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ВСТУП 
 

Золото – один з перших металів, з яким познайомилося людство. У 
слов’янських мовах це слово (zolto) мало загальний корінь зі словом 
«жовтий»; у європейських слово gold пов'язане з богом Сонця Геліо-
сом; латинське aurum означає «жовте» і пов’язане з «Авророю» (Aurora) 
– ранковою зорею. 

Золото (Au) – хімічний елемент I групи періодичної системи Менделє-
єва, м'який ярко-жовтий важкий метал, іноді з червонуватим відтін-
ком за рахунок  домішки інших металів, зокрема міді. У тонких плів-
ках просвічує зеленим. Це інертний метал з високою теплопровідніс-
тю і низьким опором, у нормальних умовах не реагує з більшістю кис-
лот і не утворює оксидів, розчиняється в царській горілці. Порівняно 
легко реагує з киснем і іншими окиснювачами за участі комплексо-
утворювачів, у водяних розчинах ціанідів при доступі кисню розчи-
няється, утворюючи цианоаурати: 

 
4Au + 8CN- + 2H2O + O2 → 4[Au(CN)2]- + 4 OH- 

 
При реакції з хлором можливість комплексоутворення полегшує 

хід реакції – якщо із сухим хлором золото реагує при ~200 °С с утво-
ренням хлориду золота, то у водяному розчині (царська горілка) роз-
чиняється з утворенням хлораурат-іону при кімнатній температурі 

 
2Au + 3Cl2 + 2Cl- → 2[AuCl4]- 

 
Золото також розчиняється в ртуті, утворюючи легкоплавкий 

сплав – амальгаму. Деякі сполуки золота токсичні, накопичуються в 
нирках, печені, селезінці і гіпоталамусі, що може привести до органі-
чних захворювань і дерматитів, стоматів, тромбоцитопенії. 

У природі зустрічається головним чином у вигляді самородного зо-
лота, а також твердих розчинів із різноманітними металами: сріблом 
(електрум), міддю (купроаурид), вісмутом (бісмутоаурид), родієм (ро-
дит), іридієм (ірааурид), платиною (платинисте золото). Крім того, 
відомі телуриди золота (калаверит та монтбреіт), сульфід золота та 
срібла (утенбогардит), а також золотовмісні телуриди та сульфіди. 

Самородне золото входить до мінерального ряду золото – срібло із 
змінною кількістю останнього, аж до золотистого срібла (кюстеліт) і 
чистого срібла, часто з домішками Cu, Fe, Mn, Pb, Bi, Sb, Hg, Te, SE, Pt, 
Ir та ін. Кристалізується в кубічній сингонії, тому характерною формою 
кристалів є октаедри, кубооктаедри, ромбічні додекаедри та ін. Зустрі-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¥Ð
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чаються також тонкопластинчасті, волосоподібні, видовжені форми, а 
в приповерхневих малоглибинних родовищах – дентритоподібні фор-
ми. Переважають тонкодисперсні та дрібні (0,01–4 мм) частки золота, 
інколи зустрічаються самородки золота (понад 1–5 г), найбільші з яких 
було знайдено в Австралії ("Плита Холтермана" – 93,3 кг, "Приємний 
незнайомець" – 59,7 кг, "Бажаний гість" – 68,1 кг).      

Золото використовують в мікроелектроніці (золоті провідники і 
гальванічні покриття золотом контактних поверхонь, роз’ємів, друко-
ваних плат); як мішень у ядерних дослідженнях; покриття дзеркал, 
що працюють у інфрачервоному діапазоні; спеціальної оболонки в 
нейтронній бомбі; при пайці металів; у техніці надвисокого вакууму; 
для захисту від корозії та ін. Як правило, у техніці золото використо-
вують у вигляді сплавів з іншими металами.    

Основний метод отримання золотовмісного концентрату – гравіта-
ційний, а вилучення золота – амальгамація (розчинення металічною 
ртуттю з наступною відгонкою ртуті), хлорування (хлор пропускається 
через рудний концентрат, надалі хлорид золота вимивається водою), 
вилуговування ціанідами (обробка концентратів розчином NaCN, зо-
лото переходить до розчину, далі виділяється звідти під дією металіч-
ного цинку). Для вилучення золота із сульфідних руд використовують 
складні багатоетапні технології. Золото вміщує різні домішки, тому 
його піддають процесам високого очищення на афінажних заводах. 

Золото розсіяно в земній корі, де його кларк складає 0,0035 г/т, 
найбільший вміст золота зафіксовано в мафічних і ультрамафічних 
породах (до 0,03–0,1 г/т), що свідчить про сидерофільність і мантійне 
походження золота. Саме тому головним джерелом золота раннього 
докембрію є зеленокам’яні пояси (ЗКП), речовина яких є однією з ос-
новних концентраторів золота. Завдяки цьому більшість родовищ зо-
лота, які мають промислову цінність, як правило, просторово тісно 
пов’язані з ЗКП і зонами їх гранітизації.                                                     

Світовий  потенціал ресурсів золота, який оцінюється в 100 тис. т 
металу, головним чином зосереджений у 4 великих групах родовищ: 
- палеорозсипні родовища в метаморфізованих золотоносних і уран-

золотоносних конгломератах докембрію (Вітватерсранд, Тарква, Жакобіна 
та ін.) за різними оцінками становлять від 30 до 40 % світових запасів; 

- золоторудні родовища різних морфогенетичних типів у докембрійських 
ЗКП – від 10 до 20 %; 

- золоторудні і золотовмісні родовища різних морфогенетичних типів у 
фанерозойських складчастих поясах, у тому числі в тектонічно активних 
континентальних окраїнах, структурах активізації, вулканічних поясах і 
ін. (Хішікарі, Келан, Поргера, Лепанто, Фортитюд, Мак-Кой, Кав, Андо-
колло та ін.) – від 20 до 40 %. 

- молоді і сучасні розсипні родовища (Канада, Аляска, Чукотка й ін.) – 10-20 %; 



 

 

 

9 

Таким чином, ресурси золота у світі розподіляються приблизно по-
рівну між докембрієм і фанерозоєм. Потенційна золотоносність вста-
новлена практично для всіх геологічних структур і металогенічних 
епох, однак її інтенсивність дуже нерівномірна як у просторі, так і у 
часі. Найкрупніші ендогенні родовища золота приурочені до найак-
тивніших структур, якими для докембрію є ЗКП, а для фанерозою – 
рухливі пояси. Вони відрізняються не тільки часом існування і розви-
тку, але й геодинамічними режимами, станом земної кори, складом 
рудоносних гідротерм і іншими якостями, і, як наслідок, – металоге-
нічними особливостями золотого зруденіння і типами родовищ золота. 
Відмінності металогенії золота раннього докембрію і фанерозою, та-
ким чином, є віддзеркаленням незворотності розвитку головних стру-

ктур земної кори і геологічних процесів. Саме тому можна вважати 
доцільним розподіл родовищ золота на найвищому ранзі їх система-
тики за глобальними геотектонічними чинниками на ранньодокемб-
рійські та фанерозойські.  

У ранньому докембрії головними концентраторами золоторудної 
мінералізації є палео-мезо- (Каапвааль і УЩ) і неоархейські (Канадсь-
кий, Зімбабвійський, Йілгарн, Індійський щити) ЗКП; палеопрототе-
розойські ЗКС (щити Західно-Африканський, Гвіанський, Бразильсь-
кий), структури активізації (УЩ); протоплатформі структури неоар-
хею (надсерія Вітватерсранд) і палеопротерозою (серії Тарква, Ро-
райма, Жакобіна, Моеда). Базовими для опису родовищ золота, 
пов’язаних з архейськими ЗКП вибраний Канадський щит, з палеоп-
ротерозойськими – Західно-Африканський, родовища золота структур 
активізацій описані на прикладі Українського щита, неоархейські па-
леорозсипні родовища – на прикладі Вітватерсранду, а палеопротеро-
зойські – Тарквайської серії Західної Африки. Для інших золотонос-
них структур раннього докембрію дана лише стисла порівняльна ха-
рактеристика.     

Основою сучасних геотектонічних і металогенічних уявлень щодо 
розвитку золоторудного процесу у фанерозої є концепція тектоніки 
літосферних пліт. Її головною перевагою є те, що на основі мобілістсь-

кого актуалістичного підходу до дослідження структурно-речовинних 
комплексів і пов'язаних з ними родовищ корисних копалин запропо-
нований єдиний механізм, за допомогою якого можна пояснити всю 
сукупність різноманітних геологічних явищ, у тому числі утворення 
родовищ золота. На цій фундаментальній основі існують широкі мож-
ливості для подальшого розвитку металогенії, вивчення рудоносності 
регіональних структур, підвищення вірогідності й ефективності про-
гнозування. 
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Металогенія – наука, що займається вивченням закономірностей 
формування і розміщення в просторі і в часі родовищ корисних копа-
лин за допомогою металогенічного аналізу – встановлення умов утво-
рення і закономірностей локалізації родовищ у зв'язку з історією роз-
витку і геодинамічними умовами формування різних структурних 
елементів земної кори. Її головними задачами є установлення законо-
мірностей металогенічного розвитку великих структурних одиниць 
земної кори (платформ, складчастих поясів, областей тектоно-
магматичної активізації – ТМА); особливостей мінералізації етапів і 
стадій їх розвитку; закономірностей просторового розміщення міне-
ралізації окремих стадій у межах рудоносних структур. 

При рішенні цих задач враховуються можливе просторове сполу-

чення мінералізації різних етапів, характер зв'язку зруденіння з маг-
матизмом, вплив глибинності формування магматичних і рудоносних 
комплексів, глибини ерозійного зрізу, фізико-хімічні властивості вмі-
щуючих порід, специфіка мінералізації в структурах різного типу і 
віку; умови утворення промислових концентрацій корисних копалин 
по генетичних типах і рудних формаціях у часі і просторі, тобто по 
окремим металогенічним епохам і провінціям. 

Металогенічна епоха – великий відрізок геологічного часу, що ві-
дповідає певному періоду геологічного розвитку тектонічних елемен-
тів земної кори, протягом якого формується специфічний комплекс 
родовищ корисних копалин (каледонська, герцинська та ін.). 

Металогенічна провінція – велика рудоносна територія, що ха-
рактеризується єдністю геологічної будови і розвитку, спеціалізацією 
на певні типи корисних копалин, сформованих в умовах специфічно-
го тектонічного режиму (кімерійська Забайкальська провінція з золо-
то-олово-вольфрамовою мінералізацією, кімерійско-альпійська Зака-
вказька залізо-золото-мідно-молібденова провінція та ін.). Металогені-
чні провінції за специфікою геологічної будови, віком і типом мінера-
лізації можуть поділятися на субпровінції (чи рудні пояси). Так, у ме-
жах Забайкальської провінції С.С.Смирнов виділив олово-
вольфрамовий, золото-молібденовий і поліметалічний пояси. Подібні 

за структурним положенням і мінерагенією металогенічні провінції 
об’єднуються в металогенічні суперпояси величезної довжини (Тихоо-
кеанський, Середземноморський, Урало-Охотський).  

Різна спеціалізація металогенічних провінцій пов'язана з особливо-
стями їх геологічної будови і різною інтенсивністю проявів окремих 
етапів металогенічного розвитку, що у свою чергу визначається тек-
тонічним режимом і структурним положенням регіонів, глибинною 
будовою, складом земної кори даної території та іншими факторами. 
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Загальною закономірністю розміщення родовищ у земній корі є їх 
зв'язок з певними геотектонічними структурами. Так, різні асоціації і 
генетичні типи родовищ характерні для платформ і складчастих по-
ясів, а у їх межах пов’язані з уособленими структурно-формаційними 
(металогенічними)  зонами, де, у свою чергу, виділяються локальні 
структури (синкліналі, антикліналі, кальдери, зони розсланцювання 
тощо) зі специфічними типами родовищ. 

Родовища в земній корі розміщені нерівномірно як у часі, так і в 
просторі, їх формування пов'язане з різними геологічними формація-
ми. Кожна стадія розвитку геологічних структур відрізняється набо-
ром геологічних формацій і пов'язаних з ними комплексами родовищ, 
що і обумовлює існування різних типів структур і їх різну металогені-

чну спеціалізацію. Не всі структури рудоносні, та й в рудоносних 
структурах зруденіння може проявлятися з різною інтенсивністю, але, 
як правило, однотипні тектонічні структури характеризуються також 
однотипними родовищами. Такий взаємозв'язок тектонічної будови 
та зруденіння проявлений на різних рівнях організації рудної речови-
ни – від металогенічних провінцій і поясів до рудних районів і полів.  

У світовій літературі існує безліч уявлень щодо систематики і типі-
зації, віку, генетичних особливостей, походження родовищ золота, за-
кономірностей їх розміщення, факторів контролю зруденіння. Ці пи-
тання мають велике значення і для України, яка тільки створює влас-
ну золоторудну мінерально-сировинну базу. Монографія побудована 
як на численних літературних матеріалах, так і на власному досвіді 
авторів, які довгий час займаються вивченням родовищ золота і ви-
кладають ці курси в Київському національному університеті імені Та-
раса Шевченка (В.А.Михайлов) і Московському державному геолого-
розвідувальному університеті (В.Я.Федчук).  

Тут на основі концепції тектоніки літосферних плит розглянуті осо-
бливості будови і розвитку основних золотоносних тектонічних струк-
тур докембрію і фанерозою, систематика і класифікація золоторудних 
і золотовмісних родовищ, рудоконтролюючі фактори і закономірності 
формування і розміщення в просторі і в часі золотого зруденіння в 

межах докембрійських платформ, складчастих поясів, областей ТМА, 
наведені численні приклади (понад 450) типових родовищ золота. 

Автори хочуть подякувати всіх друзів і колег, з якими разом працювали 
в нелегких польових умовах Сибіру, Далекого Сходу, Карелії, Алжиру, Ніге-
ру, Гани, Гвінеї, Ірану, на теренах України, які допомагали порадами і за-
уваженнями, приймали участь в обговоренні цієї роботи. Особлива подяка 
інженеру кафедри геології родовищ корисних копалин Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевченка Михайловій Л.С., без наполег-
ливої праці якої по оформленню цієї книги остання не побачила б світ. 
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  ЕКОНОМІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗОЛОТО 
 
Цінність золота визначається в першу чергу його роллю світового 

грошового еквіваленту, що обумовлює стабільність національних ва-
лют, хоча завдяки унікальним фізико-хімічним властивостям золото 
широко використовується й в ювелірній галузі, електроніці, космічній 
та авіаційній промисловості, медицині тощо. Тому попит на золото 
стабільно підвищувався до кінця 90-х років, коли різке падіння його 
вартості до 250 доларів США за унцію (трійська унція дорівнює 31,1 
г) привело світову золотодобувну промисловість до серйозної кризи і 
поставило під сумнів його значення світового грошового регулятора. 
Однак, вже у 2003 р. вартість золота знову піднялася до 350–390 

дол./унц., що стабілізувало світовий ринок і забезпечило не тільки ре-
нтабельність розробки уже відомих родовищ золота, але й необхід-
ність пошуків нових об'єктів. Це повною мірою стосується  й України, 
яка має значні перспективи створення національної золоторудної мі-
нерально-сировинної бази.     

Запаси золота в банках провідних держав світу складають 34 тис т 
(1998 г): США – 8138 т, ФРН – 2960 т, Швейцарія – 2590 т, Франція – 
2547 т, Італія – 2074 т, Нідерланди – 842 т, Японія – 754 т, Велика 
Британія – 573 т, Росія – 507 т, Португалія – 500 т.   

Вважається, що за весь час з надр Землі вилучено 133 тис т золота, 
причому більше половини – у XX столітті, а запаси металу у відомих 
родовищах оцінюються в 100 тис. т [134]. За станом на 1992 рік, за-
гальні запаси золота в надрах закордонних країн складали більш 75,6 
тис. т, з яких по достовірних категоріях (підтверджені запаси) оцінені 
більш 43 тис. т. Світове забезпечення запасами складає: загальними – 
34 роки, підтвердженими – 19 років. Розподіл запасів по континентах 
(у %): Африка – 68, Америка – 20, Австралія й Океанія – 8, Азія – 3,2, 
Європа – 0,8. У зв'язку з підвищенням вартості золота до 400 
дол./унц. у 80-і і на початку 90-х років, його видобуток перевищував 
2000 т/рік, в середині 90х років досяг 2300 т, а на початку ХХІ – 2500 

т/рік (табл. 1). 
На початку XXI століття найбільшими золотодобувними країнами 

були ПАР, Австралія, США, Китай, Перу, Росія, Індонезія і Канада, 
причому за останні роки Китай з шостого місця перемістився на чет-
верте, ПАР різко знизила видобуток золота (1992 – 614,1 т, 2005 р. – 
294,8 т), а до групи лідерів увійшли Перу (яке за 13 років, з 1992 по 
2005 майже в 10 разів – з 24,2 т по 207,8 т – збільшило видобуток зо-
лота) і Індонезія (1992 р. – 40,4 т, 2005 р. – 140 т) (табл. 2).                                                                     
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Таблиця 1 

Світовий видобуток золота, т [143] 

Країна Видобуток Запаси 
(Reserves) 

Ресурси 
(Reserve base) 2005 2006 

ПАР 295 270 6000 36000 

США 256 260 2700 3700 

Австралія 262 260 5000 6000 

Китай 225 240 1200 4100 

Перу 208 210 3500 4100 

Росія 169 162 3000 3500 

Індонезія 140 145 1800 2800 

Канада 119 120 1300 3500 

Інші країни 793 840 817 826 

Всього 2470 2500 42000 90000 

 
Таблиця 2 

Видобуток золота, т [142] 

Країна 2001 2002 2003 2004 2005 

ПАР  394,8 398,5 373,3 340,5 294,8 

Австралія  280,1 266,1 282 259 262 

США 335 298 277 258 256 

Китай 185 192 205 215 225 

Перу  138,5 157,5 172,6 173,2 207,8 

Росія  152,5 168,4 170,1 163,1 169,3 

Індонезія 166,1 142,2 141 92,9 140 

Канада  158,9 151,9 140,9 129,5 118,5 

Узбекистан  87 90 90 93 90 

ПНГ 67 63,2 68,1 73,5 66,7 

Гана  68,3 69,3 70,7 63,1 62,1 

Танзанія  30,1 43,3 48 51 54 

Малі  42,3 56 45,5 38 44,4 

Бразилія  42,9 41,7 40,4 47,6 41,2 

Чилі  42,7 38,7 39 40 40,4 

Філіппіни  33,8 35,9 37,8 35,5 37,5 

Колумбія  21,8 20,8 46,5 37,7 35,8 

Мексика  23,5 21,3 20,4 21,8 30,4 

Аргентина  30,6 32,5 29,8 28,5 30 

Монголія  13,7 12,1 11,1 18,6 19,2 

Казахстан  27,1 27 30 30 18,1 

Киргизія 24 17 22,5 22 16,7 

Зімбабве  18,1 15,5 12,6 21,3 14,3 

Гайана  14,2 13,6 12,2 11,5 11,4 

Гвінея  16,2 16,8 16,6 10,7 11 

Нова Зеландія 9,9 9,8 9,3 10,2 10,2 
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Венесуела  9,1 9,5 7,9 9,7 10 

Саудівська Аравія 5 4,2 8,8 9 9,2 

Болівія  12,4 11,3 9,4 7 8,9 

Суринам  0,3 0,3 0,3 8,5 8,5 

Японія  7,8 8,6 8,1 8 8,3 

Лаос н/зв н/зв 5,4 4,4 6,3 

Північна Корея 6,6 6,6 6,3 6 6 

Конго (Кіншаса)  6,1 7,6 4,1 5,7 5,7 

Еквадор 3 2,8 3 5,2 5,4 

Швеція  5 4,5 4,3 5,3 5,1 

Туреччина 2 5 6,5 4,5 5 

Фінляндія  5,6 4,7 5,4 5 5 

Гондурас  4,6 5 5 5,5 5 

Судан  5,4 5,2 5,1 5 4,7 

Таїланд  0,3 5 4,3 4,5 4,6 

Малайзія  4 4,3 4,7 4,2 4,3 

Індія 3,7 3,8 3,2 3,8 3,9 

Ефіопія 3,9 3,7 3,9 3,4r 3,9 

Бурунді  0,4 0,5 2,9 3,2 3,9 

Нікарагуа  3,8 3,5 3 3,5 3,5 

Уругвай  2,1 2,1 1,6 1,8r 3 

Вьетнам  3 2 2 2 3 

Таджикистан  2,7 2,7 2,7 3 3 

Фіджі  3,9 3,7 3,3 4,2 2,8 

Французька Гвіана 4,1 3,3 3,3 2,6 2,5 

Іспанія  3,3 5,2 5,4 5,6 2,5 

Болгарія  1,5 1,1 2,1 2,4 2,4 

Намібія  2,7 2,8 2,5 2,2 2,2 

Грузія 2 2 2 2 2 

Уганда  - 3 4 1,4 1,7 

Кот-д’Івуар 3,7 3,6 1,3 1,2 1,6 

Камерун  0,6 0,7 0,7 1,5 1,5 

Вірменія  1,9 3,2 1,8 2,1 1,4 

Буркіна Фасо  0,2 0,2 0,8 1,1 1,4 

Марокко  1,2 2,7 1,9 1,2 1,2 

Франція  3 2,8 1,7 1,5 1 

Інші країни* 23,6 31,9 23,1 19,6 24,6 

Всього  2560 2550 2560 2440 2470 

* – від 0,1 до 1 т – Алжир, Бірма, Габон, Гватемала, Екваторіальна Гвінея, 
Іран, Італія, Кенія, Коста Ріка, Куба, Нігер, Південна Корея, Панама, Польща, 
Румунія, Сенегал, Сербія, Словаччина, Ямайка  
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Найбільшими копальнями у світі є Грасберг в Індонезії, де у 2005 р. 
було видобуто 107 т золота;  Янакоха в Перу – 104 т золота (Newmont, 
Канада і Compañía de Minas Buenaventura, Перу); Ліхір у ПНГ – 19 т 
золота (Lihir Gold Limited, ПНГ); Рапу-Рапу на Філіппінах з проектним 
видобутком 1,6 т золота на рік (розробляється австралійською компа-
нією Lafayette Mining Ltd) та ін. Найкрупніші родовища золота, що ро-
зроблюються, розташовані переважно в декількох країнах: США, Ка-
наді, ПАР, Австралії, Індонезії, Перу, Гані та ін. (табл. 3).            

 
Таблиця 3                                                                                                                            

Найбільші родовища золота і видобуток металу, т (1998 р.) [146] 

Родовище, компанія Видо-
буток 

Родовище, компанія Видо-
буток 

Грасберг, Індонезія 88,3 Джунді, Австралія 10,7 

Карлін, США 49,0 Тельфер, Австралія 10,6 

Драйфонтен, ПАР 46,7 Корі-Колло, Болівія 10,4 

Бетс-Пост, США 46,6 Омаї, Гвінея 10,2 

Клуф, ПАР 42,6 Дом, Канада 10,2 

Янакоха, Перу 41,6 Лібанон, ПАР 9,7 

Кортес, США 35,4 Кемпбелл, Канада 9,5 

Грейт-Нолигва 33,5 Тчепонг, ПАР 9,5 

Твін-Крикс, США 29,1 Маунт-Лейшон, Австралія 9,5 

Обуасі, Гана 27,5 Кановна-Бель, Австралія 9,4 

Рандфонтен, ПАР 26,3 Серра-Гранде, Бразилія 9,0 

Мейкл, США 26,0 Хоумстейк, США 8,6 

KCGM, Австралія 24,3 Яу-Лекоа, ПАР 8,4 

Поргера, ПНГ 23,4 Даманг, Гана 8,4 

Тау-Тона, ПАР 22,6 Завука, ПАР 8,3 

Алюмбрера, Аргентина 20,1 Мінахаза, Індонезія 8,1 

Кумтор, Киргизстан 20,1 Лоун-Трі, США 8,0 

Гармоні, ПАР 18,5 Плутонік, Австралія 8,0 

Бамбанані, ПАР 17,2 Кубака, Росія 7,9 

Гранні-Сміт, Австралія 16,9 Бронзевінг, Австралія 7,9 

Хартес, ПАР 16,8 Боддінгтон, Австралія 7,9 

Ліхір, ПНГ 16,2 Дойон-Муска, Канада 7,5 

Рацнд-Маунтин, США 15,9 Пікс-Пік, США 7,2 

Ескей-Крик, Канада 15,7 Тармула, Австралія 6,7 

Задіола, Малі 15,7 Моро-Вехло, Бразилія 6,6 

Маджхабенг, ПАР 15,6 Паддінгтон, Австралія 6,5 

Беатрикс, ПАР 15,0 Танамі, Австралія 6,5 

Еландсранд, ПАР 15,0 Булфрог, США 6,5 

Копананг, ПАР 14,4 Мюссельуайт, Канада 6,2 

Келіан, Індонезія 14,4 Біг-Белль, Австралія 6,2 

Сант-Ів, Австралія 13,2 Сігірі, Гвінея  6,0 
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Мпоненг, ПАР 13,0 Санрайз-Дейм, Австралія 5,9 

ОК-Тедді, ПНГ 12,8 Мізіма, ПНГ 5,8 

Ерго, ПАР 12,3 Кідстон, Австралія 5,8 

Евандер, ПАР 12,1 Мізіма, ПНГ 5,8 

Вільямс, Канада 12,1 Агню, Австралія 5,7 

Форт-Нокс, США 11,9 Пайн-Крик, Австралія 5,5 

Зарафшан, Узбекистан 11,7 Бускет, Канада 5,5 

Вестерн-Арієс, ПАР 11,7 Гетчель, США 5,4 

Бінгам-Каньон, США 11,4 МакКой, США 5,2 

Голден-Жіант, Канада 11,4 Девід-Белл, Канада 5,0 

Джеррик-Каньон, США 10,8 Хоїл-Понд, Канада 5,0 

 
Доцільність розробки родовищ золота визначається в першу чергу 

собівартістю його видобутку порівняно зі світовими цінами. Наприкі-
нці ХХ ст. собівартість видобутку золота становила у середньому 250 
дол./унц., хоча в різних країнах і на різних копалинах вона мала сут-
тєву різницю – від 99 дол./унц. на родовищі Янакоха в Перу до 300–
400 дол./унц. на деяких копалинах Америки та Африки (Пінсон в 
США – 425, Канделярія в США – 346, Ель-Бронс у Чилі – 371, підземні 
виробки Буксберг у ПАР – 356). Однією з умов доцільності золотодобу-
вних робіт є рівень вартості на світових ринках не нижчий за 300–350 
дол./унц. 

Собівартість видобутку золота визначається багатьма чинниками, 
серед яких не останнє місце займає вміст золота в рудах. Звичайно, 
чим вищий показник концентрації, тим доцільніша розробка родо-
вища, хоча прямого співвідношення між ним та собівартістю видобу-
тку металу часто немає. Так, на підземній копалині Вааль-Ривер в 
ПАР компанії Англоголд середній вміст золота в рудах дорівнює 8,1 
г/т, а собівартість видобутку – 190 дол./унц.; на відкритій копальні 
Фрі-Стейт – відповідно 0,9 г/т та 300 дол./унц.; на копальні Задіола в 
Малі – 3,0 г/т і 109 дол./унц. Один із найнижчих показників вмісту зо-
лота на власне золоторудних родовищах зафіксовано, мабуть, на копа-
льні Мідрас в Гані компанії Ашанті – 0,68 г/т (собівартість видобутку 
255 дол./унц.). Звичайно, на комплексних родовищах, де золото є су-

путнім компонентом, його концентрація може бути набагато нижче і 
дорівнювати 0,1–0,2 г/т (ERGO – 0,2 г/т, Раунд-Маунтин – 0,12 /т, 
Олімпік-Дам – 0,3 г/т). Найвищі концентрації золота спостерігаються у 
рудах низки південноафриканських (Клуф – 12,9 г/т, Ліудорн – 10,6 
г/т, Драйфонтен – 10,0 г/т), австралійських (Паджинго – 12,1–13,8 /т), 
Гентлі – 16,7–23,9) та канадських (Хоїл-Понд –13,6 г/т, Макасса – 11,7 
г/т, Сліппінг-Жіант – 10,8 г/т, Ескей-Крик – 67,17–102,1 г/т, Девід-
Бель – 11,4–13,7 г/т) родовищ.    
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Останніми роками спостерігається тенденція до зниження середньо-
го вмісту золота в рудах. Якщо у 80-і роки ХХ ст. цей показник коли-
вався між 3–6 г/т, то вже у 90-і роки він дорівнював 1–3 г/т [50]. Так, 
наприклад, з 1981 по 1991 р. середній вміст золота в рудах, що видо-
буваються в США, зменшився з 3,56 до 1,52 г/т. Це пов’язано із інтен-
сифікацією розробки відкритих копалин, де собівартість видобутку 
нижча. Їх кількість за цей період зросла з 32 до 80, а загальний видо-
буток золота у США збільшився в 14,5 раз. Одночасно кількість підзем-
них рудників зменшилася з 56 до 13, а середній вміст золота в рудах, 
що видобуваються, підвищився з 5,76 до 7,65 г/т.   

Видобуток золота, як правило, здійснюється великими транснаціо-
нальними компаніями, які практично не знають державних кордонів 

і розроблюють родовища в будь-яких країнах, в будь-яких регіонах 
світу. До найкрупніших належать Англоголд, Голд Філдз, Ньюмонт, 
Баррік Голд, Плясер Дом та ін. (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Найкрупніші золотодобувні компанії світу (1998 р.) [147] 

Компнія Найважливіші родовища Видо-
буток, т 

Anglogold, 
ПАР  

Навахаб (Намібія), Задіола (Малі), Фрі-Стейт, Вааль-
Ривер (ПАР)  

205,3 

Gold Fields, 
ПАР 

Беатрикс, Клуф, Ліудорн, Лібанон, Евандер, Сант-
Хелена, Орікс (ПАР), Тарква (Гана)  

131,1 

Newmont, 
США 

Карлін, Лоун-Три, Твін-Крікс, Мескіт, Роузбуд (США), 
Зарафшан (Узбекистан), Янакоха (Перу), Мінахаза (Ін-
донезія), Ла-Герадура (Мексика) 

123,1 

Barric Gold, 
Канада 

Бетс-Пост, Мейкл, Булфрог, Пінсон (США), Бускет 
(Канада), Тамбо (Чилі) 

94,8 

Placer Dom, 
Канада 

Балд-Маунтин, Кортес, Голден-Санлайт (США), Мюссельвайт, 
Кемпбел, Детур-Лейк, Дом (Канада), Ла-Койпа (Чилі), Кідстон, 
Гранні-Сміт, Осборн (Австралія), Поргера (ПНГ) 

79,7 

Drifontein, ПАР Драйфонтен (ПАР) 79,3 

Homestake, 
США 

Хоумстейк, МакЛогхлі, Раунд-Маунтен, Рубі-Хілл, Пін-
сон (США), Фгуа-де-ля-Фалда (Чилі), Вільямс, Девід-
Бель, Картер-Клейм, Сніп, Ескей-Крик (Канада), Плу-
тонік, Дарлот, Сетненері, Лоулерс, Пік-Хіл (Австралія)  

68,4 

Rio Tinto, 
Велика 
Британія 

Келіан, Грасберг (Індонезія), Кортес, Пайплайн, Ри-
джуей, Роувайд, Бінгам-Каньон (США), Пік (Австралія), 
Морро-до-Уро (Бразилія), Ліхір (ПНГ), Ескондіда (Чилі) 

66,6 

Freeport, США Грасберг (Індонезія) 62,2 

Normandy, 
Австралія 

KCGM, Калтаїлс, Біг-Белль, Боддінгтон, Теннант-Крик, Маунт-
Лейсон, Паджинго, Марта-Хілл (Австралія), Іті (Кот-д’Івуар) 

44,5 

Ashanti Gold- Ґобуасі, Бібіані, Мідрас (Гана), Сігірі (Гвінея), Фреда- 35,4 
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fields, Гана Ребекка (Зімбабве) 

Kinross, 
Канада 

Канделярія, Де-Ламар, Дентон-Роувайд, Форт-Нокс, 
Хайден-Хілл (США), Кубака (Росія), Рефуджіо, Гуанако 
(Чилі), Хоїл-Понд, Макасса (Канада), Бланкет (Зімбабве) 

34,2 

  
Виділяються групи країн експортерів золота (ПАР, Австралія, Кана-

да, Перу, Чилі, Папуа-Нова Гвінея, Росія, Бразилія, Гана, Філіппіни, Уз-
бекистан, Зімбабве, Колумбія, Венесуела, Болівія та ін.) та імпортерів 
(Індія, Японія, Туреччина, Тайвань, Індонезія, Малайзія, Єгипет, Пів-
денна Корея, Таїланд, Пакистан, ОАЕ та ін.).  

У США золото видобувають на 50 корінних, 10–15 великих і чис-
ленних дрібних розсипних родовищах. Провідне місце за видобутком 
золота займає штат Невада (біля 82 % видобутку). У 2006 р. у США 

було видобуто 260 т золота (табл. 5), сумарна продукція оцінювалась у 
5,1 млрд $. Разом із Австралією США займає друге місце у світі після 
ПАР по видобутку золота. Золото використовується для виготовлення 
ювелірних і художніх виробів (84 %), в електроніці (6 %), медицині та 
ін. (10 %).  Імпорт золота здійснюється з Канади (41 %), Перу (29 %), 
Колумбії (8 %), Бразилії (7 %) та ін. (15 %). Найважливіші родовища 
золота США наведені в табл. 6.  
 

Таблиця 5 

Золотодобувна промисловість США, т [ 143] 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Видобуток 298 277 258 256 260 

Refinery: Primary  
Secondary  

196 
78 

194 
89 

222 
92 

163 
76 

180 
80 

Імпорт 217 249 283 341 285 

Експорт 257 352 257 324 340 

Consumption 163 183 185 183 185 

Stocks 8,140 8,140 8,140 8,140 8,140 

Вартість, дол./унцію 311 365 411 446 610 

 
Таблиця 6. 

Видобуток золота на найважливіших родовищах США, т (2005 р.)  
[142] 

Родовище Власники 
Ви-

добу-
ток 

Родовище Власники Ви-
добу-
ток 

Бетс-Пост Barrick Gold  47,1 Голден-Санлайт  Placer Dome 2,5 

Східна Невада Newmont   43,5 Балд-Маунтин    2,5 

Кортез Placer Dome 28,1 Грінз-Крик  Kennecott  2,3 

Смоккі-Валлі Kinross Gold 23,3 Кер-Рошестер  Coeur d'Alene  2,2 

Мейкл Barrick Gold 15,8 Кеттл-Рівер  Kinross Gold 2,1 
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Бінгам-Каньон Kennecott  12,5 Ворф Wharf  1,9 

Лон-Три Newmont  10,6 Муль-Каньон  Newmont  1,5 

Крессон 
Cripple Creek & 
Victor Gold  

10,3 Монтана-Тунелз  Apollo Gold  1,4 

Форт-Нокс  Kinross Gold 10,2 Дентон-Роувайд  Kennecott  1,1 

Twin Creeks  Newmont  8,3 Флорида-Каньон  Jipangu  0,9 

Туркуаз-Ридж  Placer Dome  6,5 Голден-Вондер  LKA Intern.  0,8 

Джеррит-
Каньон  

Queenstake  
6,4 Мескит  Western 

Goldfields 
0,8 

Мериголд Glamis Gold 6,4 Стандарт  Jipangu  0,7 

Мідас  Newmont  5,2 Барней-Каньон Kennecott  0,5 

Робинсон  Quadra  2,5 Бріггз  Canyon  0,3 

 
Золото є найважливішим елементом світової фінансової системи. 

Зараз світові банківські резерви золота оцінюють в 32 тис. т. У 1792 р. 

у США 1 унція золота коштувала 19,3 $, у 1834 р. – 20,67 $, у 1934 р. – 
35 $. У 1944 р. була прийнята Бреттон-Вудська угода, уведений золо-
тодевізний стандарт, заснований на золоті і двох валютах – доларі 
США і фунті стерлінгів Великої Британії. У 1971 р. вартість золота зро-
сла до 38 $ за унцію, в 1973 – до 42,22 $. У 1971 р. була скасована 
прив'язка долара до золота, у 1976 р. була створена так звана ямайсь-
ка валютна система плаваючих курсів, що означало, що золото перес-
тало бути валютою взагалі, а долар перетворився на резервну валюту. 

У 1974 р. ціна на золото виросла до 195 $ за унцію, у 1978 – до 200 
$, на початку 1980 р. – 850 $, після чого вона почала поступово пада-
ти, наприкінці 1987 р. складала близько 500 $ за унцію, а в 1996–

1999 рр. знизилася з 420 до 260 $ за унцію. З початку нинішнього 
сторіччя почався ріст ціни на золото, у 2006 р. вона досягла 620 $, а в 
січні 2007 р. – 900 $ за унцію.  

Запаси золота в державному резерві Росії в березні 2006 р. склали 
386,6 т [149]. 

В останнє 10-річчя  ХХ ст. видобуток, попит і світове постачання 
золота постійно підвищувалися, незважаючи на стабільне (з середини 
90-х років) падіння його вартості (табл. 7). Остання обставина приве-

ла золотодобувну галузь світу у 1999–2000 рр. на межу кризи, коли 
ціна золота впала до найнижчої відмітки за останні 10–15 р. – 250–
260 дол./унц., в результаті чого вже на початку 1999 р. світовий по-
пит на золото в порівнянні з тим же періодом 1998 р. знизився на 10 
% (до 1907 т), а постачання – на 16 % (до 1781 т), хоча видобуток зо-
лота збільшився на 1 % (до 1230 т). Така економічна ситуація призве-
ла до часткового “вимивання” із золотодобувного сектора відсталих 
підприємств, зокрема у 1997 р. закрилося 73 підприємства з низькою 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð·Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ:GoldNuggetUSGOV.jpg
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рентабельністю (загальною продуктивністю 103 т/р), у 1998 – I пів-
річчі 1999 р. – 59 (130). Однак, за той же період введено до експлуа-
тації 78 нових високорентабельних підприємств (89 т/р).              

 
Таблиця 7                                                                                                                                               

Попит та пропозиція золота, тон 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Пропозиція, у т.ч.: 

видобуток 

 інше 

3087 
2140 
947 

3120 
2168 
953 

3589 
2251 
1338 

3563 
2309 
1255 

3357 
2278 
1079 

3634 
2269 
1365 

3477 
2347 
1130 

4025 
2402 
1624 

4123 
2555 
1568 

Попит, у т.ч.: 

виробництво 

інше 

3087 
2646 
936 

3120 
2822 
808 

3589 
3157 
1072 

3563 
3004 
1046 

3357 
3074 
747 

3634 
3266 
867 

3477 
3290 
670 

4025 
3750 
806 

4123 
3709 
414 

Вартість, $/унц. 384 362 330 360 384 384 387 331 294 

 
Однак, з другої половини 2002 р. ціна на золото почала поступово, 

а з другої половини 2005 р. різко зростати, і у 2006-2007 рр. майже 
стабільно ціна на золото трималася на позначках вище 600 дол./унц. 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка цін на золото за період 1998–2007 рр. 
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ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОЛОТА 
 
Формування родовищ золота – аномальне, хоча й природне явище, 

зумовлене незвичним поєднанням сприятливих геологічних умов і 
унікальністю геохімічних особливостей золота. Останні детально розг-
лянуті в роботах І.Я.Некрасова [63], В.О.Буряка і Ю.І.Бакуліна [13], 
В.О.Буряка [12] і багатьох інших дослідників.  

Золото – 79-й елемент періодичної системи Менделєєва з атомною 
масою 196,97, має велику щільність, високу стійкість до впливу агре-
сивних середовищ, високі електро- і теплопровідність, винятково ви-
соку відбивну здатність. Золото ковке: з 1 г металу можна отримати 
найтоншу пластину площею 27 м2 чи витягнути дріт довжиною 300 

м. Воно утворює сплави з різними металами – Cu, Pt, Ag, Bi, Cr, Ni, 
Co, Al, Zn, Sn, багато з яких мають каталітичні властивості. Золото 
технологічно, воно добре паяється і зварюється під тиском, з нього 
можна виготовити матеріали для покриття металів, кераміки, синте-
тичних поверхонь. Ці властивості обумовлюють широке застосування 
золота в ювелірній справі, електронній, ракетно-космічній промисло-
вості, стоматології і таке інше. Але в першу чергу цінність золота ви-
значається його роллю грошового еквівалента, що обумовлює стабіль-
ність національних валют. 

Золото відноситься до розсіяних хімічних елементів, його середній 
вміст у гірських породах земної кори (кларк за О.П. Виноградовим) 
складає 4,5 мг/т. Підвищені концентрації золота в мантійних породах 
базальтового ряду свідчать про його надходження з підкорових обо-
лонок Землі. Проте, золото не утворює промислових власне магматич-
них родовищ. Воно, на думку Н.В.Петровської (1973), відокремлюєть-
ся в рухливих постмагматичних продуктах інтрузивного і вулкано-
генного типів у вигляді тіосульфатних і хлоридних комплексних спо-
лук у водяних розчинах, що формують різноманітні гідротермальні 
родовища. В екзогенних умовах золото, звільняючись від асоційова-
них з ним сульфідів і інших мінералів, утворює вторинні поклади в 

корах вивітрювання і розсипах. У природних умовах золото зустріча-
ється головним чином у самородному вигляді. Воно не буває хімічно 
чистим, може вміщувати до 40 металів-домішок, серед яких головні – 
Ag, Cu, Fe, Pb, Bi, Sb, Hg і метали платинової групи (Pt, Pd, Ru, Rh, Os, 
Yr). Якість золота оцінюється його пробою – вмістом хімічно чистого 
металу в 1000 одиницях об'єму природного матеріалу. Високопробне 
золото має пробу понад 900, низькопробне – менш 700. За розміром 
природні виділення золота поділяються на дисперсні (менш 10 мкм), 
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дрібні (до 0,1 мм), середні (до 1 мм), великі (до 5 мм) і самородки (більш 
5 мм чи 10 г). 

Крім самородного золота відомі понад 20 золотовмісних мінералів:  
 інтерметалічні сполуки: електрум – Au(Ag), кюстеліт – Ag(Au), аурікуп-

рид – Au2Cu3, тетрааурикуприд – CuAu, родит – Au(Pt, Rh, Yr, Pd), ауро-
стібіт – AuSb2, богдановіт – (Cu, Fe) (Au, Te, Pb)3, анюїт  – Au (Pb, Sb2), 
звягінцевіт – (Pd, pt, Au)3 (Pb, Sn), безсмертновіт  – Au4Cu (Te, Pb), маль-
доніт – Au2Bi, монтбреїт – (Au, Sb)2 (Te, Bi)3;  

 сполуки з ртуттю: амальгама золота – Au2Hg3, вейсганіт – (Au, Ag)3Hg2;  

 телуриди: калаверит – AuTe2, сільваніт – (Au, Ag) Te4, кренерит – (Au, 
Ag) Te2, петцит – Ag3AuTe2, білібінськіт – Au3Cu2PbTe2, мутманіт – (Ag, 
Au)Te, костовіт – CuAuTe4;  

 селеніди: фішесерит – Ag3AuSe2; 

 окисли: ауроантимонат – AuSbO3;  

 сульфіди: нагіагіт – Pb5AuSbTe3S6, петровськаїт – AgAuS, ітенбогардіт – 
Ag3AuS2, крідлеіт – Ag2Au3TeSb10S10, пенженіт – (Ag, Cu)4Au (S, Se)4 та ін.  

Крім того, золото часто міститься в сульфідах (піриті, арсенопіриті, 
бляклих рудах та ін.), концентрати яких є його важливим джерелом. 

Найяскравішою геохімічною особливістю золота є його “космополі-
тизм” – “наскрізне”, майже повсюдне, у тих чи інших кількостях, по-
ширення в родовищах різного формаційного типу. Потенційна золо-
тоносність встановлена практично у всіх глобальних структурах Зем-
лі, золоторудні родовища формувалися на всьому протязі її геологічної 
історії. Однак, інтенсивність золоторудної мінералізації не однакова 
для різних геологічних епох і структур. Найбільші родовища золота 
розташовані на ранньодокембрійських щитах і платформах, а також 
у межах фанерозойських (переважно мезокайнозойських) складчас-
тих поясів, що відповідає двом найважливішим продуктивним золо-
торудним епохам.  

Золото, разом з міддю і сріблом входить до складу IВ підгрупи Пе-
ріодичної системи Менделєєва, його порядковий номер 79, атомна 
маса 196,967. Відомий лише один стабільний ізотоп золота – 197Au, 
період напіврозпаду інших складає від 1 хвилини (масові числа 177-
183) до 183 днів (масове число 195). Атомний радіус золота, як і сріб-

ла, 1,4 ангстрема, що обумовлює їхню тісну спорідненість. Ця величи-
на близька також радіусам інших металів групи В, що тісно асоцію-
ють із золотом, а також Al, Nb, Si, W, Pd, Pt що пояснює, зокрема, со-
рбцію золота глинами (високий вміст Al), наявність твердих розчинів 
чи евтектичної суміші золота з кремнієм, платиноїдами тощо.  

Золото має великі розміри атомів, де зовнішні електрони віддалені 
від ядра (причому в зовнішньому шарі міститься тільки один елект-
рон), є вільні електрони і позитивні іони. Це обумовлює “шляхетність” 
і відносно слабку реакційну здатність золота, його яскраво виражені 
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металеві властивості – високу тепло- і електропровідність, ковкість, 
пластичність, яскравий металевий блиск, непрозорість й ін. Вважа-
ється, що золото не реагує з киснем, вуглецем, азотом, воднем, сіркою 
та ін. Безумовно, у порівнянні з іншими елементами золото набагато 
стійкіше, однак, як відзначає ряд дослідників (В.И.Вернадский, 1959; 
В.А.Буряк, 2003 та ін.), у геологічному середовищі, з огляду на значну 
тривалість процесів і різноманіття факторів, що впливають на його 
поведінку, золото може переноситися природними водяними розчи-
нами, вступати в хімічні реакції та утворювати сполуки з багатьма 
хімічними елементами.     

 Таким чином, золото не слід розглядати як суто “інертний” метал. 
Воно має здатність утворювати тверді розчини і сполуки з багатьма 

елементами (Cu, Ag, Ni, Pd і ін.), зокрема, взаємодіє з усіма лужними 
металами з утворенням ауридів, а з кремнієм здатне утворювати ев-
тектичні суміші (тому родовища золота часто пов'язані з кварцовими 
жилами і зонами силіцифікації). Нерідко спостерігається парагенети-
чна асоціація золота з W, Os, Pt та ін. (чим пояснюється наявність 
комплексних родовищ, наприклад, золотовмісні родовища вольфраму 
Примор'я Восток-I, Непомітне, Порожисте), Сорг. (що є передумовою 
підвищеної золотоносності чорносланцевих товщ). Золото має високу 
леткість, особливо в сполуках з Hg, As, Cl, S, Tl, органічною речови-
ною, що сприяє його міграційним властивостям, особливо за умовами 
високотемпературних процесів контактового метаморфізму й ультра-
метаморфізму. 

