісками, іноді з галькою та гравієм, глинами та
валунним  матеріалом  (рис.  5.46).  Ками  здебільшого
розташовуються поблизу кінцевих морен.

Рис. 5.43. Друмліни в розрізі.
1 – корінні породи; 2 – морена.
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Рис. 5.44. Схема співвідношення льдовикових і водно-льодовикових форм
рельєфу.

1 – кінцеве моренне пасмо; 2 – зандрова рівнина; 3 – горбиста моренна
рівнина; 4 – друмліни; 5 – ози; 6 – ками; 7 – озера, які утворилися внаслідок
льодовикового виорювання; 8 – еродована льодовиком поверхня корінних порід; 9
– “баранячі лоби” та “курчеряві” скелі.

Камові  тераси приурочені  до  фронтальних  частин  долин
льодовиків.  Вони
утворюються  в
результаті  геологічної
дії  потоків  або  озер,
розташованих  між
льодовиком  та
прилеглим  схилом
долини  в  умовах
“мертвого”  льоду.
Відклади,  які
утворюються  потоками
або  в  озерах,  після
танення  льодовика
відкладаються  у  вигляді  акумулятивних  терас,  притулених  до

Рис. 5.45. Оз.
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схилів. Вони складені верствуватими пісками, пісками з гравієм
та галькою, малопотужними прошарками глин.

Рис. 5.46. Ками, їх форма та будова (за Б.М.Гурським).
1 – морени; 2 – піски; 3 – піщано-галечникові відклади.

Прильодовикові  озера виникають  у  результаті  загачування
русел підльодовикових потоків пасмами кінцевих морен. Також
можливе  утворення  озер  внаслідок  перекриття  льодовиком рік,
які  течуть  йому  назустріч.  Відклади  таких  озер  називаються
озерно-льодовиковими або  лімно-гляціальними і  представлені
тонким  чергуванням  тонкозернистих  пісків  та  глин  з  чітко
проявленою горизонтальною стрічковою верствуватістю.

Завершуючи  коротку характеристику геологічної  діяльності
льодовиків слід зазначити, що протягом геологічної історії Землі
різні  ділянки сучасних континентів певний час знаходилися під
потужними  крижаними  покривами.  Такі  періоди  називаються
періодами  зледеніння. Вони  в  геологічній  історії  змінювалися
міжльодовиковими епохами. Відомі древні льодовикові відклади,
або як їх ще називають, тиліти (викопні морени), приурочені до
утворень венду, палеозойського та мезозойського періодів, проте
найкраще  вивчені  четвертинні  зледеніння.  Дослідження  розрізу
цих відкладів у межах Європи дозволило встановити слід трьох
останніх епох зледеніння: валдайську, дніпровську та лихвинську.
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Дніпровське зледеніння сягало північних та центральних районів
території України, де закарбувалося в формах рельєфу Полісся.

Існує  декілька  гіпотез,  які  пояснюють  причини  зледеніння
поверхні Землі. Проте, однозначної відповіді вони не дають, що
пов’язано  з  численністю  факторів,  які  сприяють  періодичним
зледенінням.  Беззаперечним  є  лише  те,  що  однією  з  причин
виникнення  зледеніння  є  глобальні  зміни  клімату.  Причинами
останніх можуть бути як астрономічні, так і геологічні явища.

До  головних  астрономічних  факторів,  які  можуть
спричинити зміну кліматичної обстановки на Землі, насамперед
слід віднести періодичні варіації ексцентриситету земної орбіти
та  кута  нахилу  земної  осі  до  площини  екліптики.  Іншою
причиною можуть бути варіації віддалення Землі від Сонця, які
супроводжують зміни ексцентриситету земної орбіти. Ще одним
вірогідним, на думку вчених, фактором, який може вплинути га
глобальні  зміни  клімату  є  варіації  випромінювання  Сонця,
пов’язані з нерівномірним перемішування плазми та періодичною
активізацією сонячного “реактора”.

Серед  геологічних  факторів,  які  можуть  спричинити
глобальні  кліматичні  зміни,  провідне  місце  належить
тектонічному. Аналіз геологічної історії Землі свідчить про тісний
зв’язок  між  періодами  зледеніння  та  епохами  гороутворення.
Зледеніння  земної  кори  здебільшого  наступало  після  епох
гороутворення,  які  супроводжувалися  активною  вулканічною
діяльністю. При цьому в атмосферу надходила велика кількість
діоксиду  вуглецю,  що  призводило  до  так  званого  парникового
ефекту  і,  відповідно,  розквіту  органічного  життя,  особливо
рослинності.  Разом з  тим,  різке  збільшення  рослинної  маси на
Землі  сприяло  пониженню  вмісту  СО2  в  атмосфері,  що  могло
служити  причиною глобального  зниження  температури.  Проте,
слід  зауважити,  що очевидно  всі  фактори  впливали  одночасно,
тому  що  всі  процеси  та  явища,  які  проходять  в  зовнішніх  і
внутрішніх геосферах Землі, тісно пов’язані між собою і в зв’язку
з цим, виділяти провідні фактори, які призводили до глобальних
змін клімату, на нашу думку, немає потреби.
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Запитання для самоперевірки
1. Як і при яких умовах утворюються льодовики ?
2. Поясніть причини руху гірських і материкових льодовиків;
3. Охарактеризуйте утворення різних типів морен;
4.  Дайте  характеристику  льодовиковим  і  водно-льодовиковим

формам рельєфу;
5. Поясніть причини виникнення зледенінь на Землі

5.2.7. Геологічні процеси в областях поширення
багатолітньомерзлих гірських порід

Поверхневі  шари  ґрунтів  та  гірських  порід  підлягають
сезонному промерзанню взимку та відтаюванню у весняно-літній
період.  Закономірності  цього  процесу,  а  також  температурний
режим  шарів  визначаються  умовами  теплообміну  на  поверхні
Землі,  складом порід та  рівнем їхньої  зволоженості.  Найбільша
глибина промерзання порід фіксується в північних приполярних
районах,  найменша  –  у  південних.  Верхній  шар  ґрунтів  та
гірських  порід,  який  підлягає  періодичному  промерзанню  та
відтаюванню, характеризується великою динамічністю процесів і
називається  активним шаром. Проте, на відміну від шару, який
підлягає сезонному промерзанню, тобто активного,  на широких
просторах  півночі  Північноамериканського  та  Євразійського
континентів  нижче  сезонного  шару  залягають  мерзлі  гірські
породи, котрі не відтаюють влітку і знаходяться в мерзлому стані
впродовж  багатьох  тисячоліть.  Такі  породи  називають
багатолітньомерзлими  гірськими  породами,  а  зону  їхнього
поширення  –  мерзлотною зоною літосфери,  або  –
кріолітозоною (грец.  “кріос”  –  холод).  Відповідно і  наука,  яка
вивчає  кріолітозону  та  процеси,  пов’язані  з  нею,  називається
геокріологією,  або  мерзлотознавством.  Фундатором цієї  науки
був  М.І.Сумгіний.  Особливого розвитку вона  набула  за  останні
чотири десятиліття,  і  з її  допомогою вирішуються  такі  важливі
народногосподарські  проблеми,  як  розвиток  гірничо-видобувної
промисловості,  будівництво залізничних та автомобільних доріг,
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промислових і житлових споруд в районах розвитку багатолітньої
мерзлоти. Разом з тим виникла необхідність всебічного вивчення
багатолітньомерзлих  порід,  геологічних  процесів,  пов’язаних  з
ними  та  оцінку  їхнього  впливу  на  будівництво  різноманітних
споруд, об’єктів експлуатації корисних копалин, тощо.

Багатолітньомерзлі гірські породи, як вже зазначалося вище,
користуються поширенням у північній частині північної півкулі і
займають  близько  25%  площі  суходолу  (рис.  5.47).  Згідно  з
результатами  мерзлотно-температурного  районування  тут
виділяється  декілька  широтних  зон,  які  відрізняються,
насамперед, за глибиною промерзання гірських порід.

Рис. 5.47. Поширення багатолітньої мерзлоти в північній півкулі Землі
(за Т. Певе).

Зони мерзлоти: 1 – суцільної; 2 – острівної.
Перша  з  півдня  зона  характеризується  розвитком  окремих

островів багатолітньомерзлих порід на загальному тлі розмерзлих
порід.  Її  потужність  не  перевищує  25  м.  На  північ  від  неї
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простягається зона багатолітньомерзлих порід потужністю до 100
м,  розділених  “таліками”  –  товщами,  позбавленими  мерзлих
порід. При наближенні до північних окраїн материків розміри та
потужність ділянок мерзлих порід збільшуються і вона поступово
набуває суцільного поширення, а “таліки” спостерігаються лише
під руслами великих рік, озерами та в межах ділянок інтенсивної
циркуляції підземних вод. Третя зона багатолітньомерзлих порід
характеризується потужністю від 100 до 200 м, четверта – 200-300
м, п’ята – 300-400 м. Максимальне промерзання гірських порід на
глибину  досягає  500  та  більше  метрів  (шоста  зона)  і
спостерігається в крайніх північних районах, які примикають до
Північного  Льодовитого  океану,  на  його  островах  та  в  Якутії
(басейн р.Вілюй).

У  гірських  районах  поширення  багатолітньомерзлих  порід
підпорядковується  вертикальній  зональності  і  характеризується
збільшенням потужності кріолітозони з висотою гір від 100 м до
1000 м. В заболочених областях широким розвитком користується
острівна та переривчаста мерзлота потужністю до 100 м, і дуже
рідко суцільна – потужністю 100-400 м.

Основною  складовою  кріолітозони  є  підземний  лід,  який
об’єднує  всі  види  льоду  в  мерзлих  породах  незалежно  від  їх
утворення,  розмірів  форми  крижаних  тіл  і  умов  їх  залягання.
Згідно  з  класифікацією  В.О.  Кудрявцева  та  інших дослідників,
весь  лід,  який  формується  в  гірських  породах,  може  бути
підрозділений  на  чотири  основні  групи:  1) похований,  який
утворюється  внаслідок  захоронення  сніжників  та  підземного
льоду;  2)  повторно-жильний,  який  утворює  складні  за
механізмом  формування  тіла  і  є  результатом  багатократного
утворення льоду в тріщинах, що періодично виникають в одному
і  тому  ж  місці;  3)  ін’єкційний,  який  утворюється  внаслідок
замерзання  підземних  вод,  котрі  вкорінюються  під  тиском  у
товщу  мерзлих  дисперсних  порід;  4)  конституційний,  який
утворюється  здебільшого  при  промерзанні  вологих  порід.
Останній  поділяється  на  лід-цемент,  представлений  дрібними
кристаликами льоду, які заповнюють пори та тріщинки у вологих
породах  при  їхньому  замерзанні,  і  сегрегаційний (від  лат.
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“сегрегаре”  –  відокремлювати),  або  міграційний  лід,  який
утворюється  при  замерзанні  води,  що  рухається  до  фронту
промерзання  порід.  У  результаті  виникають  льодові  шліри
(ниткоподібні  включення),  невеликі  за  розмірами  гнізда  та
лінзоподібні проверстки.

Невід’ємною  частиною  кріолітозони  є  підземні  води,
поширення яких та режим контролюються характером розподілу
багатолітньомерзлих  порід  і  кліматичними  особливостями
регіону.  Згідно  з  класифікацією  М.М.  Романовського  підземні
води кріолітової  зони підрозділяються на:  1)  надмерзлотні води
сезонно-талого шару; 2) надмерзлотні води нескрізних таліків; 3)
води скрізних таліків; 4) підмерзлотні води (рис. 5.48).

Надмерзлотні  води сезонно-талого шару утворюються  при
відтаюванні  верхньої  частини  порід  в  літньо-осінній  час.
Основним джерелом живлення таких вод є атмосферні опади. Їх
рух  відбувається  завдяки  нахилу  поверхні  землі,  від  піднятих
ділянок  до  понижень.  На  горизонтальних  поверхнях  рух  вод
відсутній  або  відбувається  дуже  повільно.  За  складом  це
здебільшого прісні гідрокарбонатні води. 

До  надмерзлотних  вод нескрізних  таликів  відносяться
підозерні, підруслові та прируслові талі води, які існують завдяки
віддачі  водоймищами  та  потоками  певної  кількості  тепла.
Особливе  значення  при  цьому відіграють  підруслові  талі  води,
живлення  яких  відбувається,  головним  чином,  за  рахунок
інфільтрації  атмосферних  опадів  і  частково  річкових  вод,
внаслідок  чого  вони  є  слабомінералізованими.  Підруслові  талі
води рухаються вздовж долин рік і характеризуються цілорічним
стоком.  Окрім  цього,  з  підрусловими  таліками  пов’язані  місця
розвантаження глибинних вод.

Прируслові  заплавні  таліки  приурочені  до  прируслових
мілин,  кіс,  заглиблень  у  заплавах  та  зазнають  періодичного
впливу  теплих  течій  спричинених  повенями.  Вони
характеризуються  періодичним  стоком,  застійним  режимом  і
сірководневим забрудненням.
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Рис. 5.48. Підземні води кріолітозони (за М.М. Романовським).
А – надмерзлотні води сезонно-талого шару; Б – води наскрізного таліка;

В –  надмерзлотні  води  підозерного  нескрізного  таліка;  Г –  води  прохідного
нескрізного  підруслового  таліка;  Д –  внутрішньомерзлотні  води;  Є  –
міжмерзлотні води;  Ж – підмерзлотні води безнапірні;  З – підмерзлотні води
напірні; І – підмерзлотні води, контактуючі, напірні.

1  –  піщано-галечникові  відклади;2  –  щебінка  і  жорства;  3  –  щебінка  і
жорства  з  супісковим  заповнювачем;  4  –  тріщинуваті  сланці;  5  –
нетріщинуваті сланці; 6 – зона розлому; 7 – межа багатолітньомерзлих порід;
8 – межа сезонно-талого шару; 9 – рівень підземних вод; 10 – напрямок руху
підземних вод; 11 – бурові свердловини.

Води наскрізних таліків діляться на дві групи:
–  води  інфільтраційних  таліків, які  характеризуються

низхідним  рухом  і  утворюються  в  результаті  інфільтрації
атмосферних  опадів  та  інфлюації  (просочування)  поверхневих
вод  по  зонах  розривних  тектонічних  порушень  або  карстових
каналах;

–  води  напірно-фільтраційних  таліків, які
характеризуються висхідним направленим рухом і живляться за
рахунок розвантаження підмерзлотних і міжмерзлотних вод.
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Підмерзлотні  води розташовуються  безпосередньо  нижче
підошви  багатолітньомерзлих  порід  і  називаються
контактуючими. Вони  приурочені  до  різних  за  складом  та
проникністю гірських порід і завжди перебувають під тиском, а
при  розкритті  свердловинами  фонтанують.  Глибина  їхнього
залягання  визначається  потужністю  багатолітньомерзлих  порід,
які одночасно є кріогенним водотривом. Серед них виділяються
води  з  плюсовою  та  від’ємною  температурами,  що  значно
впливає  також і  на їх  хімічний склад.  Встановлено,  що води з
температурою  вище  0С  здебільшого  прісні  та  солонуваті,  а
від’ємна температура характерна для солоних вод і ропи. Останні
ще  називаються  кріогалінними або  кріопегами.  Подекуди
горизонти таких вод досягають значної потужності,  нарощуючи
знизу кріолітозону. Окрім контактуючих, серед підмерзлотних вод
виділяються також і неконтактуючі, тобто такі, які відокремлені
від  підошви  водоносного  горизонту  мерзлим  шаром
водонепроникних порід. Такі води здебільшого є напірними.

В  південних  районах  кріолітозони,  де  багатолітні  мерзлі
породи  утворюють  острови,  неконтактуючі  підземні  води
відокремлені від підошви горизонту мерзлими водопроникними
породами.  Вони  ненапірні,  характеризуються  вільним  рівнем  і
зв’язані в єдину систему з таліками та мерзлими островами, які їх
розділяють (див. рис. 5.48ж).

Міжмерзлотні та внутрішньомерзлотні води поширені у
верствах та лінзоподібних тілах незамерзлих гірських порід, які
обмежують  багаторічні  мерзлі  породи,  або  залягають  зверху  і
знизу (див. рис. 5.48є). Джерелом таких вод здебільшого є води
глибинного  стоку.  Міжмерзлотні  води  характеризуються
гідравлічним  зв’язком  з  іншими  водами  кріолітозони.
Внутрішньомерзлотні  води  обмежують  багатолітньомерзлі
породи з усіх боків і не зв’язані з іншими типами вод (див. рис.
5.48д).  Слід також зазначити, що міжмерзлотні  водоносні  лінзи
утворюються під обмілілими та осушеними озерами.

В  зоні  багатолітніх  мерзлих  порід,  протягом  їх  існування
спостерігається безперервна дія цілої низки геологічних процесів,
які  призводять  з  однієї  сторони  до  виникнення  характерних
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тільки  для  цієї  зони  форм  рельєфу,  а  з  іншої  –  спричиняють
утворення  своєрідних  порід.  Так,  наприклад,  формування
повторно-жильного льоду,  пов’язано з  виникненням так  званих
морозобійних тріщин. Серед факторів, які  сприяють утворенню
повторно-жильного льоду провідна роль належить: 

–  багатократному  виникненню  морозобійних  тріщин,  які
проникають  у  товщу  багатолітньомерзлих  порід  глибше  межі
сезонного відтаювання; 

– багатократне заповнення тріщин льодом;
– наявність достатньо пластичних або здатних до ущільнення

гірських порід.

Рис.  5.49.  Схема  епігенетичного  (А)  і  сингенетичного  (Б)  росту
повторно-жильного льоду (за Б.М. Достоваловим).

I – IV – послідовні стадії росту жил. 

Виділяється  два  типи  росту  жил:  1)  епігенетичний,  коли
жили  утворюються  у  сформованих  породах  (рис.  5.49,  А);  2)
сингенетичні,  коли  формування  жил  відбувається  одночасно  з
накопиченням  осадків  (рис.  5.49,  Б).  Це  може  бути  заплавний
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алювій,  делювіальні  та  інші  відклади.  В  першому  випадку
прожилки  льоду  утворюються  при  послідовних  річних  циклах,
внаслідок щорічного розтріскування та заповнення тріщин новим
льодом.  При цьому ріст жил відбувається  в  ширину. В іншому
випадку, тобто при сингенетичному рості, кожна нова жила льоду
не досягає кінця попередньої і виклинюється, що призводить до
росту  жил  у  вертикальному  напрямку,  на  величину  рівну
потужності осадка, який накопичився за рік.

При  таненні  крижаних  жил  утворюються  клиноподібні
порожнини,  в  яких  відбувається  накопичення  уламкового
матеріалу,  що  утворюється  при  руйнуванні  гірських  порід,  які
складають  стінки  тріщин,  у  результаті  формуються  так  звані
псевдоморфози по крижаних жилах (рис. 5.50).

У  різних
районах
кріолітозони
поширені
горбоподібні
форми  рельєфу,
утворення  яких
пов’язане  з
морозним
зпучуванням.
Вони
виникають  за
рахунок
збільшення
об’єму
ґрунтових  вод
при  їх
замерзанні.

Найпоширенішими серед таких форм рельєфу є міграційні горби,
які  формуються  під  впливом  переміщення  до  фронту
промерзання великих об’ємів води,  джерелом якої  є  води талої
частини  ґрунту,  що  залягає  нижче.  Формування  таких

Рис.  5.50.  Псевдоморфоза  повторно-жильного
льоду (за О.В. Кожевниковим).

1  —  пісок  з  галькою  та  щебінкою;  2  —  пісок  з
галькою та щебінкою, який заповнює простір колишнього
крижаного клина; 3 — суглинки з галькою.
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міграційних горбів супроводжується інтенсивним сегрегаційним
утворенням  льоду  (рис.  5.51).  Здебільшого  це  відбувається  на
торфовищах,  до яких при промерзанні  волога  поступає  з  порід
пересичених водою.

Окрім  міграційних
горбів  серед  форм
морозного  зпучування
широким  розвитком
користуються  також
ін’єкційні  горби,  які
утворюються  в  умовах
закритих  систем.  Серед
них  розрізняють  горби,
які  виникають  в
результаті  промерзання
підземних  таліків  і
називаються  булгуняхи
(рис.  5.52),  а  також
гідролаколіти. 

Формування
гідролаколітів пов’язане з
проникненням  тріщинно-
жильних  вод  різного
типу,  що  спричиняє
утворення  на  деякій
глибині  від  поверхні
крижаного  ядра,  яке

піднімає покрівлю. Це здебільшого багатолітні споруди заввишки
до 10 і більше метрів при ширині декілька десятків метрів.

В  кріолітозоні  широким  розвитком  також  користуються
дрібнополігональні форми рельєфу, пов’язані з розтріскуванням
ґрунтів  на  дрібні  полігони,  внаслідок  нерівномірного
промерзання  сезонно-талого  шару.  Серед  таких  форм
найпоширенішими є так звані  плями-медальйони в дисперсних
ґрунтах  (рис.  5.53).  При  промерзанні  зверху  та  по  тріщинах
всередині  полігона  виникає  гідростатичний  тиск,  під  впливом

Рис.  5.51.  Схема  утворення
міграційного горба під торфовищем (за О.Ф.
Якушовою, В.Ю. Хайном і В.І.Славіним).

I – початкова стадія;  II – зріла стадія:
1 – торф; 2 – суглинок; 3 – сигрегаційний лід;
4  –  межа багатолітньомерзлої  породи;  5  –
напрямок руху міграційної вологи.
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якого відбувається прорив верхньої мерзлої кірки і розтікання по
поверхні  звільнених  вод.  Другим  типом  полігонально-
структурних  форм є  “кам’яні  вінки” та  багатокутники.  Вони
утворюються  в  неоднорідних  за  складом  пухких  породах,  які
містять  включення  щебінки,  гальок  та  валунів.  У  результаті
багатократного  промерзання  і  відтаювання  відбувається
“виморожування”  з  породи  грубоуламкового  матеріалу  на
поверхню та переміщення в напрямку понижених тріщинних зон,
що призводить до утворення кам’яних бордюрів (рис. 5.54). 

Рис. 5.52. Схема утворення булгуняхів.
1 – вода; 2 – талі породи; 3 – мерзла товща; 4 – крига; 5 – витиснені на

гору породи які складають булгунях.

Велике значення в районах розвитку багатолітньої мерзлоти
мають  процеси,  які  відбуваються  на  схилах  позитивних  форм
рельєфу  –  горбах,  валах,  схилах  долин  балок  та  ярів,  тощо.
Найпоширенішими  серед  них  є  процеси  соліфлюкції  та
курумоутворення.
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Під  соліфлюкцією
(лат. “солюм” – грунт
і “флюксус” – текти)
слід  розуміти
повільний  рух  по
схилу  надмірно
зволожених  порід  і
ґрунтів.  При
сезонному
відтаюванні
насичених  льодом
порід  і  ґрунтів
сезонно-талого  шару,
вони  за  рахунок  талих  та  дощових  вод  перезволожуються,
втрачають  структурні  зв’язки  і  набувають  в’язко-пластичного
стану, що дозволяє їм повільно пересуватися (текти) по схилах.
Таким чином утворюються різноманітні натічні форми у вигляді
язиків, або соліфлюкційних терас (рис. 5.55).

Куруми являють
собою кам’янисті рухливі
розсипи  в  горах  або  на
плоскогір’ях,  там  де
скельні породи залягають
близько  до  поверхні.
Утворення  уламкового
матеріалу  курумів
пов’язане  з  морозним
вивітрюванням,
спричиненим
періодичним  сезонним
промерзанням  та
відтаюванням  гірських
порід.  Подекуди  вони
утворюють  суцільні
кам’янисті  поля  площею
від  перших  сотень

Рис. 5.53. Плями-медальйони (за М.М.
Романовським).

Рис. 5.54.  Схеми утворення “кам’яних
вінків” (за Б.М. Достополовим).

І  —  початкова  стадія;  ІІ  —  кінцева
стадія: 1 — багатолітньомерзла порода; 2 —
шар промерзання; 3 — рідкі глинисті ґрунти;
4 — глиниста пляма; 5 — уламки порід
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квадратних метрів до декількох десятків квадратних кілометрів.
Проте,  здебільшого,  вони  зустрічаються  у  вигляді  курумних
потоків, що рухаються по схилах, а також по улоговинах, балках
та  ярах,  котрими  розчленовані  самі  схили.  Такі  потокоподібні
куруми простягаються на відстань до одного і більше кілометрів.
Їх рух по схилах спричинений наявністю гольцевого льоду, який
утворюється  при  замерзанні  води,  що  проникла  в  порожнини.
Разом  з  тим,  у  підніжжі  курумів  може  знаходитися  тонкий
супіщано-суглинистий  матеріал,  який  періодично  при  таненні
гольцевого  льоду  перезволожується  і  також  рухається  вниз  по
схилу.

Серед  процесів,  які
відбуваються  в
кріолітозоні  значне  місце
належить  термокарсту,
або термічному карсту. Це
процес  танення
підземного  льоду,  який
супроводжується
просіданням  земної
поверхні,  що  призводить
до виникнення западин та
термокарстових озер. Причиною розвитку термокарсту може бути
зміна кліматичних умов (потепління), або порушення природних
умов  внаслідок  техногенної  дії  людини  (риття  каналів,
вирубування  лісу,  тощо).  Форми  термокарстового  рельєфу
бувають  самими  різноманітними  і  залежать  від  того,  який
підземний  лід  підлягав  відтаюванню.  Так,  наприклад,
термокарстування  потужного  повторно-жильного  льоду
призводить  до  виникнення  глибоких  термокарстових  озер.  При
міграції  або  осушенні  таких  озер  на  їх  місці  утворюються  так
звані  аласні улоговини,  розділені пагорбами останців порід, які
містили  жили  льоду.  Такі  залишкові  горби  називаються
байджерахами.

Рис. 5.55. Соліфлюкційні тераси (за С.Г.
Бочу)
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Окрім  зазначеного  вище,  при  відступі  мерзлоти,  або  її
деградації на берегах морів спостерігається термоабразія, а води
поверхневого стоку, рухаючись, спричиняють термоерозію.

Вивчення  кріолітозони  та  процесів,  які  відбуваються  в  її
межах,  має  велике  практичне  значення.  Насамперед,  це
стосується  похованих  під  товщею  багатолітньомерзлих  порід
цілої низки родовищ корисних копалин, таких як кам’яне вугілля,
залізо, кольорові та рідкісні метали і особливо нафта та газ. При
освоєнні  просторів  північної  частини  Євразійського  і
Американського  континентів,  будівництві  різноманітних
промислових та гідротехнічних споруд, залізничних та шосейних
доріг  необхідно  враховувати  своєрідні  природні  обставини,
обумовлені  наявністю  багатолітньомерзлих  гірських  порід.
Процеси  зпучування  ґрунтів  при  промерзанні,  що
супроводжуються виникненням пагорбів різних розмірів, наземне
та  підземне  наростання  льоду,  термокарстові  та  інші  явища
вимагають ретельного вивчення при проектування різних споруд.
Не врахування всіх можливих теплових та механічних взаємодій
мерзлих  порід  з  спорудами,  які  будуються  на  них,  може
викликати  різного  роду  деформації  останніх,  які  іноді  носять
катастрофічний характер.

При  пошуках  та  експлуатації  родовищ корисних копалин  з
використанням гірничих виробок (шахт, глибоких шурфів, тощо)
багатолітньомерзлі гірські породи можуть мати як позитивне, так
і  негативне  значення.  Позитивним  є  те,  що  проходка  шахт
можлива  без  застосування  кріплення.  У  випадку  розкриття
прошарків  талих ґрунтових  вод,  вони замерзають,  що дозволяє
вести  проходку  як  у  звичайних  ґрунтах.  До  негативних  явищ
відноситься можливість виникнення зсувів і просідання брил та
окремих блоків мерзлих порід, завдяки наявності в них включень
льоду і його пластичності.

Запитання для самоперевірки
1.  Назвіть  географічні  райони  поширення  багатолітньомерзлих

порід.
2. Охарактеризуйте типи льоду, які мають місце у кріолітозоні.
3. Як і де утворюється повторно-жильний лід ?
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4.  Охарактеризуйте  мікроформи  рельєфу,  поширені  в  районах
розвитку багатолітньомерзлих порід.

5. Що таке соліфлюкція і куруми ?
6. Що таке термокарст ?

5.2.8. Геологічна діяльність озер та боліт

Озерами називаються заповнені водою заглиблення поверхні
суходолу,  які  не  мають  безпосереднього  зв’язку  з  водами
Світового  океану.  Вони,  здебільшого,  поширені  в  областях
вологого  клімату,  там  де  є  значні  за  розмірами  низовини  та
безстічні улоговини. Найчастіше озера зустрічаються в районах,
які  зазнали  впливу  четвертинного  зледеніння,  у  північних
частинах Євразійського та Північноамериканського континентів,
де займають близько 2% їх території.

Глибина озер досягає десятків і сотень метрів. Найглибшим у
світі  є озеро Байкал (1741 м),  в якому зосереджено 23 тис. км3

прісної води, що становить п’яту частину світових запасів.
Виникнення  озерних  западин  зумовлене  різноманітними

ендогенними та екзогенними процесами (табл.  5.1).  Самостійну
категорію складають озера, створені людиною (водосховища).

У таблиці 5.1 назви груп  та типів вказують на походження
озерних  улоговин  і  на  геологічний  фактор,  який  спричинив  їх
виникнення.  Проте,  утворення  таких  улоговин  здебільшого
пов’язане  не  з  одним,  а  з  декількома  геологічним  процесами.
Наприклад, озерні улоговини, розташовані в долинах рік, мають
два  схили,  утворені  ерозійною  діяльністю  ріки,  а  третій  –
загатний схил (гребля), пов’язаний з обвалом гірських порід. 

Серед  ендогенних  улоговин  виділяються  улоговини,  які
утворилися  внаслідок  виверження  вулканів,  землетрусів  та
тектонічних  процесів.  Вершини  вулканів,  здебільшого,
характеризуються наявністю лійкоподібних западин – кратерів, в
яких накопичується вода. Такі кратерні озера ізометричної форми,
шириною в декілька сотень метрів і глибиною до десятків метрів.
У  діючих  вулканах  озера  при  черговому  виверженні  можуть
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виплескуватися,  а  в  потухлих  вони  існують  тривалий  час  та
називаються маарами. На схилах вулканів мають місце численні
западини, виникнення яких пов’язане з викидами газів, пари води
та  гарячої  води.  Такі  западини  називаються  фумарольними та
гейзерними улоговинами, які також слугують місцем зародження
озер. Окрім зазначених западин на схилах вулканів, у долинах рік
та струмків зустрічаються улоговини, утворення яких пов’язане з
лавовими, туфолавовими або вулканічними грязьовими потоками
(лахарами), що, перегороджуючи русла рік і струмків, створюють
усі умови для утворення озер.

Таблиця 5.1
Генетична класифікація озерних улоговин

(за О.Ф. Якушовою, В.Ю. Хаїним і В.І. Славіним)

Категорія Група Тип

І.
Ендогенна

вулканогенна
кратерний, кальдерний, фумарольно-
гейзерний, лавово-загатний, лахаро-

загатний
сейсмогенна провальний, обвально-загатний
тектогенна грабенний (рифтовий), синклінальний

ІІ.
Екзогенна

гравітаційна
провально-гравітаційний, провально-

карстовий, провально-суфозійний,
обвально-загатний

ерозійна (річкова) русловий, заплавний, дельтовий
еоловогенна дефляційний

гляціогенна
екзараційний, каровий,

термокарстовий, гляціально-загатний
таласогенна

(морська)
приморський, реліктово-морський

біогенна атоловий, біогенно-загатний
метеоритна

(астроблемна)
ударний, вибуховий

Серед  тектонічних  озерних  улоговин  найпоширенішими  є
улоговини,  утворені  в  значних  за  розмірами  грабенових,
рифтових структурах та зонах розломів. Озера в таких улоговинах
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мають видовжену форму, і їх довжина значно перевищує ширину.
Класичним прикладом таких озер може бути озеро Байкал.

Утворення  улоговин  екзогенної  категорії  пов’язане  з
провалами  гірських  порід  над  підземними  порожнинами,
створеними  процесами  вимивання  та  вилуговування
легкорозчинних  гірських  порід.  Такі  улоговини  називаються
карстовими, а озера, розташовані в них, здебільшого, невеликі за
розмірами.  Найпоширенішими  серед  екзогенних  озер  є  озера,
сформовані  в  процесі  перегородження  долин  рік  та  струмків
природними загатами (греблями). Залежно від походження загат
серед  них  розрізняють:  обвальні,  льодовиково-моренні  і  навіть
біогенні,  якщо утворення  загати  пов’язане  з  діяльністю тварин
або  рослин.  Всі  ці  озера  характеризуються  різко  видовженою
формою та невеликою глибиною.

Другою  важливою  умовою  виникнення  озер  є  джерело
водної маси.  Більшість озер живляться за рахунок поверхневих
вод  –  рік  та  атмосферних  опадів,  які  заповнюють  озерні
улоговини. Проте, в деяких озерах, особливо тектогенної групи,
основним джерелом водної  маси є  підземні  води.  Разом з тим,
існують  також  реліктові,  або  залишкові озера,  які  утворилися
внаслідок  відокремлення  їх  від  моря  і,  відповідно,  водна  маса
таких озер має морське походження.

Гідрологічний режим озер (збільшення та зменшення води)
тісно пов’язаний з кліматичними особливостями районів їхнього
розташування.  За  гідрологічним  режимом  усі  озера  можна
поділити на три групи: безстічні, проточні та озера з перемінним
стоком.

Безстічні  озера поширені  в  областях  аридного (сухого)  та
семіаридного (посушливого) клімату. Вони живляться за рахунок
рік,  тимчасових  потоків  або  атмосферних  опадів  та  не  мають
стоку, а втрачають воду тільки внаслідок випаровування.

Проточні озера поширені здебільшого в областях гумідного
(вологого) клімату та живляться водами рік і атмосферних опадів.
Характерною  особливістю  таких  озер  є  те,  що  окрім
випаровування, вони також віддають воду через ріки та струмки,
які з них витікають, або шляхом підземного стоку.

251



Розділ5 

Озера з перемінним стоком – це періодично проточні озера,
з яких стік води відбувається лише в періоди високих вод.

Водний  баланс  та  клімат  відіграють  основну  роль  у
формуванні  хімічного  складу  озерних  вод.  Так,  наприклад,
морські  води  реліктових  озер  з  проточним  гідрологічним
режимом  і  розташованих  в  гумідній  кліматичній  зоні,  можуть
поступово  замістись  прісними  поверхневими  водами
атмосферного  походження.  В  безстічних  озерах  областей
аридного  клімату,  де  відбувається  інтенсивне  випаровування,
спостерігається збільшення солоності води.

Мінералізовані  озера  діляться  на  хлоридні,  сульфатні  та
карбонатні.  Хімічний  склад  озерної  води  значною  мірою
визначається  характером  осадконакопичення.  В  озерній  воді
містяться  також  тонкі  глинисті  та  пилуваті  частинки,  які
приносяться  в  озеро  поверхневими  та  підземними  водами  або
вітром. Дуже багато, особливо у водах прісних озер, органічних
речовин  (водоростей,  дрібних  планктонних  організмів,  тощо).
Для  органічних  та  неорганічних  суспендованих  речовин
характерна кліматична сезонність. У весняний, літній та осінній
періоди  різко  збільшується  кількість  органічних  речовин,  а
неорганічних  –  весною  та  осінню.  Взимку  вміст  органіки  та
мінеральних часток у воді різко зменшується.

Залежно від характеру руху води озера діляться на проточні
та  застійні.  Перші, здебільшого, приурочені до долин рік і рух
води  в  них  зумовлений  рухом  маси  річкової  води.  Окрім
постійних  течій  в  озерах  також  відбуваються  тимчасові
переміщення води, пов’язані з вітровими хвилями. Висота хвиль
в озерах, здебільшого, незначна, але іноді може досягти 5 м. При
різкій зміні атмосферного тиску або при сильному вітрі певного
напрямку виникають  так  звані  сейші –  хвилі,  які  утворюються
при переміщенні великих мас води від одного берега до іншого,
при  цьому  перший  частково  осушується,  а  протилежний  –
затоплюється. У великих озерах рух води може бути спричинений
нерівномірним нагріванням поверхні води сонячним промінням.

У  застійних  озерах  переміщенню  підлягають  тільки  води
поверхневих  шарів.  Води  глибоких  горизонтів  залишаються
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нерухомими,  при  цьому  вертикальна  циркуляція  відсутня  і  в
придонній  частині,  де  відбувається  інтенсивний  розклад
органічної  речовини,  утворюються  сірководень,  вуглекислий  та
інші гази.

Геологічна діяльність озер складається з абразії (руйнування,
розмивання) берегів та  дна, перерозподілу матеріалу в середині
водоймища і  накопичення  осадків  на  дні  та  схилах улоговини.
Характер  та  інтенсивність  геологічних  процесів  залежить  від
типу та  розмірів  озерної  улоговини,  динаміки  і  складу води,  а
також від інтенсивності розвитку біоти.

Озерна абразія, або лімноабразія, пов’язана з рухами води і,
насамперед,  з  вітровими  хвилями.  Існує  певна  залежність  між
розмірами  озера,  висотою  хвиль  і  інтенсивністю  руйнування
берегів.  У  відносно  невеликих  озерах  зі  статичним  дном  та
встановленим  рівнем  води  лімноабразія  мінімальна,  тому  що
береговий абразійний профіль в них уже сформований, абразійні
уступи  віддалені  на  недосяжну  для  хвиль  відстань  і  робота  в
даному випадку зводиться лише до подрібнення відкладів зони
пляжу. В озерах загатного типу на початкових стадіях розвитку,
особливо в період накопичення води, абразія досягає найвищого
ступеня.  Відбувається  інтенсивне  розмивання  берегів  та  загати
(греблі), іноді до повного знищення останньої і зникнення озера.
У  протічних  озерах  можливе  розмивання  дна.  Загалом
лімноабразія  поступається  ерозії  і  руйнівній  роботі  морів  та
океанів, що, мабуть, спричинене значним розвитком прибережної
рослинності.

Уламковий матеріал, який надходить у озеро при руйнуванні
берегів або приноситься водами поверхневого стоку, сортується
за  розміром  і  розноситься  хвилями  та  течіями  по  всьому
водоймищу,  а  загалом  осідає  на  дно  та  перемішується  з
органогенними  і  хемогенними  осадками,  які  утворюються
безпосередньо в озері.

Осадконакопичення – це один з головних видів геологічної
діяльності  озер.  В  озерах  утворюються  всі  генетичні  типи
осадків: теригенні (уламкові), органогенні та хемогенні.
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Теригенні відклади найбільше поширені в озерах проточного
типу.  Це,  здебільшого,  дельтові  озера  та  значні  за  розмірами
водоймища,  де  велика  роль  належить  абразії,  а  уламковий
матеріал,  завдяки  інтенсивному  руху  води,  підлягає  хорошому
сортуванню.  Грубоуламкові  осадки,  такі  як  галька  та  пісок,
відкладаються  поблизу  гирла  ріки  або  струмка,  утворюючи
підводну  дельту,  а  також  біля  підніжжя  крутих  берегів,  які
піддаються  розмиву.  Алевритовий  та  глинистий  матеріал
розноситься по всій території озера і, осідаючи, утворює на дні
тонкозернистий теригенний мул (рис. 5.56).

Органогенні
відклади характерні
для  відносно
спокійних  у
гідродинамічному
відношенні  та
неглибоких  озер.
Обмілілі  береги
таких  озер,
здебільшого,
заростають
рослинністю,
розподіл  якої  має
зональний  характер.
Безпосередньо  біля
берегів  росте  осока,
далі  від них – рогіз,
очерет, лілії.  Всі  вони,  відмирають  восени  і  утворюють  на  дні
озера своєрідний шар органічної маси, яка згодом перетворюється
на  торф.  Окрім  цього,  в  озерах  дуже  добре  розвивається
різноманітний  рослинний  планктон,  представлений  синьо-
зеленими, діатомовими та іншими водоростями. Наприкінці літа
відбувається розмноження (цвітіння) планктонових водоростей, і
тоді вони тонким шаром покривають, практично, всю поверхню
озера.  Разом  з  фітопланктоном  на  поверхні  плаває  численна
кількість  дрібних  тваринних  організмів.  Уся  маса  планктону,

Рис. 5.56. Схема розподілу відкладів в озері
1 – галька та пісок; 2 – глинистий, вапнистий

та  інший  мул;  3  –  органогенно-детритовий
(рослинний)  мул;  4  –  діатомовий  мул;  5  –  крутий
берег.
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відмираючи,  опускається  на  дно  та,  змішуючись  з  глинистим
матеріалом,  утворює  шар  органічного  мулу.  В  подальшому,  за
допомогою анаеробних бактерій відбувається бітумінізація мулу і
він  перетворюється  на  сапропель (грец.  “сапрос”  –  гнилий,
“пелес” – мул). У процесі діагенезу сапропель перетворюється на
сапрокол –  породу чорно-коричневого кольору, яка відноситься
до класу бурого вугілля сапропелевого типу.

Серед органогенних озерних відкладів зустрічаються  також
черепашкові вапняки,  які  утворюють малопотужні  прошарки та
лінзи.  Рештки  діатомових  водоростей  утворюють  кременистий
діатомовий  мул,  який  є  основою  для  утворення  діатоміту –
пухкої органогенної гірської породи.

Хемогенні  відклади характерні  для  озер  з  високою
мінералізацією води і поширені вони в аридних та семиаридних
областях,  де  посилене  випаровування  води  призводить  до
утворення  перенасичених  розчинів  і  ропи.  В  результаті,
починається  осадження  солей.  Так  відбувається  утворення
покладів  кухонної  і  калійної  солей,  мірабіліту,  соди  та  інших
хемогенних корисних копалин.

У прісноводних озерах районів вологого клімату відбувається
накопичення  карбонатного  мулу,  з  якого  в  подальшому
утворюються лінзи та малопотужні прошарки вапняків і мергелів.
Часто зустрічаються і вапнякові конкреції. З колоїдних розчинів,
які  приносяться  ріками  або  підземними  водами,  на  дні  озер
утворюються залізисті та марганцеві конкреції (кулясті стяжіння
діаметром від 0,5-1,0 мм до 10 мм), які можуть суцільним шаром
покривати  більшу  частину  дна  озера.  В  озерах  тропічних
областей відбувається осадження оксиду алюмінію з якого згодом
утворюються боксити – руди для отримання алюмінію.

Невід’ємною  складовою  ландшафтів  районів  гумідного
клімату є болота, які займають близько 2 млн. км2 суходолу.

Болотами  називаються  ділянки  земної  поверхні,  які
характеризуються  надмірною  зволоженістю  верхніх  горизонтів
ґрунтів  та  гірських  порід,  розвитком  своєрідної  болотної
рослинності та утворенням торфів. Вони здебільшого виникають
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на місці озер, в заплавах рік та струмків, приморських низовинах,
лісових та лугових сильно зволожених западинах.

Озерні  болота утворюються  внаслідок  заростання  озера
болотною  рослинністю  з  одночасним  накопиченням  на  дні
рослинних  рештків.  Процес  заростання  розпочинається  від
берегів (рис. 5.57). До глибини 1 м переважає осока, глибше (1-2
м)  –  рогоза  та  очерет,  на  глибинах  до  4-5  м  –  водяні  лілії.  В
осінній період внаслідок відмирання рослин на дні утворюються
рослинний  мул  та  торф,  який  за  складом  відповідає  названим
вище рослинам. Утворення шару торфу сприяє обмілінню озера
та, відповідно, розширенню ділянки розростання тих або інших
рослин,  тобто  просуванню зони  заростання  до  середини  озера.
Коли зони з’єднуються, озеро перетворюється на болото.

Рис. 5.57. Схема заростання озера і утворення торфу.
1 – осоковий торф; 2 – рогозовий та очеретяний торф; 3 – сапропелевий

торф; 4 – сапропеліт.

Лісові  та лугові  болота утворюються  в  межах понижених
ділянок  посеред  лісу  або  лугу  внаслідок  постійного
перезволоження  ґрунту.  Причиною  утворення  таких  боліт  є
вимивання  (вилуговування)  надлишковою  водою  речовин,  які
сприяють  нормальному  розвитку  рослинності  та  їхнього
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відмирання. На зміну деревній рослинності в лісі та трав’яній на
лугах приходять менш вимогливі до мінеральних солей мохи –
зелений  та  сфагновий.  Мохова  дернина  насичена  водою,
перекриває  доступ  кисню  до  рослин,  які  розкладаються,  що
сприяє  торфоутворенню  і  заболочена  ділянка  таким  чином
перетворюється на болото.

Залежно  від  умов  утворення  та  розташування  виділяються
наступні типи боліт: верхові, низовинні, проміжні та приморські.

Верхові  болота утворюються  на  низьких  сідлоподібних
вододілах, поверхнях річкових терас і пологих схилах незначних
підвищень в рельєфі.  Живляться вони атмосферними опадами і
характеризуються  бідною  рослинністю,  серед  якої  переважає
сфагновий  мох.  Останній  швидше  розвивається  в  середній
частині  болота,  що  надає  його  поверхні  опуклої  форми.  Мох
швидко заростає  деревною рослинністю (сосною, модриною),  а
також вереском, журавлиною, чорницею.

Низовинні  болота приурочені  до  улоговиноподібних форм
рельєфу  і,  здебільшого,  утворюються  на  місці  озер.  Джерелом
їхнього  живлення  є  підземні  води  та  води  наземного  стоку.
Комплекс рослинності в них значно різноманітніший у порівнянні
з верховими болотами. Тут ростуть зелений мох, осока, очерет, а з
дерев найпоширеніші вільха та береза.

Проміжні  болота живляться  атмосферними  опадами  і
підземними  водами.  У  рельєфі  вони  займають  проміжне
положення між верховими та низинними.

Приморські  болота поширені  в  межах приморських  зон  з
вологим  кліматом,  де  займають  значні  за  розміром  території.
Головним  джерелом  їх  живлення  є  атмосферні  опади,  а  також
води  припливу. Рослинність  різноманітна,  здебільшого деревна,
але  з  корінням,  пристосованим  до  тривалого  перебування  під
водою. В тропічних областях такі болота заростають манграми —
деревами з корінням, яке виходить на поверхню.

Геологічна  діяльність боліт  зводиться  здебільшого  до
утворення  торфів.  Торф –  це  органогенна  (фітогенна)  гірська
порода,  яка  складається  із  рештків  рослинних  організмів,  що
повністю розклалися в болотах за відсутності кисню. Колір торфу
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змінюється  від  бурого,  сірого  до  чорного.  Вміст  мінеральних
домішок  змінюється  від  2  до  20%  сухої  маси  торфу.  Вони
визначають  зольність  торфу та  його  тип:  верховий (з  верхових
боліт)  характеризується  зольністю  2-4%,  перехідний  –  4-6%,
низинний – 6-20%. Залежно від рослинного складу розрізняють
деревний,  трав’яний  та  моховий  види  торфів.  Залягає  торф  у
вигляді лінзо- та пластоподібних тіл потужністю до 20 м і більше.
Основна  маса  торфовищ  зосереджена  в  північних  районах
Євразійського та Північноамериканського континентів.

Окрім органогенних утворень, в болотах відбувається також
формування  хемогенних відкладів.  Останні широко розвинені в
низовинних  болотах,  де  зустрічаються  в  нижній  частині
торфовищ.  Тут,  завдяки  дренуванню  пересичених  кальцієм  або
залізом  підземних  вод,  формуються  лінзи  болотного  вапна,  а
також болотної залізної руди, а в у відповідних умовах (закисне
середовище) – вівіанітові глини.

Завершуючи  коротку характеристику геологічної  діяльності
озер  та  боліт,  слід  зазначити,  що  з  першими  пов’язане
формування  таких  своєрідних корисних копалин,  як  кухонна та
калійна солі,  залізні,  марганцеві руди та  боксити,  а  також
органогенних  корисних  копалин  (сапропель,  сапрокол,
бітумінозні сланці та діатоміт). До других приурочені родовища
торфу і  кам’яного вугілля.  Все  це  свідчить  про  велике
народногосподарське  значення  озер  та  боліт  і  необхідність
вивчення закономірностей їх розвитку та формування.

Запитання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте основні генетичні типи озерних улоговин.
2. В чому полягає геологічна діяльність озер ?
3. Які гірські породи утворюються в озерах ?
4. Поясніть процес утворення болота.
5. Охарактеризуйте генетичні типи болот.
6. В чому полягає геологічна діяльність болот ?
7.  Які  гірські  породи і  корисні  копалини утворюються в  процесі

геологічної діяльності болот ?
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5.2.9. Гравітаційні процеси

Гравітаційні процеси – це процеси, які зумовлені дією сили
земного  тяжіння  і  проявляються  через  переміщення  гірських
порід  з  підвищених  ділянок  рельєфу  в  понижені.  Відповідно,
вони  проявляються  на  схилах  гір,  долин  рік,  ярів,  балок,
берегових  схилах  морів  та  озер,  на  похилому морському  дні  і
здебільшого  називаються  схиловими  процесами.  Причиною
виникнення  таких  процесів,  насамперед,  є  порушення  стійкої
рівноваги, в якій знаходяться гірські породи на поверхні Землі. Це
можливе  у  випадках  землетрусу,  додаткового  навантаження  на
породи,  вилучення  певної  маси  породи  з  підніжжя  схилу  в
результаті підмивання рікою (ерозія), морем (абразія), а також при
різноманітних  видах  діяльності  людини.  Всі  ці  фактори
спричиняють рух маси гірських порід. Слід зазначити, що такому
руху  сприяють  усі  інші  геологічні  процеси,  які  призводять  до
руйнування  зв’язків  між  мінералами  в  породі  (вивітрювання,
геологічна діяльність вітру),  а також зменшенню зчеплення між
поверхнею  схилу  та  тілом  яке  рухається  (геологічна  робота
поверхневих і підземних вод тощо).

Геологічна  робота  гравітаційних  процесів  зводиться  до
наступного:  1)  руйнування  гірських  порід  у  верхніх  частинах
схилів;  2)  переміщення  зруйнованого  матеріалу  під  дією  сил
гравітації  до  підніжжя  схилу  (основна  частина  процесу);  3)
накопичення маси гірських порід у понижених ділянках схилу та
біля  його  підніжжя.  В  результаті  цієї  роботи  утворюються
відклади, які називаються колювієм (лат. “коллювіо” – скупчення).

Колювіальні  відклади  складаються  з  різноманітних  за
складом і розміром уламків порід: брил, щебінки, алевритових і
пелітових  часток.  Для  них  характерне  слабке  сортування
матеріалу, відсутність  верствуватості  і  різка зміна потужностей.
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Сучасні  колювіальні  відклади  можуть  бути  пухкими  або  слабо
зцементованими.

Гравітаційне  переміщення  уламків  порід  може  відбуватися
дуже швидко, майже миттєво (обвали, каменепади), або сповзати
дуже  повільно.  Останнє  називається  крипом  (анг.  “крип”  –
повзти, ковзати). 

У гравітаційних процесах значна роль належить підземним
водам.  Вони  через  вилуговування  та  вимивання  окремих
мінералів  утворюють  порожнини  і  тим  самим  послаблюють
зв’язки  між  верствами  які  їх  підстелюють  і  перекривають,
змочують  поверхню  глинистих  порід,  що  робить  її  ковзкою  і
сприяє руху поверхневих мас гірських порід.

Поверхневі води також відіграють значну роль у формуванні
гравітаційних  процесів.  Вони  наповнюють  пухкі  відклади,  що
також  порушує  внутрішні  зв’язки  в  певному  масиві  і  сприяє
переміщенню порід у вигляді в’язких або рідких потоків вниз по
схилах. Як приклад можна навести рух селевих потоків і опливи.
Води океанів, морів, озер і водосховищ зумовлюють переміщення
осадків по похилому дну.

Як  випливає  з  наведеного,  в  гравітаційних  процесах  і
формуванні  колювіальних  відкладів  приймають  участь
різноманітні чинники, проте головними при цьому є сила тяжіння
і вода, тобто гравітаційний та аквальний фактори. Враховуючи
значення води при переміщенні мас гірських порід під впливом
сил  тяжіння,  гравітаційні  процеси  можна  розділити  на  чотири
категорії;  1)  власне  гравітаційні,  2)  водно-гравітаційні,  3)
гравітаційно-водні і  4) підводно-гравітаційні. Категорії,  залежно
від характеру переміщення порід поділяються на групи,  а  ті,  в
свою чергу, на типи (табл. 5.2).

Власне  гравітаційні  процеси,  як  видно  з  таблиці  5.2.,
поділяються на три групи: провальні і обвальні, що відбуваються
швидко  та  раптово,  і  крипові,  розвиток  яких  відбувається
повільно.  Однією  з  умов  формування  провальних процесів  є
наявність підземних порожнин.  Під дією сили тяжіння породи,
які перекривають ці порожнини провалюються. Безпосередньою
причиною  виникнення  провалу  можуть  бути  землетрус,  вибух,
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збільшення  навантаження  на  породи  розташовані  над
порожнинами.  Величина  зміщення,  форма  та  розміри  провалів
залежать від розмірів підземних порожнин. Внаслідок провалів на
поверхні утворюються ями, колодязі, котловини та інші від’ємні
форми  рельєфу.  Дуже  часто  провали  виникають  в  гірничих
виробках  (шахтах,  штольнях,  штреках  тощо),  особливо  тих які
перестали  експлуатуватися.  Якщо  провал  виникає  на  значних
глибинах,  то  на  поверхні  він  може  і  не  проявлятися.  При
провалах, а також вивалах характерних для підземних карстових
порожнин,  таких  як  печери,  гравітаційне  переміщення  маси
гірської  породи  відбувається  вертикально  і  дуже  швидко,
здебільшого моментально і носить катастрофічний характер.

Т
Таблиця 5.2.

Класифікація гравітаційних процесів
(за О.Ф.Якушовою, В.Ю. Хаїним, В.І. Славіним)

Категорія Група Тип

Власне
гравітаційні

Провальна Раптові провали

Обвальна
Обвали прості та складні, зсуво-

обвали, каменепади, осипи, вивали
Крипова Просадка, крип схиловий

Водно-
гравітаційні

Осувні
Осуви: брилові, блокові,

терасоподібні, циркоподібні
Гравітаційно

-водні
Осувно-потокові

Осувні потоки, опливи,
грязьокамінні потоки (селі), лахари

Підводно-
гравітаційні

Підводні обвали, підводні осуви,
каламутні потоки

Друга  група  власне  гравітаційних  процесів  –  обвальних,
розвивається  на  прямовисних  і  крутих  схилах.  Причиною  їх
виникнення  є  утворення  під  впливом  фізичного  вивітрювання
(здебільшого  при  замерзанні  води)  системи  паралельних
простяганню  обриву  тріщин,  які  поступово  розширяються  та
відокремлюють  певний  блок  породи  від  корінного  масиву.
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Одночасно цей блок зазнає незначного нахилу в бік схилу і під
впливом  дії  сили  тяжіння  поступово  продовжує
відокремлюватися аж до повного відриву від масиву. При ударі,
який  виникає  в  результаті  падіння  блоку  на  схил,  породи
подрібнюються  на  різні  за  розмірами  брили,  що  утворюють
обвальний  колювій.  Можливе  поступове  відокремлення  по
тріщинах  від  блока  окремих  брил,  що  зумовлює  виникнення
складного багатофазового обвалу.

Обвали, які спричинені землетрусами можуть бути значними
за масштабами. Так, у 1911 році на Памірі обвалилася маса порід
об’ємом 8 млрд.  т. В результаті  було перегороджене русло ріки
Мургаб, а висота греблі, яка при цьому утворилася сягала 600 м.
На Україні  подібні  обвали спостерігаються  в  Гірському Криму.
Тут  у  1894  році  обвалилася  частина  гори  Південної  Демерджі
довжиною  460  м  і  шириною 300-400  м  (рис.  5.58).  Загальний
об’єм порід, що обвалився, перевищував 7 млн. м3. Такий обвал
відноситься  до  категорії  катастрофічних.  У  результаті  було
зруйноване  розташоване  біля  підніжжя  гори  село  Демерджі.
Сьогоднішніми  свідками  потужності  обвалу  є  гігантські  брили
конгломератів, вага окремих з них досягає 2-3 тис. т. 

Рис. 5.58. Обвальний колювій біля підніжжя гори Південна Демерджі в
Кримських горах.
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До гравітаційних  явищ  відносяться  також  каменепади,  які
виникають  в  результаті  відриву  від  масиву  гірських  порід
невеликих  брил,  які  в  процесі  переміщення  по  схилу  можуть
відбивати інші брили, поступово збільшуючи їх кількість. До цієї
групи  відносяться також і  осипи,  які  утворюються  в  результаті
переміщення  по  схилу  під  впливом  сили  тяжіння  щебінки  і
дрібних уламків гірських порід.

Крипова  група власне  гравітаційного  процесу  об’єднує
явища,  пов’язані  з  повільним  переміщенням  поверхневих
дезінтегрованих  відкладів,  як  на  глибину  (глибинний  крип)  у
вигляді просідання та прогинання порід, так і вниз по схилах –
схиловий  крип.  Причиною виникнення  крипу є  ущільнення  на
глибині пухких пластичних порід (лесів або глин), утворення на
глибині  в  результаті  відтаювання  та  замерзання  води
розущільненої  речовини  (кріогенний  крип),  вилуговування
окремих  мінералів,  відкачування  підземної  води,  видобуток
нафти та газу, тощо (антропогенний крип). В результаті крипу на
поверхні виникають тарілкоподібні улоговини, а також на схилах
відслонюються  корінні  породи  з  нагромадженням  біля  їх
підніжжя колювіальних відкладів.

Водно-гравітаційні  процеси характеризуються
переміщенням  по  схилах  значних  мас  гірських  порід,  і  їх  ще
називають  зсувами.  Переміщенню можуть  підлягати  цілі  блоки
гірських  порід  і  тоді  говорять  про  блоковий  осув,  або  окремі
брили (бриловий осув). Переміщенню можуть підлягати, як маси
корінних порід зі збереженою первинною текстурою, верствуваті
тріщинуваті породи, так і пухкий елювій, або утворені раніше на
схилах  колювіальні  і  делювіальні  відклади.  Осувним  процесом
може  бути  охоплений  весь  схил,  його  частина,  або  частина
долини яру. Такі ділянки земної поверхні, де мають місце осувні
явища  називають  осувними  районами.  Вони  характеризуються
своєрідною будовою, з властивими тільки їм елементами рельєфу,
серед яких у верхній частині осувного схилу чітко виділяється,
крута увігнута до середини стінка, або стінка відриву тіла осуву,
вирівняна ділянка схилу називається ложем осуву, а переміщена
маса гірської породи – тілом осуву (рис. 5.59).
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Ложе  осуву –  це  частина  схилу  по  якій  відбувається
переміщення  відірваної  маси  гірських  порід.  Від  кута  нахилу
ложа залежить інтенсивність руху осуву. Осув порід відбувається
починаючи з нахилу ложа більше 5°, а на дні океанів, морів та
інших водоймищ цей показник знижується до 1°.

Тіло  осуву може  мати  різні  розміри  та  форму,  проте,
здебільшого,  воно  обмежується  зверху  нерівною,  горбистою
площадкою,  нахиленою в сторону схилу, а фронтальна частина
має вигляд крутого горбистого схилу похилого в напрямку руху
осуву. У випадку, коли верхня площадка характеризується рівною
поверхнею  паралельною  до  схилу,  тіло  осуву  нагадує  річкову
терасу,  а  сам  осув  називають  терасоподібним.  Здебільшого
поверхня тіла осуву в плані нагадує напівцирк, в такому випадку
говорять про циркоподібні осуви.

Рис. 5.59. Типи колювіальних тіл і будова району осуву.
1 – обвальне; 2 – блоково-осувне; 3 – терасоподібне; 4 – циркоподібне; 5 –

горби випирання; 6 – тріщини відриву; 7 – стінка відриву; 8 – провал; 9 – ложе
осуву.

Ложе  осувів,  здебільшого,  складають  глинисті  породи,  які
одночасно виконують роль водотриву, в зв’язку з чим породи, що
залягають  вище  завжди  знаходяться  у  перезволоженому  стані
завдяки  накопиченню  в  них  води.  Наявність  води  послаблює
зв’язки між ложем та породами, які на ньому залягають, що і є
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однією з причин виникнення осувів. Це дозволяє відносити осуви
до водно-гравітаційних явищ.

Тіла  осувів  у  порівнянні  з  обвальними рухаються  набагато
повільніше і характеризуються фазовими змінами швидкості руху.
Так,  наприклад,  встановлено,  що дуже поширені  в  минулому у
Гірському Криму осуви рухалися зі швидкістю 0,1-100 м за рік.
При  цьому  мали  місце  фази  швидкого  руху,  які  змінювалися
повільнішим  або  навіть  періодами  тривалого  спокою.  Окремі
частини осувного тіла також рухаються з різною швидкістю, що
зумовлює  утворення  тріщин,  внутрішніх  стінок  відриву,  а  в
блокових і брилових осувах – численних дрібних обвалів, а іноді і
цілковитого руйнування блока. Осуви, що руйнуються в процесі
руху відносять до обвально-осувного типу. Виникнення осуву та
активізація  осувного процесу можуть  бути  обумовлені  різними
причинами, що, відповідно, зумовлює формування осувів різного
типу. Так,  наприклад,  посилення тиску на верхню частину тіла
осуву  призводить  до  утворення  осувів  детрузивного
(зштовхування) типу. При розвантаженні нижньої частини схилу
шляхом  створення  порожнин,  які  послідовно  заповнюються
окремими сегментами  тіла  осуву,  утворюються  деляпсивні (які
вільно  ковзають)  осуви.  У  випадках,  коли  підмивання  схилу
обумовлене  геологічною  роботою  морських  хвиль,  осуви,  що
виникають  при  цьому,  відносять  до  абразивного типу.  При
руйнуванні  підніжжя  схилів  долин  течією  ріки  утворюються
ерозійні осуви,  а  при  землетрусах  –  сейсмогенні.  Осуви,  які
спричинені  діяльністю  людини  називаються  штучними,  або
антропогенними.

За  розмірами  та  об’ємами  тіла  осувів  бувають  самими
різноманітними, від перших метрів довжиною і об’ємом в перші
десятки м3 маси гірських порід, до перших кілометрів і об’ємом в
сотні млн. м3. Так, наприклад, на північному схилі Кавказьких гір,
у  Дагестані  утворився  осув  довжиною  2  км  і  об’ємом  маси
гірських порід більше 200 млн. м3. На Україні значні за розмірами
осуви характерні  для районів Карпат і  Гірського Криму. Дрібні
осуви  найчастіше  розвиваються  на  схилах  ярів  та  балок  і
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більшість  з  них належать  до  антропогенних,  тобто зумовлених
діяльністю людини.

Гравітаційно-водні  процеси –  це  гравітаційні  явища  в
формуванні  яких  суттєва  роль  належить  як  підземним,  так  і
поверхневим  (атмосферним)  водам.  Твердий  дезінтегрований
(подрібнений) матеріал при цьому процесі переміщується з місця
первинного залягання не шляхом обвалювання або ковзання, як
при  попередніх  процесах,  а  своєрідним  плином  “твердого”
потоку.  Серед  гравітаційних  явищ  даної  категорії  виділяють
наступні  типи:  осувні  потоки,  опливи,  селеві  грязьокам’янні
потоки,  потоки  вулканогенних  порід  (лахари)  та  інші.
Здебільшого явища цієї категорії найбільш активно проявляються
в періоди танення снігів або сильних дощів. У даному випадку
гірські породи просякнуті водою в результаті чого порушуються
зв’язки  між  окремими  частками  та  зернами  породи,  вони
розріджуються і набувають здатності текти. Так виникають осувні
потоки, які здебільшого поширені вздовж долин рік та струмків.

В  осувних  потоках  маса  гірських  порід  втрачає  первинну
текстуру в зв’язку з чим після відкладення та висихання колювій
являє собою накопичення окремих грудок ґрунту з включеннями
незначних за розмірами фрагментів тіла осуву в якому збереглась
первинна  текстура  породи.  Поверхня  осувного  потоку  завжди
горбиста,  а  форма  тіла  еліпсоподібна  або  сильно  видовжена  і
нагадує  тіло  долинного  гірського  льодовика  за  що  іноді  їх
називають глетчерними осувами. У нижній частині при виході з
долини такий осув  віялоподібно розширюється і  нагадує  конус
виносу.

Опливами називають невеликі за розмірами та віддалені на
незначні відстані від місця їх зародження грязьові потоки. Вони
нагадують селі, але значно менші за масштабами.

Селеві потоки (араб. “сель” – бурхливий потік), які в Альпах
ще  називають  мурами,  також належать  до  гравітаційно-водних
явищ.  У  їх  формуванні  та  розвитку  основна  роль  належить
дощовим,  зливовим  та  річковим  водам,  і  в  меншій  мірі  –
підземним. Проте, гравітаційні сили, як фактор виникнення селів,
є невід’ємною складовою процесу селеутворення.

262



Геодинамічні процеси

Залежно від розмірів уламкового матеріалу, що переноситься
селевими потоками, серед них розрізняють грязьокам’янні, в яких
вміст  крупних  і  дрібних  уламків  знаходяться  приблизно  в
однаковому співвідношенні;  водно-кам’янні, в яких переважають
великі уламки порід валунної та брилової розмірності (рис. 5.59);
і  грязьові  потоки, представлений  сумішшю води  та  глинистого
матеріалу, а великі уламки зустрічаються дуже рідко.

Кінцевим продуктом селевих потоків є селевий колювій, який
являє  собою  нагромадження  невідсортованого  різноуламкового
матеріалу  з  переважанням  в  одних  випадках  валунів,  брил,
щебінки,  а  в  інших  –  глини  або  піску.  Грубий  колювій,  що
розташований  в  гирловій  частині  струмка,  по  якому  рухався
селевий  потік,  може  піддаватися  вторинному  сортуванню
матеріалу  шляхом  вимивання  з  нього  водами  струмка  дрібних
частинок і їх перевідкладення нижче за течією.

Селеві потоки в умовах континентального клімату виникають
здебільшого під час або після сильних зливових дощів. Селевий
колювій  накопичується  здебільшого  в  передгірських  районах  і
міжгірських западинах, де складає потужні (до десятків і сотень
метрів)  товщі,  представлені  пухкими  грубоуламковими
відкладами.  Найчастіше  місцем  зародження  селевих  потоків  є
гірські  області.  Вони  поширені  на  Кавказі,  в  Середній  і
Центральній  Азії,  а  в  межах  території  України  селеві  потоки
поширені в Карпатах і Гірському Криму.

Селеві  потоки  справедливо  відносять  до  класу  природних
надзвичайних ситуацій,  тому що вони наносять велику шкоду і
нерідко призводять   не  тільки  до  значних  матеріальних,  але  й
людських втрат. Так, у 1921 році селевий потік, який затопив і
зруйнував  частину  міста  Алма-Ати  в  Казахстані  сприничив
загибель декількох сотень людей. У 1940 р. селевий потік, який
пройшов  по  долині  р.  Баксан  на  Північному  Кавказі  виніс  в
підніжжя гір близько 3 млн.  м3 твердого матеріалу серед якого
була велика кількість брил розміром більше 1 м3. На Памірі сель,
маса якого складала сотні кубічних метрів глинистого матеріалу,
валунів  і  інших  уламків  гірських  порід  за  декілька  хвилин
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перекрив  русло  гірської  ріки  і  “збудував”  греблю,  вище  якої
впродовж трьох діб утворилося озеро довжиною більше 2,5 км.

Грязьокам’янні потоки, подібні до селевих, виникають також
і на схилах діючих вулканів. Вони спричинені зливовими дощами
або талими водами, які формуються після виверження. Ці потоки
води захоплюють пухкі вулканічні породи, якими складені схили
вулканів  і  переносять  їх  до  підніжжя.  Такі  вулканічні
грязьокам’янні потоки називаються лахарами.

Підводно-гравітаційні процеси відбуваються на дні океанів,
морів  та  інших  водоймищ.  Найпоширенішими  серед  них  є
підводні осуви. Вони виникають на відносно крутих схилах, коли
осадки починають осуватися  під впливом власної  ваги,  або під
впливом навантаження спричиненого тілом осуву, яке спускається
в океан, море, озеро, інше водоймище з берега. Такі осуви можуть
охоплювати  весь  схил,  або  переміщуватися  по  підводних
каньйонах,  улоговинах  і  інших  локальних  пониженнях  на  дні.
Причиною виникнення желеподібних каламутних потоків на дні
морів та  океанів,  які  переміщують  значну кількість  уламкового
матеріалу в завішеному стані, можуть бути також і підводні течії.
При  акумуляції  матеріалу  перенесеного каламутними  потоками
формуються  своєрідні  відклади,  які  називаються  турбідітами.
Вони  складені  рівновеликими  уламками  гірських  порід
принесених з суходолу, або тих, що утворилися безпосередньо у
водоймищі, зцементованих глинистим матеріалом. Такі відклади
здебільшого нагромаджуються біля підніжжя материкового схилу,
або на дні глибоководних западин.

Вище  вже  зазначалось,  що  гравітаційні  явища  наносять
людині  велику  шкоду.  Вони  виникають  несподівано,  раптово  і
здебільшого  носять  миттєвий  характер  (наприклад  обвали)  що
призводить  до  катастроф,  які  передбачити  дуже  важко.  Тільки
детальне вивчення та тривале спостереження за динамікою всіх
факторів, які обумовлюють гравітаційні процеси, можуть сприяти
їх  попередженню.  Провісниками  виникнення  обвально-осувних
явищ можуть бути тріщини на схилах і їх швидке розширення, а
спостереження за  режимом поверхневих і,  особливо,  підземних
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вод  дає  можливість  передбачити  розвиток  гравітаційно-водних
процесів (осувів, селів тощо).

Конкретні  заходи  по  боротьбі  з  осувами  зводяться  до
наступного:  потенційні  осувні  схили  слід  закріпляти  шляхом
засадження  чагарниками  і  деревами  з  добре  розвиненою
кореневою системою, або проводити штучне терасування схилів;
біля  підніжжя  схилів  які  зазнають  осування  споруджуються
підпірні  стінки;  поверхневі  води  слід  відводити  зі  схилів
спеціальними жолобами, а підземні  – перехоплювати у верхній
частині  схилу  канавами;  вздовж  річкових,  озерних  і  морських
берегів  споруджуються  захисні  споруди  з  метою  запобігти
руйнуванню берегів  хвилями та  їх  підмивання;  при проведенні
земляних робіт необхідно уникати можливого підрізання схилів і
створення  на  їх  поверхню  додаткового  навантаження  через
спорудження будівель, або насипів.

Важче  боротися  з  селевими  потоками,  через  те,  що  сель
формується  з  твердого  пухкого  матеріалу,  який  зноситься
поверхневими водами зі значних за площею територій. З метою
запобігання  його  знесення  необхідно  закріпляти  цей  матеріал
засаджуючи схили рослинністю, будувати невеликі загороджуючі
споруди, які б перешкоджали переміщенню елювію, делювію або
колювію з місця їх залягання. Поперек русла, по якому можливий
рух  селевого  потоку,  споруджують  греблі,  щоб  уповільнювати
швидкість  руху  селю  та  затримувати  твердий  матеріал,  який
переноситься потоком.

Запитання для самоперевірки
1.  Охарактеризуйте  основні  фактори  виникнення  гравітаційних

процесів.
2. Дайте характеристику типам гравітаційних процесів.
3. Що таке колювій ?
4. Охарактеризуйте класифікацію гравітаційних процесів.
5. Що таке крип ?
6. Охарактеризуйте власне гравітаційні процеси.
7. Охарактеризуйте водно-гравітаційні процеси.
8. Охарактеризуйте гравітаційно-водні процеси.
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9.  Розкрийте суть практичного значення вивчення гравітаційних
процесів.

10.  Де  в  межах  території  України  можливе  проявлення
гравітаційних процесів ?

5.2.10. Геологічна діяльність морів і океанів

Сукупність  водних просторів океанів  і  морів,  які  займають
361 млн.  км2 або  70,8% поверхні  Землі,  називається  Світовим
океаном.  Він  об’єднує  чотири  океани:  Тихий,  Індійський,
Атлантичний  та  Північний  Льодовитий,  а  також  окраїнні  і
внутрішньоконтинентальні моря.

Окраїнні  моря –  це  моря,  які  характеризуються  вільним
зв’язком  з  океаном  і,  в  ряді  випадків,  відокремлені  від  них
ланцюгом  островів  або  півостровів.  До  морів  такого  типу
належать:  Берингове,  Охотське,  Японське,  Східно-Китайське,
Південно-Китайське, Карибське та інші.

До  недавнього  часу  вважалося,  що  дно  океанів
характеризується  відносно  спокійним  рельєфом,  а  певні
геоморфологічні  елементи  поступово  змінюють  один  одного  в
міру  віддалення  від  материка.  Проте,  як  показали  результати
фундаментального  вивчення  океанів  та  морів,  рельєф  дна
останніх характеризується надзвичайною складністю, так само як
і  рельєф  материків,  тут  поширені  позитивні  форми  рельєфу,
западини і відносно спокійні ділянки, які нагадують рівнини.

У  рельєфі  дна  океанів  виділяються  наступні  планетарні
форми:  підводні  окраїни  материків,  ложе  океану,  глибоководні
жолоби  та  серединно-океанічні  хребти.  До  складу  підводних
окраїн  материків  входять:  шельф,  материковий,  або
континентальний, схил та материкове підніжжя (рис. 5.60).
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Шельф являє собою підводну, нахилену в бік океану рівнину,
яка безпосередньо прилягає до суходолу. Зі  сторони океану він
обмежується чітко вираженою бровкою. Середня глибина області
шельфу становить 200 м, а бровка здебільшого розташовується на
глибинах 100-130-200 м і  дуже  рідко занурюється  до 300 м та
більше.

Материковий,  або  континентальний  схил являє  собою
відносно крутий уступ, який простягається від бровки шельфу до
глибини 2,0-2,5 км, а місцями і до 3,0 км. Нахил його поверхні
становить 3-5,  а  в  окремих випадках досягає 25 і  навіть 40.
Сама  поверхня  схилу  розчленована  підводними  каньйонами.
Деякі з них досягають довжини 50-60 км, при ширині 2-5 км і за
межі схилу не виходять, проте відомі каньйони, які тягнуться на
сотні  кілометрів,  перетинають  материковий  схил  і  досягають
глибин 3500 м та  більше.  Деякі  з  них простежуються  в  межах
зони  шельфу  і  є  підводним  продовженням  річкових  долин,
континентів.

Материкове,  або  континентальне,  підніжжя –  це  полога
хвиляста рівнина, яка з’єднує материковий схил з ложем океану.
Його  ширина  змінюється  від  декількох  десятків  до  сотень
кілометрів,  а  глибина  не  перевищує  2-3,5  км.  Характерною
особливістю зони підніжжя є значна потужність осадків.
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Рис. 5.60. Схема Атлантичної підводної окраїни Північної Америки

Такий перехід від континенту до океану, де чітко виражені
послідовно  розташовані  зона  шельфу,  материковий  схил  та
материкове підніжжя називається  атлантичним, або пасивним.
Він  типовий  для  північної  та  південної  Атлантики,  Північного
Льодовитого океану і значної частини Індійського.

Ложе Світового  океану  представлене  здебільшого
положистими,  або  горбистими  рівнинами,  розташованими  на
глибині  3,5-6,0  км.  Вони  ускладнені  серединно-океанічними
хребтами  та  іншими  підвищеннями.  Серед  останніх  широким
розвитком  користуються  різноманітні  вулканічні  споруди,  як
підводні,  так  і  такі,  що  виступають  на  поверхні  у  вигляді
островів.  Це конусоподібні вулкани з гострими вершинами, або
склепінчастої  та  щитоподібної  форми  апарати,  які  здебільшого
утворюють гірські ланцюги в межах яких спостерігаються також
валоподібні  підняття,  на  яких  розташовуються  плосковерхі
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підводні гори, що називаються  гайотами, і які також відносять
до вулканічних утворень.

Між хребтами та різноманітними підвищеннями знаходяться
улоговини, які складають основну частину ложа Світового океа-
ну.  Залежно  від  характеру  будови  поверхні  дна  океанічні
улоговини  діляться  на  два  типи:  плоскі  абісальні  рівнини,  та
горбисті  абісальні  рівнини.  Перші  являють  собою  рівнинні
простори  з  незначним  нахилом,  другі  –  характеризуються
наявністю  склепінчастих  підвищень  висотою  100-300  м  при
ширині від 1 до 10 км. Плоскі рівнини здебільшого поширені в
межах Атлантичного океану, а горбисті характерні для Тихого.

Невід’ємною складовою ложа океанів є  глибоководні жоло-
би (западини),  які  характеризуються  найбільшою  глибиною  та
знаходяться  здебільшого  на  краю  океанів,  простягаючись
паралельно береговим гірським хребтам, або зовнішнім частинам
острівних  дуг.  Найбільше  глибоководні  жолоби  поширені  в
Тихому океані. Саме вздовж острівних дуг північної та західної
частин  останнього  простягаються  такі  відомі  жолоби,  як
Алеутський  (глибина  7822  м),  Курило-Камчатський  (10542  м),
Японський (8412 м), Ідзу-Бонінський (9810 м), Волкань (9156 м),
Маріанський (11022 м),  Яп (8527 м),  Палау (8527 м)  та  багато
інших.
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У  Атлантичному  океані  глибоководні  жолоби  поширені  в
значно  меншій  мірі.  Тут
відомі  такі  жолоби,  як
Пуерто-Ріко (8385 м), Бартлет
(7119  м),  Південносандвічів
(8264 м). В Індійському океані
найбільшим є Яванський, або
Великий  Зондський  жолоб
глибиною 7450 м.

Глибоководні жолоби – це
відносно вузькі  западини, які
характеризуються
асиметричним  поперечним
профілем.  Схили,  що
примикають до острівних дуг
круті,  а  протилежні  –  більш
пологі.  Вони  ускладнені
уступами  і  мають
східчастоподібну поверхню.

Наявність  глибоководних
жолобів  ускладнює  перехід
від  континенту до  океану,  де
підводні  окраїни  змінюються
глибоководними  западинами
окраїнних  морів,  за  якими
розташовуються  дуги
островів,  далі  глибоководні
жолоби і вже тільки після них
–  ложе  океану  (рис.  5.61).
Такий  тип  переходу  від
континенту  до  океану
називається тихоокеанським.

Важливими  позитивними
формами  рельєфу  дна  всіх
океанів  є  серединно-
океанічні  хребти, які

Рис.  5.61.  Схема  перехідної  зони
тихоокеанського  типу  в  районі
Охотського  та  Японського  морів (за
Г.П. Горшковим і О.Ф. Якушовою).

1 – шельф; 2 – материковий схил та
підніжжя;  3  –  дно  глибоководних
котловин окраїнних морів; 4 – внутрішні
підняття  в  глибоководних  морських
котловинах;  5  –  острівні  дуги;  6  –
глибоководні жолоби; 7 – ложе океану.
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утворюють  єдину планетарну систему, протяжністю близько 60
тис.  км  (рис.  5.62).  У  Атлантичному  океані  чітко  виражений
Серединно-Атлантичний  хребет  меридіонального  простягання,
який на півдні  різко повертає  на північний схід і  переходить в
Африкано-Антарктичний.  Останній,  в  свою  чергу,  змінюється
Західно-Індійським.  Від  острова  Родрігес  у  південно-східному
напрямку  простягається  Центрально-Індійський  хребет,  який
переходить  в  Австрало-Антарктичний.  Східніше  простягається
Південно-Тихоокеанський хребет, який далі на північ змінюється
Східно-Тихоокеанським. В межах Північного Льодовитого океану
також є хребти та окремі підвищення, серед яких найбільш чітко
вираженими є хребти Ломоносова та Мендєлєєва.

Рис. 5.62. Планетарна система серединно-океанічних хребтів.
Осі  хребтів  показані  жирними  лініями;  пунктирні  лінії  –  трансформні

розломи.

На  вершинах  хребтів,  вздовж  їх  осьових  частин
простягаються долиноподібні пониження, обмежені глибинними
розломами,  які  називаються  рифтовими  долинами,  або
рифтами (англ.  “рифт”  –  розколина,  ущелина).  Дно  рифтів
опущено  на  глибину  3,5-4,0  км,  а  гребені,  які  розташовані  по
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обидві  сторони  рифтів  знаходяться  на  глибинах  1,5-2,0  км,  і
січуться численними поперечними розломами з вертикальними і
горизонтальними зміщеннями. Амплітуди перших становлять 3,5-
4,0 км (рис. 5.63), а других досягають перших сотень кілометрів
(рис. 5.62).

Рис.  5.63.  Профіль  через Серединно-Атлантичний хребет в  північній
частині Атлантики (за Дж. Ферхугеном).

Усі  серединно-океанічні  хребти  характеризуються
інтенсивною  сейсмічністю,  високим  тепловим  потоком  та
вулканізмом.

Окраїнні  і  внутрішньоконтинентальні  моря,  залежно  від
характеру  будови  їх  дна  М.М.Страхов  розділяв  на  плоскі та
котловинні.  До  групи  плоских  морів  цей  дослідник  відносив
моря,  які  утворилися  внаслідок  опускання  під  воду  ділянок
суходолу та глибина яких загалом не перевищує глибини шельфу
і тільки на локальних ділянках досягає 300-500 м. Такі моря ще
називають  епіконтинентальними (грец.  “епі”  –  на),  тобто
такими,  що  утворилися  на  континенті.  До  плоских  морів
відносяться: Баренцове, Карське, Біле, Північне, Азовське та інші.

Котловинні  моря  значно  глибші  в  порівнянні  з  плоскими
(2000-3500  м).  У  їх  рельєфі  присутні  всі  основні  елементи
характерні для океанів – область шельфу, континентальний схил,
глибоководні улоговини та різноманітні підвищення. Здебільшого
такі  моря  облямовані  гірськими  пасмами.  Прикладом
котловинних морів можуть бути Берингове, Охотське, Японське,
Південно-Китайське, Чорне та інші.

Однією  з  особливостей  Світового  океану  є  солоність та
своєрідний хімічний склад води, що відрізняє її від поверхневих і
підземних вод континентів.
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Солоність морської води – це сумарний вміст розчинених в
ній  мінеральних  солей  і  визначається  вона,  здебільшого  в
проміллях (тисячних долях вагових одиниць), які  позначаються
значком  ‰  або  у  вагових  відсотках.  Середня  солоність  води
океану становить 35‰ , або 3,5 % (35 г/л). Суттєві відхилення від
зазначеної величини, які фіксуються в окремих районах, пов’язані
з  кліматичною  зональністю,  що  впливає  на  інтенсивність
випаровування  води  в  областях  з  сухим  кліматом,  та  кількість
прісної  води,  яка  приноситься  ріками  у  вологих  кліматичних
областях.  Граничні  значення  солоності  океанічної  води
становлять  32  та  37‰.  Здебільшого вона  змінюється  від 34 до
37‰.  В  широких  межах  змінюється  солоність
внутрішньоконтинентальних  морів.  Так,  наприклад,  у
Середземному  морі  вона  становить  35-39‰,  у  Червоному  –
збільшується  до  41-43‰,  а  в  морях  гумідних  кліматичних
областей значно поступається середній величині. Так, наприклад,
у Чорному морі рівень солоності  змінюється від 18 до 22‰, у
Каспійському  він  становить  12-15‰,  а  в  Азовському  не
перевищує 12‰.

Хімічний склад океанічної та морської води представлений
майже всіма хімічними елементами періодичної  системи,  проте
визначають його лише деякі з них (табл. 5.3).

Таблиця 5.3
Іонний склад морської води при солоності рівній 35‰

(за О.К. Леонтьєвим)

Катіони
Кількість

, г/кг
Еквівален

т, %
Аніони

Кількість,
г/кг

Еквівалент,
%

Na+ 10,7596 38,64 Cl- 19,3529 45,06
Mg2+ 1,2965 8,81 SO2-

4 2,7124 4,66
Ca2+ 0,4119 1,69 HCO-

3 0,1412 0,20
K+ 0,3991 0,84 Br- 0,0674 0,07
Sr2+ 0,0078 0,01

З наведеної таблиці видно, що морська вода характеризується
наступними  співвідношеннями  іонів:  Cl-,  SO2-

4,  HCO3 та  Na+,
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Mg2+,  Ca2+.  Разом  з  тим,  це  вказує  на  те,  що  в  ній  різко
переважають хлориди і, в першу чергу, NaCl, вміст якого складає
близько 78%, більше 9% припадає на долю MgCl2, 2% належить
KСl.  На  другому  місці  знаходяться  сульфати  –  МgSO4  (більше
6,5%), СаSО4 (близько 3,5%), а на гідрокарбонати та інші сполуки
припадає менше 1%.

Води  Світового  океану  характеризуються  своєрідним
газовим  режимом, зумовленим  розчиненими  різноманітними
газами. Найпоширенішими серед них є
кисень  і  діоксид  вуглецю.  Джерелом
кисню є атмосфера та зелені водорості.
Проте,  головне  значення  у  збагаченні
води  киснем  належить  глобальній
океанічній  циркуляції  в  процесі  якої
багаті  киснем  маси  холодної  води
високих широт надходять до екватора в
придонному шарі.

Діоксид  вуглецю знаходиться  в
морській воді  частково в розчиненому,
вільному  стані,  а  частково  в  хімічно
зв’язаній  формі  бікарбонатів.  Відомо,
що  розчинність  СО2 у  морській  воді
зростає  зі  зниженням  температури,  в
зв’язку з чим холодні води Арктики та
високих широт загалом містять більше
діоксиду вуглецю в порівнянні з водами
приекваторіальних  широт.  Значним
вмістом СО2 характеризуються також і
природні  води  на  глибинах  4000-5000
м. Основними джерелами цього газу є
атмосфера,  процеси  життєдіяльності
рослин,  а  також  вулканічні  та
поствулканічні явища.

Деякі  морські  басейни  характеризуються  аномальним
газовим  режимом.  Так,  наприклад,  Чорне  море,  де  за  даними
М.М.Страхова  на  глибинах  150-170  м  вода  значно  обділена

Рис.  5.64.  Схема
сірководневого
забруднення Чорного моря
(за М.М. Страховим).

І  –  киснева зона;  ІІ  –
сірководнева зона.
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киснем і,  разом з  тим,  містить сірководень,  вміст  якого значно
збільшується  в  придонній  частині  (рис.  5.64)  при  відсутності
істотної вертикальної циркуляції. Сірководневе забруднення води
починається  з  глибини  приблизно  200  м  і  поступово  зростає,
досягаючи  в  придонній  частині  5-6  см3/л,  а  джерелом  H2S  є
сульфатвмісні бактерії, які в процесі життєдяльності відновлюють
сульфати  морської  води  до  сірководню.  Подібні  випадки
сірководневого забруднення спостерігаються також і в норвезьких
фіордах.

Особливе  значення  в  різноманітті  хімічних,  геологічних  та
інших  процесів,  які  відбуваються  в  акваторії  Світового  океану
належить  температурному  режиму останнього.  Температура
поверхневих вод морів та океанів тісно пов’язана з кліматичною
зональністю.  Середньорічна  температура  у  високих  широтах
змінюється від 0 до 1,8-2,0 С і досягає максимального значення
25-28  С  (31  С)  поблизу  термічного  екватора.  Разом  з  тим,
температура  води змінюється також і  з  глибиною,  досягаючи в
придонних  частинах  2-3  С,  а  в  приполярних  областях
понижується навіть до від’ємних значень – -1-2 С.

Мінливими,  відповідно,  є  тиск  і  густина морської  води.
Гідростатичний  тиск  в  океанах  та  морях  відповідає  вазі  товщі
води  і  максимальних  значень  він  досягає  в  глибоководних
западинах та улоговинах ложа Світового океану (0,8-1,1 ГПа, у
відповідності з глибинами). Густина морської води в середньому
становить 1,025 г/см3, у холодних полярних водах вона зростає до
1,028,  а  в  теплих  тропічних  зменшується  до  1,022  г/см3.
Причиною таких  коливань  густини води є,  відповідно,  зміни її
солоності, температури та тиску.

Невідємною складовою морів  і  океанів  є  органічний світ,
розвиток  якого  тісно  пов’язаний  з  планетарними  формами
рельєфу дна, де виділяються зони, кожна з яких характеризується
певною  фауною  та  флорою,  а  також  особливостями
осадконакопичення.  В  межах  Світового  океану  виділяється
чотири  таких  зони  (рис.  5.65).  Перша,  прибережна,  або
літоральна (лат.  “літораліс” – берег)  підлягає  інтенсивній  дії
хвиль та припливно-відпливних явищ. Вона характеризується не
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надто  сприятливими  умовами  для  розвитку  життя  і  тому  тут
зустрічаються  здебільшого каменеточці,  які  прикріплюються до
дна або великих уламків гірських порід.

Друга зона називається субліторальною, або неритовою (від
назви молюсків, які тут проживають – “неріта”). Вона займає ту
частину області  шельфу, де створюються сприятливі  умови для
розвитку численних видів морських організмів.

Третя  зона  –  батіальна (грецьк.  “батіс”  –  глибокий),
співпадає  з  континентальним  схилом  та  його  підніжжям.
Відповідно зі збільшенням глибини та відсутністю світла суттєво
погіршуються і умови життя на дні, в зв’язку з цим, в осадках тут
присутні,  переважно,  черепашки  організмів,  які  жили  в
поверхневих шарах води океану.

Четверта  зона,  яка
дістала  назву  абісальна
(грецьк.  “абісос”  –
бездонний;  глибоководний),
співпадає  з  ложем
Світового  океану  та
субабісальна,  що
відповідає  глибоководним
жолобам.  Завдяки  низьким
температурам  в придонних
шарах  води,  на  цих
глибинах  відсутні  умови
для розвитку рослинності і
там  існують  лише
високоспеціалізовані
організми,  які  не

потребують рослинної їжі. Виключенням є райони виходів на дні
термальних  вод.  Прикладом  цього  можуть  бути  численні
організми,  виявлені  на  глибинах  2,5  км  у  зоні  рифтів  Східно-
Тихоокеанського підняття, де виходять гарячі струмені води, що
утворюють  гідротермальні  поля,  навколо  яких  буяє  життя.  Тут
живуть велетенські двостулкові молюски, краби, актинії, губки та
інші представники морської фауни.

Рис. 5.65. Зони відкладення морських
осадків і їх співвідношення з елементами
рельєфу дна Світового океану.

Зони:  I –  латеральна;  II –
сублатеральна;  III –  батіальна;  IV –
абісальна.

Елементи рельєфу: 1 – континент; 2 –
шельф;  3  –  континентальний  схил;  4  –
океанічне ложе; 5 – глибоководні западини.
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Температурний  режим  і  солоність  мають  також  значний
вплив  на  розвиток  органічного  життя морів  і  океанів.
Встановлено, що в екваторіальних морях живе приблизно в 100
разів  більше видів  організмів  у  порівнянні  з  північними (моря
Малайського архіпелагу 40 000 видів, море Лаптєвих – близько
400).  Прикладом  для  пояснення  впливу солоності  на  розвиток
органічного  життя  може  бути  співставлення  трьох  морських
басейнів,  з’єднаних  протоками,  що  суттєво  відрізняються  за
солоністю  –  це  Середземне  море,  в  якому  живе  7000  видів
організмів, Чорне – 1200 видів і Азовське – в якому їх кількість не
перевищує 100.

За умовами заселення та способом життя морські організми
діляться на три основні групи – планктон, нектон та бентос. З них
найбільше значення для осадконакопичення мають  планктон та
бентос.

Планктонні  організми (грецьк.  “планктон”  –  ті,  що
блукають)  заселяють  верхній  шар  води  в  пелагічній  зоні  на
глибинах  100-200  м.  Вони  не  пристосовані  до  самостійного
пересування  і  знаходяться  в  завішеному  стані.  Серед  них
розрізняють:  1)  фітопланктон (грецьк.  “фітос”  –  рослини)  –
рослинні  організми,  до  яких  відносяться  діатомові  водорості  з
кременистим панциром, які особливо інтенсивно розвиваються в
холодних  водах  високих  широт,  а  також  мікроскопічні
одноклітинні водорості з вапняковим панциром – коколітофориди,
що  заселяють  теплі  моря;  2)  зоопланктон (грецьк.  “зоон”  –
тварина),  до  якого  відносяться  найпростіші  одноклітинні
організми  типовими  представниками  яких  є  форамініфери  з
вапняковою  черепашкою  та  радіолярії,  які  мають  кременистим
скелетом. До зоопланктону відносяться також птероподи (морські
метелики) з вапняковою черепашкою.

Нектонні організми (грецьк.  “нектон” – ті, що плавають)
об’єднують велику групу тварин, які вільно плавають – це риби,
головоногі молюски, морські ссавці та інші.

Бентосні організми (грецьк. “бентос” – глибина) за умовами
пересування  діляться  на  дві  групи:  1)  бентос  рухомий,  який
об’єднує  організми,  що  живуть  на  невеликих  глибинах  дна
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субліторальної  зони  (молюски,  морські  їжаки,  морські  зірки,
хробаки  та  інші);  2)  бентос  прикріплений –  нерухомий.  Слід
відмітити,  що такий  бентос  має  велике  значення  в  формуванні
органогенних гірських порід. Особливо важливу роль при цьому
відіграють колоніальні корали, вапнисті водорості,  моховатки та
інші  організми,  які  утворюють  спільноти  (скупчення),  що
називаються  біоценозом.  Найбільше  вони  розвинені  в  області
шельфу,  на  глибинах  від  перших  метрів  до  50-80  м.  Окрім
зазначених  морських  організмів  слід  також  згадати  значну
кількість  бактерій,  які  мають  значний  вплив  на  формування
фізико-хімічних  умов  водного  середовища  і  утворення  нових
сполук, виступаючи в ролі певних каталізаторів реакцій, особливо
при перетворенні осадків на гірські породи.

Значною мірою поширення організмів у морях та океанах, а
також  характер  осадконакопичення  залежать  від  динаміки
океаносфери.

Вся  товща  води  Світового  океану  знаходиться  в
безперервному русі. Розрізняють хвильові рухи води, припливно-
відпливні, поверхневі і глибинні течії та цунамі.

Хвильові рухи виникають в
результаті  тертя  вітру  до
поверхні води. Зародками хвиль
є  дрібні  брижі.  Підсилення
вітру  спричиняє  переміщення
води  по  замкнутих  або  майже
замкнутих  орбітах,  які  мають
найбільші  розміри  поблизу
поверхні,  зменшуються  з
глибиною  і  змінюються  за
формою в межах мілководдя, де
кругові  рухи  по  колу
переходять  в  еліпсоїдальні.  У
відкритому  морі  хвилі  мають
коливальний  характер,  при

якому більша  частина  води  не  підлягає  поступальному  руху  в
горизонтальному  напрямку.  Біля  берегів  або  на  мілководді

Рис.  5.66.  Характеристика
хвиль.

1 – профіль хвилі (l – довжина, h
– висота); 2 – характер орбіти хвилі у
відкритому морі; 3 – характер орбіти
хвилі на мілководді.
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коливальна  хвиля  перетворюється  на  поступальну.  Остання  з
певною силою обрушується на крутий берег, руйнуючи його, або
затоплює низовинне узбережжя на десятки метрів. Вітрові хвилі
характеризуються  наявністю гребеня та  улоговини,  що розділяє
сусідні гребені. До елементів хвиль відносяться: 1) висота хвилі,
яка  відповідає  величині  перевищення  гребеня  над  улоговиною
(висота океанських хвиль змінюється в межах 3-6 м, досягаючи в
періоди штормів до 10-18 і більше метрів); 2) довжина хвилі, яка
дорівнює відстані  між двома гребенями,  або улоговинами (рис.
5.66) та залежить від сили вітру (при сильних штормових вітрах
довжина хвиль змінюється від 50-60 до 200 м); 3) період хвиль –
це час, за який хвиля проходить між суміжними гребенями або
улоговинами (період складає здебільшого від декількох секунд до
18-20  сек);  4)  швидкість  хвилі,  яка  безпосередньо  зв’язана  з
періодом,  з  глибиною  зменшується  (хвилі  з  періодом  6  сек
рухаються зі швидкістю 9-10 м/сек, а з періодом 18-20 сек – 25-30
м/сек).

Припливно-відпливні
рухи  води  –  це  періодичне
піднімання  та  опускання
рівня води в океанах і морях,
спричинене  силами
притягання Місяця та Сонця.
Відповідно,  вони  залежать
від  характеру  розташування
Землі  та  згаданих космічних
тіл.  Найвищі  припливи
спостерігаються, коли Земля,
Місяць  і  Сонце  знаходяться
на одній лінії, тобто в сизигії
(грецк.  “сизигіа”  –
поєднання),  і  їх  притягання
носить направлений характер
(рис.  5.67,а).  Припливи
найменшої висоти виникають
в квадратурі,  коли Місяць та

Рис.  5.67.  Схема  виникнення
припливів і відпливів.

1 – сонячний приплив; 2 – місячний
приплив;  С  –  Сонце;  М  –  Місяць;  З  –
Земля;  а  –  розташування  Землі,  Місяця
та Сонця  в сизигії (на одній прямій); б –
в квадратурі.
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Сонце утворюють з Землею прямий кут і притягання, спричинені
ними протидіють (рис. 5.67,б).

Висота  припливів  не  перевищує  перших  метрів,  але  ця
величина значно збільшується в межах вузьких заток, притоках та
гирлах  рік,  де  вона  досягає  10-12  м.  При  цьому,  відповідно,
збільшується  і  швидкість  течій.  Припливно-відпливні  рухи
охоплюють всю товщу води, в зв’язку з чим це явище є одним з
найважливіших  факторів  у  динаміці  осадконакопичення,
особливо  в  межах  шельфу.  Разом  з  тим,  припливні  течії
розмивають дно, частково переносять та перемішують осадовий
матеріал, тощо. 

У Світовому океані існують складні приповерхневі постійні
системи циркуляції  вод,  зумовлені  панівними вітрами,  різною
густиною води, яка, в свою чергу, залежить від температури та
солоності,  а  також  відцентровою  силою  обертання  Землі.  Такі
течії  мають  великий  вплив  на  перенесення  завислого  та
розчиненого  матеріалу,  що  позначається  на  процесах
осадконакопичення.  Окрім цього,  в океанах у високих широтах
існують  також  і  глибинні  течії.  Холодні  арктичні  води,  які
характеризуються великою густиною опускаються на глибину і,
набувши певної швидкості  (35 см/сек),  рухаються в південному
напрямку, а холодні антарктичні води у вигляді  придонної течії
рухаються  на  північ,  досягаючи  екватора.  Разом  з  тим,  в
океаносфері  відбувається  і  конвективне  переміщення  води.
Складна система циркуляції  останньої, різнонаправленість течій
призводять  місцями  до  розходження  (дивергенції)  води  в  різні
боки, що спричиняє компенсаційний підйом води з глибини, або
сходження (конвергенцію), яке супроводжується опусканням води
на глибину.

Цунамі – це велетенські  хвилі,  спричинені  землетрусами  з
епіцентрами  на  дні  океанів.  Причиною  виникнення  цунамі
можуть бути також і підводні виверження вулканів.  Найчастіше
цунамі  проявляються  в  межах  активних  окраїн  Тихого  океану.
Швидкість  поширення  таких  хвиль  досягає  500-700  км/год,  а
висота  –  20-30  м  і  більше.  Вони  обрушуються  на  береги,

280



Геодинамічні процеси

спричиняючи  великі  осуви,  каламутні  потоки,  деформації,
руйнування.

Особлива  роль  при  геологічній  роботі  вод  океаносфери
належить  руйнівній діяльності,  яка називається  абразією.  Вона
пов’язана, переважно, з хвильовими рухами води і значно менше
з  припливно-відпливними  явищами.  Найсильніше  абразія
проявляється біля крутих берегів, де під дією хвиль в підніжжі
берега,  виникає  так  звана  хвилеприбійна  ніша,  над  якою
залишається карниз з порід, що нависають.  Руйнівна діяльність
хвиль підсилюється захопленими ними уламками гірських порід.
При  розростанні  хвилеприбійної  ніші  наступає  момент,  коли
карниз обвалюється і берег знову набирає форми крутого урвища,
що називається  кліфом (нім.  “кліф” – урвище).  В подальшому
процес  може  повторюватись  декілька  разів,  що  призводить  до
відступу берега в  бік суходолу (рис.  5.68).  При цьому на місці
зруйнованої  частини  берега  утворюється  слабо  нахилена  в  бік
моря підводна абразивна тераса. Частина обваленого уламкового
матеріалу відноситься водою на крутий підводний схил, за межі
абразивної  тераси,  де  він  відкладається.  Так  утворюються
підводні акумулятивні тераси, які пов’язані з абразивними. Між
підводною абразивною терасою і береговим обривом утворюється
пляж,  який  похило  спускається  до  моря  і  складений  галькою,
гравієм або піском.

Рис. 5.68. Схема стадійності відступу берега (за В.П. Зенковичем).
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А,  Б,  В —  положення  схилу  берега,  який  в  процесі  розмиву  морем
відступає.; а1,  а2,  а3 — абразивні  тераси,  які  відповідають  різним  стадіям
розвитку берега;  А1,  Б1,  В1 — різні стадії розвитку підводних акумулятивних
терас; п — пляж.

Швидкість та величина відступу берега залежать від складу
порід,  які  беруть  участь  в  його  будові.  Якщо  берег  складений
сильно тріщинуватими,  або пухкими породами,  швидкість його
відступу  може  досягати  декількох  метрів  на  рік,  а  у  випадках
наявності міцних порід, ця величина різко зменшується. 

В межах похилих берегів процеси розвиваються дещо інакше.
Енергія хвиль на широких мілководдях згасає і  відбувається не
абразія, а  переміщення та акумуляція осадків, що призводить до
формування  широкої  смуги  надводної  тераси.  Такі  береги
називаються акумулятивними.

У  випадку  поперечного  підходу  хвиль  до  берега  в  межах
пляжу  формуються  вали  з  піщано-гравійно-галечникового
матеріалу, а в мілководній частині моря виникають підводні вали,
які  являють  собою  невисокі  здебільшого  піщані  пасма,
розташовані  паралельно  до  берега.  Згідно  з  даними
В.П.Зенковича,  вони  утворюються  в  результаті  часткового
руйнування  на  глибині  самих  хвиль,  що  спричиняє  також
часткову акумуляцію матеріалу, який ними переноситься.

До особливої  категорії  акумулятивних форм моря належать
бари,  які являють собою довгі вали на дні і підняті над рівнем
моря, що простягаються паралельно до берега на десятки та сотні
кілометрів.  Складені  вони  здебільшого  піщано-гравійно-
галечниковим  матеріалом,  але  бувають  також  піщано-
черепашникові  та  черепашникові  бари.  Ширина  таких  форм
досягає  20-30 км,  а  висота  –  до  перших десятків  метрів.  Бари
частково  або  повністю відділяють  моря  від  заток  та  лагун.  За
даними О.К.Леонтьєва біля 10% берегової лінії Світового океану
облямовано барами.

Підхід  хвиль  до  берега  під  гострим  кутом  спричиняє
поздовжнє  переміщення  наносів,  що  призводить  до  утворення
різноманітних акумулятивних споруд,  форми яких визначаються
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кутом  підходу  хвилі  та  її  силою,  а  також  контурами  берегів.
Виділяється  три  таких  форми:  1)  коси,  які  виникають  при
наявності  згину  берега  від  моря;  2)  прилеглі  акумулятивні
тераси, які утворюються шляхом заповнення берегових згинів в
сторону  моря;  3)  томболо, або  перейми,  що  є  результатом
блокування ділянки берега островом з утворенням “хвилевої тіні”
між ними (рис. 5.69).

Найбільше переміщення наносів вздовж берега відбувається
у  випадку  коли  кут  між  фронтом  хвилі  та  лінією  берега  (φ)
становить  близько  45о.  Якщо  кут  стає  більш  гострим,  хвилі
втрачають  частину  енергії  і  матеріал,  який  вони  переносять  в
завислому  стані,  осідає  на  дно  прибережної  частини  моря.
Причиною  загострення  кута  можуть  бути  різноманітні  згини
берегової  лінії.  На  рис.  5.69,  I  показано,  що  вздовж  берегової
ділянки  АВ  хвиля  пересувалася  під  кутом  45о,  а  після  вигину
(ділянка  ВС)  кут  загострився  (φ  -  n)  і,  відповідно,  знизилася
швидкість  переміщення  хвилі,  що  призвело  до  осадження  біля
вигину берегової лінії матеріалу та формування коси.

Інша  картина  спостерігається  при  вигині  берегової  лінії  в
сторону моря (рис. 5.69, II). У таких випадках на ділянці ВС кут
переміщення   хвилі  по  відношенню до берега  збільшується  (φ
+n),  а  швидкість  перенесення  наносів  різко  знижується  і  вони
відкладаються  біля  вхідного  кута,  що  спричиняє  формування
приєднаної  акумулятивної  тераси.  За  наявності  біля  берега
острова, між ними утворюється так звана “хвилева тінь”, в межах
дії  якої  сила  хвиль  зменшується.  Тут  відбувається  активне
нагромадження наносів і формування томболо, або перейми (рис.
5.69,III).
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Рис.  5.69.  Схема утворення деяких акумулятивних форм при різному
напрямку підходу хвиль до берега (за В.П. Зенковичем).

А, В, С – положення берегової лінії; І – коса при відвороті берегової лінії
від моря; ІІ – приєднана акумулятивна тераса у випадку виступу берега в море
(заповнення кута); ІІІ – томболо, або перейма, при блокуванні берега островом.

Найважливішим  процесом  в  межах  Світового  океану  є
акумуляція донних осадків, яка називається  седиментацією або
седиментогенезом.  Він  починається  з  підготовки  осадового
матеріалу на материках, що є областями  денудації (зносу). Така
підготовка  здійснюється  в  процесі  вивітрювання,  геологічної
діяльності  рік,  льодовиків,  вітру.  Другий  етап  включає
перенесення  матеріалу,  часткове  його  відкладення  на  шляху
переносу та доставку основної маси в океани і моря.