У групі металів атом Au має найвищу спорідненість з електроном, 
найбільш неохоче його віддає, що обумовлює низьку здатність атомів 
Au до окислення (віддачі електронів) і, навпаки, високу – до віднов-
лення (приєднанню електронів) і випадання у вигляді самородного 
металу. Це обумовлено особливостями ядерно-фізичних властивостей 
золота, а саме стійкістю внутрішнього 18-електронного шару і відно-
сною близькістю до ядра зовнішнього шару, що складається з одного 
електрону. Це визначає високий іонізаційний потенціал золота (най-
менша кількість енергії, необхідної для вилучення електрону від віль-

ного газового атома в його нижчому енергетичному стані), який сягає 
9,22 в, у той час, як у срібла він дорівнює 7,5 в, міді – 7,72 в, калію – 
4,32 в і так далі. Тому золото дуже стійке до окислювачів, тобто праг-
не не віддавати, а запозичати електрони від інших елементів. Віднов-
никами можуть бути H, Сорг., Fe, Al, лужні і лужноземельні метали, 
гель Si, гідроксиди Fe, Mn і ін.  

Енергетичні властивості елементів визначаються також такою ве-
личиною, як спорідненістю до електрону (кількість енергії, яка виді-
ляється при приєднанні електрону до нейтрального газового атома), 
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за яким золото наближається до таких елементів, як S, Te, Se, Pt, Ir, I, 
з якими воно нерідко утворює стійкі сполуки, сплави, інтерметаліди, 
телуриди і селеніди.  

Згідно з особливостями золота як хімічного елемента, у природних 
умовах воно одним з останніх випадає з розчинів, завершує процес 
кристалізації рудних мінералів, легко мігрує. Тому ранні мінеральні 
асоціації зазвичай слабко золотоносні, а природні сполуки золота, як 
правило, характеризуються низькими ізобарно-ізотермічними потен-
ціалами. Однак, електрокінетичні і сорбційні фактори, а саме підви-
щена здатність сульфідів осаджувати іони золота з розчинів і накопи-
чувати їх у своїх кристалічних ґратах, часто обумовлюють можливість 
відкладення раннього тонкодисперсного золота, що концентрується в 

піриті, арсенопіриті, халькопіриті, піротині та інших сульфідах. 
Золото є чутливим до суміші реагентів і комплексних сполук. Так, 

воно інертне до впливу кислот (наприклад, азотної, соляної), однак 
розчиняється в їх суміші (царська горілка); у звичайних умовах не 
взаємодіє з хлором, однак взаємодіє з хлорною водою і вологим хло-
ром навіть при кімнатній температурі.  

Висока міграційна здатність золота обумовлює його схильність до 
розчинення, перевідкладання і регенерації під впливом накладених 
процесів (магматичних, гідротермально-метасоматичних, метаморфі-
чних та ін.), що пояснює поліетапність формування золоторудних ро-
довищ, що нерідко відзначається.  

Золото займає останнє місце в ряду стандартних електронних по-
тенціалів металів, що віддзеркалює їхню активність у водяному сере-
довищі, у якому відбудовна активність зменшується.  

 
Li - K - Rb - Cs - Ca - Na - Mg - Al - Mn - Zn - Cr - Fe - Cd - Co - Ni - 

Sn - Pb - H - Cu - Hg - Ag – Au 
 
Тобто золото у водному середовищі легко відновлюється усіма більш 

активними в цьому відношенні металами і неметалами, а також спо-
луками сірчанокислого заліза, двоокису марганцю, органічними спо-

луками, гірськими породами і мінералами (магнетит, сульфіди, гема-
тит, гель кремнезему, глинисті породи і мінерали) та ін. Положення в 
окислювально-відновному ряді обумовлює (за інших рівних умов) і 
порядок випадання елемента з розчинів, у зв'язку з чим золото часто 
випадає одним з останніх. Однак, у конкретній геологічній обстановці 
цей порядок може порушуватися під впливом різних факторів (кон-
центрація елементів у розчинах, термодинаміка процесів та ін.), чому 
мінерали срібла і ртуті в приповерхневих родовищах часто кристалі-
зуються останніми, або разом із золотом.  
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Золото – активний комплексоутворювач, гарно поляризується, має 
схильність утворювати колоїдні розчини, особливо в приповерхневих 
родовищах малосульфідної золотокварцевої формації. Найважливіши-
ми є хлоридні, гідрооксохлоридні, бромідні, йоідні, фторидні, сульфід-
ні, гідросульфідні, цианідні, золотоорганічні, сірчано-арсенідні та інші 
сполуки золота.    

В атомарному стані золото здатне вступати в реакцію з вуглецеви-
ми сполуками, утворювати складні вуглецеві комплекси, що пояснює 
його підвищені концентрації в чорносланцевих і інших вуглецевих 
товщах, зокрема, генезис родовищ Карлін-типу. Золото концентруєть-
ся як в органічній речовині таких товщ, так і в діагенетичному піриті 
або аутигенних фосфатах. Роль сорбенту може грати і вуглецева ре-

човина неорганічного (магматичного чи метаморфічного) походжен-
ня, наприклад, графіт, керит, бензольні смоли, асфальтогенові кисло-
ти, що відновлюють золото, яке мігрує в гідротермальних розчинах.  

Золото, як елемент, характеризується винятковим різноманіттям 
геохімічних властивостей і одночасно є сидерофільним, халькофіль-
ним і літофильним елементом. Воно також яскраво виявляє біофільні, 
галогенофільні, гідрофільні, атмофільні та інші властивості. Це обумо-
влює розмаїття як процесів, що призводять до формування родовищ 
золота, так і генетичних типів останніх. 

Халькофільні властивості забезпечують спорідненість Au з різни-
ми сульфідами (пірит, арсенопірит, халькопірит, бляклі руди, галеніт, 
тетрадиміт, сфалерит, антимоніт, буланжерит та ін.). Однак, цей зв'я-
зок далеко не однозначний. У золотосульфідних родовищах між ними 
існує пряма позитивна залежність при вмісті сульфідів до 20 %, у зо-
лотокварцевих – до 0,5–5 %, а при більшій кількості сульфідів вміст 
Au починає зменшуватися. Цю обставину необхідно враховувати при 
проведенні пошуків родовищ золота. Золото, як правило, тісно асоці-
ює із сульфідами в золотовмісних магматичних родовищах міді і пла-
тиноїдів (Норильське в Красноярському краї, Кондер – в Хабаровсь-
кому), мідно-порфірових родовищах, родовищах олова, міді, заліза, 
молібдену. Однак, у родовищах золотокварцевої формації такий зв'я-

зок завуальований – переважна маса золота знаходиться в самород-
ному виді в кварцовій речовині, хоча присутність золотоносних суль-
фідів є обов'язковою (що служить надійною пошуковою ознакою – 
старателі добре знають, що наявність арсенопіриту, піриту й інших 
сульфідів свідчить про потенційну золотоносність кварцових жил).  

Це вказує на тісний геохімічний зв'язок золота із сіркою, хоча їхні 
взаємини суперечливі: золото тісно пов'язане із сіркою в її сполуках з 
іншими металами (сульфіди), однак відсутнє у родовищах самородної 
сірки. Імовірно, роль сірки постає головним чином у формуванні зо-
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лотоносних сульфідів і утворенні сірчаних сполук золота, що обумов-
лює можливість розчинення, переносу і концентрації золота в різних 
геологічних процесах: осадконакопиченні, діагенезі, метаморфізмі, 
метасоматозі та інше. У цьому випадку, мабуть, вирішальним факто-
ром є режим сірки і кисню, що обумовлюють кристалофізичні влас-
тивості сульфідів.  

Зазвичай при формуванні золотосульфідних родовищ виділяється дві 
генерації золота – рання, пов'язана із сульфідами першої генерації, де золо-
то знаходиться в тонкодисперсній формі (“уперте”, важко вилучається), і 
пізня – у самородній формі, пов'язана з кварцом (легко вилучається).  

Сидерофільні властивості зумовлюють підвищений вміст золота в 
темнобарвних мінералах і породах, збагачених залізом (базити й ульт-

рабазити, включаючи офіолітові комплекси, діорити, залізисті квар-
цити, яшми та ін.). Саме тому родовища в залізистих кварцитах (зо-
лото-джеспілітова формація) набувають останнім часом усе більш ва-
жливу роль (Морру-Велью і Пасажем у Бразилії, Вубачикві і Вандерер 
у Зімбабве, Гірли і Естерлінг у ПАР та ін.). Зазвичай халькофільні і си-
дерофільні властивості золота проявлені одночасно, для рудоутво-
рення найбільш сприятливими є умови одночасно підвищених вмістів 
заліза і сірки (переважна асоціація золота з такими сульфідами, як 
пірит, арсенопірит, халькопірит, які одночасно вміщують і залізо, і 
сірку), тому золото варто розглядати як “сидерохалькофільний” еле-
мент. У цьому зв'язку наявність відкладів, збагачених залізом і сіркою 
(сульфідоносні осадові і магматичні породи, магнезіально-залізисті 
карбонати, основні й ультраосновні вивержені породи і таке інше) є 
сприятливим літологічним критерієм для формування родовищ золота 

Разом з тим, цей зв'язок також далеко не однозначний, і часто не 
він є визначальним у формуванні родовищ золота – багато родовищ 
пов'язані не з залізовмісними сульфідними покладами, а з кременис-
тими утвореннями – кварцовими жилами, кварцитами, зонами силі-
цифікації, де вміст заліза і сірки незначний, у той час, як багато залі-
зорудних родовищ, а також типові сульфідні (свинцево-цинкові, пі-
рит-піротинові, халькопірит-піритові та ін.) не несуть істотних конце-

нтрацій золота (Курська магнітна аномалія, Кривий Ріг та ін.).  
Літофільні властивості золота проявлені слабкіше і виражені в 

його асоціації з такими літофільними елементами, як Na, K, Mg, Ca, 
Al, Si, W, Mn та ін., з Na і K-Na гранітоїдами; його підвищеному вмісті 
в альбітитах, кварцових жилах і зонах силіцифікації, глинах і бокси-
тах, вольфрамових рудах та ін. Однак, часто цей зв'язок обумовлений 
не стільки хімічними, скільки кристалофізичними і кристалохімічни-
ми властивостями золота і елементів, що асоціюють з ним. У той же 
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час халько- і сидерофільні властивості золота багато в чому стриму-
ють прояв їм літофільних властивостей. 

Біофільні властивості золота виражені в його тісному зв'язку з рі-
зними органічними утвореннями, зокрема, приуроченості його під-
вищених вмістів до чорносланцевих товщ, збагачених Сорг (Мурунтау 
в Узбекистані, Майське на Далекому Сході та ін.). Цей зв'язок у першу 
чергу обумовлений здатністю різних сполук золота легко відновлюва-
тися вуглецем, а також здатністю багатьох живих організмів накопи-
чувати різні метали, у тому числі і золото, що обумовлює його підви-
щений вміст у відповідних стратиграфічних підрозділах. Крім того, 
концентраторами золота можуть бути й утримуючі органіку осадові 
породи, наприклад, біоорганічні мули. Джерелом золота, а також ми-

ш'яку і сірки, що забезпечують його осадження у вигляді золотовміс-
них сульфідів, вважаються підводні гідротерми і матеріал, що надхо-
дить у басейн осадконакопичення в хемогенній і кластогенной формі 
за рахунок розмиву золотовмісних порід області зносу. Як і у випадку 
із сульфідами, найбільш підвищені концентрації золота приурочені до 
відкладів з відносно помірним вмістом Сорг. (до 5–7 %) і зменшуються 
з його подальшим зростанням. Імовірно, саме з цією обставиною по-
в'язана відсутність промислової золотоносності високовуглецевих 
(вище 15–20 %) утворень (вуглисті сланці, вугілля, бітуми, нафта). 

Галогенофільні властивості золота проявлені в його зв'язку з гало-
генідами (Cl, F, Br, I) і утворенні таких комплексних сполук, як хлори-
ди золота (AuCl, AuCl3), хлораурати лужних металів (Na[AuCl4], 
K[AuCl4]), сполук лужно-хлоридно-бікарбонатного і хлоридно-
кремнієвого складу. Тісний зв'язок золота з галогенідами, імовірно, 
пояснюється його гарною розчинністю, зокрема, у хлорних водах, за-
вдяки чому хлор у природних процесах служить одним з основних 
переносників золота. Відомі також сполуки золота з фтором (Au3), 
бромом (AuBr, AuBr2, AuBr3, AuBr4), йодом (Au), хоча вони нестійкі й у 
природних умовах не формують власних мінералів.  

Атмофільні властивості золота проявлені в його високій леткості і 
присутності в гірських породах і мінералах у виді електронейтральних 

самородних часток різних розмірів – від атомарних і мікродисперс-
них до великих самородків.  

Гідрофільні властивості золота виражені в його підвищеній розчин-
ності у воді, особливо в умовах насиченості киснем і галогенідами, у 
зв'язку з чим роль хлоридних і гідросульфідних розчинів у переносі золо-
та дуже важлива. Це характерно як для гіпогенних, так і гіпергенних 
умов, на чому, зокрема, заснований гідрохімічний метод пошуків. Уста-
новлені гідридні і гідросульфідні комплекси золота, його підвищений 
вміст у водяних потоках, у підземних водах золоторудних родовищ.  
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Електрофізичні властивості золота проявлені в його здатності 
утворювати електрозаряджені частки й іони, що впливають на колої-
дальні системи Au, особливо в процесі їх розкристалізації в системах, 
збагачених протилежно зарядженими колоїдальними частками Si. 
Саме ці особливості пояснюють тісний парагенезис Au із прожилково-
жильним кварцом метаколоїдальної текстури, що має вирішальне 
значення для формування приповерхневих родовищ золота (Многове-
ршинне, Агінське на Далекому Сході та ін.) і дуже важливе – для ро-
довищ середніх і значних глибин, де часто фіксуються метаколоїдаль-
ні текстури жильного кварцу (Сухий Лог, Нежданінське та ін. родо-
вища Сибіру). У будь-якому випадку як насиченість породи кварцом, 
так і наявність метаколоїдальних текстур останнього є важливими 

пошуковими ознаками.   
Цими ж властивостями обумовлена важлива роль сорбційних фак-

торів у відкладенні золота, причому проявлені як адсорбція (поверх-
неве поглинання), так і абсорбція (об'ємне). Здатність сульфідів і ін-
ших мінеральних утворень осаджувати Au визначається цілою низ-
кою факторів, найважливішим з яких є ступінь геохімічного спорід-
нення елементів, що складають сульфіди, із золотом. По убутній здат-
ності осаджувати Au можна виділити такий ряд: арсенопірит – пірит 
– тенантит, халькопірит, тетраедрит – піротин – галеніт – сфалерит. 

Склад золота, зокрема, пробність, обумовлений у першу чергу ная-
вністю домішок срібла (з яким золото утворює ізоморфний ряд), зале-
жить від умов утворення, фізико-хімічних і термодинамічних пара-
метрів рудної системи, величини окислювально-відновних факторів, 
глибини формування рудних скупчень, часу рудовідкладання тощо. 
Так, для ранніх стадій розвитку рудоносних систем з високими тем-
пературою і тиском, значною глибиною рудовідкладання, високою 
роллю фторидів і хлоридів, перевагою відновних умов характерно 
утворення високопробного (850–950) золота, у той час, як на кінцевих 
стадіях у порівняно низькотемпературних умовах (400–4500С), на не-
значній глибині, з високою роллю летучих (Cl, F, B, H2, Te, Se), з під-
вищеним окисним потенціалом і таке інше відкладається відносно 

низькопробне золото (750–850).   
Традиційно вважається, що режим кисню не грає значної ролі у 

формуванні родовищ золота. Це пов'язано з тим, що кисень має не-
значну спорідненість (практично нульову) із золотом (а також зі сріб-
лом і платиноїдами), і не має у відношенні його функцій осадження, 
як для більшості інших металів (В.И.Вернадський, С.Г.Бадалов та ін.). 

Однак, існують і інші погляди. Так, на думку В.О.Буряка [12], ре-
жим кисню відіграє вирішальну роль у металогенії золота, що, як ні 
парадоксально, обумовлено найменшою хімічною спорідненістю кис-
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ню і золота. Справа в тім, що кисень (найбільш розповсюджений еле-
мент земної кори) – сильний природний окислювач, а золото – слаб-
кий. Тому в природних процесах при підвищенні окисного потенціалу 
кисень витісняє золото з первісних золотовмісних мінералів з можли-
вим формуванням нових сполук, нових мінералів (але з нижчим вміс-
том золота), родовищ нових генетичних типів. Саме ця обставина і 
пояснює корінні розбіжності металогенії золота раннього докембрію і 
фанерозою, що кардинально відрізняються величиною потенціалу ки-
сню, а також низкою інших чинників; вертикальну зональність золо-
торудних родовищ, зокрема, підвищення пробності золота з глиби-
ною; зворотну залежність кларкових вмістів золота і вмісту кисню в 
різних мінералах і гірських породах та ін.  

Найяскравіше окислювально-відновні процеси, пов'язані з режи-
мом кисню, проявлені в зоні гіпергенезу, де відбуваються істотні пе-
ретворення мінеральної речовини і перерозподіл елементів [18]. Тут 
можуть проявлятися процеси часткового, або повного розчинення мі-
нералів; їх структурна перебудова з частковим виносом компонентів; 
гідратація зі збереженням структури, але виносом компонентів; утво-
рення нових мінералів. Інтенсивність цих процесів, пов'язана з вміс-
том кисню й інших окислювачів у ґрунтових і порових водах, обумов-
лює наявність гіпергенної зональності. Зазвичай розвиваються такі 
зони: 

- дезинтеграцї, де відбувається руйнування, освітлення, озалізнення 
порід, переважає самородне рудне золото з малопотужною корозійною 
оболонкою, що асоціює з гідроксидами заліза і глинами;  

- гідратації і вилуговування, де розчинення і винос компонентів приз-
водить до часткового руйнування мало стійких мінералів, розкладу й 
окислюванню сульфідів, частковому вилуговуванню золота з кварцу і 
сульфідів і його нагромадженню в гіпергенних мінералах (гідроксидах 
заліза і марганцю, частково в глинистих мінералах) формуванню вто-
ринного золота у виді плівок, наростів, глобул; 

- вилуговування і початкового гідролізу, представлена безструктурними гі-
дрослюдисто- і вохристо-каолінітовими глинами, де відбувається повна 
перекристалізація залишкового золота, розвивається новоутворене золо-
то, за рахунок злипання окремих часток відбувається його укрупнення; 

- гідролізу і кінцевого вилуговування, де відбувається утворення гідролі-
зованих силікатів заліза й алюмінію, глинистих мінералів (нонтроніту, 
смектиту, каолініту, галлуазиту), золото цілком вивільняється і перехо-
дить у вторинне золото, що утворює скупчення, плівки, агрегати в 
глинах, зростки з гідроксидами заліза і глинистих мінералів, агрегати 
золота значно укрупнюються. 

   Виходячи з геохімічних особливостей, золото має дуже тісний зв'я-
зок з Ag, Cu, Pt, Fe, Сорг.; тісний – з S, As, Te, Se, Cl, F, Br, I, O, Hg, Tl; 
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помірний – з W, Si, P, U, Sb; слабкий – з Pb, Zn, Mn, Mo, Bi; дуже сла-
бкий – з K, Na, Ba, Mg [13]. Воно асоціює з різними породоутворюю-
чими мінералами: кварцом, кальцитом, серицитом, мусковітом, гра-
фітом, альбітом, халцедоном. Найважливіші рудні мінерали золотих 
родовищ: пірит, арсенопірит, халькопірит, галеніт, сфалерит, шеєліт, 
піротин, магнетит, різні сульфосолі, антимоніт, телуриди, пентландит, 
кубаніт, самородне срібло, герсдорфіт, мілерит, платиноїди, вісмутин, 
молібденіт, кіновар і ін.  

Таким чином, широкий спектр геохімічних властивостей золота 
обумовлює розмаїтість умов його знаходження, міграції і формування 
родовищ за рахунок різних геологічних процесів, у різноманітних гео-
логічних умовах. Його перерозподіл і міграція починаються в процесі 

осадконакопичення, діагенезу і літифікації, продовжується при пода-
льшому метаморфізмі, гранітизації і палінгенезі, активно продовжу-
ються в процесі інтрузивного магматизму, вулканізму і метасоматозу. 
Основними факторами міграції золота є потенціали кисню і сірки, ге-
отектонічні умови і режим мінералоутворення (зокрема, ступінь відк-
ритості системи), геохімічні особливості. Різноманіття геологічних фа-
кторів і властивостей золота обумовлюють різноманіття геолого-
генетичних типів його родовищ, формування яких можливо у всіля-
ких геологічних обстановках.  

Вони ж обумовлюють відмінності золоторудного процесу в часі. 
Виділяється два найважливіших етапи формування золоторудних ро-
довищ: 1) ранньодокембрійський, що відбувався в умовах відносно 
нерозвиненого сіалічного шару земної кори, переваги плюмтектоніч-
них процесів, безпосереднього зв'язку глибинних зон, включаючи ма-
нтійні, з поверхневими частинами кори, в умовах значного дефіциту 
кисню, з формуванням метаморфогенно- і осадово-гідротермальних, 
вулканогенно-гідротермальних родовищ високопробного золота; 2) 
фанерозойський, коли в умовах розвиненого сіалічного шару земної 
кори, переваги плейттектонічних процесів, високого потенціалу кис-
ню формувалися різноманітні плутоногенні, вулканогенні, гідротер-
мально-осадові й інші типи порівняно низькопробного золота, а та-

кож не характерні для раннього докембрію золотовмісні родовища 
грейзенової, скарнової, порфірової й інших формацій.   

Ці властивості одночасно є теоретичною основою виявлення зако-
номірностей розміщення золоторудних родовищ за рахунок різних 
факторів контролю золотого зруденіння. 
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ТИПІЗАЦІЯ І СИСТЕМАТИКА  

ЗОЛОТОРУДНИХ РОДОВИЩ 
 

Існуючі класифікації родовищ золота   
 
Існують численні класифікацій родовищ золота, що ґрунтуються на 

різних  принципах – генетичних, геотектонічних, структурних, геохі-
мічних, мінералогічних, петрографічних, геолого-економічних, за гли-
бинністю, за типом вміщуючих порід і таке інше. Питанням система-
тики і класифікації родовищ золота присвячені численні роботи 

М.Б.Бородаєвської, Г.М.Власова, В.Н.Котляра, М.М.Константинова, 
І.Я.Некрасова, Є.М.Некрасова, Н.В.Петровської, І.С.Рожкова, 
Ю.Г.Сафонова, О.О.Сидорова, Д.О.Тимофеєвського, В.Г.Хоміча, 
С.Д.Шер, Н.О.Шило і багатьох інших. Вони детально розглянуті в по-
передніх роботах [51, 54], де, зокрема, приводяться та аналізуються 
класифікації Н.В.Петровської зі співавторами [67], В.Г.Хоміча та ін. 
[90], М.М.Константинова [36], Г.В.Ручкина, Ю.Н.Дерюгіна  [74], 
Д.А.Тимофеєвського [80], Ю.П.Івенсена і В.І.Левіна [28], Н.О.Шило 
[95], І.Я.Некрасова [63], Є.М.Некрасова [62], Д.І.Гровса зі співавтора-
ми [116], Канадської геологічної служби [112].  

У радянській геологічній літературі зазвичай виділяли три великі 
групи золоторудних формацій [41]:  
- золотовмісні (мідно-порфірова, мідно- і поліметалічно-колчеданна, мід-

но-нікелева сульфідна й ін.);  
- золотоносних розсипів;  
- власне золоторудні, серед яких виділяли формації: 1) докембрійських 

золотоносних конгломератів, 2) золото-кварцову (з формаціями давніх 
щитів і складчастих областей фанерозою), 3) золото-сурм'яну, 4) золото-
сульфідну, 5) золото-срібну.  

Однією з найвідоміших є запропонована Н.В.Петровською зі спів-
авторами [67] класифікація золоторудних родовищ за глибиною фор-

мування: 
- формації малих глибин (до 1–1,5 км), де переважають убого-сульфідні 

руди: Комшток, Голдфілд, Кріппл-Крик (США); Бая-Спріє, Роше-Монтана, 
Секаримб (Румунія); Балейське, Біла Гора (РФ); Конеман (Японія); Тавуа 
(Фіджі); Акупан (Філіппіни) й ін.; 

- формації середніх глибин (1,5–2,5 км) з помірно-сульфідними рудами: 
Березівське, Дарасунське, Лебедине, Лебідське, Тардонське, Синюхінське 
(РФ); Степняцьке (Казахстан); Мазер-Лоуд (США) і ін.; 
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- формації великих глибин (3–6 км і більше) з мало-сульфідними рудами: 
Колар (Індія), Порк’юпайн, Джіант-Йєллоунайф (Канада); Калгурлі, Бендіго 
(Австралія); Ашанті (Гана); Хоумстейк (США); Радянське (РФ) та ін. 

Серед них у свою чергу виділялися різні геохімічні типи руд: золо-
то-залізистий, золото-миш'яковий, золото-поліметалічний, золото-
вісмутовий, золото-срібний, золото-срібло-сурм'яний, золото-срібло-
миш'як-сурм'яний, золото-срібло-свинцево-цинковий, золото-
телуровий, золото-селеновий, а також золото-молібденовий, золото-
вольфрамовий, золото-олов'яно-вольфрамовий, золото-сурм'яний, зо-
лото-ртутно-сурм'яний та ін.  

Класифікація І.С.Рожкова [69] заснована на співвідношенні міне-
ральних типів родовищ з їх геотектонічним положенням і складом ма-
гматичних порід, які, можливо, були джерелами рудних розчинів. Ро-

довища були розділені на дві великі групи: магматичні і післямагма-
тичні. За глибиною формування виділялися родовища приповерхневі 
(глибина формування до 1 км), середніх глибин (1–5 км) і значних 
глибин (5–10 км). Виділялися також моно- і полігенні типи родовищ. 
Рудні формації виділялися частково за мінеральним складом руд (зо-
лото-кварцова, золото-сульфідна, вольфрамітова, шеєлітова та ін.), 
частково – за складом найважливіших рудних елементів (мідно-
молібденова, золото-срібна та ін.), а частково – за складом вміщуючих 
порід (скарнова, міднопорфірова та ін.).  

На мінеральному складі руд заснована класифікація 
Д.А.Тимофеєвського [80], який виділяв формації: золото-силікатну 
(скарнову), золото-карбонатно-сульфідну, золото-сульфідну, золото-
барит-сульфідну (колчеданну), золото-кварц-сульфідну, золото-альбіт-
кварцову і золото-адуляр-халцедоновидно-кварцову.          

Ю.П. Івенсен і В.І. Левін [28] запропонували генетичну класифіка-
цію, де виділені групи родовищ: магматична, скарнова, польовошпа-
тових метасоматитів і грейзенів, гідротермальна (що поділяється на 
плутоногенний і вулканогенний класи), хемогенно-осадова, метамор-
фізовано-осадова і метаморфогенна. Винятком стоять колчеданні ро-
довища, які можуть мати вулканогенно-осадове, гідротермально-

осадове, гідротермально-метасоматичне, гідротермальне і полігенне 
походження.  

Подібна класифікація була запропонована М.А.Шило [95], котрий 
поділяв золоторудні родовища на чотири генетичні групи: метамор-
фогенні, плутоногенні, вулканогенні і вулканогенно-плутогенні, які за 
складом провідних рудних мінералів у свою чергу поділялися на фор-
мації, а також на мінеральні типи.  

Класифікація, запропонована І.Я.Некрасовим [63], має елементи 
ієрархічної систематизації різнорідних ознак золотого зруденіння. Ав-
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тор зробив спробу поєднати в рамках єдиної класифікації такі різні 
підходи, як генетичний, геохімічний і мінералого-геохімічний. Ці 
ознаки послідовно реалізуються на різних рівнях організації рудних 
об’єктів. На вищому рівні за генетичним типом виділено три класи 
родовищ, на другому за геохімічним типом виділяються рудні форма-
ції, а на третьому – мінеральні типи, послідовно підпорядковані оди-
ницям вищого рангу:  
1. Магматогенні: 

1.1. Хром-платиноїдна: 
1.1.1. Хромітовий (Луіс-Мур в ПАР; Олівін в Канаді); 
1.1.2. Титаномагнетитовий (Бушвельд в ПАР; Урал);  

1.2. Мідно-нікелева: 
1.2.1. Піротин-пентландит-халькопіритовий (Седбері в Канаді; Стіллуотер, 

Лінні-Лейк в США; Томсон-Рівер в Австралії); 
1.2.2. Кубаніт-монхукітовий (Моїхук в ПАР; Талнах в РФ); 

1.3. Кремнеземиста: 
1.3.1. Халцедон-каолініт-кварцовий (Колар в Індії; Мазе-Лод в США; Саль-

сінь у Франції; Карлін в США); 
1.3.2. Адуляр-кварцовий (Кріпл-Крик в США, Казахстан); 
1.3.3. Турмалін-кварцовий (Кіркленд в Канаді; Боліден у Швеції; Забай-

калля й Північний Схід РФ); 
1.3.4. Карбонатно-кварцовий (Кейм-Мотор у Зімбабве; Поркьюпайн в Канаді); 
1.3.5. Барит-кварцовий (Мегтен, Раммельсберг в Німеччині); 
1.3.6. Серпентинітовий (Мулдукай в Центральній Азії; Лас-Вільяс на Кубі); 

2. Гідротермальні: 
2.1. Кремнеземисто-залізиста: 

2.1.1. Кварц-уранініт-піритовий (Вітватерсранд в ПАР; Жакобіна в Бразилії); 
2.1.2. Пірит-халькопіритовий (колчеданний) (Маунт-Морган в Австаралії; 

Оутокумпу у Фінляндії; Сан-Домінго в Португалії); 
2.1.3. Арсенопірит-піротиновий (Морру-Велью, Брукуту, Гонго-Соно в Бра-

зилії; Північний Схід РФ); 
2.1.4. Магнетитовий (скарновий) (Тсенксгивен на Філіппінах; Камансі в 

Японії; Кіналелі в Танзанії); 
2.1.5. Кварц-гематитовий (Канелілло, Лос-Мантос-де-Пунітакі в Чилі); 

2.2. Мідно-молібденова: 
2.2.1. Борніт-халькопіритовий (Чукікамата, Кебрада-Бланка в Чилі; Буге-

віль, Ок-Тедді в ПНГ; Намосі на Фіджі); 
2.2.2. Халькопірит-молібденітовий (Робінзон-Майнінг у США; Середня Азія; 

Північний Схід РФ); 
2.3. Рідкіснометальна (олово-вольфрамова): 

2.3.1. Кварц-шеєліт-вольфрамітовий (Лаоциньчжан в КНР; Усан в КНДР; 
Блек-Хілл в США); 

2.3.2. Кварц-каситерит-сульфідний (Бландо-Мабок в Малайзії; Ренінсон-
Белл, Монна в Австралії; Ікуно-Акенобе в Японії); 

2.4. Поліметалічна: 



 

 

 

34 

2.4.1. Галеніт-сфалеритовий (Каптинс-Флат в Австралії; Леце в Югославії; 
Торолага в Румунії); 

2.4.2. Телуридно-полісульфідний (Фалум у Швеції; Сільвер-Стар, Аура, Лед-
віль у США; Джуно-Майн в Австралії; Кочбулах у Середній Азії); 

2.4.3. Джемсоніт-буланжеритовий (Шені у Франції; Північний Схід РФ); 
2.5. Вісмут-миш’якова: 

2.5.1. Арсенопірит-льолінгітовий (Високий Тауер в Австрії; Північний Схід РФ); 
2.5.2. Вісмутин-арсенопіритовий (Джуно-Майн в Австралії; Сальсінь у 

Франції; Північний Схід РФ); 
2.6. Сурм’яна: 

2.6.1. Бертьєрит-антимонітовий (Гравелот, Глоб-Фенікс в Зімбабве; Кара-
кате, Чілка-Кобіка в Болівії; Кастерфілд, Блу-Спек в Австралії; Крас-
на Гора в Чехії); 

2.6.2. Сурма-гудмундитовий (Сейняйокі у Фінляндії; Урал; Північний Схід РФ); 
2.7. Телуридна: 

2.7.1. Телуридний (Рошна-Монтана, Секеримб у Румунії; Голден-Масті в 
Австралії; Кейл у США); 

2.7.2. Селенідно-телуридний (Тсенксгівен, Акунаї на Філіппінах; Кусікіно в 
Японії; Комсток у США); 

2.8. Золото-срібна: 
2.8.1. Кварц-адуляровий (Ватукуола, Маунт-Касі на Філіппінах; Крипл-

Крик, Де-Ламар, Нейшинал у США); 
2.8.2. Кварц-родоніт-родохрозитовий (Комсток, Оатмен в США; Тайолитіта 

у Мексиці; Північний Схід РФ); 
2.9. Золото-ртутна: 

2.9.1. Антимоніт-кіноварний (Ноксвілл у США; Таупо в Новій Зеландії; Ка-
захстан; Далекий Схід і Північний Схід РФ); 

2.9.2. Реальгар-кіноварний (Біскад в Румунії; Окуті в Японії; Стімбот у США); 
3. Метаморфогенні:             

3.1. Залізисто-кремнеземиста: 
3.1.1. Кварц-гематит-магнетитовий (Теннант-Крик в Австралії; Хейлуцзян в КНР); 
3.1.2. Кварц-сидеритовий (Рапозос в Бразилії); 
3.1.3. Кварц-гематит-турмаліновий (Пассажем-ді-Мариана в Бразилії);  

3.2. Вуглецева (чорносланцева): 
3.2.1. Кварц-вуглецево-сульфідний (Кено-Хілл в Канаді; Хоумстейк в США; 

Мурунтау в Середній Азії; Північний Схід РФ); 
3.2.2. Вуглецево-уранінітовий (Джабілука, Рейнджер, Кунгарра в Австралії); 
3.2.3. Вуглецево-фосфатний (Аляска, Тайвань, Марокко, Армориканський 

масив у Франції; Єнісейський кряж, Північний Схід РФ).  

 
В інших класифікаціях використовувалися співвідношення золота, 

срібла, платини, телуру і селену [90]. У будь-якому випадку переважа-
ли геохімічні чи мінералого-геохімічні критерії виділення формацій-
них типів. 
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Так, М.М.Константинов [36] виділяє такі золоторудні формації: 1) 
золото (миш’яковисто)-сульфідну (родовище Карлін у США); 2) золото-
сульфідно-кварцову (Колар в Індії); 3) золото-полісульфідно-кварцову 
(Дарасун у РФ); 4) золото-кварцову (Мазер-Лоуд у США); 5) золото-
телурову (Кріпл-Крик у США); 6) золото-адуляр-кварцову (Акупан на 
Філіппінах); 7) золото-срібло-адуляр-кварцову (Комшток у США); 8) зо-
лото-залізисто-кварцитову (Вубачікве в Зімбабве); 9) золотоносних 
конгломератів (Вітватерсранд у ПАР). Крім того виділяються форма-
ції, де золото є супутнім елементом (мідно-порфірова).  

На інших принципах побудована класифікація ендогенних родо-
вищ золота, яка була запропонована Е.М.Некрасовим на основі аналі-
зу численних золоторудних родовищ світу [62]. Він виділяє такі типи і 

види ендогенних родовищ золота: 
1. Поверхневі і малоглибинні родовища, просторово пов’язані з вул-

кано-тектонічними спорудами: 
1.1. У вулкано-тектонічних кальдерах і западинах: Кріппл-Крик, Сільвер-

тон-Телурід (США), Пуебло-В’єхо (Домініканська республіка); 
1.2. Родовища у вулкано-тектонічних спорудах позитивного типу: Багіо 

(Філіппіни), Ель-Оро, Гуанахуата (Мексіка), Уайхі (Нова Зеландія), 
Комшток (США, Невада); 

2. Родовища у крихких геологічних утвореннях: 
2.1. У штоках: Керкленд-Лейк, Сігма-Ламак, Бралорн-Пайонір, Хемфло, 

Престон, Малартік, Голдфілдз (Канада), Біндура (Зімбабве); 
2.2. Приурочені до дайок: Морнінг-Стар, Гріффітс (Австралія), Мессен-

джер (США, Монтана), Аляска-Тредвелл (Канада, Джуно); 
2.3.  В силах: Сан-Антоніо (Канада, Манітоба), Опеміска (Канада, Квебек); 
2.4. В горизонтах кварцитів: Пікл-Кроу, Сентрал-Патриція, Лупен (Кана-

да), Вубачикве, Коннемара (Зімбабве); 
3. Родовища в зеленокам’яних породах: 

3.1. Із січними рудними тілами: Холлінгер, Мак-Інтайр, Керр-Едісон, Йє-
ллоунайф (Канада), Калгурлі, Уілуна, Норсман (Австралія); 

3.2. Із січними та згідними рудними тілами: Доум (Канада), Морру-Велью 
(Бразилія), Кейм-Мотор (Зімбаве), Колар (Індія); 

3.3. Пластові: Хемло, Буффало-Анкерит (Канада);  
4. Родовища у складках вулкано-сланцевих і піщано-сланцевих порід: 

4.1. Представлені січними плитоподібними жилами: Ашанті, Престеа (Га-
на), Мазер-Лоуд, Карсон-Хілл (США), Дейлсфорд, Аппе-Хантер (Авст-
ралія), Салсінь (Франція); 

4.2. Представлені сполученням жил, прожилків, зон штокверкового і про-
жилкового зруденіння: Леча-Дембі (Ефіопія), Пеймор-Брулен (Канада), 
Аляска-Джуно (США, Аляска); 

4.3. Вкраплених руд: Хоумстейк (США), Теннант-Крик, Кобар, Телфер (Австралія); 
5. Родовища промислово-другорядних типів: 

5.1. Скарнові: Нікель-Плейт (Канада), Тсенксгівен (Філіппіни); 
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5.2. В зонах деформованих екзо- та ендоконтактів гранітоїдних та грані-
тогнейсових масивів: Грасс-Валлі, Невада-Сіті (США, Невада), Се-
нтрал-Сіті, Айдахо-Спрингз (США, Колорадо), Маунт-Морган (Австра-
лія), Глоб-Фенікс (Зімбабве);  

5.3. В зеленокам’яно-змінених теригенно-вулканогенних породах протерозойсь-
ких і фанерозойських складчастих систем: Полярис-Такю (Канада, Британ-
ська Колумбія), Забодала (Сенегал), Голден-Плато (Австралія);  

5.4. В глибокометаморфізованих породах: Шені, Шателе (Франція), Квань-
ян (Південна Корея), Лупа (Танзанія); 

5.5. У вуглецевих карбонатних і теригенно-(вулканогенно)-карбонатних 
товщах (Карлін-тип): Карлін, Релайф-Каньон, Гетчелл, Джеррит-
Каньон (США, Невада);     

5.6. З рудними тілами сідловидної форми: Балларат-Бендіго (Австралія), 
Керолін (Канада, Британська Колумбія), Дефферін, Міллер-Лейк, Хар-
ріган-Кав, Карібу (Нова Шотландія). 

Оригінальна класифікація була запропонована В.О.Буряком і 
Ю.І.Бакуліним [13], що за генетичним принципом розділили родови-
ща золота на:  
1. Осадові: 

1.1. Власне осадові (Вітватерсранд); 
1.2. Гідротермально- і ексгаляційно-осадові, представлені формаці-

ями: залізистих кварцитів сульфідної і сульфідно-карбонатної 
фацій (Вубачикве в Зімбабве, палеозойське родовище Целль-
Ам-Циллер в Альпах); вуглецевих сланців (Майське і Сухий Лог 
в РФ, Кумтор у Киргизії, Бобриківське в Україні, Калгурлі в Ав-
стралії); вуглецевих конгломератів (Вітватерсранд); вуглецево-
карбонатних відкладів полісульфідних фацій (Олімпіадинське, 
Тас-Юрах, Куранах в РФ, Карлін в США); 

2. Катагенні (золотоносні кварцові, кварц-карбонатні, кварц-
альбітові жили Аллах-Юньської структури);  

3. Вулканогенні: 
3.1. Вулканогенно-осадові, представлені формаціями: стратиформ-

ною золото-піритовою і золото-поліметалічною в осадово-
вулканогенних комплексах з високим вмістом сульфідів (Хікс-
бор на Філіппінах, Копперхед в Зімбабве, Мургул в Туреччині, 

Бор у Югославії); прожилково-вкраплені в вуглецево-
теригенних товщах з низьким вмістом сульфідів (Кумтор в Кир-
гизії, Бакирчик в Казахстані, Маломір в Приамур'ї);  

3.2. Власне вулканогенні (вулканогенно-гідротермальні) (Нонінське, 
Біла Гора, Кубака в РФ); 

4. Магматогенні: 
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4.1. Магматичні (плутоно-магматичні), пов'язані з розшарованими 
інтрузіями гіпербазитів (Норильське, Кондерське в РФ, Гриква-
ленд в ПАР); 

4.2. Плутоногенно-гідротермальні (Кочкарське і Березівське на Ура-
лі, Дарасунське в Забайкаллі, Васильківське в Казахстані); 

4.3. Скарнові (Синюхинське, Лебединське, Ольжинське, Наталь-
їнське на Алтаї, Акташ, Торор, Рабінджанське в Середній Азії, 
Елхорн, Спрингс-Хілл, Оурей в США, Суан, Холтан в КНДР);  

5. Метаморфогенні: 
5.1. Метаморфізовані (Калгурлі, Коперхед в Австралії, Злата Гора в 

Чехії, Олімпіадинське, Ельдорадо в Єнісейському кряжі, Кочкар-
ське на Уралі); 

5.2. Метаморфогенно-гідротермальні (Колар в Індії, Сухий Лог, Май-
ське, Маломір, Вернинське, Голець Найвищий в РФ); 

6. Складного генезису: 
6.1. Вулканогенно-плутоногенні (Многовершинне в Приамур'ї); 
6.2. Метаморфогенно-плутоногенні (Агніє-Афанасіївське, Нежданін-

ське, Шкільне на Далекому Сході); 
6.3. Полігенні (Хемло в Канаді та інші родовища докембрійських 

ЗКП, Мурунтау в Узбекистані, Вейшань в Китаї). 
 
Найбільш типовими для російськомовної наукової літератури є 

класифікації, засновані на формаційній ознаці, наприклад, та, що за-
пропонували М.М.Константинов зі співавторами [37]: 

 Золото-(миш’яковисто)-сульфідна; 

 Золото-кварцова; 

 Золото-полісульфідно-кварцова; 

 Золото-срібна; 

 Золото-сульфідно-кварцова; 

 Золото-залізисто-кварцитова; 

 Золото-уранова 
 
За формаційним типом можуть виділятися й інші формації, на-

приклад, золото-кварцова, золото-сульфідна, золото-сульфідно-
кварцова, золото-алюмосилікатна, золото-халцедон-кварцова, золото-
сульфідно-халцедон-кварцова, золото-карбонат-сульфідна, золото-
баритова, золото-барит-сульфідна. За основу поділу можуть бути 
прийнятий і мінеральний тип руд, наприклад, безсульфідніий, піри-
товий, пірит-піротиновий, халькопіритовий, сфалерит-галенітовий, 
магнетитовий, пірит-гематитовий, поліметалічно-телуридний, вісмут-
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телуридний, вісмут-сульфідний, поліметалічно-сульфосольно-
телуридний та ін. 

В англомовній геологічній літературі переважає інший підхід до 
типізації золоторудних родовищ. Так, у монографії за редакцією 
Р.П.Фостера [116] виділяються й описуються наступні геолого-
економічні типи родовищ золота: 
1. Архейські жильні, переважно пов'язані з ЗКП (Голден-Майл, Калгурлі, 

Гвалія, Леонора, Марароа-Краун, Норсмен, Маунтин-Шарлотт в Австралії; 
Холлінгер, Тіммінс, Керр-Еддісон, Лардер-Лейк, Сігма, Вал-д'Ор, Хемло, 
Йєллоунайф у Канаді; Кейм-Мотор, Кадома, Фенікс, Квекве, Дальній у Зі-
мбабве, Колар в Індії й ін.), подальший їх підрозділ йде за типом вміщую-
чих порід (в амфіболітах, в основних вулканітах, в інтрузіях та ін.); 

2. Палеорозсипні, пов'язані з давніми докембрійськими конгломератами 
(Вітватерсранд у ПАР; Тарква в Гані; Жакобіна і Моеда в Бразилії та ін.); 

3. Фанерозойських активних континентальних окраїн, які підрозді-
ляються на ряд підтипів; 
3.1. Епітермальні у вулканічних терейнах (Хішікарі в Японії; Келіан в Ін-

донезії; Ладолам у Папуа Новій Гвінеї (ПНГ) та ін.), за типом мінера-
лізації серед них можна виділити високотемпературні жильні, розсі-
яні, пов'язані з брекчіями і порфірові;  

3.2. Пов'язані з інтрузивною діяльністю, серед яких виділяються: 
- порфірові (Лепанто, Санто-Томас, Дізон на Філіппінах; Ок-Тедді в 

ПНГ; Сулліван у Неваді; Марті  в Чилі; Янг-Девідсон у Канаді; Боддін-
гтон в Австралії); 

- іншого типу, локалізовані в інтрузіях (Зортман-Ландускі в Монтані, 
Салав в Іспанії; Жилт-Едж в Дакоті; Корі-Коло в Болівії); 

- скарнові (Фортитюд, Мак-Кой у Неваді;  Нікель-Плейт у Канаді; Ред-Дом 
в Австралії; Танксгівінг на Філіппінах; Суан у КНДР; Навахаб у Намібії); 

- не-скарнові в карбонатних породах екзоконтактів інтрузій (Барней-
Каньон у Юті; Фоллі-Рідж у Дакоті; Стар-Пойнтер, Кав у Неваді; Кет-
за-Рівер у Канаді; Тай-Парі в Малайзії; Пурісіма в Перу); 

- штокверки, розсіяна мінералізація і тіла заміщення в не-карбонатних 
породах екзоконтактів інтрузій (Поргера в ПНГ; Біл у Монтані; Муру-
нтау в Узбекистані; Андаколло в Чилі; Кеснел-Рівер у Канаді; Маунт-
Морган в Австралії); 

- у вулканічних брекчіях екзоконтактів інтрузій (Монтана-Туннельз, Го-
лден-Санлайт у Монтані; Коллосеум у Каліфорнії; Ортіз у Нью Мекси-
ко, Кідстон, Маунт-Лейсон в Австралії; Чадбурн у Канаді); 

- жили в ендо- і екзоконтактах інтрузій (Чартерз-Тауерз в Австралії; Тіуї 
в Марокко; Лос-Мантос-де-Пунітагу в Чилі; Сеговія в Колумбії; Жао-І в 
Китаї; Массара, Паракаль на Філіппінах); можуть бути розділені на 
масивні мезотермальні і крустифікаційні епітермальні жили; 

3.3. Карлін типу. 