За  даними  О.П.Лісіцина,  основна  частина  осадового
матеріалу в Світовий океан постачається річковим стоком.  При
цьому близько 7 млрд.  т  припадає на ріки  тропічних областей.
Приблизно в однакових кількостях надходить в океани та  моря
льодовиковий і еоловий матеріал (табл. 5.4).
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Таблиця 5.4
Обсяги надходження осадового матеріалу в води Світового океану

(за О.П. Лісіциним)

Джерела матеріалу млрд. т/рік
Твердий стік рік 18,53

Стік розчинених речовин 3,2
Льодовиковий стік 1,5
Еоловий матеріал близько 1,6

Абразія берегів та дна близько 0,5
Всього близько 25,33

Окрім  зазначених  екзогенних  джерел,  велика  кількість
різноманітних речовин попадає в океаносферу завдяки підводним
вулканічним  виверженням.  Незважаючи  на  те,  що  вулканічна
діяльність зосереджена в межах локальних ділянок дна (острівні
дуги  та  серединно-океанічні  хребти),  продукти  вивержень
розносяться  течіями  на  значні  відстані  і  займають  широкі
простори  океанів.  Припускається,  що  щорічно  в  океаносферу
поступає  близько  1,8-2,0  млрд.  т  вулканогенного  осадового
матеріалу.

Важливу  роль  в  осадконакопиченні  відіграють  біогенні
процеси, основне значення серед яких відводиться різноманітним
організмам,  які  будують  свої  панцири  й  скелети  з  розчинених
солей,  що  надходять  з  суходолу.  Біогенна  частка  в  балансі
осадового матеріалу становить близько 1,7-1,8 млрд. т/рік.

У Світовий океан потрапляє також і космогенний матеріал,
кількість  якого  приблизно  оцінюється  в  0,01-0,08  млрд.  т/рік.
Таким чином сумарний баланс осадового матеріалу в океаносфері
становить близько 29-30 млрд. т/рік.

Залежності  від  природи  матеріалу,  місця  його  акумуляції,
впливу тих чи інших факторів на процеси осадконакопичення всі
донні осадки поділяються на низку генетичних типів: 1)теригенні
(лат.  “тера”  –  земля);  2)  органогенні  (біогенні);  3)  полігенні
(“червона глибоководна глина”); 4) вулканогенні; 5) хемогенні.
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Теригенні осадки утворюються з уламкового матеріалу, який
приноситься  з  континентів  завдяки  геологічній  роботі
різноманітних  екзогенних  процесів  (еолових,  вод  поверхневого
стоку,  рік,  тощо).  Найбільша  частина  теригенних  осадків
накопичується в межах області шельфу, континентального схилу
та його підніжжя (рис. 5.70).

Рис. 5.70. Відклади Світового океану (за О.К. Леонтьєвим).
1  –  прибережні  та  шельфові,  здебільшого  теригенні;  2  –  коралові

відклади;  3  –  пелагічні,  здебільшого  теригенні  (у  вулканічних  районах  і
вулканогенні), а також айсбергові відклади; 4 – карбонатні пелагічні відклади, в
тому  числі  і  форамініферові;  5  –  діатомові;  6  –  радіолярієві  і  діатомово-
радіолярієві; 7 – червона глина.

При  надходженні  осадового  теригенного  матеріалу  в
Світовий океан відбувається його механічна диференціація, суть
якої  полягає  в  пристосуванні  принесених  вітром,  або  річками
уламків  до  існуючих  в океанах  та  морях динамічних умов,  які
змінюються  як  з  глибиною,  так  і  залежно  від  відстані
віддаленості  від  суходолу.  В  результаті  цього,  відбувається
сортування уламків за розміром і вагою. Здебільшого механічна
диференціація  проявляється  в  поступовій  зміні  осадків  –  від
піщано-гравійно-галечникових  у  прибережній  (літоральній)
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мілководній  частині,  через  піщані  і  піщано-алеврито-пелітові  в
батіальній зоні  до самих тонких пелітових осадків в абісальній
зоні  ложа  океану.  Проте,  наведена  схема  диференціації
ускладнюється  такими  факторами  як:  1)  нерівності  в  рельєфі
області шельфу; 2) постачання ріками в різних кліматичних зонах
неоднакового  за  складом  матеріалу;  3)  вплив  поверхневих  та
підводних  течій;  4)  гравітаційні  підводні  процеси,  до  яких
відносяться  осуви  та  каламутні  потоки,  місцем  зародження  та
розвитку яких є материковий схил.

Каламутні  (суспензійні)  потоки є  потужним  фактором
підводного  переміщення  осадового  матеріалу.  Вони  являють
собою  розріджені  мулисті  осадки,  які  у  вигляді  придонних
потоків рухаються з великою швидкістю по підводних долинах та
каньйонах.  Рухаючись,  такі  потоки  призводять  до  донної  та
бокової ерозії, а в нижній частині материкових схилів (в підніжжі)
акумулюють  весь уламковий матеріал у вигляді  конусів  виносу.
Такі відклади називаються турбідітами.

Суттєві  відхилення від нормальної диференціації  осадового
матеріалу,  які  пов’язані  з  кліматичною  зональністю,
спостерігаються  в  приантарктичній  і,  частково,  північній
полярній  та  екваторіально-гумідній  зонах.  В  першій  вони
пов’язані  з  геологічною  діяльністю  материкових  льодовиків  і
виділяються як айсбергові  (льодовикові)  осадки,  а в  другій  – з
діяльністю великих рік.

Айсбергові  осадки особливо  широко  розвинені  в
антарктичній частині Світового океану, де льодовики, рухаючись,
проводять  інтенсивну  екзарацію  з  захопленням  уламкового
матеріалу.  Останній  відноситься  шельфовими  кригами  та
айсбергами  далеко  в  океан.  При  дрейфі  та  таненні  айсбергів
уламки  вивільняються  і  відкладаються  на  дні.  Характерною
особливістю  таких  осадків  є  присутність  в  них  брилово-
щебінчатого  матеріалу  та  жорстви.  Такі  осадки  облямовують
береги Антарктиди майже суцільною смугою шириною від 300 до
1200  км.  Вони  поширені  не  тільки  в  межах  шельфу  та
континентального  схилу,  але  спостерігаються  також  і  на
прилеглих  ділянках  ложа  океану,  де  грубоуламковий  матеріал.
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принесений  айсбергами,  залягає  на  тонкозернистих  мулистих
осадках.

Осадки екваторіальної гумідної зони поширені в океанах та
морях,  що  омивають  континенти,  де  утворилися  потужні  кори
вивітрювання,  в  яких  переважають  глинисті  мінерали  –
монтморилоніт, каолініт та інші. В таких областях ріки виносять
здебільшого  тонкий  пелітовий  матеріал,  який  відкладається
безпосередньо біля берега та поблизу гирла і практично відсутній
в межах зони шельфу.

Органогенні  (біогенні)  осадки тісно пов’язані  з  природною
зональністю,  яка  визначає  розвиток  тої  або  іншої  біогенної
речовини.

Органогенні планктонні осадки поділяються на два типи: 1)
карбонатні, які складені на 30% та більше СаСО3 і 2) кременисті,
складені більше ніж на 30% з аморфного кремнезему. Серед них
поширенішими є карбонатні осадки, котрі, в свою чергу, діляться
на форамініферові, коколітофоридові та птероподові.

Форамініферові  осадки складаються  з  черепашок  простих
одноклітинних організмів – форамініфер з вапняковим скелетом,
або їхніх уламків. Розміри черепашок таких організмів становлять
50-1000 мкм. Живуть вони в верхніх шарах води з максимальним
поширенням  до  глибини  50-100  м.  Відмираючи,  форамініфери
повільно  опускаються  на  дно,  утворюючи  різні  за
гранулометричним складом осадки, що залежить від розмірів та
збереженості черепашок. Це здебільшого піщано-алевритові або
алеврито-пелітові карбонатні утворення, в яких кількість СаСО3

змінюється  від  30-90  до  99%.  При  хорошій  збереженості
черепашок утворюються піщані осадки.

Форамініферові відклади поширені здебільшого на глибинах
від  3000 до  4500-4700 м.  Глибше,  в  холодних,   не   насичених
СаСО3  водах,  форамініферовий мул розчиняється,  не досягаючи
дна, і змінюється кременистими або полігенними осадками.

Коколітофоридові  осадки утворюються  за  рахунок
накопичення  пластинок  вапняних  водоростей,  коколітофорид,
мікроскопічних розмірів (5-50 мкм).
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Птероподові  і  птероподово-форамініферові  осадки
складаються  з  рештків  пелагічних  планктонних  молюсків  –
птеропод, які живуть у теплих тропічних та екваторіальних водах
і  поширені  до  глибини  перших  сотень  метрів.  Черепашки
птеропод  складаються  з  арагоніту  (легко  розчинної  форми
СаСО3),  внаслідок  чого  при  відмиранні  вони  не  опускаються
глибше  200-220  м.  Типові  птероподові  осадки  зустрічаються
рідко  і  спостерігаються  у  вигляді  окремих  плям  незначних
розмірів  на  підводних  підвищеннях.  Здебільшого  поширені
змішані птероподово-форамініферові осадки.

Кременисті планктоногенні осадки об’єднують діатомові та
радіолярієві  утворення.  Перші  є  результатом  накопичення
кременистих  панцирів  діатомових  водоростей  (діатомей),  які
проживають  у  водах  холодних  приполярних  областей.  Це
здебільшого алеврито-глинисті  та  глинисті  утворення  з  вмістом
кремнезему понад 30%.

Радіолярієві  осадки складені  кременистими  скелетами
найпростіших  планктонних  організмів  –  радіолярій.  Вони
характерні  для  океанів  та  морів  екваторіальних  широт,  де
зустрічаються  разом  з  діатомеями,  утворюючи  радіолярієво-
діатомові або діатомово-радіолярієві осадки, які поширені на дні
улоговин  нижче  критичних  глибин  карбонатного
осадконакопичення.

До  бентогенних  осадків відносяться  органогенні  рифи,
відомі  під   загальною  назвою  –  коралові  рифи.  Вони
утворюються при рості коралів та водоростей, які відбирають з
морської  води  СаСО3 для  побудови  своїх  скелетних  частин.
Фактично,  це  коралово-водоростеві  рифи,  в  біоценози  яких
входять також різноманітні  молюски, бентосні форамініфери та
голкошкірі. Роль різних організмів біоценозів коралових рифів у
накопиченні  карбонатного  матеріалу,  за  даними  О.П.Лісіціна,
різна.  Перше  місце  посідають  вапнисті  водорості  (30-50%),  на
другому – рифові корали (10-30%), третє належить молюскам (10-
20%), а четверте – форамініферам (1-10%). Найсприятливішими
умовами  для  розвитку  біоценозів  коралових  рифів  є  води
тропічних та субтропічних широт, а глибини – від 10-15 до 70-80
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м.  Для  утворення  рифів  важливе  значення  має  прозорість
морської води, насиченість її киснем, кальцієм і карбонат-іонами,
а  також  нормальна  солоність  в  межах  30-35‰.  Виділяється
декілька  типів  коралових  рифів:  облямовуючі,  або  берегові,
бар’єрні та атоли (рис. 5.71).

Рис. 5.71. Різні види коралових рифів.
1 – корінні породи; 2 – рифові органогенні споруди. Рифи: І – береговий, ІІ

– бар’єрний, ІІІ – поодинокі; IV – атоли; V – гайот.

Облямовуючі  рифи формуються  біля  берегів  і  здебільшого
з’єднані з материками або островами.

Бар’єрні рифи відокремлені від корінного берега материків
або  островів  кораловими  лагунами  і  характеризуються  значно
більшою потужністю в порівнянні з облямовуючими рифами.

Атолами називаються  кільцеподібні коралові  рифи,  які,  на
думку  Ч.Дарвіна,  є  різновидом  бар’єрних  рифів,  котрі
облямовували  острови,  що  з  часом  опустилися,  а  на  їх  місці
утворилися  лагуни,  де  накопичувалися   карбонатні  осадки  у
вигляді  уламків  та  тонкого  детриту  (лат.  “детритус”  –
перетертий)  карбонатних  організмів  –  водоростей,  коралів,
черепашок форамініфер та молюсків.

В  океанах  і  морях  відомі  також  черепашкові  осадки  –
черепашник,  який  являє  собою  накопичення  цілих  або
подрібнених  черепашок  молюсків  та  інших  організмів  з
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карбонатним  скелетом.  Найбільше  поширені  карбонатні
черепашняки в межах шельфових зон аридних областей.

Полігенні  осадки,  або  “червона  глибоководна  глина”
коричневого  кольору  різних  відтінків,  складені  з  найтонших
уламків. Вміст в них пелітової фракції досягає 95-98%, при цьому
на  долю  субколоїдної  фракції  розміром  менше  0,005  мм
приходиться  до  70-75%.  Поширення  типових  “червоних  глин”
характерне  для  найглибших  ділянок  океанів,  які  знаходяться
нижче  критичної  глибини  карбонатного  осадконакопичення  і
віддалені від континенту на значні відстані. Такі глини складені
осадовим  матеріалом  різного  генезису.  Це  може  бути
нерозчинний  матеріал  з  черепашок  форамініфер,  вулканічний
попіл,  тонкодисперсні  частинки  теригенного  матеріалу
принесеного  ріками,  еоловий  та  метеоритний  пил,  біогенний
матеріал, тощо.

Вулканогенні  осадки складаються  з  лавового  та
пірокластичного  матеріалу,  який  є  продуктом  виверження
підводних  вулканів.  Значна  роль  при  вулканогенному
осадконакопиченні  належить  також  вулканічному  попелу
дрібноалевритової і алеврито-пелітової розмірності.

Хемогенні  осадки утворюються  шляхом  випадання
мінеральних  солей  з  пересиченої  хімічними  елементами  та
сполуками  морської  води.  В  аридних  кліматичних  зонах
найпоширенішими  є  хемогенні  карбонатні  осадки,  які
утворюються в умовах мілководдя до глибини не більше ніж 20 м,
та при температурі води +25 – +30С. У цьому середовищі багата
рослинність  поглинає  велику  кількість  вуглекислого  газу,  що
призводить  до  порушення  карбонатної  рівноваги,
перенасиченості  води  СаСО3 та  його  випадання.  Карбонат
кальцію випадає у вигляді дрібних, концентричної будови кульок,
які  називаються  оолітами (грецьк.  “оо”  –  яйце,  “літос”  –
камінь). Розмір таких утворень не перевищує 2 мм. Разом з тим,
він  може  також  утворювати  дрібний  вапнистий  мул  піщано-
алевритової розмірності.
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Серед  хемогенних  утворень  океаносфери  поширені  також
фосфорити,  глауконітові  осадки  та  залізисто-марганцеві
конкреції.

Фосфорити утворюються  у  вигляді  конкрецій
(кулькоподібних стяжінь мінеральних компонентів концентричної
будови)  в  зоні  шельфу  та  прилеглої  до  неї  частини
континентального схилу. Конкреції  характеризуються  розмірами
від  мікронів  до  десятків  сантиметрів  і  навіть  перших метрів  у
діаметрі.

До  глауконітових  осадків відносяться  зелені  дрібно-  і
тонкопіщані,  піщано-алевритові  відклади  зі  значним  вмістом
мінералу  глауконіту  оливково-зеленого  кольору.  Найбільша
кількість глауконітових пісків зустрічається в межах шельфу та в
верхній частині континентального схилу, на глибинах від 100 до
1000 м. В більш глибоководних осадках глауконіт зустрічається у
вигляді домішок.

Залізисто-марганцеві конкреції поширені, головним чином,
у глибоководних частинах океанів і в межах улоговин окраїнних і
внутрішньоконтинентальних морів. Здебільшого вони приурочені
до  областей  поширення  “червоних  глибоководних  глин”,  але
зустрічаються  також  і  серед  форамініферових  осадків.  Це
стяжіння  неправильної  форми  розміром  від  2-5  до  5-10  см.
Утворення  таких  конкрецій  можливе  двома  шляхами.  Перший
припускає надходження в води океаносфери гідратованих окислів
заліза та марганцю разом з розчинним стоком рік і випадання їх із
завішеного  стану.  Згідно  з  другим,  утворення  конкрецій
відбувається  на  стадії  перетворення  осадків  на  гірські  породи,
коли  відбувається  процес  переміщення  елементів  з
відновлювального шару в верхній окислювальний, і скупчення їх
на межі води та осадка.

Особливо  інтенсивно  процес  хемогенного  осадкоутворення
відбувається в лагунах та затоках аридних кліматичних областей,
де  відбувається  інтенсивне  випаровування,  що  призводить  до
перенасичення  води  солями.  Типовим  прикладом  сучасного
утворення осадків у лагунах є накопичення солей в затоці Кара-
Богаз-Гол  Каспійського  моря,  солоність  води  якої  майже  в  20
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разів  перевищує  мінералізацію в  відкритій  частині  останнього.
Води  Каспію,  які  поступають  через  вузьку  протоку,  швидко
випаровуються,  що  призводить  до  перенасичення  розчину  та
випадання солей.

Запитання для самоперевірки
1. Дайте характеристику будови рельєфу дна океанів.
2. Охарактеризуйте хімічний склад води океанів і морів.
3. Охарактеризуйте причини виникнення припливів і відпливів.
4. Дайте характеристику хвиль.
5. Що таке абразія ?
6. Охарактеризуйте органічний світ морів і океанів.
7. Охарактеризуйте основні акумулятивні форми рельєфу, утворені

під впливом геологічної діяльності морів.
8. Дайте характеристику основним генетичним типам морських

осадків.
9.  Назвіть основні органогенні породи які  утворюються в морях

та океанах.
10. Назвіть основні хемогенні породи, які утворюються в морях і

океанах.

5.2.11. Процеси діагенезу та катагенезу

Накопичення  осадків  це  лише  перший  етап  у  формуванні
осадових  гірських  порід.  Всі  гірські  породи,  які  складають
зовнішню частину сучасної земної кори є здебільшого осадками
древніх  морів,  які  зазнали  значних  діагенетичних та
післядіагенетичних змін впродовж  багатьох  мільйонів  років.
Перетворення  пухких  осадків  на  щільні  гірські  породи,  тобто
скам’яніння (літофікація) їх являє собою складний та тривалий
процес,  який  називається  діагенезом (грецьк.  “діагенезис”  –
переродження”).

Первинний  морський  осадок  здебільшого  являє  собою
багатокомпонентну  систему  до  складу  якої  входять:  хімічні
сполуки, органічні речовини, тверді частинки у вигляді різних за
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розмірами уламків гірських порід і мінералів, а також реліктові
(залишкові)  води,  які  заповнюють  пори.  Загалом  це  суміш
різноманітних сполук і вже на початковій стадії існування осадка
починається  взаємодія  його  окремих  складових  між  собою,
залишковими  водами  та  середовищем,  в  якому  відбувається
осадконакопичення.

Сам  процес  перетворення  осадку  в  гірські  породи  дуже
багатогранний і  в  ньому бере участь  ціла низка явищ,  до яких
відносяться: 1) розчинення та виділення з осадка слабкостійких
мінералів;  2)  утворення  нових  мінералів  відповідно  до  нової
фізико-хімічної  обстановки;  3)  ущільнення  та  зменшення
вологості осадку; 5) перекристалізація.

До  важливих  умов,  які  сприяють  перетворенню  осадку  на
гірську  породу  належать:  1)  висока  вологість осадка,  яка  має
великий вплив на перерозподіл елементів і зумовлює дифузійне
переміщення  речовин  у  вертикальному  та  горизонтальному
напрямках,  що  сприяє  взаємодії  складових  і  утворенню  нових
діагенетичних  мінералів;  2)  наявність  великої  кількості
бактерій, які сприяють розкладу органічних сполук, утворюють
нові  активні  компоненти  та  змінюють  хімічний  склад
середовища, зумовлюють окислення закисних сполук і навпаки;
3)  мулові  розчини  води,  які  суттєво  відрізняються  від  складу
придонної  води  підвищеною  мінералізацією,  нижчим  вмістом
сульфатних  іонів,  присутністю  заліза,  марганцю  та  інших
елементів, що сприяє обміну речовин між собою, та утворенню
нових  діагенетичних  мінералів;  4)  окислювально-відновний
потенціал,  який  залежить  від  вмісту  органічної  речовини  та
гранулометричного  складу  осадка.  В  межах  мілководдя,  де
переважають  добре  водопроникні  піски  з  незначною  кількістю
органічної  речовини,  в  середині  шару  осадка  виникають
окислювальні умови, що призводить до поодиноких новоутворень
гідрооксидів заліза навколо зерен піску. В глибоководному мулі,
багатому  на  органічні  речовини  та  бактерії,  окислювальні  або
нейтральні  умови  характерні  лише  для  верхньої  частини
осадового шару, де формують зону потужністю близько 10-20 см,
в  межах  якої  відбувається  утворення  гідрооксидів  заліза  та
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марганцю.  Нижче  знаходиться  відновлювальна  зона,  в  якій
можливе утворення сірчаного колчедану (піриту).

Внаслідок діагенезу в осадках відбуваються наступні зміни:
–  обезводнення  й  ущільнення,  спричинені  тиском  нових

осадків, що накопичилися поверх них;
– цементація, яка відбувається під впливом різних хімічних

сполук, що заповнюють пори та порожнини, а також скріплюють
частинки осадка. В ролі таких речовин здебільшого виступають
кремнезем, оксиди заліза, карбонати;

–  кристалізація  і  перекристалізація,  яка  проявляється  в
дрібнозернистих та мулистих хемогенних і органогенних осадках,
до  складу  яких  входять  легкорозчинні  мінерали.  Це  може
призвести  до  перетворення  опалу  на  халцедон,  а  згодом  –  на
кварц.  З  аморфних  гелів  утворюються  кристалічні  форми
глинистих  та  інших  мінералів.  Особливо  кристалізація  є
характерна  для  органічної  основи  коралових  рифів,  яка
перетворюється на кристалічні вапняки;

– утворення конкрецій. У процесі діагенезу виникають різні
новоутворення,  які  відрізняться  за  складом  та  формою
знаходження.  Здебільшого  вони  концентруються  навколо  яких-
небудь  центрів  і  утворюють  конкреції  кулеподібної,
ниркоподібної  та  іншої  форми.  Розміри  їх  становлять  від
декількох  міліметрів  до  великих  конкреційних  лінз  у  декілька
метрів завдовжки.

Всю  сукупність  складних  процесів  утворення  осадків
(седиментогенез)  і  осадових  гірських  порід  (діагенез)  М.М.
Страхов запропонував називати  літогенезом (грецьк.  “літос” –
камінь).

До  післягенетичних  змін  осадових  порід  відносяться
катагенез, метагенез і гіпергенез.

Катагенез (грецьк.  “ката”  –  вниз)  –  це  процес  зміни
осадових гірських порід, який відбувається поза зоною діагенезу,
при підвищених температурі і тиску, під впливом мінералізованих
підземних вод.

Метагенез (грецьк.  “мета”  –  після)  –  розпочинається  вже
після  катагенезу,  коли  осадові  гірські  породи  опиняються  на
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значних глибинах, де суттєво підвищується температура та тиск.
При цьому відбуваються процеси розчинення, перекристалізації,
взаємодії циркулюючих мінеральних розчинів і мінералів, а також
привнесення та винесення речовин.

Гіпергенез (грецьк.  “гіпер” – над, зверху) – це процес, який
відбувається  у  при  поверхневій  зоні  кори  і  супроводжується
змінами в гірських породах, під впливом різноманітних факторів
вивітрювання.

Таким чином, історія утворення осадових гірських порід і їх
подальші  зміни  відбуваються  в  наступній  послідовності:
седиментація (накопичення  осадків)  або  седиментогенез 
діагенез (перетворення осадків на гірські  породи)   катагенез
(зміни в осадових порідах на глибині поза зоною діагенезу)  
метагенез (більш істотні зміни в осадових порідах на глибині) 
гіпергенез (зміни в породах під впливом процесів вивітрювання в
приповерхневій частині земної кори).

Запитання для самоперевірки
1. До таке діагенез ?
2. Охарактеризуйте загальний склад первинних морських осадків.
3.  Які  перетворення  відбуваються  в  морських  осадках  при  їх

діагенезі ?
4. Що таке катагенез, метагенез і гіпергенез ?
5. Охарактеризуйте схему послідовності перетворення осадку на

гірську породу.

5.12. Поняття про фації

Наведена  вище  характеристика  генетичних  типів  осадків  в
океанах, морях, ріках та озерах, свідчить про те, що існує певна
закономірність  їх  поширення,  зумовлена  фізико-геграфічними
умовами осадконакопичення.  До останніх відносяться:  характер
дна водоймищ, швидкість руху і температура води, віддаленість
від  континентів,  характер  поширення  різноманітних  організмів,
тощо.  Все  це  сприяє  формуванню  одночасно  в  різних  умовах
різних за  складом і  генезисом типів осадків.  Так,  наприклад,  в
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межах шельфу гумідних областей,  при значному надходженні з
континенту осадового матеріалу будуть відкладатися здебільшого
теригенні осадки. В цей же час у тропічних зонах, де кількість
теригенного  матеріалу,  який  надходить  у  океаносферу  значно
менша,  на  мілководді  шельфу  утворюються  коралові  рифи.
Одночасно,  в  абісальній  частині  океану  віддаленій  від  берега,
можуть  накопичуватися  органогенні  (планктонні)  та  полігенні
осадки. Все це красномовно свідчить про те, що існує тісний та
багатогранний зв’язок між осадконакопиченням і середовищем.

Вивчаючи осадок,  його склад,  закономірності  поширення  в
межах  певних  територій  та  наявну  в  ньому  фауну,  можна
відтворити умови на час його утворення, а це, в свою чергу, має
велике  значення  для  дослідження  древніх  відкладів  і
реконструкції  палеогеографічних умов їх формування на різних
етапах  геологічного  розвитку.  Вперше  на  це  звернув  увагу
швейцарський геолог А.Греслі  у першій половині ХІХ століття,
який помітив закономірні зміни літогенного складу одновікових
горизонтів.  Для  пояснення  цих  змін  він  запропонував
застосовувати термін –  фація (лат. “фаціес” – лице. вигляд). Під
фаціями А.Греслі розумів відклади різного літологічного складу,
які  мають  однаковий  вік  і  заміщують  одні  одних  по  площі  (в
горизонтальному  напрямку).  На  сьогоднішній  день,  значна
частина дослідників вважає, що фація – це гірські породи (одна
або  декілька),  які  утворилися  в  певній  фізико-географічній
обстановці і відрізняються складом та умовами утворення від
суміжних  одновікових  порід.  Так,  наприклад,  у  геологічних
розрізах  зустрічаються  рифові  вапняки,  брекчії  рифових схилів
складені з уламків рифових вапняків, відклади які утворилися в
відокремлених  від  моря  лагунах,  а  з  іншого  боку  від  рифу  –
глибоководні  глини.  Із  зазначеного  видно,  що  кожна  осадова
порода  відображає обстановку її  формування,  а  також свідчить
про  єдність  і  взаємообумовленість  утворення  осадку  та
відповідної цьому явищу фізико-географічної обстановки.

При  вивченні  викопних  (древніх)  фацій  застосовується
метод актуалізму (лат. “актуаліс” – сучасне), суть якого полягає
в пізнанні минулого через вивчення сучасних процесів. Вивчаючи
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сучасні процеси, зокрема накопичення осадків у морях та озерах,
річкових  долинах,  тощо,  і  фізико-географічні  умови,  при  яких
вони виникають, можна наближено судити про подібні процеси,
які відбувалися в минулі періоди геологічної історії. В зв’язку з
цим, сучасні фації є важливим ключем для розуміння генетичних
ознак гірських порід і реконструкції умов їх накопичення.

Всі  сучасні  та  викопні  фації  поділяються  на  три  групи:
морські,  лагунні і континентальні. Кожна з цих груп,  у свою
чергу,  може  бути  поділена  на  ряд  макро-  та  мікрофацій.  Так,
група морських фацій за Л.Б.Рухіним ділиться на наступні фації:
1)  літоральну,  або  прибережну;  2)  неритову,  або  мілководну,
яка  відповідає  верхній  частині  області  шельфу;  3)  помірно
глибоководну, яка займає фронтальну частину шельфу та верхів'я
континентального схилу (межі глибин 100-500 м); 4)  батіальну,
або  глибоководну,  і  5)  абісальну,  або  дуже  глибоководну.  Така
класифікація   базується  на  змінах  руху води,  характері  будови
рельєфу дна, віддаленості від континенту, тощо.

У  групі  лагунних  фацій  також  виділяється  декілька
макрофацій: 1) фація прісноводних лагун; 2) фація засолонених
лагун; 3) фація естуаріїв та лиманів.

Континентальні  відклади  характеризуються  більшим
різноманіттям  макрофацій.  Серед  них  виділяються:  1)
елювіальна;  2)  схилова;  3)  пролювіальна;  4)  алювіальна;  5)
озерна;  6)  болотна;  7)  еолова;  8)  льодовикова.  Кожна  з  них
може  бути  поділена  ще  на  декілька  фацій.  Так,  наприклад,  в
алювіальній  макрофації  рік  виділяється  три  фації  –  руслова,
заплавна і  фація стариць,  льодовикова  складається  з  власне
льодовикової  фації (основної  та  кінцевої  морен),
флювіогляціальної (водно-льодовикової)  і  лімногляціальної
(озерно-льодовикової).

Вивченням фацій займається спеціальний розділ геології, що
називається  “Вчення  про фації”  фундатором якого був  відомий
російський вчений Д.В.Налівкін.  Фундаментальне  та  прикладне
значення вивчення фацій знайшло своє відображення в одній з тез
цього дослідника, з якої випливає, що вчення про фації є вступом
до палеогеографії – науки, метою якої є реконструкція поширення
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морів та  континентів,  відтворення ландшафтів і  всього вигляду
земної  поверхні,  який  вона  мала  в  минулі  геологічні  епохи.
Знання  умов  утворення  осадових  гірських  порід  дозволяє
встановити закономірності розподілу зв’язаних з ними корисних
копалин, а це має велике народногосподарське значення.

Запитання для самоперевірки
1. Що таке фація?
2. Які є групи фацій, і за якими ознаками вони виділяються ?
3. Охарактеризуйте морські фації.
4. Дайте характеристику континентальних фацій.
5. В чому полягає основна мета палеогеографії ?

5.2.13. Корисні копалини пов’язані з екзогенними процесами

Основна  геологічна  діяльність  екзогенних  процесів,  як  це
випливає з наведеного вище, направлена на утворення осадових
гірських порід. Проте,  з прикладної точки зору останні можуть
виступати  в  ролі  корисних копалин,  або вміщувати  промислові
концентрації тих чи інших мінеральних сполук. Так, наприклад,
одним з продуктів  вивітрювання є кори вивітрювання, з якими
пов’язана ціла низка цінних корисних копалин таких як: боксити
(руда  для  отримання  алюмінію),  залізні  руди,  марганець,  руди
нікелю,  кобальту,  хрому та інших. Вміст металів в древніх корах
вивітрювання  в  декілька  разів  перевіщує  їх  концентрації  у
вихідній  породі,  тобто  відбувається  своєрідний  процес
природного  збагачення,  що  призводить  до  формування
промислових  накопичень  певних  рудогенних  елементів.  Так
утворювались  родовища  нікелю,  кобальту  та  інших  металів  в
древніх  корах  вивітрювання  ультраосновних  порід  на  Уралі.
Сюди також слід віднести різноманітні види глинистих утворень
кори вивітрювання багато з яких є керамічною та вогнетривкою
сировиною.  Прикладом таких  родовищ можуть  бути  родовища
каоліну,  які  користуються  значним  поширенням  в  межах
Українського щита.
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З  елювіальними утворюваннями  пов’язані  розсипні
родовища,  серед  яких  промислове  значення  мають  родовища
золота,  платини,  алмазів,  каситериту та  інші,  що  в
материнських породах знаходяться в розсіяному стані. В процесі
формування  кори  вивітрювання  вони,  як  хімічно  та  механічно
стійкі речовини, вивільнюються і накопичуються в елювіальних
відкладах.

Геологічна  діяльність  вітру призводить  до  формування
родовищ високоякісних пісків і лесоподібних порід. Перші широко
використовуються  в  будівельній  промисловості  та  для
виготовлення скла, а другі також є будівельним матеріалом.

Особливе  значення  при  формуванні  розсипних  родовищ
належить явищам ерозії та акумуляції тимчасових потоків і рік. У
процесі ерозійної діяльності корінні родовища корисних копалин,
або гірські породи, які містять важкі та хімічно стійкі мінерали в
розсіяному  стані,  розмиваються,  в  результаті  ці  мінерали
вивільнюються, переносяться на певну відстань і відкладаються
разом з іншими алювіальними або пролювіальними осадками. В
процесі  переносу  та  перевідкладання  продукти  розмиву
підлягають  своєрідному  сортуванню  за  питомою  вагою,
розмірами,  щільністю.  Більш легкі  мінерали у вигляді  твердого
стоку виносяться ріками в моря, а важкі відкладаються на шляху
перенесення.  В  першу  чергу,  акумуляції  підлягають  золото та
платина, а пізніше – вольфраміт,  каситерит,  магнетит,  рутил,
гранат,  алмаз.  Ці  важкі  та  стійкі  до  хімічного  і  механічного
руйнування  мінерали  і  утворюють  алювіальні  та  алювіально-
пролювіальні  розсипища,  які  мають  промислове  значення.
Найбільш цінними серед них є родовища дорогоцінних металів –
золота  та  платини.  На  сьогоднішній  день  біля  25%  світового
видобутку золота припадає на розсипні родовища.

Значна  роль  при  формуванні  родовищ  корисних  копалин
належить також дельтам. Так,  вугленосні породи Підмосковного
вугільного басейну являють собою саме алювіально-дельтові  та
озерно-болотні  відклади кам’яновугільного віку. Не виключено,
що при формуванні  покладів  вугілля  Львівсько-Волинського та
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Донецького  басейнів  значна  роль  також  належала  алювіально-
дельтовим,  озерним  та  болотним  утворенням.  Відомо,  що  такі
відклади  збагачені  органікою,  глибоке  перетворення  якої  при
певних фізико-хімічних умовах (високих температурах та тисках)
може призвести до утворення родовищ нафти і газу.

Алювіальні та  алювіально-дельтові рівнини  мають  велике
значення  і  для  сільського  господарства.  Ґрунти заплав,
надзаплавних  терас  і  дельт  рік  характеризуються  високою
родючістю.  Особливо  це  відноситься  до  заплав  та  дельт,  які
підлягають затопленню водою під час повеней, що призводить до
збагачення ґрунтів  новими поживними речовинами. Це,  в  свою
чергу, сприяє високій біологічній продуктивності і формуванню
високоякісних ґрунтів,  прикладом яких можуть  бути всесвітньо
відомі чорноземи півдня України.

Алювіальні галечники та піски широко застосовуються  при
будівництві доріг та житлових і промислових споруд.

Підземні води, які мають дуже важливе значення в природі,
житті  людини  і  народному  господарстві  є  самі  по  собі  дуже
цінними  корисними  копалинами.  Забезпечення  населення,
промисловості  та  сільського  господарства  прісною  водою
ЮНЕСКО  вважає  однією  з  найважливіших  проблем  світового
масштабу і головним завданням сучасної геології. В зв’язку з цим,
сьогодні до визначення ресурсів підземних вод ставляться такі ж
вимоги, як і до інших корисних копалин.

З мінеральними та підземними водами пов’язаний розвиток
курортної справи. На Україні родовища мінеральних і підземних
вод  зосереджені  в  Передкарпатті,  Закарпатті,  Дніпровсько-
Донецькому  регіоні,  а  також  пов’язані  з  тріщинними
водоносними  горизонтами  в  докембрійських  кристалічних
породах Українського щита.

Термальні  підземні  води  з  високою температурою (75  С і
більше)  можуть  використовуватись  для  теплофікації  населених
пунктів і обігрівання теплиць, а з температурою понад 100-150 С
– для спорудження геотермальних електростанцій.

Серед  озерних  відкладів велике  практичне  значення
належить  солям (кухонна  сіль,  калійні  солі,  сода  та  інші);
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залізним та марганцевим рудам, бокситам, тощо. З органогенних
озерних  відкладів  у  народному  господарстві  використовуються
сапропель, сапрокол, бітумінозні сланці та діатоміти.

З  болотних  відкладів цінними  корисними  копалинами  є
торф та  вугілля. Перший використовується як паливо, на ньому
працює  низка  теплоелектростанцій.  При  переробці  торфу
отримують  аміак,  оцтову  кислоту  та  дьоготь,  з  якого,  в  свою
чергу,  можна  виготовляти  віск  і  парафін.  Торф  також  широко
використовується  і  в  сільському  господарстві  як  добриво,  у
будівництві  –  для  виготовлення  теплоізоляційних  плит,  у
медицині  –  для  виробництва  деяких  ліків  і  грязелікування.  В
районах поширення древніх боліт видобувають викопне вугілля,
яке  утворюється  з  торфу  (гумідне  вугілля)  та  сапропеля
(сапропелеве вугілля).

Утворення  вугілля  відбувається  на  певній  глибині  без
доступу  атмосферного  кисню,  в  умовах  підвищеного  тиску,
спричиненого  вагою  товщі  порід,  що  залягають  вище,  і  при
високій  температурі.  Такі  фізико-хімічні  умови  сприяють
вуглефікації  рослинної  клітковини  з  поступовим  збільшенням
вмісту  вуглецю  та  зменшенням  кількості  водню  і  кисню.  В
процесі  вуглефікації  послідовно утворюються три типи вугілля:
буре, кам’яне і антрацитове. Буре вугілля містить 67-78% вуглецю,
5% водню і 17% кисню та має теплотворну властивість 3500-7400
кал.  Кам’яне  вугілля складається  на  75-97%  з  вуглецю,  2-5%
водню  і  містить  менше  15%  кисню.  Вміст  вуглецю  в
антрацитовому вугіллі досягає 92-97%, а 2-2,7% належить водню
і 2-3% припадає на кисень. Саме це вугілля є найбільш якісним,
його теплотворність досягає 8000-8200 кал.

Родовища кам’яного вугілля можуть знаходитися на цьому ж
місці,  де  відбувалося  первинне  накопичення  рослинного
матеріалу,  тобто  в  болотах  та  озерах  –  це  автохтонні  лімнічні
родовища.  Проте,  іноді  рослинна  маса  (стовбури  дерев,  гілки,
листя, тощо) зносилася ріками в дельти та мілководні прибережні
ділянки моря,  там вони перекривалися товщею нових осадків і
вуглефікувалися. Таким чином утворювалися алохтонні паралічні
(приморські) родовища.
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Вуглеутворення відбувалося впродовж усіх періодів розвитку
Землі,  починаючи  від  девонського,  але  найбільша  кількість
родовищ  пов’язана  з  відкладами  кам’яновугільного
(карбонового), пермського, юрського та палеогенового періодів.

В  межах  території  України  промислові  поклади  торфу
зосереджені  на  Поліссі,  а  численні  родовища  вугілля
локалізуються  у  трьох  вугленосних  басейнах:  Донецькому,
Львівсько-Волинському  і  Придніпровському.  У  перших  двох
проводиться  видобуток  вугілля  промислові  поклади  якого
приурочені  до  відкладів  кам’яновугільної  системи,  а  в
Придніпровському басейні експлуатуються родовища пов’язані з
палеогеновими відкладами.

Найбагатшими  на  корисні  копалини  серед  утворень
екзогенних процесів є, без сумніву,  морські відклади.  Вивчення
сучасних морських осадків показало, що вони містять розсипища
рудних та нерудних мінералів з  промисловими концентраціями.
Розсипні родовища зустрічаються в межах пляжів, на підводних
берегових  схилах,  у  піднятих  та  опущених  морських  терасах.
Особливо  велике  значення  мають  розсипища  магнетиту,
ільменіту,  рутилу,  каситериту, мінералів, які містять рідкісні та
розсіяні елементи, а також золота і алмазів. Так, вздовж східного
узбережжя  Австралії  протяжністю  більше  1000  км,  поширені
ільменіт-циркон-рутилові  розсипища;  титано-цирконові
розсипища  виявлені  в  Бенгальській  затоці;  ільменіт,  магнетит,
рутил  і  сапфір  містяться в  прибережних розсипах Шрі-Ланки і
Індії; розсипища магнетиту, ільменіту і рутилу відомі в пляжних
пісках Каліфорнії, вздовж східного берега Флориди, в Коста-Ріці,
Бразилії, Чилі та Аргентині; каситериту – біля берегів Індонезії;
ільменіту, магнетиту та мінералів радіоактивних елементів – біля
Нової Зеландії і Південно-Східної Азії. Зона розсипних родовищ з
різноманітними  корисними  копалинами  оточує  майже  все
узбережжя Африки. Зокрема, відомі багаті родовища алмазів біля
берегів  Південно-Західної  Африки,  де  вони  приурочені  до
прибережних терас, пляжних пісків і піщано-гравійних відкладів
шельфу. Найбагатші родовища знаходяться біля берегів Намібії в
гирлі  р.Оранжевої.  Золотоносні  розсипища відомі  на  західному
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узбережжі  США і  Канади,  а  розсипні  родовища  платини  –  на
Алясці в районі затоки Гудньюс.

На території України також є розсипні родовища ільменіту та
циркону приурочені до палеогенових і неогенових відкладів, які
перекривають  кристалічні  породи  Українського  щита.  Такі
родовища  розробляються  у  Волинському,  Придніпровському  і
Приазовському регіонах.

З  відкладами  зовнішнього  шельфу  та  частини
континентального схилу, яка до нього примикає, окрім розсипів
пов’язані  родовища  фосфоритів,  представлених  зернами
піщинками, концентраціями та стяжіннями різноманітних форм.
В межах ложа Світового океану рудними багатствами є  залізо-
марганцеві конкреції. 

До  морських  осадових  гірських  порід,  які  покривають  3/4
поверхні  материків,  приурочені  поклади  таких  важливих
корисних  копалин  як  залізо,  марганець,  фосфорити,  сульфідні
руди міді, осадові родовища бокситів,  кам’яного вугілля,  нафти,
газу,  різноманітних  мінеральних  солей  –  гіпсу,  ангідриту,
сильвіну, галіту та інших.

Окрім  зазначених  родовищ  корисних  копалин  багато
осадових  порід,  таких  як  піски,  пісковики,  глини,  вапняки,
мергелі та інші, самі є корисними копалинами і використовуються
в будівництві та промисловості.

Запитання для самоперевірки
1. Які корисні копалини пов’язані з корами вивітрювання?
2. Назвіть приклади корисних копалин пов’язаних з алювіальними

відкладами.
3.  Які  корисні  копалини  пов’язані  з  відкладами  шельфової  зони

морів і океанів ?
4. Назвіть корисні копалини пов’язані з глибоководними морськими

відкладами.
5. Які корисні копалини є продуктом геологічної діяльності озер і

боліт ?
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5.3. Ендогенні процеси

5.3.1. Загальні відомості про ендогенні процеси

В  підрозділі  5.1.  «Загальні  відомості  про  динаміку  Землі»
зазначалось,  що  ендогенні  процеси,  –  це  процеси,  зумовлені
енергетичними  джерелами  внутрішніх  геосфер  Землі.  До  них
відносяться:  тектонічні  рухи  земної  кори  та  землетруси,
магматизм, метаморфізм і метасоматоз. Безперечно, всі вони
є  результатом  взаємодії внутрішніх  оболонок  Землі,
зароджуються  та  проходять  у  надрах  планети  (земній  корі  або
мантії) в зв’язку з чим і протікають в умовах підвищеного тиску
та температури.

Всі ендогенні процеси тісно взаємопов’язані між собою. Так,
тектонічні  рухи  є  однією  з  головних  причин  метаморфізму
гірських  порід.  Разом  з  тим,  вони  призводять  до  порушення
суцільності  земної  кори,  сприяють  утворенню  зон  пониженого
тиску,  що,  в  свою  чергу,  призводить  до  виникнення  осередків
розплавленої  магми.  Метаморфічні  процеси  в  крайніх  формах
свого  проявлення  (ультраметаморфізм)  супроводжуються
перерозплавленням  порід  і,  відповідно,  виникненням
магматичних  розплавів.  Магматичні  та  метаморфічні  процеси
супроводжуються виділенням значної кількості термальних газів і
різноманітних  розчинів,  які,  циркулюючи  по  тріщинах,
зумовлених тектонічними рухами, призводять до метасоматичних
явищ. Разом з тим, магматичні,  метаморфічні та  метасоматичні
процеси,  супроводжуючись високими температурами і  тисками,
суттєво впливають на зміни механічних властивостей вміщуючих
порід,  і  насамперед на їх щільність,  в'язкість,  пластичність,  що
має значний вплив на характер тектонічних явищ.

Таким чином, як випливає з зазначеного,  проявлення одних
ендогенних  процесів,  зумовлює  народження  і  розвиток  інших.
Про цей взаємозв'язок та взаємообумовленість різних геологічних
процесів та явищ необхідно пам'ятати не тільки при реконструкції
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складної  картини  розвитку  земної  кори,  але  й  при  проведенні
різноманітних  геологорозвідувальних  і  гірничих  робіт, а  також
при розробці та експлуатації родовищ корисних копалин.

До  сьогоднішнього  дня  ще  залишається  нез’ясованою
природа сил, які зумовлюють ендогенні процеси. Немає сумніву в
тому, що вони породжуються складними процесами саморозвитку
нашої  планети зокрема і  Всесвіту в  цілому, проте,  які  з  них є
основними джерелами енергії  для ендогенних процесів досі  не
відомо.

Запитання для самоконтролю
1. Які є ендогенні процеси ?
2. Охарактеризуйте джерела енергії ендогенних процесів.
3. В яких геосферах Землі відбуваються ендогенні процеси.
4.  Розкрийте  взаємозв’язок  і  взаємо  обумовленість  ендогенних

процесів.

5.3.2. Магматизм

Магматизм є одним з найважливіших ендогенних геологічних
процесів.  Більша  частина  гірських  порід,  що  складають  земну
кору, виникли внаслідок магматичних процесів.

Магматизм,  як  геологічний  процес,  дуже  складний.  Він
включає зародження магми в земній корі або в підкоровій області,
переміщення її у верхні горизонти, або виверження на поверхню.
Магма (грецьк.  “магма”  –  тісто)  –  це  силікатний  розплав,
насичений газами, водою та її пари. В складі магми переважають
ті  ж  хімічні  елементи,  що  складають  земну  кору  –  кисень,
кремнезем,  алюміній,  залізо,  кальцій,  магній,  калій  і  натрій.
Проте,  від  складу  гірських  порід  магма  відрізняється  значним
вмістом летких  сполук  –  пари  води,  оксиду  вуглецю,  сірчаних
сполук,  хлористого  та  фтористого  водню,  хлористого  амонію,
водню,  азоту  та  інших.  Завдяки  високому  тиску,  який  існує  в
надрах Землі, леткі сполуки, що знаходяться в магмі понижують її
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в’язкість  і  збільшують  рухливість  та  хімічну  активність  по
відношенню до вміщуючих порід. Переміщуючись в земній корі,
магма поступово втрачає частину летких компонентів, остигає, і з
розплавленого  стану  переходить  у  твердий.  Таким  чином
утворюються магматичні гірські породи, які, як вже зазначалось
вище, складають основну частину об’єму земної кори. Утворення
магматичних  порід  відбувається  різними  шляхами.  В  одних
випадках, безпосередньо в надрах Землі, коли магма застигає, не
досягаючи  її  поверхні.  Так  утворюються  інтрузивні (лат.
“інтрузіо”  –  проникнення,  вкорінення)  магматичні  породи.  В
інших,  коли  магматичні  розплави  виливаються  на  поверхню,
відбувається формування  ефузивних (лат.  “ефузіо” – виливання)
гірських порід. Залежно від того, виливається магма на поверхню
або застигає на глибині, в надрах Землі, магматизм поділяють на
глибинний, або інтрузивний, і на поверхневий, або ефузивний.

Інтрузивний магматизм –  це  магматизм при якому магма
застигає  на  різних  горизонтах  земної  кори,  що  призводить  до
утворення неоднакових за формою та розмірами інтрузивних тіл,
або, як їх ще називають, інтрузивів.

По  відношенню  до  вміщуючих  порід  інтрузиви  бувають
згідні і незгідні.  Останні  проривають шари вміщуючих порід,  а
перші залягають згідно з ними.

Будь-яке  інтрузивне  тіло,  вкорінюючись  в  інші  породи,
взаємодіє  з  ними.  Ця  взаємодія  виражається  в  наявності  двох
типів  контактових  зон  інтрузива  та  вміщуючих  порід  –
екзоконтакту  і  ендоконтакту.  Екзоконтакт,  або  зовнішній
контакт  –  це  зона  зміни  вміщуючих  порід,  які  безпосередньо
примикають  до  інтрузиву  під  впливом  високотемпературної
багатої  флюїдами магми. Ширина такої  зони може змінюватись
від перших сантиметрів  до десятків кілометрів.  З  іншого боку,
сама  магма,  яка  вкорінюється,  взаємодіючи  з  вміщуючими
породами  в  фронтальних  частинах  магматичного  тіла,
охолоджується  швидше  в  порівнянні  з  внутрішньою  частиною
тіла.  В  результаті,  це  призводить  до  зміни  складу  магми,  її
структури та текстури. Така зона змінених магматичних порід у
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фронтальних  частинах  інтрузивного  тіла  називається  зоною
ендоконтакту, або внутрішньою зоною.

Залежно  від  глибини  залягання  в  надрах  Землі  інтрузивні
породи  поділяються  на  абісальні  (глибинні)  та  гіпабісальні
(напівглибинні).

Абісальні  інтрузивні  тіла формуються  на  глибинах  у
декілька десятків кілометрів від поверхні. Вони характеризуються
великими розмірами і тісним зв’язком з магматичним осередком,
або  самі  являють  собою застиглі  внутрішньокорові  магматичні
осередки.  Форма  абісальних  інтрузій  різноманітна;  найбільш
характерними є батоліти, бісмаліти, штоки та етмоліти (рис. 5.72).

Батоліти –  це  інтрузивні  тіла  площею  понад  100  км2,
протяжністю на сотні кілометрів, при ширині в декілька десятків
кілометрів.  Здебільшого  вони  мають  видовжену  форму,  але
зустрічаються  і  ізометричні.  Стінки  батоліта  круті,  нахилені  в
сторону  від  масиву  (рис.  5.72,1).  Верхня  частина  нагадує
склепіння,  але  нерівна  з  виступами  та  заглибленнями.
Формуються  батоліти  на  глибинах  більше  4-5  км  і  складені
гранітами.
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Рис. 5.72. Форми магматичних тіл.
1 – батоліт; 2 – бісмаліт; 3 – шток; 4 – етмоліт; 5 – дайка; 6 – жила; 7 –

лаколіт; 8 – лополіт; 9 – факоліт; 10 – сіл; 11 – купол; 12 – лавовий осередок; 13
– нек; 14 – лавовий обеліск; 15 – лавові потоки.

Бісмаліти – утворюються також на значних глибинах, але на
відміну  від  батолітів  характеризуються  коркоподіною  формою
(рис. 5.72, 2).

Штоки  – це  невеликі  за  площею  (до  100  км2)  тіла,
ізометричні в плані і витягнені у вертикальному напрямку (рис.
5.72,3).  Вони  можуть  бути  складені  різними  магматичними
породами.
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Етмоліти – тіла  неправильної  форми,  які  розширюються
доверху,  нагадуючи  лійку,  і  складені  здебільшого  лужними
породами (рис. 5.72, 4).

Всі зазначені вище інтрузивні тіла є  дискордантними, тобто
незгідними по відношенню до вміщуючих порід. Вкорінюючись,
вони  руйнують  останні,  поглинають  їх  і  характеризуються
січними  контактами  з  ними.  Форма  таких  тіл  залежить  від
фізичного стану та хімічного складу магми, зокрема від вмісту в
ній флюїдів.

Застигання магми в глибинних тілах відбувається поступово,
флюїди  (гази)  в  її  складі  утримуються,  в  зв’язку  з  чим
кристалізація  відбувається  повністю  і  такі  породи
характеризуються  повною,  крупно- або середньокристалічною
структурою. Їх текстури здебільшого масивні. 

Гіпабісальні інтрузивні  тіла  формуються  на  відносно
невеликих  глибинах  і  здебільшого  пристосовуються  до  умов
залягання  вміщуючих  порід.  При  вкоріненні  вони
використовують  усі  послаблені  зони земної кори незалежно від
положення їх в просторі.

Магма, в першу чергу, проникає по тріщинах та заповнює їх.
Таким  чином  утворюються  своєрідні  вертикальні,  або  похилі
плитоподібні  тіла,  які  називаються  дайками (рис.  5.72,
5).Складені вони породами різного складу – від ультраосновних
до  кислих  і  характеризуються  значною  довжиною  (від  сотень
метрів до кілометрів) при малій ширині (метри і десятки метрів).
У  ряді  випадків  дайки  утворюють  цілі  системи,  віялоподібно
відгалужуючись від більш крупного інтрузивного тіла.

Серед  гіпабісальних  тіл  широким  розвитком  користуються
трубоподібні тіла, які називаються  неками (англ.  “нек” – шия).
Вони є підвідними каналами магми до жерла вулканів, у зв’язку з
чим  їх  здебільшого  відносять  до  категорії  субвулканічних
(приповерхневих) тіл (рис. 5.72, 13).

Тіла подібні за  формою до дайок називають  жилами (рис.
5.72,  6).  Для  них  характерні  нерівні,  хвилясті  стінки,  численні
відгалуження, переплетення, тощо. Як і дайки, жили в більшості
випадків пов’язані з більш крупним інтрузивним тілом.
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Здебільшого  дайки  виповнюють  канали  між  магматичним
джерелом  і  гіпабісальним  конкордантним,  тобто  згідним,
інтрузивним  тілом.  До  таких  тіл  належать  лаколіти,  –  які
характеризуються  грибоподібною або короваєподібною формою
(рис.  5.72,  7).  При  формуванні  лаколітів  магма,  вкорінюючись,
піднімає верстви осадових порід, які залягають вище, і заповнює
утворену порожнину, в зв’язку з  чим верхня поверхня лаколіту
куполоподібна,  тоді  як  нижня  відносно  рівна,  паралельна  до
верств.  У  деяких  лаколітів  нижня  поверхня  нахилена  в  бік
підвідного  каналу,  і  тоді  тіло,  яке  нагадує  грушу,  називається
магматичним діапіром. Розміри лаколітів можуть коливатися від
сотень метрів до декількох кілометрів в діаметрі.

При вкоріненні магми в ядро синклінальної складки, нерідко
формується  тіло  тарілкоподібної  форми,  обмежуючі  поверхні
якого  нахилені  до  центру,  при  цьому  для  нижньої  характерні
більш  круті  кути  падіння  в  порівнянні  з  верхньою.  Такі  тіла
називаються  лополітами (рис. 5.72, 8). Вони характеризуються
значними  розмірами,  їх  площа  досягає  перших  сотень  тисяч
квадратних кілометрів.

Вкорінюючись  в  послаблені  склепінні  частини  складок,
магма  утворює  випуклі  або  вігнуті  лінзоподібні  тіла,  які
називаються  факолітами (рис.  5.72,9).  У  випадку,  коли  магма
вкорінюється в міжпластовий простір горизонтально, або похило
до вміщуючих пластів,  утворюються  магматичні поклади,  або
сіли (рис. 5.72,10). Вони характеризуються значним простяганням
і  потужністю,  яка  вимірюється  першими  сотнями  метрів.
Розташовуються  сіли  декількома  ярусами,  сполученими  між
собою  дайками.  Складені  вони  здебільшого  основними  та
середніми породами.

Поблизу поверхні Землі в’язка кисла магма нерідко утворює
тіла куполоподібної форми, які мають риси як інтрузивних, так і
ефузивних  порід.  Характерною  ознакою  таких  тіл  є  наявність
слідів видавлювання у вигляді специфічної текстури, яка нагадує
цибулину. Такі тіла називаються куполами (рис. 5.72, 11).

Серед згаданих вище інтрузивних гіпабісальних тіл лаколіти,
лополіти,  факоліти  та  сіли є  конкордантними,  тобто згідними з
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вміщуючими  їх  породами,  а  дайки,  жили  та  куполи  –
дискордантними, незгідними, січними.

Всі  інтрузивні  тіла  неоднорідні  за  складом.  Центральні
частини можуть бути складені одними породами, а периферійні –
іншими.  Причиною  такого  явища  є  диференціація  магми  при
застиганні.  Здебільшого в  інтрузіях  породи  поблизу контакту з
вміщуючими  утвореннями  характеризуються  більш  основним
складом  і  дрібнозернистою  структурою.  Формування
інтрузивного тіла  може проходити  в декілька  етапів  –  фаз,  що
також призводить до різнорідного його складу.

Вкорінюючись у вміщуючі породи, магма може захоплювати
уламки  останніх  і  ці  уламки,  при  їх  застиганні  утворюють
своєрідні  включення  в  інтрузивних  тілах  які  називаються
ксенолітами (грец. “ксенос” – чужий, “літос” – порода).

При застиганні магми в інтрузивнрому тілі виникає система
тріщин  охолодження,  орієнтованих  в  декількох  напрямках.  Ці
тріщини розбивають інтрузивне тіло на своєрідні фігури у вигляді
стовпів,  пласто-  або  матрацеподібних  фігур,  тощо.  Таке  явище
називається  окремістю порід.  Розрізнять  стовпоподібну,
матрацеподібну, кулясту та інші види окремості.

Ефузивний  магматизм,  або  вулканізм,  на  відміну  від
інтрузивного,  представлений  комплексом  явищ,  пов’язаних  з
виливами та викидами магматичної речовини на поверхню Землі і
в атмосферу. Вже в процесі переміщення всередині Землі магма
диференціюється  і  на  поверхню виливається  рідка  розплавлена
маса,  яка  називається  лавою,  а  також  викидаються  тверді
продукти  у  вигляді  брил,  уламків,  округлих  ядер  (вулканічних
бомб)  та  дрібних  камінчиків  (лапілів),  а  також  піску,  попелу,
різноманітних  газів  і  водяної  пари.  З  вулканічними  процесами
пов’язане  виникнення  вулканічних  форм  рельєфу,  утворення
певних мінералів та гірських порід, які називаються ефузивними
гірськими породами, а також певних корисних копалин.

Процес  вулканічної  діяльності  складається  з  трьох  стадій:
ранньої,  або  субвулканічної;  головної,  яка  називається  –
вулканічне виверження; поствулканічної, або фумарольної.
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Субвулканічна  стадія передбачає  процес  підготовки  до
самого  виверження.  Зароджуючись  в  верхній  мантії,  в  зоні
астеносфери,  магматичний  розплав  переміщується  в  верхні
горизонти земної кори, де  заповнює магматичні камери. Він є
здебільшого базальтового складу і містить велику кількість газів
та  водяної  пари  в  розчиненому  стані.  Повільно  піднімаючись
догори  по  ослаблених  зонах  або  по  тріщинах,  магма,  завдяки
високій  температурі,  розплавляє  та  асимілює  (поглинає)
вміщуючі породи, створюючи таким чином трубоподібні канали
та  розширюючи тріщини. При досягненні певної глибини, де її
температура знижується до 1200 С, в ній відбувається виділення
в окрему фазу газів  та  перегрітої  водяної  пари.  Змінена  магма
стає рухливішою і стрімко піднімається догори. Особливо велика
кількість парів та газів виділяється з магми на глибинах 2-3 км від
поверхні  Землі,  що  призводить  до  різкого  збільшення  тиску.
Разом з тим, при пароутворенні відбувається збільшення об’єму
приблизно  в  100  разів,  що  спричиняє  вивільнення  великої
кількості  енергії,  а  це  призводить  до  вибуху.  Гази  та  пара
піднімаючись догори,  руйнують  породи, які  перегороджують  їм
шлях  і  з  силою  виштовхують  їх  нагору.  Слідом  за  ними  до
поверхні піднімається також частково або повністю дегазований
розплав.  При  виході  на  поверхню  він  перетворюється  на  лаву.
Переміщення магми, парів та газів супроводжується незначними
землетрусами, осередки яких також поступово переміщуються до
земної поверхні.

Здебільшого  при  переміщенні  магми  в  мантії,  вище
астеносфери,  або в  земній  корі  виникають  вулканічні  осередки
(рис. 5.73). Розміри камер таких осередків становлять від 10 до 50
тис.  км3.  З  часом склад магми внаслідок її  диференціаціі  може
змінюватися:  магма  основного  складу  заміщується   середньою
або кислою. Це і визначає характер головної стадії вулканічного
процесу.

Головна  стадія  вулканічного  процесу –  це  саме  явище
виверження  вулкану.  Початок  виверження  знаменує  момент
розрядки  вулканічної  енергії,  який  супроводжується  викидом
магматичних  продуктів  через  жерло  вулкана.  Тверді  та  рідкі
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продукти виверження здебільшого акумулюються навколо жерла і
тут  поступово  утворюється  вулканічна  гора  конусоподібної
форми. Вершина такої  гори рівна і  завершується лійкоподібним
заглибленням, яке називається  кратером вулкана (рис. 5.73). На
дні кратера знаходиться один або декілька отворів – це жерла, які
сполучаються з вулканічним каналом. Кратер активних вулканів з
часом  поступово  перетворюється  у  велику  улоговину,  що
називається  кальдерою.  Формування  останньої  пов’язане  з

викидом  при  вибухах
великої  кількості  матеріалу,
який  складає  вершину
конуса,  або  з  її
провалюванням
(опусканням)  у  порожній
вулканічний  канал  (рис.
5.74). Діаметр кальдер іноді
досягає  кількох  кілометрів.
При наступних виверженнях
у  центрі  кальдери  може
утворюватися новий конус зі
своїм  кратером  та  жерлом.
Дугоподібний  вал,  який
облямовує  кальдеру,
називається  сомою,  а
кільцева долина між сомою
та новим молодим конусом –
атріо (лат.  “атріо”  –
внутрішній двір).

Рис.  5.73.  Схема  будови
вулкану.

1 –  кальдера;  2  –  сома;  3  –
конус; 4 – кратер; 5 – жерло; 6 –
лавовий  потік;  7  –  вулканічний
осередок.

Загальні риси та розміри
вулканів  дуже  різноманітні
(рис.  5.75).  Форми

Рис.  5.74.  Схема  утворення
кальдери (за З.Кукалом).

А,Б  –  піднімання  магми  з
вулканічного  осередку  догори;  В  –  викид
при  виверженні  в  атмосферу  значної
кількості  матеріалу,  яким  складена
вершина  конуса  і  утворення  під  ним
вільного  простору;  Г  –  провалювання
частини  конусу  вздовж  розломів  в
утворену  під  ним  порожнину;  Д  –
утворення  на  місці  проваленої  частини
депресії кальдери.
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вулканічних  споруд  залежать  від  тривалості  вивержень  та
циклічності  їхньої  діяльності.  В  одних  випадках  процес
виверження  короткочасний  і  обмежується  одним  вибухом,  в
інших – він розтягнений на багато місяців.  Окремі виверження
складаються  з  декількох циклів,  які  відокремлюються  один  від
одного  стадіями  поствулканічного  режиму.  Тривалість  таких
стадій може досягати десятків і навіть сотень років.

Залежно  від  характеру  вивержень  та  їх  продуктів  усі
вулканічні  процеси  можна  розділити  на  чотири  категорії:
ефузивну (наземну  і  підводну),  де  панівне  значення  належить
рідкій  лаві;  пірокластову, коли  переважають  тверді  продукти
виверження  при  підпорядкованому  виділенні  лави  та  газів;
експлозивну – газово-вибухову, яка супроводжується виділенням
великої  маси  газів  та  сильними  вибухами.  В  кожній  категорії
виділяється декілька типів (табл. 5.5).
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Рис. 5.75. Форми вулканічних споруд та типи вулканів.
1  –  океанських  плит;  2  –  ісландський;  3  –  гавайський  (щитовий  за

формою); 4 – стромболіанський; 5 – етнинський; 6 – пелейський.
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Таблиця 5.7
Класифікація вулканів за типом виверженя

(за О.Ф. Якушовою, В.Ю.Хаїним і В.І.Славіним)

Категорія
Тип

виверження

Вулкани, які
визначають

тип

Місце
знаходження

Інші вулкани

Ефузивна
(наземна)

ісландський
(тріщинний)

Лакі
(тріщина)

Ісландія
Плоский
Толбачик

(Камчатка)

гавайський Кілауеа
Гавайські
острови

Нірагонго
(Східна
Африка)

Ефузивна
(підводна)

підводних
хребтів

океанських
плит

шельфовий

Піроклас-
това

(змішана)

стромбо-
ліанський

Стромболі
Італія,

Липарські
острови

Іцалько
(Сальвадор)

везувіанськи
й

Везувій Італія, Неаполь
Ключевська

сопка
(Камчатка)

етнинський Етна о. Сицилія

Кримський
(Камчатка),
Парикутин
(Мексика),
Мечнікова
(Курили)

Експлозив
на

(газово-
вибухова)

плініанський
Везувій
(раннє

виверження)
Італія, Неаполь

пелейський Мон-Пеле о. Мартиніка
Шівелуч

(Камчатка)
кракатауськи

й
Кракатау Індонезія

маарський Пульфер Німеччина,
плато Ейфель
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Категорія
Тип

виверження

Вулкани, які
визначають

тип

Місце
знаходження

Інші вулкани

бандайський Бандайсан Японія

Класифікація вулканів за типом виверження є в деякій мірі
умовною, так як більшість з вулканів займає проміжне положення
між виділеними категоріями. Деякі вулкани з часом змінюють тип
виверження, переходячи з однієї категорії в іншу. Це може бути
спричинене зміною складу магми. 

Ефузивні наземні виверження  проявляються на океанічних
островах  і  на  узбережжі  континентів.  Вони  приурочені  до  зон
глибинних корово-мантійних розломів по яких у верхні горизонти
земної  кори проникає  магма  основного та  базальтового складу.
Характерними представниками вулканів цієї  категорії  є вулкани
ісландського та гавайського типів.

Ісландський  тип характеризується  тріщинним виверженням
лави  основного  складу,  яке  наступає  після  викиду  з  тріщини
великої кількості попелу та шлаку. Вздовж тріщини виникає низка
великих і малих конусів та кратерів. Само виверження триває до
декількох десятків днів, що сприяє формуванню лавового покриву
потужністю  30-40  м,  який  покриває   територію  площею  в
декілька сот квадратних кілометрів.

Вулкани  цього  типу  поширені  в  Ісландії,  на  Гавайських
островах, Японії та Камчатці.

Гавайський  тип за  характером  проявлення  і  продуктами
виверження подібний до тріщинних вулканів. Відмінність полягає
в  тому,  що  виливання  лави  відбувається  через  широкий
трубоподібний канал. За формою вулкани цього типу нагадують
щити,  за  що  їх  ще  називають  щитовими.  Окрім  Гавайських
островів такі вулкани поширені в Новій Зеландії, Ісландії, а також
зустрічаються і в Східній Африці.

Підводні ефузивні виверження пов’язані з тріщинами на дні
Світового  океану.  Характерною  їх  особливістю  є  те,  що  лава
виливається  спокійно,  без  сильних  вибухів  та  з  незначною
кількістю (1-3%) пірокластів. Це пов’язано з тим, що на глибинах
більше  2-3  км  стовп  води  створює  набагато  більший  тиск  у
порівнянні з тиском пари, в зв’язку з чим вибуху не відбувається.
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Лава та вміщуючі породи не подрібнюються і пірокласти майже
не  утворюються.  Гази,  які  виділяються  при  виверженні,
розчиняються  у  воді  не  досягаючи  поверхні.  Такі  виверження
практично на поверхні  океанів  не проявляються.  Іноді,  завдяки
великому  тиску  води,  лава  витискається,  не  розтікаючись,  що
призводить  до  утворення  куполоподібних  тіл.  Склад  лави
здебільшого базальтовий. Вона утворює на дні океанів значні за
розмірами  ізометричної  форми  покриви  або  вузькі,  але  дуже
протяжні потоки з подушкоподібною та кулястою текстурою, які
називаються піллоу-лавами. Характерною особливістю підводних
лав, яка дозволяє відрізнити їх від наземних – це утворення на їх
поверхні склуватої оболонки, що зумовлене швидким остиганням
лави при зіткненні її з холодною водою.

Окрім  покривів  на  дні  океанів  утворюються  і  вулканічні
споруди  у  вигляді  конусів.  Складені  вони  здебільшого
базальтовою  лавою.  Однією  з  найхарактерніших  особливостей
підводних вулканічних вивержень є виділення великої  кількості
гарячих розчинів – гідротерм. Практично всі гідротерми несуть з
собою  велику  кількість  розчинених  хімічних  сполук  і  при
зіткненні з холодною океанічною водою відбувається формування
таких цінних корисних копалин, як мідь, свинець, цинк, срібло та
інші.

Підводні вулкани в області шельфу за характером виверження
подібні до наземних і також супроводжуються пірокластовими та
експлозивними  виверженнями.  У  таких  вулканах  спочатку
виростає підводний плоский широкий п’єдестал конуса, а пізніше
на  ньому  утворюється  нормальний  конус,  який  може  досягати
поверхні  води,  утворюючи,  таким  чином,  вулканічний  острів.
Особливо  багато  підводних  вулканів  у  Тихому океані,  а  також
вздовж серединних хребтів інших океанів.

Пірокластові  (змішані)  виверження характеризуються
викидами як лави, так і твердих та газоподібних продуктів. Вони
утворюють  апарати  центрально-кратерного  типу  з  конусами
правильної форми. Здебільшого конуси складені з перешарування
лави  та  твердих  продуктів  (бомб,  попелу,  вулканічного  піску,
шлаків,  тощо),  в  зв’язку з  чим їх  називають  шаруватими або
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стратовулканами.  До  цієї  категорії  відносяться  вулкани
стромболіанського,  етнінського  та  інших  типів.  В  загальному
виверження  даної  категорії  носять  проміжний  характер  між
ефузивними та вибуховими (експлозивними).

Стромболіанський тип характеризується  ритмічними
вибухами та викидами через короткі проміжки часу (від декількох
хвилин до години). Лава кислого складу і в’язка, з температурою
1100-1200 С.

Везувіанський
тип  вулканів – один
з  найпоширеніших
типів.  Його
характерною  рисою
є тривале (до кількох
днів)  виверження  з
періодичним
повторенням  через
декілька  десятків
років.  При  цьому
виливається велика кількість лави та викидається значний об’єм
попелу, бомб, а також газів.

До вулканів цього типу належить також і вулкан Ключевська
Сопка на Камчатці (рис. 5.76).

Етнинський тип
за  характером
виверження  близький
до  везувіанського.
Вулкани  даного  типу
дуже  активні.
Виверження
відбувається  одне  за
одним  через  декілька
років,  а  в  перервах

між ними з центрального кратера безупинно виділяються гази та
водяна пара, нерідко викидається попіл. Здебільшого напередодні
основного  виверження  відбувається  сильний  землетрус,  який

Рис. 5.76. Вулкан Ключевська Сопка.

Рис. 5.77. Загальний вигляд вулкану Етна.
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супроводжується вибухами та викидами з центрального кратера
газів і попелу. Услід за початковим виверженням на схилах конусу
з’являються  тріщини,  з  яких  виливається  лава  та  викидається
пухкий  матеріал,  що  призводить  до  утворення  побічних  –
паразитичних – невеликих кратерів,  кількість яких може сягати
до 200 і більше. Вулкани цього типу характеризуються пологими
схилами конуса (рис. 5.77) і основним складом лави.

Такі  вулкани  поширені  в  Середземномор’ї,  Південній
Америці, Японії, на Курильських островах, Камчатці. 

Експлозивні (газово-вибухові) виверження характеризуються
викидами великої кількості газів та пари при малій кількості, або
відсутності, лави. Тверді продукти сильно подрібнені, перетерті і
представлені попелом. Такі  виверження здебільшого пов’язані з
магмою кислого або середнього складу. Магматичні джерела, які
живлять вулкани,  розташовані на значних глибинах, у зв’язку з
чим  магма  не  завжди  досягає  земної   поверхні.
Найпоширенішими  вулканами  цієї  категорії  є  вулкани
пелейського,  кракатауського,  маарського  та  бандайсанського
типів.

Пелейський  тип
характеризується наявністю частих
землетрусів,  які  супроводжуються
викидами  попелу,  парів  води  та
отруйних газів, що триває декілька
тижнів.  Іноді  виверження
супроводжується  видавлюванням
в’язкої лави, яка застигає і утворює
своєрідний  обеліск  (рис.  5.78).  В
такому  випадку  виверження
називається екструзивним.

Для  вулканів  кракатауського
типу характерні  вибухи  значної
сили,  які  супроводжуються
викидами великої кількості газів та
попелу.  При  цьому  лава  на

Рис. 5.78. Лавовий обеліск
вулкана Мон-Пеле.
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поверхню  практично  не  піднімається,  що  обумовлено  кислим
складом в’язкої магми.

До  маарського  типу відносяться  вулкани  з  одноразовим
виверженням.  Характерною  особливістю  їх  будови  є  наявність
тарілкоподібних кратерних западин, по краях яких формуються
невисокі  вали,  складені  шлаком  та  уламками  гірських  порід,
викинутих з кратера. Кратер з’єднаний з магматичним джерелом
каналом, або трубкою вибуху, яка у древніх вулканів називається
діатремою.  На  глибині  400-500  м  трубки  вибуху  бувають
заповнені  базальтовою  лавою  або  похідними  ультраосновної
магми.  Вище лави знаходиться  перетерта  синя глина  та  зім’яті
уламки вулканічних порід, які називаються кімберлітом.

Кімберліти складаються з  уламків  ультраосновних порід та
порід, які розсікає трубка вибуху на шляху до поверхні. Характер
породи  свідчить  про  її  формування  при  високих  тисках  та
температурах, а ультраосновний склад уламків вказує на мантійне
походження  магми.  Діаметр  трубок  вибуху  може  становити  як
перші метри, так і перші кілометри. З трубками вибуху пов’язані
родовища алмазів.

Бандайсанський тип за характером вивержень дуже нагадує
попередні типи даної категорії. Різниця лише в тому, що вибухи
при виверженні  вулканів,  які  до нього належать,  пов’язані  не з
магматичними  газами,  а  водою,  котра,  проникаючи  на  значні
глибини,  перетворившись  в  пару  створює  значний  тиск,  що  і
спричиняє  вибух.  На  відміну  від  типових  газо-вибухових
вивержень  у  вулканів  бандайсанського  типу  відсутні  свіжі
вулканічні продукти виверження.

Поствулканічна,  або  фумарольна  стадія характеризується
суттєвим послабленням вулканічної діяльності, яка проявляється
тільки у виході на поверхню численних газово-парових струменів
та гарячої води. Схили вулканів на початку цієї стадії нагадують
паруючі котли води.

Газові  струмені,  які  називаються  фумаролами, залежно  від
температури та складу газів поділяються на: 1)  сухі  фумароли з
температурою вище 500 С, які містять хлористі сполуки натрію,
калію,  марганцю,  міді  та  фтору  за  повної  відсутності  або
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незначних кількостях водяної пари; 2) сірчисті, або сольфатари,
з температурою 90-300 С, і вмістом сірчаної та хлористоводневої
кислоти; 3)  лужні, або  аміачні, фумароли з температурою вище
100  С,  гази  яких  складаються  з  вуглекислого  амонію  та
сірководню,  з  домішками  парів  води;  4)  холодні  вуглекислі
фумароли, або мофети, температура яких нижче 100 С.

Фумароли  здебільшого  розташовуються  групами,  або  у
вигляді  ланцюга  вздовж  тріщин.  Висота  газових  струменів
коливається  від  сантиметрів  до  декількох  метрів.  Проходячи
скрізь  пухкі  породи,  або рухаючись  по тріщинах,  гази  та  пара
конденсуючись,  залишають  на  стінках  або  в  порах  кірочки,
складені різними мінералами.

До  характерних
особливостей  поствулканічної
стадії  належить  також
виверження водяної пари. При
віддаленні  від  осередку
виверження  водяна  пара
перетворюється  на  викиди
сильно мінералізованої  води  у
вигляді  гарячих  та  підігрітих
джерел.  Такі  джерела  бувають
постійно  діючими,  або  носять
періодичний характер. Останні
називаються  гейзерами (рис.
5.79). Періоди  виверження
гейзерів здебільшого постійні і
становлять від 10 хвилин до 5,5
годин. Температура води в них
досягає  +94  –  +99  °С.  Вода
гейзерів  містить  солі  натрію,
магнію,  кальцію,  кремнезему.
В  зв’язку  з  цим  довкола

гейзерів  нагромаджуються  відклади  пористих  вапняків  або
кременистих туфів, які називаються гейзеритами (5.80).

Рис. 5.79. Гейзер “старий Служака” в
Ієллоустонському національному

парку Скалистих гір.
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Пара і гази разом з водою можуть викидати рідку грязюку,
утворюючи таким чином грязьові вулкани. Конуси таких вулканів
зазвичай невеликі і досягають висоти 1-2 м, проте відомі також
грязьові вулкани з висотою конуса до 400 м. Відповідно, діаметр
кратерів змінюється від десятків сантиметрів до перших метрів
(рис.  5.81).  При  виверженні  таких  вулканів  грязьові  потоки
досягають довжини декількох десятків метрів, а температура грязі
становить 80-90 °С.

Грязьові вулкани можуть бути
і  не  зв’язані  з  магматичними
процесами,  а  виникати  там,  де в
надрах  накопичуються  водневі
гази і є водонасичені та глинисті
породи,  які  знаходяться  під
значним  тиском.  Такого  типу
грязьові  вулкани  поширені  на
Апшеронському та  Керченському
півостровах,  а  також  у  Західній
Туркменії  і  на  Сахаліні  (рис.
5.81).

Поствулканічна  стадія  може
тривати  десятки  років  і  навіть
століття.  Затухання  вулканічного
процесу  можливе  тільки  при
повному  вичерпанні  магми  в
магматичному осередку.

Вище  зазначалося,  що  при
вулканічній  діяльності  на
поверхню  виливаються  та
викидаються  вулканічні  продукти  трьох  типів:  рідкі,  тверді  та

газоподібні.
До  рідких  продуктів

виверження відносяться лави
різного  складу.
Охолоджуючись  та
застигаючи вони утворюють

Рис. 5.80. Натічні форми
гейзериту в районі басейну

Мамонтових гейзерів
Ієллоустонського національного

парку.

Рис. 5.81. Грязьовий вулкан на
Апшеронському півострові.
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ефузивні  гірські  породи  кислого,  середнього,  основного  та
ультраосновного складу.

До порід, які утворилися з  кислих магм належать ліпарити,
ріоліти,  дацити.  Враховуючи,  що кислі  магми в’язкі  і  найменш
рухомі,  вони,  застигаючи  утворюють  куполоподібні  тіла,  або
потужні незначної протяжності потоки.

При застиганні лав середнього складу утворюються андезити.
Найбільш  поширеними  породами  основних лав  є  базальти,  а
ультраосновні ефузивні породи – пікрити – зустрічаються рідко.

Кількість лави при виверженні буває різною. Особливо багато
виливається  лави  базальтового  складу  з  вулканів  ефузивної
категорії. Лавові потоки при цьому досягають десятків та сотень
кілометрів в довжину при ширині в сотні метрів.

Лава, яка виливається
з  вулканів,  може  бути
в’язкою  або  щільною  в
тих  випадках,  якщо  гази
виділилися  з  неї  ще  в
жерлі  вулкана,  та
пористою  –  у  випадках
насичення її газами. Лави,
насичені  газами  при
застиганні  утворюють
породу,  яка  називається

пемзою. Разом з тим, порожнини в лаві можуть бути заповнені:
кальцитом,  кварцом,  агатом,  опалом,  цеолітами  та  іншими
мінералами  у  вигляді  кульок,  горошин,  мигдалин.  Така  порода
називається мандельштейн, або мигдалевий камінь (рис. 5.82).

Поверхня  лавового  потоку  може  бути  бриловою,  або
хвилястою.  Брилова  лава  нагадує  поверхню  ріки  під  час
льодоходу. Вона властива в’язким лавам, або ж утворюється в тих
випадках, коли ламається вже застигла лава. 

Хвиляста поверхня характерна для лав вулканів гавайського
типу. На такій поверхні видно як одна порція лави напливає на
другу і в такому вигляді вони застигають.

Рис. 5.82. Мандельштейн.

325



Розділ5 

Базальтові лави підводних вивержень мають подушкоподібну
поверхню і складаються з великих за розмірами куль – кулясті,
або пілоу-лави.

Лави  з  бриловою  поверхнею  при  застиганні  дробляться,
утворюючи  брекчію.  Така  порода  називається  вулканічним
агломератом.  При  розтріскуванні  вулканічного  скла  на
морському  дні  внаслідок  зіткнення  його  з  холодною  водою,
утворюються  породи,  які  складаються з  дрібних уламків  скла і
називаються гіалокластитами.

Не вся лава виливається суцільним потоком. Дуже часто вона
розбризкується або викидається у вигляді окремих згустків (бомб,
грудок),  які  здебільшого  характеризуються  грушеподібною
формою. Густа  в’язка лава може викидатися у вигляді  окремих
брил масою до декількох тон. Дрібні бризки рідкої лави можуть
розтягуватися  в  тонкі  нитки,  які  дістали  назву  “волосся  Пеле”
(Пеле  –  богиня  вогню  у  гавайських  туземців).  Лава,  яка
викидається у вигляді невеликих пористих грудок, при злипанні
утворює породу, яка називається шлаковим туфом.

Тверді  продукти  вивержень здебільшого  характерні  для
континентальних  вулканів,  де  їхня  кількість  в  декілька  разів
перевищує об’єм лави яка виливається.

Залежно  від  розмірів  уламків  серед  твердих  продуктів
розрізняють:  1)  вулканічний  попіл;  2)  вулканічний  пісок;  3)
вулканічні уламки – лапілі; 4) вулканічні бомби та 5) вулканічні
брили.

Вулканічний попіл являє собою найдрібніші кутасті уламки
пемзи,  скла  та  різних  мінералів.  Більші  уламки  складають
вулканічний  пісок,  а  уламки  розміром  з  горіх  називаються
лапілями. Відповідно, бомби та брили – це уламки розміром від 2
см та більше в діаметрі. Трапляються брили об’ємом близько 25
м3 і масою до 68-70 т.

Увесь  твердий  уламковий  матеріал,  який  викидається  з
вулкану  під  час  виверження  називається  пірокластичним
(грецк.”пірос”  –  вогонь і  “кластос”  –  уламок).  При  його
охолодженні, ущільненні і переході в твердий стан утворюються
вулканічні породи, які називаються туфами та туфітами. Перші
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формуються в умовах суходолу, тобто на схилах вулканів; другі у
водному  середовищі  –  в  морях  та  озерах.  Більшість  туфітів
утворюється  при  підводних  виверженнях  вулканів.  Вони
здебільшого  верствуваті  і  характеризуються  наявністю
теригенного  або  органогенного  матеріалу.  Як  і  осадові  породи
теригенного  походження,  туфіти  поділяються  за  величиною
уламків на туфопісковики, туфобрекчії та туфоконгломерати.

Туфи,  в  свою  чергу,  за  величиною  уламків  діляться  на
попелові та псамітові, а за складом – на туфи кислих, середніх і
основних порід.  Часто зустрічаються також змішані  туфолавові
породи, які утворюються в тих випадках коли на лаву, яка ще не
встигла  застигнути,  осів  туфовий  матеріал  і  відбулося
змішування.  Своєрідні  відклади  гарячих  лав  кислого  складу
називають  ігнімбритами (грецк.  “ігнос”  вогонь,  “імбер”  –
злива).

До  газоподібних  продуктів вивержень,  як  це  вже
неодноразово  зазначалося,  належать  гази  та  пара  води,  які
виділяються  впродовж  усієї  стадії  виверження  і  в  усіх  типах
вулканів.  Основна  їх  маса  виривається  протягом  початкового
періоду виверження з центрального жерла та тріщин, а також з
паразитичних жерл, і пізніше – з лавових потоків. Проте, гази у

вигляді  фумарол  ще  довго
виходять  з  тріщин  і  після
головної  фази,  через  що
заключну  стадію  вулканічного
процесу  ще  називають
фумарольною.

Вулканічна  діяльність
супроводжується  виділенням
надзвичайно  великих  об’ємів
газів.  Так,  наприклад,  при
виверженні вулкану Парикутин у
Мексиці (пірокластова категорія)
виділялося понад 3000 т газів на
добу (рис. 5.83).

Рис. 5.83. Виверження вулкана
Парикутин. Мексика. 327



Розділ5 

Склад газів різноманітний. Вони містять двооксид вуглецю,
азот,  двооксид  сірки,  оксид  вуглецю,  водень,  хлор,  аргон  та
водяну пару. Окрім цього в незначних кількостях містяться також
хлористий та фтористий водень, сірководень.

Продукти  вулканічних  і  інтрузивних  магматичних  процесів
це не тільки основний “матеріал” з якого складається земна кора,
вони  мають  також  і  велике  практичне  значення.  Вулканічні
виверження відіграють подвійну роль в  житті  людини:  з  однієї
сторони,  це  небезпечні  природні  явища,  які  супроводжуються
людськими  жертвами,  а  з  другої  –  постачальники  людству
корисних копалин, теплової та інших видів енергії.

Жертви,  викликані  катастрофічними,  особливо
експлозивними  виверженнями  вулканів,  можуть  бути  дуже
значними.  Так,  наприклад,  вогняна  газова  хмара  вулкану  Мон-
Пеле  спричинила  смерть  30  тисяч  чоловік,  а  при  виверженні
вулкану  Кракатау  загинуло  більше  36  тисяч  осіб.  Під  час
найпотужнішого  виверження  вулкана  Тамбора  в  1915  р.  на
острові  Сумбава  в  Індонезії  загинуло  більше 90 тисяч чоловік.
Вважається,  що  за  останні  500  років  жертвами  вулканічних
вивержень стало біля 240 тисяч чоловік.

Сьогодні  інтенсивно  розробляються  заходи  захисту  від
вулканічних вивержень:  змінюються напрямки лавових потоків,
споруджуються  на  їхньому  шляху  греблі,  охолоджуються
фронтальні частини потоків водяними струменями, що дозволяє
зупинити  рух  лави,  тощо.  Окрім  того  вчені  працюють  над
розробкою  проектів  послаблення  сили  вивержень  шляхом
випереджувального відводу частини газів з вулканічних каналів
через бурові свердловини з глибини 2-3 км.

Не  зважаючи  на  наведені  приклади  стихійних  лих,
спричинених  виверженням  вулканів,  вони  також  приносять
людству і значну користь. Вулканічний попіл завдяки мінералам
та елементам, які містяться в ньому сприяє формуванню родючих
ґрунтів.  Окрім  цього  вулканічні  райони  володіють  запасами
теплової енергії. Геотермічний градієнт у цих районах становить
біля  100  оС,  в  зв’язку  з  чим  на  відносно  невеликих  глибинах
концентруються значні запаси тепла, які можна використовувати.
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При  поствулканічних  процесах  фумаролами  та  гейзерами  на
поверхню виносяться гаряча вода та пара, які в Італії, Мексиці,
Новій Зеландії,  США (Каліфорнія)  та  Японії  використовуються
для роботи геотермальних електростанцій.

Під час виверження вулканів разом з газами, фумарольними
струменями, гідротермами виноситься велика кількість корисних
копалин,  про що піде мова в  відповідному розділі.  Слід  також
зазначити,  що  інтрузивний  магматизм  є  одним  з  основних
процесів,  з  яким пов’язано формування різноманітних родовищ
металевих та неметалевих корисних копалин.

Впродовж  усієї  історії  розвитку  Землі  вулканічні  процеси
відігравали  суттєву роль  у  формуванні  не  тільки  певної  групи
гірських порід,  але й рельєфу і  кліматотворчих факторів,  тобто
вони  мали  значний  вплив  на  становлення  компонентів
географічного середовища нашої планети. Вулканічна діяльність
Землі знаходиться в активному стані і сьогодні. За останні 3000
років,  на  земній  поверхні  зафіксовано  близько  1000  діючих
вулканів, з яких на сьогоднішній день лише біля 200 знаходяться
на  стадії  затухання.  Більшість  з  них  зосереджено  в  межах
океанічного узбережжя, а також приурочена до острівних дуг, які
облямовують океани, та океанічних островів. У глибині материків
діючі вулкани зустрічаються дуже рідко. Сучасні та четвертинні
вулкани утворюють три глобальних пояси, які оперезують земну
кулю (рис. 5.84).

Перший пояс, який називається  Навкруг-Тихоокеанський,  у
вигляді  неправильного  кола  облямовує  Тихий  океан.  В  його
межах знаходяться як згаслі вулкани неоген-четвертинного віку,
які  розташовані  в  зовнішній  частині  пояса,  так  і  діючі  –
зосереджені  у  внутрішній,  ближчій  до  океану  частині.  Він
об’єднує  близько 340 діючих вулканів,  що становить майже дві
третини всіх вулканів, які знаходяться на суходолі.

Другий,  Середземноморсько-Індонезійський,  пояс
простягається  в  субширотному  напрямку  (паралельно  до
екватора).  В  ньому  зосереджено  117  діючих  і  таких  які
знаходяться  на  стадії  затухання  вулканів,  а  з  врахуванням
тихоокеанського відгалуження їх кількість досягає 150. Більшість
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вулканів цього поясу локалізується в районі островів Індонезії  і
на островах Середземного моря.

Третій, Атлантичний,  пояс,  характеризується
субмеридіональним простяганням вздовж однойменного океану.
В  ньому  зосереджено  багато  острівних  і  підводних  вулканів,
приурочених до серединно-океанічного хребта, тобто віддалених
від  берегів,  що  відрізняє  його  від  Тихоокеанського  поясу,  де
більшість вулканів розташована на узбережжі материків.

Рис.  5.84.  Схема  поширення  вулканів  (за  О.Ф.Якушовою,  В.Ю.Хаїним,
В.І.Славіним).

1 – Навкруг-Тихоокеанський пояс; 2 – Середземноморський-Індонезійський
пояс;  3 –  відгалуження  Середзхемноморсько-Індонезійського  поясу  в  Тихому і
Атлантичному океанах; 4 – Атлантичний пояс; 5 -  Атлантичний серединно-
океанічний хребет; 6 – Африканський рифтовий пояс; 7 – вулканічні території
та окремі вулкани континентів і островів; 8 – вулкани на дні океанів; 9 – окремі
вулкани: 1 – Шівелуч, 2 – Ключевська Сопка, 3 – Толбачик, 4 – Крашенінникова, 5
– Каримський, 6 – Авачінський, 7 – Ксудач, 8 – Менделєєва, 9 – Бандайсан, 10 –
Фудзіяма,  11 –  Еребус,  12  –  Сангай,  13  –  Чимборасо,  14  –  Котопахі,  15  –
Іцалько, 16 – Попокатепетль, 17 – Парикутин, 18 – Лассен-Пік, 19 – Катмай,
20 – Вулькано, 21 – Везувій, 22 – Стромболі, 23 – Етна, 24 – Сантонін, 25 –
Кракатау, 26 – Мерапі, 27 – Келуд, 28 – Семеру, 29 – Агунг, 30 – Батур, 31 –
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Тамбора,  32  –  Ян-Майєн,  33  –  Гекла,  34  –  Лакі,  35  –  Нірагонго,  36  –
Кіліманджаро, 37 – Кілауеа, 38 – Мауна-Лоа, 39 – Фалькон, 40 – Мон-Пеле, 41 –
Суфрієр.

В  межах  цих  трьох  поясів  зосереджено  близько  90%  усіх
діючих  на  планеті  вулканів.  Інших  10%  діючих  вулканів
знаходиться  на  Африканському  материку,  де  у  Східній  Африці
утворюють  локальний  пояс  меридіонального  простягання.
Декілька  діючих  вулканів  розташовані  на  островах  Індійського
океану.  Згаслі  вулкани  поширені  в  Сибіру,  Забайкаллі  та
Прибайкаллі.  До  позапоясних  вулканів  відносяться  також
численні  острівні-надводні  та  підводні  вулкани  Тихого  океану.
Припускають,  що кількість підводних вулканів,  яку підрахувати
досі  ще  неможливо,  значно  перевищує  кількість  наземних  і
становить кілька тисяч.

Існує певна закономірність між територіальним поширенням
вулканічних поясів і природою вулканічних процесів. На рис. 5.84
видно,  що  Навкруг-Тихоокеанський  пояс  розташований  у  зоні
поєднання  тонкої  земної  кори  океанського  типу  з  корою
континентального типу. Тут, зі сторони океану знаходяться вузькі
глибоководні жолоби глибиною 7-11 км, зі  сторони континентів
на  західному  узбережжі  океану  піднімаються  гірські  пасма
островів  (острівні  дуги),  а  на  східному  –  гірські  системи
Кордильєр і Анд. Така різка контрастність рельєфу свідчить про
різке  прогинання  (опускання)  ділянок  земної  кори  в  районах
жолобів  і  таке  ж  інтенсивне  піднімання  прилеглих  гірських
областей. На їх межі відбувається формування зони надглибинних
розломів, зміщувачі яких нахилені від океанів у бік континентів
або  острівних  дуг.  Це  є  так  звані  сейсмофокальні  зони,  які
досягають мантії. Вздовж них відбувається формування осередків
базальтової магми внаслідок часткового розплавлення океанічної
кори,  або  надходження  її  з  мантії  по  розущільнених  зонах.  Ці
осередки  в  подальшому  стають  джерелами  магматичних
розплавів, які по розломах піднімаються догори і проявляються
на земній поверхні у вигляді вулканічних вивержень. Здебільшого
вулкани  розташовуються  над  тими ділянками сейсмофокальних
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зон  глибина  яких  досягає  90-150  км,  а  на  відстанях  від
глибоководних жолобів – 100-200 км.

Середземноморсько-Індонезійський  вулканічний  пояс  є
одним з найактивніших кайнозойських поясів Землі. Сьогодні він
знаходиться на заключній стадії  розвитку, яка характеризується
утворенням системи гірських хребтів. Проте в західній та східній
частинах поясу збереглися активні сейсмофокальні зони до яких і
приурочені  вулкани  здебільшого  пірокластової  і  експлозивної
категорій. Перші більш характерні для західної частини поясу, їх
прикладом можуть  бути  такі  вулкани  як Везувій,  Етна та  інші,
другі  –  типовими  представниками  яких  є  вулкани  Кракатау,
Тамбора та інші, поширені у східній частині. Вулканізм середньої
частини поясу знаходиться на стадії  затухання  і  представлений
вулканами,  які  діяли  в  неогені  та  на  початку  четвертинного
періоду. До них належать численні вулкани Карпат, які складають
вулканічне  Вигорлат-Гутинське  пасмо  розташоване  на  межі
Закарпатської  низовини  і  Карпатських  гір,  вулкани  Кавказу
(Ельбрус, Казбек, Арагац), а також Ірану, Афганістану і Тибету.

Вулкани Атлантичного поясу, як і деякі вулкани Індійського
океану (островів Сен-Поль і Амстердам), приурочені до рифтових
зон  серединно-океанічних  хребтів  і  їх  магматичні  осередки
залягають на незначних глибинах, під тонкою океанічною корою.
В межах серединного хребта Тихого океану діючих вулканів дуже
мало і зосереджені вони в районі Галапагоського архіпелагу. До
вулканічних споруд відноситься також острів Паски.

Східно-Африканський  пояс  характеризується  порівняно
невеликими  розмірами  і  приурочений  він  до  континентальної
рифтової системи. Розташовані в його межах вулкани вивергають
різну за складом лаву, яка є похідною глибинної магми лужно-
базальтового складу. Це  відрізняє  їх  від  вулканів  Атлантичного
типу, які характеризуються базальтовим складом магми.

Враховуючи наведене вище, а також відомості про структурні
елементи земної кори та літосфери (див. розділ 6), можна зробити
висновок, що більшість вулканів земної кулі розташована на межі
літосферних плит. Частина з них приурочена до зон зближення
континентальної  та  океанічної  кори,  або  так  званих  зон
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стиснення.  До  таких  відносяться  вулкани  Навкруг-
Тихоокеанського  та  Середземноморсько-Індонезійського  поясів.
Друга  частина  вулканів  зосереджена  в  межах  рифтових  зон
серединно-океанічних хребтів,  які  являють собою зони  розтягу.
Це вулкани Атлантичного поясу, а  також Індійського та  Тихого
океанів.  До  цієї  групи  слід  також  віднести  вулкани  Східної
Африки  та  Західної  Європи  (Франції  і  заходу  Німеччини),
приурочені до рифтових континентальних систем.

Посеред літосферних плит вулкани утворюються дуже рідко,
де  вони  приурочені  до  зон  глибинних  розломів.  В  океанах  це
трансформні  розломи  які  є  каналами  переміщення  базальтової
магми,  на  континентах  –  це  глибинні  розломи,  які  досягають
мантії, звідки живляться магмою лужно-базальтового складу. Як
приклад  внутрішньоплитних  вулканів  можна  назвати  вулкани
Гавайських  островів  у  Тихому  океані,  а  також  на  островах
Реюньон і  Маврикій в  Індійському океані.  Типовим прикладом
континентальних внутрішньоплитних вулканів є вулкан Камерун
в Афганістані.

Магматичні процеси, особливо вулканічні не є прерогативою
розвитку лише нашої планети, вони властиві і іншим космічним
тілам  Сонячної  системи.  Вулканічні  гори  покривають  поверхні
Марса, Венери та Місяця, які також характеризуються наявністю
кратерів  і  кальдер,  при  цьому  розміри  марсіанських  вулканів
набагато  перевищують  земні.  Так,  наприклад,  щитовий  вулкан
Олімп має  висоту 27  км,  діаметр  кальдери  –  60  км,  а  діаметр
підніжжя – 600 км. Вулкан Тейн на Венері заввишки 4,5 км, а в
діаметрі біля 700 км.

Майже всі вулкани планет Сонячної системи та Місяця давно
затухли,  виключенням  є  лише  діючі  вулкани  на  супутнику
Юпітера Іо.

Запитання для самоконтролю
1. Що таке магматизм ?
2. Які розрізняють типи магматизму ?
3. Що таке магма? Охарактеризуйте її властивості.
4. Розкрийте суть інтрузивного магматизму.
5. Охарактеризуйте форми інтрузивних тіл.
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6. Розкрийте суть ефузивного магматизму.
7. Охарактеризуйте будову вулкану.
8. Які існують типи вулканів ?
9. Охарактеризуйте стадії вулканічної діяльності.
10.  Поясніть  зв’язок  між  інтрузивним  та  ефузивним

магматизмом.
11. Охарактеризуйте продукти вулканічної діяльності.
12. Охарактеризуйте класифікацію магматичних порід.
13. Наведіть приклади інтрузивних порід.
14. Наведіть приклади ефузивних порід.
15. Розкрийте практичне значення  вулканізму.

5.3.3. Метаморфізм

Гірські породи під впливом глибинних ендогенних факторів,
таких як: висока температура,  тиск, гарячі  розчини, що містять
іони натрію, калію, кальцію, фтору, бору та сірки, а також вода і
вуглекислота,  зазнають  певних  перетворень.  Цей  процес
називається  метаморфізмом (грецк.  “метаморфозис”  –
перетворення),  а  породи,  які  виникають  в  результаті  його
проявлення – метаморфічними породами. Вони утворюються за
рахунок  перетворень  вже  існуючих  осадових,  магматичних,  а
також метаморфічних утворень і складають третій головний клас
гірських порід.

Метаморфічні перетворення осадових порід є продовженням
тих  перетворень,  які  вони  зазнали  на  стадіях  метагенезу,
катагенезу та епігенезу (див. розділ 5.2.11). Межа між катагенезом
і  метаморфізмом  є  дуже  умовною.  За  даними  Г.Вінклера
метаморфічні  перетворення  в  породах  наступають  при
температурах  150-200  °С.  М.Б.Вассоєвич  вважає,  що
температурна межа початку метаморфізму становить 300-350 °С.
Мінералогічним  підтвердженням  початку  метаморфізму  є
виникнення групи нових мінералів за рахунок перетворення вже
існуючих.  Так,  наприклад,  замість  каолініту з’являється  дикіт,
антрацит переходить  в  графіт,  а  найбільш раннім  з  типових
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метаморфічних мінералів  вважається  ломонтин,  який належить
до водних алюмосилікатів кальцію з групи цеолітів.

Головним  фактором  метаморфізму  є  підвищення
температури,  яке  визначається  геотермічним  градієнтом,  який
являє собою функцію теплового потоку і теплопровідності порід.
Його величина не постійна і змінюється в межах від 6 до 150оС на
1 км. В зв’язку з цим і перехід від катагенезу до метаморфізму
також  може  відбуватися  на  різних  глибинах  –  від  перших
кілометрів до 15 км і навіть більше. Найменшою ця глибина є в
межах  осьових  зон  серединно-океанічних  хребтів,  де  окрім
високого теплового потоку метаморфізму сприяє циркуляція  по
тріщинах нагрітої до температури 300-350 °С морської води.

Підвищення  температури  призводить  до  заміни  катагенезу
метаморфізмом,  а  в  подальшому,  якщо  процес  підвищення
температури продовжується, метаморфізм також поступово може
змінюватися частковим і повним плавленням порід. Цей процес
називається анатексисом (грецьк. “тексис” – плавлення, “ана” –
віща ступінь). Він знаменує найвищу фазу метаморфізму і друга
його назва ультраметаморфізм. 

Нижньою  термобаричною  межею  при  якій  починають
відбуватися ультраметаморфічні перетворення є температури 680-
700 °С і тиск 2-4 кбар. Відповідно, такі умови можуть мати місце
тільки на глибинах не менше 6-8 км.  Проте,  породи основного
складу  багаті  фемічними  компонентами,  такими  як  Fe і  Mg,
починають  плавитися  тільки  при температурі  близькій  до  1000
°С.  Це  значно  розширює  температурний  діапазон  проявлення
процесів метаморфізму від 150-200 °С до 700-1000 °С, а тиск при
цьому змінюється від 2-3 до 10-15 кбар. 

При  метаморфізмі  змінам  підлягають  структурні,  текстурні
особливості  порід  та  мінеральний  склад.  Такі  перетворення
виражаються,  перш  за  все,  в  перекристалізації  порід:
дрібнозерниста  структура  змінюється  крупнозернистою,  зникає
пористість  і  породи  ущільнюються.  Прикладом  можуть  бути
кварцові  пісковини,  вапняки  та  доломіти.  Перші  в  процесі
метаморфізму  перетворюються  в  кварцити,  а  другі  та  треті,
відповідно, в  кальцитові та  доломітові мармури. В глинистих та
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туфогенних  породах,  а  також  в  мергелях  при  метаморфізмі
розвивається  сланцюватість,  тобто  паралельна  структура,  яка
надає породі властивостей розщеплюватися на тонкі пластинки.

Перетворення  мінерального  складу  порід  в  процесі
метаморфізму  призводить  до  зникнення  одних  та  утворення
інших мінералів, більш стійких до нових фізико-хімічних умов.
При цьому зміна мінерального складу може відбуватися без зміни
хімізму  породи  в  закритій  системі.  Такий  процес  називається
ізохімічним  метаморфізмом.  Проте,  можливі  випадки  зміни
хімічного складу породи завдяки приносу та виносу речовини у
відкритій  системі,  в  такому  випадку  слід  говорити  про
алохімічний  метаморфізм.  Якщо  цей  вид  метаморфізму
відбувається  без  зміни  об’єму  породи,  він  називається
метасоматозом.  При  цьому  явищі  відбувається  обмін  іонами
між  породами,  які  підлягають  метасоматозу  та  вміщуючими
утвореннями.

В природі спостерігається два основних типи метаморфізму:
локальний, який поділяється на  контактовий та  дислокаційний, і
регіональний.

Контактовий  метаморфізм пов’язаний  з  вкоріненням  у
відносно холодні  породи верхньої  частини земної  кори  гарячої
магми, яка застигає у вигляді інтрузивних масивів – плутонів. У
даному випадку метаморфічні зміни відбуваються на межі магми
та  порід  в  які  вона  вкорінюється.  Чинниками  метаморфізму
виступають висока температура та флюїди, джерелом яких є сама
магма.  Ділянка  вміщуючих  порід,  яка  зазнала  метаморфічних
змін,  називається  ореолом  контактово-метаморфізованих
порід. Його розміри залежать від розмірів магматичного тіла (у
дайок він складає декілька метрів, а у великих батолітів досягає
3-5 км),  глибини застигання плутону (ширина ореола зростає  з
глибиною),  та  складу  магми  (в  плутонах,  складених  кислими
породами, ширина ореолу більша в порівнянні з магматичними
тілами  основного  та  ультраосновного).  Здебільшого  ореол
контактово-метаморфічних змін співпадає з зоною екзоконтакту
(рис. 5.85).
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У тих випадках, коли метаморфічні зміни вміщуючих порід
відбуваються  не  тільки  завдяки  температурному  фактору,  а
підсилюються  ще  й  гарячими  розчинами  та  газами,  які
виділяються  з  магми,  контактовий  метаморфізм  переходить  у
контактово-метасоматичний  метаморфізм.  Він  супроводжується
привносом SiO2, Al2O3,  MgO, FeO та інших мінералів. 

Основними  продуктами  контактового  метаморфізму  є
роговики,  скарни та  грейзени.  Перші  утворюються  завдяки
метаморфічних  перетворень  піщано-глинистих  порід,  другі  є
результатом  вкорінення  магми  в  карбонатні  відклади,  а  треті
формуються  в  результаті  пневматоліто-гідротермальних  змін
кислих порід.

Рис. 5.85. Схема будови гранітного плутону
1 – граніти; 2 – вміщуючі породи; 3 – зона екзоконтакту і метаморфічних

змін вміщуючих  порід (ореол контактово-метаморфізованих  порід); 4 – зона
ендоконтакту.

Дислокаційний  метаморфізм,  який  ще  називають
динамометаморфізмом,  відбувається  під  впливом  локального
підвищення спрямованого тиску, або стресу в зонах тектонічних
розломів, тобто це прирозломний метаморфізм. Його проявлення
призводить до зміни структури  гірських порід.  Старі  структури
руйнуються і  виникають нові  з чітко вираженим орієнтуванням
мінералів.  Крихкі  мінерали  зазнають  перетирання  та
розвальцювання, а пластичні деформуються.
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Зовнішнім вираженням дії динамометаморфізму на породу є
сланцюватість,  або  кристалізаційна  сланцюватість,  яка
підкреслюється  певним  орієнтуванням  мінеральних  зерен.
Розрізняють  також  площинну,  лінійну  та  лінзоподібну
сланцюватість.