Класифікація Канадської геологічної служби заснована на генетич-
ному принципі і передбачає виділення наступних типів родовищ, які 
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відрізняються також за структурними умовами і глибиною форму-
вання (рис. 2) [112]:  
1. Палеорозсипні (Вітватерсранд у ПАР; Тарква в Гані; Жакобіна в Брази-

лії; Гурон і Закамі в Канаді); 
2. Золотовмісні масивні сульфідні руди (Боліден у Швеції; Маунт-Лілль, 

Маунт-Морган в Австралії; Хорн, Букет, Агніко-Ігль, Ескей-Крик у Канаді) 
3. Високотемпературні розсіяні (Мак-Лаугхін у Каліфорнії; Хезбрук-

Маунтин у Неваді; Черрі-Хілл у Новій Зеландії; Сінора в Канаді); 
4. Малосульфідні епітермальні (Крід у Колорадо; Хішікарі в Японії; Кавнік 

у Румунії; Раунд-Маунтин у Неваді; Лоуерз, Сінола, Скакун у Канаді); 
5. Багатосульфідні епітермальні (Голдфілд у Неваді; Ель-Індіо в Чилі; 

Пуебло-Вьєджо в Домініканській республіці; Нансатсю в Японії; Янакоха 
в Перу; Хоуп-Брук і Еквіті-Сілвер у Канаді); 

6. Порфірові (Лепанто на Філіппінах; Грасберг в Індонезії; Лобо в Чилі; Ку-
фуджіо в Чилі; Ю-Еріа в Китаї; Форт-Нокс на Алясці; Дублін-Галч, Янг-
Девідсон, Дуай, Троілус у Канаді); 

7. В експлозивних брекчіях трубок вибуху (breccia pipe) (Кідстон в Авс-
тралії; Монтана-Туннелз у Монтані; Кріпл-Крик у Колорадо; Санбім-
Кіркленд, Чедбурн, Берріган-Лейк у Канаді); 

8. Скарнові (Фортитюд у Неваді; Ред-Дом в Австралії; Суен у Кореї; Хедлі, 
Тілікум, Марн і Акасаба в Канаді); 

9. Заміщення в карбонатах (manto-type) (Рубі-Хілл у Неваді; Маммут у 
Юті; Москіто-Крик, Айленд-Маунтин і Кетса-Рівер у Канаді); 

10. Розсіяна мінералізація Карлін-типу (Карлін у Неваді; Меркур у Юті; 
Гуйшу в Китаї; Голден-Бер і Бревері-Крик у Канаді); 

11. Розсіяна мінералізація і штокверки в некарбонатних породах 
(Андоколло в Чилі; Поргера в ПНГ; Мурунтау в Узбекистані; Іст-Малартік, 
Бітті, Хемло, Холт-Мак-Дермот у Канаді); 

12. Багатосульфідні (Au-Cu) жильні (Теннант-Крик в Австралії; Россланд, 
Ред-Маунтин, Муска, Кук, Коппер-Ренд, Дойон у Канаді); 

13. Кварцові жили в батолітах (Korean-type) (Ченон у Кореї; Лінглонг у 
Китаї; Чартерз-Тауерз в Австралії; Зебаллос, Серф-Інлет, Венус у Канаді); 

14. Кварц-карбонатні жили в ЗКП (Mother-Lode type) (Мазе-Лоуд і Грасс-
Валлі в Каліфорнії; Маунтин-Шарлотт, Норсман в Австралії; Сігма-Ламак, 
Кон-Жіант, Контакт-Лейк, Сан-Антоніо, Доум, Керр-Еддісон у Канаді);  

15. Кварц-карбонатні жили в турбідитах (Вікторія в Австралії; Ашанті в 
Гані; Отаго в Новій Зеландії; Камьярен, Літтл-Лонг-Лейк, Мегума у Канаді);  

16. У СЗФ (Homestake-type) (Хоумстейк у Південній Дакоті; Жардін у Монта-
ні; Кулаба в Бразилії; Хілл-50 в Австралії; Люпен, Фарлі, Централ-
Патрисія, Кокшут, Нагге-Понд у Канаді).           
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Рис. 2. Структурне положення та глибина формування головних типів 
золоторудних родовищ  (за матеріалами [112]) 

1 – основні лави ЗКП; 2 – вапняно-лужні асоціації вулканічних поясів; 3 – 
турбідитові формації; 4 – смугасті залізисті формації; 5 – моласові формації; 
6 – карбонатні формації; 7 – гранітоїди; 8 – дайкові комплекси; 9 – зони ме-
тасоматозу; 10 – рудні тіла; 11 – зони розсланцювання; 12 – типи золоторуд-

них родовищ (відповідають списку на с. 39). 

 
Існують і інші класифікації, у тому числі «багатомірні», які врахову-

ють не тільки формаційні та мінералого-геохімічні особливості родо-
вищ, але й геотектонічні умови їх утворення і навіть термобарогеохімі-
чні особливості мінеральних асоціацій золоторудних родовищ [19].  

Мабуть нові різновиди таких класифікацій будуть з'являтися і на-
далі, що обумовлено неоднозначністю і складністю питання по-перше, 
а по друге – неминучим суб'єктивізмом дослідників, обумовленим за-
дачами й об'єктами досліджень у кожному конкретному випадку.   

У будь-якому випадку в основі пропонованих класифікацій по-
винні лежати наступні основні методологічні принципи: 

 відповідність предмету досліджень і поставлених задач; 

 системності; 

 ієрархічності; 

 однаковості класифікаційних ознак; 

 багаторівневої організації рудних площ і об'єктів; 

 дискретності виділених одиниць. 
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У ролі класифікаційних ознак можуть виступати різні критерії, такі, як 
генетичний, геохімічний, мінералогічний, морфологічний, геотектоніч-
ний, структурний, петрологічний, формаційний, петрографічний, термо-
барогеохімічний, геолого-економічний, геолого-технологічний, глибиннос-
ті, температури утворення, типу вміщуючих порід, за часом і будь-які ін-
ші, придатні для задач досліджень. При цьому може відбуватися зміна 
критеріїв на різних класифікаційних рівнях (як це прийнято, наприклад, 
у класифікації И.Я.Некрасова [63], де на вищому класифікаційному рівні 
використовується генетичний тип родовищ, на другому – геохімічний 
тип, на третьому – мінеральний тип руд).      

Корінні родовища золота за запасами (т) поділяються на: унікальні 
– до перших тисяч, дуже великі – понад 400, великі – 100–400, серед-

ні – 25–100, дрібні – менше 25; розсипні: унікальні – понад 50, дуже 
великі – 5–50, великі – 1–5, середні – 0,5–1, дрібні – менше 0,5. 

 

Основні генетичні типи родовищ золота  

раннього докембрію  
 
Є багато класифікацій родовищ золота раннього докембрію, у тому 

числі пов’язаних з  ранньодокембрійськими зеленокам’яними пояса-
ми. Наприклад, Г.В.Ручкин і Ю.Н.Дерюгин запропонували таку кла-
сифікацію, де типи родовищ золота виділяються насамперед за  ти-
пом вміщуючих порід [74]: 
- у лавових і субвулканічних фаціях коматіїтової формації - золото-

кварцові і золото-сульфідно-кварцові жили (Кейм-Мотор у Зімбабве); ру-
дні зони з золото-кварцовими, золото-сульфідно-кварцовими і сульфід-
ними рудами в товщах базит-гіпербазитових порід (Колар в Індії), або в 
силах основного-ультраосновного складу (Голден-Майн в Австралії, Опе-
міска в Канаді); 

- у лавових, туфогенних і вулканогенно-осадових фаціях контрастних і 
диференційованих формацій вулканів центрального типу – золото-
кварцові прожилкові, прожилково-вкраплені і жильні руди (родовища 
пояса Абітібі в Канаді); 

- у СЗФ (Централ-Патриція, Хардон, Макмод у Канаді; Хілл-50, Маунт-
Морган в Австралії; Вубачікве в Зімбабве) – сульфідизовані і карбонатні 
лінзи в залізистих кварцитах; іноді золотоносні тіла масивних і шарува-
тих колчеданних руд (Агніко-Ігл у Канаді; Нарді в ПАР); 

- у субвулканічних інтрузіях (Стерджент-Лейк, Барнат у Канаді) – золото-
носні турмалін-кварцові жили в контактових зонах інтрузій, що містять 
прожилково-вкраплену пірит-піротин-халькопіритову мінералізацію з 
сфалеритом, молібденітом, сріблом, золотом; 
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- у поствулканічних лужних інтрузіях (Керкленд-Лейк у Канаді) – кварцові 
жили, жильні зони і штокверки в сієнітах і сієніт-порфірах.   

 

У роботах франкомовних геологів [145] виділяються наступні типи 
золоторудних родовищ раннього докембрію Західно-Африканського 
кратону:  
- у турмалізованих турбідитах (Луло в Малі); 
- розсіяна сульфідна мінералізація у вулканічних і плутонічних породах 

(Яоре в Кот-д’Івуар, Зяма в Малі); 
- золотоносні конгломерати (Тарква в Гані); 
- жильна мінералізація із золотовмісним арсенопіритом (Обуасі в Гані); 
- кворцево-жильна мінералізація із самородним золотом і поліметалічними 

сульфідами (Пура в Буркіна-Фасо, Калана в Малі); 
- алювіальні і елювіальні розсипи; 
- латеритні родовища (Іті в Кот-д’Івуар).  
 

На основі власних досліджень, а також аналізі численної геологічної 
літератури по багатьох золоторудних районах світу, запропонована 
нова морфогенетична класифікація родовищ золота раннього докем-
брію [51]. При цьому використані принципи системності, ієрархічнос-
ті, однаковості класифікаційних ознак, багаторівневої організації ру-
дних площ і об'єктів і такі критерії, як тип і морфологія рудних тіл, 
генетичні і структурні особливості родовищ, тип вміщуючих порід. 
Всі родовища поділяються на: 
I. Ендогенні родовища різних морфогенетичних типів: 

1.1. Жильного, де можна виділити формації: золото-кварцову, золото-
срібну, золото-сульфідну, золото-сурм'яну та ін.; за глибиною й темпе-
ратурою рудоутворення тут виділяються епітермальні та мезотермальні 
родовища, а за вміщуючими породами: родовища, локалізовані в амфі-
болітах, мігматитах, зеленокам’яних породах, інтрузіях, моласах та ін. 
Приклади родовищ: Керр-Едісон, Кон-Жіант, Памур, Доум, Холлінгер-
Мак-Інтайр, Сігма-Ламак, Сан-Антоніо, Кіркленд-Лейк, Кемпбел-Уайт, 
Чібугамо, Сіскоє, Ред-Лейк, Лонг-Лейк, Пік-Кроу, Сан-Антоніо, Каме-
рон-Лейке у Канаді; Нью-Консорт, Пайонір, Альпін, Ворчестер, Форту-
на, Альфа-Гравелотт, Атенс, Монарх, Юнайтед-Джек в ПАР; Ренко, 
Кем-Мотор, Глоб-Фенікс, Дальній, Резенде, Голден-Валлі, Арктурус, 
Гейка, Індарама в Зімбабве;  Макалдер, Бухемба, Бак-Риф, Секенке, 
Канук, Мпанда, Лупа в Танзанії; Обуасі, Престеа, Кононго, Бібіані, Бо-
госу, Акрокері, Саус-Кемп, Даманг, Абрабра в Гані, Баомахум в Сенега-
лі; Йога, Пура, Тапарко,в Буркіна-Фасо; Хіре в Кот-д’Івуар; Калана в 
Малі; Банора, Жан-Гобеле в Гвінеї; Забодала в Сенегалі; Омаї в Гайані; 
Ель-Калао у Венесуелі; Фазенда-Бразильєру в Бразилії; Кулгарді, Норс-
ман, Леонора, Уілуна в Австралії; Колар, Хатті, Рамагірі в Індії; Сергіїв-
ське, Южне в Україні; 
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1.2. Розсіяного (вкрапленого), де також виділяються відповідні різновиди 
за складом вміщуючих порід і за мінералого-геохімічними типами руд 
(Хемло, Малартік, Харкер-Хелоувей, Дойон, Бускет, Жіант-Йеллоунайф, 
Жіант-Дормант, Мадлен Ред-Лейк, Макасса у Канаді; Барбрук, Фа-
ревью, Клейн-Летаба в ПАР; Бланкет, в Зімбабве; Кіабакарі в Танзанії; 
Нтоторозо, Відінаба в Гані; Яоре в Кот-д’Івуар; Леро в Гвінеї; Зяма в 
Малі; Купела в Буркіна-Фасо; Калгурлі, Йілгарн, Хілл-50 в Австралії; Ба-
лка Золота, Майське, Клинцівське, Юріївське, Сурозьке в Україні); 

1.3. Стратиформного (який займає проміжне положення між ендогенни-
ми та екзогенними родовищами), родовища якого найчастіше приуро-
чені до турбідитів, чорних сланців та СЗФ; як окремий різновид, виді-
ляються родовища Карлін-типу, у виникненні яких найважливішу роль 
відіграють тектонічні процеси, зокрема,  утворення насувів (Люпен, 
Сентрал-Патриція, Мюссельуайт, Буфало-Анкерит, Мінерал-Хілл у Ка-
наді; Шеба, Агнес, Дорін, Естерлінг, Фумані, Пігс-Пік в ПАР; Вубачикве, 
Вандерер в Зімбвбве; Гейта-Майн, Махене в Танзанії; Луло в Малі; Са-
міра в Нігері; Васса в Гані; Морру-Велью, Раапозос, Пасажем в Брази-
лії; Норсман в Австралії; Балка Широка в Україні); 

1.4. Порфірового типу з формаціями: золото-порфіровою, мідно-
порфіровою, мідно-молібден-порфіровою (Лас-Троілус, Хоувей-Хасага у 
Канаді; Сефа-Лам в Нігері; Інтьєдугу в Буркіна-Фасо);                     

1.5. Масивні сульфідні руди типу Куроко, Бешуї та ін. (Хорн у Канаді) 
1.6. Скарнового типу з формаціями: скарновою золоторудною, скарновою 

мідною, скарновою залізною (Неворія, Баунті, Марвел-Лох в Австралії; 
Капітанівське в Україні); 

II. Екзогенні родовища, до яких відносяться: 
2.1. Палеорозсипний тип (серії Вітватерсранд в ПАР; Тарква в Гані;  Ро-

райма в Гайані; Жакобіна і Моеда в Бразилії; Наллагейн в Австралії); 
2.2. Розсипний тип, який у свою чергу може бути поділений за умовами 

утворення розсипів на алювіальний, пролювіальний, прибережно-
морський та багато інших; 

2.3. Залишкові родовища, до яких відносяться латеритні родовища кори 
вивітрювання давніх комплексів (Іті в Кот-д’Івуар).   

Неважко помітити, що типи 1.1–1.3 відносяться до власне золото-
рудних, а 1.4–1.6 – до золотовмісних. Останні незначно розповсю-
джені в докембрії, хоча й мають велике практичне значення для фа-

нерозойського часу. Що стосується докембрію кристалічних щитів 
світу, тут переважають різноманітні жильні, розсіяні, стратиформні 
та палеорозсипні родовища, хоча зустрічаються й інші генетичні ти-
пи, зокрема порфірові, масивні і скарнові. Їх особливості, умови ло-
калізації, зв’язок з вміщуючими геологічними утвореннями, еволюція 
золоторудного процесу в часі та інші питання металогенії золота ран-
нього докембрію розглядаються в наступних главах цього розділу.     
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Основні генетичні типи родовищ золота фанерозою  
 

Фанерозойські родовища золота представлені ендогенними й екзо-
генними типами, кожний з який відіграє істотну роль у світовому видо-
бутку металу. 

До ендогенних відносяться постмагматичні золоторудні і комплек-
сні золотовмісні родовища, з руд яких золото вилучається як супутній 
компонент. Провідне значення мають золоторудні гідротермальні ро-
довища, серед яких виділяються власне гідротермальні (магматоген-
ні), телетермальні (епітермальні) і метаморфогенно-гідротермальні; пі-
длеглу роль мають скарнові родовища. Найважливішими з комплекс-
них золотовмісних родовищ є колчеданні, поліметалічні, сульфідні мі-

дно-нікелеві і мідно-молібден-порфірові. 
Екзогенні родовища поділяються на дві різні за умовами утворення 

групи: 1) родовища кір вивітрювання, представлені зонами окислю-
вання сульфідних руд (“залізні капелюхи”), 2) розсипи, що утворилися 
в зв'язку з процесами механічного осадконакопичення. 

Можуть бути виділені наступні типи родовищ золота фанерозою:   
А. Ендогенні родовища: 

1. Жильний тип:                                      

1.1. Золото-кварцова формація          
1.2. Золото-срібна формація        
1.3. Золото-сульфідна формація       
1.4. Золото-сурм'яна формація          

2. Розсіяний (вкраплений) тип (disseminated deposits) 

3. Стратиформний тип                          

4. Масивні сульфідні руди типу Куроко, Кіпрського, Беши 

та ін.                                      

5. Скарновий тип: 
5.1. Скарнова золота формація 
5.2. Скарнова мідна формація            
5.3. Скарнова залізна формація 

6. Порфіровий тип: 

6.1. Золото-порфірова формація 
6.2. Мідно-порфірова формація 
6.3. Мідно-молібден-порфірова формація    

   Б. Екзогенні родовища: 
1. Родовища кір вивітрювання 

2. Розсипні родовища.  
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Типи 1–3 відносяться до власне золоторудних, а 4–6 – до золотовмі-
сного. Такий поділ родовищ золота найближчий до того, що прийнято 
в практиці геологорозвідувальних робіт західних фірм.   

З урахуванням геотектонічних особливостей умов локалізації, гене-
зису і формаційного типу родовищ золота Їх можна розділити на на-
ступні типи:   
1. Ендогенні родовища золота: 

1.1. Родовища складчастих поясів:  

1.1.1. Золото-кварцова формація  
1.1.2. Золото-сульфідно-кварцова формація  
1.1.3. Золото-сульфідна формація  
1.1.4. Золото-срібна формація  

1.2. Родовища областей тектоно-магматичної активізації:  

1.2.1. Золото-сульфідно-кварцова формація  
1.2.2. Золото-срібна формація   
1.2.3. Золото-сульфідна формація   

2. Екзогенні родовища золота: 
2.1. Платформні родовища:  

2.1.1. Родовища кір вивітрювання   
2.1.2. Розсипні родовища 

                                 

Ендогенні золоторудні родовища 
 

До ендогенних власне золоторудних родовищ відносяться скарнові, 
гідротермальні, телетермальні і метаморфогенно-гідротермальні типи. 

Золото-скарнові родовища не відіграють істотну роль в загальному 
балансі видобутку золота, більшість з них незначні за запасами (Оль-
ховське й Осинівське в Красноярському краї, Акташ у Північній Кир-
гизії, Синюхинське в Горному Алтаї, Наталкинське в Маріїнській тай-
зі, Суйан у КНР та ін.). Вони генетично пов'язані з гранітоїдами габ-
родіорит-гранодіоритової формації, приурочені до екзоконтактових 
зон і прогинів покрівлі гранітоїдних масивів. Рудна мінералізація 
представлена покладами, гніздами і жильно-прожилковими зонами 

сульфідних руд у магнезіальних і вапняних скарнах на контактах ка-
рбонатних порід з гранітоїдами. 

Гідротермальні родовища золота, як правило, не виявляють пря-
мого генетичного зв'язку з конкретними магматичними тілами. Рудо-
генеруючі комплекси магматичних порід виділяються на підставі 
просторового і вікового сполучення з золоторудними тілами, близьких 
автометасоматичних змін і складу акцесорних мінералів і елементів у 
магматичних тілах і навколорудних метасоматитах. Вважається, що 
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формування гідротермальних золоторудних родовищ пов'язане з гра-
нітоїдним магматизмом різного походження і формаційної належнос-
ті. Нагромадження золота в гідротермальних розчинах відбувалося в 
процесі диференціації магматичних осередків, при участі в цьому 
процесі золота, екстрагованого з вміщуючих порід, перероблених ін-
трузіями.  

Парагенетичний зв'язок золотого зруденіння з гранітовими батолі-
тами колізійної стадії розвитку складчастих поясів характерний для 
багатьох золотоносних областей з міо- і евгеосинклінальним типом ро-
звитку. Склад порід батолітів змінюється від нормальних мікроклино-
вих гранітів до гранодіоритів, граносієнітів і габро. Золоте зруденіння 
в ряді випадків супроводжує різні фази становлення цих складних 

інтрузій. Золоторудні жили нерідко розташовані за межами батолітів, 
на відстані в десятки кілометрів від них, у зонах підвищеного розсла-
нцювання і тріщинуватості. 

Численні золоторудні родовища, парагенетично пов'язані з малими 
інтрузіями строкатого складу (кварцовими діоритами, тоналітами, 
трондьємітами, плагіогранітами, гранодіоритами, граніт-порфірами, 
сієнітами, монцонітами, граносієнітами, сієніт-порфірами й ін.) фор-
мувалися на субдукційній і колізійній стадіях розвитку складчастих 
поясів і в зонах ТМА. Зруденіння часто приурочене до віковій “видел-
ки” між різновіковими магматичними породами, що підкреслює тісний 
зв'язок рудо- і магмогенеруючих джерел. 

Телетермальні (епітермальні) родовища не мають видимого зв'яз-
ку з інтрузіями, залягають переважно в осадових і вулканогенно-
осадових товщах. Для них характерна віддаленість від рудогенерую-
чих осередків і відсутність ознак не тільки прямого генетичного, але 
часто і просторового зв'язку з магматичними породами, регіональний 
характер розвитку рудної мінералізації, перевага в ряді випадків згі-
дних, іноді стратиформних покладів (що визначається провідною ро-
ллю літологічного фактору локалізації зруденіння), простий, як прави-
ло, мономінеральний склад руд (золото-кварцові і золото-срібні родо-
вища Алдану, Тихоокеанського пояса). Телетермальні родовища фор-

муються за рахунок слабко концентрованих, порівняно низькотемпе-
ратурних гідротермальних розчинів, що надходили з глибинних осе-
редків вздовж крупних розломів. 

Метаморфогенно-гідротермальні родовища формуються в чорнос-
ланцевих товщах в колізійну стадію розвитку складчастих поясів (Бо-
дайбінський прогин, Мурунтау, Забайкалля). Роль гідротермальних 
розчинів виконують активізовані під впливом підвищеного теплового 
потоку і бічного стресу порові морські води, які екстрагують золото з 
вміщуючих порід.  
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Глибина формування ендогенних родовищ золота може бути різ-
ною. Зазвичай виділяють три головних групи:  

1) приповерхневі (до 1–1,5 км), здебільшого пов'язані з процесами 
активного вулканізму і впровадженням субвулканічних інтрузій, фо-
рмуються з розчинів змішаного, вадозного і ювенільного походження; 

2) середньої глибини (1,5–5 км), пов'язані з гіпабісальними інтрузіями; 
3) глибинні (понад 5 км), що супроводжують абісальні інтрузії. 
Джерелом золота для останніх двох груп можуть служити як самі 

рудогенеруючі розплави, так і породи, що вміщають інтрузії . 
В основу сучасної систематики ендогенних золоторудних родовищ 

покладений рудно-формаційний підхід, при цьому під рудною фор-
мацією розуміється сукупність родовищ з подібними за складом стій-

кими мінеральними асоціаціями, що формувалися в близьких геологі-
чних і фізико-хімічних умовах, незалежно від часу утворення. 

Питаннями систематики рудних родовищ на формаційній основі в 
різний час займалися багато дослідників: Р.Бек, О.В.Штельцнер, 
Ф.Ю.Левінсон-Лессінг, К.Н.Богданович, В.А.Обручев, К.О.Радкевич, 
Н.В. Петровська, Ф.Н.Шахов, В.О.Кузнєцов, Р.М.Константинов, 
І.С.Рожков, Д.О.Тимофеєвський, Д.В.Рундквист, В.С.Корміліцин іта 
ін. Запропоновано цілий ряд рудно-формаційних класифікацій родо-
вищ золота: І.С.Рожкова (1970), М.Б.Бородаєвської та і.С.Рожкова 
(1973), Н.В.Петровської, Ю.Г.Сафонова, С.Д.Шера (1973), 
О.О.Сидорова (1978), Н.О.Фогельман, М.М.Константинова, 
Н.І.Курбанова (1996). Проте, питання про критерії систематики ендо-
генних золоторудних родовищ все ще залишається дискусійним, а в 
основу систематики різними авторами покладені різні ознаки. У бі-
льшості класифікацій (Н.В.Петровськая, 1955, 1960, 1976; 
І.С.Рожков, 1971; Д.О.Тимофеєвський, 1971; М.М.Константинов, 
Н.І.Курбанов, 1996) головним показником формаційної належності 
родовищ є мінералого-геохімічні особливості руд – однотипні компле-
кси стійких парагенетичних асоціацій мінералів і кількісні співвід-
ношення в рудах сульфідів і кварцу, разом з їх генезисом. 

З урахуванням існуючих даних, доцільно розрізняти такі формації 

золоторудних родовищ: золото-кварцову, золото-сульфідно-кварцову, 
золото-сульфідну і золото-срібну (табл. 8). 
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Таблиця 8 
                                           Формаційні типи ендогенних золоторудних родовищ фанерозою               

Умови і  
формації 

Формації 

Золото-кварцова Золото-сульфідно-кварцова Золото-сульфідна Золото-срібна 

Тектонічна 
позиція 

Орогенні області зо-
внішніх зон склад-
частих поясів (міо-
геосинкліналі), обла-
сті ТМА древніх 
платформ 

Орогенні області внутрі-
шніх зон складчастих по-
ясів (евгеосинкліналі), 
ТМА областей завершеної 
складчастості та плат-
форм 

Орогенні області 
зовнішніх зон скла-
дчастих поясів (мі-
огеосинкліналі), об-
ласті ТМА древніх 
структур 

Окраїнно-континента-
льні та острівнодужні 
вулканічні пояса, акти-
візовані області завер-
шеної складчастості та 
платформ 

Стадії роз-
витку ру-
доносних 
структур 

Колізійна стадія ро-
звитку складчастих 
поясів, стадія ТМА 
платформ 

Колізійна стадія розвит-
ку складчастих поясів, 
стадія ТМА областей за-
вершеної складчастості і 
платформ 

Колізійна стадія 
розвитку склад-
частих поясів, ста-
дія ТМА древніх 
структур 

Субдукційна стадія роз-
витку складчастих по-
ясів, стадія ТМА областей 
завершеної складчастості 
і платформ 

Геодинамі-
чні умови  

Колізійні, ТМА Колізійні, ТМА Колізійні,  ТМА Субдукційні, ТМА 

Рудовмі-
щуючі гео-
динамічні 
комплекси 

Пасивних контине-
нтальних окраїн, 
кристалічного фун-
даменту древніх 
платформ 

Активних континенталь-
них окраїн, кристалічно-
го фундаменту платформ 
і складчастих областей 

Пасивних конти-
нентальних окраїн, 
передових прогинів 

Активних континен-
тальних окраїн: вул-
канічних поясів, 
окраїнних морів, об-
ластей ТМА 

Рудоносні 
формації 

Гранітоїдних плуто-
нів, габро-діорит-
гранодіоритова, ву-
глецово-теригенні, 
вуглецево-тери-
генно-карбонатні 

Адамеліт-плагіогранітна, 
тоналіт-гранодіоритова, 
габро-діорит-гранодіорит-
гранітна, комплекси малих 
інтрузій і дайок “строкатого” 
складу 

Вуглецево-тери-
генні, вуглецево-
теригенно-карбо-
натні, малих ін-
трузій “строкатого” 
складу 

Ріоліт-трахіріолітова, 
ріолітова, базальт-ан-
дездацит-ріолітова, ан-
дезит-гранодіоритова, 
андезибазальт-
діоритова, гранітна 

Рудовмі-
щуючі по-
роди 

Вуглецеві алевро-
піщані, карбонатно-
сланцеві, гранітоїди, 
метаморфічні утво-
рення 

Гранітоїди, дайки “строка-
того” складу, теригенні, 
карбонатні, вулканогенні 
породи, гнейси, амфіболіти, 
кристалічні сланці, скарни 

Вуглецеві тери-
генні, теригенно-
карбонатні та тери-
генно-вулканогенні 
товщі, дайки 

Вулканічні формації, мо-
ласоїди, глинисті сланці, 
карбонатні породи, грані-
ти, породи фундаменту 
вулканічних поясів 
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Геолого-
структурна 
позиція 
родовищ 

Підняті блоки син-
кліноріїв, горст-ан-
тикліналі, інтрузи-
вно-купольні під-
няття, ділянки ви-
гину, розгалуження, 
перетину розломів, 
регіональні флексу-
ри, поля ороговико-
ваних порід над ін-
трузіями гранітоїдів 

Блокові структури на пе-
ретині зон розломів, ек-
зоконтакти і провиси 
крівлі інтрузій, дайкові 
поля, системи крутопа-
даючих розломів, скле-
пінні підняття, купольно-
блокові структури, гра-
беноподібні западини 

Локальні мобільні 
блоки регіональних 
тектонічних зон 
тривалого форму-
вання, горст-
антикліналі, зони 
ізоклінальної скла-
дчастості, зони на-
сувів 

ВТ грабени, вулкано-
купольні структури, тек-
тоно-магматичні піднят-
тя, жерлові та прижер-
лові зони ВТС централь-
ного типу, поперечні мо-
більні блоки рифто-
генних западин, кальде-
ри, ВТ депресії, кореневі 
частини вулканічних 
апаратів 

Рудоконт-
ролюючі та 
рудовмі-
щуючі 
структури 

Складки високих 
порядків, ускладнені 
розривами, фрагме-
нти регіональних ро-
зломів, круті і пологі 
зони складчасто-ско-
лових дислокацій, 
розсланцювання і 
будинажа, оперяючи 
розривні порушення 

Системи розривів ви-
соких порядків, опе-
ряючи регіональні роз-
ломи, вузли пересічення 
розломів 

Фрагменти регіо-
нальних тектоніч-
них зон – поєд-
нання розривних, 
блокових і склад-
частих дислокацій, 
зон зминання 

Фрагменти регіона-
льних розломів та 
оперяючих порушень, 
лінійні і дугові розри-
ви високих порядків 

Морфоло-
гічні типи 
рудних тіл 
(параме-
три) 

Жили, у т.ч. сідло-
подібні, жильні та 
жильно-прожилкові 
зони, штокверки, 
мінералізовані зони 
дроблення, поклади 
(потужність від 0,5–
2 до 30–100 м, про-
тяжність за простя-
ганням 200–2000 м, 
за падінням 100–
1000 м)  

Жили, у т.ч. сходові, жи-
льні та жильно-прожил-
кові зони, лінійні шток-
верки, мінералізовані 
зони дроблення, покла-
ди, лінзи, гнізда (потуж-
ність 0,5–5 м, протя-
жність за простяганням 
200–2000 м, за падінням 
100–1500 м) 

Лінійні і штокверкові 
зони прожилково-
вкрапленої мінералі-
зації, мінералізовані 
зони дроблення і ка-
таклаза, міжформа-
ційні поклади, жили 
(потужність від 3–15 
до 30–100 м, протяж-
ність за простяганням  
500–2000 м, за падін-
ням  400–1000 м)  

Жили, жильні і жи-
льно-прожилкові зо-
ни, штокверки, тіла 
трубкоподібної та не-
правильної форми 
(потужність від 0,5–9 
до 30–100 м, про-
тяжність за простя-
ганням  100–2000 м, 
за падінням 200–
1000 м)  
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Основні 
мінеральні 
асоціації 
руд 

Кварц-шеєліт-пірит-
арсенопіритова, зо-
лото-кварцова, 
кварц-сфалерит-ха-
лькопірит-галеніт-
блеклорудна, золото-
вісмутин-тетрадимі-
това, золото-сульфо-
антимоніт-телури-
дна, кварц-піри-
това, кварц-карбо-
натна 

Кварц-хлорит-турмалі-
нова, кварц-шеєліт-
пірит-арсенопіритова (з 
дисперсним золотом), 
галеніт- сфалерит-
халькопірит, блеклоруд-
но-халькопірит-
вісмутин-телуридна (з 
вільним золотом), кварц-
барит-сульфідна (галеніт- 
тенантит-халькопірит), 
кварц-карбонатна 

Кварц-молібденіт-
арсенопіритова, каси-
терит-вісмутинова, 
золото-піритова, зо-
лото-арсенопіритова, 
золото-арсенопірит-
піритова, сульфоан-
тимоніт-арсенітова, 
кварц-реальгар-аури-
пігментова, кіновар-
баритова, самородно-
мишьяк-антимонітова 

Кварц-піритова, 
кварц-адуляр-гід-
рослюдиста, золото-
халцедон-кварцова, 
золото-телуридна, зо-
лото-халькопірит-
блеклорудна, кварц-
цеоліт-кальцитова 

Основні 
мінеральні 
типи родо-
вищ 

Золото-кварцовий, 
золото-піритовий, 
золото-пірит-арсе-
нопіритовий, зо-
лото-галеніт-халько-
піритовий 

Золото-піритовий, золото-
пірит-арсенопіритовий, 
золото-арсенопіритовий, 
кварц-турмалін-пірито-
вий, золото-галеніт-сфале-
ритовий, золото-галеніт-
блеклорудний, золото-
халькопірит-вісмутиновий 

Золото-піритовий, 
золото-пірит-ар-
сенопіритовий, зо-
лото-піротин-
арсенопіритовий 

Золото-срібло-сульфід-
ний, золото-срібло-бле-
клорудний, золото-суль-
фоантимонітовий, золо-
тий, золото-телурид-ний, 
золото-галеніт-сфале-
ритовий, золото-халь-
копірит-блеклорудний, 
золото-полісульфідний 

Навколо-
рудні зміни 
вміщуючих 
порід 

Кварц-серицитові, 
кварц-серицит-хло-
ритові, кварц-альбі-
тові, кварц-калі-
шпатові метасома-
тити, березити, лис-
твеніти, окварцю-
вання, турмалінізація 

Кварц-серицитові, 
кварц-серицит-хло-
ритові, кварц-каліш-
патові, кварц-турма-
лінові, хлорит-епідот-ак-
тинолітові метасоматити, 
березити, лиственіти 

Кварц-серицитові, 
кварц-серицит-
хлоритові, кварц-
карбонат-
серицитові мета-
соматити, березити, 
лиственіти 

Пропіліти, аргілізити, 
алунітові та високог-
линоземисті вторинні 
кварцити, кварц-
адуляр-серицитові 
метасоматити 

Морфологія 
золота 

Золото зазвичай 
природне, відносно 
велике, ізометричне, 
каплеподібне, про-

Золото природне дрібне, 
середнього розміру та 
дисперсне; ізометричне, 
грудкоподібне, неправи-

Дисперсне в піриті 
й арсенопіриті; пі-
знє – грудкоподібне, 
неправильне, пла-

Золото переважно 
природне, дрібне, від 
грудкоподібного і гу-
бчатого до плас-
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жилкоподібне, губ-
чате, характерні са-
мородки 

льної форми, губчате, 
округле, пластинчасте, 
зростки кристалів 

стинчасте, дрото-
подібне, зустріча-
ються самородки 

тинчастого і плів-
кового, кристали, де-
ндрити 

Проба зо-
лота 

900–980 Від 750–850 до 900–980 680–850 Від 550–750 до 750–
850 

Елементи-
домішки 

Cu, Pb, Sb, Ag, As, Bi Ag,Pb,Zn,Bi,Te,Sb,Cu,As,
Hg 

Ag, Pb, Sb, As, Hg Ag, Sb, Hg, Se, Te, Pb, 
Zn, Bi 

Масштаб 
родовищ 

Від дрібних до уні-
кальних 

Від дрібних до великих Від середніх до уні-
кальних 

Від дрібних (пере-
важають) до великих 

Вміст зо-
лота й срі-
бла 

Au від перших г/т 
до сотень г/т (в се-
редньому 2,5–3,0 
г/т) 

Au – 2,5–15г/т до 20–30 
г/т, 
Ag – 5–10 г/т до 100 г/т 

Au – 2,5–12 г/т Au від 1–4 до 30 г/т, 
Ag – 10–50 г/т до 
200–500 г/т 

Розподіл 
золота в 
рудних ті-
лах 

Вельми нерівномір-
ний і нерівномір-
ний. Рудні стовпи, 
гнізда й кущі 

Вельми нерівномірний та 
нерівномірний, крупні 
стовпи 

Нерівномірний і 
рівномірний 

Нерівномірний і ве-
льми нерівномірний. 
Рудні стовпи, бонан-
ци 

Приклади 
родовищ 

Наталкінське, Ра-
дянське, Ветрінське, 
Ельдорадо, Дует, 
Бриндакитське, Са-
рилахське, Караль-
веємське (РФ), Му-
рунтау, Чармітан 
(Узбекистан), Бен-
діго (Австралія), Ка-
рлін (США) 

Березівське, Кочкарське, 
Бамське, Наталіївське, 
Шкільне, Синюхинське, 
Берикульське, Зун-Хол-
бінське, Утинське, Току-
рське, Дарасунське, 
Ключевське, Уконік, Іта-
ка, Наседкіно (РФ), Васи-
льківське, Ювілейне, 
Степнякське (Казахстан) 

Сухой Лог, Олим-
пиадинское, Май-
ське, Нежданін-
ське, Кючус (РФ), 
Кумтор (Киргизія), 
Даугізтау (Узбе-
кистан), Карлін 
(США), Донлфн-
Крик (Аляска) 

Дукат, Многовершине, 
Джульетта, Кубака, Ка-
рамкен, Агинське, Біло-
горське, Балейське, Та-
сіївське, Хаканджин-
ське, Куранах (РФ), Зод-
ське (Вірменія), Гуана-
хуато (Мексика), Порге-
ра (ПНГ), Пуебло-Вьєхо 
(Доминиканская Рес-
публика), Раунд-Мау-
нтин (США), Хісікарі 
(Японія) 
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Родовища золото-кварцової малосульфідної формації поши-
рені переважно в орогенних областях зовнішніх зон складчастих по-
ясів (міогеосинкліналей), що мають сіалічну металогенічну спеціаліза-
цію, а також в областях ТМА древніх платформ. Вони розміщені як в 
теригенних комплексах, так і серед інтрузивних гранітоїдних масивів 
складчастих областей. Рудні райони приурочені до блоків синклінорі-
їв, обмежених розломами, які складені теригенними породами поту-
жністю 8–10 км. Характерні широкий розвиток гранітоїдного магма-
тизму (формація гранодіоритових батолітів, рідше – габро-діорит-
гранодіоритова), інтенсивне ороговикування вміщуючих порід. Поля 
роговиків, до яких приурочене зруденіння, утворюють великі ореоли 
над нерозкритими інтрузіями гранітоїдів, існування яких передбача-

ється за геофізичними даними. Однак, прямих зв'язків золотого зру-
деніння з гранітоїдним магматизмом, як правило, не відзначається, 
що приводить до різного трактування генезису родовищ і допускає 
можливість позамагматичних джерел золота, мобілізованого з вміщу-
ючих порід в процесі метаморфізму і гранітизації. 

Рудні поля приурочені до зон інтенсивної лінійної складчастості, 
рідше – до штампових антикліналей, формування яких пов'язане зі 
становленням інтрузій, часто розташовані у вигинах осей і шарнірів 
складок. У багатьох випадках проявлена додаткова поперечна систе-
ма складчастих і розривних деформацій. 

Родовища надзвичайно різноманітні за морфологією рудних тел. 
Більшість проявів цього типу – це кварцові, альбіт-кварцові жили і 
жильні зони, що переходять у штокверки. Переважають січні жильні 
тіла. Згодні з нашаруванням порід тіла, зокрема, типу сідлоподібних 
жил, зустрічаються значно рідше (Дует, Бриндакитське Південного 
Верхояння та ін.). Особливе значення мають родовища, представлені 
мінералізованими зонами дроблення і катаклаза. Вони, як правило, 
характеризуються значними параметрами рудовміщуючих структур і 
мають великі запаси руди і металу (рудні тіла № 3, Майське та ін. На-
талкинського родовища в Магаданській області). Навколорудні зміни 
представлені кварц-серицитовими і кварц-серицит-хлоритовими ме-

тасоматитами. 
Мінеральний склад руд простий, переважає жильний кварц з під-

леглою кількістю карбонату, серициту, альбіту, рутилу. Сульфіди 
складають не більш 3–5 % від загальної маси руди, частіше за все 
присутні пірит, арсенопірит, галеніт, сфалерит, іноді мінерали вісму-
ту, міді. У числі ранніх рудних мінералів у кварцових жилах зустрі-
чаються шеєліт і молібденіт. Золото в рудах переважно  вільне, порів-
няно велике, пов'язано з пізніми рудними мінеральними асоціаціями, 
утворює вкрапленість, прожилки, цементує рудну брекчію, що сприяє 
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його переходу в розсипи при руйнуванні корінних родовищ. Не випа-
дково, що головні золоторозсипні райони як правило територіально 
збігаються з золотоносними зонами і провінціями розвитку родовищ 
золото-кварцової формації (Прибайкальська, Буреїнсько-
Приамурська, Яно-Колимська провінції РФ). Характерний нерівномі-
рний розподіл золота в рудних тілах з утворенням рудних стовпів, гні-
зд і кущів. Концентрація золота в рудах може варіювати в широких 
межах – від перших г/т до ураганних вмістів: багатьох сотень г/т і 
навіть кг/т руди (самородки золота видні неозброєним оком). Руди 
легко збагачуються. Найчастіше існує зворотна залежність між розмі-
рами родовищ і концентрацією Au в рудах: у великих рудних тілах 
концентрація Au нижче, ніж у дрібних жилах. 

Виділяються два морфологічних типи рудних тіл: жильні зони і шток-
верки; мінералізовані зони з прожилково-вкрапленим зруденінням. 

Загальними рисами геології родовищ цієї формації є:  
 широкий інтервал глибин формування родовищ (до 6 км); 

 відносна “твердість” середовища, обумовлена загальною консолідацією 
субстрату і накладенням зруденіння на зони контактового метаморфізму; 

 приуроченість зруденіння до порід зеленосланцевої фації; 

 у ряді випадків – стратиграфічний контроль зруденіння і наявність пере-
криваючої безрудної товщі. 

 

Родовища золото-сульфідно-кварцової формації поширені в 
центральних зонах складчастих поясів, які зазнали колізію та ороге-
нез (в орогенних системах евгеосинкліналей), а також в областях ТМА. 
Вони просторово і генетично пов'язані з багатофазними масивами 
гранітоїдів помірно кислого і кислого складу, що є диференціатами 
основних магм. Характерний широкий розвиток дайкових серій, з 
якими тісно пов'язані рудні поля родовищ. 

Рудні райони розташовані в межах мегантиклінорієв з підвищеною 
потужністю земної кори (до 40 км), приурочені до орогенних проги-
нів, поблизу їх границь з підняттями. Їх границями є подовжні стосо-
вно загального простягання структур глибинні розломи і поперечні 
приховані розломи фундаменту. Рудні поля розміщені в тих ділянках 

рудних районів, де рудогенеруючі інтрузії проривають колчеданонос-
ні базальтоїдні вулканіти і приурочені до вузлів перетинання подовж-
ніх і поперечних порушень. В областях активізації рудні райони при-
урочені до помірно еродованих блоків на крилах склепінних піднят-
тів, а рудні поля розміщуються у вузлах перетину розломів. 

До золото-сульфідно-кварцової формації відносяться “класичні” 
жильні гідротермальні родовища (Березівське, Кочкарське, Дарасун-
ське та ін.), для яких характерні березит-лиственітовий комплекс гід-
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ротермально-метасоматичних порід у сполученні з грейзенізованими 
й ороговикованими утвореннями, широка участь різних металів у 
складі руд (Cu, Tl, Bi, As, Sb та ін.) і, відповідно, різноманіття параге-
незисів: золото-телурові, золото-миш’якові, золото-вісмутові та ін. Ти-
пові високі концентрації металу в рудних тілах і значний вертикаль-
ний розмах промислового зруденіння – глибини освоєння родовищ 
досягають 1,5–2 км, а їх кореневі частини часто ще не встановлені. 

Рудні тіла представлені жилами, зонами прожилкування в граніто-
їдних масивах (Кочкарське), мінералізованими дайками з характер-
ним сходовим типом кварцоворудного прожилкування (Березівське). 

Геолого-промислові типи родовищ представлені жилами і шток-
верками золото-сульфідно-кварцових (помірковано сульфідних) руд у 

інтрузивах і осадово-вулканогенних комплексах, покладами і лінзами 
сульфідних золото-скарнових руд у карбонатних комплексах, зонами 
прожилково-вкраплених золото-порфірових руд у гранітоїдах.  

Золото-сульфідно-кварцове зруденіння пов'язане з адамеліт-
плагіогранітними інтрузіями. Жили зазвичай залягають всередині 
продуктивних гранітоїдних інтрузій, іноді з виходом у вміщуючи по-
роди, в приапікальних і екзоконтактових частинах масивів. Кількість 
сульфідів у жилах не перевищує 3–10 %. Золото зазвичай середнє і 
велике, асоціює з кварцом, сульфідами, телуридами, сульфосолями, 
його розподіл нерівномірний, стовповий, вміст високий. 

Рудні тіла штокверкового типу представлені серіями кварцових 
жил і прожилків, що утворюють сходові системи всередині дайок чи 
поблизу їх контактів у надапікальних частинах продуктивних інтру-
зій. Об'єктом видобутку служать дайкові тіла, тому рудна маса різко 
розубожена і характеризується дуже низькими вмістами золота. Кіль-
кість сульфідів у руді 7–15 %. Золото дрібне і середнє, асоціює голов-
ним чином із сульфідами. 

Прожилково-вкраплений тип руд характеризується комбінацією 
кварцових прожилків і сульфідної вкрапленості. Рудні тіла залягають 
у продуктивних шарах вулкано-теригенних моласоїдних порід, поза 
видимим зв'язком з інтрузіями. Кількість сульфідів у рудах 10–20 %; 

золото тонке і дрібне, в основному пов'язане із сульфідами. 
Великі рудоносні масиви адамеліт-плагіогранітної продуктивної 

формації відносяться до порід нормальної лужності з перевагою Na 
над K, характеризуються однорідним помірно-кислим складом, наяв-
ністю зон мігматизації, куполоподібною будовою.  