Динамометаморфізм може також проявлятися  в  руйнуванні
мінералів  і  подрібненні  породи.  Такий  тип  перетворень
первинних  порід  отримав  назву  катакластичного
динамометаморфізму,  а  гірські  породи,  які  несуть  сліди
подрібнення,  називаються  катакластичними,  або
катаклазитами.  При  сильному  подрібненні  та  перетеранні
дрібних  часток  утворюються  розсланцьовані  породи,  які
називаються  мілонітами,  а  весь  комплекс  гірських  порід,  які
зазнали впливу динамометаморфізму, об’єднують під загальною
назвою тектоніти.

Тектоніти  здебільшого  характеризуються  низькими
показниками фізико-механічних властивостей і легко руйнуються,
в зв’язку з чим у місцях їх поширення є вірогідність виникнення
обвалів, осувів, тощо.

До  локального  метаморфізму  можна  віднести  також  і
ударний метаморфізм,  спричинений  різким  підвищенням
температури і тиску в гірських породах верхньої частини земної
кори  зумовленим  падінням  на  її  поверхню  космічних  тіл.  При
падінні  метеорита  за  надзвичайно  короткий  час  (менше  0,1
секунди)  виділяється  велика  кількість  кінетичної  енергії.  Ця
енергія тратиться на механічні (стискання і подрібнення) і теплові
(розплавлення та  випаровування)  перетворення речовини порід,
які  зазнали  впливу  ударної  хвилі.  Такі  породи  називаються
мішенню.  В  напрямку  від  епіцентру  до  периферії  хвилі
відбувається  поступове  зниження  тиску  та  температури  яке,
відповідно, відображається в якісних і кількісних перетвореннях
речовини, що носять зональний характер. Виділяються наступні
зони:  1)  зона  випаровування,  де  тиск  досягає  103-104 кбар,  а
температура  104  °С; 2) зона розплавлення,  яка характеризується
тиском 0,6∙103 кбар на зовнішній межі та температурою – 1,5∙103

°С; 3) зона поліморфних переходів, де тиск становить 100 кбар, а
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температура 1000 °С; 4) зона інтенсивного подрібнення гірських
порід.

Метаморфічні  породи,  які  утворюються  в  трьох  останніх
зонах, називаються імпактитами (англ. “імпакт” – ударна дія).
Залежно від того переміщені породи або ні, а також від характеру
перетворень  серед  імпактитів  розрізняють:  катаклазити –  не
переміщені  продукти  зі  слідами  подрібнення;  ударні  брекчії –
сильно  подрібнені  породи;  псевдотахіліти –  не  переміщені
породи, які зазнали часткового плавлення з утворенням скла, та
тагаміти –  переміщені  переплавленні  породи,  в  складі  яких
присутнє  скло.  Змішані  та  переміщені  продукти  подрібнення
називаються зювітами.

Тагаміти являють собою лавоподібні склуваті породи, які на
10-20%  складаються  з  дрібних  уламків  вміщуючих  порід
занурених у склувату масу, яка є продуктом розплавлення порід
мішені.

Зювіти – це брекчії, складені з уламків розкладеного скла та
продуктів подрібнення порід мішені.

Однією  з  особливостей  ударного  метаморфізму,  яка  має
вирішальне  значення  при  встановленні  метеоритної  природи
кратерних  структур,  є   наявність  новоутворених  мінералів,
породжених  надвисокими,  не  характерними  для  земної  кори,
тисками.  Такими  “гіпербаричними”  мінералами  є  поліморфні
модифікації кремнезему — коесит та  стишовіт, а також алмаз і
лонсдейліт.  Два  останніх  є  високобаричними  модифікаціями
вуглецю.

Серед  зазначених  вище  типів  метаморфізму  найважливіша
роль у формуванні вигляду земної кори належить регіональному
метаморфізму. На відміну від локального, який поширюється на
обмежену територію, він охоплює площі в тисячі, десятки і навіть
сотні  тисяч  квадратних  кілометрів.  При  цьому  спостерігається
закономірність  між  розмірами  територій,  які  зазнали
регіонального  метаморфізму,  та  віком  порід.  Так,  утворення
палеоархейської  акротеми  метаморфізовані  повсюдно  в  умовах
високих  тисків  і  температур,  породи  протерозойського  віку
поліфаціально  метаморфізовані,  тобто  при  вертикальних  і
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латеральних змінах тисків та температур, а серед фанерозойських
геологічних  споруд  метаморфізм  характерний  лише  для
складчастих геоструктур них елементів.

Головними  чинниками  метаморфічних  перетворення  для
більшості  регіонально  метаморфізованих  порід,  як  це  вже
зазначалось вище, є температура та тиск. Метаморфічні породи
нижнього  і  середнього  архею,  як  правило,  метаморфізовані
відносно  рівномірно  на  значних  територіях,  що  зумовлено
рівномірним високим тепловим потоком, який охоплював великі
площі. Такий регіональний метаморфізм називається ареальним.
Проте,  починаючи  з  пізнього  архею  переважав  зональний
регіональний метаморфізм, який характеризувався  підвищенням
його ступеню в одному районі та зниженням до периферії.

Закономірну  зміну  підвищення  температури  та  тиску  на
ранніх  стадіях  розвитку  вчення  про  метаморфізм  пов’язували
виключно з зануренням порід на значні глибини. Враховуючи це,
У.Грубенман  виділив  в  земній  корі  три  зони,  які  відповідали
різним  температурам  та  тискам,  як  чинникам  метаморфізму:
епізону, мезозону та катазону.

Епізона,  або  сама  верхня  зона,  характеризується  слабким
проявленням  метаморфізму,  який  протікає  при  низьких
температурах  при низькому петростатичному і,  значно вищому
односторонньому, тектонічному тисках. У цій зоні утворюються
такі метаморфічні породи, як філіти, талькові, хлоритові та інші
сланці.

Мезозона,  або середня зона, залягає нижче першої. Для неї
характерні  високі  температури,  значні  петростатичні  тиски,  та
досить  інтенсивні  односторонні  тектонічні,  які  проявляються
рідко. Характерними представниками цієї зони є  слюдяні сланці,
різноманітні гнейси, кварцити, мармури і амфіболіти.

Катазона,  глибока  зона,  характеризується  високим
петростатичним  тиском  та  дуже  високими  температурами.
Односторонній  тиск тут  виражений слабо,  в  зв’язку з  чим для
порід  практично  не  характерна  сланцюватість.  У  цій  зоні
здебільшого  утворюються  біотитові та  піроксенові гнейси,
амфіболіти, еклогіти.
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Така  номенклатура  до  сьогоднішнього  часу  не  втратила
актуальності,  проте  детальне  вивчення  областей  метаморфізму
показало, що не існує безпосереднього зв’язку між глибиною та
температурою,  так  як  тепловий  потік  по  площі  суттєво
змінюється.  Враховуючи  це,  П.Ескола  розробив  класифікацію
регіонально  метаморфізованих  порід,  в  основу  якої  були
покладені  тільки  зміни  температури  та  тиску.  Так  з’явилося
поняття про метаморфічні фації.

Метаморфічна  фація –  це  група  метаморфічних  порід,  а
точніше  парагенезис  мінералів,  які  утворилися  в  певному
діапазоні  температур  і  тисків.  Фації  називаються  за  найбільш
типовими  для  них  типами  порід  або  мінералів;  наприклад,
цеолітова, хлоритова, біотитова, мусковітова, тощо. На рис. 5.86.
показана  залежність  фацій  метаморфізму  глинистих  порід  від
температури, тиску та глибини. 
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Рис.  5.86.  Фації  метаморфізму  суттєво  глинистих  порід (за
О.О.Маракушевим)

Жирні лінії – границі ступенів метаморфізм: А –низький (зеленосланцева),
Б – середній (амфіболітові),  В – високий ( гранулітова).  Тонкі лінії  – границі
фацій: Анд – андалузитова, Сил – силіманітова, Кі – кіанітові
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Фації  групуються  в  ступені  метаморфізму –  нижній,
середній  та  високий,  або  за  породною  ознакою  їх  називають,
відповідно, гранулітова, амфіболітова та зеленосланцева.

У  випадках,  коли  первинна  природа  певної  метаморфічної
породи  легко  встановлюється  за  низкою  ознак  (структурою,
текстурою),  назву метаморфічної  породи виводять від вихідної,
добавляючи до неї приставку “мета”; наприклад, метапісковик,
метаконгломерат.  Для  високометаморфізованих  порід
використовують  назву  метаморфічної  породи  з  приставкою
“орто”, якщо це первинно магматична порода, та  “пара”, коли
порода осадового походження (наприклад, орто- та парагнейси).

Перехід  від  низьких  ступенів  метаморфізму  до  високих
називається  прогресивним  метаморфізмом.  У  випадках,  коли
порода утворилася при відносно високих температурах та тисках
і  повторно  була  метаморфізована  в  умовах  більш  низьких
ступенів,  говорять  про  регресивний  метаморфізм,  який  ще
називають ретроградним метаморфізмом або діафторезом.

До  порід  дуже  низького  ступеню  регіонального
метаморфізму,  який  іноді  ототожнюють  з  метагенезом,  або
апокатагенезом,  відносяться  глинисті  сланці.  Це  тонкозернисті
породи, які легко розколюються на тонкі  пластинки з гладкими
поверхнями.  Нерідко  вони  мають  чорний  колір,  за  що  їх  ще
називають  аспідними сланцями.  Такому  забарвленню  вони
завдячують  наявності  в  вихідному  первинному  глинистому
осадку органічної речовини, яка при метаморфізмі перетворилася
на графіт.

До  продуктів  низького  ступеню  метаморфізму  належать
також  спіліти і  кератофіри.  Перші  утворюються  в  результаті
метаморфізму лави основного складу, а другі  – середнього. Такі
ультраосновні  породи  як  перидотити  в  умовах  дуже  низьких
ступенів  метаморфізму  перетворюються  на  серпентиніти.
Характерною  властивістю  всіх  цих  порід  є  їх  зеленувате
забарвлення,  обумовлене  наявністю  таких  новоутворених
метаморфічних мінералів як хлорит, епідот, серпентин та інші.
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При підвищенні ступеню метаморфізму від низьких субфацій
до  більш  високих  глинисті  (аспідні)  сланці  перетворюються  в
філіти,  які  відрізняються  від  перших  більш  грубою
сланцюватістю  і  характерною  блискучою  поверхнею,  що
зумовлене наявністю в їх складі макроскопічних лусок слюди.

Продуктом  метаморфізму  глинистих  порід  в  умовах
зеленосланцевої фації є хлорит-серицитові сланці, які складені з
кварцу, хлориту і серициту. Але типові зелені сланці утворюються
за  рахунок  метаморфічних  перетворень  вулканітів  основного
складу  та  їх  туфів  і  завдячують  своїм  забарвленням  хлориту,
епідоту і, рідше, зеленій роговій обманці.

Типовими  породами  середнього  ступеню  метаморфізму
(амфіболітові фація) є кристалічні сланці, гнейси та амфіболіти. 

Кристалічні  сланці –  це  середньо-  і  крупнозернисті  чітко
сланцюваті  породи  складені  листовими  силікатами  (мусковіт,
біотит, хлорит) та амфіболами. 

Вони  є  результатом  метаморфічних  перетворень  глинистих
порід і окрім зазначених мінералів до їх складу входять гранат,
плагіоклаз і кварц.

Гнейси на  відміну від  кристалічних сланців містять  значно
менше  слюд  і  складаються  з  кварцу  та  польових  шпатів  з
підпорядкованим  вмістом  темнобарвних  мінералів  (біотиту,
рогової обманки). Вони характеризуються своєрідною гнейсовою
структурою,  вираженою  орієнтованим  розташуванні  слюд  і
рогової  обманки. Утворюються гнейси по пісковиках (особливо
аркозових),  глинах,  вулканітах  кислого  складу,  а  також  по
гранітах  (гранітогнейси).  Гнейси,  які  є  метаморфічними
аналогами  осадових  порід  називають  парагнейсами,  а
магматичних – ортогнейсами.

Амфіболіти –  темно-зелені,  зеленувато-чорні  породи,
складені  з  рогової  обманки  та  плагіоклазу. До їх  складу також
можуть  входити  гранат, епідот  і  біотит, але  в  підпорядкованих
кількостях.  Утворюються  амфіболіти  при  метаморфізмі
магматичних  порід  основного  складу  –  ортоамфідоліти,  або
карбонатно-глинистих осадків – параамфіболіти.
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Метаморфізм  амфіболітової  фації  може  переростати  в
ультраметаморфізм, який супроводжується частковим, а пізніше і
повним розплавленням порід (анатексис) з утворенням мігматитів
і анатектичних гранітів.

Мігматити (грецьк.  “мигма”  –  суміш)  –  це  продукт
часткового  розплавлення  порід,  який  супроводжується
утворенням  кварц-плагіоклазових,  близьких  за  складом  до
гранітів,  прошарків  серед  метаморфічних  порід,  які  виявилися
більш стійкими до плавлення.  Такі  утворення мають смугастий
вигляд,  зумовлений  чергуванням  світлих  за  забарвленням
новоутворених гранітоїдних прошарків і темнозабарвлених смуг,
складених  метаморфічними  породами.  На  думку
Д.С.Коржинського,  утворення  мігматитів  можливе  лише  при
активній участі глибинних флюїдів, і температурі 650-700 °С.

При  повному  розплавленні  вихідних  порід  під  впливом
ультраметморфічних процесів, утворюються анатектичні граніти,
які за складом не відрізняються від інтрузивних.

Індикаторами вищого ступеню регіонального метаморфізму є
грануліти і еклогіти.

Грануліти складаються  з  кварцу,  ортоклазу,  плагіоклазу  ±
гранат,  кіаніт,  силіманіт  і  піроксен.  Піроксенові  грануліти
основного складу позбавлені кварцу та ортоклазу і утворюються в
результаті  метаморфізму  основних  магматитів  (габро  або
базальтів).  Вихідним  матеріалом  для  формування  кислих
гранулітів  є  глинисті  та  піщано-глинисті  осадки.  З  гранулітами
часто  зв’язані  своєрідні  породи,  які  є  перехідними  між
метаморфітами і магматитами. Вони складені з кварцу, калієвого
польового шпату, кислого плагіоклазу, піроксену (гіперстену)  та
гранату і називаються чарнокітами.

Породи гранулітів фації найхарактерніші для архейських та,
частково, протерозойських комплексів, і дуже рідко зустрічаються
в  палеозойських  геологічних  спорудах.  У  зв’язку  з  цим  вони
побічно можуть використовуватися як ознаки віку метаморфічних
порід.

Окрім  гранулітової  до  утворень  високого  ступеню
метаморфізму  відноситься  також  еклогіти.  Це  щільні  (3,3-3,4
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г/см3), з високою питомою вагою породи, основними мінералами
яких  є  піроксени  і  гранат,  а  за  складом  вони  відповідають
основним магматитам (базальтам, габро). Утворюються еклогіти
в умовах високих температур і тисків, характерних для нижньої
частини континентальної кори та верхньої мантії. Їх уламки, що
зустрічаються в трубках вибуху,  нерідко містять алмази.

Основними областями розвитку метаморфічних порід є щити
древніх  платформ,  а  також,  як  вже  зазначалося  вище,  ядерні
частини складчастих споруд. 

В межах території України метаморфічні породи складають
Український  щит,  і  користуються  незначним  поширенням  у
внутрішній зоні Карпат. На Українському щиті відомі утворення
всіх  метаморфічних  фацій.  Комплекси  високометаморфізованих
порід (гранулітова фація) поширені на Побужжі та  в Західному
Приазов’ї, утворення амфіболітової фації складають кристалічну
основу заходу Київщини та Середнє Придніпров’я, поліфаціально
метаморфізовані  породи  (від  гранулітової  до  зеленосланцевої
фації)  поширені  на  Волині  і  Кіровоградщині,  утвореннями
низьких ступенів метаморфізму складені розрізи Криворізької та
низки  зеленокам’яних  структур  Придніпров’я,  а  також
Білокоровицько-Овруцької системи депресій Полісся.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке метаморфізм ?
2. Охарактеризуйте типи метаморфізму.
3. Що таке локальний метаморфізм ? Дайте характеристику його

видів.
4.  Наведіть  приклади  порід,  які  утворюються  під  впливом

локального метаморфізму.
5. Що таке регіональний метаморфізм, і на якому етапі  розвитку

Землі він проявився найкраще ?
6.  Наведіть  приклади  порід,  які  утворюються  в  результаті

проявлення регіонального метаморфізму.
7. Дайте загальну характеристику ударного метаморфізму.
8. Охарактеризуйте основні продукти ударного метаморфізму.
9. Що таке фації метаморфізму ?
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10.  Назвіть  райони  поширення  метаморфічних  порід  в  межах
території України.

5.3.4. Корисні копалини, що утворюються внаслідок
магматичних і метаморфічних процесів

Ендогенні  процеси  є  одним  з  основних  джерел  рудних  та
нерудних  корисних  копалин,  пов’язаних  з  комплексами
інтрузивних, ефузивних та метаморфічних порід. У ряді випадків
самі породи можуть  виступати в якості  корисних копалин. Так,
наприклад,  інтрузивні  породи  широко  використовуються  в
будівництві  як  облицювальний  матеріал.  Це,  перш  за  все,
різноманітні за кольором та текстурою  граніти, діорити, габро,
лабрадорити та  інші.  Практично всі  інтрузивні  породи завдяки
високим фізико-механічним показникам є основною сировиною
для  виробництва  щебінки  та  бутового  каменю.  Проте,  саме
інтрузивний магматизм відіграє провідну роль при утворенні руд
багатьох  металів.  Деякі  типи  руд  виникають  вже  на  стадії
диференціації  та  застигання  магми,  головним  чином
ультраосновного  і  основного  складу.  До  таких  руд відносяться
хроміти,  сульфіди  кольорових  металів (міді,  нікелю,  свинцю,
цинку),  титаномагнетит,  платина.  З  кільцевими  інтрузіями
лужно-ультраосновного  складу  пов’язані  родовища  цирконію,
ніобію,  танталу,  олова,  а  також  апатиту –  основної  сировини
для отримання фосфору.

Не менш важливе значення при формуванні рудних родовищ
відіграють  також  магми  середнього  та  кислого  складу,  багаті
леткими компонентами. З ними пов’язані жильні гідротермальні
утворення,  які  є  місцем  локалізації  промислових  концентрацій
міді,  свинцю,  цинку,  олова,  вольфраму,  молібдену,  золота,  срібла
та інших металів, а також урану і плавікового шпату. Ці родовища
утворюються при формуванні плутонів і проникненні рудоносних
газів  та  розчинів  у  тріщини  вміщуючих  порід.  Тут  при
охолодженні  останніх  відбувається  також відкладення нерудних

346



Геодинамічні процеси

мінералів таких як кварц, кальцит, барит та інших з вкрапленням
рудних, головним чином сульфідів.

Значна кількість родовищ корисних копалин пов’язана також
з  вулканічною  діяльністю,  а  точніше  з  її  газоподібними  та
гідротермальними  продуктами.  Було  підраховано,  що  під  час
одного виверження вулкану Етна з парою та газами в атмосферу
щодобово викидалося 9 кг  платини, 240 кг  золота та 420 тисяч
тон сірки. Правда, ці багатства так розпорошені, що практичного
значення  не  мають,  проте,  випадаючи  в  межах  океанів  вони
збагачують воду і осадові породи. 

Велика  концентрація  рудогенних  елементів  характерна  для
фумарол. Вони накопичуються біля виходів останніх і особливо в
прилягаючих  водоймах.  Так,  наприклад,  фумароли  підводного
вулкана в районі Нових Гебрід винесли стільки міді, що вміст її в
осадках  збільшився  на  12%.  Проте,  найбільше  значення  в
відношенні виносу рудогенних елементів належить вулканічним
гарячим  водам  –  гідротермам.  Вони  містять  підвищені
концентрації  міді,  цинку,  свинцю,  нікелю,  кобальту,  миш’яку,
марганцю,  заліза,  золота,  молібдену,  стронцію та радіоактивних
елементів. Термальні води також мають лікувальне значення.

Лави здебільшого бідні рудними елементами, але паралельно
з ними іноді  виливаються цілі  потоки корисних мінералів.  Так,
наприклад,  при виверженні  вулкана  Іосан  у  Японії  вилилося  2
тис.  т  сірки;  в  Чилі  лава  вулкана  Лако  об’ємом  70  тис.  т
складалася  з  магнетиту, гематиту та  апатиту;  в  Італії
діяльність  вулкана  Монте-Аміата  спричинила  утворення
найбільшого в світі родовища ртуті.

Вивчення  вулканічної  діяльності  на  дні  сучасних  морів  та
океанів показало, що найбільш значна кількість корисних копалин
пов’язана  з  гідротермами  підводних  вивержень.  Саме  вони
містять  промислові  концентрації  міді,  свинцю,  цинку,  срібла,
золота, а також сірки, кобальту, нікелю, заліза та марганцю.

Вулканічні  гірські  породи  використовуються  також  як
будівельний  матеріал.  Базальти,  андезити та  інші  породи
знайшли своє застосування в якості облицювального матеріалу. З
них  виготовляють  бутовий  камінь  і  щебінку.  Вулканічні  шлаки
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широко використовуються для виробництва бетону, абразиву та в
паперовій  промисловості.  Цінним  будівельним  матеріалом  є
перліти –  породи,  які  складаються  з  кульок  вулканічного скла,
мають властивість спучуватися при нагріванні і  являють собою
тепло-звукоізоляційний матеріал.

Широкий  спектр  корисних  копалин  пов’язаний  з
метаморфічними  породами.  До  таких  відносяться  залізисті
кварцити, які є важливим джерелом заліза. Саме такі залізні руди
є  основою  металургійної   промисловості  України  і  основна  їх
частина зосереджена в Криворізькому залізорудному басейні.

Метаморфічні комплекси вміщують також родовища чорних,
благородних,  кольорових  і  рідкісних  металів.  Це  родовища
вольфраму,  олова, міді, молібдену,  золота та інших. З процесами
метаморфізму  пов’язано  також  формування  деяких  родовищ
дорогоцінного та  виробного  каменю (лазурит,  чароїт,  нефрит  і
інші).  Багато  метаморфічних  порід  є  облицювальним  та
будівельним матеріалом.

Запитання для самоконтролю

1.  Які  металеві  корисні  копалини  пов’язані  з  інтрузивними
породами ?

2.  Наведіть  приклади  неметалевих  корисних  копалин,  які  є  продуктом
інтрузивного магматизму.

3.  Наведіть  приклади  металевих  корисних  копалин  пов’язаних  з
метаморфічними комплексами порід.

4.  Наведіть  приклади  неметалевих  корисних  копалин,  які  є
продуктом метаморфічних процесів.

5.  Які  корисні  копалини  пов’язані  з  продуктами  ударного
метаморфізму ?

5.3.5. Тектонічні рухи та порушення

Впродовж геологічної історії земна кора зазнавала складних
перетворень  в  просторі.  Породи,  які  її  складають  зминалися  в
складки, розривалися, насовувалися одна товща на іншу, тощо. В
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результаті змінювався рельєф земної поверхні, утворювались гори
та  глибоководні  западини.  Всі  ці  явища виникали  під  впливом
рухів земної кори, або як прийнято називати, тектонічних рухів.

Тектонічні  рухи,  спричинені  різними  за  природою  силами
внутрішніх геосфер Землі і бувають самими різноманітними, що
ускладнює їх класифікацію.

На поточний час існує ціла низка класифікацій тектонічних
рухів,  які  відображають  їх  характер,  області  поширення  та
результати проявлення. Найбільш повними і інформативними, на
наш погляд є класифікації В.Ю.Хаїна та В.В.Білоусова.

Залежно від напрямку переміщення гірських порід В.Ю.Хаїн
виділяє суттєво  вертикальні та  горизонтальні тектонічні рухи,
за областю їх проявлення – поверхневі (покривні) рухи, пов'язані
з процесами в осадовому чохлі; корові, які проявляються в межах
усієї  земної  кори,  та  глибинні,  зумовлені  процесами в  верхній
мантії. Всі вони, в свою чергу, поділяються на складчасті, блокові,
брилові та інші (табл. 5.6).

Таблиця 5.6
Класифікація тектонічних рухів

За В.Ю.Хаїним За В.В.Білоусовим
Суттєво

вертикальні
рухи

Суттєво
горизонтальні рухи Внутрішньокорові рухи

Поверхневі (покривні)

Складч
асті

(нагніта
ння)

Блокові

Складчас
ті

(загальн
ого

зім'яття,
ковзання

і інші)

Зсуви,
насуви,
шаряжі

Складчасті
(брилові,

нагнітання,
загального
зім'яття і
глибинні)

Розривні (скиди,
підкиди, насуви та

інші)

Корові Загально корові рухи
Складч

асті
(огорта

ючі)

Блокові
Складчас

ті

Зсуви,
регіональ
ні насуви

Коливні
(загальні, хви-

льові

Розривні
(глибинні

розломи, зсуви,
підкиди та інші)

Глибинні
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За В.Ю.Хаїним За В.В.Білоусовим
Суттєво

вертикальні
рухи

Суттєво
горизонтальні рухи

Внутрішньокорові рухи

Хвилеві Брилові Хвилеві
Глибинні
зсуви та
насуви

Класифікація  В.В.Білоусова  базується  на  виділенні  певних
видів  рухів  за  масштабами  їх  проявлення.  Згідно  з  цим
положенням  усі  тектонічні  рухи  поділяються  на
внутрішньокорові,  які  поширюються  тільки на окремі  частини
земної кори, і  загальнокорові (глибинні), які призводять до руху
всієї  кори.  В  свою чергу,  внутрішньокорові  рухи  діляються  на
складчасті та розривні, а загальнокорові – на коливні і розривні,
які  спричиняють  утворення  плікативних (лат.  “пліко”  –
складати)  і  диз’юнктивних (лат.  “дизюнго”  –  розділяти)
дислокацій  різних  порядків.  Саме  ці  дві  групи  дислокацій
гірських порід і є основним результатом тектонічних рухів.

Утворення  складчастих  або  розривних  тектонічних
дислокацій насамперед означає порушення первинного залягання
гірських  порід,  спричинених  дією  на  ці  породи  певних  сил.
Напруги,  які  виникають  у  шарах  гірських  порід,  можуть
призводити  до  їх  згинання,  а  також  руйнування.  Все  це
відбувається під дією сил,  які  проявляються на поверхні  якого-
небудь  геологічного  тіла,  наприклад,  у  покрівлі  або  підошві
верстви, тоді вони називаються  поверхневими. Якщо сили діють
на певний об'єм гірських порід, вони називаються об'ємними. 

Причини деформації гірських порід можуть бути різними: це
прикладена механічна дія, сила притягання, вплив температури,
збільшення  об'єму  внаслідок  насичення  породи  водою,  тощо.
Будь-яка  деформація  гірських  порід  залежить  від  часу дії  цих
факторів, який в геологічних процесах може бути дуже тривалим.

Деформація  це  зміна  об'єму  та  форми  тіла  під  впливом
певних  сил.  Деформації  діляться  на  однорідні та  неоднорідні
(рис. 5.87). У першому випадку величина деформації однакова на
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кожній  ділянці  деформованого  тіла.  Так,  брус  під  впливом
стиснення  змінює  свою  форму,  але  в  будь-якому  місці  бруса
деформація  буде  однаковою.  В  іншому випадку, коли  цей брус
згинати,  тоді  ближче  до  його  верхньої  частини  буде
спостерігатися  розтягування,  яке  поступово  зменшується  до
центру, а в нижній половині бруса  буде  відбуватися стиснення.
Серед однорідних деформацій виділяють стиснення, розтягування
та  зсув.  Для  останнього  необхідною  умовою  є  дія  двох
протилежно  направлених  сил,  або  пари  сил.  До  неоднорідних
деформацій  відносяться  згин  і  кручення.  В  даному  випадку
величина  та  характер  деформації  на  кожній  ділянці  тіла,  яке
деформується, змінюється.

Деформації  поділяються  на  пружні,  пластичні та  крихкі.
Пружні  деформації характеризуються  тим,  що  після  зняття
навантаження тіло знову набирає первинної форми. Пружні тіла
завжди протидіють прикладеній ззовні силі, яка, діючи на певну
одиницю  площі,  називається  напругою.  В  тілі,  що  зазнає
деформації,  напруга  змінюється  в  різних  його  перетинах.
Характеризувати  деформацію  тіла  зручно,  використовуючи
“еліпсоїд деформації”. Згідно з теорією пружності, три взаємно
перпендикулярні  осі  відповідають  головним  осям  напруг  у
даному  тілі.  При  однорідній  деформації,  а  саме  з  нею  мають
справу в геології, з головними осями напруг співпадають головні
осі  деформацій,  і  з  ними  співпадає  напрямок  видовження  або
скорочення  тіла.  Найбільш  вдалий  приклад,  який  ілюструє
зазначене – це стиснення кулі.  В первинному стані в ній всі осі
однакової  довжини  і  дорівнюють  діаметру,  але  при  деформації
вона  сплющується  і  перетворюється  на  трьохосний  еліпсоїд.
Розміри  осей  цього  еліпсоїда  і  їх  різниця  між  первинним
діаметром кулі  відповідають величині  деформації  вздовж трьох
осей.
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Рис. 5.87. Види деформацій твердого тіла.
Однорідні деформації: 1 – стиснення; 2 – простий зсув; 3 – чистий зсув.

Неоднорідні деформації:  4 – згин.  Еліпсоїд деформації:  5  – первинна форма
тіла (куля); 6 – після деформації куля перетворилася в еліпсоїд.

Пластичною  деформацією називають  залишкову
деформацію,  яка  зберігається  при  знятті  прикладеного
навантаження.  При  пружній  деформації  яка  збільшується
прямопропорційно  напрузі,  наступає  момент,  що  називається
межею пружності, коли тіло починає пластично деформуватися,
в той час як напруга  залишається постійною. Іноді  пластичний
стан гірської  породи називають  граничним станом,  при якому
вона  може  деформуватися  необмежено.  При  цьому  важливе
значення  належить  в'язкості,  яка  визначається  властивістю
часток  породи  чинити  опір  зміщенню,  і  цей  опір
прямопропорційний швидкості  зміщення. В'язкість залежить від
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температури та тиску, вимірюється в паскалях на секунду і для
літосфери становить 1023-1024 Па/сек.

Ці  поняття  з  основ  механіки  деформування  матеріалів
широко використовуються, коли описуються деформації гірських
порід,  особливо їх міцність, перевищення межі якої  призводить
до руйнування  породи.  В  природі  існують  крихкі  та  пластичні
тіла.  Гірські  породи належать,  в основному до крихких тіл,  які
руйнуються не зазнавши залишкових деформацій. Пластичні тіла
перед  руйнуванням  піддаються  пластичним  деформаціям.
Уявлення  про  в'язке  та  крихке  руйнування  гірських  порід
базується  на механізмі суцільності.  Перед в'язким руйнуванням
порода  зазнає  тривалих  пластичних  змін,  а  крихке
характеризується  миттєвим  утворенням  тріщинуватості.  Гірські
породи можуть  руйнуватися  шляхом відриву, або сколювання,  і
завдяки тому вони складаються з різноманітних за величиною та
формою  зерен,  в  них  розвивається  внутрішнє  тертя,  яке
призводить до зосередження деформацій в локальних зонах, де і
відбувається  руйнування  породи,  тобто  утворення  тектонічних
розривів.

Розтягування  гірських  порід  здебільшого  призводить  до
виникнення  крихкого  відриву,  а  здавлювання  –  до  в’язкого
сколювання.

При руйнуванні порід під впливом фізичної напруги суттєва
роль  належить  фактору  часу.  У  випадку  тривалої  дії  напруги
гірські  породи  можуть  руйнуватися  навіть  незважаючи  на
незначну її величину.

Таким чином,  залежно  від  виду деформації  гірські  породи
можуть набувати різноманітних вигнутих форм, які називаються
складками (пластичні деформації), або руйнуватися з утворення
тріщин, розломів, тощо (крихкі деформації). В першому випадку
виникають  складчасті, або  плікативні порушення, в другому –
розривні, або диз'юнктивні.

Основним  вираженням  в  природі  плікативних  порушень  є
складки,  під  якими  слід  розуміти  будь-які  вигини  верстви
гірських порід без розриву їх суцільності.
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Рис. 5.88. Основні елементи складки.

В складках розрізняють (рис. 5.88): крила – верстви (пласти),
які  складають  бокові  частини  складки,  розташовані  по  обидва
боки згину;  ядро – внутрішня частина складки, обмежена якою-
небудь  верствою  порід;  кут  при  вершині  складки –  кут,
утворений  продовженням  крил  складки  до  їх  перетину;  замок,
або  склепіння –  місце  вигину  пластів;  осьова  поверхня –
поверхня, яка ділить кут при вершині складки навпіл;  шарнір –
точка перегину в замку, або склепінні складки; шарнірна лінія –
лінія  перетину  осьової  поверхні  з  покрівлею,  або  підошвою
верстви в замку або склепінні складки;  осьова лінія,  або  вісь –
лінія  перетину  осьової  поверхні  складки  з  горизонтальною
поверхнею;  гребінь –  найвища точка складки, яка не співпадає з
шарніром у випадку нахилених або лежачих складок.

Виділяється  два  основних  типи  складок:  антиклінальні,  в
ядрі  яких  залягають  древні  породи,  і  синклінальні,  де  ядро
складене більш молодими породами в порівнянні з крилами (рис.
5.89). Ці визначення не змінюються навіть у тих випадках, коли
складки виявляються перекинутими. Якщо неможливо визначити
покрівлю  або  підошву  верстви,  наприклад,  у
високометаморфізованих породах, для визначення вигину верств
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застосовують  терміни:  антиформа,  у  випадках  коли  верстви
вигнуті догори, і синформа, якщо вони вигнуті донизу.

Рис. 5.89. Антикліналь (а) і синкліналь (б).

Залежно від нахилу осьової  поверхні та  положення крил (у
поперечному  розрізі)  виділяються  наступні  різновиди  складок:
пряма (симетрична і асиметрична) складка – це складка, осьова
поверхня якої вертикальна;  похила – осьова поверхня нахилена,
але  крила  падають  в  різні  сторони;  перевернена –  осьова
поверхня нахилена, а крила падають в одну і ту ж сторону під
різними  або  однаковими  кутами;  лежача –  осьова  поверхня
горизонтальна (рис. 5.90). Коли осьова поверхня “пірнає” нижче
лінії горизонту таку складку називають пірнаючою.

Рис.5.90. Види  складок виділені за положенням осьової поверхні.
а  –  пряма  симетрична;  б  –  пряма  асиметрична;  в  –  похила;  г  –

перевернена; д – лежача.
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Залежно  від  величини  кута  при  вершині  складки  та
співвідношення  осьової  поверхні  і  крил  розрізняють:  відкриті
складки,  які  характеризуються  тупим  кутом  при  вершині;
закриті, кут при вершині яких гострий, та  ізоклінальні, осьова
поверхня яких паралельна крилам складки.

За  формою  замка  складки  діляться  на:  гребенеподібні –
вузькі,  гострі  антикліналі,  розділені  широкими  пологими
синкліналями;  кілеподібні –  вузькі  гострі  синкліналі,  розділені
широкими,  пологими  антикліналями;  скринеподібні –  широкі
пологі антикліналі та синкліналі та інші (рис.5.91).

Рис. 5.91. Види складок виділені за формою замка та крил.
а – гострі; б – гребенеподібні; в – аркоподібні; г – скринеподібні; д – віяло

подібні; е – ізоклінальні.

За  співвідношенням  потужностей  верств  на  крилах  та  в
замках виділяються подібні, концентричні, діапірові і діапіроїдні
складки  (рис.  5.92).  Подібні складки  –  це  складки,  в  яких
потужність верст на крилах менша в порівнянні з їх потужністю у
замковій частині, при збереженні кута нахилу крил. Такі складки
утворюються  при  роздавлюванні  крил  під  тиском  порід,  які
залягають  вище,  що  спричиняє  переміщення  матеріалу  в
склепінну,  або  замкову  частини.  Концентричні складки
характеризуються  однаковою  потужністю  верст  на  крилах  і  в
замку,  але  з  глибиною  відбувається  зміна  нахилу  кута  крил.
Діапірові складки – це складки, ядра яких складені пластичними
породами (сіль, гіпс, глина та інші), які виринаючи в результаті
інверсії  щільності,  протикають  верстви,  що  їх  перекривають,
нерідко  виходячи  на  поверхню.  Діапіроїдні складки
характеризуються  потоншеними  замками  і  добре  розвиненим
ядром, що спостерігається в пластичних товщах.
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Рис.  5.92.  Види  складок  виділені  за  співвідношенням  потужностей
верств на крилах і в замках.

1 – подібні; 2 – концентричні; 3 – діапіроїдні; 4 – діапірові.

За  характером  вираження  в  плані  складки  поділяються  на
(рис.  5.93):  лінійні –  довжина  складки  набагато  перевищує  її
ширину; брахіформні – овальні складки, довжина яких у два-три
рази більша за ширину;  куполоподібні – антиклінальні складки,
довжина  і  ширина  яких  приблизно  однакові;  мульди –
синклінальні  складки,  довжина  і  ширина  яких  приблизно
однакові.

Замикання  антиклінальної  складки  в  плані  називається
перикліналлю, а синклінальної – центрикліналлю (рис. 5.94). Ці
ознаки  форми  складки,  мають  велике  значення  при  побудові
геологічних  розрізів.  На  периклінальних  закінченнях
антиклінальної складки шарнірна лінія занурюється нижче денної
поверхні,  а  в  центрокліналях,  навпаки,  піднімається.  В  таких
випадках  говорять  про  ундуляцію шарнірної  лінії.  Якщо  всі
найвищі  точки  складок  –  гребені  –  з'єднати  площиною  або  в
поперечному  розрізі  лінією,  то  ця  лінія  буде  називатися
дзеркалом складчастості.
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Рис. 5.93. Типи складок в плані (А) та розрізі (Б).
1  –  лінійна;  2  –  брахіморфна;  3  –  куполоподібна;  4  –  мульда.  Зубці

направлені в сторону падіння крил складок.

Рис. 5.94. Перикліналь і центрикліналь.

При  поєднанні  антиклінальних  та  синклінальних  складок
виникають  більш  складні  складчасті  форми.  Так,  коли
спостерігається переважання антиклінальних складок і дзеркало
складчастості утворює випуклу криву, така структура називається
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антиклінорієм і, навпаки, переважання синклінальних складок і
увігнута  крива  дзеркала  складчастості  характерні  для
синклінорія (рис. 5.95).

Рис. 5.95. Антиклінорій (А) і синклінорій (Б).

Складки  нерідко  займають  значні  простори  і  крило
антикліналі  переходить  в  крило  сусідньої  синкліналі.  Таке
поєднання  складок  називається  складчастістю.  В.В.Білоусов
виділяє  три  основних  типи  складчастості:  1)  повну,  або
голоморфну; 2) переривчасту, або ідіоморфну, і 3) проміжну між
двома першими типами.

Повна  складчастість характеризується  суцільним
заповненням поєднаними складками. Останні,  зазвичай,  лінійні,
паралельні  одна  одній  і  мало  відрізняються  за  амплітудами  та
шириною.

Переривчаста  складчастість характеризується
ізольованістю складок, розташованих на значній відстані одна від
одної.  В  ній  переважають  антикліналі  ізометричної  форми,
розділені  майже  недеформованими  породами,  які  залягають
горизонтально.

Проміжна  складчастість володіє  рисами  повної  та
переривчастої  і  характеризується  розвитком  окремих
гребеноподібних та кілеподібних складок і їх поєднанням на фоні
спокійного залягання відкладів.

За  типом  деформацій  порід  розрізняють  складки:
поздовжнього  згину,  поперечного  згину та  текучості
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(нагнітання). В першому випадку на верству, або товщу гірських
порід діють горизонтально орієнтовані сили і верстви зминаються
в складки завдяки тому, що відбувається ковзання одних верств по
інших і  при цьому в покрівлі  та  підошві кожної  верстви діють
протилежно направлені сили, які спричиняють деформацію зсуву.

Складки поперечного згину утворюються в результаті дії сил,
направлених перпендикулярно до покрівлі або підошви верстви.
В  такому  випадку  над  блоком,  який  піднімається,  верстви,
деформуються, зазнають розтягування і стають довшими.

Складки  текучості,  або  нагнітання,  властиві  гірським
породам з низькою в'язкістю, таким як глини, гіпс, кам'яна сіль,
ангідрит,  кам'янне  вугілля.  Для  таких  складок  характерні
різноманітні та складні форми.

Морфологічна класифікація складчастості враховує тільки її
форму  та  поєднання  складок.  Відповідь  на  питання,  як
відбувалася  деформація  гірських  порід  дає  кінематична
класифікація  В.В.Білоусова  (табл.  5.8).  Він  виділяє  складки
загального зім'яття,  які  характеризують  загальне  горизонтальне
здавлювання гірських порід,  що спричиняє формування повної,
або  голоморфної  складчастості.  Брилова  складчастість
призводить  до  утворення  ідіоморфних  або  переривчастих
складок, а складчастість нагнітання формує діапірові складки або
ядра діапірових куполів, що пов'язане з перетіканням пластичних
гірських порід.

Розривними  або  диз’юнктивними  порушеннями,
називаються  деформації  верств,  товщ,  пачок  гірських  порід  з
порушенням їх суцільності, яка виникає у випадку перевищення
межі  міцності  порід.  Як  і  складки,  тектонічні  розриви  дуже
різноманітні за своєю формою, розмірами, величиною зміщення
та  іншими  параметрами.  Вони  також  характеризуються  своїми
елементами (рис. 5.96).

В  будь-якому  розривному порушенні  виділяється  площина
розриву або  зміщувач і  крила розриву. Останні являють собою
блоки  порід  по  обидва  боки  зміщувача,  які  підлягали
переміщенню. Крило, або блок, який знаходиться вище площини
розриву, називається висячим, а нижче – лежачим.
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Важливим  параметром  розриву  є  його  амплітуда,  тобто
відстань від підошви або покрівлі  пласта  в  лежачому крилі  до
підошви або покрівлі того ж пласта в висячому крилі по площині
розриву.  Розрізняють  вертикальну амплітуду –  проекцію
амплітуди  по  зміщувачу  на  вертикальну  площину  та
горизонтальну амплітуду – проекцію амплітуди по зміщувачу на
горизонтальну площину.

Серед  різних  типів
розривних  порушень
головними  є:  скид –
зміщувач вертикальний,
або  має  падіння  в
сторону  опущеного
крила  (рис.  5.97);
підкид –  зміщувач  має
падіння  в  сторону
піднятого  крила;  насув
– це  підкид  з  кутом
падіння  зміщувача
менше  ніж  45°;  зсув –
розрив з переміщенням

крил  у  горизонтальному  напрямку  по  простяганню  зміщувача;
розсув –  розрив  з  переміщенням  крил  перпендикулярно  до
зміщувача;  покрив,  або  шар’яж –  розрив  з  майже
горизонтальним положенням зміщувача.  Покриви складаються з
алохтона,  тобто  тієї  частини  яка  зазнала  переміщення,  і
автохтона –  частини, що підстеляє алохтон. Якщо алохтон під
впливом  ерозії  руйнується  і  відслонюються  породи  автохтона,
їхній вихід на денну поверхню називається тектонічним вікном,
а  якщо від фронтальної частини алохтона ерозією відокремлені
блоки  порід,  вони  називаються  тектонічними  останцями.
Зміщувач  в  покриві  ще  називають  поверхнею  зриву  або
волочіння. Нерідко алохтон сам підлягає розпаду на покриви або
пластини  меншого розміру –  дигитації.  У  випадках,  коли  рух
алохтона  спричиняє  зрив  і  деяке  переміщення  окремих  товщ
автохтона, але при цьому не втрачається зв’язок з підстелюючою

Рис. 5.96. Елементи підкиду.
А – лежаче крило (опущене); Б – висяче

крило  (підняте);  ВГ  –  зміщувач  (площина
скиду);α – кут падіння площини підкиду; аб –
істинна  амплітуда;  ав  –  вертикальна
амплітуда  підкиду;  бв  –  горизонтальна
амплітуда підкиду.
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товщею,  говорять  про  параавтохтон (грецьк.  –  “пара”  –
близько,  біля).  Утворення  покривів  нерідко  відбувається  в
підводних  умовах,  при  цьому  в  результаті  руйнування
фронтальної частини покриву від нього відокремлюються брили
різних розмірів – олістоліти, які згодом перекриваються новими
осадками і  таким  чином формуються  олістостроми.  Значні  за
розмірами  фрагменти  верств,  які  в  результаті  формування
покриву зсунулися називаються олістоплаками.

Рис. 5.97. Типи розривних порушень.
І  –  скид;  ІІ  –  підкид; ІІІ  –  насув;  IV – зсув  (план);  V – покрив та його

елементи: 1 – змішувач; 2 – алохтон; 3 – автохтон; 4 – фронт покриву; 5 –
тектонічний  останець;  6  –  тектонічне  вікно;  7  –  ділянка  дигитації;  8  –
параавтохтон; 9 – корінь покриву.

Покриви, або шар’яжі можуть утворюватися в різний спосіб:
у  процесі  складчастості,  як  результат  зриву  крил  лежачих
складок,  або  при  підсуванні  під  складчасту споруду  древнього
блока  молодих  порід.  Вони  можуть  бути  доскладчастими,  або
утворитися після складчастості.

Тектонічне дроблення алохтона по його зміщувачу – поверхні
зриву – призводить до формування  тектонічних брекчій або їх
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суміші, яка називається меланжем (франц. – “меланж” – суміш)
і  складається з перетертих зім'ятих уламків порід як автохтона,
так і алохтона.

Будова  поверхні  зміщувача  може  бути  різною.  В  одних
випадках  це  площина,  по  якій  відбувається  зміщення  порід,  в
інших  –  зони  брекчіювання  порід.  При  зміщенні  по  поверхні
розриву утворюються так звані  дзеркала ковзання. Це блискучі,
немов відполіровані, поверхні з борознами та слідами відриву. В
більш крупних розривах в зоні зміщення утворюються мілоніти
(грецк.  “мілос”  –  млин),  які  являють  собою  перетерті  уламки
порід. Потужність таких зон мілонітизації може змінюватися від
перших сантиметрів до сотень метрів.

Тектонічні порушення, здебільшого, утворюють цілі системи.
Так,  скиди,  розташовуючись  паралельно,  утворюють  східчасту
структуру,  в  якій  кожний  наступний  блок  опущений  нижче  по
відношенню  до  попереднього.  В  умовах  розтягування  нерідко
утворюються зустрічні скиди і тоді центральна частина структури
зазнає опускання. Така структура називається грабеном (рис. 5.98,
А).  У  випадку  паралельних  підкидів  центральна  частина
структури, навпаки, піднята і її називають горстом (рис. 5.98, Б).
Витягнені на сотні і тисячі кілометрів складні системи грабенів,
які  поєднуються  з  горстами  (рис.  5.99),  називаються  рифтами
(англ. “рифт” – розходження).

Складкоутворення  в  умовах  загального  тектонічного
стиснення здебільшого супроводжується  формуванням підкидів,
насувів та покривів. Перевертання складок призводить до зриву їх
лежачого крила, в зв’язку з чим підвернені крила сприятливі для
утворення скидів і насувів.

Зсувні  порушення  виникають  в  умовах  стиснення
складчастостої системи паралельно до простягання складок.

Говорячи про розривні  порушення  всіх  типів,  слід мати на
увазі,  що  вони  можуть  утворюватися  одночасно  з
осадконагромадженням,  і  тоді  називаються
конседиментаційними,  або  після  накопичення  відкладів  –
постседиментаційними.
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Окрему  категорію  розривних  порушень  утворюють  зони
глибинних  розломів.  Вони  характеризуються  значним
простяганням, потужністю та тривалим розвитком, що свідчить
про їх  глибинне  закладення.  Сейсмічними дослідженнями було
встановлено,  що  ці  розломи  досягають  навіть  межі
Мохоровичича. На поверхні зона глибинного розлому може мати
ширину в десятки кілометрів і складатися з серії більш дрібних
кулісоподібних розломів, між якими затиснуті блоки порід. В ній
можуть  бути  конседиментаційні  западини  і  підняття,  потужні
зони брекчіювання, тощо.

Рис. 5.98. Схема будови грабенів та горстів.
А – А1 -  грабени: А - утворений скидами; А1 – утворений  підкидами.
Б – Б1 – горсти: Б – утворений скидами; Б1 – утворений підкидами.

Рис. 5.99. Рифти, які складаються з системи грабенів і горстів.
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Для характеристики положення будь-якого пласта в просторі
використовують  так звані  елементи залягання пласта,  до яких
відносяться: лінія простягання, лінія падіння та кут падіння.

Лінія  простягання –  це  горизонтальна  лінія  на  поверхні
верстви, або, іншими словами, лінія перетину поверхні верстви з
горизонтальною поверхнею.

Лінія падіння – це лінія, яка лежить на поверхні верстви і є
перпендикулярною до лінії  простягання, тобто лінією падіння є
вектор, що вказує напрямок падіння верстви.

Кут  падіння –  це  кут  між  поверхнею  верстви  та
горизонтальною  площиною,  або  кут  між  лінією  падіння  та  її
проекцією  на  горизонтальну  площину.  В  випадку
горизонтального залягання верстви кут падіння дорівнює 0°; при
вертикальному положенні верстви її  кут  падіння становить 90°.
Якщо верства знаходиться в перекинутому стані, кут падіння все
одно буде меншим за 90°, що випливає з визначення кута падіння.

Просторове  положення  ліній  простягання  та  падіння
визначається  відносно сторін  світу і  ці  параметри  називаються
азимутами простягання та падіння.

Азимут простягання – це правий горизонтальний векторний
кут між північним напрямком географічного меридіана та лінією
простягання. Він може змінюватися від 0° до 360°. Враховуючи,
що лінія  простягання  має  два  взаємно  протилежних напрямки,
азимут простягання може бути виражений двома значеннями, які
відрізняються на 180°.

Азимут  падіння –  це  кут  між проекцією  лінії  падіння  на
горизонтальну площину та  північним напрямком географічного
меридіана.  Його  величина  може  змінюватися  від  0°  до  360°  і
завжди має тільки одне значення.

В  польових  умовах  визначення  елементів  залягання
геологічних тіл проводиться за допомогою гірничого компаса.

Гірничий  компас складається  з  корпуса,  закріпленого  на
прямокутній  пластині.  Всередині  корпуса  знаходиться  лімб  з
поділками від 0° до 360°. Для зручності відліку азимутів, поділки
на ньому розташовані проти ходу годинникової стрілки. В центрі
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лімба  закріплена  голка,  на  яку  насаджена  магнітна  стрілка.
Північний  кінець  стрілки,  здебільшого зафарбований  в  темний
колір.

Для  визначення  вертикальних  кутів  у  гірничому  компасі
передбачено інклінометр з напівлімбом та поділками від 0° до 90°
по обидва боки від середини півкола. Висок (інклінометр) вільно
коливається  тільки  при  вертикальному  положенні  пластини
компаса, на якій також розташований рівень.

Для  заміру  азимута  простягання  довшу  сторону  пластини
компаса орієнтують паралельно лінії  простягання, а сам компас
виставляють  в  горизонтальне  положення.  Відлік  беруть  по
північному кінцю магнітної стрілки (рис. 5.100).

Рис. 5.100. Елементи залягання верстви та їх визначення за допомогою
гірничого компаса.

АБ – лінія простягання; АБ – лінія падіння; а – кут падіння; І – замір
кута падіння; ІІ – замір азимуту падіння; ІІІ – визначення лінії простягання; IV
– замір азимуту простягання.
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При визначенні азимута падіння, коротку сторону компаса з
південної сторони розташовують паралельно лінії простягання, а
північну направляють в сторону падіння верств. Після установки
компаса  в  горизонтальне  положення  відлік  також  беруть  по
північному кінцю стрілки.

Для визначення кута падіння магнітна стрілка повинна бути
зафіксована, а компас довгою стороною пластини прикладають до
лінії  падіння  і  використовуючи  інклінометр  беруть  відлік  на
напівлімбі.

Вивчення  тектонічних  рухів  та  різноманітних  форм  їх
проявлення має  велике значення  не тільки для  пізнання історії
формування  геологічного  вигляду  земної  кори,  але  також  і
практичне значення.

Тектонічні  рухи  перешкоджають  вирівнюванню  рельєфу
земної  поверхні,  постійно  сприяючи  виникненню  різниці
гіпсометричних  рівнів окремих її  ділянок –  основні  умови  для
розвитку екзогенних процесів. У цьому проявляється неподільна
діалектична єдність ендогенних та екзогенних процесів. Прямим
наслідком  тектонічних  рухів  є  зміна  обрисів  континентів  та
океанів, явища трансгресій і регресій морів, тощо.

Порушення  залягання  гірських  порід,  які  виникають  при
тектонічних  рухах,  підвищують  проникність  земної  кори,
створюють  ділянки  пониженого  тиску,  сприяючи  тим  самим
зародженню магматичних осередків,  переміщенню магматичних
розплавів і розчинів, які відокремлюються від них, що має велике
значення  для  рудоутворення.  Відповідно,  тектонічні  рухи
значною  мірою  зумовлюють  процеси  метаморфізму  гірських
порід.