Дайкові серії, що супроводжують інтрузії, представлені гранітоїдними 
порфірами (комагмати головних інтрузивних фаз) і лампрофірами (про-
дукти взаємодії базальтоїдної і гранітної магм). Характерно складне чер-
гування в часі дайок різного складу, їх поліфазність, складні взаємини з 
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гранітоїдами головних фаз. Рудні поля просторово пов'язані з інтрузив-
ними штоками, порфіровими дайками, що залягають на схилах куполь-
них підняттів плутонів, з пізніми дайками базальтів. 

Зруденіння локалізується у вигляді жил виконання в каркасах 
складної системи розривів, у сколових тріщинах, у тріщинах оперен-
ня рудоконтролюючих розломів, у контракційних тріщинах інтрузив-
них масивів. Кількість жил на рудних полях виміряється сотнями (до 
400), з них рудними тілами є 20–50. Довжина жил – 300–500 м до 1–2 
км при потужності до 1–3 м. Вміст Au у рудах вкрай нерівномірний, 
досить високий: 8–12, до 20–30 г/т. Руди відносяться до власне золо-
того промислового типу, легко збагачуються, з вільним золотом. 

Широко розвинені гідротермальні перетворення вміщуючих порід 

(березитизація, хлоритизація, лиственітизація, турмалінізація). У руд-
них жилах і прожилках основну масу складають кварц, у меншій мірі 
альбіт, карбонати, серицит, хлорит. Широко поширені сульфіди (5–20 
%): пірит, арсенопірит, бляклі руди, галеніт, сфалерит, халькопірит 
тощо. У незначних кількостях присутні сульфосолі Pb, Sb, Cu. Голов-
ними мінеральними типами руд є: пірит-арсенопіритовий, пірит-
халькопірит-сфалерит-галенітовий, пірит-халькопірит-сфалерит-
галенітовий з вісмутином, буланжеритом, тетраедритом, фрейберги-
том та ін. сульфідами і сульфосолями, пірит-арсенопірит-
поліметалічний, турмалін-піритовий та ін. 

Золото в рудах знаходиться як у вільному так і в дисперсному ста-
ні, значна частина присутня у вигляді дрібних і дуже дрібних виді-
лень у сульфідах, частина – вільне в кварці, а деяка кількість – у зв'я-
заній формі в піриті й арсенопіриті. Характерний крупностолбовий 
розподіл золота, значною мірою залежний від розміщення сульфідної 
мінералізації. 

Подібні за речовинним складом руд родовища золота зустрічаються 
в теригенних (Олімпіадинське в Єнісейському Кряжі), теригенно-
вулканогенно-карбонатних комплексах складчастих областей Салаїро-
Алтає-Саянської і Забайкальської провінцій. Зруденіння пов'язано з 
метасоматично перетвореними породами (окварцювання, серицити-

зація, березитизація), з розвитком кварц-сульфідних прожилків, що 
переходять у штокверки, рідше мінералізація тяжіє до мінералізова-
них зон катаклаза. 

У складчастих поясах родовища цього типу представлені великими 
об'єктами жильного типу (Кочкар, Березівське та ін.). Основні золото-
сульфідно-кварцові родовища орогенних областей приурочені до кон-
солідованих ділянок з розвиненою континентальною корою (мікроко-
нтиненти), які залучені до орогенезу. Це обумовлює подібність цих ро-
довищ з родовищами областей ТМА (Дарасун, Ключевське та ін.). 
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Родовища золото-сульфідної формації розвинені в зовнішніх 
зонах складчастих поясів (у межах активних континентальних окраїн) 
чи в зонах ТМА (Алдано-Станова золотоносна провінція). Вони пред-
ставлені метасоматичними покладами прожилково-вкраплених і ма-
сивних сульфідних руд, приурочених до теригенно-карбонатних товщ 
платформного чохла, мінералізованим зонами дроблення і зминання 
дислокованих теригенних відкладів і жильних тіл в гранітоїдах. 

Родовища просторово і генетично пов'язані з багатофазними ком-
плексами пізніх малих інтрузій – від габро до гранітів і граносієнітів, 
у яких і розміщуються власне золотоносні сульфідні жили зі значним 
різноманіттям мінеральних видів (до 150). Рудні мінерали представ-
лені в основному піритом і арсенопіритом, що містять дисперсне зо-

лото, іноді в значних кількостях з'являється антимоніт (Майське родо-
вище Західної Чукотки). Особлива роль належить сульфосолям Pb, Zn, 
Cu, Ag, Bi і інших металів, з якими асоціюють високі концентрації зо-
лота в рудах (Дарасун у Читінській області). Руди відносяться до упо-
рних, із золотом, що важко вилучається. На родовищах Центрального 
Алдану (Куранахське) древні процеси окислювання і карстоутворення 
сприяли перевідкладанню і перегрупуванню золота, що вивільняється 
із сульфідів, і утворенню своєрідних магнетит-гідрогематит-
лімонітових руд з високими концентраціями Au, що частково перей-
шли в розсип. 

Рудні поля, як правило, лінійного типу, приурочені до потужних 
зон зминання, розсланцювання і будинажу, що фіксують регіональні 
підкиди і насуви у вузлах їх перетину з поперечними чи діагональни-
ми розломами фундаменту. Навколорудні зміни представлені берези-
тами і лиственітами, серицитизацією, хлоритизацією і графітизацією. 
Основна маса золота виділяється в початкові стадії рудоутворення; 
характерний його рівномірний розподіл на всю потужність мінералі-
зованих зон (десятки метрів). 

Родовища золото-срібної формації представлені численними 
об'єктами золотих, золото-срібних і срібних руд у вулканічних поясах і 
зонах ТМА (автохтонні комплекси континентальних окраїн) MZ-KZ ві-

ку (Охотсько-Чукотська, Каряксько-Камчатсько-Курильська, Нижньо-
амурсько-Приморська, Забайкальська). Умови формування золото-
срібних провінцій різні – від островодужних вулканічних поясів, сфо-
рмованих на континентальній корі зі стоншеним гранітним шаром, 
до епікратонних поясів, що виникли на потужних блоках континента-
льної кори. Для вулканічних поясів окраїнно-континентального типу, 
що підстилаються корою з потужним гранітним шаром, характерні 
переважно високосрібні руди, тоді як для вулкано-плутонічних по-
ясів, що сформувалися на базитовій підставі,  – істотно золоті. За ге-
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незисом це типові гідротермальні родовища, приурочені до вулкано-
структур (кальдери, купольні підняття) з багатофазною вулканічною 
діяльністю строкатого складу: від базальтів до ріодацитів. В межах 
рудних полів розвинені інтенсивні аргілізація, окварцювання, пропі-
літизація, адуляризація. Морфологія рудних тіл різноманітна – від 
жил виконання тріщинних порожнин у змінених вулканітах до вели-
ких мінералізованих зон катаклаза і штокверків з прожилково-
вкрапленою і гніздовою мінералізацією.  

Широко розвинені кристобаліт-кварц-опал-халцедонові агрегати з 
коломорфно-крустифікаційно-кокардовими текстурами, складені 
адуляром, глинистими мінералами, карбонатами (родохрозит, алуніт, 
родоніт). Як правило, золоте зруденіння не супроводжується значним 

розвитком сульфідно-сульфосольних мінералів, за винятком власне 
срібних родовищ, де зруденіння представлено галеніт-сфалеритовими 
і бляклими рудами, прустит-піраргіритовими рудами з аргентитом і 
самородним Ag. В них кількість сульфідів може досягати 10–15 %. Ру-
дні мінерали представлені низькопробним золотом, електрумом, кюс-
телітом, сріблом, аргентитом, червоними срібними рудами, рідше те-
луридами і селенідами Au і Ag. Характерна вкрай нерівномірна “бо-
нанцова” мінералізація і порівняно обмежене поширення зруденіння 
на глибину (250–300 м). 

За співвідношенням Au/Ag розрізняють власне золоторудні, золото-
срібні і срібні родовища. Перші приурочені до піднятих блоків вулка-
нічних зон, останні – до депресійних структур, січних до вулканічних 
поясів (наприклад, родовище Дукат в Балигичано-Сугойській депре-
сії, Росія). 

Родовища золото-срібної формації можуть зустрічатися і за межами 
вулканічних поясів. Вони приурочені до MZ-KZ депресій з моласопо-
дібним комплексом осадків, де в горизонтах осадових порід розміщу-
ються кварц-халцедон-опалові жили і прожилки виконання тріщин 
відриву і відколу. У незначних кількостях присутні пірит, антимоніт, 
сульфосоли Pb, Cu, Bi. Золото в рудах переважно вільне, представлене 
дрібними зернами і їх зростками. На відміну від родовищ, локалізо-

ваних у вулканітах, золото тут може переходити в розсип при руйну-
ванні корінного джерела (Балейське і Тасієвське родовища Читинсь-
кої області). 
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Комплексні золотовмісні родовища 
 

Комплексні золотовмісні родовища відіграють істотну роль у видо-
бутку золота, зокрема, в Росії на початку 1990-х років з них щорічно 
вилучалося близько 20 т чи 12 % сумарного щорічного видобутку зо-
лота. Головне значення серед них мають колчеданні, поліметалічні, 
сульфідні мідно-нікелеві і мідно-молібден-порфірові родовища. Світо-
ві прогнозні ресурси золота в них досягають 16% загальних запасів, 
але їхній видобуток (у зв'язку з низкою концентраціях металу в руді), 
залежить від потреб кольорової металургії в Cu, Pb, Zn і ін. металах. 

В Росії колчеданні родовища, де попутно вилучається золото, зосе-
реджені на Уралі (Гайське, Молодіжне, Сибайське). Концентрація мета-

лу в рудах – від десятих часток до 1,5–3 г/т. Такі ж концентрації золо-
та властиві і поліметалічним родовищам Алтаю (Заріченське, Корбалі-
хінське, Рубцовське). З мідно-нікелевих руд (Норильськ) разом з плати-
ноїдами і сріблом вилучається значна кількість побіжного золота. Пер-
спективні запаси золота в мідно-молібденових і мідно-порфірових ро-
довищах Далекого Сходу (Піщанка) і Камчатки дуже істотні. 

Колчеданні золотовмісні родовища, серед яких виділяються мі-
дно-колчеданні, мідно-цинково-колчеданні, поліметалічні колчеданні, 
пов'язані з вулканічними формаціями. Вони формуються в субдук-
ційних обстановках приблизно в таких же умовах, як і сульфідні руди 
в спредингових зонах – активний підводний вулканізм, висока про-
никність гірських порід для розчинів і високий геотермічний граді-
єнт. Ці родовища також утворюються за механізмом рециклінгових 
гідротермальних систем. З вулканітами базальт-ріолітової і базальт-
андезидацит-ріолітової формацій пов'язані мідно- і мідно-цинково-
колчеданні родовища, а ріодацитової – колчеданно-поліметалічні. 

Рудовміщуючими породами поряд з вулканітами служать і осадові 
утворення: аргіліти, алевроліти, пісковики, конгломерати тощо. В 
структурному відношенні рудні тіла приурочені до вулкано-
тектонічних структур (ВТС) – вулкано-купольним структурам, вулка-
нічним жерлам, кальдерам, міжвулканічним депресіям, субвулканіч-

ним розломам на границях блоків різної мобільності і таке інше. Нері-
дко зруденіння розміщується на декількох рівнях. Форми рудних тіл 
різноманітні, переважають лінзо- і пластоподібні поклади, штокверки 
в кварц-серицитових метасоматитах. Речовинний склад руд визнача-
ється співвідношенням головних компонентів: Fe, Cu, Pb і Zn. Рудні 
мінерали – пірит, халькопірит, галеніт, сфалерит, бляклі руди, кварц, 
барит, карбонати, другорядні – сульфіди і сульфосолі Ag, Bi, самород-
ні Bi, Ag, Au. 
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Сульфідні мідно-нікелеві родовища з золотом, сріблом і платино-
їдами генетично пов'язані з диференційованими базит-
ультрабазитовими інтрузіями стадії континентального рифтогенезу чи 
ТМА. Рудоносні інтрузії, як правило, розташовані у вузлах потрійного 
зчленування рифтових структур, де існували сприятливі умови для 
формування магматичних камер, підйому мантійних магм і рудонос-
них флюїдів по системі глибинних розломів, що й визначило геологіч-
ну позицію рудних районів і полів мідно-нікелевих родовищ. Рудні 
тіла розміщені всередині, по периферії і поблизу материнських інтру-
зій. Серед них виділяються сингенетичні зони вкраплених і епігене-
тичні тіла масивних і прожилково-вкраплених руд. Характерні плас-
то-, плито- і лінзовидні форми рудних тіл. За морфологією вони розді-

ляються на: 1) пластові “висячі” поклади вкраплених руд; 2) пластові і 
лінзоподібні поклади масивних “шлірових” і прожилково-вкраплених 
руд; 3) лінзи і неправильні тіла приконтактових брекчієвих руд; 4) 
жили, що часто виходять за межі інтрузій. 

Головними мінералами руд є піротин, пентландит, халькопірит, ма-
гнетит, зустрічаються пірит, кубаніт, полідиміт, нікелін, мілерит, пла-
тиноїди, самородні золото і срібло та ін. 

Мідно- і мідно-молібден-порфірові родовища просторово і гене-
тично пов'язані із субвулканічними інтрузіями (кварц-монцонітовими 
порфірами, гранодіорит-порфірами, діоритовими порфіритами, рід-
ше граніт-порфірами), малими інтрузіями строкатого складу – від 
кварцових діоритів до адамелітів, гранітів підвищеної лужності і ква-
рцових монцонітів, а також з багатофазними батолітами габро-
діорит-тоналіт-гранодіоритової формації (Андський батоліт). В будові 
родовищ провідну роль грають субвулканічні штоки, куполи, дайки, 
приурочені до ділянок перетинання розломів, флексур, антикліналей 
та ін. Родовища характеризуються відносно низькими вмістами ко-
рисних компонентів, але дуже великими запасами (зазвичай більш 
500 млн т руди). Вони утворені рівномірно вкрапленими чи шток-
верково-жильними пірит-халькопіритовими рудами з Mo, Au, Ag. Ро-
зміри рудних тіл (штокверків) досягають 4–5 км у довжину при ши-

рині 0,7–1,5 км і вертикальній довжині до 0,8–1,0 км. Рудовміщуючі 
інтрузивні породи, а частково вулканіти й осадові породи зазнали зо-
нальні гідротермальні зміни від кварц-калішпатових до кварц-
серицитових метасоматитів і аргілізитів. 

Мідно-, мідно-молібден-порфірові і колчеданні золотовмісні родовища 
формуються в субдукційну стадію розвитку складчастих поясів у геоди-
намічних обстановках острівних дуг і активних континентальних окра-
їн, часто асоціюють у просторі, утворюють єдині металогенічні пояси 
(Тихоокеанський).             
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Екзогенні родовища золота 
 

До екзогенних відносяться родовища кір вивітрювання, представ-
лені зонами окиснення сульфідних руд, і розсипи, що утворилися в 
зв'язку з процесами механічного осадконакопичення. 

Серед родовищ кір вивітрювання провідне промислове значення 
мають зони окиснення багатих сульфідних руд (“залізні капелюхи” і 
зони вторинного сульфідного збагачення). Окиснені руди розвива-
ються на рудних тілах, представлених як кварцовими жилами, так і 
покладами істотно сульфідного складу. Головне значення мають зони 
окиснення сульфідних покладів. Відомі на території СНД “залізні ка-
пелюхи” сформувалися в умовах тропічного і субтропічного клімату в 

більшості випадків у мезозойський час. Вміст золота в зоні окиснення 
в кілька разів вище вмісту в первинних рудах. Останнім часом вели-
кий інтерес викликають золотоносні кори вивітрювання, що утвори-
лися по прожилково-вкрапленим, великим, але небагатим зонам су-
льфідної мінералізації (Светлинське, Воронцовське родовища Уралу). 

Розсипні родовища є найважливішими джерелами видобутку зо-
лота (у Росії – до 70 % металу, хоча їхня частка в запасах складає 
менш 20 %, а в прогнозних ресурсах – близько 10 %). Золотоносні роз-
сипи широко поширені у всіх золотоносних провінціях на щитах дре-
вніх платформ і в складчастих поясах. Усі відомі розсипи країн СНД 
відносяться до мезозойського і кайнозойського віку. Домезозойські 
розсипи в конгломератах і гравелітах у значній мірі метаморфізовані і 
виділяються в клас метаморфогенних утворень. 

В генетичному відношенні виділяють елювіальні, делювіальні, ко-
лювіальні, алювіальні, прибережно-морські і техногенні розсипні ро-
довища золота. За умовами залягання розсипи можуть бути відкри-
тими чи похованими, перекритими молодими осадками, не пов'яза-
ними з процесом утворення розсипів. Корінними джерелами розсипів 
у більшості випадків є кварцові жили, жильні зони, чи штокверки 
прожилково-вкраплених руд, зони окиснення, зони бідної й убогої мі-
нералізації, що не мають самостійного промислового значення. 

Головними факторами утворення розсипів крім наявності корінних 
джерел є кліматичні умови вивітрювання, тектонічні рухи, що обумо-
влюють розвиток розсипів, ерозійно-акумуляційна діяльність, з якою 
пов'язане формування алювіальних і прибережно-морських розсипів. 

Елювіальні розсипи утворюються безпосередньо на корінних родо-
вищах жильно-штокверкового чи штокверково-вкрапленного типів. В 
процесі фізичного чи хімічного вивітрювання золото, що міститься в 
рудах, вивільнюється і самородні золотини залишаються в пухких 
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продуктах каолінового вивітрювання. Контури елювіальних розсипів 
приблизно відповідають контурам поширення корінної мінералізації. 
При зсуві зруйнованого і дезинтегрованого матеріалу по схилу вини-
кають делювіальні розсипи, а у підніжжя схилів – колювіальні. Мате-
ріал, що досяг водотоків, формує алювіальні розсипи, що є основним 
промисловим типом для золота. Головне значення мають долинні і до-
линно-терасові алювіальні розсипи, приурочені, головним чином до 
сучасних річкових долин 3–4-го порядків. Саме в цих геоморфологіч-
них обстановках кайнозою зосереджені основні запаси розсипного 
золота Росії. Для таких родовищ характерна: висока продуктивність 
золотоносних шарів, виразна геологічна конфігурація і морфологія 
покладів (стрічковий, струйчастий, смугастий в сполученні з гніздо-

вим розподіл збагачених золотом ділянок), найвища величина зерен 
золота. Розміри розсипів варіюють у широких межах: довжина – від 
50–100 м до 3–5 км; ширина від 2–5 м до 150–200 м. 

В останні роки, у зв'язку з виснаженням запасів золота з долинних 
розсипів, все більша увага приділяється розсипам у великих річкових 
долинах 8–9 порядків, для яких у цілому властиві невисокі вмісти зо-
лота, але значні запаси. 

Прибережно-морські розсипи об’єднують групу пухких відкладів 
шельфу, пляжів, дельт морського узбережжя, для яких характерні пі-
двищені концентрації вільного золота. Найбільше промислове значен-
ня мають розсипи палеодельт і прилягаючих до них відкладів пляжів, 
що сформувалися в період морських трансгресій і перемиву в гирло-
вій частині алювіальних золотоносних розсипів (родовища Ном на 
Алясці, Ривеємське на Чукотці). 

Значну увагу зараз звертають на техногенні розсипи в зв'язку з 
можливістю отримання порівняно дешевого золота в результаті пере-
миву раніше відпрацьованих золотоносних пісків і відходів гірничо-
рудного виробництва. 

 

Основні геолого-промислові типи  

родовищ золота фанерозою  
 

Промислові родовища золота поділяються на золоторудні корінні, 
розсипні і комплексні. Геолого-промислова класифікація корінних 

родовищ заснована на морфології рудних тіл і технологічних можли-
востях вилучення золота з надр. Виділяються наступні типи золотору-
дних родовищ: 1) жили; 2) жильні зони і зони прожилкування; 3) мі-
нералізовані зони дроблення і зминання, штокверки. 
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Жили – це найбільш розповсюджений тип родовищ, що зустріча-
ються в різних геотектонічних структурних зонах серед теригенних, 
вулканогенних і плутоногенних порід. Це переважно дрібні родовища, 
представлені тілами невеликої потужності (від 0,1–0,2 до 5–15 м) з зо-
лотом, що легко вилучається,  його відносно високою концентрацією 
в промисловій руді (10–40 г/т). Можливий побіжний витяг Ag, іноді 
Sb, Pb, Zn, Te, Bi і ін. (родовища Каральвеємське на Чукотці, Ігуменів-
ське в Магаданській області, Дарасунське в Читинській області та ін.). 

Жильні зони і зони прожилкування – менш поширені, переважно 
серед плутоногенних і вулканогенних порід, рідше в теригенних піс-
ковиково-сланцевих товщах. Це стрічкові жили в дайках, сполучені 
жили і прожилки. Руди в основному легко збагачуються. Недоліком є 

невисокий вміст золота в товарній руді (перші г/т), але масштаб їх 
може бути від середніх до дуже великих об'єктів (Утинське, Колимсь-
ке, Березівське та ін.). 

Мінералізовані зони дроблення і зминання порід і штокверки ма-
ють найважливіше значення. Ці родовища зустрічаються переважно 
в теригенних чорносланцевих вуглецевих товщах (терейни пасивно-
окраїнних колізійних областей). За морфологією це лінійні чи ізомет-
ричні штокверки, що мають значні розміри як за простяганням, так і 
за падінням. На їх частку приходиться понад 75 % запасів і близько 
60 % прогнозних ресурсів (Мурунтау в Узбекистані з видобутком до 
80–85 т/рік). Недоліком є технологічно складний тип руд – золото дрі-
бне і дисперсне в сульфідах. Середній вміст Au у промислових тілах 
не перевищує перших г/т. Запаси – від 100–200 т до 1000 і більш т 
золота (Сухий Лог в Іркутській області, Олімпіадинське, Нежданінсь-
ке, Майське та ін.). 

Геолого-промислові типи розсипних родовищ виділяються насам-
перед за їх геолого-геоморфологічними типами. Формування розсипів 
багато в чому визначається характером корінного джерела і пов'язане 
з історією формування рельєфу місцевості, характером нагрома-
дження осадків і ступенем ерозії корінного джерела. З урахуванням 
цих факторів виділені такі типи  розсипних  родовищ золота: 1) золо-

тоносні розсипи кір хімічного вивітрювання (Урал, південь Західного 
Сибіру, Алдан); 2) алювіально-пролювіальні розсипи дрібного і тонкого 
золота (Алдан, Прибайкалля, Амурська область); 3) алювіальні розсипи 
великих долин (Магаданська, Амурська, Іркутська області, Краснояр-
ський край, Забайкалля, Якутія); 4) прибережно-морські розсипи дре-
вніх зон на континенті (Чукотка); 5) техногенні розсипи (Урал, Ленсь-
кий район).  

У гірських районах найбільше значення мають території низько-
гір’я, у яких корінні джерела золота розкриваються ерозією на 300–
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500 м. Тут же можуть розташовуватися залишки кір вивітрювання, 
особливо лінійного типу. Ухили водотоків звичайно невеликі, що 
створює сприятливі умови для сепараційної діяльності руслових пото-
ків, які забезпечують чудове сортування уламкового матеріалу за ро-
зміром. Це обумовлює широкий розвиток розсипів у низькогір’ях. У їх 
межах зосереджені основні розсипні райони Росії і 75–80 % усіх роз-
сипних ресурсів золота і платиноїдів. 

Найширше розвинені алювіальні розсипи долин і низьких терас, 
фрагментарно зберігаються розсипи високих терас. Багаті й унікаль-
но багаті розсипи мають довжину  десятки кілометрів, в окремих ви-
падках до 100 км; ширину від 1–2 до 100–200 м, потужність шарів 
від 0,5 до 20–30 м. Деякі розсипи за масою добутого золота дорівню-

ють великим корінним родовищам (розсипи  рік  Бодайбо,  Догалдин,  
Маракан  в Іркутській  області; Чай-Урьї, Малий Ат-Юрях, Берелеха 
та ін. у Магаданській області). Вік більшості розсипів неоген-
четвертинний, рідше – палеогеновий. 

Великі розсипи несуть риси успадкування більш древніх епох, а в 
ряді розсипів Охотсько-Чукотського вулканічного пояса (ОЧВП) фор-
мування корінних і розсипних родовищ зближено за часом (Біла Гора 
та ін.). 

За умовами залягання розрізняються мілко- і глибоко залягаючі 
(поховані) розсипи. Останні можуть бути багатоярусними (декілька 
шарів), залягають нижче рівня сучасних русел і тому обводнені. В об-
ластях низькогір’я переважають мілко залягаючі розсипи. Саме вони 
в даний час грають у Росії найважливіше промислове значення, хоча 
глибоко залягаючі розсипи в ряді золотоносних провінцій продовжу-
ють відігравати важливу роль (Бодайбінська, Баргузинська, Учурська 
провінції, Центрально-Колимський, Амурський та ін. райони). Зараз у 
низькогір’ях зосереджені основні запаси і прогнозні ресурси розсип-
ного золота. 

Важливе значення в розміщенні і типізації розсипів мають пенеп-
лени – древні рівнини і плоскогір'я. В Росії утворення пенепленів най-
більш активно відбувалося в мезозої і палеогені, охопивши великі те-

риторії. Особливістю пенепленів є широкий розвиток залишкових кір 
вивітрювання, що мають площовий розвиток і служать плотиком роз-
сипів. Найбільші розсипи створювалися безпосередньо над виходами 
корінних джерел, що визначає їх просторову і генетичну єдність. Ві-
ковий діапазон формування таких родовищ великий. Для древніх ро-
зсипів юри, крейди, олігоцену характерні значна ширина, висока 
глинистість, збагачення залізом, пісчано-дрібногалечниковий алювій 
переважно кварцового складу.  
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Для древніх розсипів характерна перевага (30–90 %) дрібного і то-
нкого золота. При експлуатації значна частка цього золота залиша-
ється у відвалах. Такі розсипи продовжують відпрацьовуватися на 
Уралі (Воронцовська, Краснооктябрська, Сосьвінська групи розсипів 
та ін.), в Єнісейському кряжі (Єнашимо та ін.). На пенепленах відпра-
цьовувалися знамениті “мільйонні ями” (Єнісейській кряж) і “косі ша-
ри” (Урал, Алдан). 

Для родовищ золота в корах вивітрювання характерна висока гли-
нистість (60–95 %) і пористість (40–60 %) при перевазі в складі руд 
стійких до вивітрювання мінералів. Велика частина золота (до 70–
95%) знаходиться у вільному стані. Переважає тонке і тонкодисперс-
не золото при високій частці ультрадисперсного (менш 0,3 мкм). 

Вміст золота гравітаційних класів розміру складає від 10 до 40 %. 
Розсипи прибережно-берегової зони і підводного схилу шельфу є 

частково затоплені морем континентальні розсипи (Примор’я, Прио-
хоття, Камчатка, Чукотка). Бідні розсипи сучасних берегових зон ві-
домі в західній частині Камчатки, на узбережжі Японського моря (Ти-
хангоу). Унікальний за запасами розсип Ривеємська на Чукотці приу-
рочений до древньої берегової лінії і фактично являє собою дельтову 
алювіально-морську розсип, аналогічну за генезисом і масштабом ро-
зсипу мису Ном на Алясці. 

У зв'язку зі значної відпрацьованістю розсипів широкий розвиток 
останнім часом одержали техногенні розсипи, де зосереджені значні 
залишкові запаси золота. 

Найбільшими золото-розсипними районами Росії є Центральна Ко-
лима, Єнісейський кряж, Республіка Саха (Якутія), Чукотка, Ленський 
район і Примор'я з щорічним видобутком металу понад чи близько 10 т 
кожний. Вони забезпечують 80% розсипного золота і близько 75 % 
приросту запасів РФ.  
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РОЗДІЛ I 

 МЕТАЛОГЕНІЯ ЗОЛОТА РАННЬОГО 

ДОКЕМБРІЮ 
 

ГЛАВА 1  

ГОЛОВНІ ЗОЛОТОНОСНІ СТРУКТУРИ  

ДОКЕМБРІЮ 
 

 Формування рудоносних структур, у тому числі й золотоносних, ві-
дбувається на тлі геотектонічних процесів, у першу чергу геодинаміки 
глибинних зон земної кори і мантії, що і є головним чинником рудно-
го процесу. Як правило, найбільш сприятливими для формування різ-
номанітних типів корисних копалин є найактивніші структури земної 
кори, які є поверхневою формою прояву глибинних процесів. У ран-
ньому докембрії це насамперед зеленокам’яні пояси і зони активіза-
ції, розміщення яких контролюється протяжними глибинними шов-
ними зонами тривалого розвитку. Вони були шляхами проникнення 
рудоносних магматичних і гідротермальних розчинів, первинне руд-
не навантаження яких ще й зростало під час взаємодії з навколишні-
ми породами за рахунок селективного вилучення корисних компонен-
тів. Це призводило до формування спеціалізованих розчинів, насиче-
них певними рудними компонентами. В цих зонах формувалися також 
структури, сприятливі для відкладання рудної речовини.  

Згідно з сучасними уявленнями, тектонічне структуроутворення в 
континентальній корі протягом всієї історії її розвитку йде шляхом 
виникнення і розростання твердих блоків – давніх ядер континентів 
(кратонів чи щитів). Найважливішими ранніми стадіями розвитку 
давніх платформ є стадії кратонізації та протоплатформна. Границі 
між стадіями відповідають глобальним базовим змінам структурно-
геодинамічних характеристик літосфери, появленню чи зникненню 
індикаторних умов тектогенезу, магматичних, осадових і рудних фо-
рмацій. Стадії поділяються на ряд циклів, розділених загально плане-
тарними епохами структурної перебудови, границі яких на різних 
континентах і на різних кратонах можуть і не збігатися в часі. 
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Стадія кратонізації (3,8-2,0 млрд р.) проходить в умовах перева-
жаючих висхідних рухів земної кори та інтенсивного магматизму. 
Гранітогнейсові формації займають значну (до 80 %) площу щитів да-
вніх платформ, у першу чергу вони представлені гнейсами тоналіто-
вого і трондьємітового складу, які формують куполи. Метаморфізм у 
них нерідко досягає гранулітової фації, породи сильно деформовані. 
Рідше зустрічаються чарнокіти та ендербіти двох формаційних типів: 
ультраметаморфічні та інтрузивні. Перші формувалися в умовах гра-
нулітової фації, тісно асоціюють з гнейсами і кварцитами. Другі утво-
рюють гігантські батоліти і невеликі лаколітоподібні тіла.  

З активних тектонічних структур найхарактернішими є ЗКП, скла-
дені продуктами основного й ультраосновного магматизму. Згідно з 

моделлю К.Конді [34], високометаморфізовані архейські утворення 
формувалися в сіалічній корі над великими висхідними конвекцій-
ними потоками, а ЗКП – і в заострівнодужних басейнах, і в системі 
континентальних рифтів вздовж конвергентних границь плит, над 
мантійними струменями. ЗКП складені вулканогенними й гіпабісаль-
ними породами коматіїтової, толеїтової, вапняно-лужної, рідко суб-
лужної серій. Ймовірно, коматіїти утворилися з високомагнезіальних 
ультраосновних розплавів, продуктів плавлення речовини мантії. Ба-
зальти характеризуються нормальною лужністю і відносяться до толе-
їтових різновидів, які  за хімізмом подібні до базальтів серединно-
океанічних хребтів фанерозою. Вапняно-лужна серія представлена 
тоналітами, дацитами, ріодацитами, андезитами; а сублужна – трахі-
тами, трахіандезитами, лужними гранітами. 

Характерні великі розшаровані інтрузії габро-анортозитів і гранітів 
рапаківі. Великі інтрузії базитів розшаровані, у їхньому складі пере-
важають габро, норити, гарцбургіти, анортозити, часто з титаномаг-
нетитовою, хромітовою, платиновою та іншою мінералізацією. Харак-
терними представниками таких інтрузій є масиви Монче-Тундри, Ве-
лика Дайка Зімбабве, сил Стілуотер. 

Існують уявлення щодо етапів кратонізації і послідовного розростан-
ня областей стабілізації докембрійських платформ. Найдавнішим вва-

жається архейський етап (3,5–2,5 млрд р.), якому відповідає кратоніза-

ція таких ядер континентів, як кратони Каапвааль, Зімбабвійський, Лі-
берійський, Дніпровський, Кольський, Калгурлі, Пілбара, Канадський, 
Гвіанський та ін. У палеопротерозойський етап (2,5-1,6 млрд р.) зроста-
ли раніше створені стабільні області.     

Протоплатформна стадія (2,5–1,6 млрд р.) відповідає консолідації 
архейських рухливих поясів і об'єднанню протоконтинентальних ядер 
у тверді стабілізовані блоки літосфери – кратони, на яких починається 
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нагромадження платформних чохлів, що свідчить про встановлення 
стабільних тектонічних обстановок, виведення кратонів над поверх-
нею морських басейнів і початок процесів денудації. Зазвичай їй від-
повідає накопичення потужних моласоїдних серій, відомих на багатьох 
платформах: Вітватерсранд у Південній і Тарква в Західній Африці, 
Наллагейн в Австралії, Гуронська на Канадському щиті, Рорайма на 
Гвіанському. Вік стадії на різних кратонах змінюється від неоархею 
(Південна Африка) до палеопротерозою (Західна Африка, Гвіана).  

 

Генетичні типи докембрійських зеленокам’яних поясів 
 

Зеленокам’яні пояси є найважливішими рудоносними структурами 
древніх платформ. Вони періодично виникали протягом всього ран-
нього докембрію, коли відбувалася закономірна спрямована еволюція 
цих структур, обумовлена загальною еволюцією Землі та її оболонок. 
Згідно з сучасними поглядами [78, 84], в еволюційній послідовності 
розвитку ЗКП виділяється три найважливіших типи, які відповідають 
типовим геодинамічним обстановкам: ЗКП плюмтектонічного, пермо-
більного і плейттектонічного типів. Формування перших, обумовлене 
процесами плюмтектоніки, відбувалося в палеоархеї в умовах пере-
важних вертикальних тектонічних рухів на протокорі базитового 
складу. Пермобільні пояси мезоархею розвивалися на корі перехідно-
го типу на границях протоконтинентів в умовах початкової стадії 
прояву тектоніки плит. Плейттектонічні пояси палеопротерозою за-
кладалися як рифтогенні структури на континентальній корі і далі 
розвивалися відповідно стадіям циклу Уїлсона в умовах переважних 
горизонтальних рухів.        

ЗКП формувалися і в заострівнодужних басейнах, і в системі кон-
тинентальних рифтів вздовж конвергентних границь літосферних 
плит, і над мантійними струменями в той час, як формування висо-
кометаморфізованих гранітно-гнейсових куполів відбувалося в сіаліч-
ній корі над великими висхідними конвекційними потоками лінійної 

у плані форми. Виникнення ЗКП часто розглядається з мобілістських 
позицій, як результат послідовної акреції острівнодужних і океаніч-
них терейнів до активних окраїн континентів (М.В.Мінц, А.Полат, 
А.Керріч), чи закриття серії вузьких задугових рифтових басейнів, які 
існували поздовж границь палеоконтинентів над активними зонами 
субдукції (Д.Р.Нельсон). Інколи підкреслюється (Ю.В.Міллер) важлива 
роль глиб ремобілізованого фундаменту (гранітогнейсових куполів, ді-
апір-плутонів, тоналітових масивів) у формуванні ЗКП, які вважа-
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ються результатом накладання глибово-купольних дислокацій на пок-
ривно-складчасті структури. Деякі дослідники [14] зіставляють доке-
мбрійські ЗКП з фанерозойськими геосинклінально-складчастими си-
стемами та орогенними вулканічними поясами.   

Типовими металогенічними формаціями ЗКП вважаються: 
залізорудні, найважливішу роль відіграють родовища, пов’язані з формаціями: 

- силікатно-магнетитових кварцитів (СЗФ – смугасті залізорудні форма-
ції): Костомукша (Карелія), Бухва-Майн (Зімбабве), Шерман, Гриффітс 
(провінція Сюперіор у Канаді); 

- джеспіліт-метатолеїтовою: Чортомлицька ЗКС УЩ; 
- залізорудно-карбонатними: Хелен, Сер-Джеймс (рудний район Мічикі-

потен у Канаді), Стіп-Рок (провінція Сюперіор у Канаді); 

золоторудні з найважливішими типами родовищ: 
- жильним: Холлінгер, Мак-Інтайр, Валь-д’Ор (Канада), Леонора (Авст-

ралія), Колар (Індія), Кейм-Мотор (Зімбабве); 
- золотоносних мінералізованих зон (метасоматичних зон заміщення у 

вулканічних та осадових породах, які, як правило, складені кварц-
карбонатним матеріалом з вкрапленістю арсенопіриту та піриту, з 
якими й асоціює золото); 

- золотоносних залізистих кварцитів у СЗФ ЗКП (часто пов’язані зі змі-
шаною сульфідно-карбонатною фацією, складеною прошарками ква-
рцу і кременю, карбонатів – анкериту і сидериту, а також сульфідів – 
арсенопіриту, піриту, піротину): Хілл, Лансфілд, Булфінг (Австралія), 
Джайєнт, Шервуд-Стар (Зімбабве), Маклеод-Кокшот (Канада);   

кольорових металів, серед яких найважливішими є формації: 
- мідно-цинково-колчеданна: Кідд-Крик, Хорн, Маттагамі-Лейк, Флін-

Флон, Вайз, Геко (Канадський щит), Ялонваарське (Балтійський щит); 
- мідно-нікелева в ультрамафітах: Камбалда, Неніан, Родрос та ін.; 
- нікелева в інтрузивних ультрамафітах: Маунт-Кейт, Персевернес, 

Сикс-Майл.  

 
Одним з найважливіших і дискусійних є питання про наявність 

протерозойських ЗКП, до яких відносять структури Західно-
Африканського, Гвіанського, Балтійського та інших щитів. Його дис-
кусійність обумовлена насамперед непорозумінням простого факту 

послідовної зміни геодинамічних умов у геологічної історії нашої пла-
нети, що закономірно обумовлювало зміну структур, що формувалися, 
та їх металогенічних особливостей. У роботах останніх років було по-
казано, що палеопротерозойські ЗКС є особливим типом зелено-
кам’яних структур, перехідним між типовими архейськими ЗКП і 
структурами фанерозойських рухливих поясів [51], а загальна еволю-
ція континентальної кори раннього докембрію відбувається за умова-
ми закономірної зміни геодинамічних режимів від плюмтектонічного 
в палео-мезоархеї до перехідного (початкова тектоніка плит) в неоар-
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хеї і плейттектонічного (тектоніка літосферних плит) в палеопротеро-
зої [78]. Саме цим і обумовлені особливості різновікових ЗКП, серед 
яких доцільно виділяти ЗКП плюмтектонічного (палео-мезоархей), пе-
рмобільного (неоархей) і плейттектонічного (палеопротерозой) типу.     

 

ЗКП плюмтектонічного типу 
 

Пояси цього типу формуються в умовах протокори базитового скла-
ду, яка виникає на ранніх стадіях розвитку Землі під впливом процесів 
плюмтектоніки. Вони закладаються як рифтогенні трогоподібні струк-
тури граніт-зеленокам’яних областей, складених переважно тоналіт-
трондьємітовими асоціаціями в центральних частинах і базитовими – в 

крайових. Рифтові зони відповідають областям підйому аномально ро-
зігрітої мантії, що обумовлює гранулітовий метаморфізм глибинних 
зон, одночасне підняття склепіннєподібних блоків – гранітогнейсових 
куполів – і рифтоутворення в їх склепінних ділянках. Саме це й обумо-
влює петельчасту форму, яка є характерною для цього типу ЗКП, і ме-
таморфічну зональність з нарощуванням ступеня метаморфізму в кра-
йових частинах ЗКП. Надалі висхідні рухи призводять до глибокої де-
нудації гранітогнейсових областей, формуванню протоплатформних 
(кратонічних) палеоосадових басейнів, а на крайових частинах, які за-
нурювалися, формуються вторинні гнейсові і гранулітові пояси.  

Характерними регіонами розвитку ЗКП цього типу є кратони Ка-
апвааль (ЗКП Барбертон, Мурчисон, Сатерленд, Пітерсбург, Нондвені, 
Реностеркоппі, Малдерсдріф та ін.), Гренландський (суа), Пілбара (Ро-
убурн, Шелл, Вім-Крик, Малліна, Уорджина, Москіто-Крик та ін.), УЩ 
(Конкська, Білозерська, Сурська, Чортомлицька, Верхівцевська та ін. 
ЗКС). Фрагменти структур такого типу описані також на Зімбабвійсь-
кому і Алданському щитах. З цими ЗКП пов’язані родовища [84]: су-
льфідні мідно-нікелеві (Шангані в Зімбабве); колчеданні (Уїм-Крик, 
Біг-Стабі, Ядікугіна в Австралії); залізисті кварцити (Ісуа в Гренландії; 
Шей-Геп, Маунт-Голсуорсі в Австралії; Білозерське в Україні); барито-

ві (Норт-Пол, Кук-Блафф в Австралії); золоторудні (кратон Каапвааль і 
УЩ); хромітові (Фіскенессет в Гренландії) та ін.       

Кратон Каапвааль є частиною Африканської платформи – гетеро-
генного утворення, структурні елементи якого були консолідовані в рі-
зні епохи докембрію. Фундамент складений глибоко метаморфізовани-
ми граніто-гнейсовими комплексами палео- і мезоархею, розсіченими 
ЗКП мезо- (Барбертон і Мурчисон у ПАР) і неоархею (Зімбабве, Танза-
нія, Західна Африка), палеопротерозою (Західна Африка, Танзанія).  
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Кратон Каапвааль є найважливішим золотодобувним районом сві-
ту. У 1980 р. тут видобуто 675 т золота (87 % світового видобутку), у 
1998 р. 470 т (36 %). Від Зімбабвійського кратону він відділений рух-
ливим поясом Лімпопо (рис. 3) – зоною амфіболітових і гранулітових 

фацій метаморфічних порід і гнейсів Сенд-Рівер (до 378661 млн р.), 
який зберігав тектонічну і метаморфічну активність понад мільярд 
років (від 3,8 до 2,6 млрд р.). Основа кратону складена тоналітовими і 
тоналіт-трондьємітовими гнейсами комплексів Нгване і Нгвмепзі-
Рівер, вік яких за різними оцінками – від 3563 до 3800 млн р.  

Рис. 3. Структурна схема Зімбабвійського та Каапваальського крато-
нів [51] 

1 – перекриваючі платформні утворення; 2 – Бушвельдський комплекс; 3 – 
Велика Дайка; 4 – ЗКП; 5 – архейські граніти, гнейси, мігматити; 6-8 – ЗКП 

Мурчисон: 6 – амфіболіти Сильванас (а), габро-гранітовий комплекс Руівотер 
(б), 7 – сланці Руберва (а), сланці Ля-Франс (б), 8 – сланці Мурчисон; 9 – ЗКП 
Барбертон, структурні тренди; 10 – родовища золота; 11 – головні розломи 
ЗКП: 1 – Чинхої-Чипуріро, 2 – Маунт-Дарвин, 3 – Шамва-Хараре, 4 – Мід-
ленд, 5 – Мутаре, 6 – Мвума, 7 – Шурунгві-Гверу, 8 – Масвінго, 9 – Мбе-

ренгва, 10 – Шангані, 11 – Булавайо-Бубі, 12 – Гванда, 13 – Антелопе-Ловер-
Гванда, 14 – Таті, 15 – Вумба, 16 – Матсітама, 17 – Сатерленд, 18 – Пітерс-

бург, 19 – Мурчисон, 20 – Барбертон, 21 – Мулдурсдріфт, 22 – Амалія 
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Найважливішими є ЗКП Барбертон, Мурчисон, Петерсбург, Сатер-
ленд, Нондвені, Реностеркоппі та ін., складені надсерією Свазіленд 

(3,6–3,2 млрд р.). Вона поділяється на серії: Онвервахт – складена 

коматіїтовими і толеїтовими базальтами (до 8–9 км); у верхній – вап-

няно-лужними вулканітами з горизонтами кременів і коматіїтових ба-

зальтів (7–8 км); Фіг-Три - аргіліти, сланці, грауваки, кремені, залізис-

та формація, рідше агломерати, туфи і трахіандезитові лави (близько 
2 км); Мудіс - пісковики, кварцити, грауваки, конгломерати, рідше 

СЗФ, кремені й основні вулканічні породи (3,5–5 км).  

Надсерія Свазіленд незгідно перекрита моласовими  формаціями 
Понгола і Вітватерсранд. 

Виділяється дві генерації ЗКП: рання (3,5-3,2 млрд р.) розвинена 
переважно в південній частині кратону (пояси Махамба, Двалайл, 
Нондвені), а пізня (3,0-2,9 млрд р.) – в північній (Крайпан, Швейцер-
Ренеке, Мурчисон і ін.). Однак, найдовше розвивався ЗКП Барбертон 
(щонайменше 440 млн р.), який одночасно є найважливішим концен-
тратором золоторудних родовищ кратону. 

Нижня частина розрізу ЗКП Барбертон складена ультрамафітови-
ми вулканітами з прошарками й горизонтами кислих вулканітів і 
кременистих сланців серії Онвервахт. Її нижня частина виділяється 
як Нижній ультрамафітовий комплекс, в розрізі якого виділяються 
формації (знизу): Сандспрейт – коматіїти (2/3 розрізу), основні лави з 
горизонтами осадових (?) порід (2136 м); Тіспрейт – основні й ультра-
основні вулканіти в рівних пропорціях, у верхній і середній частинах 
розрізу (до 10 %) – кислі туфи (3547–3511 млн р.) (1890 м); Коматі – 

основні й ультраосновні (3:1) вулканіти (348934 млн р.) з розшарова-
ними тілами й силами дунітів, гарцбургітів, перидотитів, піроксенітів, 

габроноритів, анортозитів (34826 млн р.), дайками кварц-

польовошпатових порфірів (34677–12 млн р.) (3506 м). 
Верхня частина серії виділяється як Мафічно-фельзічний ком-

плекс: циклічно побудовані бімодальні формації Хогенуг (4848 м), 
Кромберг (1920 м) і Сварткопп (915 м), складені толеїтовими базаль-

тами, дацит-ріолітовими лавами, кременистими й залізистими поро-
дами з тілами розшарованих перидотитів і піроксенітів. Вік формації 

Хогенук 34677–12 – 34165–8 млн р.  
Вище із стратиграфічною перервою (3400–3260 млн р.) залягають 

осадові породи серії Фіг-Три потужністю 2 км. Вона складається з 
формацій: Шеба (грауваки і глинисті сланці з горизонтами СЗФ), 
Бельвью-Род (з базальним горизонтом кременистих сланців, перекри-
тих товщею переверстування глинистих і піщано-глинистих сланців, 
граувак, СЗФ з горизонтами трахітових туфів), Шонгецихт (трахітові 
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й трахіандезитові туфи й лави, агломерати, туфітові грауваки та гра-
увакові конгломерати з поодинокими верствами кременистих слан-

ців). Вік дацитових туфів нижньої частини розрізу дорівнює 32595 

млн р., а прориваючих порфірів 32224–10 млн р. 
Розріз надсерії завершується серією Мудіс, яка включає формації: 

Клута (з базальними конгломератами, які змінюються кварцитами і 
грауваками з верствами глинистих і кременистих сланців, гравелітів і 
СЗФ), Джос-Лак (того ж складу з горизонтом мигдалекам’яних базаль-
тів), Бавіанскоп (кварцити й аргіліти з прошарками сланців, граувак і 
конгломератів), Бікенхолл (пісковики й конгломерати). Галька гранітів 

в базальних конгломератах формації Клута має вік 32246 млн р.; 

дайки порфірів, що проривають нижні частини розрізу серії – 32012 

млн р.; граніти плутону Салісбері, прориваючи серію – 31098–10 млн 
р. [92].        

Кратон Пілбара є частиною Західно-Австралійської платформи, 
який відділяється від кратону Йілгарн протерозойським рухливим по-
ясом Хаммерслі. У їх складі беруть участь два найважливіших струк-
турно-формаційних комплекси порід: граніто-гнейсові і гранулітові 
куполи й масиви і ЗКП. Найдавнішими є тоналіт-трондьємітові гней-
си Наррієр (3,65–3,3 млрд р.) і пов'язані з ними грануліти (3,3–3,4). 
Найважливіша епоха зеленокам’яного вулканізму, плутонізму, дефор-
мацій і метаморфізму кратону Пілбара приурочена до палео- мезоар-
хею (3,47–2,8 млрд р.), а Йілгарн – до неоархею (2,75–2,6). Таким чи-
ном, кратон Пілбара є однією з найдавніших граніт-зеленокам’яних 
областей земної кори, складеною палеоархейськими гранітогнейсови-
ми комплексами, які (подібно гігантській мегабрекчії) ніби зцементо-
вані ЗКП палео- і мезоархею, як правило, петлястої форми (Роубурн, 
Шелл, Вім-Крик, Малліна, Уорджина, Москіто-Крик та ін.) (рис. 4).  

ЗКП складені серіями Уорравуна (3,47–3,32 млрд р.), Віман (3,32–

3,27), Горж-Крик (3,27–3,14), Вім-Крик (3,14–3,09) і Лук-Крик (2,8), у 
складі яких вулканіти основного – ультраосновного складу послідовно 
поступаються місцем осадовим породам. Виділяються також інші се-
рії і формації, як правило, фаціально заміщуючи одна одну у різних 

ЗКП (Талга-Талга, Москіто-Крик, Роубурн, Маунт-Негри). Спостеріга-
ється міграція вулканічних процесів зі сходу на захід з відповідним 
омолодженням порід ЗКП від палео- (Уорравуна, Талга-Талга, Віман, 
Горж-Крик, Москіто-Крик) до мезоархейських (Роубурн, Вім-Крик, 
Лук-Крик, Маунт-Негри та ін.). Ранній магматизм кратону, як і в кра-
тоні Каапвааль, приурочений до палео-мезоархею (3,47–3,4 млрд р.). 

На границі мезо-неоархею (3125–3030 млн р.) кратон (як і Каапва-
аль) вступає до протоплатформного етапу розвитку, що збігається зі 
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зміною тектонічного стилю від формування граніт-зеленокам’яних об-
ластей до супракрустального уламкового осадконакопичення. Далі, в 
інтервалі 2760–2640 млн р., формуються потужні товщі базальтів серії 
Фортескю (зіставляється з серією Вентерсдорп Південної Африки). 
Вони прорвані гранітоїдами (2,7 млрд р.), які з розмивом перекриті 
теригенною серією (з горизонтами кременів і СЗФ) Москіто-Крик 
(Джордж-Крик), у свою чергу прорваною гранітоїдами (2,1–2,25 млрд 
р.). Схожість будови блоку Пілбара і кратону Каапвааль дало можли-
вість припустити їх структурну єдність в археї, коли, можливо, вони 
складали єдиний мікроконтинент “Ваальбара” [130]. Золоторудна мі-
нералізація розвинена слабо, найкрупніше родовище кратону – Бем-
бу-Крик – концентрує тільки 17 т золота. 
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Рис. 4. Структурна схема блоку Пілбара [119] 

1 – граніти та гранітогнейси; 2 – ЗКП; 3 – серія Маунт-Брюс (Фортескю); 4 – 
платформні утворення фанерозою; 5 – найважливіші розломи; 6 – 11 – родо-
вища: 6 – золоторудні жильні, 7 – масивні сульфідні Cu-Zn-Pb, 8 – міднопор-
фірові; 9 – Sn-Ta пегматитові; 10 – епітермальні жильні Pb-Zn і флюоритові; 

11 – Ni-Cu-PGE в основних-ультраосновних інтрузіях. 
Цифрами позначені родовища: 1 – 8 – Au: 1-Уайтпел і Кемел, 2-Лінас-Файнд, 

3-Нормей, 4-Бембу-крик, 5-Уорравуна, 6-Марбл-Бар, 7-Голден-Ігл, 8-
Москіто-Крик; 9 – 16 – Cu-Zn-Pb: 9-Солт-Крику, 10-Вім-Крик і Монс-Купрі, 

11-Вундо, 12-Сульфур-Спрінгз, 13-Кангару-Кавз, 14-Дрессер, 15-Біг-Стаббі, 
16-Леннокс-Файнд; 17 – 18 – міднопорфірові: 17-Коппінз-Гейп, 18-Голд-Шоу-

Хілл; 19 – 22 – Sn-Ta: 19-Уоджина та Маунт-Шарлотт, 20-Пілгангура, 21-
Куглегонг, 22-Мульєлла; 23 – 25 – епітермальні жильні: 23-Бечер, 24-Мінтіна 
(CaF2), 25-Бресайд (Pb-Zn-Ag); 26 – 29 – в основних-ультраосновних інтрузі-

ях: 26-Радіо-Хілл (Ni,Cu,Co), 27-Маунт-Шолл (Ni,Cu), 28-Мунні-Мунні 
(Pt,Pd,Au,Cu,Ni), 29-Балла-Балла (V2O5) 
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Український щит складений глибоко метаморфізованими граніто-
гнейсовими комплексами і ЗКП архейської Придніпровської граніт-
зеленокам’яної області і Приазовського блоку, на які накладені палео-
протерозойські складчасті зони. До найдавніших відносяться утво-
рення Дністровсько-Бузької, Аульської і Західноприазовської серій 
палеоархею (понад 3,4 млрд р.), які зіставляються з “сірими гнейсами” 
інших кратонів. ЗКП виповнені в різних частинах щита палеоархей-
ською косівцевською товщею (3,4–3,2 млрд р.), мезоархейськими 
конкською серією (3,2–3,0), білозерською (3,0–2,9), ольгінською, кру-
тобалкінською (більш 2,8 млрд р.) та іншими світами. Співвідношення 
архейських гранітогнейсових і зеленокам’яних областей є дискусій-
ним питанням; одні автори вважають останні накладеними структу-

рами, інші розглядають можливість їх одночасного розвитку.  
Як правило, неоархейські ЗКС формують пояси, часто витягнуті в 

субмеридіональному напрямку (рис. 5): Конксько-Білозерський у захі-
дній частині мегаблоку (Конкська і Білозерська ЗКС), Базавлуцький у  
центральній частині (Сурська, Чортомлицька, Верхівцевська).  

Перші три складені переважно недиференційованими толеїтовими 
базальтами, коматіїтами з незначною роллю вапняно-лужних андези-
тових серій і СЗФ (Сурська, Верхівцевська, Чортомлицька структури); 
останній – коматіїтовими і толеїтовими базальтами, локально розви-
неною бімодальною базальт-ріолітовою серією і СЗФ в осьовій части-
ні, слабо диференційованою вапняно-лужною андезитовою і дифере-
нційованою вапняно-лужною базальт-андезит-ріолітовою серією на 
флангах.  

У складі ЗКС УЩ беруть участь породні асоціації, які закономірно 
змінюються як у розрізі, так і по латералі. Так, Сорокинська ЗКС 
складена такими породними асоціаціями (знизу): нижньою метатоле-
їт-габро-діабазовою; нижньою матакоматіїт-дуніт-гарцбургітовою; 
верхньою метатолеїт-габро-діабазовою; сланцево-джеспіліт-
метатолеїтовою; метаконгломерат-піщано-глиноземисто-сланцевою; 
метаріодацит-плагіогранітною. 

Характерними типами порід ЗКС є метакоматіїт-толеїтова і слан-

цево-джеспіліт-толеїтова формації (конкська серія й ін.) у нижній ча-
стині розрізу, метаконгломерат-піщано-сланцева і метаріодацитова 
(білозерська серія, теплівська товща й ін.) – у верхній. З ними тісно 
пов'язані комплекси основних і ультраосновних порід (габро, діабази, 
піроксеніти, дуніти), а також інтрузії плагіогранітів і метаріодацитів, 
з вкоріненням яких і пов'язується золоторудна мінералізація.   
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Рис. 5. Зеленокам’яні структури Українського щита  

(за матеріалами [8]) 
1 – граніто-гнейсова підошва ЗКС; 2 – зеленокам’яні комплекси; 3 – коматіїт-

толеїтова формація; 4 – СЗФ-толеїтова формація; 5 – дацит-андезит-
толеїтова формація; 6 – ріодацитова формація: покривні фації (а), екструзи-
вні фації (б); 7 – метаосадова формація; 8 – граніти, тоналіти, плагіограніти. 
Блоки УЩ: I – Волинський, II – Дністрово-Бузький, III – Росинсько-Тікицький, 

IV – Кіровоградський, V – Середньопридніпровський, VI – Приазовський. 
ЗКС: 1 – Криворізька, 2 – Верхівцевська, 3 – Софіївська, 4 – Чортомлицька, 5 
– Сурська, 6 – Конкська, 7 – Косівцевська, 8 –  Сорокинська, 9 – Павлівська 

 
Серед архейських ЗКС УЩ виділяється від двох до чотирьох типів: 

- Верхівцевський – амебоподібний з формаційними рядами мафітового типу; 
- Сурський – брахіально-ізометричний з формаційними рядами мафітового типу; 
- Сорокинський – лінійний з формаційними рядами мафітового типу; 
- Конкський – лінійний з формаційними рядами сіалічного типу. 

Характерним прикладом ЗКС першого типу є Верхівцевська ЗКС 
Придніпровської граніт-зеленокам’яної області. За даними 
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О.Б.Боброва та ін. [8], це трогоподібна структура петельчастої будови, 
яка була закладена у вузлі зчленування гранітогнейсових куполів, чим 
і обумовлена її петельчаста будова з численними “відгалуженнями” 
(Базавлуцьке, Краснобалкінське, Домотканське, Варварівське, Алфе-
рівське, Теплівське, Грановське та ін.). Зазвичай, вони є вузькими кі-
леподібними  синкліналями. Нижня частина розрізу структури скла-
дена істотно вулканогенними утвореннями конкської світи, верхня – 
істотно теригенною білозерською світою. Вони розділені сурським то-
наліт-плагіогранітним комплексом і розвивалися відносно автономно, 
що проявлене в одночасній своєрідності й успадкуванні  структурних 
форм цих двох рівнів. Так, на нижньому сформувалися Алферівська 
синкліналь і Лозовацька антикліналь, а на верхньому – Теплівська, 

Грановська і Семиринківська синкліналі, конфігурація і розрізи яких 
відповідно відрізняються.   

Другий тип ЗКС УЩ представлений Сурською структурою При-
дніпровської граніт-зеленокам’яної області, яка має грубо-ізометричну 
в плані і коробчасту в розрізі форму з невеликими хвістоподібними 
відгалуженнями (Карнаухівське, Грушевське, Широківське). В її будо-
ві переважають мафічні вулканіти, представлені чередою формацій: 
метакоматіїт-толеїтовою, джеспіліт-метатолеїтовою, метаандезит-
дацит-толеїтовою та ін.  

Лінійні структури УЩ представлені двома типами: Конкським і Со-
рокинським, які відрізняються за складом породних асоціацій, що їх 
складають. Перший представлений Конкською ЗКС Придніпровської 
області. Для неї характерні: грабеноподібна будова, вузька, витягнута 
в ППС напрямку, форма, наявність складчастих структур 2-го поряд-
ку (Веселянська і Кірпотинська синкліналі), що повторюють конфігу-
рацію основної ЗКС, в розрізі переважають утворення метакоматіїто-
вої, джеспіліт-толеїтової, метаандезит-дацит-толеїтової формацій.  

У Приазовському мегаблоці до ЗКС відносяться Сорокинська, Косі-
вцевська, Різдвяно-Успенська структури. Вони конформні відносно 
гранітових куполів, витягнуті на перші десятки кілометрів, за шири-
ною перші кілометри. Так, Сорокинська ЗКС характеризується дов-

жиною 35 км, шириною 650–1100 м, простягання коліноподібно змі-
нюється з ПЗ на субширотне. Це стиснута перекинута синкліналь з 
осьовою поверхнею, яка круто (75–850) занурюється на північний за-
хід, з північно-західним крилом, запрокинутим на ПС. Вона складена 
метаморфізованими коматіїтами і толеїтовими базальтами ольгінської 
(900–1200 м) й істотно метаосадовою крутобалкінською (250–400 м) 
світами архею, які прорвані гранодіоритами осипенківського масиву 

(280030 млн р.). Верхня, протерозойська частина розрізу складена ме-
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таосадовми породами (конгломерати, сланці, мармури) садової товщі 
(до 410 м). Вона прорвана турмаліновими пегматитами (2060 млн р.).     

Г.І.Каляєв [30] висловив припущення щодо формування міжблоко-
вих шовних зон УЩ у результаті зіткнення літосферних плит. З цієї 
точки зору є зрозумілою різниця ЗКС Придніпровського і Приазовсь-
кого блоків, обумовлена їх автономним розвитком в археї і колізією 
наприкінці палеопротерозою. Механізм формування західної частини 
Приазовського блоку трактується з точки зору геодинамічних обста-
новок активної континентальної окраїни андійського типу [21] – під-
суву океанічної кори під Приазовський архейський мініконтинент по-
чинаючи з неоархею (2,8–2,4 млрд р.), колізії і зіткнення Приазовського 
і Придніпровського мегаблоків у палеопротерозої (близько 2,0 млрд р.) з 

насуванням першого на другий. З цього погляду Оріхово-
Павлоградська зона може зіставлятися з типовою сутурою. 
 

ЗКП пермобільного типу   
 

Пояси цього типу виникають в умовах вже частково консолідова-
ної земної кори, коли в режимі початкової стадії тектоніки плит від-
бувається нарощування, ускладнення і кратонізація блоків субконти-
нентальної кори, під дією початкових форм процесів субдукції і спре-
дингу на крайових частинах вже сформованих протоядер майбутніх 
континентів. Завдяки цим процесам виникають зони розтягнення, 
розвиток яких призводить до виникнення смугоподібних океанічних 
басейнів, які розчленовують уламки протоплатформ. Закриття цих 
басейнів, яке відбувається в режимі акреції, а пізніше – колізії, су-
проводжується складчастістю, гранітоїдним магматизмом, шар’яжно-
насувними деформаціями, регіональним метаморфізмом, що врешті 
решт призводить до консолідації протоплатформних уламків і виник-
ненню перших суперконтинентів.  

ЗКП пермобільного типу широко розвинені на багатьох кратонах: 
Канадському, Зімбабвійському, Йілгарн, Індійському, Балтійському, 
Алданському та інших. На різних стадіях їх розвитку виникають чис-

ленні родовища [78]: колчеданні (Віханті, Хаутоварське у Фінляндії; 
Віскарія в Швеції; Японваара в Карелії; Юнайтед-Верді в США; Кідд-
Крик, Маттагамі, Хорн, Маттабі, Ваіз, Мілленбах в Канаді; Хонтоуша-
нське в Китаї та ін.); сульфідні мідно-нікелеві (Камбалда, Ніпеан, Уін-
дарра в Австралії; Алексо, Тексмон, Марбрідж у Канаді та ін.); залізи-
сті кварцити (Болбраунське, Костомукша, Чаро-Токинське, Хананське 
в РФ та ін.); марганцеві (Ріу-дас-Велхас в Бразилії; Читрадуга в Індії 
та ін.); золоторудні (Канадський, Австралійський, Зімбабвійський, Ін-
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дійський та ін. щити); рідкіснометальні (Гуронклайм, Рис-Лейк в Ка-
наді; Катлін-Крик, Лондондеррі, Воджина, Гросмонт в Австралії; Бі-
кита, Гамбола в Південній Африці та ін.).            

Канадський щит є типовим регіоном розвитку неоархейських ро-
довищ золота, пов’язаних із ЗКП, які вкладені у гранітно-гнейсову ос-
нову. Він поділяється на 7 структурних провінцій, границі яких про-
водяться за зміною простягання основних структурних елементів, або 
уздовж границь орогенних споруджень: Сюперіор, Слейв, Черчилл, 
Вайомінг, Нейн, Ведмежа, Гренвілл. Характерними районами розвит-
ку ЗКП пермобільного типу є провінції Сюперіор і Слейв. 

Провінція Сюперіор розташована між Великими Озерами, озером 
Вінніпег і Гудзоновою затокою, в західній частині півострова Лабра-

дор. Складена архейськими гранітно-метаморфічними утвореннями, 
серед яких виділяються неоархейські (2,7–2,6 млрд р.) ЗКП Абітібі, Кі-
ватін, Ючі, Інглиш-Рівер та ін. Вони представлені видовженими тро-
гоподібними структурами, які складені основними і кислими вулкані-
тами, класто- і хемогенними осадовими породами, грауваками. Поро-
ди зім'яті в складки і прорвані інтрузіями різного складу (2,9–2,4 млрд 
р.). Вони перекриті локально розвинутими протоплатформними відк-
ладами гуронської серії (2,7–2,2 млрд р.), яка прорвана нікеленосним 
масивом Седбері. Провінція має важливе металогенічне значення: з 
архейськими ЗКП пов’язані великі родовища золота (Порк’юпайн, Ке-
ркленд-Лейк, Керр-Едісон, Малартик, Ламак), колчеданні поклади су-
льфідних руд (Кідд-Крик, Хорн, Іст-Сулліван, Маттагамі-Лейк), з про-
терозойськими гуронськими відкладами – залізні (Мак-Ліз-Лейк, Хай-
ленд-Валлі) та уранові руди (Елліот-Лейк), а з масивом Седбері – уні-
кальні поклади мідно-нікелевих руд. Крім родовищ золота в провінції 
відомі родовища ураноносних конгломератів, приурочені до гуронсь-
кої серії (Еліот-Лейк), а також нікеленосний масив Седбері, складений 

диференційованою серією порід: норити (195698 млн р.), габро-

норити, габро, кварцові габро, гранофіри і мікропегматити (162530 
млн р.) з вкрапленими і масивними рудами.  

Провінція Слейв між Великим Невільничим озером і затокою Коро-
нейшн має будову, подібну до вищеописаної: серед гранітно-
метаморфічної основи розвинуті ЗКП (Йєллоунайф, Камерон-Росс-
Лейк, Бенджамін-Лейк, Індіш-Лейк, Пойнт-Лейк), складені архейсь-
кою (2,6–2,55 млрд р.) групою Йєллоунайф. На відміну від поясу Абі-
тібі, іноді в ЗКП переважають граувако-аргілітові відклади, а основні 
вулканіти складають не більше 15–20 % об’єму групи. Широко розпо-
всюджені золоті родовища, пов’язані з ЗКП: Джиант-Йєллоунайф, 
Діскавері, Кон та ін.   
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Зімбабвійський кратон складений переважно глибоко метамор-
фізованими граніто-гнейсовими комплексами палео-мезоархейського 
віку. На них накладені ЗКП (Шамва-Хараре, Мутаре, Мвума, Шуругві-
Гверу, Масвінго, Мберенгва, Шогані та ін.). Вони виповнені коматії-
товими і толеїтовими базальтами, бімодальними вулканічними серія-
ми, уламковими осадовими породами, залізистою формацією, агло-
мератами і туфами середнього-пізнього архею, які метаморфізовані в 
зеленосланцевих, рідко в амфіболітових фаціях. Виділяються три 
найважливіших серії, розділені великими незгідностями:   
- Себаквайська (3,5 млрд р.), складена коматіїтовими і толеїтовими базаль-

тами з прошарками уламкових осадових порід, залізистих кварцитів і су-
бінтрузіями ультрамафітів; 

- Булавайська (2,9–2,7 млрд р.), що поділяється на дві товщі: Нижню Зеле-
нокам’яну (бімодальна асоціація коматіїтових і кислих вулканічних порід 
з пачками СЗФ і осадових порід) і Верхню Зеленокам’яну, у нижній час-
тині якої виділяється пачка осадових порід (СЗФ, вапняки), послідовно 
перекрита коматіїтами (1–2 км), толеїтами (4–6 км), бімодальною (ба-
зальт-ріоліт) асоціацією з прошарками уламкових і хемогенних осадових 
порід (до 4 км) і вапняно-лужними вулканітами (до 4 км); 

- Шамвайська (2,7–2,5 млрд р.) – агломерати і туфи кислого складу з про-
шарками ріолітів і дацитів, а також пісковиків, які прорвані субвулкані-
чними порфіритами. 

В археї сформувалися численні родовища золота, заліза, марганцю 
та ін., пов'язані з ЗКП. Наприкінці архею (2,7 і 2,6 млрд р.) відбулося 
вкорінення гранітоїдів, а  останнім проявом архейського магматизму є 
впровадження Великої Дайки (2,5 млрд р.), до якої приурочені уніка-
льні родовища хромшпінелідів і платиноїдів.  

У кратоні Йілгарн (рис. 6) виникнення ЗКП пов'язане з нагрома-
дженням серії Калгурлі (Кулгарді), яка представлена коматіїтами й 
іншими ефузивами основного й ультраосновного складу, рідше кисло-
го, туфами, грауваками, залізистими кварцитами, джеспілітами, си-
лами діабазів і долеритів. У розрізі виділяються товщі: 
- Кулгарді (потужністю близько 6,2 км) – потоки ультраосновних і основних 

лав з рідкими горизонтами аргілітів і інтрузивних кварцових порфірів; 
- Гангу – метааргіліти з прошарками графітових і аспідних сланців, основ-

них вулканітів; 
- Маунт-Робінсон (зеленокам’яна) – основні й ультраосновні лавові потоки, 

прорвані інтрузіями кварц-польовошпатових порфірів; 
- Браун-Лейк – алевроліти, філіти, грауваки; 
- Ред-Лейк – основні, середні і кислі вулканіти, рідко ультраосновні вулка-

ніти і кислі порфіри, в основі – малопотужний горизонт базальних кон-
гломератів; 

- Блек-Флег – грауваки, алевроліти, горизонти конгломератів і вулканітів; 
- Курраванг – переверстування граувак і поліміктових конгломератів. 



 

 80 

Вік острівнодужного ультраосновного-основного вулканізму серії 
Кулгарді відповідає періоду 2958–2930 млн р., а в інтервалі 2713–

2672 тут проявлений бімодальний континентально-рифтовий вулка-
нізм [128]. Серія прорвана тоналітами, гранітами, гранодіоритами 
(2,65–2,48 млрд р.). Прогресивний метаморфізм амфіболітової фації 
датується 2,7 Млрд р., а дайки, що січуть рудоносні структури ЗКП – 
2,4 млрд р.. Цією серією виповнений ряд ЗКП, найвідоміший з яких 
пояс Уілуна-Норсман протягується в субмеридіональному напрямку 
на 800 км за шириною до 200 км. На відміну від петлястих ЗКП кра-
тону Пілбара, ЗКП кратону Йілгарн мають видовжену у субмеридіона-
льному напрямку форму. Ймовірно, вони відповідають серії острівних 
дуг і задугових басейнів уздовж окраїни палеоконтиненту, які згодом 

приєдналися до нього.  
Індійський щит складений архейськими гранітогнейсами, крис-

талічними сланцями, чарнокітами, зеленокам’яними і метаосадовими 
асоціаціями, а також кварцитами і мармурами палеопротерозою. До 

найдавнішого (3 млрд р.) відносяться грануліти і гранітогнейси до-
дарварського комплексу, ортогнейси з вузькими смугами супракрус-

тальних порід Саргурської серії (2,9 млрд р.), осадово-вулканогенні 
товщі неоархейського дарварського комплексу (2,8–2,55 млрд р.), які 
розвинуті у вузьких зеленокам’яних і сланцевих поясах. Архей прор-

ваний пізньо- і післяскладчастими гранітоїдами Чітрадуга (26038 

млн р.) і Торонагаллу (245250 млн р.). Вище залягають палеопротеро-
зойські глинисто-карбонатні відклади Аравалійсько-Делійського і Са-
тпурського складчастих поясів. У центральній частині проходить регі-
ональний розлом, який контролює розміщення смугоподібного Дар-
варського батоліту (2,75–2,51 млрд р.), неоархейських ЗКП і золотору-
дних родовищ. 

Прикладом архейських граніт-зеленокам’яних областей є кратон 
Карнатака, де виділяється ряд ЗКП (Дарварський, Серінганатамсь-
кий, Саргурський), складених зеленокам’яними формаціями серій 
Дарварської і Бабабудан (2,6–2,9 млрд р.). Вони накладені на глибоко 
метаморфізовані утворення додарварського комплексу. Їх розміщення 

обумовлене субмеридіональною регіональною розривною структурою 
(шовною зоною глибокого закладення) з переважаючими переміщен-
нями за механізмом лівого зсуву. Серія Бабабудан поділяється на 4 
формації: Калазапура, Аллампур, Сантавері і Мулангірі, де значну 
роль відіграють вулканічні й осадові породи, метаморфізовані в зеле-
носланцевій і амфіболітовій фаціях, а також СЗФ. З ними пов'язані 
золоторудні родовища Колар, Хатті, Рамагірі, залізисті кварцити (Ку-
дремукх, Маюрбхандж, Дург).  
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Рис. 6. Структурна схема кратону Йілгарн (за [127]) 

1 – палеоархей, гнейси, кварцити ( 3.2 млрд р.); 2 – 4 – мезо-неоархей: 2 – 
гранітоїди (2,96–2,60 млрд р.); 3 – зеленокам’яні пояси (3,0–2,7. млрд р.); 4 – 
розшарований комплекс Уіндімура (2,8 млрд р.); 5 – перекриваючі платфор-
мні утворення фанерозою (а), метаморфічні та осадові складчасті пояси про-

терозою (б); 6 – родовища золота мезотермальні (а), скарнові (б). Цифрами 
позначені ЗКП: 1 – Мінатара-Віджі, 2 – Марда, 3 – Вонзан-Хіллз, 4 – Саутерн-

Кросс, 5 – Лейк-Джонстон, 6 – Равенсторп, 7 – Уілуна-Норсман 

Серед золоторудних переважають жильні і стратиформні родови-
ща, які контролюються вузлами перетинання субмеридіональних шо-
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вних зон (визначають розміщення ЗКП) і розломів інших напрямків 
(північно-східного і північно-західного).  

Тектонічна природа кратона зараз трактується з точки зору конве-
ргенції плит і акреції новостворених терейнів до давніх континента-
льних ядер. Підставою для цього є наявність субмеридіональної зони, 
яка розділяє кратон на дві частини з суттєвим переміщенням у неоа-
рхеї за механізмом лівого зсуву, що вказує на наявність регіонального 
горизонтального стресу, з напрямком осі максимального переміщен-
ня, спрямованого з південного сходу на північний захід. Західна час-
тина кратону інтерпретується як форланд акреційної дуги, яка пред-
ставлена гранітним батолітом і сланцевими поясами (міждуговими 
басейнами). Північно-західне скупчення і північно-східний лівий тра-

нскурантний зсув форланду і дуги відповідають механізму сучасних 
умов косої конвергенції океанічної і континентальної плит. 

 

ЗКП плейттектонічного типу 
 
Палеопротерозойські мобільні структури виникли в умовах тектоні-

ки літосферних плит, розвиток якої був можливим завдяки підвище-
ним на цей час потужності і жорсткості земної кори. У першому на-
ближенні стадійність їх розвитку відповідає циклу Уїлсона. Вони за-
роджувалися на континентальній корі як рифтогенні структури за-
вдяки процесам деструкції вже сформованих континентів, а надалі 
розвивалися як витягнуті смугоподібні міжконтинентальні океанічні 
басейни з атрибутами структур, характерних для сучасних рухливих 
поясів, як то острівні дуги, заострівнодужні басейни і крайові вулка-
нічні пояси. Це й обумовлює особливості їх металогенії, а саме наяв-
ність полістадійної золоторудної мінералізації, генетичні типи якої ві-
дповідають послідовним стадіям розвитку: острівнодужній, заострів-
нодужній і колізійній. Найяскравіше ці процеси проявилися на Захід-
но-Африканському кратоні [51]. Такі ж структури відомі і на інших 
кратонах світу: Гвіанському, Бразильському, Сан-Франциско, Канад-
ському, Балтійському та ін.          

Структура Західно-Африканського кратону обумовлена наявніс-
тю архейського метаморфічного ядра, Леоно-Ліберійського щита, ото-
ченого палеопротерозойськими ЗКС або зонами активізації (рис. 7). З 
зовнішньої сторони кратон оточений мобільними панафриканськими 
поясами (Мавританіди, Рокеліди, Нігеріди, Дагомеїди). Вони перекри-
ті потужними серіями палеозойських осадових порід (Вольтійська, То-
голезьська, Таодені та ін.). Найважливішими тектонічними структу-
рами кратону є три структурних поверхи, які складають тектонічні 
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блоки чи терейни: архейський Мен-Шилд, архей-протерозойський 
“гранітно-метаморфічний комплекс” і палеопротерозойські ЗКС.  
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Рис. 7. Структурна схема Західно-Африканського кратону [51] 

1 – архей; 2 – доебурнейський граніто-гнейсовий комплекс; 3 – палеопротеро-
зойські ЗКП; 4 – палеоосадові басейни; 5 – ебурнейські гранітоїди; 6 – перекри-
ваючі утворення; 7 – родовища золота. Цифрами позначені ЗКП: 1 – Горул, 2 – 

Терра, 3 – Сірба, 4 – Боромо, 5 – Лаура, 6 – Боле-Навронго, 7 – Буї, 8 –Сефюї, 9 –
Ашанті, 10 – Ківі-Віннеба 

 
Структурні особливості регіону визначаються взаємодією систем пів-

нічно-східних зон розсланцювання тривалого розвитку, північно-
північно-східних зсувових зон і північно-західних зон розтягнення. Суб-
меридіональні зсувові зони – найважливіші структури кратону, які за-
безпечують формування структур розтягнення субширотного, північно-
західного і північно-східного напрямків (скиди, підкиди і насуви, текто-
нічні лінзи й ін.), у яких часто розміщуються родовища золота (Саміра, 
Відінаба, Бібіані, Луло, Зяма й ін.). Північно-східні зони розсланцювання 
– структури розтягнення, що формувалися протягом тривалого періоду з 
часу осадконакопичення до орогенезу і складчастості. Це відносно вузь-
кі витягнуті у північно-східному напрямку зони інтенсивно розсланцьо-
ваних вулканогенно-осадових комплексів. Вони контролюють розмі-
щення родовищ Пура, Йога, Обуасі, Кононго, Васса, Сефа Лам та ін. 
Північно-східні структури розтягнення представлені комбінацією систем 
крутопадаючих скидів, потенційних зсувових зон і пологопадаючих на-
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сувів і підкидо-насувів. З ними пов'язані такі родовища, як Баомахум, 
Тапарко, частково Пура, Відінаба, Сефа Нанг та ін. 

Ядерна частина кратону складена гранітогнейсовими і мігматито-
вими комплексами Касіла, Дабола, Мен (3,5 млрд р.), частково омоло-
дженими пізнішими тектоно-магматичними процесами (2,1–1,9 млрд 
р.). Серед них виділяються зеленокам’яні асоціації (основні й ультрао-
сновні вулканічні породи, грауваки, кварцити і СЗФ) Леонійського 
(3,2–2,9 млрд р.) і Ліберійського (2,9–2,6) циклів (серії Сіманду, Німба, 
Камбуі), прорвані давніми гранітоїдами й мігматитами. З архейською 
стадією пов'язується утворення залізорудних родовищ (Німба, Тотро у 
Кот-д'Івуар, Сіманду, Дамаро в Гвінеї, Вологізі, Бомі-Хілз у Ліберії, 
Тонколілі, Марампа в Сьєрра-Леоне), невеликих родовищ хромових, 

нікелевих і кобальтових руд, можливо, золота (Іті, Баомахун).  
Доебурнейський гранітно-метаморфічний комплекс (2,6–2,2 млрд р.) 

представлений мігматитами, гнейсами, гранітогнейсами, кристалічни-
ми сланцями, амфіболітами, рідше кварцитами і мілонітами, що су-
проводжуються мікрокліновими гранітами і дрібними тілами основних 
і ультраосновних вивержених порід. Іноді вони присутні у вигляді оліс-
толітів і олістоплак у складі перекриваючого Бірімію. Не виключено, 
що цей комплекс є частиною архейської підошви, переробленої й омо-
лодженої пізнішими ебурнейськими тектонічними процесами.  

Найбільше металогенічне значення для кратону має палеопротеро-
зойський ебурнейський період (2,2–1,9 млрд р.). Він відповідає фор-
муванню серії ЗКС і пов'язаного з ними золотого зруденіння, а також 
марганцевого (родовище Нсута) і поліметалічного (Перкоа), включає 
вулканічні, вулканогенно-осадові, осадові формації Бірімійської і Та-
рквайської серій і комагматичні їм гранітоїди.  

Бірімійська серія (2,2–1,9 млрд р.) представлена вулканічною (ме-
таандезити, метабазальти, рідше туфи і туфіти), вулканогенно-
осадовою (туфіти, туфоаргіліти, туфи, пелітові сланці, кременисті ар-
гіліти), зеленосланцевою, флішовою, олістостромовою і чорносланце-
вою формаціями, які утворюють фаціальні  ряди з віковими грани-
цями, що зміщуються і ковзають за розрізом. Присутні горизонти 

СЗФ і карбонатної формацій. До найдавніших відкладів відноситься 
комплекс толеїтових базальтів в основі розрізу Бірімію: ортоамфіболі-
ти за вулканічними, субвулканічними і вулканокластичними порода-
ми з прошарками кременистих і вапнякових порід, рідко – СЗФ. 

Вулканічною формацією складені витягнуті в північно-північно-
східному напрямку вулканічні пояси, оточені палеоосадовими басей-
нами, складеними зеленосланцевою формацією. У межах вулканічних 
поясів і на їх границі з осадовими палеобасейнами локалізовані чис-
ленні родовища золота. Флішова, олістостромова і чорносланцева фо-
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рмації розвинуті у вузьких депресіях, витягнутих у північно-північно-
східному напрямку і зазвичай приурочених до нижніх частин розрізу. 
Вони мають рудоконтролююче значення для відповідних різновидів 
стратиформних родовищ: флішова формація – для родовища Луло в 
Малі, чорносланцева – Саміра, Обуасі та ін. Зустрічаються пачки кре-
менистих; збагачених Mn кварцитів, сланців і карбонатів; Fe-Ca-Mg 
карбонатів; сульфідизовані й вуглеводисті шари.      

Бірімій перекритий Тарквайською серією (2,1–1,9 млрд р.), яка 
складає подовжені у ПС напрямку грабеноподібні структури в осьо-
вих частинах ЗКС того ж простягання. В Гані, в осьовій частині ЗКС 
Ашанті, вона вміщує палеорозсипні родовища Тарква, Нтронанг та 
ін., представлена кварцовими пісковиками з товщами й горизонтами 

поліміктових і олігоміктових конгломератів.   
Серед гранітоїдів (2,2–1,8 млрд р.) виділяються три комплекси: 1) 

батоліти Кейп-Кост – граніти, адамеліти, гранодіорити, рідше трондь-
єміти, тоналіти, кварцові діорити, що локалізуються переважно в па-
леоосадових басейнах; 2) штоки, сили, пластові інтрузії Діскав – гра-
ніти, адамеліти, гранодіорити, трондьєміти, тоналіти, кварцові діори-
ти в вулканічних поясах; 3) штоки і куполоподібні інтрузії Бонго – лу-
жні і сублужні граніти, монцограніти, сієніти. Геохронологічні дату-
вання всіх комплексів практично не розрізняються, всі вони є похід-
ними єдиного тектоно-магматичного циклу (близько 300 млн р.) з ок-
ремими спалахами магматичної активності. 

ЗКС Бірімію – складні гетерогенні структури, які складають витяг-
нуті в північно-північно-східного напрямку троги, вкладені до граніт-
но-метаморфічної підошви. Їх центральні частини представлені па-
леовулканічними хребтами, які виповнені вулканічними формаціями. 
Вони оточені палеоосадовими басейнами, на бортах яких розвинута 
вулканогенно-осадова, а в центральній частині – зеленосланцева фо-
рмація з вузькими смугами флішової, олістостромової і чорносланце-
вої формацій. Як і в архейських ЗКП, тут важливу роль відіграють то-
леїтові і коматіїтові базальтоїдні лави, як правило, приурочені до ни-
жніх частин вулканогенного розрізу Бірімію. Між формаційними ти-

пами порід існують поступові, фаціальні переходи, що підкреслює од-
ночасність їх формування в умовах лінійно витягнутого морського ба-
сейну з ланцюжком вулканічних островів. Це підтверджується також 
близьким віком осадових і вулканічних порід Бірімію (2,2–1,9 млрд 
р.). Власне вулканічні пояси, як правило, не мають чітких границь і є 
лише частиною, хоча і найважливішою, великих ЗКС.   

Головною структурною особливістю ЗКС Західної Африки є яскра-
во виражений структурний контроль з боку субмеридіональних і пів-
нічно-північно-східних глибинних розломів, зазвичай виражених на 
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поверхні  системами зсувових зон і зон інтенсивного розсланцювання 
і зминання. Це обумовлює паралельне розташування найважливіших 
ЗКС Гани, Буркіна-Фасо і Нігеру, де розміщені більшість таких струк-
тур. За гравіметричними даними, ці пояси продовжуються і під пок-
ривами молодих осадків Вольтійської та інших серій, сягаючи довжи-
ни кілька сотень кілометрів та ширини 20–50 км.    

У металогенічному відношенні найважливішими є пояси Ашанті, 
Сефюї і Боле-Навронго в Гані, Сірба в Нігері та ін., з якими пов'язана 
промислова золоторудна мінералізація. Вони приурочені до регіона-
льних зсувових зон ПС і субмеридіонального напрямку, характеризу-
ються смугоподібним розміщенням вулканічних і вулканогенно-
осадових фацій, якими складені витягнуті в тому ж напрямку хребти. 

Їх обмеженнями, як правило, служать гілки регіональних розломів. 
Сполучення контрастних літофацій (метавулканіти і метаосадки, чи 
інтрузії і метаосадки) і активних тектонічних структур є сприятливим 
для формування ендогенного зруденіння. Тому багато золоторудних 
родовищ приурочені до контактових зон вулканічних поясів (Обуасі, 
Престеа, Кононго, Бібіані, Акрокері та ін.) і палеоосадових басейнів. 
Переважають жильні родовища. Зазвичай рудні тіла локалізовані в 
зонах зминання, розсланцювання, будинажу, нерідко на контакті 
осадових і вулканічних (або інтрузивних) порід Бірімію. 

ЗКС Ашанті характеризується витягнутою в північно-північно-
східному напрямку формою, довжиною 300 км, шириною 25–30 км. 
На південному сході контактує з палеоосадовим басейном Кейп-Кост, 
з північного заходу відділяється від басейну Кумасі зоною регіональ-
ного порушення – найважливішою металогенічною структурою Гани, 
до якої приурочені золоторудні родовища (Обуасі, Престеа, Кононго, 
Акрокері). Пояс складений вулканічною формацією палеопротерозою 
(толеїтові базальти, андезибазальти, рідше коматіїти, андезити і ріо-
дацити). У центральній частині поясу розміщений витягнутий прогин, 
виповнений моласоїдами Тарквайської серії з палеорозсипним золо-
тим зруденінням.    

ЗКС Сефюї витягнута у ППС напрямку на 250 км, її ширина 40–50 

км. Від суміжних палеоосадових басейнів Кумасі та Суніані відділя-
ється розривними структурами, які також мають важливе рудоконт-
ролююче значення. Вони обумовлюють розміщення родовищ золота 
жильного (Бібіані) і розсіяного (Нтоторозо) типів. На відміну від поясу 
Ашанті тут відомі тільки спорадичні виходи моласоїдів Тарквайської 
серії, а в центральній частині пояса розвинуті великі інтрузії гранітої-
дів, на контакті котрих з вулканічними спорудами також локалізу-
ються золоторудні тіла. Вони займають три найважливіші структурні 
позиції: 1) у системах насувних деформацій безпосередньо в тілі ін-
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трузії, які супроводжуються зонами інтенсивного освітлення, силіци-
фікації, окварцювання (Саус-Кемп, Майл Файв); 2) у поздовжніх і по-
перечних зонах розтягнення на контакті інтрузивних і вулканічних 
утворень (Нконія, Явкрум); 3) під екраном покривів базальтоїдів (ос-
танці покрівлі інтрузії, що їх прориває) (Абрабра).        

ЗКС Боле-Навронго представлена ланцюжком лінзоподібних вул-
канічних споруд, витягнутим у північно-східному напрямку на 400 
км, приуроченим до шовної зони між палеоосадовим басейном Малу-
ве і масивом доебурнейського гранітно-метаморфічного фундаменту. 
На останній накладені ЗКС, виповнені комплексом вулканогенних, 
вулканогенно-осадових і осадових формацій Бірімію. Вулканічна фо-
рмація складає гірські хребти, витягнуті у рівнічно-північно-східному 

напрямку, відповідно до простягання основних структуроутворюю-
чих розломів (масивні і розсланцьовані андезибазальти, андезити, їх 
туфи з прошарками туфітів). Далі вона змінюється вулканогенно-
осадовою формацією (переверстування туфітів, туфоаргілітів, анде-
зитів і туфів, з прошарками і лінзами істотно вулканічних фацій). 
Флішова формація приурочена до нижньої частини розрізу Бірімію, 
складена ритмічним переверстуванням аргілітів, алевролітів і піско-
виків. Усі породи інтенсивно зім'яті в круту ізоклінальну складчас-
тість, зазнали регіонального метаморфізму зеленосланцевої фації. У 
лінзоподібному прогині розвинена Тарквайська моласа. Розвинені ін-
трузивні комплекси Діскав (інтрузії гранодіоритів, дайки діоритів, мі-
кродіоритів і габродіоритів),  Пелунгу (штоки гранітів) і Бонго (сублу-
жні граніти). Структурні особливості визначаються поєднанням пів-
нічно-північно-східних (0–300) крутопадаючих зсувів (переважно ліво-
сторонніх), які є структурами стиснення, що обумовлюють виникнення 
структур розтягнення північно-північно-західного (300–3200) і північ-
но-східного (40–500) напрямків. Структури розтягнення представлені 
комбінацією скидів, зон потенційних зсувів (переважно правосторон-
ніх) і пологопадаючих підкидів і насувів. До них часто приурочені ква-
рцовожильні рудні тіла з золотою мінералізацією, особливо у вузлах пе-
ретину різноспрямованих зон порушень (родовище Відінаба).           

Пояс Сірба в Нігері витягнутий понад 150 км у північно-східному 
напрямку, його ширина 45–50 км. Складений переверстуванням ме-
тавулканічних і метаосадових порід Бірімію, метаморфізованих у зе-
ленокам’яній фації, прорваних інтрузіями вапняно-лужного і сублуж-
ного складу. З усіх боків пояс оточений гранітно-метаморфічним до-
бірімійським комплексом, у який він вкладений у вигляді грабенопо-
дібної структури з чітко виявленою поздовжньою зональністю. Кра-
йова зона (задуговий басейн, або шельфова зона континентального 
схилу) складена вулканогенно-осадовою формацією, ядерна (вулкані-
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чна острівна дуга) – вулканічною, перехідна (зовнішній схил острівної 
дуги) – вулканогенно-осадовою з вузькими смугами олістостромової, 
чорносланцевої і флішової формацій. Присутні сили габроїдів, в ок-
ремих прирозломних депресіях – виходи моласоїдної формації. 

Вулканічна формація представлена толеїтовими базальтами, анде-
зибазальтами, андезитами, їх туфами, переверстуванням гіалокласти-
тів, андезитів, дацитів, їх туфів, туфітів, туфоаргілітів. Вулканогенно-
осадова формація складена переверстуванням туфоаргілітів, туфітів, 
попільних туфів, аргілітів, кременистих аргілітів, пелітових сланців з 
прошарками андезитів і їх туфів. Олістостромова формація склада-
ється з олістолітів і олістоплак (від 1–2 см до 500 м) кременів, креме-
нистих вапняків, кварцитів, андезитів, конглобрекчій, амфіболітів, 

кристалічних сланців, джеспілітів у вулканогенно-осадовому скаламу-
ченому (підводно-зсувний тип) і тектонізованому матриксі (синседи-
ментаційно-тектонічний тип). Чорносланцева формація складена 
графітовими сланцями, які перешаровуються з пелітовими сланцями 
й аргілітами, має важливе металогенічне значення і контролює роз-
міщення золотої мінералізації (родовище Саміра). Флішова формація 
приурочена до верхньої частини розрізу, складає брахіформні струк-
тури в центральній частині ЗКС, представлена ритмічним переверсту-
ванням пісковиків, алевролітів, аргілітів. Моласоїдна формація зафік-
сована в вузьких (до 50 м) прирозломних депресіях північно-північно-
східного простягання.  

Інтрузивні комплекси поділяються на ранні: габровий Догона (суб-
вулканічні інтрузії і сили габро, мікрогабро, габробазальтів, габродіо-
ритів) і гранітний Кодьяга (інтрузії гранітів і гранодіоритів) і пізні: 
гранодіорит-гранітовий Каку (штоки й дайки гранітів, гранодіоритів, 
ріолітів, дацитів і ріодацитів); монцонітоїдний Сефа-Сейні (монцогаб-
ро, монцодіоритів, монцогранітів, кварцових монцодіоритів). Іноді 
інтрузії останнього комплексу контролюють розміщення золотої міне-
ралізації (прояви Сефа-Лам, Сефа-Руа, Сефа-Сейні та ін.). Дайки до-
леритів проривають всі описані утворення.    