Запитання для самоконтролю
1. Що слід розуміти під тектонічними рухами ?
2. Які існують види тектонічних рухів ?
3. Наведіть класифікацію тектонічних рухів залежно від області

їх проявлення.
4. У чому полягає причина деформації гірських порід ?
5. Які існують види деформацій ?
6. Що таке плікативні і диз’юнктивні порушення гірських порід ?
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7. Охарактеризуйте елементи складки.
8. Наведіть морфологічну класифікацію складок.
9. Розкрийте причини утворення складок.
10. Охарактеризуйте класифікацію розривних порушень.
11. Що таке елементи залягання гірських порід ?
12. Дайте визначення азимуту простягання гірських порід.
13. Що таке азимут падіння гірських порід ?
14. Охарактеризуйте конструкцію гірничого компасу.
15.  Яку  роль  відіграють  тектонічні  рухи  у  процесі  формування

рельєфу земної поверхні ?

5.3.6. Сучасні, новітні і неотектонічні рухи земної кори

Впродовж усієї  геологічної  історії  Землі як екзогенні,  так  і
ендогенні  процеси  змінюють  один  одного  але  ніколи  не
припиняються.  Сьогодні  ми  також  живемо  серед  різноманіття
геологічних явищ, які щомиті відбуваються, як на поверхні Землі,
так і в її надрах. Це еолові процеси, геологічна робота річок, озер,
морів, виверження вулканів, землетруси,  тощо, тобто геологічне
“життя”  нашої  планети  продовжується.  Не  залишається
нерухомою і земна поверхня, вона “ворушиться”. Одні її ділянки
піднімаються, інші опускаються, а треті зазнають горизонтальних
переміщень.

Розрізняють сучасні тектонічні рухи, які відбуваються тепер;
новітні, або молоді, що мали місце в голоцені, віковий діапазон
якого становить 10 000 років, і  неотектонічні,  час проявлення
яких  тривав  від  початку  олігоценової  епохи  палеогену  до
голоцену, тобто близько 40 млн. років.

Вивчення сучасних тектонічних рухів стало можливим лише
тоді,  коли  людство  почало  застосовувати  точні  геодезичні
інструменти. Спочатку це були досить прості спостереження, які
зводилися до того що робили позначки на прибережних скелях
морів та озер. Так, наприклад, відомий російський мандрівник і
геолог І.Д.Черський за допомогою таких позначок на узбережжі
озера  Байкал  спостерігав  за  вертикальними  рухами  берегів
відносно рівня води.
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Прикладом  сучасних  тектонічних  рухів  земної  поверхні  є
околиці  міста  Поццуолі  в  Італії  на  узбережжі  Неаполітанської
затоки (рис. 5.101). В ньому знаходяться руїни міського ринку з
храмом,  збудованим  близько  2000  років  тому,  на  честь  бога
Серапіса. Після його спорудження площа разом з храмом почала
поступово опускатися і у ХІІІ столітті всі споруди були затоплені 
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Рис.  5.101.  Зміна  положення  поверхні  та  основи  храму  Серапіса
відносно рівня моря з 79 р. н.е. і до теперішнього часу (за О.О.Ніконовим).

1 – вертикальні рухи поверхні; 2 – зміна швидкості руху.
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морем. У такому стані вони перебували біля трьох століть, після
чого місцевість знову почала підніматись і на кінець 1800 року
практично  всі  руїни  разом  з  фундаментом  були  виведені  з  під
рівня  моря.  В  результаті  тривалого  перебування  під  водою
мармурові  колони  храму  були  пошкоджені  каменеточцями  до
висоти  5,71  м.  В  подальшому  знову  розпочалось  опускання
території і в 1954 р. рівень води становив уже 2,5 м над підлогою
храму,  тобто  швидкість  опускання,  за  даними  Г.П.Горшкова,
складала 2,0 см/рік.

Сьогодні  інструментальними  методами  встановлено,  що
Малий Кавказ  піднімається  зі  швидкістю від  8  до  13,5 мм/рік;
складчасті  споруди Східних Карпат 1,5-1,7 мм/рік;  Скандинавія
“росте” зі швидкістю 8-10 мм/рік; в районі Байкальського озера
швидкість сучасних вертикальних рухів коливається від 10 до 20
мм/рік. Опускається зараз Чорноморське узбережжя Кавказу, яке
занурюється  зі  швидкістю  до  12  мм/рік;  узбережжя  в  районі
болгарського міста Бургас – 2 мм/рік; берег Чорного моря на захід
від Одеси – до 4,3 мм/рік.

Геофізичними та геодезичними методами фіксуються також і
сучасні  горизонтальні  рухи  земної  кори.  На  заході  Північної
Америки, в Каліфорнії знаходиться сейсмоактивний розлом Сан-
Андреас,  який  простежується  на  відстані  більше  1000  км  при
ширині  зони  до  20  км.  Він  являє  собою  складну  тектонічну
споруду  з  численними  кулісоподібними  розривами,  по  яких
відбувається  горизонтальне  зміщення  суміжних  блоків  земної
кори зі швидкістю 30-80 мм/рік.

Горизонтальне  переміщення плит земної  кори  підтверджені
також  результатами  космічної  геодезії.  Встановлено,  що
Австралія рухається назустріч Тихоокеанській плиті зі швидкістю
46  мм/рік.  Південна  Америка  наближається  до  Австралії  зі
швидкістю  28  мм/рік.  Південна  і  Північна  Америка  в  районі
Карибського  басейну  рухаються  назустріч  одна  одній  зі
швидкістю  8  мм/рік,  а  Тихоокеанська  плита  щороку
переміщується у напрямку до Південної Америки на 55 мм. 

Сучасні  вертикальні  коливні  рухи  вивчаються  переважно
методом  повторного  нівелювання.  За  результатами  цих
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спостережень  складають  відповідні  карти,  які  мають  важливе
значення  для  проектування  залізничних  шляхів,  нафто-  та
газопроводів,  водосховищ  на  великих  ріках,  а  також  для
спорудження  гідро-  і  атомних  електростанцій,  великих
промислових  комплексів,  будівництва  міст  та  інших населених
пунктів.

Горизонтальні  сучасні  рухи  вимірюються  геодезичним
методом  повторної  тріангуляції,  а  для  вивчення  переміщення
крупних  літосферних  плит  застосовують  допплерівський,
лазерний методи і  метод,  який базується  на  замірі  відстані  від
квазарів до певної точки на земній поверхні.

Застосування  цих  методів  та  деяких  інших,  показало,  що
серед вертикальних і горизонтальних рухів останні на порядок і
більше перевищують перші. 

Неотектонічні  і  новітні  рухи  –  це  рухи,  які  обумовили
формування  сучасного  вигляду  Землі.  Правильне  розуміння
розвитку структур, сформованих внаслідок проявлення цих рухів
має велике значення при прогнозуванні  родовищ нафти та газу,
мінеральних вод, розсипищ золота, алмазів, каситериту та інших
мінералів. Вивчення неотектоніки базується, головним чином, на
аналізі  геоморфологічних  особливостей  територій  і  еволюції
рельєфу. 

Неотектонічні  рухи  встановлюються  за  геоморфологічними
ознаками,  і  зокрема  за  результатами  вивчення  річкових  терас.
Зіставлення  поздовжніх  профілів  річкових  долин  –  це  один  з
основних  методів  вивчення  неоген-четвертинних  тектонічних
рухів. При висхідних рухах (підніманні) відбувається посилення
донної  ерозії  і  врізання  русла  ріки,  при  низхідних  рухах
(опусканні)  накопичуються  алювіальні  відклади  і  формуються
акумулятивні  тераси.  В  гірських  областях  висотні  рівні  терас
поступово знижуються від верхів’я ріки в сторону гирла, а в місці
виходу  ріки  на  передгірську  рівнину  більш  древні  алювіальні
відклади  залягають  нижче  молодих,  тоді  як  в  горах  вони
розташовуються навпаки.

Вивчення  морських  терас  дає  можливість  говорити  про
піднімання та опускання узбережжя, а також виявляти екстатичні
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коливання  рівня  океану.  На  характер  тектонічних  рухів  вказує
також і морфологія морських берегів. Так, наприклад затоплення
гирлових частин рік і  утворення естуаріїв  є ознакою опускання
узбережжя.

Важливі  відомості  про  неотектонічні  рухи  отримують  при
вивченні  абразивних,  денудаційних  і  акумулятивних  поверхонь
вирівнювання.  Прикладом  може  бути  південно-східна  частина
Кавказу, де виділяється шість таких поверхонь. Найвища з них і
найдавніша, яка називається Шахдагською (від назви г. Шахдаг),
розташована на висотах 4200-3500 м, складається з двох рівнів і
була вироблена в сарматський час пізнього міоцену (13-13,5 млн.
років тому).  На це вказують морські відклади, які залягають на
абразійній  Шахдагській  поверхні.  Це  дає  підстави  припускати,
що  район  гори  Шахдаг  впродовж  пліоцен-четвертинного  часу
піднявся  більше  ніж  на  чотири  кілометри.  Кожна  з  нижчих
поверхнонь відокремлюється від вищої уступом або обривом, що
вказує  на  переривчастий  (пульсаційний)  характер  піднімання
Кавказу.  Тобто  періоди  відносного  спокою,  впродовж  яких  і
відбувається формування поверхонь вирівнювання,  змінювались
періодами інтенсивного підняття.

Іншим прикладом може бути Тянь-Шань, на території якого в
олігоцені  перед  початком  гороутворення  існував  пенеплен  –
вирівняна  денудаційна  поверхня,  яка  в  післяолігоценовий  час
зазнала швидкого піднімання. Підтвердженням цього є наявність
на  висоті  близько  4  км  ділянок,  що  нагадують  рівнину,  в  яку
глибоко врізані річкові ущелини. Тераси таких вузьких річкових
долин  є  свідченням  того,  що  швидкість  підняття  була
нерівномірною,  і  висхідні  рухи  переривалися  періодами
відносного спокою.

Періодичність  та  ритмічність  сучасних,  новітніх  і
неотектонічних  вертикальних  рухів  підтверджується  не  лише
геоморфологічними  та  геологічними  ознаками,  але  й
результатами  спеціальних  високоточних  вимірів  на  численних
полігонах.  Так,  М.І.Ніколаєвим  було  встановлено,  що  сучасні
рухи відбуваються з періодичністю 3-7, 8-9, 5-6 років і близько 1
року.  Припускається  також,  що  існують  навіть  добові
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високочастотні  коливання  земної  поверхні.  К.Ф.Тяпкін  і
О.Г.Бондарук  вважають,  що  коливання  з  річною періодичністю
мають  загальнопланетарний  характер,  і  пов’язані  вони  з
ротаційним режимом земної кулі,  до якого безперервно повинна
“адаптуватися” форма геоїду.

Запитання для самоконтролю
1. Що таке неотектоніка ?
2. Що таке новітні тектонічні рухи ?
3. Якими методами проводиться вивчення сучасних вертикальних і

горизонтальних  рухів земної кори ?
4. Де на поверхні земної кори сьогодні відбуваються вертикальні

рухи ?
5. Наведіть приклади сучасних горизонтальних рухів земної кори.
6. З якою метою проводиться вивчення неотектонічних і сучасних

рухів ?

5.3.7. Землетруси

Щорічно  на  земній  кулі  реєструється  понад  100  000
землетрусів.  Більшість  з  них  практично  не  відчуваються
людиною,  але  серед  такої  великої  кількості  є  і  такі,  які
супроводжуються  значними  руйнуваннями  та  людськими
жертвами.  Враховуючи  збитки,  які  приносять  землетруси  і  їх
руйнівну  дію,  сьогодні  витрачаються  великі  кошти  на
прогнозування  сейсмічних  поштовхів,  виділення
сейсмонебезпечних  районів  і  вивчення  природи  та  характеру
землетрусів загалом.

Будь-який землетрус – це тектонічні деформації земної кори
або  мантії,  які  відбуваються  внаслідок  того,  що  напруга,  яка
накопичилася  в  надрах  Землі,  в  певний  момент  перевищила
міцність гірських порід у певному місці. Розрядка цієї напруги і
породжує сейсмічні коливання у вигляді  хвиль, які  досягнувши
земної поверхні, спричиняють руйнування. Першопричиною, яка
викликає  розрядку  напруги,  можуть  бути,  незначні  на  перший
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погляд явища, що відбуваються на земній поверхні. Наприклад,
наповнення  водосховища,  швидка  зміна  атмосферного  тиску,
океанські  припливи,  тощо.  Найпоширенішими  є  землетруси
спричинені  тектонічними,  вулканічними  або  денудаційними
процесами.

Вулканічні землетруси  виникають  у  результаті  глибинних
вибухів газів, які виділяються з магми, гідравлічних ударів магми
при переміщенні її по каналах складної форми і, безпосередньо,
при виверженні вулканів.

Денудаційні,  або  обвальні  землетруси  характеризуються
меншим  поширенням  у  порівнянні  з  вулканічними.  Вони
спричиняються обвалами значних мас гірських порід, провалами
підземних порожнин, гігантськими осувами.

Тектонічні землетруси  є  найпоширенішими  і
характеризуються найбільшою силою. Вони складають біля 95%
всіх землетрусів,  які  відбуваються на земній поверхні.  Згідно з
сучасними  уявленнями  тектонічні  землетруси  пов’язані  з
миттєвим розвантаженням накопичених протягом тривалого часу
в надрах Землі механічних напруг, які виникають при взаємному
переміщенні  окремих  блоків  літосфери.  Оскільки  такі
розвантаження  проявляються  при  формуванні  розломів  і
“миттєвому” переміщенні по них окремих блоків земної кори або
мантії,  тектонічні  землетруси,  фактично,  є  особливим  видом
сучасних дислокаційних рухів.

Центр виникнення землетрусу називається його фокусом або
гіпоцентром (рис.  5.102). Розрахунки  параметрів  гіпоцентру
реальних  землетрусів  показують,  що  в  першому  наближенні
осередок  землетрусу  являє  собою  сферу,  радіус  якої  може
вимірюватися десятками кілометрів.  Таким чином, гіпоцентр це
не точка, а деякий об’єм значного розміру.

Проекція  гіпоцентру  на  поверхню  Землі  називається
епіцентром землетрусу,  а  точка  найбільшого  віддалення  від
осередку  –  антиепіцентром.  Максимальної  руйнівної  сили
землетрус досягає в епіцентрі, а в міру віддалення від останнього,
його сила поступово зменшується. При цьому слід пам’ятати, що
часто  карти  розташування  епіцентрів  відображають  не  зовсім
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правильну  картину  зв’язку  землетрусів  з  поверхневою
геологічною структурою. Особливо це спостерігається у випадку
нахилених  розривів  з  гіпоцентром  на  значній  глибині.  Ця
особливість  підкреслюється  для  дотримання  обережності  при
інтерпретації  землетрусів  з  врахуванням  геологічної  будови
регіонів. 

Характер  сили
землетрусів  на  картах
відображають  за
допомогою  ліній,  які
з’єднують  точки  (пункти
на  місцевості)  однакової
інтенсивності  сили
землетрусу.  Такі  лінії
називаються
ізосейстами.  Ізосейста  з
максимальним  значенням
сили  землетрусу  на
поверхні землі оконтурює
певну  ділянку  останньої,
яка  називається
плейстосейстовою
областю і  є,  в  своєму

роді,  проекцією  осередку  землетрусу  на  денну  поверхню.
Відповідно, інтенсивність землетрусу зменшується в сторони від
плейстосейстової  області,  проте,  це  зменшення  залежить  від
багатьох факторів, серед яких провідне місце належить формі та
глибині  осередку,  геологічній  структурі,  складу  та  ступеню
метаморфізму  гірських  порід,  рівню  залягання  ґрунтових  вод
тощо.

У  зв’язку  з  цим  ізосейсти  на  поверхні  мають  самі
різноманітні обриси, а не утворюють правильних кіл.

Для  характеристики  землетрусів  користуються  відомостями
про їх силу, енергію та магнітуду.

Під  силою або  інтенсивністю землетрусу  розуміється
зовнішній ефект, тобто його проявлення на земній поверхні. Силу

Рис.  5.102.  Осередок  і  ізосейсти
землетрусу.

1 – осередок (гіпоцентр); 2 – епіцентр;
3 – ізосейсти; 4 - плестосейстова область;
5, 6, 7, 8 – зони больності.
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землетрусу  вимірюють  величиною  прискорення  руху  частин
земної поверхні під дією поштовху останнього. Для її визначення
існують розроблені різними сейсмологами “шкали інтенсивності
землетрусів”,  в  основі  яких  лежать  результати  безпосередніх
спостережень,  спричинених  землетрусами  руйнувань.
Найчастіше в країнах СНГ та в Україні застосовують 12-бальну
шкалу визначення сили землетрусу, характеристика якої наведена
в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7
Характеристика наслідків землетрусів за 12-бальною шкалою

Інтенси
вність в

балах

Загальна
характери

стика
Зовнішній ефект

1 Непомітні Коливання ґрунту реєструються приладами

2 Дуже слабі
Відчувається в поодиноких випадках людьми, які перебувають

у спокійному стані
3 Слабі Коливання відчуваються небагатьма людьми

4 Помірні
Відчувається багатьма людьми. Можливе тремтіння вікон та

дверей

5
Досить
сильні

Гойдання предметів, що висять, скрип підлоги, деренчання
посуду, осипання побілки

6 Сильні
Незначні пошкодження деяких будівель; тонкі тріщини в

штукатурці, тріщини в печах

7
Дуже
сильні

Значні пошкодження деяких будівель; тріщини в штукатурці
та відпадання окремих шматків, тонкі тріщини в стінах,

пошкодження димарів. Виникають тріщини у сирому ґрунті

8 Руйнівні
Руйнування будівель: великі тріщини в стінах, обвалення
карнизів, димарів. Осуви ґрунту та тріщини шириною до

декількох сантиметрів на схилах гір

9
Спустошли

ві

Обвалення деяких будівель, стін, покрівлі. В ґрунтах
утворюються тріщини шириною 10 см та більше. Обвали,

зсуви та осипи в горах

10 Нищівні

Обвалення багатьох будинків та інші серйозні пошкодження.
Тріщини в ґрунтах та гірських породах до 1м шириною,

обвали, осуви. Внаслідок перекриття осувами та обвалами рік
утворюються озера

11
Катастро-

фічні

Численні тріщини на поверхні Землі з вертикальним
переміщенням окремих блоків, великі обвали в горах. Повне

руйнування будівель
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Інтенси
вність в

балах

Загальна
характери

стика
Зовнішній ефект

12
Сильні

катастро-
фічні

Великі зміни в рельєфі. Численні тріщини, вертикальні та
горизонтальні переміщення блоків гірських порід. Великі

обвали та осуви. Змінюються русла рік, утворюються
водоспади та озера, повне руйнування всіх будинків та споруд

Ступінь  руйнуваннь  під  час  землетрусу  на  поверхні  Землі
залежить від глибини його осередку (чим більше глибина,  тим
менші коливання земної поверхні) та сили поштовху в ньому, а
площа дії землетрусу прямопропорційно залежить, як від глибини
осередку, так і від сили поштовху. Коливання ґрунту в епіцентрі
поширюються здебільшого у вертикальному напрямку, але в міру
віддалення  від  епіцентру їх  горизонтальна  компонента  зростає.
Такі  коливання називаються  сейсмічними хвилями.  Серед них
виділяють поздовжні, поперечні та поверхневі.  Поздовжні хвилі
поширюються  вздовж напрямку коливань сейсмічного променя і
виражаються  в  перемінному  стискуванні  та  розтягуванні
середовища.  Поперечні хвилі – це синусоїдальні коливання, які
виникають  перпендикулярно  до  напрямку  поширення  хвиль.
Поверхневі хвилі  –  це  результат  перетворення  основних  хвиль
біля  земної  поверхні  на  поперечні  до  неї  синусоїдальні
коливання, які поширюються вздовж цієї поверхні.

Для  реєстрації
землетрусів
використовують  прилади,
які  називаються
сейсмографами.  Перший
сейсмоскоп (так називалися
перші  прилади  для
фіксування  землетрусів)
сконструйований
китайським  вченим  Чжан
Хеном  у  132  році  нашої

ери.  Це  була  китайська  ваза  з  чотирма  головами  драконів
орієнтованими відповідно до сторін світу (рис. 5.103). У пащах

Рис. 5.102. Сейсмоскоп Чжан Хена.

378



Геодинамічні процеси

драконів  знаходилась  металеві  кульки,  з’єднані  з  вертикальним
маятником. При поштовхах одна з кульок падала в рот жабки, яка
стояла  навпроти  голови  дракона.  Таким  чином  визначали
напрямок  підземного  поштовху.  Сучасні  сейсмографи  являють
собою складні електронні прилади, а запис сейсмічних коливань
здійснюється  на  магнітній  стрічці  –  сейсмограмі. При
землетрусах  першими  досягають  станції,  обладнаної
сейсмографами  (сейсмостанції),  поздовжні  хвилі  (Р),  тому  що
вони  поширюються  з  найбільшою  швидкістю.  Пізніше  на
магнітних стрічках сеймограм фіксуються більш різкі зубці (рис.
5.104) поперечних хвиль (S), а згодом ще різкіші – поверхневих
хвиль (L).  Інтервал між часом поперечних та поздовжніх хвиль
прямопропорційно  залежить  від  відстані  до  осередку  та
епіцентру землетрусу.

Результати визначення глибини осередків свідчить, що 80%
землетрусів  виникає  в  корі  на  глибині  8-10  км,  а  20%  –
характеризуються ще глибшим зародженням.

Рис. 5.104. Сейсмограми землетрусу.
Р – поздовжні хвилі; S – поперечні хвилі; L – поверхневі хвилі.

За  глибиною закладення  землетруси  діляться  на  неглибокі,
або  мілкофокусні, глибина  осередків  яких  менше  60  км,
проміжні – від 60 до 150 км та глибокофокусні – більше 150 км.
Максимальна  глибина  осередків  складає  620-720  км,  тобто
близька до межі верхньої та нижньої мантії.

Як  зазначалося  вище  землетруси  характеризуються  також
певною енергією. Енергія землетрусів – це величина потенційної
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енергії,  яка  звільнюється  у  вигляді  кінетичної  після
розвантаження напруги в осередку і, досягнувши поверхні Землі,
спричиняє  її  коливання.  Енергія  землетрусів  обчислюється   в
Джоулях.  У  випадку  великих  землетрусів  кількість  звільненої
енергії досягає 1015 – 1018,  а згідно з деякими джерелами, і 1025

Джоулів  (Дж).  Відносна  кількість  енергії,  яка  виділяється  в
осередках землетрусів, оцінюється за шкалою магнітуд.

Магнітуда –  це  безрозмірна  величина,  яка  являє  собою
логарифм відношення максимального зміщення часточок породи
(в мікронах) при конкретному землетрусі до деякого еталонного
дуже  незначного  зміщення  породи.  Ця  величина  була
запропонована  в  1935р.  американським  геофізиком  Ч.Ріхтером.
Розроблена  ним  шкала  магнітуд  широко  застосовується  в
сейсмології  і охоплює діапазон від 0 до 8,8 при самих сильних
катастрофічних землетрусах. На практиці магнітуда визначається
за  максимальною  амплітудою  коливань,  записаних  на
сейсмограмі, знятої на відстані 100 км від епіцентру. Найсильніші
землетруси характеризуються магнітудою від 6 до 8,8. Магнітуда
6 відповідає 6-9 балам,  7 – (8-10) балам,  8 – (10-12) балам 12-ти
бальної шкали. Очевидним є те, що оцінка сили землетрусів по
магнітуді за шкалою Ріхтера є більш об’єктивною, в порівнянні з
бальною  сейсмічною  шкалою,  тому  що  ступінь  руйнування
будівель, як основний критерій цієї шкали, залежить не лише від
кількості  вивільненої  енергії,  але  й  від  цілої  низки  інших
факторів,  таких  як  глибина  залягання  осередку  землетрусу,
стійкість  гірських  порід,  їх  водонасиченість,  інженерних
характеристик будівель.

Механізм  виникнення  землетрусу  дуже  складний  і
трактується  неоднозначно.  Існує  декілька  моделей  осередку
землетрусів.  М.В.Щебаліним  запропонована  модель,  згідно  з
якою  провідна  роль  належить  різного  роду  ускладненням
морфології зміщувача головного сейсмогенного розриву в земній
корі,  що  спричиняє  утворення  сейсмічних  хвиль.  За  цією
моделлю,  вздовж  площини  основного  розриву  мають  місце
“гладкі”  ділянки  та  ділянки  з  “зачіпками”,  які  заважають
зміщенню. Зривання “зачіпки” відбувається раптово, а так як це
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процес  не  відворотний,  саме  він  і  призводить  до  виникнення
короткоперіодичних  сильних  коливань.  Враховуючи,  що  молоді
сейсмогенні  розломи  супроводжуються  великою  кількістю
“зачіпок”,  вони  являють  собою  значну  сейсмічну  небезпеку  в
порівнянні  з  розломами,  в  яких “зачіпи”  зрізані  і  переважають
“гладкі” поверхні.

Інша модель  джерела  землетрусу  була  розроблена
В.І.М’ячкіним  та  іншими  сейсмологами  (рис.  5.105)  і  суть  її
зводиться до того,  що зростання напруги призводить одночасно
до  збільшення  кількості  та  розмірів  тріщин  у  певному  об’ємі
гірської породи. Згодом інтервали між тріщинами скорочуються, а
їх  число  лавиноподібно  збільшується.  Поле  напруги  в  області
осередку набуває неоднорідності, зростає кількість деформацій, а
процес  утворення  тріщин
концентрується у відносно
вузькій  зоні,  де  вони
об’єднуються  в  один
головний розрив, по якому
і  відбувається
розвантаження
накопиченої  напруги,
тобто  виникають
сейсмічні  коливання  та
відбувається  землетрус.
Весь  цей  процес
“підготовки” до заключної
стадії злиття тріщин може
тривати  тисячі  років,  а
перед  землетрусом  він
різко прискорюється.

Протягом  багатьох
років  вивчення
землетрусів  було
встановлено,  що  на
материках  вони
приурочені,  здебільшого,

Рис.  5.105.  Зміна фізичних параметрів
згідно  з  моделлю  лавинно-нестійкого
тріщиноутворення (за В.І. М’ячкіним)

I  –  IV стадії  розвитку  руйнування;  1  –
деформація; 2 – швидкість сейсмічних хвиль; 3
–  середнє  значення  загальної  площі  поверхні
тріщин; 4 – пористість.
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до  зон  новітнього  гороутворення  (рис.  5.106).  Основними
сейсмічними  поясами  є  Тихоокеанський та  Альпійсько-
Гімалайський. Перший облямовує  Тихий океан,  з виступами на
схід в районі Карибського моря та Антильської дуги, а також на
півдні,  в  районі  моря  Скотта  та  Південно-Сандвічевої  дуги.
Альпійсько-Гімалайський  пояс  тягнеться  від  західного
Середземномор’я  до  Східної  Азії,  де  зливається  з
Тихоокеанським.  Саме  в  межах  цих  поясів  відбувалися  всі
руйнівні  землетруси,  основна  частина  з  яких  пов’язана  з
напругами стиснення, а інша – з рухами по зсувах.

Рис. 5.106. Схема поширення епіцентрів сучасних землетрусів на Земній
кулі.

У  Тихоокеанському  поясі  найактивнішими  в  сейсмічному
відношенні  є  зони  надглибоких  розломів,  які  починаються  від
осей  глибоководних  жолобів  периферії  океану  і  нахилені  в
сторону острівних дуг на заході, та у бік Центральної і Південної
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Америки  на  сході.  Ці  розломи  добре  простежуються  по
приурочених  до  них  осередках  землетрусів.  Вони
характеризуються  нахилом  15-45 у  верхній  частині  зони,  до
глибини  приблизно  100  км,  і  більш  крутим  падінням  (60 і
більше)  в  нижній.  Залежно  від  кута  нахилу розломів,  а  також,
враховуючи характер явищ,  які  супроводжують  сейсмофокальні
зони, тобто зони концентрації  осередків землетрусів,  японський
геофізик С.Уеда виділив два сновних типи розломів: Маріанський
і  Чилійський.  Перший  характеризується  крутим  падінням  та
розвитком проміжних і глибокофокусних землетрусів, а другий –
пологим  падінням  розломів  та  практично  відсутніми
глибокофокусними землетрусами.

Окрім периферії  Тихого океану  надглибокі  сейсмофокальні
зони  добре  проявлені  також  у  Індійському  океані.  Така  зона
облямовує  Малайський архіпелаг, виходячи на  поверхню дна  в
Зондському  жолобі.  Глибина  її  залягання  перевищує  600  км.
Розташовані  в  Атлантичному  океані  Антільська  та  Південно-
Сандвічева  зони,  що  вже  зазначалось  вище,  розглядаються  як
виступи Тихоокеанського поясу. 

В  Афро-Євразійському  поясі  переважають  дрібнофокусні
землетруси,  а глибокофокусні  практично відсутні.  Землетруси з
осередками  проміжної  глибини  мають  місце  в  районі  Калабрії
(південна частина Апеннінського півострова) та на острові Кріт.
Тут  сейсмофокальні  зони  приурочені  до  вигнутих  на  південь
острівних дуг, у тиловій частині яких спостерігаються інтенсивні
прояви  вулканізму.  Східніше  сейсмофокальні  зони
простежуються  вздовж  північного,  Макранського,  узбережжя
Аравійського  моря,  хребта  Західний  Гіндукуш  та  Гімалаїв.  Ці
зони характеризуються нахилом на північ, в той час як на Памірі
має місце сейсмофокальна зона зворотного, південного падіння.

Незначні  за  простяганням  глибинні  зони  подібного  типу
встановлені в районі Гібралтарської дуги, в Тірренському морі, в
районі  Вранча  на  крутому  згині  Карпат у  Румунії,  в  південній
частині Кавказу, а також південніше Кримського півострова.

Окрім охарактеризованих  двох основних сейсмічних поясів
планети,  розташованих  по  периферії  континентів,  в  океанах
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виділяються  значні  за  простяганням  сейсмогенні  пояси,
приурочені  до  осьових  зон  серединно-океанічних  хребтів.
Землетруси  тут  відбуваються  дуже  часто,  але  вони
характеризуються  слабою  інтенсивністю,  і  їх  осередки
знаходяться  на  глибині  не  більше  10  км.  За  механізмом
виникнення це здебільшого сейсми розтягування, але по окремих
трансформних  розломах,  які  з’єднують  рифтові  зони,
відбуваються також і зсувні зміщення.

З  напругами  розтягування  пов’язана  також  сейсмічність
континентальних  рифтових  систем,  таких,  наприклад,  як
Байкальська,  Східно-Африканська,  Північно-Американська,
Східно-Китайська та інші.

Певна  кількість  землетрусів  відбувається  і  поза  головним
поясом  сейсмічності,  зокрема  в  межах  пасивних  окраїн
континентів вздовж поперечних і поздовжніх розломів.

Немає сумніву в тому, що землетруси відбувалися протягом
усієї  історії  формування  нашої  планети.  Вони  закарбувалися  у
вигляді численних розривів, тріщин, які розсікають різноманітні
елементи рельєфу – долини рік,  яри,  вододіли,  тощо. Однією з
ознак  древніх  землетрусів  є  пороги,  які  виникають  поперек
потоків на піднятих крилах розривів.  Характерні  також обвали,
осуви  та  провали.  Всі  ці  порушення  в  рельєфі,  спричинені
землетрусами, називаються сейсмодислокаціями, обсоливо чітко
вони  встановлюються  при  дешифруванні  космо-  та
аерофотознімків.  Вивчення  таких  палеосейсмодислокацій  має
також  практичне  значення,  і,  насамперед,  для  встановлення
ступеня  сейсмічної  небезпеки  в  тому  або  іншому  регіоні  та
можливе їх проявлення.

Особливим  різновидом  землетрусів  є  підводні  землетруси,
або як їх ще називають –
моретруси.  Вони
виникають  під  морським
та  океанічним дном,  а  на
поверхні  проявляються  у
вигляді  велетенських
хвиль,  які  називаються

Рис. 5.107. Схема виникнення цунамі.
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цунамі.  Такі  хвилі  виникають  при  швидкому  опусканні  дна,
спричиненому  зміщенням  блоків.  При  цьому  в  епіцентрі
моретрясіння виникає хвиля, спрямована догори, яка і призводить
до підняття рівня води (рис.  5.107).  На поверхні  акваторії  така
хвиля  перетворюється  на  хвилю  цунамі,  яка  концентрично
поширюється від епіцентру з швидкістю до 800 км/год.

В  океані  висота  хвиль  цунамі  не  перевищує  2  м,  що  при
значній  довжині  хвилі  (100-300  км)  робить  її  практично
непомітною.  Проте  на  мілководді,  при  наближення  до  берега,
хвиля  пригальмовується,  виростає  до  висоти  30-40  м,  набуває
різко асиметричної форми та  обрушується  на берег. При цьому
руйнівна сила хвилі пропорційна її швидкості.

Однією з  найважливіших задач при вивченні  землетрусів  є
сейсмічне  районування  територій  та  прогнозування  самого
явища.  Саме  від  правильного  вирішення  цієї  задачі  залежать
величина  капіталовкладення  в  сейсмостійке  будівництво.
Ілюстрацією  до  цього може бути  той  факт, що  підвищення  на
один   бал  можливої  сейсмічної  небезпеки  веде  до  збільшення
витрат на будівництво всіх об’єктів на декілька порядків.

Сейсмічне районування територій – це дуже трудомістка та
відповідальна  робота,  яка  базується  на  аналізі  численних
факторів,  таких  як:  зв’язок  землетрусів  з  глибинною  будовою
земної  кори,  геофізичними  полями,  тектонічними  явищами,
геоморфологічними  та  геологічними  особливостями  району,
типами  гірських  порід,  їх  складом  та  фізико-механічними
параметрами,  розривними  порушеннями,  тріщинуватістю  та
багатьма іншими параметрами,  включаючи властивості  ґрунтів,
рівень  підземних  вод,  палеосейсмодислокації,  тощо.  Результати
таких аналізів повинні дати відповідь на одне питання – якої сили
землетрус можна очікувати в конкретному місці.

Аналіз  сейсмологічних  і  геологічних  матеріалів  дозволяє
фахівцям будувати карти сейсмологічного районування, на яких
відповідними  позначками  показуються  території  з  можливим
проявленням  землетрусів  певної  сили.  Такі  карти  діляться  на
дрібно-,  крупномасштабні  та  детальні.  До  дрібномасштабних
відносяться  карти  масштабів  1:5000000,  1:2500000,  на  яких
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відображається загальне сейсмічне районування континентів, або
їх  частин.  З  метою  достовірнішого  прогнозування,  для
проведення  масштабних  будівельних  робіт  укладаються
крупномасштабні  карти  від  1:1000000  до  1:200000,  а  при
проведенні планування забудови міст на інших населених пунктів
використовують  карти  детального  сейсмічного  районування
масштабу 1:25000 і більшого.

Залежно  від  бальності  можливих  землетрусів  фахівцями
розроблені  спеціальні  норми,  додержання  яких  є  обов’язковим
при плануванні та проектуванні будь-яких споруд. До таких норм
належать:  обмеженість  поверхів  будинків,  посилення
фундаментів,  обладнання  споруд  антисейсміними  поясами,
неприпустимість  спорудження  додаткових  нависаючих  деталей,
полегшені  покрівлі,  широке  використання  залізобетону,  тощо.
Слід  також  зазначити,  що  в  сейсмічно  небезпечних  районах
допускається  лише  обмежена  проходка  підземних  гірничих
виробок  з  обов’язковим  закріпленням  стінок  і  покрівлі,
незалежно  від  міцності  порід,  а  відкриті  гірничі  виробки
(кар’єри)  рекомендується  проектувати  з  пологими  бортами  і
незначної  глибини.  Досвід  показує,  що  об’єкти  побудовані  з
дотриманням  цих  норм,  при  землетрусах  або  залишаються
цілими, або отримують незначні пошкодження.

Разом з тим, не дивлячись на всі міри застороги, актуальною
завжди  залишається  задача  прогнозування,  передбачення  часу
землетрусу. Її  вирішення можливе  лише шляхом аналізу різних
провісників  землетрусів.  Сейсмологічним  провісником
зародження  землетрусів,  насамперед,  є  збільшення  кількості
слабких коливань земної кори, які можна трактувати як форшоки
(англ.  “фор”  –  перед і  “шок”  –  удар,  поштовх)  великого
землетрусу.  Реєстрація  таких  форшоків  дає  можливість
попередити населення і запобігти значним людським жертвам.

Іншим  сейсмологічним  провісником  є  зміна  швидкості
поздовжніх  хвиль.  Згідно  з  даними  І.Л.Нерсесова,  вона  перед
землетрусом  знижується  на  10%,  а  напередодні  самого  явища
знову підвищується до нормального стану.
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До  третьої  групи  провісників  відносяться  такі  геофізичні
ознаки  як  зменшення  електричного  опору  порід,  коливання
модуля магнітного поля та різноманітні електромагнітні явища в
атмосфері.

Четверта  група  провісників  може  бути  виділена  як
гідрогеологічно-гідрохімічна.  До неї  зокрема відносяться:  зміни
рівня ґрунтових вод у свердловинах і колодязях (спочатку рівень
понижується,  а  згодом  різко  підвищується);  зміни  температури
води, значне підвищення у воді вмісту радону, вуглекислого газу,
парів ртуті.

До провісників землетрусів можна віднести також аномальну
поведінку  тварин  напередодні  явища.  Проте  для  успішного
прогнозування  землетрусу  не  слід  покладатися  на  одну  яку-
небудь групу провісників, а необхідно аналізувати їх у комплексі
з залученням побічних ознак.

Останнім часом з’явився новий генетичний вид землетрусів –
землетруси, спричинені інженерною діяльністю людини, або так
звані техногенні землетруси. Вперше такий землетрус силою у 7
балів був зафіксований вченими в 1975 р. в Каліфорнії, де на сім
років раніше була споруджена гребля висотою 235 м та виникло
водосховище.  Тобто,  в  даному  випадку  локальне  накопичення
великої маси води на поверхні Землі спричинило зміни в надрах.
Проте,  водосховища  не  єдині  джерела  спровокованих
землетрусів. Певну “провокуючу” дію на сейсмічність надр може
спричинити  також  розробка  нафтових  та  газових  родовищ.
Механізм спровокованих землетрусів ще остаточно не з’ясований.
Вважають,  що  вони  є  наслідком  збільшення  водонасиченості
надр,  а  це  призводить  до  послаблення  зв’язків  між  частками
гірських  порід  і  тим  самим  знижує  їх  здатність  опиратися
крихкому  руйнуванню  при  сейсмічних  поштовхах.  Такий
механізм  розглядається  як  один  з  перспективних  методів
послаблення наслідків землетрусів за допомогою зняття напруги
дрібними сейсмічними поштовхами, подаючи воду в спеціально
пробурені свердловини.
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Запитання для самоконтролю
1. Що собою являють землетруси ?
2. Що таке осередок землетрусу ?
3. Розкрийте генетичну класифікацію землетрусів.
4. Охарактеризуйте можливі механізми виникнення землетрусів.
5. Як вимірюється сила землетрусів ?
6. Охарактеризуйте 12-ти бальну шкалу землетрусів.
7.  Де  і  в  яких  структурах  на  земній  кулі  зараз  відбуваються

землетруси ?
8. Що таке цунамі і як вони виникають.
9.  За  якими  ознаками  можна  прогнозувати  виникнення

землетрусів?
10.  Що таке сейсмічне  районування  територій  і  з  якою метою

воно проводиться ?

5.3.8. Причини тектонічних рухів і деформацій

Існування  вертикальних  і  горизонтальних  рухів  в  межах
земної кори, що спричиняють деформації гірських порід уже ні у
кого  не  викликає  сумніву,  проте  на  питання  про  причини,  які
зумовлюють  ці  рухи,  як  і  про джерела  енергії  всіх  ендогенних
процесів, донині ще не має однозначної відповіді.

Першими,  хто  спробував  науково  пояснити  рухи  та
деформації  земної  кори  і  магматизм,  були  М.В.Ломоносов  і
Дж.Хаттон,  котрі  ще  у  XVIII  столітті  розробили  так  звану
гіпотезу “кратерів підіймання”. Вони вважали, що вертикальні
рухи  земної  кори  спричиняються  підняттям  з  глибин  Землі
розплавленої  магми,  яка  підіймаючись  випинає  над  земною
поверхнею верстви гірських порід, а також розсуваючи їх, сприяє
зсуванню по схилах підняття (звідси і назва гіпотези). При цьому
провідна  роль  відводилась  вертикальним  рухам  земної  кори,  а
формування  складчастих  дислокацій  розглядалось  як  наслідок,
другорядне явище, зумовлене підняттям магми, що призводило до
деформації порід. Аналогічних поглядів дотримувалися німецькі
вчені  А.фон Гумбольдт  і  Л.фон Бух,  які  також основну роль в
утворенні гірських областей відводили магмі та вулканізму. Проте
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геологорозвідувальними роботами  дуже  швидко було  доведено,
що складчасто-насувні дислокації поширені і в тих регіонах, де
магматичні породи відсутні, а також було встановлено, що у ряді
випадків складчасті споруди вміщують не молодші, а древніші за
дислоковані  верстви  граніти  та  інші  магматичні  утворення.
Відповідно  ці  факти  яскраво  свідчили  про  недосконалість
гіпотези  “кратерів  підіймання”,  яку  на  початку  XIX  століття
змінила контракційна гіпотеза.

Гіпотеза  контракції (лат.  контракціо  –  стискання,
стягування) була запропонована французьким геологом Л. Елі де
Бомоном.  В  її  основі  лежали  космогонічні  уявлення  Канта  та
Лапласа про первинний розплавлений стан планети. В результаті
поступового  охолодження  Землі  спочатку  сформувалася  тверда
земна кора, яка в подальшому повинна була пристосовуватися до
підкорового  об’єму, що  в  процесі  охолодження  кулі  поступово
зменшувався.  Це  призводило  до  того,  що  кора  починала
деформуватися,  розтріскуватися  та  зминатися.  Таким  чином
виникали розломи і утворювалися складки та складчасті споруди.
Проте  на  питання,  чому  складчасті  зони  займають  певне
положення на поверхні земної кори, а не поширені повсюдно, і
чому  цей  процес  носив  періодичний  характер,  ця  гіпотеза  не
могла дати задовільної відповіді.

Пояснити  розташування  на  земній  поверхні  гірських
ланцюгів  дало  змогу  вчення про  геосинкліналі,  яке виникло  в
середині XIX століття, і згідно з яким, гірські складчасті споруди
виникали там, де раніше були заповнені пластичними морськими
осадками  прогини.  Це  вчення  обґрунтовано  підтримало  деякі
положення  контракційної  гіпотези,  яка  майже  до  початку  XX
століття лежала в основі всіх тектонічних побудов, узагальнених
австрійським  вченим  Е.Зюссом  у  видатній,  на  той  час,  праці
“Вигляд  Землі”.  Проте,  коли  з’явилася  так  звана  “холодна”
гіпотеза утворення Землі, контракційна виявилася неспроможною
пояснити деякі тектонічні явища, так як холодна планета не могла
стискатися, і її замінила пульсаційна гіпотеза (лат.  пульсатіо –
биття), розроблена В.Бухером, М.О.Усовим і В.О.Обручевим. В
її  основі  лежить уявлення про те,  що об’єм Землі поперемінно
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збільшується  і  зменшується,  тобто  планета  пульсує.  При
розширенні Землі відбувається виникнення розломів в земній корі
та прогинів, що супроводжується інтенсивними виверженнями на
поверхню базальтової магми. Під час фаз стискування в прогинах,
які виповнені вулканогенно-осадовими відкладами відбуваються
деформації  останніх  і  утворення  складчастих  гірських  систем.
При стисненні магма не може вивергатися на поверхню і застигає
в земних надрах,  утворюючи таким чином інтрузивні  тіла. При
такому  трактуванні  перемінної  зміни  об’єму  Землі,
складкоутворення повинне було б відбуватися строго одночасно
на  всій  поверхні  планети.  Проте,  відомо,  що  коли  в  одному
регіоні  формувалась  складчастість,  то  в  іншому  –  відбувався
розтяг кори.

У  1933  році  німецький  вчений  О.Хільгенберг  розробив
суттєво протилежну контракційній гіпотезі, гіпотезу розширення
Землі. Вона обґрунтовано пояснює механізм утворення молодих
океанських  западин шляхом розтріскування  первинно суцільної
оболонки  земної  кори,  але  практично  позбавлена  припущень
стосовно “закриття” океанів і виникнення на їх місці складчасто-
насувних гірських областей. Окрім того,  вона не дає пояснення
також причин, які призвели до збільшення об'єму Землі.

На початку XX століття в теоретичній геології з’явився новий
напрямок, який суттєво змінив погляди на причини і механізми
деформацій,  що відбуваються  в  земній  корі.  Прибічники  цього
напрямку,  який  успішно  розвивається  і  сьогодні,  припускали
можливість  значних  (на  тисячі  кілометрів)  горизонтальних
переміщень гігантських материкових брил (пізніше вони дістали
назву  літосферних  плит)  по  поверхні  мантійного  субстрату.
Завдяки  цьому  явищу,  явищу  горизонтального  переміщення
окремих  частин  земної  кори  по поверхні  мантії,  цей напрямок
дістав  назву  мобілізм (лат.  “мобілліс”  –  рухомий,  той  що
рухається).  Всі  попередні  гіпотези,  які  земну  кору  та  мантію
розглядали як єдине ціле, вважали неможливим відрив кори від
мантії та стояли на позиціях фіксованого положення континентів
відносно  мантії,  складали  другий  напрямок  –  фіксизм (анг.
“фікс” – закріплювати, встановлювати).
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Фундатором  мобілізму  слід
вважати  німецького  дослідника
Альфреда  Вегенера,  який у 1912
році  висунув  гіпотезу  дрейфу
(переміщення)  материків.  Він
припускав,  що  ще  на  початку
мезозойської  ери  всі  материки
складали єдиний суперконтинент
Пангею,  який  в  юрський  час
зазнав розпаду, в результаті  чого
утворилися сучасні континенти, а
між  ними  молоді  океани  (рис.
5.108). В основі  такого висновку
лежав  гідний  подиву  факт
подібності  обрисів  материків,
розділених сьогодні Атлантичним
океаном – Північної та Південної
Америки,  з  однієї  сторони,
Європи та  Африки – з  іншої.  Ці
припущення А.Вегенер підкріпив
і  іншими  фактами  серед  яких
важливе місце належить разючій
подібності  наземних  фауни  та
флори,  які  населяли  південну
групу  материків  в  пізньому
палеозої  та  ранньому  мезозої,

тобто до розпаду Пангеї. Немаловажну роль при цьому відіграли
також знахідки на всіх материках слідів покривного зледеніння,
яке  у  пізньопалеозойських  час  охопило  південні,  так  звані
Гондванські, континентах. А.Вегенер також вважав, що океани і
континенти  підстеляють  різні  породи:  континенти  –  граніти,  а
океани – базальти. Враховуючи це, він припускав, що океани, під
якими  залягає  базальтовий  шар,  не  могли  утворитися  шляхом
занурення  гранітної  континентальної  кори,  а  повинні  були
виникнути  в  результаті  звільнення  базальтового  шару  від
гранітного шляхом горизонтального переміщення останнього.

Рис. 5.108. Розпад Пангеї за А.
Вегенером  в  сучасній
реконструкції  Р.  Дітца  і  Дж.
Холдена  (за  Є.  Зейболдом  і  В.
Бергером).

I  –  кінець пермського  періоду;
II  –  кінець  юрського  періоду;   III-
кінець крейдового періоду.
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Наприкінці 30-х років минулого століття В.В.Білоусовим була
розроблена  тектонічна  концепція  глибинної  диференціації
речовини,  яка  нагадувала  відроджену  на  значно  вищому  рівні
розвитку  науки  гіпотезу  підняття.  В  ній  також  основна  роль
належить  вертикальним  тектонічним  рухам,  спричиненим
підніманням з надр Землі магматичних мас. Основним джерелом
ендогенної  енергії  при  цьому  В.В.Білоусов  вважав  природний
розпад радіоактивних елементів, які містяться в породах кори та
мантії.  Саме  цей  процес,  на  його  думку,  сприяв  розігріву
мантійної речовини і її глибинної  диференціації та рухливості.
Через це цю концепцію ще називають  радіоміграційною. Її суть
зводиться до того, що внаслідок диференціації речовини на межі
верхнього ядра та мантії легкі компоненти піднімаються догори, а
важкі опускаються вниз. Таким чином легкий розігрітий матеріал
накопичується  під  земною  корою  нижче  астеносферного  шару,
який  також  під  впливом  тепла,  що  надходить  знизу,
розігрівається,  і  в  ньому  відбувається  часткове  плавлення
матеріалу.  Розігрітий,  менш  в’язкий  і  більш  рухливий
астеносферний  матеріал  проникає  крізь  літосферу,  створюючи
сприятливі  умови  для  базальтового  магматизму.  Відповідно
виливи  базальтової  магми  обважнювали  літосферу,  що
призводило до опускання окремих її частин і утворення в земній
корі прогинів,  заповнених потужними товщами вулканогенних і
осадових  порід.  Накопичення  останніх  заважало  проникненню
нових порцій базальтової магми на поверхню і вона застигала на
глибині,  а  тепло,  яке  виділялося  при  її  кристалізації  було
джерелом  метаморфічних  процесів,  а  також  призводило  до
плавлення  існуючих  утворень  і  формування  з  цих  розплавів
гранітів (рис. 5.109).
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Рис.  5.109.  Схема  формування  структури  земної  кори  згідно  з
концепцією глибинної диференціації речовини В.В. Білоусова.

I  -  початкова стадія закладення геосинклінальни прогинів;  II  – середня
стадія заповнення їх вулканогенно-осадовим матеріалом; III – кінцева стадія
зміни низхідних рухів на висхідні  і формування гірських областей.

1 – морська вода; 2 – осадки; 3 – континентальна земна кора; 4 – верхній
помірно  виснажений  шар  верхньої  мантії  в  холодному  стані;  5  –  це  ж  в
гарячому стані; 6 – інтрузії кислого і середнього складу; 7 – нижній насичений
шар  верхньої  мантії  в  холодному  стані;  8  –  це  ж  в  гарячому  стані;  9  -
складкоутворення; 10 – гранітизація; 11 – винос тепла з глибоких горизонтів
геосфер; 12 – середня мантія; 13 – проникність: а – зосереджена, б – розсіяна.

Метаморфізм  і  гранітизація  супроводжуються  збільшенням
об’єму порід, а це, враховуючи обмежений простір, призводить до
потовщення  кори,  деформації  порід,  їх  підйому та  формування
гірського рельєфу. При наступному підйомі  магми,  кора просто
припіднімається  і  відбувається  відродження  гірських споруд.  У
випадках  коли  піднімаються  значні  об’єми  магми,  можливе
руйнування  континентальної  кори.  При  цьому  відбувається
поглинання  базальтовою  магмою  окремих  брил  кори  і  її
переплавлення, а тугоплавкі залишки осідають у нижній частині
астеносферного  шару.  В  результаті  відбувається  заміщення
континентальної  кори  корою  океанічного  типу  і  утворення
океанських  западин.  Цей  процес  називають  океанізацією,  або
базифікацією,  тобто  заміщенням  кислої  кори  корою основного
складу.

Якщо основним недоліком гіпотези А.Вегенера було те, що
вона  неспроможна  була  пояснити утворення  прогинів  у  земній
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корі,  на  місці  яких  формувалися  западини,  виповнені
вулканогенним  та  осадовим  матеріалом,  гіпотеза  В.В.Білоусова
навпаки, практично, не враховувала ролі горизонтальних рухів у
формуванні  структурного  вигляду земної  кори.  Проте,  сьогодні
вже доведено, що формування складчастих структур можливе як
при  вертикальних,  так  і  при  горизонтальних  рухах  окремих
частин  кори.  Також  вже  не  викликає  сумніву  факт,  що  ложе
океанів складене не продуктами переплавлення континентальної
кори  базальтовим  розплавом,  а  є  прямою похідною часткового
плавлення мантійної речовини. 

Встановлення  в  50-тих  роках  минулого  століття
кардинальних  відмінностей  будови  та  складу  кори
континентального і океанічного типів, стали основною причиною
повернення теоретичної геології до ідей мобілізму. Відповідно, це
повернення  відбувалося  на  вищому,  на  відміну  від  уявлень
А.Вегенера рівні,  в основі  якого лежали наукові  обґрунтування.
Останні  базувалися  на  численних  зроблених  на  цей  час
відкриттях в галузі геології і, зокрема, геофізики. Серед них слід
відзначити:  1)  науково  обґрунтоване  підтвердження  існування
астеносфери;  2)  відкриття  планетарної  системи  серединно-
океанічних хребтів і з’ясування їх будови; 3) обґрунтовані докази
відмінностей  океанічної  і  континентальної  кори  за  складом,
будовою  та  потужностями,  що  раніше  лише  припускалося
А.Вегенером;  4)  встановлення  закономірного  зменшення
потужностей  осадового  шару  в  океанах  у  напрямку  від
континентів  до  серединно-океанічних  хребтів;  5)  відкриття
смугастих  магнітних  аномалій  в  океанах;  6)  відкриття  явища
інверсії  (змін  полярності)  магнітного  поля  Землі  впродовж
останніх чотирьох мільйонів років.