Структурні особливості поясу обумовлені сполученням систем пів-

нічно-східного зон розсланцювання тривалого розвитку, субмеридіо-
нальних (до північно-північно-східних) зсувових зон і північно-
західних зон розтягнення. Найважливішими структурами регіону є 
субмеридіональні зсувові зони, які контролюють структури розтяг-
нення і стиснення субширотної і північно-західної орієнтації (скиди, 
підкиди, насуви та ін.), а також структурний контроль золоторудної 
мінералізації. Як правило, субмеридіональні зсувові зони є рудоконт-
ролюючими, а ПС і ПЗ ослаблені зони – рудовміщуючими, найсприят-
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ливішими для локалізації родовищ є умови перетинання різноспрямо-
ваних розломів різного рангу.  

 

Палеоосадові басейни 
 

Докембрійські золотоносні конгломерати – один з найважливіших 
геолого-економічних типів родовищ золота. Вони концентрують не 
менше 30 % усіх світових запасів цього металу (32 тис. т з 100 тис. т) і 
забезпечують значну частину (30–50 %) світового видобутку золота. 
Крім того, у них містяться значні запаси урану, прояви платини й ал-
мазів та ін. Найважливіше значення мають конгломерати Вітва-

терсранду в Південній Африці, однак, відклади цього типу відомі й в 
інших регіонах світу: Тарквайська серія в Західній Африці, Гуронська 
серія Канади, конгломерати Тортю в Гвіані, Жакобіна і Моеда в Бра-
зилії, серія Наллагейн у Західній Австралії та ін. Враховуючи величез-
ну промислову цінність цих відкладів, питання їхнього складу, струк-
тури, генезису, взаємин з підстиляючими і перекриваючими утворен-
нями, походження золотого зруденіння та ін. викликають величезний 
інтерес і широко дискутуються в геологічній літературі. Їх геострукту-
рна позиція, вік та походження визначаються неоднозначно. Метало-
носні конгломерати раннього докембрію різних регіонів світу мають 
різний вік (від неоархейського в Південній Африці до палеопротеро-
зойського в Західній Африці та Південній Америці), особливості літо-
логічного, петрологічного, речовинного складу, які віддзеркалюють 
особливості їх походження. Щодо їх генезису, існує дві головні проти-
лежні точки зору. Одні дослідники вважають золото та інші цінні 
компоненти первинно кластогенними, які накопичувалися одночасно 
з формуванням самих конгломератів, з частковою перекристалізаці-
єю і локальним перевідкладенням під дією пізніх метаморфогенних 
процесів. Інші вважають, що золото в конгломератах привнесено на-
кладеними гідротермальними процесами, а конгломерати є лише 
сприятливим рудолокалізуючим середовищем.  

Характеристика золотоносності найважливіших палеоосадових ба-
сейнів світу і генезису золотоносних конгломератів докембрію надана 
у главі 5. 
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Структури активізації 
 

Структури активізації відіграють величезне значення у формуванні зем-
ної кори і родовищ корисних копалин. До них належать різноманітні проце-
си тектонічної, магматичної, метаморфічної активізації вже сформованих 
платформ, завдяки чому виділяється багато видів, типів і режимів активі-
зації: брилова тектоно-магматична, віддзеркалена, сполучена, метаморфіч-
на (діасхізис), платобазальтовий, центральних інтрузій і трубок вибуху, таф-
рогенний тощо. Звичайно, розібрати всі ці структури і режими неможливо у 
невеликій монографії і таке завдання автори собі й не ставили. Ми зверне-
мося лише до тих структур, які обумовили формування золоторудних родо-
вищ раннього докембрію. Такі родовища відомі на багатьох кратонах, але 

доречно надати їх характеристику на прикладі палеопротерозойських родо-
вищ УЩ, які, як вважається, виникли за рахунок процесів його активізації.   

Палеопротерозойська епоха УЩ (2,1–1,8 млрд р.) пов'язана з процесами 
активізації Дністровсько-Бузького (Майське родовище) і Інгуло-Інгулецького 
(Клинцівське і Юріївське) блоків УЩ. Однак, треба мати на увазі, що струк-
тури активізації УЩ вивчені недостатньо, вони мають певні риси подібності 
з палеопротерозойськими ЗКС плейттектонічного типу і за умов подальшого 
вивчення погляди відносно їх тектонічної природи можуть змінитися.  

Палеопротерозой УЩ представлений складчастими зонами центральної 
частини щита (Кіровоградська, Західно-Інгулецька, Криворізько-
Кременчуцька) й інших блоків. Це, як правило, субмеридіональні тектоно-
магматичні зони, складені метаморфізованими теригенними і вулканоген-
ними відкладами палеопротерозою, з яких особливий інтерес мають інгуло-
інгулецька серія, у складі якої важливу роль відіграють ортоамфіболіти, є 
міжпластові тіла перидотитів, піроксенітів, коматіїтів, а ядлово-
костомирська товща складена майже винятково метабазитами та новок-
риворізька світа, складена переважно метабазитами з прошарками і пач-
ками метаандезитів, туфосланців, метапісковиків. Ультрабазитові форма-
ції описані в протерозої Східно-Саксаганського, Криворізького, Ташлиць-
кого і Володарського складчастих поясів, в структурах Приазовського бло-
ку, Кременчуцького і Побузького районів, Середній Наддніпрянщині та ін. 

Однак, треба відзначити, що вікове положення згаданих комплексів є пре-
дметом жвавих дискусій і багатьма авторами трактується по різному, тому 
не виключений архейський вік частини з наведених комплексів. 

Крім того, на багатьох золоторудних родовищах раннього докембрію 
описані процеси перевідкладення золота, які пов’язані з процесами активі-
зації вже сформованих жорстких кратонів. Такі явища описані на родо-
вищі Кімберлі в Зімбабве, на масиві Шайю та в інших регіонах. Відповідні 
родовища і прояви золота, пов’язані з цими процесами, описані нижче.  
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ГЛАВА 2  

МЕТАЛОНОСНІСТЬ ЗКП  

ПЛЮМТЕКТОНІЧНОГО ТИПУ 
 

Родовища золота ЗКП кратону Каапвааль 
 

З палео- та мезоархейськими ЗКП кратону Каапвааль пов'язані ро-
довища золота, заліза, марганцю, платини, хрому, азбесту та ін. Ендо-
генна золоторудна мінералізація регіону приурочена до мезоархейсь-

кого рівня, де пов'язана із ЗКП. Це дає можливість на прикладі цього 
кратону розглянути закономірності розвитку перших активних струк-
тур земної кори, якими є ЗКП раннього докембрію та особливості 
процесу рудоутворення (у першу чергу формування родовищ золота), 
безпосередньо пов'язаного з розвитком цих структур. 

Виділяються родовища: жильні в амфіболітах (Нью-Консорт, Па-
йонір, Ворчестер), коматіїтах (Альфа-Гравелотт, Монарх, Атенс, 
Юнайтед-Джек); зони розсіяної золотої мінералізації (Барбрук, Фа-
ревью, Клейн-Летаба); стратиформні в турбідитах (Шеба, Агнес), у ву-
глецевих сланцях (Дорін), у СЗФ (Жірлі, Естерлінг, Фумані), у креме-
нях (Пігс-Пік). 

Найінтенсивніше зруденіння приурочене до ЗКП Барбертон, де ві-
домо понад 350 родовищ і проявів золота (Шеба, Нью-Консорт, Фа-
ревью, Агнес та ін.), особливо в північно-західній частині ЗКП, де ви-
діляється сланцевий пояс Джеймстаун. Часто родовища розміщені на 
контактах різних стратиграфічних і літологічних одиниць, зокрема, 
на контакті серій Онвервахт і Фіг-Три (Шеба, Фаревью), сланців і ам-
фіболітів (Нью-Консорт), сланців і базальтів (Пайонір). Як правило, 
вони контролюються зонами зминання і розсланцювання північно-
східного (Агнес, Барбрук, Фаревью) і субмеридіонального (Пігс-Пік) 
напрямку. Важливу роль відіграє мінералізація ЗКП Мурчисон (Аль-

фа-Гравелотт, Атенс, Монарх, Юнайтед-Джек т ін.), Сатерленд 
(Клейн-Летаба, Фумані) і Петерсбург (Дорін, Естерлінг). Стислу харак-
теристику родовищ наведено в табл. 9.  

Вік золоторудної мінералізації вивчений на ряді родовищ, зокрема, 
на родовищі Фаревью ЗКП Барбертон [136]. Доведено, що найважли-
віший етап тектонічної історії пояса пов'язаний з інтенсивними пе-
реміщеннями за серією насувних зон, і вкоріненням на останніх ста-
діях порфірів Мудпулс (3230 млн р. за U-Pb відношенням у цирконах) 
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і тоналітів Каап-Валлі (3227 млн р.). Впровадження золотоносних 
флюїдів здійснюється за тією ж ослабленою зоною, але із запізненням 

на 150 млн років. Вік золотого зруденіння оцінюється в 308418 млн 
р. (за віком гідротермального рутилу з порфірів).            

 
Таблиця 9 

Головні типи золоторудних родовищ кратону Каапвааль 

Родови-
ще 

Видо-
буто, т 

 
Стисла характеристика 

ЖИЛЬНИЙ ТИП 

Нью-
Консорт 

55 Кварцові жили і розсіяна вкрапленість сульфідів (au, 
ars,pyrr,chp, pen) у зоні окварцювання на контакті слан-
ців і амфіболітів ЗКП Барбертон  

Пайонір 4552 Кварцові жили в зоні окварцювання за сланцями і кар-
бонатними породами ЗКП Барбертон 

Альпін 6 Кварцові жили (au, chp, pyr, tet, gn) у сланцях і кварци-
тах ЗКП Барбертон 

Ворчес-
тер 

6 Кварцові жили (au, pyr, gn, mt) у сланцях серед основ-
них і ультраосновних вулканітів ЗКП Барбертон 

Фортуна 5 Кварцові жили (pyr, pyrr, bn, chp, gn, sph, en, mt) у ка-
рбонатах, сланцях, філітах і СЗФ ЗКП Барбертон   

Альфа-
Гравелотт 

1.9* Кварц-карбонат-стибнітові жили в коматіїтах ЗКП Мур-
чисон (st, pyr, gers, ull, au) (q-car-fuch; tlc-car) 

Атенс 21 Кварц-карбонат-стибнітові жили в коматіїтах ЗКП Мур-
чисон (st, pyr, ars, au, ber, gers) (q-car-fuch; tlc-car) 

Монарх 0.8* Кварц-карбонат-стибнітові жили в зоні зминання серед ко-

матіїтів ЗКП Мурчисон (st, au, pyr, ber, pyr, pyrr) (q-mt-dоl  
fuch, chl, tu) 

Юнайтид-
Джек 

15 Кварцові жили і кварц-магнезитові брекчії (st, ber, pyr, 
ars, au, gud, ull, gers) у коматіїтах ЗКП Мурчисон 

РОЗСІЯНИЙ ТИП 

Барбрук  Зона розсіяної мінералізації в зоні тріщинуватості на кон-
такті вулканічних і осадових порід ЗКП Барбертон 

Фаре-
вью 

50 Кварцові жили і зона розсіяної мінералізації (pyr, ars, 
pyrr, au, chp, sph, gn, st) у крутопадаючій зоні розслан-
цювання серед карбонатизованих і серицитизованих 
сланців і кварцитів ЗКП Барбертон 

Клейн-
Летаба 

 Зона розсіяної сульфідної мінералізації (ars,pyrr,loel,chp) у 
розгалуженій зоні розсланцювання, дроблення тремоліт–
актинолітових сланців ЗКП Сатерленд 

СТРАТИФОРМНИЙ ТИП 

Шеба 65 Зони розсіяної сульфідної (pyr, ars, au  pyrr, gn, sph, st, jam, 
ant) мінералізації, кварцові жили і брекчії в зоні силіцифікації 
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у сланцях, грауваках, СЗФ ЗКП Барбертон на контакті світ 
Онвервахт і Фіг-Три (q-fuch-ser-car-tlc) 

Агнес 18,8 Жили, вузькі стратиформні зони q-car прожилків і сульфі-

дної вкрапленості (au, pyr  sph,  chp, ars) у ПЗ зоні розло-
мів серед сланців світи Мудіс ЗКП Барбертон 

Дорін  Розсіяна сульфідна мінералізація (au, ars, pyrr, pyr, chp) 
у чорних сланцях і кременях у широтній зоні розслан-
цювання ЗКП Петерсбург 

Естер-
лінг  

0.9* Стратиформні зони сульфідизації (pyr, pyrr, chp,ars), q-
car жили і брекчії в широтній зоні розсланцювання серед 
толеїтів і СЗФ ЗКП Пітерсбург  

Фумані 1* Розсіяна вкрапленість сульфідів (pyr, ars, pyrr, chp, au, 
loel, gn, sph, st) у зоні розсланцювання уздовж контакту 
СЗФ ЗКП Сатерленд 

Пігс-Пік 3709 Кварцові жили, розсіяна мінералізація (au, ars, pyr, pyrr, 
chp, cb) у кременях, сланцях і метавулканітах на півно-
чі обмеженні ЗКП Барбертон  

* – річний видобуток 

 
Крім наведених можна відзначити родовища, де золото знаходить-

ся в якості супутнього компоненту, а саме золотоносні сульфідні мід-
но-нікелеві руди розшарованих інтрузій, зокрема Бушвельдського 
плутону, де в межах так званого “горизонта Меренського” у верхніх 
зонах плутону є мідно-нікелеві руди зі значними концентраціями пла-
тини, паладію (різко переважають),  а також золота (до десятків г/т в 
окремих блоках). В інших розшарованих плутонах подібного складу 
(наприклад, Лоувейд) золото може переважати над платиноїдами.    

 

Родовища золота ЗКП Українського щита  
 

У докембрії УЩ виділяється дві металогенічні епохи, найсприятли-
віші для золоторудної мінералізації: мезоархейська (3,1–2,9 Ga), міне-
ралізація якої пов'язана з ЗКП, і палеопротерозойська (2,1–1,8 Ga), 
яка відповідає етапу активізації давніх структур. Родовища мезоар-

хейської епохи розташовані у вулканогенно-осадових породах ЗКС 
Середньопридніпровського (Конкська, Білозерська, Чортомлицька, 
Верхівцевська, Бурська, Томаківська, Дерезоватська) і Приазовського 
(Сорокинська) блоках. Вони, як правило, пов’язані з метаріодацит-
плагіогранітною вулкано-плутонічною асоціацією завершуючи етапів 
розвитку зеленокам’яних поясів [19]. 

Виділяється три основних типи золоторудної мінералізації [5, 15]: 1) 
золотоносні мінералізовані зони (Солонянське і Сергіївське рудні поля 
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Сурської ЗКС, Алферовське – Верхівцевської, Чкалівське – Чортомли-
цької); 2) золотоносні кварцові і кварц-карбонатні жили; 3) стратифо-
рмна мінералізація в залізистих кварцитах (Алферівське рудне поле 
Верхівцевської ЗКС, північно-західна частина Сурської ЗКС та ін.). Зо-
лоте зруденіння завжди супроводжується метасоматичними процеса-
ми: лиственітизацією, березитизацією, іноді лужно-польовошпатовим 
метасоматозом. Золоті прояви розташовані в контактових зонах суб-
вулканічних інтрузій плагіогранітів, гранодіоритів, дацитів і зелено-
кам’яній товщі (Сергіївське, Балка Золота, Южне, Чкалівське); у зонах 
розсланцювання (Потоцьке, Аполонське, Олексіївське); у залізистих 
кварцитах (Балка Широка, Кіровське); у кварц-перидотитових і дуніт-
піроксеніт-габрових інтрузіях (Грановське, Варварівське). Золота  мі-

нералізація представлена зонами тонкої вкрапленості, жилами і шток-
верками. Рудні мінерали: золото, телуриди золота, пірит, піротин, рідко 
арсенопірит, халькопірит, сфалерит, галеніт, телуриди свинцю й сріб-
ла, самородний вісмут. Часто відзначаються ознаки вертикальної зона-
льності, багатоетапності золотого зруденіння, прояви процесів ремобі-
лізації і перевідкладення золота.  

Сергіївське родовище [19, 20, 24, 47, 104] розташоване в Солоня-
нському рудному полі південної частини Сурської ЗКС, яка складена 
метабазитами, амфіболітами, алевролітами, залізистими кварцитами 
сурської світи й аполонівської товщі з численними субвулканічними 
тілами і дайками метадолеритів і метагабро сергіївського комплексу, 
плагіогранітів і метадацитів сурського комплексу (3080–2950 млн р.) у 
зоні перетинання Девладівського і Дніпродзержинського розломів 
(рис. 8). Виділяються три рудоконтролюючі субширотні зони кварц-
карбонат-амфіболових метасоматитів шириною 80–160 м, довжиною 
1–1,5 км, часто приурочених до екзоконтактів штоків і дайок кислого 
складу. Золота мінералізація представлена: 1) кварц-карбонатними 
прожилками в зонах розсланцювання за метабазальтами з бідною су-
льфідною мінералізацією; 2) субширотними смугастими і лінзоподіб-
ними зонами окварцювання за метавулканічними породами з рясною 
(до 30 %) сульфідною вкрапленістю (пірит, піротин, халькопірит); 3) 

субширотними кварц-карбонат-тремолітовими жилами в зонах амфі-
болітових метасоматитів; 4) субмеридіональними до північно-
північно-західними анкерит-сульфідно-кварцовими жилами. Найва-
жливіші мінералогічні типи руд: 1) золото-срібло-вісмут-телурові (Au 
від 0,5 до 100 г/т): самородне золото, пільзеніт (Au до 4.01 %), сульва-
ніт (Au 23,5–24,15 %), петцит (Au 23,6–24,9 %), пірит (Au до 14 г/т); 2) 
золото-мідно-молібденові (в окварцьованих дайках метабазальтів і 
плагіогранітів); 3) золото-сульфідний стратиформний в горизонтах 
кварцитів (Au 1–3 г/т), золото представлене тонкою вкрапленістю в 
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піриті. Пробність золота змінюється від 810 до 950. Виділяється що-
найменше чотири етапи гідротермальної діяльності і рудоутворення: 
вулканогенно-гідротермальний (3200–3100 млн р.); метаморфогенно-

гідротермальний (3100–3080); скарново-гідротермальний (308020) і 

плутогенно-гідротермальний (295015), найважливіше значення з 
яких мають 3-й і 4-й. Родовище належить до золото-кварцової фор-
мації, золото-сульфідно-кварцового і золото-молібденіт-кварцового 
мінеральних типів.  

0 500 1000 км

1 2 3 4 5

Пн

  
Рис. 8. Структурна схема Сергіївського родовища  

(за матеріалами [24, 47, 104]) 
1 – сланці з горизонтами кварцитів сурської світи; 2 – метабазальти аполонів-
ської товщі; 3 – метадацити і метаріоліти соленівської світи; 4 – габро-діабази 

сергіївського комплексу (а), граніти сурського комплексу (б); 5 – рудні тіла 

 
Родовище Балка Золота [10, 19, 47] розташоване в південній ча-

стині Сурської ЗКС, яка складена метабазальтами, метадіабазами, 
туфами основного складу конкської світи, прорваними дайками кис-
лого складу. Рудні тіла представлені золотоносными кварцовими та 
карбонатно-кварцовими жилами ы зонами прожилково-вкрапленої 
сульфідної мінералізації в субширотних зонах окварцювання. Рудні 

мінерали представлені піритом, халькопіритом, піротином, сфалери-
том та ін. Вміст золота змінюється від 0,7 до 30,2 г/т.  

Родовище Балка Широка [31, 47, 70, 85] розташоване у північно-
східній частині Чортомлицької ЗКС, яка складена архейськими мета-
базальтами, сланцями, кварцитами, андезитами сурської світи з дай-
ками метадолеритів, метагабро, метадіоритів, на перетины Східно-
Чортомлицької зони розсланцювання, катаклазу, мілонітизації, брек-
чіювання, гідротермально-метасоматичних змін північно-західного 
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напряму і північно-східного Дерезоватського розлому, поблизу суб-
вулканічних тіл плагіограніт-порфірів Чкалівського масиву (рис. 9).  

Пн

0       250 м

1 2 3 4
  

Рис. 9. Структурна схема родовища Балка Широка 
(за матеріалами [31, 47, 85]) 

 1 – метатолеїти; 2 – сланці; 3 – горизонти залізистих кварцитів і конформні 
їм рудні тіла; 4 – горизонти метакоматіїтів 

 
Золота мінералізація локалізована в серії субпаралельних північно-

північно-західних зон потужністю 280 м, довжиною до 2–3 км. Рудні 
тіла представлені лінзами, горизонтами, рудними стовпами, жилами, 
штокверками невеликої (0,4–6,4 м) потужності, локалізованими серед 
метасоматитів беризит-лиственітової формації. Виділяється три най-
важливіших типи мінералізації: 1) золото-сульфідно-залізистий у гори-
зонтах залізистих кварцитів з кварц-карбонат-сульфідним цементом 
(до 30–50 % сульфідів), вміст Au 1–3 г/т, іноді до 20–40 г/т (середнє 5,5 
г/т), золото представлене самородною формою і тонкою пилуватою 
вкрапленістю в піриті, рідко в інших сульфідах і магнетиті; 2) золото-
поліметалічний (зі сріблом) у малопотужних (1-5 см) крутопадаючих зо-

нах дроблення з кварц-карбонат-сульфідним цементом (1–30 % сульфі-
дів) в сланцево-базитовій пачці; вміст Au до 5–8 г/т, Ag 430 г/т, тонкі 
включення золота є в піриті (1–7 г/т), галеніті, магнетиті; 3) золото-
кварцовий малосульфідний у мета-ультрабазитах. Рудні мінерали: маг-
нетит, піротин, халькопірит, сфалерит, пірит, марказит, арсенопірит, 
тетраедрит, самородне золото. Найважливіші рудні тіла залягають згі-
дно з вміщуючими породами, контролюються поперечними порушен-
нями, флексурами, структурами типу “кінського хвоста”. Родовище 
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має поліетапний генезис, на зруденіння в СЗФ були накладені епігене-
тичні гідротермальні процеси з перевідкладенням золота. 

Сурозьке родовище [7, 47, 38] розташоване в Сорокинській ЗКС, 
яка складена метабазитами ольгінської і метапелітами крутобалкінсь-
кої світ неоархею, на перетині давнього північно-західного розлому і 
пізнього насуву північно-східного простягання (рис. 10). Рудні зони 
представлені пластовими і стрічкоподібними тілами (0,2–3,1 м) 
окварцьованих і сульфідизованих метасоматитів у катаклазованих, 
брекчійованих і окварцьованих сланцях, амфіболітах, магнетитових 
кварцитах, що формують рудний стовп. Вони залягають згідно з вмі-
щуючими породами, часто приурочені до контактів різнорідних порід 
(наприклад, амфіболіти і сланці), контролюються кулісоподібною сис-

темою тріщин відриву. Рідше зустрічаються жильні рудні тіла. Головні 
рудні мінерали: піротин і пірит, а також магнетит, халькопірит, пент-
ландит, віоларит, мілерит, сфалерит, галеніт, молібденіт, вісмутин, те-
луриди. Вважається, що родовище має метаморфогенно-
гідротермальне походження і виникло за рахунок мобілізації гідроте-
рмальними розчинами золота, розсіяного в амфіболітах і ультрабази-
тах, і багатоетапного відкладення в сприятливій структурній обста-
новці. Виділяється від двох до чотирьох стадій (рання оксидна, ран-
ня, середня і пізня сульфідна, рання, середня і пізня золота), що реалі-
зувалися в період 2,6–2,2 млрд р.        

0 100 м

Пн
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3

4

5

  
Рис. 10. Структурна схема Сурозького родовища 

(за матеріалами [7, 47]) 
1 – метаосадки; 2 – метавулканіти кислого складу; 3 – метатолеїти; 4 – мета-

коматіїти; 5 – рудна зона 

Родовище Южне [10, 47] розташоване в південній частині Сурської 
ЗКС, серед кварцових кератофірів конкської світи. Рудні тіла предста-
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влені кварцовими жилами (потужністю до 1.2 м) з вмістом Au до 18,2–

130,6 г/т і прожилково-вкрапленою сульфідною мінералізацією у зонах 
окварцювання, де вміст золота досягає 1,0–7,8 г/т. 

 

Золоторудна мінералізація кратону Пілбара 
 

Блок Пілбара відносно бідний ендогенною мінералізацією, пов'яза-
ною переважно зі становленням мезоархейських ЗКП плюмтектоніч-
ного типу, а також з пізніми проявами орогенного (активізаційного) 
магматизму. З великих родовищ тут відомі лише залізорудні (Маунт-
Голсуерті) і пегматитові родовища Ta-Sn руд (Уоджина). Всі інші ро-
довища невеликі, але становлять інтерес як одні з найдавніших на 

Землі проявів ендогенної мінералізації. Тут відомі такі типи родовищ 
[119]: 

1. Золоторудні жильні: Уайтнелл і Кемел з сумарними запасами 14,7 т Au 
(2,96 г/т); Голден-Ігл, запаси 13,1 т Au (1,96 г/т); Уорравуна, запаси 10 т Au 
(1,0 г/т); Барбл-Бар, запаси 2,5 т Au (4,33 г/т); відпрацьовані родовища Лі-
нас-Файнд і Маунт-Йорк (вилучено 3,8 т Au), Бембу-Крик (7,0 т Au), Моски-
то-Крик (0,5 т Au), Нормей (0,1 т Au); 

2. Масивні сульфідні і стратиформні Cu-Zn-Pb руди у вулканітах (колче-
данні руди): Сульфур-Спрингз, запаси 5,3 млн т руди (Cu – 2,2 %; Zn – 6,1 %; 
Pb – 0,3 %; Ag – 26 г/т; Au – 0,2 г/т); Вундо, видобуто 2187 т Cu, запаси 2 
млн т руди (Cu – 2,0 %; Zn – 1,3 %; Ag – 11 г/т); Вім-Крик, видобуто 11195 т 
Cu; запаси 2,53 млн т руди (Cu – 1,34 %); Кангару-Кавз, запаси 1,7 млн т ру-
ди (Cu – 0,6 %; Zn – 9,8 %; Pb – 0,6 %; Ag – 18 г/т; Au – 0,1 г/т); Леннонс-
Файнд, видобуто 5 т Cu, 2,2 т Zn; запаси 1,2 млн т руди (Cu – 0,43 %; Zn – 
7,76 %; Pb – 1,94 %; Ag – 100 г/т; Au – 0,3 г/т); а також Монз-Купри, 
Дрессер, Биг-Стабби, запаси яких не перевищують 1 млн т руди. 

3. Міднопорфірові: Коппінз-Геп, 102 млн т руди (Cu – 0,152 %, Mo – 0,105 %); 
4. Ta-Sn пегматити: Уоджина і Маунт-Касситерит, видобуто 577 т танталу, 

39 т танталового і 352 т олов’яного концентрату, запаси 35 млн т руди (Ta2O5 – 
402 г/т); дрібні, відпрацьовані родовища Пілгангура, Куглегонг, Мульєлла; 

5. Епітермальні жильні свинцево-цинкові: Бресайд (відпрацьовано) і 
флюоритові: Мінтіна (видобуто 8000 т флюоритової руди високої якості; за-
паси 0,133 млн т з вмістом CaF2 – 80 %); 

6. Ni-Cu-PGE руди в основних-ультраосновних інтрузіях: Радіо-Хілл, запа-
си  0,837 млн т руди (Ni –3,32 %; Cu – 2,03 %; Co – 0,17 %), ресурси – 1223 
млн т; Маунт-Шэлл, запаси 4,76 млн т руди (Ni –0,72 %; Cu – 0,87 %); Муні-
Муні, ресурси 20–30 млн т руди (Pt – 2,9 г/т, Cu – 0,06 %, Ni – 0,2 %, присут-
ні Pd і Au); Бала-Бала, ресурси 117 млн т руди (V2O5 – 0,70 %). 
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ГЛАВА 3. МЕТАЛОНОСНІСТЬ ЗКП  
ПЕРМОБІЛЬНОГО ТИПУ 

 

Родовища золота ЗКП Канадського щита 
 

Основний етап золоторудної мінералізації Канадського щита збіга-
ється з неоархеєм, коли утворювалися ЗКП, які є найважливішим ру-
доконтролюючим фактором золотого зруденіння. До них належать 
пояси Абітібі, Ред-Лейк, Ківатін, Ючі, Інглиш-Рівер (провінція Сюпе-

ріор), Йєллоунайф, Камерон-Лейк, Бенджамін-Лейк, Індіш-Лейк, Пой-
нт-Лейк (провінція Слейв), Саут-Пасс, Вермиліон (Вайомінг), детально 
описані в геологічній літературі. Загальний золоторудний потенціал 
архейських ЗКП Канадського щита оцінюється в 8125 т золота чи 
близько 80 % запасів і продукції Канади. Основні запаси золота зосе-
реджені в провінціях Сюперіор і Слейв, де приурочені до ЗКП, част-
ково до інтрузій і осадових порід і зазвичай пов'язані з регіональними 
зонами розломів. Серед архейських родовищ переважають такі типи: 
1) кварц-карбонатні жили в зонах розсланцювання і тріщинуватості 
(Керр-Едісон, Кон-Жіант, Памур, Доум, Холлінгер-Мак-Інтайр, Сігма-
Ламак, Сан-Антоніо, Кіркленд-Лейк, Кемпбел-Уайт, Чібугамо та ін.); 2) 
зони розсіяної сульфідної мінералізації й штокверки в інтрузіях (Хе-
мло, Малартіік, Харкер-Холлоуей) і на контакті вулканогенних і оса-
дових утворень (Дойон, Бускет); 3) стратиформна мінералізація в СЗФ 
(Люпен); 4) масивні сульфідні руди з золотом (Хорн, Ля-Ронж, частко-
во Люпен, Монтобо); 5) сульфідні жили, штокверки і розсіяна сульфі-
дна мінералізація (Дойон, Хоуп-Брук, частково Бускет); 6) порфіровий 
тип (Лас-Троілус). Деякі комплексні родовища представляють комбі-
націю різновікових типів мінералізації. Наприклад, на родовищі Хо-
ллінгер-Мак-Інтайр кварц-карбонатні жили перетинають мідно-
молібден-золотий штокверк сульфідів; кварцові жили родовища 

Люпен пересікають масивні сульфідні руди.  
Різноманітні стилі мінералізації характеризуються різним складом 

руд (асоціацією металів і співвідношенням Au/Ag), контролюються 
різними структурними і літологічними асоціаціями, мають різний ха-
рактер гідротермальних змін. Наприклад, якщо для родовищ жильно-
го типу найхарактернішими є серицитизація і карбонатизація, то ро-
зсіяна мінералізація контролюється, як правило, ореолами калішпа-
тизації (Хемло), аргілізації (Бускет), силіцифікації (Малартік). 
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Розходження стилів мінералізації виявляється також і на різних 
стадіях геотектонічного процесу. Зокрема, якщо формування масив-
них сульфідних руд родовища Хорн, розсіяної мінералізації і багато-
сульфідних жил родовищ Хемло, Дойон і Бускет, а також карбонат-
кременистих жил родовища Кемпбел-Уайт передувало головній стадії 
деформацій, то кварц-карбонатні жили родовищ Сігма-Ламак і Сан-
Антоніо формувалися в зонах розсланцювання протягом головної 
фази деформацій, а Доум, Кіркленд-Лейк, Керр-Едісон, Памур й ін. – 
після її завершення. Свідчення багатоетапної золотої мінералізації з 
активізацією золота і його перевідкладенням на пізніх стадіях рудно-
магматичного процесу отримані й на родовищі Мобрун у Квебеці 
[123]. Це типове  родовище масивних сульфідних руд (Zn-Cu-Au-Ag) у 

вулканітах архею, де золото було ремобілізоване і перевідкладене на 
пізніших стадіях у жильній системі. 

Золота мінералізація також контролюється потужними зонами роз-
сланцювання і складчастості, дуже рідко осьовими частинами скла-
док (Кампарен), контактами порід різної компетентності (Хард-Рок, 
Матачеван), часто комбінацією різних структурних елементів (зон ро-
зсланцювання з додатковими складками; вузлів перетину різноспря-
мованих зон порушень; зон розсланцювання з контактами порід різ-
ної компетентності та т.д.). Істотне значення для локалізації рудних 
тіл мають дайки і штоки, спостерігається екранування дайками де-
яких рудних тіл. Вертикальна і горизонтальна зональність проявлена 
слабо. Характерні площові серицитизація, хлоритизація, окварцю-
вання. Рудні тіла представлені жилами, штокверками, зонами суль-
фідної вкрапленості. 

Стислий опис типових найбільших архейських золоторудних родо-
вищ Канади наведено в табл. 10.  

Таблиця 10 
Найбільші архейські золоторудні родовища Канадського щита 

Родовище Запаси, 
т 

Au/Ag Стисла характеристика 

1. ЖИЛЬНИЙ ТИП 

Керр-Едісон  340,0 6,8-20 Описане в тексті 

Кон-Жіант 412,7 5 Описане в тексті 

Памур 123,8 8,2 Описане в тексті 

Доум 393,2 5,7 Описане в тексті 

Холлінгер 978,1 5 Описане в тексті 

Сігма-Ламак 291,0 9 Описане в тексті 

Сан-Антоніо   Описане в тексті 

Кіркленд-Лейк 758,2 5 Описане в тексті 

Кембелл-Уайт 434,7 11 Описане в тексті 
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Чібугамо 

  
0,5 

Cu-Ag жили і лінзи q-car-sul складу (chl, pyr, 
pyrr, sph, gn, mg) у ПЗ і ПС зонах розсланцю-
вання у серицитизованих, карбонатизованих, 
хлоритизованих метаанортозитах і габроїдах 
комплексу Дор-Лейк 

 
Сіскоє 

 
25* 

 q-car-tu жили в гранодіоритах (pyr, chp, tp) і 
тальк-актинолітові сланці з розсіяною золотою 
мінералізацією і кварцовими прожилками 

 
Ред-Лейк 

 
190* 

 q-car жили, сульфідно-вкраплена і прожилко-
во-вкраплена мінералізація (q, ars, pyr, pyrr, 
au, ant, sph, chp) у хлоритизованих, карбона-
тизованих і силіцифікованих вулканітах серії 
Ківатін  

 
Лонг-Лейк 

 
70* 

 
5–12 
г/т 

q жили, мінералізовані зони розсланцювання і 

брекчіювання (pyr, pyrr  sph, au) у субширо-
тній зоні розвитку конгломератів, сланців, 
граувак з прошарками залізистих кварцитів 
світи Тіміскамінг, прорваних дайками плагіо-
порфірів 

 
Пік-Кроу 

 
30* 

 q жили (pyrr, ars  pyr, ars, au) у СЗФ і зеле-
нокам’яних породах і дайці серицитизованих 
кварцових порфірів, яка їх прориває  

Сан-
Антоніо 

 
40* 

 Крутопадаючі кварцові жили (pyr  chp, au) у 
силі масивного діабазу серед розсланцьова-
них туфів, пісковиків, конгломератів  

Камерон-Лейк 2,8 5,9 г/т Описане в тексті 

2. РОЗСІЯНИЙ ТИП 

Хемло 596,6 20 Описане в тексті 

 
 
Малартік 

 
 
162,4 

 
 
3,4 

Витягнуті зони розсіяної сульфідної мінералі-
зації (pyr – до 5–20 %, au, mg, hem, ars, sph, 
gn, sil, ptz) і штокверк (q-al-ksp) у силіцифіко-
ваних і карбонатизованих грауваках світи 
Понтіак і порфірових монцодіоритах уздовж 
ЗПЗ зони розлому Сладен у ЗКП Абітібі, у зоні 
впливу розлому Лардер-Лейк – Каділак  

  
 
 
Харкер-
Холлоувей  

  Витягнуті зони розсіяної сульфідної мінералі-
зації (pyr до 5%, au) в зонах інтенсивних al-
ank змін, серицитизації і кальцитизації толеї-
тових базальтів світи Стонгхтон-Рокемор 
(2717–2713 млн р.) і Кайнджевіс (2701), мік-
ропрожилкова штокверкова мінералізація в 
зоні розлому Поркюпайн-Дестор, уздовж літо-
логічних контактів (Лайтнінг), зон зминання і 
розсланцювання (Мак-Дермотт, Ворвест, 
Маттавассага), контактів дайки сієнітів (Саус)   
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Дойон 

 
162,7 

 
10 

Субширотні зони розсіяної сульфідної мінера-
лізації (pyr) і збагачені сульфідами q жили 
(pyr, chp, sph, gn, tl) на контакті серицитизо-
ваних сланців, основних і кислих вулканічних 
порід світи Блек-Рівер, прорваних інтрузією 
тоналітів Мушія 

 
 
Бускет 

 
 
120,3 

 
 
11 

Зони прожилкової і розсіяної сульфідної міне-
ралізації, лінзоподібні тіла масивних сульфід-

них руд (pyr, chp, bn, ct  sph, ten, gn, tl) в 
зоні аргілізації на контакті основних вулкані-
тів і chl-car і q-ser сланців світи Блек-Рівер у 
субширотній зоні зминання і розсланцювання 

Жіант-Йєл-
лоунайф 

 
250 

 Розсіяна сульфідна вкрапленість у пологопа-
даючій зоні розсланцювання у метабазальтах 
недалеко від їх контакту з метаосадками в 
ЗКП Йєллоунайф 

Жіант- До-
рмант  

10,7* 
6,5 

8,9г/т 
11,2 

Описане в тексті 

Мадлен 
Ред-Лейк 

 
56* 

 
7 г/т 

Мінералізована зона окварцювання потужні-

стю 9–15 м (pyrsph,mt,arspyrr,chp,au) у ту-
фах середнього і кислого складу і на контакті 
з розсланцьованими порфірами 

 
Макасса 

  Розсіяне самородне золото в хлоритизованій, 
із кварцовими лінзами зоні розлому; кварцові 
жили; мінералізовані зони тріщинуватості, 
брекчіювання, силіцифікації, піритизації; вік 
зруденіння – 2710–2675 млн р. 

3. СТРАТИФОРМНИЙ ТИП 

Люпен 117,3 6,0 Описане в тексті 

Сентрал-
Патриція 

20* 10,0 Стратиформні тіла розсіяної вкрапленості су-
льфідів (pyr, ars) у зонах хлоритизованих залі-
зистих кварцитів  

 
Мюссель-
уайт 

 
99 

 
9,0 

Пластові і трубкоподібні тіла (потужністю 2–5 
м) окислених q-grun-mg руд на контакті СЗФ і 
амфіболітів, прорваних пегматитами з орео-
лами скарнової мінералізації (pyrr, pyr, chp, 
sph, gn, at, au) 

Буффало-
Анкерит 

29,8*  Описане в тексті 

Мінерал- 
Хілл 

 
8,37* 

 
14,6 

Пластові тіла масивних grun-q-mg руд (pyrr, 
pyr, loel, chp, sph, gn,au) у СЗФ, на її контакті 
з амфіболітами, кварцові жили з сульфідами і 
золотом 

4. МАСИВНІ СУЛЬФІДНІ РУДИ 

Хорн 345,1 0,46 Описане в тексті 



 

 103 

5. ПОРФІРОВИЙ ТИП 

 
Лас-Троілус 

 
77,7 

 
1,3 

Прожилково-розсіяна сульфідна вкрапленість 
(chp, pyr, pyrr, sph, au, el, kv)   у зонах тріщи-
нуватості в ендо- і екзоконтактах екструзій, 
дайок і силів фельзитів, що проривають сере-
дні й основні вулканіти ЗКП Еванс-Фротет  

 
Хоувей-
Хасага 

 
20* 

 
2,5 
г/т 

Мінералізована дайка (10–35 м) кварцового 
порфіру довжиною 300 м, пронизана кварцо-
вими прожилками з сульфідною мінералізаці-
єю (pyr, gn, sph, chp, tl), що прориває діорити 
і вулканічні брекчії 

* - видобуток 

 

Найважливішими золоторудними провінціями Канадського щита є 
Сюперіор і Слейв, де відомо 220 родовищ золота з запасами понад 1 т 
кожне. Більшість з них приурочені до ЗКП, де контролюються регіо-
нальними розломами, які також є важливими літологічними границя-
ми. Типовим регіоном розвитку родовищ цього типу є ЗКП Абітібі, де 
розвинені золоті родовища різноманітних генетичних типів: жильно-
го, розсіяного, стратиформного та ін. (рис. 11). Найважливішими є 
жильні родовища Керр-Едісон, Жіант-Дормант, Памур, Доум, Холлін-
гер, Сан-Антоніо, Сігма-Ламак, Кіркленд-Лейк, розсіяна золота міне-
ралізація рудного району Малартік і родовища Хемло, стратиформні 
тіла родовища Буффало-Анкерит, масивні сульфідні золотоносні руди 
родовища Хорн.  

Родовище Керр-Едісон розміщене в зоні розлому Лардер-Лейк-
Каділлак в південній частині ЗКП Абітібі (рис. 13), на контакті залізи-
стих толеїтів світи Кайнджевіс (U-Pb вік за цирконом дорівнює 

27013 млн р.) на ПЗ і переверстування толеїтів, коматіїтів і турбіди-

тів світи Лардер-Лейк (26772 млн р.) на південному сході, які незгід-
но перекриті конгломератами, аркозами і трахітами серії Тіміскамінг 

(26772 млн р.). Розлом супроводжується  зоною мінералізації шири-
ною 150 м, яка простежена до глибини 1,4 км, хлорит-карбонатними 
і тальк-хлорит-карбонатними сланцями. Зруденіння представлене: 1) 

штокверком кварц-карбонатних жил з піритом в зоні мусковітизова-
них і карбонатизованих коматіїтів; 2) зонами розсіяної піритизації (до 
10–15 %) і штокверком кварц-карбонатних прожилків в карбонатизо-
ваних й окварцьованих толеїтах і альбітизованих дайках і штоках ді-
орито-сієнітів. Вважається, що мінералізація співпадає з пізньою ста-
дією деформацій за вищеназваним розломом і є продуктом глибинних 
магм і флюїдів. Запаси родовища дорівнюють 340 т Au, співвідно-
шення Au/Ag сягає 20, супутні компоненти Ag,W. 
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Рис. 11. Схема розміщення найголовніших родовищ золота ЗКП Абітібі 

(за матеріалами [112]) 
1 – вулканічні породи; 2 –  осадові породи; 3 – гранітоїди; 4 – інтрузії основ-
ного складу; 5 – розломи (а), родовища золота (б); 6 – перекриваючі відклади 

протерозою 

 

Родовище Жіант-Дормант може бути прикладом багатоетапних 
процесів золоторудної мінералізації в межах поясу Абітібі. Воно приу-
рочене до зони розсланцювання в субвулканічному куполі дацитів і 
серії дайок помірно кислого складу, які проривають вулканогенно-
осадові відклади: переверстування лав основного (толеїти) і кислого 
складу, пелагічних осадків і силів основного складу. Тут встановлена 
мінералізація 3-х типів: 1) палеопідводна тонкопрожилкова і розсіяна 
золотовмісна піротин-халькопіритова; 2) автометасоматична розсіяна 
вкрапленість в зонах хлоритизації за дацитами, яка проявилася в 
формуванні золотоносного піриту; 3) кварц-сульфідні жили із золотою 

мінералізацією. Відповідно виділяється чотири стадії мінералізації: 1) 
формування розсіяної сульфідної золотовмісної піротин-
халькопіритової мінералізації у вулканогенно-осадовому комплексі 
порід за рахунок дифузії підводних гідротермальних розчинів; 2) про-
никнення безрудних силів основного складу; 3) вкорінення дацитів і 
автометасоматична мінералізація за рахунок активізації розчинів (ро-
зсіяна вкрапленість золотоносного піриту в зонах хлоритизації); 4) 
впровадження пізніх кварцових і кварц-сульфідних жил із золотою 
мінералізацією і мінералізованих дайок помірно-кислого складу в ак-
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тивні синвулканічні розломи. Продукція рудника на 01.01.98 стано-
вила 1,2 млн т руди (з вмістом Au 8,9 г/т), запаси  580 тис т руди 
(11,2 г/т).          
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Рис. 12. Схематична геолого-структурна карта родовища Керр-Едісон  

(за матеріалами [72, 112]) 
1 – перекриваючі четвертинні (а) і протерозойські (б) відклади; рудні тіла; 2 – 
конгломерати, аркози, трахіти серії Тіміскамінг; 3 – толеїти серії Кайнджевіс; 
4 – грауваки, алевроліти (а), толеїти, коматіїти серії Лардер-Лейк; 5 – сієніти; 
6 – зони карбонатизації; 7 – розломи; 8 – осі антикліналей; 9 – осі синкліна-

лей; 10 – рудні тіла 

 
Родовища Памур і Доум розміщені в північно-західному секторі 

ЗКП Абітібі, в 1 км на північ від зони розлому Поркюпайн-Декстор 
ППС напрямку, яка супроводжується потужною зоною розсланцюван-
ня. Вони приурочені до контакту конгломератів, граувак і сланців серії 

Тіміскамінг (молодше за 26792 млн р.), яка незгідно перекриває толеї-

ти і коматіїти світ Тісдаль і Делоро (давніше за 26984 млн р.) і турбі-
дити світи Поркюпайн. 

Родовище Памур представлене системами кварцових жил і шток-
верків серед осадових порід, в північному крилі перевернутої на пів-
день синкліналі, південне крило якої зрізано зоною розлому Поркю-
пайн-Декстор. Зона мінералізації співпадає з зоною незгідності, яка 
круто занурюється на північ, вона простежена за простяганням на 5 
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км, а за падінням на 1.5 км. Більша частина руди зосереджена в зо-
нах пластових покладів, складених кварцовими прожилками та роз-
сіяною сульфідною мінералізацією серед конгломератів і граувак, ме-
тасоматично перетворених, але слабо деформованих. Крім того, золо-
то встановлене в пологих і крутих смугастих кварц-анкеритових жи-
лах в зонах зсувів, які січуть як вулканічні, так і осадові породи. За-
паси родовища 123,8 т Au, співвідношення Au/Ag 8,2, головні рудні 
мінерали пірит, арсенопірит, піротин, сфалерит, галеніт.    

На родовищі Доум осадовими породами серії Тіміскамінг, що пе-
рекривають крутопадаючі на північ вулканіти і шток кварц-

польовошпатових порфірів (26902 млн р.), складена асиметрична 
синкліналь, яка полого занурюється на схід. З півдня вона обрізана 

зоною розлому Доум, паралельній розлому Поркюпайн-Декстор. Міне-
ралізація представлена двома типами, які відповідають двом етапам: 
1 – розсіяна сульфідна (пірит, піротин) мінералізація, яка виникла під 
час відкладення золотоносного залізистого доломіту з сульфідами і 
графітом (структурною особливістю цих порід є зсувові складки); 2 – 
смугасті згідні кварц-анкеритові жили та незгідні кварц-турмалінові 
та кварц-альбіт-карбонат-мусковітові жили (в метабазальтах) й 
штокверки (в фельзитах і грауваках). Повсюдно рудоносні системи 
супроводжуються ореолами карбонатизації і серицитизації. Розсіяна 
мінералізація і жили розвинені лише серед вулканічних порід, а 
штокверки можуть також проникати в осадові породи серії Тіміска-
мінг. В останніх знайдені уламки золотоносних сульфідів, що дозволяє 
припускати поліетапність золотої мінералізації. Вважається, що мобі-
лізація золота відбувалася в нижніх ярусах поясу Абітібі під час зрос-
тання ступеню метаморфізму від зеленосланцевої до амфіболітової 
фації. 

Одним з найважливіших золотовидобувних районів Канади є руд-

не поле Поркюпайн, де з 1910 по 1981 р. видобуто 974 т золота. Тут, 
у північно-східній зоні розсланцювання на південно-східному крилі й 
у склепінні антикліналі Поркюпайн розташовані родовища Холлінгер, 
Мак-Інтайр, Конкорем, Монета й ін. Вони локалізовані в зелено-
кам’яних породах андезит-коматіїт-базальтової формації (з горизон-
тами фельзитів, карбонатно-кременистих сланців і граувак) верхньої 
частини розрізу неоархейської серії Ківатин (3,0–2,9 млрд р.), перек-
ритими вулканокластичними конгломератами, глинистими і залізис-
тими кварцитами групи Тіміскамінг, які прорвані діабазовими дай-
ками (2,7 млрд р.). Розвинені дві системи складок: субширотні, пара-
лельні простяганню пояса Абітібі і накладені складки північно-
східного і північно-західного простягання. До розлому Холлінгер при-
урочені тіла дунітів, перетворені до серпентин-тальк-хлоритових сла-
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нців. Рудні тіла представлені зонами і світами неправильних кварцо-
вих жил і прожилків хвилястої і полум’яподібної форми (Мак-Інтайр).  

На рудному полі родовища Холлінгер-Мак-Інтайр (рис. 13) толеї-
тові базальти світи Тісдаль зім'яті у ПС складки, перекинуті на ПЗ, 
круто занурюються на південний схід, прорвані ланцюжком субвул-
канічних штоків кварц-польовошпатових порфірів (2690 млн р.). Зо-
лоте зруденіння приурочене до системи зближених зон розсланцю-
вання шириною до 1200 м, яка звужується на північний схід. Ці зони 
часто згідні з шаруватістю вміщуючих порід, або перетинають її під 
дуже гострим кутом. Крім того виділяється рання мінералізація пор-
фірового типу і Cu-Mo-Au штокверком в порфірах Перл-Лейк, яка ро-
звинена на глибоких горизонтах родовища. Вона супроводжується 

серицитизацією і пересікається дайками альбітитів (26736 млн р.), 
які вкоренилися до основної рудної фази. Рудна мінералізація основ-
ної фази представлена: 1) лінійними зонами (від 1–5 до 15–25 м) про-
жилкових сульфідно-кварцових і сульфідно-анкерит-кварцових руд з 
малопотужними жилами того ж складу (переважають на нижніх і се-
редніх горизонтах); 2) зонами прожилково-вкрапленого (метасомати-
чного) зруденіння (переважають на верхніх горизонтах); 3) жилами 
(від 0,1 до 3 м) сульфід-анкерит-кварцового складу (переважають у 
кварц-польовошпатових порфірах). Рудні тіла приурочені до кулісо-
подібних тріщин кліважу, які часто вигнуті у прирозломні складки 
волочіння. Вони, як правило, супроводжуються карбонатизацією й 
окварцюванням. Рудні мінерали (3–4%) представлені  піритом (пере-
важає), а також піротином, сфалеритом, халькопіритом, галенітом, 
рідко арсенопіритом, телуридами (петцит, сільваніт, гесіт, тетраед-
рит). Запаси сягають 978,1 тони Au. Пробність золота 850, його сере-
дній вміст 9,7 г/т.   

Родовище Сан-Антоніо локалізоване в пачці толеїтів (100 м) серед 
епікластичних порід товщі світи Харес-Айленд серії Бідон-Лейк, пере-
важно в її верхній, лейкократовій частині. Рудні тіла представлені 
штокверками й кварцовими жилами в зонах розсланцювання, орієн-
тованих, як правило, згідно заляганню вміщуючої пачки базитів. 
Штокверки представлені лінзовидними витягнутими зонами інтенси-
вної тріщинуватості, які насичені різноспрямованими жилами, або 
ешелонованими системами кварцових жил загальною потужністю до 
10 м. Нерідко вони мають зональну будову і складаються з: 1) центра-
льної кварцової жили, 2) внутрішньої зони брекчій, складених кутас-
тими уламками вміщуючих порід, зцементованими жильним квар-
цом, 3) зовнішньої зони видовжених сигмоїдальних жил, орієнтова-
них під кутом 450 до простягання штокверкової зони. Жили в зонах 
розсланцювання мають північно-східне простягання, занурюються на 
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північний захід, зазвичай приурочені до лівозсувових зон зминання, 
їх потужність не перевищує 1 м. Жили й штокверки оточені зонами 
карбонатизації, епідотизації, хлоритизації. Золото звичайно концент-
рується у піриті.    
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Рис. 13. Схема будови родовища Холлінгер (за матеріалами [62]) 

1 – базальти, діабази, андезити, їх туфобрекчії; 2 – кварц-польовошпатові 
порфіри; 3 – агломерати і туфобрекчії ріолітів;  4 – розломи; 5 – рудні тіла 

 

Родовище Сігма-Ламак розташоване у південно-східному секторі 
ЗКП Абітібі, в зоні зсуву, паралельного розлому Лардер-Лейк-Каділлак 
(рис. 14). Воно представлене штокверком кварц-турмалінових жил 

серед андезитів і вулканокластичних порід (27051 млн р.), прорва-

них субвулканічними діоритами (27043 млн р.) і кварц-польовошпат-

порфіровими дайками (26942 млн р.) субширотного простягання, 
круто падаючими на південь. В свою чергу вони пересікаються кру-

топадаючим штоком діорит-тоналітів (26852 млн р.) [112]. Мінералі-
зовані жили локалізовані в зоні розсланцювання широтного зсуву, 
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оточені малопотужними (перші метри) зонами карбонатизації, сери-
цитизації, піритизації, часом альбітизації. Іноді вони локалізовані в 
інтрузивних породах. Вважається, що золота мінералізація виникла 
протягом двох етапів з ранньою гідротермальною активністю і син-
деформаційним відкладенням золота глибинними флюїдами з насту-
пним формуванням жильної системи, яка пересікає інтрузивні тіла. 
Запаси золота сягають 291,0 тон, співвідношення Au/Ag дорівнює 9, 
головні мінерали пірит, шеєліт, піротин.  
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Рис. 14. Схематична геолого-структурна карта родовища Сігма-Ламак  

(за матеріалами [112]) 
1 – андезити; 2 – туфи і лавобрекчії андезитів;  3 – діорити, кварцові діорити, 

гранодіорити; 4 – кварц-польовошпатові порфіри; 5 – рудні тіла (а), розломи (б) 

 

Родовище Кіркленд-Лейк розташоване у центральній частині ЗКП 
Абітібі в 2 км на північ від розлому Лардер-Лейк-Каділлак (рис. 15). 
Зруденіння локалізоване переважно в штоку сієнітів, авгітових сієні-
тів і сієніт-порфірів, які проривають конгломерати й пісковики серії 

Тіміскамінг і туфи Тракадік (26803 – 26773 млн р.), які незгідно за-

лягають на основних вулканітах світи Кайнджевіс (2700 млн р.). Золо-
та мінералізація представлена системою кварц-серицит-сульфідних 
жил, пластових прожилків, штокверкових зон і зон прожилкового 
брекчіювання, контролюється системою вузьких розломів СПС про-
стягання. Довжина зони мінералізації сягає 5 км, на глибину вона 
простежена до 2 км. Жили оточені зонами серицитизації, силіцифіка-
ції, іноді – залізо-карбонатного заміщення. Післярудні кварц-
карбонатні жили утримують барит, гіпс, магнетит і гематит. Вважа-
ється, що мінералізація пов’язана з інтрузією сієнітів і має гідротер-
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мально-магматичне походження, але є й інша точка зору щодо мета-
морфогенної природи золотовмісних флюїдів [112]. Запаси родовища 
758,2 т золота, співвідношення Au/Ag дорівнює 5.      

Пн

1 2 3 4 5

0       100 м

а б

  
Рис. 15. Схематична геолого-структурна карта родовища Кіркленд-

Лейк (за матеріалами [112]) 
1 – конгломерати, грауваки, трахіти серії Тіміскамінг; 2 – основні вулканічні 
породи серії Кайнджевіс і Лардер-Лейк; 3 – сієніти; 4 – рудні тіла (а), розломи 

(б); 5 – четвертинні відклади 

 
Прикладом жильних родовищ може бути й родовище Камерон-

Лейк, локалізоване в толеїтових метабазальтах з прошарками піро-
кластичних порід  у дискордантній правозсувовій зоні зминання і ро-
зсланцювання тієї ж назви. Золота мінералізація пов'язана з пізніми 
кварц-альбіт-анкерит-серицит-сидерит-пірит-рутиловими зонами, з 
якими асоціюють кварц-альбітові жили брекчійової текстури. Виді-
ляють чотири стадії мінералізації:  1) кварц-альбіт-хлорит-кальцит-

анкерит-епідот-актиноліт-магнетит; 2) кварц-альбіт-анкерит-
серицит-хлорит-кальцит-рутил; 3) кварц-альбіт-золото-серицит-
сидерит-пірит-рутил; 4) кварц-альбіт-золото-серицит-сидерит-
хлорит-пірит-рутил. Запаси 2.8 т золота, вміст – 5,9 г/т. 

Типовим прикладом розсіяних родовищ, локалізованих в інтрузи-
вних тілах, може бути родовище Хемло, приурочене до вузла пере-
тинання силу діоритів і штоку кварц-польовошпатових порфірів 

(27722 млн р.) трубоподібної форми з розломом північно-західного 
напрямку, в 3,5 км на північний схід від регіональної розривної 
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структури – розлому Каділак, що контролює розміщення золотого 
зруденіння уздовж південного борту ЗКП Абітібі (рис. 16). Цей роз-
ломом є контактом між неоархейськими базальтоїдами серії Малар-
тік і теригенними породами серії Кевасама (грауваки і глинисті сла-
нці з горизонтами внутрішньоформаційних конгломератів і магнети-
тових кварцитів). Вони прорвані пізніми дайками діоритів (2690–

2680 млн р.), ретроградний зеленокам’яний метаморфізм має вік 

26723 млн р. Рудні тіла представлені пласто- і жилоподібними зо-
нами (потужністю від 1–2 м до 40 м) вкрапленої золотоносної сульфі-
дної мінералізації, приуроченої як до зони ПЗ розлому, так і до суб-
широтних тріщин у штоку кварц-польовошпатових порфірів і оса-
дових породах.  

Головна рудна зона – Голден-Жіант – простежується на 2,9 км за 
простяганням і на 2,5 км за падінням, її потужність сягає 3–4,5 м. 
Вона складена такими типами руд: 1) кварцовожильні з молібдені-
том (10–15 г/т Au, 01 % Mo); 2) вкраплені серицитові (5–6 г/т Au); 3) 
баритові з молібденітом (до 25 % Ва і 0,1 % Мо); 4) мікрокліновими 
метасоматичними (4 г/т Au). Інша рудна зона – Лас-Мінералз – роз-
міщена у верхній частині покладу фельзитів, де представлена чергу-
ванням прошарків піритизованих кварц-серицитових сланців і ба-
рит-кварцових порід серед кислих пірокластів і пісковиків. Золото-
рудна мінералізація також асоціює з молібденітом.    

Руди складаються з різноорієнтованих прожилків кварцу з вкрап-
леністю піриту, молібденіту, самородного золота (пробність 950), те-
луридів, зустрічаються шеєліт, пізні кальцит і флюорит, розвинені 
кварц-стибніт-кіновар-реальгарові прожилки. Вміст золота в таких 
рудах змінюється від 9 до 23 г/т. Крім того, рудні тіла представлені 
зонами (0,3–4 м) окварцювання з вмістом золота від 1 до 12 г/т. З 
рудними зонами асоціюють інтенсивні кварц-польовошпатові зміни 
і мусковітизація в порфірах. Існують різноманітні моделі формуван-
ня золоторудної мінералізації: 1) доскладчаста дометаморфічна син-
генетична, 2) гідротермально-епітермальна, 3) порфірова. Однак, ро-
зміщення сульфідних прожилків і післярудних дайок аплітів субзгід-
но зі сланцюватістю вміщуючих порід є доказом давнього віку міне-
ралізації, яка передувала, чи співпадала з піком метаморфізму. У 
той же час Au-Mo-As-Hg-Sb мінералізація пов’язана з порфіровими 
дайками і мусковітизацією, що доводить її штокверкову природу. 
Запаси родовища 596,6 т золота, співвідношення Au/Ag 20.  
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Рис. 16. Схема будови родовища Хемло (за матеріалами [62]) 

1 – пісковики; 2 – конгломерати; 3 – залізисті кварцити; 4 – вулканіти основ-
ного й середнього складу; 5 – кварц-польовошпатові порфіри; 6 – діорити; 7 

– розломи; 8 – рудні тіла 

Прикладом розсіяної мінералізації можуть бути прояви рудного 

району Малартік в південно-східній частині ЗКП Абітібі, поблизу 
субширотного розлому Лардер-Лейк-Каділлак, з яким співпадає кон-
такт основних-ультраосновних вулканітів світи Пічи й теригенних 
порід світи Понтіак. Мінералізація локалізована як у тих, так і в ін-
ших, де, як правило, асоціює з невеликими тілами порфіровидних 
монцодіоритів, діоритовими інтрузіями і контролюється січними кри-
хкими розломами і зонами силіцифікації. Вона представлена: 1) витя-
гнутими повздовж захід-північно-західних розломів зонами розсіяно-
го золотоносного піриту (до 5 %) в тріщинах силіцифікованих граувак 
і монцодіоритів, 2) штокверковими зонами кварц-альбіт-
калішпатових прожилків і міжжильною розсіяною вкрапленістю піри-
ту (5–10 %) в інтенсивно тріщинуватих і змінених монцодіорит-
порфірах і діоритах. З інших мінералів присутні телуриди, шеєліт, 
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турмалін, халькопірит. Походження мінералізації є дискусійним, за-
пропоновані моделі порфірового, сингенетичного та інших типів.       

Прикладом родовищ стратиформного типу може бути родовище 

Буффало-Анкерит, яке розроблялося в 1926–1953 рр. (видобуто 29,8 
т золота). Воно приурочене до зони розлому Дестор-Поркюпайн, витя-
гнутого в СПС напрямку вздовж північної границі ЗКП Абітібі. Родо-
вище локалізоване в дацит-андезит-базальтовій формації неоархейсь-
кої серії Ківатин (з прошарками пісковиків та конгломератів), яка 
зім’ята в широку синкліналь (рис. 17). Зруденіння представлене 
субпластовими жилами (до 10 м) довжиною до 600 м по простяганню 
(до 400 м по падінню) пірит (7 %) – карбонат (13 %) – кварц (15 %) – 
турмалінового (65 %) складу. Жильна речовина цементує брекчію змі-

нених вміщуючих порід. Іноді вони супроводжуються зонами вкрап-
леного золотовмісного піриту. Рудні тіла розміщуються поблизу пі-
дошви і крівлі горизонту метабазальтів, часто на контакті з підстила-
ючими метаандезитами. Як правило, вони приурочені до сколів голо-
вного розлому, які перетинають вміщуючі породи під гострими кута-
ми.        

Колчеданні родовища розташовані на периферії пояса Абітібі. Во-
ни просторово пов'язані з товщами кислих вулканітів і представлені 
лінзо- і стовбуроподібними покладами масивних і прожилково-
вкраплених сульфідних руд. За мінеральним складом виділяються 
три типи руд: 1) піротин-пірит-халькопірит-сфалерит-золотий; 2) пі-
рит-сфалеритовий з Au і Ag; 3) піритовий.  
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Рис. 17. Структурна схема родовища Буффало-Анкеріт  
(за матеріалами [62]] 

1 – конгломерати, 2 – хлоритові та хлорит-талькові сланці; 3 – карбонатизо-
вані андезити; 4 – андезибазальти; 5 – ріоліти й дацити; 6 – геологічні грани-

ці; 7 – розломи; 8 – золотоносні кварц-турмалінові жили 

 

Наприклад, родовище Хорн розміщене в окрузі Норанда ЗКП Абі-
тібі в ріолітах світи Блек-Рівер в тектонічному блоці серед андезитів, 
поблизу інтрузії діоритів (рис.  18). В 1927–70 рр. тут видобуто 1,2 
млн т міді і 225 т золота. Поклади масивних руд (пірит, піротин, халь-
копірит, магнетит, сфалерит) мають лінзоподібну форму, приурочені 
до експлозивних брекчій і верхніх контактів ріолітових покривів у 
межах трубоподібних зон гідротермально змінених порід. Останні бу-
ли каналами для гідротермальних рудних розчинів. Руди шаруваті, 
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паралельно верствуватості вміщуючих порід. Колчеданне зруденіння 
пов'язане з фумарольно-сольфатарною діяльністю підводних вулкані-
чних центрів. Важливу роль відігравали потужні зони сколювання, у 
межах яких розвинені також дрібні складки волочіння. Рудні тіла, як 
правило, розташовані у вузлах перетину субмеридіональних, субши-
ротних і північно-західних розривів, пов'язані із зоною контакту пла-
стів ріолітів і перекриваючих їх андезитів. Вважається, що рудна мі-
нералізація пов’язана із фумарольно-сольфатарною діяльністю субма-
ринних вулканічних центрів.  
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Рис. 18. Схематична геолого-структурна карта родовища Хорн  
(за матеріалами [112]) 

1 – четвертинні відклади; 2 – андезити; 3 – ріоліти; 4 – тоналіти; 5 – діорити;  
6 – дайки діабазів; 7 – масивні сульфідні руди; 8 – брекчійові руди;  

9 – штокверк кварцових жил; 10 – розломи 
 

Іншим прикладом золотовмісних ЗКП є пояс Йєллоунайф у провін-
ції Слейв, де розміщені такі родовища, як жильне Кон-Жіант, стра-
тиформне Люпен та ін.  

Родовище Кон-Жіант розміщене серед базальтоїдів світи Кейм 

(27169–2683 млн р.), перекритих на сході середніми до кислих вул-
канічними й осадовими породами світи Бантінг. Вони у свою чергу з 
незгодою перекриті пісковиками й конгломератами світи Джексон-

Лейк і прорвані великою інтрузією гранодіоритів (26208 млн р.). 
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Зруденіння контролюється зоною розгалужених розломів північно-
північно-східного простягання, яка на півдні змінює напрям до півні-
чно-північно-західного. Воно представлене смугастими кварц-
анкеритовими жилами й прожилковими зонами, зонами силіцифіка-
ції з розсіяною сульфідною мінералізацією в центральній частині зсу-
вової зони, супроводжується регіональними епідот-амфіболовими й 
локальними колорудними (від анкерит-серицитових до кальцит-
хлоритових) метасоматитами. Мінералізовані жили в різній ступені 
зім’яті і будиновані, зміщені пізніми деформаціями, що вказує на їх 
утворення на перших етапах розвитку зони зминання. Запаси родо-
вища 412,7 т Au, співвідношення Au/Ag дорівнює 5, супутні компо-
ненти – Ag, As, W, Sb, Zn, Cu. 

Родовище Люпен розміщене серед зеленокам’яно змінених турбі-
дитів і сульфідизованих ПЖФ світи Контвойто серії Йєлоунайф. За-
вдяки багатоетапній складчастості породи зім’яті в примхливі склад-
ки ПС простягання (F1), ускладнені  субмеридіональною і північно-
західною складчастістю (F2) і сланцюватістю (S2) (рис. 19). Золота мі-
нералізація приурочена до пласта залізистих кварцитів, збагаченого 
вкрапленістю піротину, в центральній частині перевернутої антиклі-
налі, простежена до глибини 1 км. Цей пласт пересікається серією пі-
зніх кварцових жил з ореолами (до 2 м) заміщення піротину арсенопі-
ритом. Золото приурочене до збагачених піротином верств і ореолів 
арсенопіриту, а в кварцових жилах його вміст дуже незначний. За-
вдяки цьому походження вважалося сингенетичним, але зараз дове-
дено зональний розподіл золота в залежності від кварцових жил, чому 
виникла ідея щодо пізнього походження золотої мінералізації. Запаси 
родовища 117,3 т золота, співвідношення Au/Ag дорівнює 6, супутні 
компоненти Ag, As, W.  

Серед інших архейських родовищ золота Канадського щита охара-
ктеризуємо жильне родовище Кемпбел-Уайт, розміщене в ЗКП Ред-

Лейк, серед толеїтів (29893 млн р.) поблизу складчастого контакту з 
молодими осадовими утвореннями. Породи зім’яті до складок північ-
но-західного простягання, повздовж зони регіонального розлому, з 
якою також співпадають зони силіцифікації і карбонатизації. Рудна 
мінералізація сконцентрована в межах двох паралельних структур 
довжиною до 2 км в центрі регіональної зони. Виділяються такі типи 
мінералізації: 1) рання, найінтенсивніша, представлена карбонатно-
кременистими жилами, 2) вони січуться кварцовими жилами з арсе-
нопіритом і золотом, 3) зони заміщення з піритом і арсенопіритом, 4) 
пластові зони прожилкування. Жильний тип переважає на верхніх 
ярусах рудного поля та в його півнчно-західній частині, а тіла замі-
щення – на глибині і у південно-східному секторі рудного поля. Рудні 
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тіла розсланцьовані і були залучені до складчастості. Походження мі-
нералізації пояснюється з точки зору полігенної моделі: від сингене-
тичних рудних тіл карбонатно-кременистого складу до синтектоніч-
них кварц-арсенопіритових жил і тіл заміщення, які, можливо, мають 
метаморфогенне походження і пов’язані з вкоріненням молодої інтрузії 
гранітів. Запаси родовища 434,7 т золота, співвідношення Au/Ag – 11.  
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Рис. 19. Схематична геолого-структурна карта родовища Люпен  

(за матеріалами [112]) 
1 – залізисті  кварцити; 2 – рудна зона; 3 – дайки габро; 4 – залягання порід 

 

Родовища золота ЗКП Зімбабвійського кратону 
 

Найважливіші родовища золота в регіоні зазвичай приурочені до 
мінералізованих зон розсланцювання і дроблення серед архейських 
ЗКП, де представлені серіями розгалужених смугастих і масивних 
кварцових жил і брекчій, рідше штокверками в основних і ультраос-
новних вулканічних породах (Кейм-Мотор, Глоб-Фенікс, Дальній, Ре-
зенде, Голден-Валлі, Гейка), гранулітах (Ренко); зонами розсіяної золо-

тої мінералізації (Ліма, Бланкет); сульфідною вкрапленістю в СЗФ 
(Вубачикве, Вандерер, Леннокс). Золото зустрічається у вигляді вкра-
пленості в кварці і мікровключень у сульфідах (пірит, піротин, арсе-
нопірит, галеніт, сфалерит, халькопірит, тетраедрит, стибніт, телури-
ди, шеєліт). Вони асоціюють із золотом, хоча вміст сульфідів зазвичай 
зростає з глибиною. Вміщуючі породи як правило карбонатизовані. 
Стисла характеристика типових родовищ наведена в табл. 11 
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Табл. 11 
           Головні типи золоторудних родовищ Зімбабвійського кратону     

Родови-
ще 

Ви-
добу-
ток, т 

Вм
іст 
г/т 

Стисла характеристика 

1. ЖИЛЬНИЙ ТИП 

 
Ренко 

  
15 

Кварцові жили в зонах розсланцювання серед гра-

нулітів рухливого пояса Лімпопо (au+pyrr+chp  

bi,pyr,mal) (sp-bt-ser  ep) 

 
Кейм-
Мотор 

 
146 

 Крутопадаючі кварцові і кварц-анкеритові жили і 
прожилки, штокверк у крутопадаючій зоні розсла-
нцювання у толеїтових базальтах, андезитах, доле-

ритах ЗКП Кадома (au+pyr+ars  st,sph,sch) 

Глоб-
Фенікс 

120  Описане в тексті 

 
Дальній 

 
43 

 Кварцові жили (au, pyr, ars, chp  gn, tet, sch, spl) у 
карбонатизованих і хлоритизованих толеїтових ба-
зальтах у крутопадаючій зоні зминання ЗКП Кадома 

Резенде 38  Кварцові жили в серицитизованих і карбонатизова-
них базальтах ЗКП Мутаре (pyr,gn,pyrr,chp,sch,spl) 

Голден-
Валлі 

27  Кварцові жили в серицитизованих і окварцьованих то-
леїтових базальтах ЗКП Кадома (ars,pyr,pyrr,st,chp,mo)  

Арк-
турус 

24  Кварцові жили в карбонатизованих базальтах зони 
розсланцювання ЗКП Хараре (ars,pyr,pyrr,st,chp,mo) 

 
Гейка 

 
22 

 Кварцові жили і прожилки, розсіяна сульфідна мі-
нералізація в карбонатизованих дунітах і перидо-
титах ЗКП Квекве (pyrr, st, au)  

Індарама   Описане в тексті 

2. РОЗСІЯНИЙ ТИП 

 
Ліма 

  
3,6 

Три зони розсіяної мінералізації (до 12х80 м) у ППС 
зоні розсланцювання серед карбонатизованих AR 
сланців і базальтів (ars, pyr, au) 

 
Бланкет 

  
4 

Зона окварцювання і розсіяної мінералізації (0,5–5 м) 
довжиною 500 м у AR базальтах на перетині ПС і ПЗ 
розривних структур (ars, pyrr, pyr); ПС кварцова жи-
ла (риф Бланкет) довжиною 500 м, шириною 0,5–5 м  

3. СТРАТИФОРМНИЙ ТИП 

Вубачикве  12 Описане в тексті 

Ванде-
рер  

36.4  Зони сульфідизації, pyr-ank-q жили і прожилки в 
окислених СЗФ ЗКП Шуругві 

Прикладом архейських структур, які контролюють золоте зруденін-
ня, може бути ЗКП Гванда в південно-західній частині Зімбабве. Він 
витягнутий на 70 км у північно-північно-східному напрямку, парале-
льно зоні розломів, шириною 15 км, складений ультраосновними ла-
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вами і туфами, насичений силами амфіболітів у нижній частині роз-
різу (Булавайська серія), яка перекрита основними лавами з кульовою 
чи масивною текстурою й агломератами з прошарками залізистих 
кварцитів, що перешаровуються з грауваками і гравелітами у верхній 
частині (Шамвайська серія). В середній частині андезибазальтової 
формації виділяються близько 10 горизонтів залізистих кварцитів по-
тужністю від 7 до 75 м. У межах поясу розміщені три родовища золо-
та: Ліма, Бланкет і Вубачикве, щорічна сумарна продукція яких скла-
дає близько 40 тон золота з вмістом від 3,5 до 15 г/т. Перші два з них 
представляють розсіяний тип мінералізації (який іноді супроводжу-
ється кварцово-жильною мінералізацією), які практично не відрізня-
ються від типових для архейських ЗКП. 

Родовище Вубачикве – один з типових прикладів стратиформного 
зруденіння, яке контролюється залізистими кварцитами на контакті 
толеїтів з кислими лавами. Золоторудна мінералізація представлена 
пластовими зонами – чергуванням шарів залізистих кварцитів, суль-
фідних прошарків і глинисто-карбонатних метаморфізованих порід з 
вкрапленістю золотоносних сульфідів. Серед рудних мінералів пере-
важають пірит, арсенопірит, мельніковіт, гематит і мартит. До 80 % 
золота утримується в арсенопіриті, воно також присутнє в кварці і 
карбонатах. Довжина зон 100–200 м, потужність до 5 м, вміст золота 
до 4–9 г/т. Крім вкраплених покладів в горизонтах кварцитів розви-
нені також січні жили і лінійні штокверки, що може бути наслідком 
регенерації і перевідкладення рудного матеріалу, або свідоцтвом на-
кладеної, гідротермальної природи золотої мінералізації. Зруденіння 
також частково охоплює і оточуючі метавулканіти, де зони золотонос-
ної сульфідної вкрапленості змінюються серіями жил і прожилків, 
приурочених до зон дроблення.    

Контроль золотої мінералізації субмеридіональними зсувовими зо-
нами проявлений на родовищі Індарама. Воно локалізоване в мета-
базальтах Булавайської серії в ЗКП Квекве [107], у межах зсувової зо-
ни, з підпорядкованими північно-північно-східними і північно-
північно-західними структурами розтягнення, де й розміщуються жи-

льні рудні тіла. Останні складають ешелоновану серію пологопадаю-
чих (300) у східному і західному напрямку рудних тіл, оточених орео-
лом (до 1,5 м) карбонатизації, серицитизації, хлоритизації, сульфіди-
зації. У зонах розтягнення також розвиваються серії кварцових про-
жилків. 

Родовище Глоб-Фенікс розміщене в зоні гранітизації серпентині-
тів і апокоматіїтових сланців, прорваних тілами кератофірів, в борто-
вій частині ЗКП Мідленд. Мінералізація представлена сульфідною 
вкрапленістю в мозаїчних зонах метасоматозу сланців і гнейсів, міне-
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ралізованими плитоподібними кварцовими жилами. Золото зустріча-
ється як у самородній формі, так і в сульфідах. Виділяється три фази 
мінералоутворення: 1) кальцит, пірит, арсенопірит; 2) борніт, халько-
пірит, сфалерит, бляклі руди, золото; 3) темний рудний кварц, берть-
єрит, гудмундит, антимоніт.    

Із інших кратонів Африки стисло охарактеризуємо Танзанійський 

щит (рис. 20), складений мігматитами, гнейсами, амфіболітами, ква-
рцитами, кіанітовими сланцями, метаморфізованими в амфіболітовій 
і гранулітовій фаціях, прорваними гранітами, з віком 2850 і 2550 млн 
р. На них накладені архейські ЗКП (Мігорі, Мванза, Музома, Гейта, 
Кахама), розвинуті в північній і центральній частині щита. Вони 
складені основними вулканітами, андезитами, грауваками, рідше 

СЗФ Ніанзійської системи (3,1–2,85 млрд р.), перекритої з незгідністю 
метаосадками Кавірондійської системи (2,85–2,55 млрд р.). Породи 
ЗКП метаморфізовані в зеленосланцевій, рідко до амфіболітової фації. 
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Рис. 20. Структурна схема Танзанійського щита  

(за матеріалами [109]) 
1 – перекриваючи неопротерозойські та фанерозойські платформні утворення; 

2 – мезо- неопротерозойські осадки; 3 – палеопротерозойські вулканогенно-
осадові породи та гранітоїди; 4 – архейські ЗКП; 5 – архейські гранітогнейси, 
мігматити, граніти; 6 – родовища золота: а – жильний, б – розсіяний, в – стра-
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тиформний типи. Родовища: 1 – Макалдер, 2 – Бухемба, 3 – Кіабакарі, 4 – Гейта 
Майн, 5 – Бак Риф, 6 – Канук, 7 – Махене, 8 – Секенке, 9 – Мпанда, 10 – Лупа 

 
З архейськими ЗКП пов'язані родовища золота (табл. 12). Вони 

представлені жильним (Макалдер, Бухемба, Бак-Риф, Секенке, Ка-
нук), розсіяним (Киабакари) і стратиформним (Гейта-Майн, Махене) 
типами. Перші зазвичай локалізуються в основних вулканітах, а 
останні – у залізистих кварцитах Ніанзійської системи, часто приуро-
чені до контактів різнойменних порід, наприклад, базальтів, залізис-
тих кварцитів і метапісковиків (Макалдер, Бак-Риф), до хлоритизова-
них зон розсланцювання і дроблення (Бухемба), до контактів апліто-
вих  (Кіабакарі) і гранітових (Бак-Риф) дайок. 

Архейські ядра оточені палеопротерозойськими вулканічними по-

ясами (Убендійський), де відомі жильні родовища золота протерозою 
(Мпанда, Лупа).                                                               

 
     Таблиця 12 

Головні типи золоторудних родовищ Танзанійського кратону 

Родови-
ще 

Видобу-
ток, т 

Вм
іст 
г/т 

 
Стисла характеристика 

1. ЖИЛЬНИЙ ТИП 

Макал-
дер 

 
0,95* 

 Кварцові жили і масивні pyr-pyrr-chp руди в роз-
ломі на контакті AR базальтів, залізистих кварци-
тів і осадових порід AR ЗКП Мігорі 

Бухемба 12,2**  q-al-pyr жили в зоні розсланцювання і хлоритиза-
ції за основними вулканітами 

 
Бак-Риф 

 
100** 

 Жили і кварц-графіт-сульфідні (au-pyr-chp-sph) 
тіла в ПЗ крутопадаючій зоні дроблення (12 м) на 
контакті гранітової дайки в AR метабазитах 

Секенке 4,3**  Кварцова жила в діоритах і основних вулканітах AR 

Канук 230**  Кварцова жила в зоні зминання і дроблення по 
СЗФ AR 

Мпанда 2,1*  Кварцові жили в  гнейсах і сланцях Убендійського 
складчастого пояса 

Лупа 25**  Кварцові жили в базальтах Убендійського склад-
частого пояса 

2. РОЗСІЯНИЙ ТИП 

Кіабака-
рі 

 
8,8** 

 Зона розсіяної мінералізації (pyr, ars) у зоні розс-
ланцювання і хлоритизації серед основних слан-
ців AR на контакті з дайкою аплітів 

3. СТРАТИФОРМНИЙ ТИП 
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Гейта-
Майн 

 
29,2** 

 Стратиформна сульфідна вкрапленість, яка пере-
сікається кварц-сульфідними жилами в залізис-
тих кварцитах ЗКП Гейта (AR) 

 
Махене 

  Стратиформні тіла сульфідної мінералізації в AR 
залізистих кварцитах і фельзитових туфах на за-
хідному обмеженні ЗКП 

* - річний видобуток; ** - загальний видобуток 
 
 

Родовища золота ЗКП кратону Йілгарн 
 

Із заходу на схід в кратоні Йілгарн виділяють чотири провінції: За-
хідна гнейсова, Мурчисон, Саутерн Кросс і Істерн Голдфілдз.  

Західна гнейсова провінція складена переважно палео- мезоар-
хейськими орто- і парагнейсами й гранулітами комплексу Нарієр, 
якими виповнені метаморфічні пояси Джимпердинг, Читерінг, Балін-
ган. На них накладені ЗКП переважно неоархейського віку (2,64 млрд 
р.). Тут відоме лише одне значне родовище золота – Боддінгтон-
Хеджес (94 т золота), представлене серією малосульфідних кварцових 
жил серед порфірових андезитів і золотоносними залізистими й бок-
ситовими латеритами.    

В провінції Мурчисон виділяється дві генерації ЗКП. Рання скла-
дена світою Лук-Крік (3030–2935 млн р.), яка включає формації Мур-
роулі (толеїти і коматіїти), Голконда (основні вулканіти з прошарками 
СЗФ), Габанінта (коматіїти, толеїти, кислі вулканіти) і Вінданінг (кислі 
вулканіти з горизонтами СЗФ і толеїтів). ЗКП представлені або ліній-
ними структурами меридіонального (Мікатарра, Маунт-Магнет, 
Ебботс, Варда-Варра), широтного (Мінга-Рендж) і ПС (Таллерінг, Твін-
Пікс) напрямку, або неправильними структурами, які облямовують 
монцогранітні куполи (Куланука, Йалго-Синглтон). Пізня генерація 
складена вулканогенно-осадовими формаціями світи Маунт-Фармер 
(2818–2784 млн р.), які, як правило, розвинуті в осьових частинах 
ЗКП першої генерації. Із ЗКП тут пов’язані родовища золота Біг-Белл 

(85 т Au) – дометаморфічна розсіяна мінералізація в амфіболітових 
фаціях калішпат-мусковіт-кварц-піритових порід; Хілл-50 (62 т Au) – 
епігенетична золото-сульфідна мінералізація (вік продуктивної фази 
2590 млн р.) серед карбонатно-оксидно-залізорудної формації зелено-
сланцевої товщі (3,0 млрд р.); Грейт-Фінгал (41 т Au) – золотоносні 
кварцові жили в зонах тріщинуватості в силі толеїтового долериту; 
Гібсон (11 т Au) – золотоносні латерити за метаморфізованими в ам-
фіболітовій фації вулканогенно-осадовими утвореннями. Інші родо-
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вища золота не мають промислового значення (Дей-Даун, Маунт-
Магнет та ін.). 

ЗКП провінції Саутерн-Кросс виникли в період 2722–2736 млн р. З 
ними пов’язані такі родовища золота, як Фрезер, Марвел-Лох, Неворія, 
Коперхед, Вестонія, які локалізовані серед вулканітів ЗКП, метаморфі-
зованих до амфіболітових фацій. Вік золотої мінералізації родовища Ве-

стонія складає 264011 млн р., Неворія – 262810 млн р. [108, 121].  
Родовище Неворія локалізоване в межах ЗКП Саутерн Кросс, про-

між двома куполоподібними гранітними батолітами. Рудні тіла приу-
рочені до складчастого контакту силікатних фацій СЗФ і зелено-
кам’яних порід і простежені за простяганням більш ніж на 1 км. СЗФ 
перетворені на геденбергіт-актинолітові та альмандин-

роговообманкові скарни з рясною сульфідною вкрапленістю. Перева-
жає піротин (10 %), часто зустрічаються (0,5 %)  пірит, арсенопірит, 
лоелінгіт, халькопірит. Вміст золота в скарнах сягає 6–7 г/т, срібла – 
2–3 г/т. Золото присутнє у вигляді тонких включень в геденбергіті, 
актиноліті, альмандині, кварці, зустрічається разом з маладонітом і 
вісмутовими телуридами. Скарнування охоплює також амфіболіти і 
коматіїти, які заміщуються смугоподібними агрегатами діопсид-
роговообманкового, альмандін-роговообманкового та альмандін-
кумінгтонітового складу. Зустрічаються також жили окислених гросу-
ляр-діопсидових скарнів. Вони пересічені безрудними дайками пег-
матитів і граніт-пегматитовою інтрузією. Вважається, що глибина 
формування родовища дорівнює 10–15 км.       

Найцікавішою у відношенні рудної мінералізації є провінція Іс-

терн-Голдфілдз, де відомі численні родовища золота, заліза, мідно-
цинкових і мідно-нікелевих руд. Вони пов’язані з неоархейськими 
ЗКП, представленими лінійними субмеридіональними структурами: 
Норсман, Камбалда, Ора-Банда, Кулгарді, Леонора та ін., час виник-
нення яких оцінюється в 2735–2688 млн р. (хоча в ЗКП Норсман 

встановлені кислі вулканіти формації Пенішо з віком 293810 млн р.). 
В стратиграфічному розрізі тут послідовно виділяють (знизу): 

- товщу підводних толеїтових і високомагнезіальних лав; 
- коматіїти з прошарками осадових порід; 
- товщу масивних, піллоу і пузирчастих базальтів, толеїтових і високо-

магнезіальних базальтів; 
- товщу кислих вулканітів з горизонтами осадових порід; 
- поліміктові конгломерати.                 

До неоархейських ЗКП провінції Істерн-Голдфілдз приурочені осно-
вні промислові родовища золота Австралії: Калгурлі, Кулгарді, Норс-
ман, Уілуна, Леонора (Гвалія), Йілгарн, Мензіс, Левертон, Агню, Се-
ндстон, Маунт-Магнет, Ялгу, Ку, Мікатарра та ін. Вік мінералізації 
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складає [121]: Скотія – 262030, Ридіс – 26394, Матільда –  262312, 

Голден-Майл – 26289, Вікторі-Делланс – 262714, Гріффінс-Файт - 

26363, у середньому 263010 млн р. Мінералізація запізнюється від-
носно основних тектоно-магматичних подій блоку: коматіїтовий вул-
канізм – 2717–2698 млн р., становлення ЗКП – 2695–2680 млн р., гра-
нітоїдний магматизм і метаморфізм – 2690–2660 млн р., що, імовірно, є 
загальною закономірністю формування родовищ цього типу.   

Найкрупнішою золотоносною структурою провінції є ЗКП Уїлуна-
Норсман, де відомо 9 великих родовищ золота в трьох рудних полях 
(Калгурлі, Норсман, Камбалда) з сумарними запасами 2274 т золота 
[65]. ЗКП являє собою субмеридіональну грабеноподібну структуру 
довжиною близько 700 км, шириною до 150 км, час формування – 
2730–2650 млн р. Нижня частина розрізу (1500 м) складена пікрито-
вими і перидотитовими коматіїтами (700 м), які перекриті двома то-
вщами базальтів, серед яких розміщені три диференційовані сили га-
броїдів, у тому числі золотовмісний сил Голден-Майл (600–940 м). Вер-
хня частина розрізу (1000 м) складена верствуватими фельзитами. 
Золоторудні поля контролюються розломом Боулдер-Лефрой. Крім зо-
лотих, відомі також родовища мідно-нікелевих руд, локалізовані в 
коматіїтах.       

Найбільшим є родовище Калгурлі (Голден-Майл), що було відкрито 
в 1893 р. За час його розробки з 1895 р., тут вилучено 1300 т Au, за-
паси якого складають 90–100 т (понад 10 млн т руди з вмістом Au 9,2 
г/т). Глибина розробки 1200 м. Родовище локалізоване в кварцових 
долеритах стратифікованого силу (300–750 м) Голден-Майл, базальтах 
Паринга і малопотужних прошарках графітизованих глинисто-
туфогенних сланців і туфітів в крівлі базальтів, рідко – в зелених сла-
нцях з численними дайками альбітових порфірів верхньої частини 
розрізу зеленокам’яної товщі архею потужністю 1100–2700 м, до 
складу якої також входять серпентиніти, базальти, сланці, метадоле-
рити і габро. Вона перекрита товщею (3000 м) переверстування розс-
ланцьованих туфів, кислих і середніх лав, агломератів, пісковиків, 
сланців, кварцитів, а також андезидацитовою формацією Блек-Флег. 

Зруденіння локалізоване в осьовій частині синкліналі Калгурлі, яка 
полого (150) занурюється на південний схід, ускладнена серією крутих 
ізоклінальних складок, контролюється серією субмеридіональних роз-
ломів (Голден-Майл, Боулдер, Трафальгар), порушених діагональними 
розривами. Рудні зони представлені золотоносною сульфідною вкрап-
леністю в зонах розсланцювання і підвищеної тріщинуватості, інтен-
сивної альбітизації, серицитизації, карбонатизації й окварцювання. 
Відомо близько 300 крутопадаючих рудних тіл в зоні шириною 1–1,2 
км, довжиною понад 4 км вздовж рудоконтролюючих розломів Гол-
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ден-Майл, Лайк-Вью та ін. Вони формують чотири серії: 1) ПЗ (315-
3300) субвертикальну, 2) північно-західну (300–3050), яка круто (65–

750) занурюється на північний захід, 3) субширотну, яка занурюється 
(55–700) на південь, 4) ПС крутопадаючу. Переважають прожилково-
вкраплені і вкраплені руди. Головні рудні мінерали: пірит, телуриди 
золота, присутні халькопірит, сфалерит, галеніт, піраргірит, енаргіт, 
лоелінгіт. Золото присутнє як у самородній формі, так і у вигляді суб-
мікроскопічних включень у телуридах і піриті. Зруденіння відносить-
ся до золото-кварцового і золото-сульфідного типу з великою кількіс-
тю телуридів. 

До тих же долеритів Голден-Майл приурочені кварцовожильні руд-
ні тіла із золотою мінералізацією родовищ Маунт-Карлтон і Паддінг-

тон. Інші кварцовожильні родовища (Джакін, Вікторія, Рівендж та ін. 
розвинені в зруденілих зонах брекчій, мілонітів і зонах тріщинуватос-
ті на південно-східних флангах розлому Боулдер-Лефрой.    

Стислий опис характерних родовищ золота наведено в табл. 13.     
 