У  результаті  аналізу  та  узагальнення  всіх  цих  відкрить
американські вчені Г.Хесс і Р.Дітц у 1961-1962 роках розробили
гіпотезу  утворення  океанів  шляхом  розсування  континентів
внаслідок  розвитку  рифтів,  які  приурочені  до  осьових  частин
серединно-океанічних хребтів (рис.5.110).
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Рис.  5.110.  Схема  утворення  океанів  в  результаті  розсування
континентів.

А – зародження континентального рифту; Б – його розвиток; В – перехід
в  міжконтинентальний;  Г  –  утворення  спредингу;  Д  –  його  розвиток  з
утворенням океанічної кори.

1 – континентальна кора; 2 – кора перехідного типу;3 – океанічна кора; 4
– розігріта і розущільнена мантія; 5 – континентальні осадки; 6 – основні та
ультраосновні  мігматити;  7  –  мілководні  морські  осадки;  8  –  лужні
мігматити; 9 – базальти; 10 – нормальна мантія; 11 – вулкани.

Згідно з цією гіпотезою рифти серединно-океанічних хребтів
є  також  місцем  зародження  нової  океанічної  кори,  яка
виплавляється з астеносфери. Ця гіпотеза дістала назву гіпотези
спредингу, тобто розширення, розростання океанського ложа.

У  1963  році  англійці  Ф.Файн  і  Д.Метью  на  основі  цієї
гіпотези,  а  також  враховуючи  дані  інверсії  магнітного  поля,
науково обґрунтували наявність загадкових смугастих магнітних
аномалій,  розташованих  паралельно  та  симетрично  відносно
серединно-океанічних  хребтів.  Вони  висловили  думку,  що
океанічна кора,  яка формується в серединно-океанічних рифтах
при  остиганні  намагнічується  перемінно  то  в  прямому,  то  в
зворотному,  по  відношенню  до  сучасного  магнітного  поля
напрямках,  і  вже  в  цими  “помітками”  палеонамагніченості  у
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вигляді  закономірних  аномалій  різного  знаку  пересувається  в
сторону континентів подібно до стрічки конвеєру (рис. 5.111).

В подальшому всі  ці лінійні аномалії були класифіковані за
віком  і  виявилося,  що  найбільш  древні  з  них  знаходяться
найдальше  він  серединно-океанічних  хребтів  і  розташовані  по
відношенню до останніх симетрично.

У  1965  році
канадський  геофізик
Дж.Вільсон  виділив
трансформні  розломи,
які  майже
перпендикулярно
перетинають  серединно-
океанічні  хребти,
зміщуючи  рифтові
долини  і  магнітні
аномалії.  Він  також
встановив, що вулканічні
острови  розташовані  на
периферії  океанів  є
древнішими  за  ті,  які
знаходяться  ближче  до
серединно-океанічних

хребтів.
Суттєвим  внеском  у  розвиток  концепції  мобілізму  стали

результати, отримані при вивченні землетрусів. Було встановлено,
що їх осередки зосереджені  в межах рифтових зон серединних
хребтів,  островодужних  і  материкових  схилів  глибоководних
жолобів на периферії океанів, а також (у значно меншій кількості)
в районах молодих і відроджених гірських ланцюгів. Разом з тим,
широкі  області  між  цими  сейсмоактивними  зонами  практично
асейсмічні,  тобто  там  осередки  землетрусів  відсутні.  Це  дало
можливість зробити висновок,  що літосфера складається з семи
великих  і  семи  малих  монолітних  і  твердих  плит,  розділених
сейсмоактивними зонами,  які  виконують  роль своєрідних швів,
котрі  з’єднують  плити  в  одне  ціле  і  одночасно  є  їх  межами.

Рис.  5.111.  Рисунок  магнітних аномалій
океанського  дна поблизу  серединно-
океанічного хребта та рифтової долини (за А.
Коксом).

Чергування  темних  і  світлих  смуг
відображає  періодичну   зміну  прямої  і
зворотної, по відношенні до сучасного напрямку
магнітного поля, намагніченості порід.
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Базуючись  на  таких  припущеннях  стосовно  будови  літосфери,
американські вчені Л.Р.Сайкс, Дж.Олівер, Б.Ізакс,  У.Дж. Морган
та інші у 1962 році сформулювали нову тектонічну гіпотезу, яка
одержала  назву  “тектоніка  літосферних  плит”,  або  “нова
глобальна тектоніка”.

В основі цієї гіпотези лежить уявлення про те, що літосферні
плити пересуваються одна відносно іншої по широті,  довготі,  і
при  цьому  також  можуть  обертатися.  Вони  розсуваються  в
рифтових  зонах  серединно-океанічних  хребтів,  зближуються  в
межах  зон  глибоководних  жолобів  і  острівних  дуг,  зазнають
зміщень  зсувного  типу  вздовж  трансформних  розломів.  Всі  ці
переміщення по сферичній поверхні землі підпорядковані теоремі
Ейлера,  згідно з  якою траєкторія  руху плит нагадує  дугу  кола,
проведену відносно осі, яка проходить через центр Землі. Виходи
цієї осі на земну поверхню називаються полюсами розкриття, а
дуги співпадають або паралельні трансформним розломам. Точка
перетину перпендикулярів проведених до трансформних розломів
і буде полюсом розкриття, або полюсом розширення (рис. 5.112).

Розростання океанічної  кори в зонах спредингу призводить
до  розширення  океанів,  що,  відповідно,  спричиняє  рух
літосферних  плит.  Враховуючи  відсутність  такого  явища  як
розширення  Землі,  новоутворена  океанічна  кора  повинна  десь
поглинатися.  Такими  місцями  де  відбувається  поглинання  мас
важкої  океанічної  кори  є  зони  зіткнення  її  з  порівняно  легкою
континентальною  корою,  які  називаються  зонами  субдукції
(поглинання).  Саме до них приурочені  сейсмофокальні  зони та
зони інтенсивної вулканічної діяльності, а проявляються вони на
поверхні  земної  кори  у  вигляді  острівних  дуг  і  глибоководних
жолобів (рис. 5.113).
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Вважається,  що
найвірогіднішою  причиною
горизонтальних  переміщень
плит  є  конвективні  рухи
мантійної речовини, спричинені
її  розігрівом.  Серединно-
океанічні  хребти  з  рифтовими
зонами  розташовуються  над
висхідними потоками мантійної
речовини,  а  глибоководні
жолоби  –  над  низхідними.  Це
припущення  підтверджується
підвищеним  тепловим  потоком
в  межах  серединно-океанічних
хребтів  і  пониженим  –  у
жолобах.  Новоутворена
океанічна  кора  рухаючись  від
хребтів  поступово
охолоджується,  ущільнюється  і

потовщується  за  рахунок  астеносфери.  Поступово  вона  стає
важчою  від  астеносфери,  яка  її  підстелює  і  занурюється  в  неї
вздовж схилів  океанічних  жолобів.  Горизонтальні  переміщення
літосферних  плит  відбуваються  не  по  підошві  кори,  або  її
гранітного  шару,  а  на  межі  літосфера  –  астеносфера.  Руху
підлягають  не  континенти,  а  літосферні  плити,  які  також
включають  прилеглі  до  серединних  хребтів  частини  океанів.
Основною  рушійною  силою  яка  зумовлює  горизонтальне
переміщення  плит  є,  як  вже  зазначалось  вище,  конвективні
потоки  мантійної  речовини.  Проте,  питання  першопричин
виникнення конвективних потоків мантійної речовини, область їх
прояву (в  усій  мантії  чи  тільки  у  верхній  її  частині),  а  також
джерела  теплоти,  яке  спричиняє  розігрів  мантії  до
сьогоднішнього часу залишаються дискусійними.

Рис.  5.112.  Співвідношення
полюса обертання Землі і полюса
розширення (за  Якушовою  О.Ф.,
Хаїним В.І., Славіним В.І.).

Товсті  лінії  –  осі  спредингу,
перпендикулярні до них тонкі лінії -
трансформні  розломи.  Стрілками
показані  напрямок  і  відносна
швидкість спредингу.
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Рис. 5.113. Схема взаємного положення і руху літосферних плит.
1  –  серединно-океанічний  хребет  (зона  спредингу  або  розширення

океанського  дна);  2  –  острівна  вулканічна  дуга;  3  –  окраїнне  море;  4  –
континент з вулканічним поясом  на периферії; 5 – континентальна кора; 6 –
океанічна  кора;  7  –  верхня  мантія  під  океанами;  8  –  верхня  мантія  під
континентами; 9 – астеносфера; 10 – глибоководний жолоб. Континентальні
окраїни:  I  –  активна;  II  -  пасивна.  Стрілками  показано  конвективні  рухи  в
мантії.

Одні  дослідники  вважають,  що  причиною  цього  явища  є
природний  розпад  радіоактивних  елементів,  інші  бачать  її  в
гравітаційній  диференціації  речовини  мантії,  коли  легкі
компоненти  спливають,  а  важкі  навпаки  занурюються.
Дискусійним  є  також  механізм  поглинання  океанічної  кори  в
зонах субдукції. Сьогодні ще немає одностайної думки стосовно
того,  що  синхронно  відбувається  компенсація  розширення
літосфери в рифтах і її стискування в зонах субдукції. Разом з тим
періодичність  і  переривчастість  тектонічних  деформацій  дають
можливість припускати, що існує деяка пульсація об’єму Землі в
діапазоні  перших  відсотків  від  її  радіусу.  Можливо,  на  цю
пульсацію  накладається  і  загальна  тенденція  до  поступового
зменшення  розмірів  планети,  внаслідок  постійних  природних
втрат  запасів  радіоактивних  елементів  і  поглибленням
гравітаційної  диференціації.  Можна  також  припускати,  що
певний  вплив  на  розвиток  структур  земної  кори  мали  зміни
швидкості  її  обертання  навколо  своєї  осі.  При  зменшенні  цієї
швидкості  фігура  Землі набувала  кулеподібного вигляду, а при
збільшенні  швидкості  ставала  еліпсоподібною,  що  також
відбивалося  на  характері  зміни  напруг  в  земній  корі.  Останні
припущення лежать в основі так званої ротаційної гіпотези, або
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гіпотези  обертання  згідно  з  якою  утворення  закономірно
орієнтованої  відносно  осі  обертання  Землі  системи  розломів  і
тріщин  в  корі,  паралельних  до  екватора  і  меридіанів  або
діагональним  до  них,  зумовле  змінами  напруги  в  корі,
спричиненими відцентровими і доцентровими силами.

Таким  чином,  існування  двох  типів  рухів  земної  кори,  які
формують  її  структуру  і  загальний  вигляд  поверхні,  а  також
мають певний вплив на характер перебігу та розвиток екзогенних
і  ендогенних  процесів,  сьогодні  сумнівів  не  викликає.
Беззаперечним  є  також  той  факт,  що  горизонтальні  рухи  за
масштабністю проявлення набагато перевищують вертикальні. Їх
джерелом,  як  це  було  зазначено  вище,  слугують  конвективні
потоки  в  мантії.  В  межах  рифтових  зон  серединно-океанічних
хребтів  (зон  спредингу),  вони  носять  висхідний  характер  і
спрямовані  в  протилежні  сторони,  а  в  зонах  субдукції  (зонах
стику океанічної та континентальної кори) – низхідний. Ці потоки
і  є  основною  рушійною  силою  для  континентальних  плит,
швидкість руху яких досягає  20 см на рік.  Місцем зародження
горизонтальних рухів  є не тільки райони серединно-океанічних
хребтів,  вони  можуть  виникати  і  при  континентальному
рифтоутворенні,  а  також при  зіткненні  самих  континентальних
плит. В останньому випадку такі рухи поширюються на відстань
до тисячі та більше кілометрів.

Окрім охарактеризованих горизонтальних рухів планетарного
характеру, на континентах,  а  також в районах континентальних
схилів  періодично  виникають  короткочасні  рухи,  вплив  яких
поширюється  на  незначні  відстані  в  межах  самої  верхньої
частини кори потужністю не більше 1 км. Такі рухи фіксуються у
вигляді  горизонтальних  зміщень  окремих  блоків  кори  під
впливом  сили  тяжіння  і  нагадують  крупні  зсуви.  При  цьому
необхідний  для  проявлення  гравітації  нахил  поверхні  кори
створюється завдяки її підніманню вертикальними рухами.

Вертикальні  рухи  можуть  бути  зумовлені  підняттям  з
астеносфери відносно легких виплавок речовини, що одночасно,
як  це  було  показано  вище,  є  і  причиною  виникнення
горизонтальних  рухів,  а  також  розігріву  літосфери  над  цими
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висхідними  гарячими  мантійними  струменями.  Опускання  в
океанах пов’язані з охолодженням літосфери по мірі її віддалення
від  зон  спредингу.  Відповідно,  в  таких  випадках  максимальні
величини  низхідних  вертикальних  рухів  приурочені  до  зон
глибоководних  жолобів.  Разом  з  тим,  на  ділянках
сейсмофокальних  зон,  які  виходять  на  поверхню  вздовж  осей
жолобів  зі  сторони  континентів,  опускання  кори  змінюється
підніманням,  що  зумовлене  тут  нагромадженням  зім’ятих  в
складки  осадків,  а  також  накопиченням  продуктів  вулканічної
діяльності.  Процеси  метаморфізму  і  гранітоутворення,  які
супроводжують  магматичні  прояви,  призводять  також  до
збільшення потужності легшої континентальної кори, а це, в свою
чергу викликає її  ізостатичне спливання і  утворення первинних
гірських споруд.

Відроджені гірські області, а також міжгірські та передгірські
прогини формуються  під дією напруг, які  виникають внаслідок
зіткнення  континентальних  плит.  Цей  процес  супроводжується
підвищенням  теплового  потоку,  що,  відповідно,  сприяє
підніманню астеносфери та  інтенсивним висхідним рухам і,  як
результат,  росту  підняття.  Денудація  склепінної  частини
останнього внаслідок ізостазії сприяє подальшому їх підніманню,
а  накопичення  осадків  у  прогинах  –  опусканню.  Ізостазія
спричиняє  також  опускання  територій  покритих  материковими
льодовиками,  такими  як  антарктичний  або  гренландський.
Звільнення  від  крижаного  покриву,  відповідно,  обумовлює
піднімання територій завдяки зняття навантаження на кору. При
вертикальних  рухах,  особливо  висхідних,  земна  кора  зазнає
диз’юнктивних  порушень,  що  призводить  до  утворення  в
склепінних  частинах  піднятть  серій  розломів.  Одночасно  ці
ділянки  зазнають  і  своєрідного  розтягування,  тобто
горизонтальних  рухів,  що  спричиняє  утворення  рифтів.  При
цьому  центральні  частини  цих  рифтів  опускаються,  а  краї
розходяться в протилежних напрямках.  Таким чином у природі
відбувається  періодична  трансформація  вертикальних  рухів  у
горизонтальні та навпаки. Цей безперервний процес є наслідком
тісного  взаємозв’язку  і  взаємообумовленості  ендогенних  і
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екзогенних  процесів  і  виділити  тут  домінування  одного  з  них
неможливо.  Будь  який  з  процесів  з  одного  боку  спричиняє
порушення  природної  рівноваги  в  межах  окремої  природної
системи Землі,  і  разом з тим,  направлений на відновлення цієї
рівноваги в іншій системі. Таким чином, тенденція до досягнення
природної рівноваги в кожній з систем різного рівня організації
природної  речовини  і  є  основною  причиною  розвитку  Землі
загалом і земної кори зокрема.

Запитання для самоконтролю
1.  Охарактеризуйте  основні  положення  гіпотези  піднімання

М.В.Ломоносова.
2. В чому полягає суть пульсаційної гіпотези ?
3.  Розкрийте  загальні  положення  гіпотези  дрейфу  материків

А.Вегенера.
4. В чому полягає суть концепції глибинної диференціації речовини

В.В.Білоусова ?
5.  Охарактеризуйте  основні  положення  тектоніки  літосферних

плит.
6. Що таке спрединг океанічного дна і на основі яких результатів

він був відкритий ?
7. Що таке зона субдукції ?
8.  Охарактеризуйте  основні  причини виникнення горизонтальних

рухів.
9.  Охарактеризуйте  основні  причини  виникнення  вертикальних

рухів.
10. Покажіть взаємозв’язок горизонтальних і вертикальних рухів.

Розділ 6. ГОЛОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
ЗЕМНОЇ КОРИ І МОДЕЛІ ЇХ РОЗВИТКУ
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Геодинамічні процеси були,  є  і  будуть  не тільки причиною
утворення гірських порід і формування рельєфу, але й впродовж
історії  розвитку  Землі  були  основними  факторами  еволюції
речовинного  складу  та  будови  планети  і  її  поверхні.  Вони
зумовлювали утворення континентів і океанів, гірських областей
та  рівнин,  зміну  ландшафтних  обстановок  на  планеті  тощо.
Характер та інтенсивність проходження тих або інших процесів у
різних районах земної кулі  відбувався і відбувається по різному,
що з однієї сторони визначено структурою земної кори, а з іншої,
будова  останньої  прямо підпорядкована характеру проходження
самих процесів. Для повнішого розуміння діалектичного зв’язку
між земною корою та геодинамічними процесами, нижче коротко
зупинимося на загальній характеристиці її головних структурних
елементів і моделей їх розвитку.

6.1. Головні структурні елементи земної кори

Найбільш  структурними  елементами  земної  кори,  які  не
тільки  відрізняються  за  характером  її  будови,  але  й  чітко
простежуються  на  поверхні,  є континенти і  океани.  Проте
відразу слід  зазначити,  що не  весь  простір  заповнений водами
океанів є океанською структурою.  Периферійні частини океанів
характеризуються наявністю шельфових зон, для яких властивий
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континентальний тип кори і  їх вважати складовими океанських
структур  було  б  помилкою,  так  само  як  і
внутрішньоконтинентальні  моря  з  океанічним  типом  кори  не
можна  відносити  до  континентальної  структури.  Окрім  того,
різниця між цими двома структурними елементами земної кори
не зводиться тільки до типу земної кори, а охоплює цілу низку
відмінностей у будові, складі, фізичному стані речовини тощо, не
лише земної  кори,  але  й  літосфери  і  навіть  верхньої  мантії.  В
даному  випадку  важливим  критерієм,  який  підкреслює
неоднорідність  літосфери,  є  сейсмічність.  У  розділі  5.3.7.
(“Землетруси”)  зазначалось,  що  в  межах  земної  кулі
спостерігається  різка  нерівномірність  проявлення  сейсмічної
активності.  Виділяються  широкі  ділянки  земної  поверхні
континентів  і  ложа  океанів  практично  асейсмічні,  і  відносно
вузькі зони, в межах яких зосереджені всі осередки землетрусів і
вулканічної діяльності, тобто сейсмічно активні. Такими зонами є
серединно-океанічні  хребти,  зони  поєднання  острівних  дуг  або
окраїнних гірських хребтів і глибоководних жолобів на периферії
океанів, а також гірський пояс, який простягається від Гібралтара
через Північну Африку, Південну Європу та Центральну Азію до
Індонезії (рис. 6.1).

Такі  зони  виконують  роль  своєрідних  швів  між  відносно
стійкими  і  внутрішньо  монолітними  ділянками  літосфери,  які
називаються  літосферними  плитами.  На  сучасному  етапі
вивченості  літосфери  в  її  структурі  виділяється  сім  великих  і
тринадцять малих плит (рис. 6.2), які об’єднують континенти та
прилеглі до них ділянки океанів. Наприклад, Африканська плита
окрім  однойменного  континенту  та  його  підводної  окраїни
включає  також  південно-східну  частину  Атлантичного  океану,
західну  частину  Індійського  океану  аж  до  їх  серединно-
океанічних  хребтів,  а  також  південно-східну  частину
Середземного  моря.  Існують  також  чисто  океанічні  плити,  і
прикладом таких може бути Тихоокеанська. Причина поєднання
ділянок континентальної і океанічної кори в одну плиту полягає,
перш за все,  у їх динамічному зв’язку, а саме в тому, що вони
рухаються разом, як єдине ціле.
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Рис. 6.1. Сейсмічність Землі за період 1960-1980 рр. (за А.Ф. Єспинозою,
Р. Райнхартом і М. Тарпом).

Чорними  точками  показані  осередки  землетрусів  і  центри   вулканічної
діяльності.

Головними структурними елементами океанів  є  серединно-
океанічні хребти, які являють собою своєрідні рухливі пояси з їх
осьовими  рифтами,  і  океанські  плити,  яким  відповідають
абісальні улоговини та підводні підвищення, що їх ускладнюють.
На континентах до основних структур належать  гірські споруди,
або  орогени (грецк.  “орос”  –  гора),  в  межах  яких  подібно  до
серединно-океанічних  хребтів  спостерігається  підвищена
ендогенна активність (землетруси, вулканічні прояви, тощо), що
сприяє  виникненню  та  розвитку  інтенсивних  вертикальних  і
горизонтальних  рухів,  а  також  платформи,  до  яких  належать
тектонічно  спокійні,  здебільшого  асейсмічні  та  авулканічні,
майже  до  ізометричної  форми  ділянки  континентів  значних
розмірів,  які  в  геоморфологічному  відношенні  відповідають,
зазвичай,  рівнинним  областям.  Характерною  властивістю
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платформ  є  практично  субгоризонтальне  залягання  осадових
порід, а іноді базальтових лав.

Рис. 6.2. Літосферні плити Землі.
1 – 3 – межі плит: 1 – осі спредингу (серединно-океанічних хребтів); 2 –

зони субдукції (зони поглинання океанічної кори); 3 – трансформні розломи 4 –
умовні  межі;  5  –  6  -  плити:  5  -  великі:I  –  Євроазійська,  II  –  Північно-
Американська,  III  –  Південно-Американська,  IV  –  Африканська,  V  –
Тихоокеанська,  VI  –  Індо-Австралійська,  VII  –  Антарктична;  6  –  малі;  1  –
Аравійська, 2 – Філіппінська, 3 – Кокос, 4 – Карибська, 5 – Наска, 6 – Південно-
Сандвічева, 7 – Індокитайська, 8 – Егейська, 9 – Анатолійська, 10 – Хуантде-
Фука, 11 – Ривера, 12 – Китайська, 13 – Охотська.

Області  земної  кори  з  активним  тектонічним  режимом,  до
яких  відносяться  насамперед  орогени,  ще  називають
геосинкліналями,  або  за  термінологією  В.Ю.Хаїна, рухливими
геосинклінальними поясами. Вперше поняття про геосинкліналі
в геологію запровадив у 1873 році американський геолог Д.Дена,
а ще раніше (1857 р.) його співвітчизник Дж.Холл, сформулював
своєрідну  концепцію,  згідно  з  якою  гірсько-складчасті  області
виникли на місці заповнених морськими відкладами прогинів у
земній корі. Враховуючи, що загальна форма цих прогинів мала
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вигляд синкліналей,  а масштаби їх прояву (значна протяжність,
потужність  відкладів,  яка  свідчила  про  великі  глибини),  їх
назвали геосинкліналями. 

На питанні виникнення та розвитку геосинклінальних поясів
ми  детальніше  зупинимося  в  наступному  розділі,  а  тут  лише
зазначимо, що здебільшого вони виникають і розвиваються в зоні
переходу  від  континенту  до  океану  і  їх  еволюція  сприяє
формуванню потужної земної кори. Зміст розвитку геосинкліналі
зводиться  до  утворення  в  земній  корі  прогину.  Цей  процес
супроводжується  формуванням  системи  глибинних  розломів,
активною  вулканічною  діяльністю  і  заповненням  прогину
теригенними,  теригенно-карбонатними  та  кременистими
відкладами.  Пізніше  виникають  локальні  підняття,  структура
прогину  ускладнюється.  Процес  підняття  окремих  ділянок
прогину  інтенсифікується  і  висхідні  рухи  переважають  над
низхідними.  Це  призводить  до  виникнення  нових  розривних
порушень у корі і поновлення старих, а по розломах відбувається
підняття  свіжих  порцій  магми,  яка  вкорінюючись  в  товщу
осадових та вулканогенних порід застигає, утворюючи інтрузивні
тіла.  В  кінцевому  результаті  всі  відклади,  які  виповнювали
первинний  прогин,  внаслідок  вертикальних  рухів,  а  також
вкорінення магми зминаються в складки і на місці геосинкліналі
виникає складчаста гірська область. На периферії таких областей,
а також поміж гірськими хребтами виникають понижені ділянки
рельєфу,  зайняті  здебільшого  алювіальними  низинами,  або
мілководними  морями,  в  яких  відбувається  накопичення
потужних  товщ  грубоуламкових  продуктів,  які  утворилися  в
процесі руйнування гір різноманітними екзогенними процесами.
Такі прогини та западини відповідно називають  передгірськими
та  міжгірськими,  а  теригенні  відклади,  які  їх  виповнюють  –
моласами.

Внутрішня будова таких  гірських споруд дуже складна (рис.  6.3).  Вони
характеризуються  широким  розвитком  складок,  тектонічних  покривів  і
розривних порушень різних типів. Вся товща осадових і вулканогенно-осадових
порід пронизана інтрузіями гранітів і дайками магматитів основного складу.
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Рис.  6.3.  Геологічні  розрізи  через  міжконтинентальний  (Альпи)  і
ораїнно-континентальний (Анди) орогени (за Р. Трюмпіном і П. Лонсдейлом).

I – Альпи. 1 – моласи неоген-четвертинного віку; 2 – відклади палеогену; 3
– відклади  пермі  і  мезозою;  4  –  “ультрагельветський”  мезозой;  5  –  флішові
відклади верхньої крейди і палеогену Апеннінської зони; 6 – тріасові відклади
Апеннінської зони; 7 – покриви Шамс і Фалькніс – Зульцфлю; 8 – офіоліти; 9 –
нижньосхідноальпійський мезозой; 10 – верхньосхідноальпійський мезозой; 11 –
гранітоїди  палеоген-неогенового  віку;  12  –  до  альпійський  фундамент
Євроазійської плити (ЄА); 13 – це ж Африканської плити (АФ).

II – Анди. 1 - молоді вулканіти андезитового складу; 2 – континентальний
фундамент; 3 – плутони гранітоїдів; 4 – пелагічні відклади крейдового віку; 5 –
океанічна кора; 6 – відклади палеогену.

Результати геологічних досліджень свідчать,  що всі  сучасні
гірські  споруди  є  результатом проявлення  новітніх  тектонічних
рухів впродовж олігоцен – антропогенового часу. Проте в будові
одних  гірських  областей,  таких  як  Карпати,  Кавказ,  Копетдаг,
частково  Памір,  беруть  участь  морські  відклади  палеогену  та
неогену,  а  інші  складені  значно  древнішими  породами  –
ранньомезозойськими, палеозойськими і докембрійськими. Отже
гірські  споруди  другої  групи,  які  складені  докайнозойськими
породами зазнали складчасто-насувних деформацій і були вперше
підняті  у  вигляді  гір  задовго  до  неоген-четвертинного  часу.
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Пізніше ці  первинні гірські  хребти були денудовані,  нерідко до
самого підніжжя, а в кайнозої зазнали повторного піднімання. 

Таким  чином,  серед  гірських  споруд  Землі  виділяються
молоді  гори,  і  гори,  які  зазнали відродження.  Перші називають
первинними,  або  епігеосинклінальними (грец. “епі” – після),  а
другі  –  вторинними,  або  епіплатформеними.  Прикладом
останніх можуть бути Тянь-Шань, Алтай, Саяни, гірські хребти
Прибайкалля.  Для  первинних  орогенів  типовими  є  склепінні
структури, а для вторинних – склепінно-брилові, або брилові, які
накладені  на  складну  складчасто-насувну  первинну  структуру.
Другою ознакою первинного віку гірських споруд є метаморфізм і
гранітизація.  Древніші  гори  складені  сильніше
метаморфізованими і  гранітизованими породами в порівнянні  з
породами молодих орогенів.

Не  всі  древні  складчасті  споруди  підлягають  новітньому
гороутворенню.  Значна  їх  частина  після  денудаційного
нівелювання переходить до відносно спокійного платформового
тектонічного режиму і на їх місці утворюються неглибокі моря в
яких  відбувається  накопичення  малопотужних  осадків.  Так
започатковуються  платформи  характерною  властивістю  яких  є
наявність  двоповерхової будови.  Нижній  поверх,  або  як  його
здебільшого називають  фундамент платформ складений сильно
дислокованими,  метаморфізованими і  прорваними гранітоїними
тілами  породами,  які  на  доплатформеному  етапі  розвитку
складали  складчасті  споруди,  що  були  в  подальшому
денудованими до рівня моря. На породах фундаменту, з кутовим і
стратиграфічним  неузгодженням,  субгоризонтально  залягають
породи  верхнього  структурного  поверху,  який  називають
осадовим  чохлом платформи.  Складений  він  практично
недислокованими,  неметаморфізованими,  малопотужними  (  в
середньому 3-5 км) осадовими відкладами мілководно-морських,
лагунних і континентальних фацій (рис. 6.4).
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Рис. 6.4. Схема будови платформи.
1 – фундамент; 2-4 – чохол: 2 – теригенні відклади; 3 – соленосні відклади;

4 – ефузиви основного складу.

Платформи  складені  структурними  елементами  вищих
порядків, серед яких основне місце належить щитам і плитам (ці
плити не слід утотожнювати з літосферними або океанськими).
Щити  – це виходи на поверхню фундаменту платформи,  який
впродовж усього платформового етапу розвитку перебував в стані
піднімання.  Плитами називаються  частини  платформи,  які
перекриті  осадовим чохлом і  протягом усієї  історії  її  розвитку
мали  тенденцію  до  опускання.  Плити,  в  свою  чергу,  складені
більш  дрібними  структурними  елементами,  серед  яких
розрізняють  синеклізи  і  антеклізи.  Синеклізи –  це  широкі,
близької до ізометричної форми западини, під якими фундамент
прогнутий,  а  антеклізи,  навпаки  –  пологі,  склепіннеподібні,  з
припіднятим  фундаментом  і  менш  потужним  у  порівнянні  з
синеклізами чохлом. В основі (так би мовити “на дні”) синекліз
часто бувають поховані під товщею осадових порід рифтоподібні
структури,  в розрізі яких значне місце належить вулканогенним
породам. Це так звані  авлакогени. Нерідко антеклізи і синеклізи
ускладнюються  другорядними  структурами,  такими  як  вали  і

410



Геодинамічні процеси

плакантикліналі. В периферійних частинах платформ, там де вони
межують  зі  складчастими  поясами,  утворюються  глибокі
западини,  які  називаються перикратонними,  тобто  ті  які
виникли на краю кратону або платформи. Над зонами розломів у
фундаменті,  де  мають  місце  вертикальні  переміщення  блоків,
утворюються так звані флексури – вигини верств порід чохла без
розриву їх суцільності і зі збереженням паралельності крил. Всі
платформові структури дуже пологі, що загалом надає верствам
порід вигляд субгоризонтального залягання.

Серед платформ розрізняють  древні, або як їх ще називають
кратони,  фундамент  яких  складений  метаморфізованими
докембрійськими  породами,  а  чохол  відкладами  фанерозою,  і
молоді  платформи з  палеозойським,  рідко,  мезозойським
фундаментом та мезокайнозойським, або кайнозойським чохлом.

Більша  частина  території  України  (95%)  розташована  на
південному-заході так званої Східно-Європейської платформи де
виділяються Український щит, Волино-Азовська і Руська плити.
Останню  ускладнює  Дніпровсько-Донецька  западина.
Фундаментом  платформи  є  нижньодокембрійські  породи,  а
осадовий  чохол  утворюють  відклади  верхнього  протерозою  та
фанерозойського  еону.  На  півдні  України  (рівнинний  Крим  і
Переддобруджа)  знаходиться  молода  Скіфська  плаформа,
фундамент  якої  складають  породи  палеозою,  а  чохол  –
мезокайнозойські відклади. Окрім того на території України є три
складчасті  області.  Це  Донбас,  який  належить  до  споруд
герцинської  складчастості,  мезозойська геосинкліналь Гірського
Криму і альпійська складчаста система Українських Карпат (рис.
6.5).

З півдня територія України омивається водами Чорного моря,
яке  займає  відносно  молоду  за  віком  (міоцен)  западину  з
субокеанічним типом земної кори.
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Рис. 6.5. Структурні елементи території України.
Платформені  області:  1 – Східно-Європейська платформа:  а – Волино-

Азовська  плита,  б  –  Український  щит,  в  –  Руська  плита;  2  –Західно-
Європейська платформа;  3 – Скіфська платформа.  Складчасті області:  4 –
Донбас;  5  –  Гірський  Крим;  6  –  Українські  Карпати.  Прогини:  7  –
Передкарпатський;  8  –  Закарпатський.  Інші  умовні  позначення:  9  –  границі
платформових і складчастих областей; 10 – границі геоструктурних елементів
платформових областей.

Цифрами  в  кружальцях  позначені  структурні  елементи  платформових
областей:  1  –  Дніпровсько-Донецька  западина;  2  –  Український  щит;  3  –
Волино-Азовська  плита:  3а  –  Львівський  прогин,  3б  –  Волино-Подільський
сегмент,  3в  –  Південний  сегмент;  4  –  Скіфська платформа:  4а  –  Західний
сегмент, 4б – Центральний сегмент.

Запитання для самоконтролю
1. Які найбільші структурні елементи земної кори ?
2. Охарактеризуйте структурні елементи океанів.
3. Що таке орогени і платформи ?
4.  Охарактеризуйте  загальні  риси  формування  геосинклінальних

областей.
5. Охарактеризуйте структурні елементи платформ.
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6. Дайте характеристику загальної будови платформ.
7. Що таке кратони і  чим відрізняються молоді платформи від

древніх ?
8. Які структурні елементи земної кори є на території України?

6.2. Моделі розвитку структурних елементів земної кори

Процес  розвитку земної  кори є  надзвичайно складним і  на
сьогоднішній день ще до кінця не пізнаний. Факт, що провідна
роль  при  формуванні  основних  структурних  елементів  кори
належить вертикальним і горизонтальним рухам, заперечення не
викликає,  проте  пріоритетність  тих  або  інших  остаточно  не
з’ясована. В зв’язку з цим у геотектоніці панує два напрямки, які
базуються на різних оцінках ролі вертикальних і горизонтальних
тектонічних  рухів,  і  які,  відповідно,  відстоюють  різні  моделі
розвитку геоструктур і земної кори загалом.

Перший напрямок, який одержав назву фіксизм, про що вже
зазначалося  вище,  домінуючу  роль  у  формуванні  структурних
елементів  відводить  вертикальним  тектонічним  рухам,  а
горизонтальні розглядаються як наслідки вертикальних.

Другий  напрямок,  відомий  як  мобілізм,  навпаки  пов’язує
еволюцію  літосфери  з  крупномасштабними  горизонтальними
переміщеннями  блоків  кори,  які  включають  навіть  цілі
континенти. При цьому вертикальним рухам, які значною мірою
зумовлені  режимом  астеносфери  та  взаємним  розташуванням
літосферних плит, відводиться другорядна роль.

Відповідно така принципова різниця в тлумаченні рушійних
сил і механізмів геотектонічних явищ породила дві суттєво різні
моделі розвитку земної кори – фіксистську і мобілістську. Проте
як перша так і друга модель однозначно передбачають виділення
в  загальному  процесі  еволюції  земної  кори  три  етапи  які
складають  завершений  тектонічний  цикл:  геосинклінальний,
який характеризується прогинанням кори, накопиченням осадків,
інтенсивним  магматизмом  і  метаморфізмом;  орогенний,
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виражений в складкоутворенні  і  гороутворенні;  платформовий,
характерною  рисою  якого  є  відносна  тектонічна  стабільність.
Етапи, в свою чергу складаються з окремих стадій.

Фіксистська  модель  була  розроблена  В.В.Білоусовим  і
М.С.Шатським. Згідно з нею геосинклінальний етап поділяється
на  дві  стадії:  ранньогеосинклінальну  і  пізньогеосинклігальну
(рис. 6.6).

Ранньогеосинклінальна  стадія характеризується
закладенням  геосинклінального  прогину  шляхом  інтенсивного
опускання  певної  ділянки  земної  кори.  Прогинання  може
досягати  глибини  20-30  км.  В  цих  умовах  відбувається
формування  розривних  порушень,  які  служать  каналами  для
проникнення з надр магматичних розплавів і виверження магми
на  поверхню  дна  прогину.  Одночасно  останній  заповнюється
потужними  товщами  осадків.  Високі  тиски  і  температури,  які
виникають на значних глибинах,  а також магматизм призводять
до  метаморфізму  осадових  відкладів.  Весь  цей  процес
відбувається  внаслідок  переважання  низхідних  вертикальних
рухів  і  в  кінцевому  результаті  утворюється  глибокий  та
протяжний  прогин  заповнений  вулканогенними,  осадово-
вулканогенними, осадовими часто метаморфізованими породами,
прорваними інтрузивними тілами.

Пізньогеосинклінальна стадія наступає від моменту зміни в
центральній  частині  прогину  знаку  вертикальних  тектонічних
рухів  з  низхідних  на  висхідні  і  називається  вона  ще  стадією
інверсії.  При  цьому  опускання  ще  може  продовжуватись  на
окремих  ділянках  геосинкліналі,  особливо  в  периферійних
частинах  прогину,  проте  висхідні  рухи  домінують.  Така
контрастність у вертикальних рухах різного знаку приводить до
утворення  центрального  підняття  –  інтрагеоантикліналі,  по
обидві  сторони  від  якого  розташовуються  западини,  які
називаються  інтрагеосинкліналями.  На  цій  стадії  відбувається
загальне  розширення  басейну  осадконакопичення,  в  якому
відбувається  формування  карбонатних  і  флішових  товщ.
Одночасно при підніманні породи, які складають нижню частину
прогину  зазнають  крихких  деформацій,  що  призводить  до
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утворення нових і поновлення старих розривних порушень, а це
спричиняє нові прояви магматичної діяльності і особливо активні
вулканічні явища.

Рис.  6.6.  Схема   моделі  розвитку  геосинклінального  етапу  з  позиції
фіксизму.

I – ранньогеосинклінальна стадія - закладення геосинклінального прогину;
II – пізньогеосинклінальна стадія – закладення інтрагеосинкліналі.

Орогенний  етап,  який  змінює  геосинклінальний  у  часі  і
просторі,  також  поділяється  на  дві  стадії:  ранньоорогенну  і
пізньоорогенну (рис. 6.7).
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Рис. 6.7. Схема моделі розвитку орогенного етапу з позиції фіксизму.
I  – ранньоорогенна стадія – утворення складчасто-насувноїї  структури

орогенів,  гороутворення і  закладення  передових прогинів;   II  –  пізньорогенна
стадія – кульмінація висхідних рухів, утворення мегантиклінорію, формування
складчасто-брилової структури орогену, початок руйнування гір.

На  ранньоорогенній  стадії відбувається  перетворення
геосинкліналі  в  складчасту  споруду.  Перевага  висхідних
вертикальних рухів приводить до часткової або повної ліквідації
морського басейну  і  утворення  на  периферії  геосинкліналей,  в
місцях  закладення  передових  (крайових)  прогинів  лагун.
Вертикальні  рухи,  а  також  вкорінення  значних  об’ємів  магми
кислого складу,  зумовлюють  значні  горизонтальні  переміщення
порід, що, в свою чергу, спричиняє утворення насувів та широкий
розвиток  плікативних  дислокацій  (складкоутворення),
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інтрузивний магматизм супроводжується наземним вулканізмом,
а  в  периферійних  басейнах  формуються  мілководні  морські  та
лагунні відклади.

Пізньоорогенна  стадія характеризується  кульмінацією
висхідних  рухів,  внаслідок  чого  виникає  гірська  складчаста
система.  При  цьому,  на  заключних  стадіях  орогенного  етапу
плікативні  дислокації  поступаються  місцем диз’юнктивним,  що
призводить до поновлення старих і утворення нових розривних
порушень,  які  зумовлюють  складчасно-брилову  структуру
орогену. Одночасно розломи виконують  роль підвідних каналів
для  нових  порцій  кислої  магми,  що  спричиняє  нову  фазу
магматичних  проявлень,  як  в  інтрузивній  так  і  в  ефузивній
формах. Виведені на поверхню з під води  породи, які складають
гірські  хребти,  зазнають  інтенсивного  впливу  екзогенних
процесів і, насамперед, вивітрювання та денудації. Сформований
елювіальний матеріал зноситься дощовими водами, тимчасовими
та постійними потоками у краєві прогини та міжгірські западини,
які  стають  місцем  його  акумуляції,  де  формуються  потужні
моласові відклади.

Таким  чином  орогенна  стадія  є  стадією  завершення
формування геосинкліналі і початком перетворення її території на
платформу.

Платоформовий етап розвитку земної кори також поділяється
на дві стадії: ранньо- та пізньоплатформову (рис. 6.8).

Ранньоплатформова  стадія  характеризується  повним
припиненням  вулканічної  діяльності  та  інших  ендогенних
процесів.  Відбувається  інтенсивна  денудація,  вирівнювання
рельєфу та остаточне руйнування гірської  системи. Вертикальні
тектонічні  рухи,  здебільшого  низхідного  характеру,  проявлені
дуже  слабо,  проте  вони  супроводжується  короткотривалими
трансгресіями  моря  і  накопиченням  на  пенепленізованій
орогенній  основі  мілководних  відкладів,  які  залягають  майже
горизонтально.

Для  пізньоплатформової  стадії характерна  стабілізація
тектонічного режиму і регресія моря. На цій стадії панівна роль
належить  екзогенним  процесам.  Відбувається  формування
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континентальних  делювіальних,  еолових,  алювіальних,  озерних
та  інших  відкладів.  Проте  на  цій  стадії  можливе  також
відродження  тектонічних  рухів.  В  такому  випадку  підніманню
підлягають  окремі  блоки,  що  може  призвести  до  утворення
систем  складок,  відродження  старих  та  закладення  нових
розломів. Тобто можлива нова тектонічна активізація платформи з
утворенням  нової  гірської  країни  зі  складчасто-бриловою
структурою,  яка  також  буде  піддаватися  інтенсивному
руйнуванню з формуванням теригенних осадків.

Рис. 6.8. Модель розвитку платформи з позицій фіксизму.
I  –  ранньоплатформова  стадія  (мало  амплітудні  вертикальні  рухи,

тимчасова  трансгресія  моря,  повне  припинення  діяльності  магматичних
процесів);  II  –  пізньоплатформова  стадія:  а  –  слабкі  висхідні  рухи,  регресія
моря, б – відродження тектонічних рухів і нове гороутворення.
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Таким чином, як випливає з наведеної вище моделі розвитку
земної кори з позиції фіксизму, характеристику областей земної
кори визначає сукупність тектонічних рухів і їх характер. Кожна
ділянка  земної  кори  зокрема,  відрізняється  особливостями
ендогенних  процесів,  час  та  інтенсивність  проявлення  яких
безпосередньо  пов’язані  з  тектонічними  рухами.  До  таких
особливостей  слід  віднести  характер  та  ступінь  магматичних
проявлень,  регіональний  і  локальний  метаморфізм,
співвідношення  між  низхідними  та  висхідними  рухами
(піднімання  і  опускання),  характер  і  форми прояву дислокацій
(диз’юнктивні,  плікативні)  тощо.  Тобто,  саме  комплекс
ендогенних процесів і характер їх проявлення на різних стадіях
розвитку  земної  кори,  визначають  тектонічний  режим її
розвитку.  Відповідно,  кожному  з  етапів  розвитку  кори
притаманний  свій  режим:  геосинклінальному  –
геосинклінальний,  орогенному –  орогенний і  платформовому –
платформовий.

Мобілістська  модель,  яка  була  розроблена  Г.Хессом  і
Р.Дітцем, також передбачає три етапи розвитку земної кори.

Відповідно  до  мобілістичних  уявлень  геосинклінальний  етап  також
поділяється  на  три  стадії:  передгеосинклінальну,  ранньогеосинклінальну  і
пізньогеосинклінальну (рис. 6.9).

Передгеосинклінальна стадія  характеризується
розтягуванням  земної  кори,  закладенням  субпаралельних
глибинних  розломів,  опусканням  затиснутої  між  ними  частини
кори і формуванням рифта.

На ранньогеосинклінальній  стадії  основна  роль  також
належить  розсуванню протилежних  від  утвореного  рифту плит
земної  кори,  проте  цей  процес  має  переривчастий  характер
внаслідок  періодичного  надходження  з  мантії  розігрітої
астеносферної  речовини,  яка  є  основою  для  формування
океанічної  кори  літосфери,  тобто  на  цій  стадії  відбувається
закладення зони спредингу. Одночасно в районі континентальної
окраїни  відбувається  поступове  занурення  океанічної  кори  і  її
переплавлення. В результаті цього процесу легкі алюмосилікатні
розплави,  які  утворилися  внаслідок  переплавлення  океанічної
літосфери,  піднімаються  догори,  вкорінюються  у  вміщуючи
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породи,  де  утворюють  інтрузивні  тіла,  або  вивергаються  на
поверхню у вигляді вулканів. Такий компенсаційний процес, як це
зазначалося  в  попередньому розділі,  називається  субдукцією,  а
місце  де  відбувається  занурення  океанічної  плити  зоною
субдукції.

Рис. 6.9. Стадійність геосинклінального етапу з позицій мобілізму.
Стадії:  а  –  передгеосинклінальна,  б  –  ранньогеосинклінальна,  в  –

пізньогеосинклінальна.
1  –  континентальна  кора;  2  –  океанічна  кора;  3  –  верхня  мантія;  4  –

астеносфера;  5  –  вкорінення  гранітоїдних  плутонів;  6  –  діючі  вулкани;  7  –
напрямок  тектонічних  деформацій  літосферних  блоків;  8  –  напрямок
переміщення плит; I – зона спредингу;II – зона субдукції.

Пізньогеосинклінальна стадія  характеризується  загальним
зминанням у зоні субдукції осадових і вулканогенних відкладів і
нарощуванням континентальної кори.

Орогенний етап,  як і  геосинклінальний також об’єднує  три
стадії  розвитку  –  ранньорогенну,  пізньоорогенну  і  тафрогенну
(рис.6.10).

Ранньоорогенна  стадія  характеризується  продовженням
регіонального розтягування  земної  кори.  Внаслідок  зустрічного
руху континентальні  плити зближуються,  при цьому з поверхні
океанічного дна  “зіскрібається”  частина  осадків,  які  складають
так звану акреційну призму.
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Пізньоорогенна стадія  проявляється  в  завершенні  регресії
моря  і  гороутворенні  спричиненому  зіткненням  (колізією)
континентів. В результаті породи зминається в складки і у вигляді
блоків насуваються одні на одні утворюючи таким чином складні
структури насувів.

Завершується орогенний етап тафрогенною стадією, на якій
деформації  стиснення  змінюються  регіональним  розтягуванням
блоків  літосфери.  При  цьому  окремі  ділянки  континентальних
плит  стають  тоншими  і  на  їх  місці  закладаються  прогини,
провісники  майбутніх  рифтів.  Вулканізм  на  цій  стадії
припиняється  і  на  поверхні  кори  панівна  роль  належить
екзогенними процесам, які призводять до нівелювання рельєфу.

Рис. 6.10. Стадійність орогенного етапу з позицій мобілізму.
Стадії: а – ранньоорогенна, б – пізньорогенна, в – тафрогенна. 
I – акреція осадків; II – осадки;  III – колізія. Інші умовні позначення див. на

рис. 6.9.

Так поступово орогенний етап переходить у платформовий,
який  за  своїми  особливостями  майже  не  відрізняється  від
платформового  етапу,  охарактеризованого  при  розгляді
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фіксистської  моделі,  проте  в  даному  випадку  необхідно
враховувати  можливість  горизонтальних  переміщень  на
платформовому етапі окремих континентальних блоків, що може
призвести до тектонічної активізації платформ.

У складі платформового етапу представники мобілістичного
напрямку виділяють три стадії: кратонізації, авлакогенну і плитну.

Стадія кратонізації  характеризується завершенням процесів
колізії (регіонального зім’яття кори під впливом зіткнення плит) і
денудацією поверхні платформи. 

Авлакогенна стадія – це стадія закладення протяжних систем
глибинних розломів, по яких відбувається скидове переміщення
блоків з утворенням великих грабеноподібних структур названих
М.С.Шатським авлакогенами.

Для  плитної  стадії  характерна  подальша  еволюція
платформи з  формуванням  структур  різного порядку (синекліз,
антекліз,  валів,  западин  тощо)  і  накопичення  осадових  порід,
джерелом  теригенного  матеріалу  для  яких  служать  орогенні
споруди геосинкліналей.

На  завершення  короткого  аналізу  існуючих  уявлень  про
моделі  розвитку  земної  кори  і  її  структурних  елементів  слід
зазначити,  що  викладені  вище  відомості  носять  дуже
поверхневий  характер  і  дають  лише  загальне  уявлення  як  і  за
яким  принципом  відбувається  формування  внутрішньої  будови
геологічних споруд.  Сам процес  еволюції  земної  кори набагато
складніший  і  детальніше  його  аспекти  розглядаються  в  курсі
геотектоніки,  науки метою якої  є вивчення причин виникнення,
закономірностей розвитку і наслідків рухів земної кори.

Запитання для самоконтролю
1. Дайте загальну характеристику етапам розвитку земної кори.
2.  Охарактеризуйте  геосинклінальний  етап  з  позиції  фіксизму  і

мобілізму.
3. Охарактеризуйте орогенний етап з позиції фіксизму і мобілізму.
4.  Охарактеризуйте  платформовий  етап  з  позиції  фіксизму  і

мобілізму.
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5.  Що  таке  “тектонічний  цикл”,  “тектонічний  режим”  і
“тектонічна активізація” ?
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Розділ 7. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ 

Людство активно діє на земну кору та її поверхню. Процес
перетворення  земної  кори  людиною,  а  також  його  вплив  на
природні  геологічні  процеси  отримав  назву  антропогенного
геологічного процесу.  За  масштабами його можна порівняти з
природними  екзогенними  процесами,  але  він  відрізняється  від
них своєю молодістю. Антропогенний процес  виник приблизно
мільйон років тому, в цей час як деякі геологічні процеси діють
мільярди  років.  Друга  відмінність  полягає  в  тому,  що  він
надзвичайно швидко наростає. Основна роль при цьому належить
інтенсивному  розвитку  техніки,  тобто  утворилася  відповідна
система людина – техніка – природа, в якій значно зросла роль
людини  як  геологічного  фактора.  Частину  земної  кори,  яка
підлягає впливу діяльності  людини, а також зовнішні оболонки
Землі  (атмосфера,  гідросфера  та  біосфера)  В.І.Вернадський
виділяв як  ноосферу (грецьк.  “ноос” – розум),  тобто сферу дії
людського  розуму.  В  першу  чергу  поступово  в  ноосферу
перетворювалась біосфера. З’явився ноогенез – перехід стихійної
еволюції  до  еволюції,  управління  якою  було  підпорядковане
людській  свідомості.  З  розвитком  сільського  господарства,
промисловості,  видобутком  корисних  копалин,  розселенням
людей,  а  також  з  урбанізацією  та  війнами  розширювалася
техносфера,  збільшувалося  антропогенне  навантаження  на
природний  ландшафт.  За  останні  роки  антропогенні  процеси
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охопили  більше  55%  площі  планети,  в  надра  Землі  люди
проникли вже на глибину до 12,5 км, у стратосферу на десятки
кілометрів і почали інтенсивно освоювати космічний простір. У
результаті  люди  своєю  діяльністю  проникли  в  усі  системи
природного середовища (рис. 7.1), які разом складають ноосферу
і значних змін при цьому зазнали геологічні об’єкти та геологічні
процеси.

Рис. 7.1. Схема впливу діяльності людини на природне середовище  (за
Г.В. Котловим).

7.1. Техногенні зміни геологічних об’єктів

Областю  геологічної  діяльності  людини  є  геологічне
середовище, під яким розуміють реальний фізичний простір, що
об’єднує верхню частину земної кори та частково, взаємодіючі з
нею зовнішні оболонки Землі.

Геологічне  середовище  формується  в  результаті  складної
взаємодії  зовнішніх  оболонок  Землі  та  впливу  на  геологічні
процеси  численних  ендогенних  і  екзогенних  факторів.  Вище
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неодноразово зазначалось, що в природі все знаходиться в певній
рівновазі, яка контролювалася мільйони років тільки природними
силами.  Проте,  в  міру  розвитку  суспільства  і  особливо  зараз,
вплив  людини  на  природу  різко посилився.  В  умовах  сучасної
науково-технічної революції ця майстерність втручання людини в
навколишнє  середовище  призводить  до  помітних  порушень
природної рівноваги, а в ряді випадків спричиняє катастрофічні
наслідки, які можуть набути планетарного характеру.

Сукупність  усіх  видів  впливу  людини  на  геологічне
середовище  називається  техногенезом.  Цей  вплив  зумовлений
інженерно-будівельною,  гідротехнічною, гірничо-видобувною та
іншими  видами  діяльності  людини.  З  усіх  видів  техногенезу
гірничотехнічні  роботи мають  найбільш  суттєвий  вплив  на
зміну геологічного середовища, так як вони зачіпають не тільки
поверхню, але й глибинні горизонти земної кори.

Техногенна дія завжди спрямована на певну ділянку земної
кори  і  викликає  наслідки,  взаємообумовлені  процесами,  які
відбуваються в межах даної частини геологічного середовища, а
також  характером  та  інтенсивністю  їх  впливу.  З  геологічних
об’єктів,  які  зазнають  найбільшого  впливу  тектоногенезу,  є:
тектонічна  та  геологічна  будова  району,  геоморфологічні  та
фізико-географічні  компоненти,  гідрогеологічні  та  інженерно-
геологічні умови.

Наслідки  техногенного  впливу  насамперед  визначаються
приуроченістю територій до структурних елементів земної кори –
платформових та геосинклінальних областей. Різниця зумовлена
неоднаковою  будовою  та  складом  верхньої  частини  літосфери;
розвитком складчастих та розривних дислокацій,  які впливають
на стійкість породних масивів, їхню проникливість для води та
газів;  тектонічною активністю.  Ступінь  розчленування  рельєфу,
крутизна  схилів,  фізико-географічна  зональність  визначають
напрямок  та  інтенсивність  розвитку  окремих  техногенних
процесів і, відповідно, характер зміни геологічного середовища.
Властивості  гірських  порід,  якісні  особливості  водоносних
горизонтів та комплексів, співвідношення в комплексі водоносних
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та водотривких порід, склад та режим руху підземних вод також
відіграють суттєву роль у розвитку техногенезу.

Наслідки техногенного впливу на геологічне середовище за
характером  змін  можна  розділити  на  наступні  групи:
мінерагенічні,  геохімічні,  геодинамічні,  геоморфологічні,
гідрогеологічні та інженерно-геологічні.

Мінерагенічні та  геохімічні зміни  зумовлені  зростаючими
масштабами  перерозподілу  речовини  земної  кори  в  процесі
гірничих,  будівельних  та  гідротехнічних  робіт.  Мінерагенічні
зміни  проявляються  в  вичерпанні  мінеральних  ресурсів,  що
призводить  до  змін  технологічних  умов  розробки  родовищ.
Геохімічні  зміни  характеризуються  порушенням  та  зміною
хімічного балансу речовини в геологічному середовищі, а також
зміною  природної  екологічної  рівноваги  в  межовому  шарі
літосфера – атмосфера – гідросфера.

Геофізичні зміни  проявляються  у  виникненні  у  верхній
частині земної кори штучних фізичних полів (блукаючих струмів,
сейсмічних та звукових хвиль, тощо), які впливають на речовину
літосфери,  підсилюють  корозію  металів,  підвищують
агресивність води.

Геотермічні зміни під впливом техногенезу проявляються у
зміні  теплового  режиму  поверхні  літосфери,  а  також  водно-
теплового режиму потоків та водоймищ. Вони особливо відчутні
в районах розвитку багатолітньомерзлих порід.

Геодинамічні наслідки  техногенезу  проявляються  в  змінах
геостатичного  поля  в  зв’язку  з  проходкою  гірничих  виробок,
перерозподіленням великих об’ємів води на поверхні, видобутком
з надр значних мас гірських порід та корисних копалин, у тому
числі нафти, газу і підземних вод.

Геоморфологічні зміни  проявляються  у  створенні
техногенного рельєфу і, відповідно, в зміні первісного, внаслідок
порушення  рівноваги  між  акумулятивними  та  денудаційними
процесами.

Гідрогеологічні наслідки техногенезу спричинені прямою або
побічною  дією  людини  на  водоносні  горизонти.  Вони
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проявляються  у  зміні  ресурсів,  рівнів,  якості  води  та
гідрогеологічного режиму

Інженерно-геологічні наслідки техногенезу проявляються в
активізації осувних та суфозійних явищ, а також у прояві інших
екзогенних процесів, які можуть бути не властивими конкретній
фізико-географічній або геологічній обстановці.

Техногенез  не  тільки  змінює  властивості  та  структуру
геологічних  об’єктів,  але  і  створює  нові  техногенні  об’єкти.
Екзогенний техногенез активно впливає на процеси та результати
зовнішньої  геодинаміки,  особливо  на  процеси  вивітрювання,
денудаційну  та  акумулятивну  роботу  поверхневих  і  підземних
текучих  вод,  діяльність  моря,  озер  і  боліт,  вітру,  суттєво
відбивається  на  процесах  діагенезу.  Разом  з  тим  техногенез
викликає  процеси,  які  нагадують  природні  явища  внутрішньої
геодинаміки  (коливні  та  дислокаційні  рухи,  землетруси,
магматизм, метаморфізм, зміни фізичних полів).

Вище вже зазначалось, що техногенез має значний вплив на
різноманітні зміни зовнішніх геосфер Землі, і в першу чергу це
стосується атмосфери.

Первинна  атмосфера  Землі  була  відновною  і  складалася  в
основному  з  метану,  аміаку  та  водяної  пари.  З  появою
рослинності  реакції  фотосинтезу  змінили  склад  атмосферного
повітря  на  азотно-кисневий і  атмосфера  стала  окислювальною.
Під  впливом  діяльності  людини  відбулося  порушення  газової
рівноваги.  Приблизно  за  100  минулих  років  концентрація
вуглекислого газу в атмосфері збільшилася з 0,027 до 0,0325%, а в
ХХІ столітті ця цифра може досягти 0,038%. У значних об’ємах в
атмосферу  поступають  сполуки  сірки,  джерелом  якої,  в
основному, є енергетика, кольорова та чорна металургія.

Зміна  газового  стану  атмосфери,  особливо  збагачення
вуглекислим газом, на думку вчених може спричинити глобальні
зміни  клімату.  Передбачається,  що  при  збереженні  кількості
викидів  вуглекислого  газу  та  теперішньому  підвищенні
температури можливі катастрофічні наслідки.

Забруднення  атмосфери  пилом  підсилює  її  властивість
відбивати  сонячне  проміння,  спричиняє  розвиток  хмарності,
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прискорює  швидкість  танення  гірських  льодовиків  та  снігу
поверхні  яких  покриті  пилом,  що  осідає.  Разом  з  тим  пил
затримує зустрічний тепловий потік, який йде від поверхні Землі,
що спричиняє  “парниковий  ефект”  та  підвищення  температури
повітря на планеті.

Не можна не згадати і про теплове забруднення атмосфери.
Велика частина енергії, яка виробляється на Землі, виділяється в
атмосферу  у  вигляді  тепла.  Внаслідок  значного  перевищення
енергії,  що  споживається,  над  сонячною  радіацією  різниця
температури в містах та їх околицях може перевищувати 1-2 С, а
в окремих випадках навіть 10 С. Очікується, що через 100 років
кількість техногенного тепла, яке виділяється в атмосферу, буде
рівною кількості тепла, яке Земля отримує від Сонця.

Гідросфера під впливом діяльності людини змінюється як в
якісному,  так  і  кількісному  відношеннях.  При  цьому  суттєвим
змінам підлягає не тільки водний режим планети, але і геологічна
роль гідросфери.

Розрізняють  наступні  види  забруднення  вод:  побутове,
агрохімічне та промислове.  Побутове забруднення зумовлюється
синтетичними  миючими  засобами,  які  характеризуються
хімічною активністю та стійкістю.

Агрохімічне забруднення  вод  викликане  використанням  у
сільському господарстві  добрив  та  отрутохімікатів,  які  разом  з
атмосферними опадами просочуються через грунтово-рослинний
шар і потрапляють у поверхневі та підземні води. Це призводить
до різкого підвищення у воді концентрації  шкідливих речовин,
особливо нітратів.

Агрохімікати  зносяться  поверхневими  водами  в  непротічні
водоймища,  що  призводить  до  їх  евтрофікації,  тобто  до
збільшення концентрації поживних солей (здебільшого фосфатів),
а це, в свою чергу, сприяє заростанню водоймищ водоростями та
їхньому  інтенсивному  розвитку.  Евтрофікація  спричиняє
погіршення якості води, деградацію та відмирання фауни і флори,
а самі водоймища поступово “вимирають” та перетворюються в
болота.
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Промислове забруднення зумовлене стоками підприємств, що
сьогодні набуває планетарного масштабу. У відходах підприємств,
які  скидаються  у  потоки  та  водоймища,  міститься  велика
кількість  шкідливих  та  токсичних  речовин,  які  як  правило  є
важкорозчинними.

Особливе  місце  серед  цих  забруднювачів  займають
нафтопродукти  та  радіоактивні  відходи.  Одна  крапля  нафти
утворює  на  поверхні  води  пляму  діаметром  0,3  м.  Найтонша
плівка  нафти  ізолює  воду  від  атмосферного  повітря,  змінює
режим  кисневого  обміну,  знижує  випаровування  та  порушує
екологічну  рівновагу.  Щорічно  в  океан  потрапляє  до  6  млн.  т
нафтопродуктів. Таке забруднення набуває глобального характеру.
Викликає тривогу також ріст в окремих регіонах радіоактивності,
що спричинено захороненням в океані радіоактивних відходів.

Глобального значення набуває забруднення Світового океану.
Підраховано, що в його води щорічно надходить біля 25 млн. т
заліза, близько 400 тис. т цинку, міді та марганцю, більше 180 тис.
т  свинцю і  фосфору,  до  3  тис.  т  ртуті.  Товща  океанських  вод
слугує  гігантським  фільтром,  так  як  в  них  розкладаються,
розчиняються та осідають на дно органічні і мінеральні речовини,
які  приносяться  з  континентів.  Все  це  веде  до  порушення
екологічної  рівноваги  між  процесами  забруднення  та
самоочищення  вод.  При  відсутності  ефективних  заходів
направлених  на  попередження  забруднення  Світового  океану
порушення рівноваги може стати катастрофічним.

Підземна  гідросфера забезпечує  біля  25%  світового
водопостачання  (питного,  технічного,  господарського  тощо).  В
зв’язку  з  цим  зміна  якості  води  внаслідок  техногенезу
безпосередньо  відображається  і  на  водопостачанні.  Хімічний
склад  підземних  вод  змінюється  під  впливом  забруднення
атмосфери,  поверхневих  водоймищ,  снігового  покриву,
накопичення різноманітних відходів на поверхні Землі, внесенню
добрив  та  отрутохімікатів,  неправильного  режиму  зрошування,
відходів  промислових  та  побутових  стоків,  підземного
захоронення промислових відходів, в тому числі і радіоактивних,
витоку каналізації, нафтопродуктів, тощо.
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Найбільших  змін  зазнають  приповерхневі  водоносні
горизонти  на  території  міст,  промислових  підприємств,
агрокомплексів.  Забруднення  підземних  вод  скорочує  водні
ресурси  необхідні  людству.  Зміна  хімічного  складу  підземної
гідросфери призводить до розвитку таких геологічних процесів,
як  засолення  та  цементація  ґрунтів,  хімічна  суфозія,  карст,
розущільнення глинистих порід, тощо.

Окрім  хімічного  та  біологічного  забруднення  важливим
наслідком  техногенної  дії  на  гідросферу  є  нагрівання
поверхневих  та  підземних  вод,  що  зумовлене  постійно
підвищеною  температурою  стоків.  Основним  джерелом
термальних стоків є  металургійна промисловість та  енергетика,
особливо атомна. Температура підземних вод підвищується також
за  рахунок  життєдіяльності  міст  та  інших  населених  пунктів.
Збільшення температури поверхневих та підземних вод під дією
різних факторів може досягати 10-15 С і більше, а це, відповідно,
призводить  до  збільшення  агресивності  води  та  прискорює хід
хімічних реакцій, що, в свою чергу, спричиняє ріст інтенсивності
геологічної  роботи  підземних  вод  (розчинення  порід,  карст,
тощо). Прогнозується, що в недалекому майбутньому підвищення
температури  води  за  рахунок  дії  техногенних  процесів
пошириться також і на прибережно-морські води океанів.

Важливим і надто небезпечним наслідком впливу техногенезу
на  гідросферу є  зміна  рівня  поверхневих  та  підземних  вод.  За
останні  десятиліття  різко  змінився  режим рік,  у  водосховищах
вирівнюються  сезонні  коливання  рівнів  та  витрати  води,
знижується  швидкість  течій.  Тисячі  дрібних річок  під  впливом
діяльності  підприємств  та  населених  пунктів  у  зв’язку  з
інтенсивним використанням і забрудненням води пересихають і,
нерідко, зникають зовсім.

Зміни в підземній гідросфері  здебільшого проявляються до
глибини 100 м, але нерідко проникають і глибше. Зниження рівня
підземних вод спричинене в основному їх відкачуванням з надр
або  зменшенням  кількості  надходження  її  з  поверхні  для
живлення  водоносних  горизонтів.  Це  відбувається  шляхом
інтенсивного  їх  використання  для  водопостачання,  при
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водовідливі і відкачках пов’язаних з гірничими та будівельними
роботами,  осушенні  місцевості,  зменшенні  інфільтрації
атмосферної  води  та  ліквідації  поверхневих  горизонтів.  При
цьому  зниження  рівня  води  може  носити  локальний  та
регіональний, тимчасовий або тривалий характер.

Пониження рівня ґрунтових вод виникає в зв’язку з тривалою
експлуатацією  підземних  вод  у  містах  і  промислових  центрах.
Діаметр так званих депресійних воронок може досягати десятків
та сотень кілометрів, а глибина – десятків та сотень метрів. Ще
більші  за  розмірами  депресійні  воронки  виникають  в  районах
видобутку  корисних  копалин  у  зв’язку з  відкачуванням  води  з
відкритих і підземних гірничих виробок.

Зворотнє  явище  –  підвищення  рівня  води  –  зумовлене
створенням  водосховищ,  каналів,  ставків,  озер,  заводненням
нафтових  родовищ,  витіканням  води  з  штучних  резервуарів,
водопровідних  та  каналізаційних  мереж,  зрошуванням  полів,
тощо. Здебільшого величина підвищення рівня води змінюється в
межах від 0,5 до 100 м, але в середньому вона становить 10-15 м.
Максимальні  підвищення до 60-100 м пов’язані  з будівництвом
гірських водосховищ.

Суттєві  зміни  під  впливом  техногенезу  відбуваються  і
безпосередньо в земній корі. Насамперед це стосується її складу,
який підлягає інтенсивним змінам у приповерхневій частині, що
спричинене  постійно  зростаючим  рівнем  видобутку  та
використання мінеральної сировини. Видобувні роботи ведуть до
зменшення  в  земній  корі  цілої  низки  хімічних  елементів,  які
знаходились у певній природній рівновазі. Так, на сьогоднішній
день з надр видобуто та  штучно винесено на поверхню більше
100 млн. т міді, свинцю, цинку, олова та алюмінію. З усієї маси
видобутих корисних копалин більшість з них вилучено за останні
20 років: нафти – 75%, вугілля – 40%, заліза – 50%, газу – 90%.
Слід  зауважити,  що  ці  показники  безупинно  і  дуже  швидко
ростуть далі. Припускається, що в найближчий час у поверхневій
частині земної кори, внаслідок втрат при видобутку та переробці
корисних  копалин,  підвищиться  вміст  окису  заліза  в  2  рази,
свинцю – в 10 разів, ртуті – в 100, а миш’яку – в 150 раз.
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Господарська  діяльність  людини  здебільшого  спрямована
протилежно  по  відношенню  до  розвитку  природних  процесів.
При використанні мінерального палива людина розпилює вуглець
у земній корі. Мінеральні добрива цілеспрямовано розсівають на
значних територіях. Таким чином спостерігається тенденція зміни
природного  геохімічного  фону  шляхом   розсіювання  хімічних
елементів.

Перерозподіл  речовини  в  земній  корі  не  тільки  змінює  її
склад,  але  й  порушує  природні  процеси  міграції  хімічних
елементів у природі, а передбачити наслідки такого явища поки
що неможливо.

Інженерно-будівельна  діяльність  створює  додаткове
навантаження на товщу порід, що спричиняє, як правило локальні
порушення  останньої.  Основними  змінами,  які  зумовлюються
будівельними роботами,  слід  вважати  стиснення та  ущільнення
порід під окремими спорудами зокрема та населеними пунктами
загалом.  Через  кожні  15  років  площа  земної  поверхні,  яка
виділяється під будівництво, подвоюється і до 2000 року згідно з
прогнозами вона складатиме 15% суходолу.

Найбільш значні порушення у будові земних мас виникають
при гідротехнічному будівництві, при цьому природна рівновага
може різко змінюватися в зв’язку з підвищенням критичної межі
фізичного стану порід. Тектонічні порушення можуть бути також
результатами  різкої  зміни  властивостей  гірських  порід,
спричинених,  наприклад,  перезволоженістю  в  результаті  зміни
умов природної фільтрації.

Гірничодобувна  діяльність  зачіпає  безпосередньо  надра,  в
зв’язку  з  чим  і  наслідки  її  здебільшого  більш  суттєві.
Гірничобудівні  та  видобувні  роботи  порушують  будову  і
структуру масивів гірських порід, створюють значні порожнини
(підземні гірничі виробки), які за масштабами переважають такі
природні утворення як підземні карстові печери. При видобутку
корисних  копалин  людина  проникає  на  значні  глибини.  Так,
наприклад, виробки родовища “Колар” в Індії досягають глибини
3800  м,  а  розробка  золото-уранових  руд  в  ПАР  ведеться  на
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глибині біля 4 км. На ще більші глибини проникають газові  та
нафтові бурові свердловини.

Вище зазначалось, що прохідка підземних гірничих виробок,
видобуток твердих корисних копалин та супутніх порід, а також
нафти,  газу  і  підземних  вод  спричинюють  порушення
геостатичного поля і зумовлюють проявлення геодинамічних змін
у  верхній  частині  літосфери.  При  обваленні  поверхні  над
гірничими виробками утворюються провали та вирви, які можуть
досягати глибини у декілька десятків метрів. Локальні провали,
або  як  їх  ще  називають  “зони  обвалення”,  спостерігаються  в
багатьох районах видобутку руди та вугілля підземним способом.
У  випадку  застосування  при  підземній  розробці  родовищ
корисних  копалин  високопродуктивних  систем  без  підтримки
виробленого  простору,  подібні  явища  можуть  набути  дуже
широкого  розвитку,  а  це,  відповідно,  може  призвести  до
катастрофічного руйнування земної поверхні.

Регіональні  опускання  територій,  без  формування  провалів,
можуть  виникати  в  результаті  зниження  пластових  тисків  у
зв’язку  з  відкачуванням  з  надр  флюїдів  та  газів.  Вони  також
можуть мати катастрофічні наслідки, так як опускання можливе
до 5-10 м.

Значних змін під впливом техногенезу набуває рельєф земної
поверхні. До основних факторів, які спричиняють ці зміни, можна
віднести будівництво міст, доріг, гідротехнічних, енергетичних та
інших  споруд.  Проте,  найбільше  сприяє  збільшенню
контрастності  відміток  поверхні  гірничодобувна  промисловість,
тому  що  в  даному  випадку  створюються  як  позитивні,  так  і
негативні  форми рельєфу. Така  різниця  чітко спостерігається  в
районах  розробки  родовищ  корисних  копалин  відкритим
способом  (кар’єрами),  де  по  сусідству  з  гірничими  виробками
складуються розкривні та скельні, або так звані “пусті” породи.
На  сьогоднішній  день  глибина  кар’єрів  досягає  300-800  м,  а  в
майбутньому  проектуються  кар’єри  глибиною  до  1000  м  і
протяжністю  кар’єрних  полів  2-5  км.  Складування  в  таких
районах  “пустих”  порід  та  відходів  переробки  мінеральної
сировини сприяють формуванню пасмо-горбистого техногенного
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рельєфу  і  тенденція  постійного  прискорення  зміни  рельєфу
земної поверхні під впливом техногенезу на сьогоднішній день є
домінуючою.

Як і в природному седиментогенезі, при техногенному також
мають  місце  стадії  денудації  і  акумуляції  речовини.  Від’ємні
форми  рельєфу  зумовлені  техногенною денудацією –
переміщенням та зносом гірської маси. Позитивні – створюються
завдяки техногенній акумуляції (відвали порід, терикони, греблі,
хвостосховища, тощо).

Інженерно-будівельна  діяльність  має  на  меті  нівелювання
земної поверхні. Для цього пониження засипають, а підвищення
підлягають  зрізанню.  На  сьогоднішній  день при будівництві  та
впорядкуванні  території  широкого  розповсюдження  набуло
площове  підвищення  відміток.  Для  цього  створюються  штучні
тераси  висотою  від  1  до  15  м,  а  також  намиваються  піщані
масиви. Одночасно можуть знижувати відмітки рельєфу зрізаючи
пагорби,  терасові  уступи,  дюни,  бархани  та  інші  позитивні
форми. Величина зрізу може досягати 50 м і більше, а масштаби
таких робіт, особливо в гірських районах досить значні.

Таким  чином  загальні  закономірності  техногенного
перетворення  рельєфу  включають:  тенденцію  до  нівелювання
останнього, поступове знищення природних мікроформ рельєфу,
розвиток  позитивних  та  негативних  мікроформ  у
гірничодобувних  районах  з  тенденцією  переваги  позитивних
відміток над негативними за рахунок видобутку гірської  маси з
надр та складування відходів виробництва на поверхні.

7.2. Техногенні зміни геологічних процесів

Природні геологічні процеси під впливом діяльності людини
зазнають  кількісних  та  якісних  змін:  підсилюються,
послаблюються,  припиняються,  перестають  бути  суттєво
природними  і  набувають  рис  та  характеру  техногенних.
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Найбільшим  змінам  під  впливом  техногенезу  підлягають
екзогенні геологічні процеси і в меншій мірі процеси внутрішньої
геодинаміки.

Найактивніше  техногенез  прямо  або  побічно  впливає  на
вивітрювання.  Він сам виконує  роль агента  вивітрювання,  або
має  вплив  на  такі  природні  агенти  як  температура,  вологість,
склад  повітря,  води,  а  також  на  середовище  вивітрювання  –
геологічні та гідрогеологічні умови, рельєф, тощо.

Наслідком  прямого  впливу  техногенезу  на  процеси
вивітрювання  є  утворення  техногенної  (антропогенової)  кори
вивітрювання.  Вона  формується  завдяки  розущільненню,
дезінтеграції та зміни складу порід, які переміщуються у великих
кількостях  при  відкритих  та  підземних  гірничих  роботах.
Інтенсивному вивітрюванню піддаються породи бортів кар’єрів,
відвалів,  укосів  канав,  а  також  штолень,  тунелів  та  інших
підземних виробок.

Прямо  на  підсилення  процесів  вивітрювання  впливають
також  сільськогосподарські  роботи.  Зорана  земля  в  значно
більшій  мірі  підлягає  дії  температури,  кисню,  атмосферної
вологи, мікроорганізмів у порівнянні з цілиною.

Побічна  дія  техногенезу  на  агенти  та  середовище
вивітрювання  може  підсилити  або  ослабити  хід  і  результати
природних  процесів.  Наприклад,  активність  дії  води,
вуглекислоти  та  температури  зростає  в  умовах  техногенезу,  а
кисню та сонячної радіації – знижується. На сьогоднішній день
більше  половини  площі  суходолу  охоплена  вивітрюванням
техногенного характеру. Максимальна глибина його проникнення
визначається глибиною проникнення гірничих робіт.

Одним з екзогенних геологічних явищ є  водна ерозія, яка в
зв’язку з ростом техногенезу набула інтенсивного розвитку. Зміна
під  впливом  діяльності  людини  рельєфу,  рослинності,  водного
режиму,  клімату  тощо,  сприяє  інтенсифікації  ерозії  шляхом
активізації існуючих та створення нових факторів і умов різних
видів  ерозії,  серед  яких  провідна  роль  належить  площовій  та
лінійній.
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Розвиток  площової  ерозії  пов’язаний  здебільшого  з
розширенням  землеробства.  Лінійна  ерозія,  яка  включає
утворення  ярів,  іригацію  та  річкову  ерозію,  зумовлена  як
сільськогосподарськими роботами, так і розвитком міст, гірничої
та  інших  видів  промисловості.  Розвитку  специфічних  видів
лінійної  ерозії  сприяє  також  будівництво  доріг  та  іригація,
зумовлена  постійним  зростанням  площі  зрошуваних  земель,
неправильним  водокористуванням,  великими  витратами  води,
значними  нахилами іригаційних  споруд,  Все  це  призводить  до
розмивання, змивання та намивання ґрунтів. При цьому щорічно
від іригаційної ерозії втрачається більше 100 т/га ґрунтів.

Техногенез сприяє також розвитку  вітрової ерозії,  при якій
провідна  роль  належить  дефляції  (видуванню).  Відомо,  що
діяльність людини до деякої міри сприяє знищенню рослинності,
розорюванню  земель,  осушенню  ґрунтів,  тобто  підсилює
розвиток еолових процесів. Окрім цього, рухливі піски та пилові
бурі  в останні роки набувають стихійного характеру і  наносять
значні збитки народному господарству.

Широкого  розвитку  набуває  також  морська  абразія
активізована  втручанням  людини  в  природні  процеси.  Їй
сприяють  такі  явища,  як  різке зниження  надходження твердого
стоку в моря, виснаження джерел природного живлення пляжів,
розробки  піщано-галечникових  відкладів  для  потреб  людини,
тощо.  Розмивання  берегів  посилюється,  але  одночасно
зменшується  площа  пляжів.  Швидкість  руйнування  берегів
досягає  4-6  метрів  за  рік.  Масштаби  морської  абразії  значно
виросли і сьогодні біля 40-60% протяжності морського узбережжя
підлягає її впливу. Особливо помітні результати абразії, підсилені
втручанням  людини  в  курортних  районах,  де  під  її  впливом
руйнуються дороги та інші споруди.

Техногенез  викликає  та  сприяє  розвитку  процесів
карстоутворення.  Це зумовлено видобутком корисних копалин
шляхом  вилуговування,  підземним  будівництвом,  інтенсивним
використанням  підземних  вод,  захороненням  у  підземні
порожнини  стічних  промислових  вод,  тощо.  Підсилений
техногенним  впливом  карст  відрізняється  від  природного
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більшою  швидкістю  розвитку  та  інтенсивністю  проявлення,
значними  площами  та  глибиною  поширення.  Найінтенсивніше
він  розвивається  в  карбонатних,  гіпс-ангідритових  і  соляних
породах.

Техногенез суттєво впливає також на такі природні явища, як
осуви, обвали та осипи. Останні активно розвиваються в штучних
відслоненнях  –  кар’єрах,  будівельних  котлованах,  дорожних
виїмках  і  насипах.  Переміщення  осипів  по  схилах  та  укосах
гірничих виробок здебільшого може бути  спричинене стічними
водами, снігом, вібраціями, вибухами тощо. Виникненню обвалів
сприяє  підрізання  схилів,  вирубка  лісів,  вибухові  роботи,
створення  штучних  водоймищ,  а  також  неправильне  ведення
гірничих та будівельних робіт.

Діяльність  людини  активно  сприяє  утворенню  осувів.
Вважається,  що  біля  80%  сучасних  проявів  осувів  мають
техногенну природу. Причинами осувів можуть бути: підрізання
схилів  та  укосів,  перевантаження  їх  при  будівельних  роботах,
обводнення та перезволоження, вибухові роботи тощо.

По  відношенню  до  процесів  внутрішньої  геодинаміки,
техногенні процеси можна тільки умовно назвати ендогенними,
так як вони спричинені  зовнішніми факторами техногенезу. До
таких  процесів  належать:  локальні  прогинання  земної  кори,
тектонічні зміщення, землетруси, а також своєрідний магматизм і
метаморфізм.

Локальні прогинання земної кори з амплітудою до декількох
метрів,  які  нагадують  природні  коливні  рухи,  можуть  бути
зумовлені видобутком нафти та підземних вод, статичним тиском
спричиненим  будівництвом  різноманітних  споруд,  інтенсивним
рухом наземного транспорту.

При  відкачуванні  нафти,  газу  та  води  відбувається
прогинання поверхні земної кори з амплітудою від 0,5 до 9,5 м.
Швидкість опускання може складати від 3 до 8, рідше до 20 см за
рік, що набагато більше в порівнянні з природними тектонічними
коливаннями.  Разом  з  тим,  при  припиненні  відкачування  та
нагнітання води в надра опускання не тільки уповільнюються, але
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й припиняються. При осіданні земної поверхні можливий розрив
порід з виникненням тріщин і розломів.

Тектонічні  зміщення різної  амплітуди  та  протяжності
виникають  здебільшого  при  штучних  потужних  вибухах  і
особливо  ядерних.  Останні  також  можуть  супроводжуватися
таким  своєрідним  тектонічним  явищем  як  землетруси.  При
цьому за величиною сейсмічного ефекту деякі вибухи (як ядерні,
так і неядерні) не поступаються природним динамічним агентам.
Так,  наприклад,  багаторазові  сильні  поштовхи  спостерігалися
після ядерних вибухів у штаті Колорадо, де на відстані 80 км від
епіцентру вибуху сила землетрусу складала 5,5 балів.

Техногенні  землетруси  можуть  бути  також  спричинені
спорудженням  великих  водосховищ,  експлуатацією  нафтових
родовищ,  закачуванням  флюїдів  у  надра,  гірничими  ударами  в
підземних виробках тощо. В більшості з цих випадків техногенні
агенти  викликають  сейсморозвантаження  накопиченої  пружної
енергії.

Потужні ядерні вибухи можуть викликати явища подібні до
природних  процесів  магматизму та  метаморфізму.  В  момент
вибуху температура досягає мільйонів градусів, а тиски – десятки
тисяч  мегапаскалів.  У  центрі  вибуху  порода  перетворюється  в
пару, на деякій відстані  вона плавиться,  а ще дальше – сильно
нагрівається. Поблизу центру утворюється розплав, подібний до
магми, а на відстані,  де порода сильно нагрівається, виникають
умови метаморфізму.

Техногенні  фактори  спричиняють  також  зміни  у  фізичних
полях Землі.  Це  питання  на  сьогоднішній день мало вивчене  і
можна  лише  навести  окремі  приклади  такого  впливу.  Так,
наприклад, аномалії природного електричного поля в значній мірі
зумовлені розвитком електрофікації. Підвищений у порівнянні з
природним фоном рівень радіації може бути викликаний масовим
випробуванням ядерної зброї, або, як це мало місце в Чорнобилі,
вибухами ядерних реакторів на атомних станціях. Підземні ядерні
вибухи локально впливають також на магнітне поле Землі.
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7.3. Охорона геологічного середовища

Розглянуті  вище  загальні  закономірності  впливу діяльності
людини  на  компоненти  природного  середовища  та  геологічні
процеси дозволяють вважати техногенез важливим та глобальним
фактором  геологічного  розвитку  планети.  Це  підтверджується
результатами  техногенного  впливу  на  атмосферу,  гідросферу,
біосферу,  склад  і  будову  земної  кори,  змінами  в  рельєфі.  При
цьому  зміни  самих  природних  об’єктів  і  процесів  настільки
значні,  що  порушення  окремих  елементів  природної  рівноваги
можуть  бути  катастрофічними.  Наслідки  подібних  порушень
важко  передбачити,  проте  погіршення  стану  довкілля  вже
сьогодні  є  очевидним,  про  що  свідчать  численні  результати
екологічних досліджень.

Вивчення та аналіз процесів, які виникають і розвиваються в
складній  системі  людина  –  геологічне  середовище,  а  також
впливу науково-технічного процесу на природу дають можливість
науково  обґрунтовувати  умови  взаємодії  суспільства  з
навколишнім середовищем,  і  на  цій  основі,  розробити систему
заходів,  направлених  на  охорону  довкілля  в  цілому  та
геологічного середовища зокрема.

Інтенсифікація  діяльності  людини,  пов’язана  з  видобутком
твердих  корисних копалин,  нафти,  газу, води  та  перетворенням
рельєфу земної  поверхні,  як  це  вже  неодноразово  зазначалось,
веде  до  порушення  тісних  взаємовідношень  у  геологічному
середовищі,  які  утримують  у  певній  природній  рівновазі  всю
природну  систему  під  назвою  Земля.  Проте,  порушення  цих
тісних зв’язків між певними складовими нашої планети, а також
зміни всередині них, здебільшого носять незворотній характер і
можуть  розвиватися в явно негативних для людства напрямках.
Так, наприклад, утворення під землею порожнин (шахт, штолень,
порожнин  вилуговування  тощо)  у  зв’язку  з  відпрацюванням
корисних копалин, призводить, з однієї сторони, до перехоплення
підземних  вод,  що  спричиняє  пониження  їх  рівня  і  навіть
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зникнення  ґрунтових  вод,  а  це  в  свою  чергу  призводить  до
висушування  ґрунтів;  з  другої  сторони  –  до  розвитку
гравітаційних процесів: провалів, обвалів, осувів тощо, тобто до
такої  зміни поверхні,  внаслідок якої  вона  стає  непридатною як
для будівництва, так і для сільськогосподарського використання.
В  результаті  на  поверхні  Землі  виникає  ландшафт
антропогенового  бедленду – “дурних”  земель  непридатних  для
культивації  людиною. Антропогеновий бедленд на сьогодні вже
займає 3% поверхні суходолу.

Безсистемне  складування  на  поверхні  Землі  відходів
гірничодобувної  промисловості,  насичення  атмосфери
тонкоуламковими та газоподібними відходами – пилом, газами –
веде  до  забруднення  довкілля,  зміни  клімату,  наносить  шкоду
рослинному, та тваринному світу і  людині. Для попередження і
запобігання  цих  негативних  наслідків  людської  діяльності
сьогодні створюється окрема самостійна галузь наук про Землю –
охорона  геологічного  середовища.  Основним  її  завданням  є
прогнозування змін в геологічному середовищі при техногенезі,
найбільш  раціональне,  з  мінімальними  порушенням  цього
середовища,  планування  та  проведення  геологорозвідувальних
робіт  і  робіт,  що  пов’язані  з  видобутком  корисних  копалин,
інженерно-технологічною  та  сільськогосподарською  діяльністю
людини. Інше завдання полягає в розробці заходів спрямованих
на  ліквідацію наслідків  згаданих вище робіт. До таких  заходів
відносяться:  рекультивація  територій  гірничих  виробок  та
інженерно-технічних  споруд  міського  ландшафту  з  метою
приведення  його  до  придатного  стану  для  подальшого
використання  людиною;  відновлення  (часткове  або  повне)
природних  взаємовідношень  між  геологічним  середовищем,
біосферою,  гідросферою  та  атмосферою.  Не  менш  важливим
напрямком  охорони  геологічного  середовища  є  боротьба  з
шкідливими наслідками природних геологічних процесів, захист
природного середовища від стихійних явищ – ураганів, тайфунів,
селів,  повеней,  осувів,  обвалів,  вулканічних  вивержень,
землетрусів  тощо.  Із  зазначеного  очевидно,  що  охороною
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геологічного середовища повинні займатися насамперед геологи,
гідрогеологи, геохіміки, геофізики і гірничі інженери.

Охорона геологічного середовища є обов’язковим елементом
загального  комплексу  охорони  довкілля,  так  як  геологічне
середовище є суттєвою складовою частиною Землі, як природної
системи планетарного рівня.

Запитання для самоконтролю
1. Що таке техногенез ?
2. Розкрийте суть  поняття “ антропогенні геологічні процеси”.
3.  Охарактеризуйте  наслідки  техногенного  впливу  на  геологічне

середовище.
4. Поясніть вплив техногенезу на зміни геологічних об’єктів.
5.  Які види техногенного забруднення вод гідросфери вам відомі,

дайте їх характеристику.
6. Що таке техногенна (антропогенна) кора вивітрювання?
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Бісмаліт 306, 307
Болота 

- верхові 253
- лісові 252
- лугові 252
- низинні 253
- озерні 251
- приморські 253
- проміжні 253

Болотне вапно 254
Болотна руда 254
Боксити 94, 297, 302
Брахіоподи 129, 130
Брекчія

- вулканічна 85
- тектонічна 359
- ударна 335

Булгуняхи 240, 241
Бурі залізняки 94

Валуни 88
Вапняки 91

- детритусові 91
- оолітові 91
- пелітоморфні 91
- черепашкові 91 

Венера 26
Верховодка 196
Вивітрювання 146, 149, 151, 429

- біогенне 158
- механічне 153
- морозне 153
- температурне 152
- фізичне 151
- хімічне 155

Виверження
- експлозивне 318
- екструзивне 318

Вода
- гігроскопічна 194
- капілярна 195
- крапельнорідка 195
- кристалізаційна 195
- плівкова 194

Води
- артезіанські 201
- ґрунтові 197, 199
- інфільтраційні 195
- капілярні 195
- конденсаційні 195
- кристалізаційні 195
- магматогенні 196
- міжмерзлотні 237
- міжпластові безнапірні 200
- мінеральні 207
- надмерзлотні 235
- підмерзлотні 237
- підземні 299
- седиментогенні 196
- ювенільні 196

Водоносний горизонт 198
Водопроникні породи 193
Водотривке ложе 198 
“Волосся Пеле” 323
Вугілля

- викопне 96
- кам’яне 96, 299, 302 

Вулканізм 309
Вулкан грязьовий 320 
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Галактика 25
Галечники 88
Галіт 93, 302
Галоїдні сполуки 71
Галька 89
Гальміроліз 157
Гейзер 320
Гейзерит 93, 320
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- історична 10
- космічна 15
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- антропогенні 418
- ендогенні 144, 302
- екзогенні 145, 149

Геокріологія 232
Геоморфологія 13
Геосинкліналь 126, 402 
Геотектоніка 12
Геотермія 13
Геотермічний градієнт 54
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Геофізика 13
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- контракції 9, 384
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- розширення Землі 385
- ротаційна 394
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Гіпоцентр землетрусу 370
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Гірські породи 75
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Гондвана 126, 137
Горст 359, 360
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Грабен 359, 360
Гравій 88, 89
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Гравітаційні процеси 225
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Граніти 79, 342
Гранітний шар 106
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Грауваки 87
Грейзени 101
Ґрунти 161, 165, 325
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- ерозійні 203
- контактові 203
- низхідне 203, 204
- субмаринні 204

Дзеркало ґрунтових вод 197
Дзеркало ковзання 359
Дзеркало складчастості 353
Дигитація 357
Диз’юнктивні порушення 356
Дискордантні тіла 309
Діагенез 149, 291
Діапір 306, 308
Діатерма 319
Діатоміти 92
Діатомові водорості 92

Діафторез 339
Діорити 80, 342
Докембрій 112
Доломіт 92
Дренаж 202
Друза 65, 67
Друмліни 228, 229
Дуніти 81
Дюни 173

Екзарація 202
Екзогенні процеси 145, 149, 302
Екзоконтакт 305, 334
Екзосфера 40
Електрометрія 13
Екліктика 33
Еклогіти 101, 341
Ексцентриситет 29
Елементи залягання порід 361
Елементи складки 350
Еліпсоїд Красовського 37
Еліпсоїд трьохосний 36
Елювій 161
Ендогенні процеси 144, 302
Ендоконтакт 305, 334
Еолові леси 171
Еолові піски 170
Еолові процеси 167
Еон 128
Епігеосинклінальні гори 401
Епіплатформені гори 401
Епігона 337
Епіцентр землетрусу 370
Ера 128

- кайнозойська 128, 137
- мезозойська 128, 134
- палеозойська 128

Ерозія 175
- бокова 180, 182
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- вітрова 180
- водна 430
- донна 180
- регресивна 176

Ескери 228
Естуарій 189
Етмоліт 306, 307
Еукаріоти 127

Жеода 66, 67
Жерло вулкана 311, 312
Жили 306, 308
Жорства 88, 89

Зандри 228
Здвиг 357, 358
Землетруси 145, 303, 369

- вулканогенні 369
- денудаційні 369
- тектонічні 369
- техногенні 382

Земля 26, 26, 28, 29, 35
Земна кора 44, 59, 103
Зміщувач 356
Зона 

- аерації 200
- спредингу 394
- субдукції 392

Зоопланктон 276
Зювіти 336

Ігнімбрит 324
Ізогони 51
Ізокліни 51
Ізосейсти 371
Ізотопи 18, 62
Ізотропні мінерали 65

Імпактити 335
Інверсія 410
Інтрагеоантикліналі 410
Інтрагеосинкліналі 410
Інтрузивні тіла

- абісальні 305
- гіпабісальні 307

Іоносфера 40

Кальдера 311
Кальцит 93
Кам’яна сіль 93
Калійно-магнезіальні солі 93
Кальдера 312
Кам’яні вінки 241
Ками 228, 229, 230
Камові тераси 229
Каолініт 74
Кари 223
Карр 208
Карст 208

- поверхневий 208
- покритий 210

Карстові вирви (воронки) 208
Карстові печери 209
Карстові улоговини 209
Катагенез 293
Ката зона 337
Катаклазит 335
Катастрофізм 7
Катагенез 293
Каустобіоліти 96
Кварц 71
Кварцит 99
Кварцити залізисті 344
Кімберліт 319
Кісари 163
Кларки 60
Кліф 279
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Кокколітофориди 92
Колювій 255
Коматіїти 82
Комети 34
Конгломерат 88
Конкордатні тіла 309
Конкреція 66, 67, 290

Конкреції  залізисто-
марганцеві 290
Континентальний схил 104

Континентальний  тип
земної кори 104, 105, 110
Конус виносу 177, 178

Концепція глибинної
диференціації речовини
(радіоміграційна) 387

Кора вивітрювання 160
- латеритна 163
- лінійна 164
- площова 164
- техногенна 430

Коразія 167, 168
Кратер 311, 312
Кратон 406
Крейда 91
Кременисті породи 92
Кріолітозона 232
Кріопеги 237
Крила розриву

- висяче 356
- лежаче 356

Крип 256
- антропогенний 259
- глибинний 259
- кріогенний 259
- схилів 259

Криптозой 129
Кристали 63, 64
Кристалографія 10
Ксеноліт 309

Кристалічний сланець 100
Катархейський час 122
Купол 306, 309
Куруми 242
Кут падіння верстви 361

Лабрадорит 81, 342
Лава 309
Лавразія 126, 137
Лаколіт 306, 308
Лапілі 84,
Латерити 95
Лахари 264
Лиман 190
Лід

- ін’єкційний 234
- конституційний 234
- підземний 234
- повторно-жильний 238
- сегрегаційний 238
- сингенетичний 238
- цементаційний 234

Лімноабразія 249
Лінія падіння 361
Лінія простягання 361
Ліпарити 80
Літогенез 239
Літологія 10, 11
Літоральна зона 274, 275
Літосферні плити 399, 401
Ложе зсуву 259
Ложе океану 101, 268
Лополіт 306, 308
Льодовик 215

- висячий 218
- гірський 217
- долинний 218
- каровий 218
- материковий 218
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- шельфовий 219
Льодовиковий цирк 223

Маари 245
Магма 304
Магматизм 303, 304

- інтрузивний 305
- ефузивний 309

Магматичний поклад 308
Магнетизм 51
Магнітна аномалія 52
Магнітометрія 12
Магнітуда 375
Магнітне нахилення 51
Магнітне схилення 51 
Мандельштейн 322
Мантія 44, 45, 46
Мармур 99, 100
Марс 26, 31
Материкове підніжжя 267
Материковий схил 266
Меандри 184
Мегагея 124
Мегаталасса 125
Мезозона 337
Мезосфера 39
Меланж 359
Меркурій 26
Метагенез 293
Металогенія 14
Метаморфізм

- алохімічний 333
- ареальний 336
- дислокаційний 333, 334
- зональний 336
- ізохімічний 333
- контактовий 333
- локальний 333
- прогресивний 338

- регіональний 333, 336
- регресивний 339
- ретроградний 339
- ударний 335

Метасоматоз 333
Метеори 34
Метеорити 34
Меркурій 26, 28
Мигдалини 66
Мигдалевий камінь 322
Мігматит 340 
Мілоніт 359
Мінерали 63
Мінералогія 10, 11
Мінеральні агрегати 65 
Місяць 24, 30
Мобілізм 385, 408
Моделі розвитку геосинкліналі

- мобілістська 414
- фіксистська 409

Моласа 403
Морена 225

- абляційна 226, 227 
- бічна 225
- внутрішня 226
- донна 226
- кінцева 226
- основна 2265, 227
- поверхнева 226
- серединна 225

Моретруси (цунамі) 379 
Морозобійні тріщини 238
Моря

- внутрішньоконтинентальні 271
- епіконтитентальні 266
- окраїнні 266

Мофети 320
Мульда 353
Мури 179, 262
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Насув 357
Нафта 97, 298
Нек 306, 307
Нектонні організми 276
Нептун 26, 28, 33
Нептунічний напрямок 7
Неритова зона 274
Ноосфера 43

Обвали 257, 258
Обсидіан 80
Озера 254
Ози 228, 229
Океаносфера 41
Океанічні плити 400

Океанічний  тип  земної
кори 104, 108
Окислення 155
Окремість

- куляста 309
- матрацеподібна 309
- стовпоподібна 309

Олістоліти 358
Олістостроми 358
Олістоплаки 358
Опливини 262
Ооліти 66
Опоки 93
Організми 

- бентосні 276
- нектонні 276
- планктонні 276

Орогени 401
Орогенна стадія 412 
Ортоамфіболіти 100, 338
Ортогнейси 101, 338
Ортопорода 98, 338
Ортосланці 101

Осадки:
- бентогенні 287
- біогенні 286
- вулканогенні 289
- глауконітові 287
- коколітофоридові 287
- полігенні 289
- птероподові 287
- радіолярієві 287
- теригенні 284
- хемогенні 289
- форамініферові 286

Осув 212, 257, 259
- абразивний 261
- антропогенний 261
- деляпсивний 213, 261
- детрузивний 261
- ерозійний 261
- сейсмогенний 261
- штучний 261

Палеогеографія 13
Палеокліматологія 13
Палеонтологія 13
Палеотетіс 126
Пангея 134, 136, 387
Пангея – 1 124
Пангея – 2 137
Параавтохтон 358
Параамфіболіти 100, 338
Парагнейси 100, 338
Парапорода 98
Пегматит 84
Пеліти 88
Пемза 86, 322
Перигелій 29
Перидотити 82
Перикліналь 353
Перикратонні западини 406
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Період 128
- девонський 128
- карбоновий 128, 129
- кембрійський 128,129
- крейдовий 134
- неогеновий 137
- ордовицький 128, 129
- палеогеновий 137
- пермський128, 129
- силурійський 128,129
- тріасовий 134
- четвертинний 137
- юрський 134

Петрографія 10, 11
Пехштейн 80
Печери 209
П’єзометричний рівень 202
Підкид 357, 358
Пікрити 82
Піролу-лава 316
Прокласти 316, 323
Піроксеніти 82
Піски 88
Пісковик
Планетезималі 118
Планети-велити 26, 
Платформа 126, 401
Платформи

- древні 406
- молоді 406

Плейстосейстова область 371
Плікативні порушення 350
Плита 405
Площинний стік 175
Плутон 26, 28, 33
Плутонічний напрямок 7
Поверхня Мохоровічіча 45
Повторно-жильний лід 234
Покрив 357, 358
Поліморфізм 65

Понори 208
Породи

- вулканічні 78, 310
- ефузивні 78, 310
- інтрузивні 78, 304
- кислі 77, 79
- магматичні 77, 304
- метаморфічні 76, 98, 334
- мономіктові 87
- олігоміктові 87
- органогенні 90
- осадові 76
- основні 77, 84
- пірокластичні 84
- поліміктові 87
- середні 77, 80
- ультраметаморфічні 322
- ультраосновні 77, 81
- хемогенні 90

Пояс астероїдів 26
Прецесія 30
Прокаріоти 123
Пролювій 178
Промілі 271
Протерозой 129
Профіль рівноваги ріки 180
Процеси

- антропогенні 418
- гравітаційні 255
- екзогенні 145, 149
- ендогенні 144, 302

Псаміти 86, 88
Псевдоморфози 67
Псевдотахіліти 335
Псефіти 86, 88
Пустелі

- акумулятивні 166
- дифляційні 166
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Радіологія 18
Радіолярії 92
Радіолярити 92
Ригель 224
Розломи глибинні 360
Рифи 287, 288
Рифт 360
Рифтові долини 270
Роговик 101
Розсув 357

Самородні елементи 70
Сапрокол 251, 299
Сапропель 250, 299
Сатурн 26, 28, 32
Світовий океан 266
Сель 179
Селевий колювій 263
Селеві потоки 262
Сієніти 83
Сіл 308
Седиментація 282
Седиментогенез 282
Седиментологія
Сейсмічні хвилі

- поверхневі 373
- поздовжні 373
- поперечні 373

Сейсмограма 374
Сейсмограф 373
Сейсмодислокації 379
Сейсмометрія 13
Сейсмофокальні зони 388
Сейші 248
Секреція 66, 67
Сеникліза 405

Серединно-океанічні
хребти 269, 400
Серпентиніти 101, 339

Силікати 72
- каркасні 74
- кільцеві 72
- ланцюжкові 72
- листові, або шаруваті 73
- стрічкові 72
- острівні 72

Сингонія 63
Синкліналь 351
Синклінорій 355
Сієніт 83
Сіл 306, 308
Скарн 101
Скид 357
Складки

- антиклінальні 351
- асиметричні
- брахіформні 353
- відкриті 352
- віялоподібні 352 
- гребневі 352
- діапірові 353
- діапіроїдні 353
- закриті 352
- ізоклінальні 352
- куполоподібні 353
- лежачі 351
- лінійні 353
- перевернені 351
- похилі 351, 352
- прямі 351
- симетричні 351
- синклінальні 351
- скринеподібні 352

Складчастість
- переривчаста 355
- повна 355
- проміжна 355

Сланці
- аспідні 339
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- бітумінозні 299
- глинисті 339
- кристалічні 339

Снігова лінія 217
Сонячний вітер 26
Сонячна корона 25
Соліфлюкція 242
Солоність води 271
Сольфатари 319
Сома 311, 312
Сонце 24, 25
Сонячний вітер 26
Сонячна корона 25
Сонячна система 24, 25
Сталагміт 66, 210, 211
Сталактит 66, 210, 211
Стариця 185
Стратиграфія 13
Стратовулкани 317
Стратосфера 39
Структура (петрограф.) 75
Ступінь метаморфізму:

- амфіболітові 388
- гранулітова 388
- зелено сланцева 388

Субабісальна зона 275
Субконтинентальний  тип

земної кори 104, 109
Сублімація 216

Субокеанічний  тип
земної кори 104, 109, 112
Суглинки 90
Сульфати 72
Сульфіди 71
Супіски 90
Сфероїд 36

Тагаміти 335
Такири 166

Текстура 76
Тектоніка літосферних плит 391
Тектонічні рухи

- вертикальні 345
- внітрішньокорові 346
- глибинні 345
- горизонтальні 345
- диз’юнктивні 346
- загально корові 346
- коливні 346
- корові 345
- неотектонічні 364, 367
- новітні 364, 367
- плікативні 346
- поверхневі 345
- розривні 346
- складчасті 346
- сучасні 364

Тектонічне вікно 357, 358
Тектонічний останець 357, 358
Тепловий режим Землі 52
Термокарст 243
Терра-роса 209
Тераси 184

- абразивні 279
- акумулятивні 187, 280
- ерозійні 187
- заплавні 184
- надзаплавні 187
- річкові 184
- цокольні 187

Теніс 137
Техногенез 420
Тиліти 230
Типи вулканічних вивержень

- бандайсанський 315, 319
- везувіанський 314, 317
- гавайський 314, 315
- етнінський 314, 317
- ісландський 314, 315
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- кракатауський 314, 318
- маарський 314, 319
- океанських плит 314
- пелейський 314, 318
- плініанський 314, 318
- стромболітанський 314, 317
- тріщинний 314

Томболо 281, 282
Торф 96, 253, 299
Травертин 209
Трахіти 83
Трепели 92
Трубка вибуху
Трог 224
Тропосфера 39
Турбідіти 264, 285
Туфіти 323
Туфи

- вулканічні 323
- кременисті 93

Ультраметаморфізм 101, 332
Уран (планета) 26, 28, 33

Факоліт 306, 308
Фанерозой 128
Фація 295

- абісальна 296
- батальна 296
- заплавна 296
- континентальна 296
- лагунна 296
- лімногляціальна 296
- літоральна 296
- льодовикова 296
- метаморфізму 337
- морська 296
- неритова 296

- руслова 296
- стариць 296
- флювіогляціальна 296

Фіксизм 385, 408
Філіт 339
Фірн 216
Фітопланктон 276
Флексура 406
Фоноліт 83
Форамініфери 92
Фор шоки 381
Фосфати 95, 290

- конкреційні 95
- пластові 95

Фосфорити 95, 290
Фумароли 319, 324
Фундамент платформи 404

Хімічні елементи
- металогенні 61
- петрогенні 60
- розсіяні 60

Хімічний склад Землі 57
Хондрити 35

Цемент
- базальний 86, 87
- епігенетичний 86
- контактовий 86, 87
- плівковий 86, 87
- сингенетичний 87

Центрикліналь 353
Цецера 33
Цунамі 279, 379

Чохол платформи 404
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Шарнір складки 350
Шар’яж 357
Шельф 104, 266
Шори 166
Шток 306, 307

Щебінка 88, 89
Щільність Землі 48
Щит льодовиковий 221
Щит Український 102, 124

Юпітер 26, 28, 32

Ядро
- Землі 44, 46
- складки 350
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