Таблиця 13 
Найбільші золоторудні родовища Австралії 

Родо-
вище 

Запа-
си, т 

Au, 
г/т 

Стисла характеристика 

1. ЖИЛЬНИЙ ТИП 

 
Кулга-
рді 

 
4 

 
7–
10 

Кварцова жила (1,5–10 м) довжиною 330 м (pyr, ars, 
au) у контактових роговиках і тремолітових скарнах 
за зеленокам’яними породами поблизу контакту з ін-
трузією гранітів і діоритових порфіритів, прорваних 
дайками кислого складу 

Норс-
ман 

 
82* 

 
12,
3 

Кварцові жили (Норсман, Марароа, Краун та ін.) (gn, 
pyr, au, tl) у потужній зоні розсланцювання з дайками 
кварцових і альбітових порфірів  

 
Леоно-
ра 
(Гвалія) 

 
79,6* 

 
6,8
–
7,6 

Кварцові жили (pyr, au, pyrr, chp, gn, ars) СПС про-
стягання (10–200), з падінням на С (450), простежені 
за простяганням на 420 м, за падінням – на 1700 м у 
зеленокам’яних породах архею 

 
Уілуна 

 
69* 

6.2
–
7.6 

Кварц-карбонатні лінзи (au, pyr, ars  tet, ant) у субме-
ридіональній зсувовій зоні у зеленокам’яних породах 
архею, прорваних гранітами і молодими долеритами  

2. РОЗСІЯНИЙ ТИП 

 
Кал-
гурлі 

 
1033* 

 
13,
02 

Розсіяна сульфідна вкрапленість (pyr, au, tl, chp, gn, 
pr, en, loel) у зонах розсланцювання, альбітизації, се-
рицитизації, карбонатизації й окварцювання зелено-
кам’яної товщі AR.  
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Рудне 
поле 
Йіл-
гарн 

 
75* 

 
9,3 

Розсіяна сульфідна вкрапленість і кварцові прожилки 

(pyrr  pyr, ars  gn, chp, sch, mo) у ПЗ зоні архейсь-
ких зеленокам’яних вулканічних і осадових порід се-
ред гранітів і гранітогнейсів  

 
Хілл-50  

32* 
5,9 

15,5 
10,0 

Зони розсіяної сульфідної вкрапленості (pyrr, pyr, au) 
у джеспілітах, зеленокам’яних породах і дайках у суб-
меридіональній зоні розлому 

3. СТРАТИФОРМНИЙ ТИП 

Норс-
ман 

 0,1
5–
0,9  

Смугасті кварц-сульфідні (pyr, pyrr  ars, au) поклади 
(Леді Міллер, Айрон-Кінг) у прошарках залізистих ква-
рцитів 

4. СКАРНОВИЙ ТИП 

 
 
Нево-
рія 

 
 

10,9 

 
 
5,8 

Пласто-  і трубкоподібні тіла (2–5 м) hed-akt і alm-horn 
скарнів з вкрапленістю сульфідів (pyrr – 10 %, pyr, 
ars, chp, loel, au, mal, tl) на контакті силікатних фацій 
СЗФ і метакоматіїтів уздовж контакту куполоподібної 
інтрузії гранітоїдів  

Баунті 39,9*  Пластові поклади q-grun-mg скарнів (pyrr  pyr  ars, 
sph, gn, sch) на контакті горизонту СЗФ 

Ма-
рвел- 
Лох 

 
21,8* 

 
9,9 

Пластові тіла (3–10 м) dp-q магнезіальних скарнів 

(pyrr pyr, loel, sph, gn, au) на контакті метакоматіїтів 
і метагабро  

6. ПАЛЕОРОЗСИПНИЙ ТИП 

Налла-
гейн 

0,8  Горизонти (до 1 м) піритизованих базальних конгло-
мератів PR серії Наллагейн  

* - видобуток 

   

Родовища золота ЗКП Індійського щита 
 

Найбільшим золоторудним родовищем Індії є Колар, яке розроблю-
ється вже понад тисячу років, а з 1880 р. – шахтним способом. Всього 
з руд родовища вилучено понад 850 т золота. Родовище розташоване 
в центральній частині вузького (4–6 км) субмеридіонального ЗКП, 
складеного амфіболітами групи Саргур серед оточуючих гнейсів Пе-
нінсула і Чемпіон. Це визначає і структуру родовища, де найважли-
вішу рудоконтролюючу роль відіграють субмеридіональні структури 
сколювання, з якими пов’язані системи стиснутих ешелонованих 
складок (рис. 21). Саме до них і приурочені основні рудні зони родо-
вища: Чемпіон-Риф, Орієнталь, Мак-Теггарт та ін. Розміщення конк-
ретних рудних тіл часто визначається наявністю ПЗ зон дроблення і 
брекчіювання потужністю від 20–30 до 40–80 м (зони Балахгатська, 
Майсурська, Гіффорд та ін.). Провідне значення структурного конт-
ролю підкреслюється тим фактом, що основна рудна зона, Чемпіон-
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Риф, просліджується в субмеридіональному напрямку на 8 км. Вона 
розроблялася до глибини 3200 м (ймовірно, рекордна цифра для ро-
довищ такого типу). Рудні тіла представлені кулісоподібно розташо-
ваними малопотужними (1–1,5 м) чотковидними жилами і лінзами 
кварцу та прожилковими зонами (до 8 м) у вузьких зонах розсланцю-
вання з численними субзгідними тріщинками кліважу, крутопадаю-
чими (до 800) на глибині, але пологими (до 450) на верхніх горизонтах. 
Складки в рудовміщуючих зонах розсланцювання часто мають зигза-
гоподібну і клиновидну форму з шарнірами, які круто занурюються 
на північ, належать до складок волочіння. У зонах розвитку такої 
складчастості лінійні жильні тіла трансформуються до системи субзгі-
дних сідловидних жил чи ешелонованих жилоподібних лінз, які поєд-

нуються в рудні стовпи. Рудні мінерали представлені піротином, пі-
ритом, арсенопіритом, галенітом, сфалеритом, халькопіритом, рідко 
ільменітом, шеєлітом, магнетитом, телуридами (гесіт, алтаїт, калаве-
ріт), з якими й асоціюється золото (пробність 900–950), середній вміст 
якого зараз складає 4–5 г/т, а раніше сягав 15.5 г/т. Рудні тіла обля-
мовані оторочкою діопсиду, який далі змінюється амфібол-
егіриновою зоною і кварц-біотитовими метасоматитами (від перших 
см до 15 м). Є також зони силіцифікації з розсіяною сульфідною мі-
нералізацією.  

Золоторудне поле Хатті розташоване в південній частині одной-
менного ЗКП, складеного метабазальтами. Рудні тіла (Оклей, Середнє, 
Вілладж, Страйк, №1) приурочені до зон сколювання і розсланцюван-
ня потужністю від 1–2 до 50–60 м. Це крутопадаючі кварцові жили 
субмеридіонального до ПЗ простягання, з вкрапленістю (до 1–2 %) су-
льфідів. Вони сформувалися протягом трьох стадій: 1 – пірит і арсе-
нопірит, 2 (продуктивна) – золото, піротин, халькопірит, сфалерит, 
галеніт, 3 – кварц-кальцитові жили, іноді з перевідкладеним золотом. 

Рудне поле Рамагірі також локалізоване в смугоподібному ЗКП, 
складеному переверстуванням метавулканічних і метаосадових порід. 
Рудна зона має дугоподібну форму і змінює напрямок з північно-
східного до північно-північно-західного. Тут розміщені крутопадаючі, 

золотоносні кварцові жили (з піритом, арсенопіритом і тонкорозсія-
ним золотом), лінзи і прожилки, які контролюються кулісоподібними 
тріщинами сколювання і відриву, складками волочіння, зонами розс-
ланцювання. Ореоли піритизації зустрічаються і у вміщуючих філітах.   
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Рис. 21. Структурна схема золоторудного поля родовища Колар  

(за матеріалами [62]) 
1 – гнейси Пенінсула і Чемпіон; 2 – амфіболіти Саргур; 3 – розломи; 4 – голо-

вні рудні зони 
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ГЛАВА 4 

 МЕТАЛОНОСНІСТЬ ЗКП  

ПЛЕЙТТЕКТОНІЧНОГО ТИПУ 
 

Родовища золота ЗКС Західно-Африканського кратону 
 
Західна Африка – одне з найважливіших світових джерел золота. 

Тут видобуто близько 1000 т золота, в останні роки XX ст. – по 80 т на 
рік. Найбільші рудники: у Гані – Обуасі (1998 р. – 27,5 т Au), Тарква 

(12,4), Даманг (8,4); у Малі - Задіола (15,7), Зяма (7,8); у Буркіна-Фасо 
– Пура (1,2); у Гвінеї – Сігірі (8,4). Загальні запаси золота відомих ро-
довищ оцінюються в 1500 т: Обуасі (700 т), Тарква (250), Бібіані (50), 
Престеа (44), Васса (32,2), Нтоторозо (30–32), Даманг (17,2), Тапарко 
(33,5), Пура (17,5), Луло (28,2), Зяма (20,9); Калана (26), Яоре (5–20), Іті 
(16), Саміра (14,1), Забодала (11). Усі вони пов'язані з протерозойсь-
кими ЗКП. Останнім часом традиційні жильні і палеорозсипні родо-
вища золота поступаються значенням новим типам зруденіння, та-
ким як розсіяне (Зяма, Нтоторозо) і стратиформне (Луло, Саміра, Ва-
сса). Не виключене відкриття і давніших, архейських родовищ, у тому 
числі пов'язаних з чорносланцевою, СЗФ і кременистою формаціями.  
      

Основні генетичні типи родовищ золота  

Західно-Африканського кратону 
 

Одну з перших класифікацій золотих родовищ Західної Африки ро-
зробив Джуннер [120], який виділяв: 1) руди, локалізовані в Бірімії (у 
філітах, грауваках, зеленокам’яних породах); 2) у гранітоїдах (золото-
носні пегматити й апліти, кварцові жили, штокверки і розсіяна міне-
ралізація в гранітах і порфіритах комплексу Діскав); 3) у Таркваї (па-

леорозсипні і кварцово-жильні); 4) у молодих відкладах Вольтійської 
та ін. систем; 5) розсипні родовища. За мінеральним складом він ви-
діляв: а) пегматити і кварцові жили з каситеритом, молібденітом, ар-
сенопіритом, золотом і сріблом; 2) кварц-турмалінові жили з піритом, 
піротином, арсенопіритом; 3) кварц-піритові жили з халькопіритом і 
піротином; 4) кварцові жили і зони окварцювання з арсенопіритом і 
піритом; 5) золотоносні конгломерати.   

На основі аналізу численних робіт, власних досліджень, розроблена 
морфогенетична класифікація докембрійських родовищ золота Захід-
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ної Африки [51, 52]. Стисла характеристика найважливіших золото-
рудних об'єктів наведена в табл. 14 

Табл. 14 

Головні типи золоторудних родовищ Західної Африки 
Родови-

ще 
Запаси 
видобу-
ток*, т 

Вміст 
г/т 

 
Стисла характеристика 

1. ЖИЛЬНИЙ ТИП 
1.1. Золотокварцова формація 

Обуасі   700 17–22 Описане в тексті 

Престеа  44 10,5 Описане в тексті 

 
Кононго  

16; 
40* 

 

5–12 

Три паралельних кварцових жили (1 м) довжи-
ною до 1,8 км у ПЗ зонах інтенсивної тріщину-
ватості у пісковиках Бірімію (au, pyr, pyrr, ars, 
chp; tu) 

 
Бібіані  

 
100 

 
11 

Лінзоподібні кварцові жили довжиною 1 км на 
контакті (ПС напрямку) порфірової дайки з 
сланцями Бірімію (au, pyr+ars, gn, sph; car, ser) 

 
Богосу  

 
33 

3,8–
4,1 

Кварцові жили і лінзи (1,2–7,5 м), вкрапленість 

у сланцях Бірімію в зоні ПС розлому, яка круто 
(600) падає на ПЗ 

 
Акрокері  

 
10 

 Кварцова жила (1–1,3 м) субмеридіонального 

простягання довжиною 210 м на контакті ін-
трузії гранітів (au, pyr, ars, gn, sch; car)   

Саус-Кемп  2 1,51 Описане в тексті 

Даманг  17 1,76 Описане в тексті 

Абрабра   1,5-9 Описане в тексті 

Баомаху
м  

  Кварцові жили і сульфідна вкрапленість (au, 
ars, loel) у хлоритизованих gr-cum-ms і co-and 
сланцях у зонах ПЗ лівих зсувів  

Йога    Золотоносні кварцові жили у ПС зоні дроблен-
ня у мігматитах і гнейсах 

1.2. Золотосульфідна формація 

Пура 17.5 11.3 Описане в тексті 

Тапарко  33.5 3.43 Описане в тексті 

 
Хіре 

 
10 

 Кварцові жили і лінзи ПС простягання на контакті 

осадків Бірімію та інтрузії діоритів (pyrpen; ars, au, 

st, sph, bi, chp, gn, mt) (qmc; car, tu, ep, ru) 

Калана  26 15 Описане в тексті 

 
Банора  

 
10 

 Кварцовий штокверк у зоні ПС (700) розлому в 

осадовх породах Бірімію (pyr-chppyrr, mr, gn, 

ars, au, sph, bi, mac, en) (q-car-mus-chl  al) 
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Жан-
Гобеле 

 
10 

 Кварцові жили у ПС (500) ослабленій зоні у вул-

канічних породах Бірімію (q-car-ru  ars, au, 

spl, bi, sch, tet, gn) (q-car-ru  chl) 

 
Забода-
ла  

 
11 

 
5-6 

Кварцовий штокверк у субмеридіональній зоні 
розлому серед вулканічних порід Бірімію (pyr-

au-chp  pen, gn, pyrr, sph, mac) (q-car-ru-al) 

2. РОЗСІЯНИЙ ТИП 

Нтоторозо 32 1,2-3,6 Описане в тексті 

Відінаба 4,5 1,5 Описане в тексті 

Яоре 20 4-5 Описане в тексті 

 
Леро 

 
10 

 Лінзи і безформні тіла розсіяної мінералізації 
серед кори вивітрювання осадових порід Бі-
рімію в субширотній (800) ослабленій зоні  

Зяма 20,9 3,3 Описане в тексті 

Купела 6,6 2,2 Описане в тексті 

3. СТРАТИФОРМНИЙ ТИП 

Луло 28,2 4,5 Описане в тексті 

Саміра 14,1 2,57 Описане в тексті 

Васса 32,2 1,4 Описане в тексті 

4. ПОРФІРОВИЙ ТИП 

 
Сефа-
Лам 

 
1 

 Тонка вкрапленість сульфідів, штокверк, розсіяна 
мінералізація у ПС зоні розсланцювання серед 
силіцифікованих монцонітів і монцогранітів  

Інт’єдугу  1,5–29 Описане в тексті 

 
Найважливішу рудоконтролюючу роль відіграють структурні, літостра-

тиграфічні, магматичні та метасоматичні  фактори: зсувові структури 
тривалого розвитку;  структурні пастки, екрани і бар'єри; зони розслан-
цювання та дроблення, структури розтягнення та ослаблені зони, вузли 
перетинання структур різного напрямку, шар’яжно-насувні дислокації і 
пологі контакти товщ і тіл з контрастними фізико-механічними властиво-
стями; круто- чи пологопадаючі контактові зони порід різної компетент-
ності чи хімічного складу; чорносланцеві, карбонатні, збагачені марган-
цем, а також кременисті товщі; вулкано-плутонічні асоціації ЗКС та зони 
метасоматично змінених порід (рис. 22).  

Зокрема, родовища Обуасі, Кононго, Даманг, Бібіані, Престеа, Зя-
ма, Йога та ін. локалізовані переважно в зонах субмеридіональних 
структур; Пура, Тапарко, Сефа-Нанг, Баомахум й ін., приурочені до 
систем північно-західних ослаблених зон, до насувних зон приурочені 
родовища Саус-Кемп, Нтоторозо, Відінаба. Багато родовищ приуро-
чене до зони контакту вулканічних поясів і палеоосадових басейнів 
(Обуасі, Престеа, Кононго, Бібіані, Нтоторозо); контактів інтрузій і ву-
лканітів (Відінаба, Абрабра).  
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Рис. 22. Позамасштабні схеми головних типів золоторудних родовищ 
Західної Африки [51] 

А – Г – жильний тип: А – в зонах субмеридіональних зсувів (Обуасі, Кононго, 
Престеа, Бібіані), Б – в послаблених зонах північно-західного напрямку (Пу-
ра, Тапарко, Престеа, Баомахум), В – в насувних зонах (Саус-Кемп), Г – піде-
кранне зруденіння (Абрабра); Д – розсіяний тип, в насувних зонах (Нтоторо-
зо); Е – Ж – стратиформний тип: Е – в чорносланцевих товщах (Саміра), Ж – 
в залізистих кварцитах (Васса); З – палеорозсипний тип (Тарква); И – латери-

тний тип (Іті) 
1 – андезити, базальти; 2 – сланці; 3 – пісковики; 4 – конгломерати; 5 – залізисті 
кварцити; 6 – граніти; 7 – гранодіорити; 8 – латеритні кори вивітрювання (а), по 

архейським кристалічним породам (б); 9 – мінералізовані жили; 10 – розсіяна 

прожилково-вкраплена мінералізація; 11 – золотоносні конгломерати; 12 – зали-

шкові рудні тіла в латеритах 
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Літостратиграфічні фактори відіграють провідну роль у формуван-
ні стратиформних родовищ – флішова формація (Луло), чорносланце-
ва (Саміра), СЗФ (Васса), збагачені марганцем осадки (Обуасі, Ко-
нонго), та розсипних – моласова формація (Тарква, Нтронанг).        

Жильні родовища – один з найхарактерніших типів родовищ докем-
брію, відомих практично на всіх кратонах. Вони відіграють велику роль у 
світовому видобутку золота. Загальні запаси родовищ цього типу у світі 
оцінюються в 18 тис. т металу. Зазвичай вони приурочені до зон розсла-
нцювання й дроблення, а кварцово-жильні рудні тіла витягнуті згідно з 
простяганням таких зон, або їх сполучення. Виділяються епітермальні ро-
довища золото-кварцової формації й мезотермальні золото-сульфідної. За 
типом порід, що їх вміщують, вони можуть бути розділені на п'ять класів: 

в амфіболітах, мігматитах (гранітогнейсах), зеленокам’яних асоціаціях, 
інтрузіях, моласових формаціях.  

Родовища в амфіболітах типові для архейських ЗКП: Нью-Консорт, 
Пайонір, Ворчестер (ПАР), Колар (Індія), Мурчисон (Австралія), Хенло і 
Йєллоунайф (Канада). У Західній Африці до цього типу відноситься 
родовище Баомахум у складчастому поясі Сула-Кангарі в Сьєрра-
Леоне.  

Родовища в мігматитах порівняно рідкісні й у Західній Африці 
представлені родовищем Йога в південній частині Буркіна Фасо (табл. 
9). Відомі вони також у Зімбабве (Ренко) і Танзанії (Мпанда).  

Родовища в зеленокам’яних асоціаціях найтиповіші і в Західній 
Африці є найважливішим економічним типом (Обуасі, Престеа, Ко-
нонго, Бібіані та ін.). Зазвичай рудні тіла локалізовані в зонах зми-
нання, розсланцювання, будинажу, нерідко на контакті осадових і 
вулканічних (або інтрузивних) порід Бірімію. Характерною рисою є 
присутність у рудах золотовмісного арсенопіриту.  

Наприклад, родовище Обуасі є одним з найбільших родовищ цього 
типу у світі. З початку розробки у 1898 р. з нього вилучено близько 
600 т золота з середніми вмістом металу в руді 22,5 г/т. Воно розта-
шоване у північно-східній (400) зоні інтенсивного розсланцювання, 
що круто занурюється на північний захід, кілька десятків кілометрів 

довжиною і кілька кілометрів шириною, яка обмежує з північного за-
ходу вулканічний пояс Ашанті в Гані. Відзначається прирозломна 
складчастість з шарнірами, які круто (до 600) занурюються на північ-
ний схід (300)  і зони прирозломної тріщинуватості, орієнтовані пере-
важно на захід-північний захід (290-3100), круто (70-900) падаючі на 
південний захід і північний схід. Вміщуючі породи – інтенсивно хло-
ритизовані, серицитизовані і карбонатизовані метаосадки нижнього 
Бірімію. Вони представлені аргілітами, грауваками, епікластитами з 
прошарками крем’янистих, марганцевих і вуглецевих сланців. Рідше 
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рудні тіла локалізуються у вулканітах верхнього Бірімію, де представ-
лені зонами розсіяної пірит-арсенопіритової мінералізації. Вміщаючі 
породи прорвані комплексом дайок основного і середнього складу, на 
які також накладені гідротермальні зміни. 

Виділяється три типи рудних тіл: 1) рання розсіяна сульфідна міне-
ралізація з золотовмісним арсенопіритом у зонах розсланцювання 
(поставляє близько 60 % мінеральної продукції); 2) пізні золотовмісні 
кварцові жили і лінзи сумарною довжиною близько 7,5 км, простеже-
ні на глибину понад 1600 м; 3) окислені руди. Розсіяна золота мінера-
лізація приурочена до збагачених марганцем осадків і вуглистим сла-
нцям і представлена сульфідною вкрапленістю золотовмісного арсе-
нопіриту. Кварцові жили звичайно містять самородне золото, яке 

асоціює з арсенопіритом, піритом (іноді нікеленосним), халькопіри-
том, галенітом, тенантитом, тетраедритом, рідко альбандином. Виді-
ляється три різновиди золотовмісного кварцу: білий тріщинуватий, 
білий склоподібний і сірий, сірувато-голубий.  Найбільш високі кон-
центрації золота зафіксовані в арсенопіриті (до 150–500 г/т). Найва-
жливіші рудні тіла: Північне, Центральне, Південне, Том Коллінз, Сан-
сю та ін. Вони мають довжину до 500 м, потужність до 25 м, витягну-
ті у північно-східному напрямку (45–650). За походженням родовище 
відноситься до гідротермально-метасоматичного типу, вважається, 
що золото було вилучено з вміщуючих порід за умов метаморфізму і 
гідротермальної діяльності. Запаси (включаючи видобуті) оцінюються 
в 700 т Au, середній вміст 17–22 г/т.   

Трохи іншу будову має родовище Престеа в Гані, локалізоване в 
зоні розсланцювання на контакті осадових (вуглисті філіти, сланці, 
грауваки) і вулканогенних порід Бірімію того ж вулканічного поясу. 
Рудні тіла представлені кварцовими жилами, прожилками, складни-
ми лінзами, системами жил потужністю від 2,5 до 10 м. У них відзна-
чається сульфідна вкрапленість, переважають пірит і арсенопірит, 
рідше зустрічаються піротин, марказит, халькопірит, сфалерит, гале-
ніт, буланжерит, джемсоніт, бурнотит, тетраедрит, тенантит. Виділя-
ється дві генерації золота: 1) тонка дисперсна вкрапленість у піриті й 

арсенопіриті; 2) безформні виділення в асоціації буланжериту і сфа-
лериту з анкеритом і кварцом. Розрізнюються чотири різновиди ква-
рцу: темний димчастий тріщинуватий і смугастий; сірий смугастий; 
молочно-білий щільний; склуватий прозорий. Характерні гідротерма-
льні зміни – карбонатизация, мусковітизація і серицитизація.     

Родовища в гранітоїдних інтрузіях представлені поодинокими не-
великими об'єктами: Акрокері, Саус-Кемп і Абрабра (Гана), Акрезі 
(Кот д‘Івуар), Кома-Бангу (Нігер). Вони локалізовані в інтрузивних ті-
лах, звичайно в зонах розтягнення різноманітної орієнтації, часто в 
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пологопадаючих системах насувів або інтрузивних контактах з поро-
дами різної компетентності (наприклад, метабазальти). Цей тип родо-
вищ не має великого економічного інтересу.         

Наприклад, родовище Саус-Кемп розміщене у великій інтрузії про-
терозойських гранітоїдів, де локалізовані системи кварцових жил, 
приурочених до пологопадаючих ослаблених зон насувних деформа-
цій захід-північно-західного (230–3000) напрямку довжиною 2–4 км, 
потужністю 200–300 м. Як зони тріщинуватості, так і кварцові жили 
полого (30-400) занурюються на північний схід. Зазвичай потужність 
золотоносних кварцових жил не перевищує 2–6 м, але в окремих ви-
падках у роздувах сягає 45 м (рис. 23). Такі жили швидко виклиню-
ються за простяганням і заміщуються системою малопотужних жил і 

прожилків. Виділяється три різновікових генерації кварцу: 1) масив-
ний білий (“мезотермальний”); 2) сірий, брунатно-сірий, рожево-сірий 
цукроподібний (“епітермальний”); 3) інтенсивно тріщинуватий, брек-
чійований. Часто брекчійовані і тектонізовані різновиди розташовані 
в підошві пологопадаючих кварцових жил. Золота мінералізація при-
урочена до кварцу другої і третьої генерації. Вміст золота змінюється 
від 0,18 до 1,51 г/т, потужність окремих рудних тіл коливається від 
2–3 до 9–10 м при сумарній потужності до 22,5 м. Ознаки золотонос-
ності відзначаються і у вміщуючих розсланцьованих гранітах. На 
прикладі описаного родовища видна полістадійність формування на-
віть таких, здавалося б простих родовищ, як кварцово-жильні. На-
справді, на перших стадіях до системи послаблених зон вкорінювали-
ся безрудні жили масивного білого кварцу. Золоте зруденіння є ре-
зультатом накладання на ці стерильні тіла пізніших золотоносних 
флюїдів, впровадження яких відповідає активізації тектонічних про-
цесів і формуванню жил цукроподібного кварцу і зон інтенсивної 
тріщинуватості, куди і проникають рудні розчини. Провідну роль у 
цьому процесі відіграють послаблені тектонічні зони.     

Структурний контроль іншого типу характерний для прояву Абра-

бра, розташованого в 20 км південніше вищеописаного родовища, у 
зоні контакту згаданої інтрузії, яка перекрита пологопадаючими пок-

ривами базальтів Бірімію. Найважливішими тектонічними структу-
рами є північно-східні зони підкидо-насувів, а рудолокалізуючими – 
різноспрямовані круто- і пологопадаючі зони зминання та розслан-
цювання і субгоризонтальна зона контакту порід з різною компетент-
ністю. Саме вони були структурними пастками, де утворилася сітчас-
та система  кварцових жил різної орієнтації і прожилків (потужністю 
від 0,1–0,5 до 1–3 м) із золотою мінералізацією (до 1,5–9 г/т Au). Вона 
асоціює з вкрапленістю сульфідів (пірит, арсенопірит, халькопірит, 
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рідко галеніт). Підвищений вміст золота відзначається також у вмі-
щуючих розсланцьованих і силіцифікованих гранітах.    
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Рис.  23. Структура зони мінералізації родовища Саус-Кемп [51] 

1 – граніти; 2 – розсланцьовані та змінені граніти; 3 – кварц білий масивний; 
4 – кварц сірий, коричнево-сірий цукроподібний; 5 - брекчієвидний кварц; 6 

– розломи та тектонічні тріщини (а), зсуви (б), насуви (в) 

 
Жильні родовища в моласових формаціях представлені родовищем 

Даманг у Гані, в осьовій частині ЗКП Ашанті, складеною осадками 
Тарквайської серії (антикліналь Даманг). Воно представлено полого-
падаючою (300) зоною брекчіювання і розсланцювання пісковиків, 
насиченою різноспрямованими золотовмісними кварц-сульфідними 
жилами і прожилками потужністю 5–10 см, рідко до 1,5 м, які утво-
рюють штокверк із вмістом золота до 4–25 г/т. Золото також асоціює 
з розсіяними піритом і піротином. Воно представлено дрібними (5–50 

) зернами в тріщинах і на гранях зерен сульфідів, а також розсія-
ною мінералізацією в оточуючих породах. Мінералізовані зони мають 
північно-північно-східного простягання, довжину 3 км, ширину 100–
300 м. Вміщуючі породи представлені брекчійованими і розсланцьо-
ваними пісковиками Таркваю. Запаси 17 т Au (1,76 г/т). 

Мезотермальні родовища із золотом і поліметалами виникли на 
останніх фазах ебурнейської орогенії: Пура, Тапарко (Буркіна Фасо), 
Хіре (Кот-д‘Івуар), Калана (Малі), Банора (Гвінея), Забодала (Сенегал). 
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Для них характерний парагенезис Pb-Cu-Zn сульфідів і Cu-Ag сульфо-
солей, кварцово-жильний і штокверковий типи мінералізації. 

Наприклад, родовище Пура в Буркіна-Фасо розроблюється стара-
телями з XIX століття. Епізодична промислова розробка почалася в 
1939 р., усього видобуто понад 15 т Au (з середнім вмістом 15 г/т) і 2 
т Ag. Родовище розташоване в ЗКП Боромбо, складеному пірокласти-
чними породами, толеїтовими лавами і пісковиками. Головні жильні 
системи: План, Монтань, Вест довжиною 250–1600 м, потужністю 
0,8–3,5 м приурочені до зони пізньотектонічних деформацій північно-
східної орієнтації, які круто (700) занурюються на північний-захід. 
Кварц характеризується мікроцукроподібною структурою, стрічковою 
текстурою, присутні хлорит і світла слюда. Часто проявлені брекчійові 

текстури, карбонатизація і хлоритизація. Рудовідкладення відбувало-
ся протягом двох стадій: 1) утворення піриту, арсенопіриту, рудного 
золота у вигляді включень (від декількох до 500 мікронів) у кварці,  
піриті чи арсенопіриті; 2) сфалериту, галеніту, халькопіриту, тетраед-
риту і другої генерації золота (сріблоносного). Запаси дорівнюють 17,5 
тон Au, середній вміст 11,3 г/т. 

Родовище Тапарко розташоване в межах ЗКП Бурум-Ялого (Бур-
кіна Фасо). Пояс має коліноподібну форму, витягнутий у субмеридіо-
нальному напрямку, його загальна довжина близько 400 км за шири-
ною 25–50 км. Він складений вулканогенними, вулканогенно-
осадовими і метаосадовими породами Бірімію, метаморфізованими в 
зеленосланцевих, іноді в амфіболітових фаціях, прорваних інтрузіями 
тоналітів, гранодіоритів, гранітів і молодими дайками долеритів. Зо-
лота мінералізація контролюється субмеридіональною зоною розлому, 
однією з гілок регіональної розривної структури Фай-де-Маркуа, при-
урочена до її перетинання з північно-північно-східними зонами. Мі-
нералізація пов’язана з кварцовими жилами, локалізованими у зонах 
зминання, також переважно субмеридіонального напрямку (до півні-
чно-північно-західних), а також зустрічається у  вміщуючих породах. 
Виділяється три основних зони мінералізації довжиною до 360–1080 
м, які простежені за падінням до 225 м. Ресурси родовища оцінюють-

ся в 33,5 т золота (вміст 3,43 г/т).   
Родовище Калана на півдні Малі, періодично розроблюється з 

1966 р. Воно приурочене до товщі Янфоліла-Калана (аналог Бірімій-
ської серії), складеною в нижній частині флішовою формацією, пе-
рекритою основними, кислими і сублужними лавами. Вони прорвані 
двослюдяними гранітами (з віком близько 2,0 Ga), штоками і дайка-

ми діоритів і гранодіоритів (186531 млн р.). Родовище приурочене 
до регіонального розлому субмеридіонального напрямку, з яким по-
в'язане виникнення північно-західних зон розтягнення, які контро-
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люють розміщення дайок і рудних тіл. Останні представлені систе-
мами кварцових жил і лінз довжиною до 600 м, потужністю від де-
кількох сантиметрів до перших метрів, полого (10–200) падаючих на 
північний схід. Вони пересікають як Бірімійський фліш, так і діори-
товий шток. Сульфідна мінералізація і самородне золото приурочені 
до кварцових жил. Виділяється три головних стадії мінералізації: 1) 
кварц, рідше карбонати, арсенопірит (часто золотовмісний), пірит і 
рудне золото (помітне макроскопічно); 2) кварц, карбонати, сфале-
рит, галеніт, рідко пірит і халькопірит, рудне золото; 3) кварц, тон-
козернисті карбонати, колоїдальні низькотемпературні пірит і золо-
то, іноді тетраедрит і вісмутин. Температура кристалізації кварцу 
оцінюється в 340–4200. Запаси дорівнюють 26 т Au (вміст 15 г/т).    

Розсіяна золота мінералізація – порівняно новий тип для Захід-
ної Африки, але має велике економічне значення: Яоре (Кот д'Івуар), 
Нтоторозо, Відінаба (Гана), Леро (Гвінея), Зяма (Малі). Такі родовища 
відомі в Зімбабве (Бланкет), ПАР (Барбрук, Фаревью, Клейн-Летаба), 
Танзанії (Кіабакарі).  

Наприклад, родовище Нтоторозо розташоване на ПЗ фланзі вул-
канічного пояса Сефюї (Гана) у зоні контакту інтрузії гранодіоритів 
комплексу Діскав з аргілітами, філітами і сланцями з прошарками ву-
глистих сланців палеоосадового басейну Суніані (рис. 24). Цей кон-
такт представлений потужною зоною насуву, який просліджується у 
північно-східному (40–450) напрямку більш ніж на 10 км, має ширину 
кілька сотень метрів, полого (30–400) падає на північний схід. З ним 
пов'язана зона гідротермально-метасоматичних перетворень (силіци-
фікація, серицитизація, хлоритизація, карбонатизація, брекчіювання, 
мілонітизація) у підошві інтрузії гранодіоритів, яка насунута на слан-
ці. Мінералізація також контролюється цією насувною зоною. На по-
верхні мінералізована зона проявлена численними літохімічними 
аномаліями золота (0,1–1,0 г/т), витягнутими у північно-східному на-
прямку. Рудні тіла мають форму лінз і стрічок з розсіяною мінераліза-
цією північно-східного простягання (40–450), полого (30–400) падаю-
чих на південний схід, довжиною 100–500 м, потужністю 5–35 м, 

вміст золота 1,25–3,63 г/т. Вони складені сульфідною вкрапленістю і 
самородним золотом у вигляді тонких лінзоподібних прожилків (0,1-
0,5 мм) і жил (до 0,5–1,5 см) у мілонітизованому матриксі. Рудні зони 
переважно розташовані в інтенсивно змінених і брекчійованих гра-
нодіоритах, однак зустрічаються й серед вуглистих сланців і філітів, 
які їх тектонічно підстилають. Характерна насиченість рудних зон рі-
зноспрямованими лінзами і прожилками кварц-серицит-хлорит-
карбонат-альбітового складу. Прогнозні ресурси 30–32 т золота, його 
середній вміст 1,2–3,6 г/т.  
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Рис. 24. Структурна схема родовища Нтоторозо [51] 

1 – Бірімійські сланці та пісковики; 2 – гранодіорити; 3 – зони навколоруд-
них змін; 4 – зони розсіяної золоторудної мінералізації; 5 – зсуви (а), насуви 
(б); 6 – свердловини; 7 – кварц (а), мікроклін (б); 8 – вуглисті сланці (а), вкра-

пленість сульфідів та золота (б) 

 
Родовище Відінаба є прикладом сполучення рудних зон різної 

морфології за рахунок впливу різнотипних структурних факторів 
(рис. 25). Воно розташоване в північній частині Гани, у межах ЗКП 
Боле-Навронго, приурочене до контактової зони інтрузії гранодіори-
тів і метаандезитів, розміщеної у великій субмеридіональній зсувовій 
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зоні, на її перетинанні з структурами розтягнення північно-західного 
напрямку. Останні представлені ешелонованими системами скидів, 
правих зсувів і тріщин розтягнення, які контролюють розміщення се-
рії дайок основного складу і кварцових жил із золотою мінералізацією 
(не має промислового значення), локалізованих переважно в граноді-
оритах. Основну промислову цінність родовища становить розсіяна 
золота мінералізація, локалізована в інтенсивно змінених метаандези-
тах (розсланцювання, освітлення, лімонітизація, силіцифікація). Рудні 
тіла представлені двома морфологічними типами. Перший – крутопа-
даючі лінзоподібні зони (довжиною до 150 м, потужністю до 20–30 м), 
розташовані в зонах субмеридіональних розломів. Динаміка зсуво-
утворення зумовила виникнення і контролює розміщення пологих на-

сувних деформацій, до яких приурочені пологопадаючі рудні тіла 
другого типу. Їх потужність досягає 20–30 м. Золота мінералізація 
представлена тонкою вкрапленістю в силіцифікованих андезитах, 
вміст золота змінюється від 0,1–0,2 до 15–24 г/т, середній – від 1 до 2 
г/т. За запасами родовище є невеликим. 
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Рис. 25. Структурна схема родовища Відінаба [51] 

1 – андезити, 2 – гранодіорити; 3 – розломи і тектонічні тріщини (а), зсуви 
(б), підкиди і насуви (в); 4 – зони розсіяної золоторудної мінералізації 

Родовище Зяма (рис. 26) на півдні Малі приурочене до вузького 
смугоподібного субмеридіонального вулканічного поясу, складеному 
базальтами і андезитами, серед аргілітів і пісковиків Бірімію. Він кон-
тролюється регіональним розломом того ж напрямку, у той час, як ру-
дні зони контролюються системами крутопадаючих підкидів і насувів. 
Мінералізація зосереджена у вузькій (0,5–2 км) видовженій зоні, що 
складена масивними базальтами у переверстуванні з графітовими ар-
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гілітами і пісковиками, прорваними лампрофіровими силами. Рудні 
тіла мають витягнуту форму, представлені мінералізованими брекчія-
ми, штокверками, зонами розсіяної сульфідної (переважно піритової) 
мінералізації. Вторинні мінерали: кварц, анкерит, альбіт, хлорит, сери-
цит. Золото знаходиться переважно в піриті у вигляді тонких вклю-
чень, дрібної самородної вкрапленості. У верхній частині рудних тіл 
розвинена зона окиснення (до 35–40 м). Запаси оцінюються в 20,9 т 
Au, резерви окиснених руд – 21 млн т, вміст Au до 4,02 г/т.    
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Рис. 26. Структурна схема родовища Зяма (за [133]) 

1 – перекриваючі неопротерозойські пісковики; 2 – аргіліти та пісковики; 3 – 
базальти та андезити; 4 – грауваки; 5 – андезитові конгломерати; 6 – граніти 
(а), діорити (б); 7 – лампрофіри; 8 – зони силіцифікації; 9 – золоторудні тіла 

(Au  1 г/т); 10 – свердловини 

Родовище Купела розташоване на півдні Буркіна-Фасо, серед ін-
тенсивно каолінітизованих і серицитизованих (місцями карбонатизо-
ваних і силіцифікованих) осадових порід Бірімію: графітових і турма-
лінових сланців, метапісковиків, метаконгломератів, прорваних дай-
ками і силами. Зруденіння представлене розсіяною сульфідною міне-
ралізацією (переважно пірит і арсенопірит) у субширотній зоні розс-
ланцювання і дроблення (довжиною понад 1000 м), насиченої квар-
цовими прожилками. Воно розташоване у замку антикліналі Ессакан, 
яка обмежена зі сходу підкидо-насувом (350). Золота мінералізація 
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приурочена як до кварцових прожилків, які складають штокверкопо-
дібну зону в ядрі антикліналі, так і до сульфідизованих графітових і 
турмалінових сланців і метапісковиків. Ресурси родовища оцінюють-
ся в 6.6 тон золота (2,2 г/т).   

Родовище Яоре в Кот-д'Івуар розміщене в толеїтах верхньої части-
ни розрізу Бірімію, з прошарками крем’янистих і марганцевих слан-
ців, перекритих конгломератами з уламками підстилаючих вулкано-
генних порід. Вони прорвані серією дайок і силів середнього до кис-
лого складу і діоритовим штоком. Мінералізація контролюється зоною 
інтенсивного брекчіювання і гідротермальних змін північно-північно-
західного напрямку, яка збігається із зоною лівого зсуву. Зона мінера-
лізації має лінзоподібну форму, витягнута на 1000 м у субмеридіона-

льному напрямку, ширина від 1 до 15 м, на глибину простежена на 
150 м. Зруденіння представлено розсіяною сульфідною мінералізаці-
єю. Вторинні мінерали: кварц, мусковіт, карбонат, турмалін, хлорит, 
епідот; сульфіди: пірит, халькопірит, рідко піротин, пентландит, дуже 
рідко сфалерит, кубаніт, бравоїт, лінеїт, телуриди Bi, Ni, Hg (тетради-
міт, мелоніт, колорадоїт). Золото присутнє у вигляді тонких включень 

(1–150 m) у гідротермально зміненому матриксі, кварці, піриті, халь-
копіриті, карбонатах і слюді. Запаси родовища оцінюються в 20 т Au 
(4–5 г/т). Мінералізація має полістадійну природу, представлена ран-
нім стратиформним епігенетичним і накладеним пізнім гідротерма-
льним типами. Подібну будову має родовище Денемера в Буркіна Фа-
со, хоча воно й відрізняється присутністю мідної мінералізації.  

Стратиформний тип також відносно новий для Західної Африки, 
де відомі родовища, локалізовані у флішовій, чорносланцевій, СЗФ, 
крем’янистій формаціях. 

Родовища золота в турбідитах флішової формації звичайно мають 
комплексний поліморфний характер і представлені системами квар-
цових жил, брекчій, штокверків і розсіяною сульфідною вкрапленістю 
(часто стратиформною) у цементі пісковиків і сланців турбідитів флі-
шової формації. У Західній Африці до цього типу відноситься родо-
вище золота Луло в Малі. Воно розташоване в турмалінізованих піс-
ковиках верхньої частини розрізу флішової формації нижнього Бі-
рімію, у субмеридіональній зоні розсланцювання. Довжина зони мі-
нералізації 800 м, потужність близько 10 м. Пісковики складені окру-
глими і кутастими зернами кварцу, зцементованими кварц-карбонат-
пірит-турмаліновим матриксом. Рідко розвинуті гравеліти, дрібнога-
лечникові конгломерати, переверстування пісковиків і сланців, про-
шарки кислих і основних лав, пірокластичних порід. Турмалін зустрі-
чається або в цементі пісковиків, або у вигляді тонких прожилків. 
Присутність гальки турмалінізованих пісковиків серед внутрішньо-
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формаційних конгломератів доводить синседиментаційний характер 
ранньої турмалінової мінералізації. Сульфідна мінералізація також 
представлена двома різновидами: ранньою, розсіяною в цементі піс-
ковиків, і пізнім кварц-карбонатним штокверком. Вік ранньої міне-

ралізації за U/Pb і Pb/Pb співвідношенням в цирконі 209811 – 

20729 Ма. За походженням вона відноситься до підводного ексгаля-
ційно-осадового гідротермального. Серед сульфідів присутні пірит, 
арсенопірит, піротин, пентландит, герсдорфіт, а серед вторинних мі-
нералів – турмалін, карбонат, кварц, магнієвий хлорит, світлобарвні 

слюди. Золото присутнє або у вигляді тонких включень (10–40 m) у 
піриті, або в  кварці чи карбонатах штокверку (до 0,5–1 мм). Рання 
мінералізація контролюється турмалінізованими літофаціями і консе-
диментаційною палеотріщинуватістю, пізня – системами тектонічних 
структур, підпорядкованих основному субмеридіональному розлому. 
Запаси 28,2 т Au (4,5 г/т).          

У чорносланцевій формації золоті родовища контролюються стра-
тиформними хімічними літофаціями, які служать хімічним бар'єром, 
сприятливим для осадження золота з мінералізованих розчинів. У За-
хідній Африці цей тип представлений родовищем  Саміра в Нігері. 
Воно розміщене в центральній частині ЗКП Сірба, який складений 
вулканогенно-осадовими породами Бірімію з пачками вуглистих сла-
нців. Зруденіння приурочене до зони (шириною понад 0,5–1 км) суб-
меридіонального розлому і контролюється підкидо-насувом північно-
західного напрямку, який падає на північний-північний схід під ку-
том 50–600 і пересікає основні складчасті структури. Потужність зру-
денілого горизонту близько 100 м, він складений графітовими слан-
цями з прошарками змінених аргілітів і пісковиків. Золота мінералі-
зація асоціює з лінзоподібними включеннями кварцу, якими насичені 
сланці, і вкрапленістю сульфідів (піриту й арсенопіриту, рідше халь-
копіриту і піротину). Сульфіди, як правило, утворюють лінійно-
витягнуті ланцюги, часто приурочені до границь включень кварцу, 
але зустрічаються й незалежно від них в основній масі породи. Хара-
ктерна вигнута форма таких ланцюжків, яка повторює примхливу 

конволютну шаруватість вміщуючих порід. Іноді в зразках керну і 
штуфах неозброєним оком можна також побачити вкрапленість золо-
та, яка також повторює лінійно-вигнуту форму включень сульфідів 
(рис. 27). Текстурні й структурні особливості порід продуктивного го-
ризонту (мілонітизація, вигнуто-лінзоподібна форма включень кварцу 
і сульфідів, гідробудинаж тощо) вказують на його полістадійне фор-
мування спочатку в умовах конседиментаційної підводної зсувової 
складчастості, а потім - накладених тектонічних деформацій. Запаси 
родовища оцінюються в 14,1 т Au, середній вміст 2,57 г/т. 
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Рис. 27. Структурна схема родовища Саміра [51] 

1 – сланці, чорні сланці; 2 – долерити і габро, 3 – зони мінералізації; 4 – зсуви (а), 
насуви (б); 5 – сланці (а), графітовий матеріал (б); 6 – кварц (а), сульфіди і золото (б) 

Золоті родовища в СЗФ мають комплексний характер, звичайно 
представлені системами кварцових жил, штокверків, стратиформних 
сульфідних тіл, розсіяною вкрапленістю. Критеріями сингенетичності 
формування залізистих кварцитів і золоторудної мінералізації може 
бути асоціація локальної сульфідної мінералізації і регіональних окис-
лених фацій СЗФ, єдиний структурний план зон мінералізації і мета-
морфічних деформацій вміщуючих порід, відсутність різких обме-
жень мінералізованих зон, їх часта розбіжність з зонами регіональної 
тріщинуватості і розломів. 

У Західній Африці до цього типу відноситься родовище Васса у пі-
вденній Гані, розташоване в зоні зминання і розсланцювання ПС на-
прямку у південно-східному обрамленні ЗКС Ашанті. Вміщуючі поро-
ди представлені інтенсивно тектонізованими філітами і залізистими 
кварцитами палеопротерозойського (?) віку. Мінералізація розвинута 
у вигляді кварцово-жильного штокверку, переважно у філітах, де зо-
лото асоціює з прожилками кварц-піритового складу в матриксі, що 
утримує тонку пилувату вкрапленість піриту. Вторинні мінерали 
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представлені анкеритом, альбітом, хлоритом і серицитом. Мінералізо-
ваний горизонт (потужністю 10–25 м) розташований у крилі асимет-
ричної синформи, паралельно метаморфізованому шару. Іноді гідро-
термальний хлорит присутній у вулканічних агломератах. Запаси ро-
довища 32,2 т Au, середній вміст 1,4 г/т.      

Порфірові родовища типові для фанерозою, хоча описані також у 
докембрії Канади (Стерджент-Лейк, Барнат) та інших кратонів, де 
вони представлені комбінацією золотоносних кварц-турмалінових 
жил і прожилково-вкрапленої сульфідної мінералізації в ендо- і екзо-
контактах субвулканічних інтрузій. В докембрії Західної Африки цей 
тип рідкий і представлений невеликими родовищами: Інтьєдугу (Бур-
кіна Фасо), Сефа-Лам (Нігер). Вони приурочені до монцонітоїдних ін-

трузій, звичайно локалізованих у структурах розтягнення різної оріє-
нтації. Наприклад, родовище Інтьєдугу  розташоване у великій роз-
ривній структурі (зоні Інтьєдугу) у Східному вулканічному поясі Бур-
кіна Фасо. Мінералізація пов'язана з невеликими інтрузіями сієнітів і 
сієніт-порфірів, представлена двома зонами (А і В) ешелонованої бу-
дови. На поверхні їм відповідає простора літохімічна аномалія золота. 
Зона А локалізована в зміненій (альбітизація, брекчіювання) мінералі-
зованій інтрузії сієнітів еліпсоїдальної форми 250 м довжиною і 55 м 
шириною, нахиленої в розрізі (500) на схід. Зона В представлена витя-
гнутим (1000 м) вузьким (10 м) дайкоподібним тілом мінералізованих 
сієнітів до сієніт-порфірів. Вміст золота коливається від 1,5 до 29 г/т.           

 

Етапи розвитку докембрію Західної Африки  

і золоте зруденіння 
 

Найважливіші події в докембрійській історії Африки відповідають ар-
хейській (3,6–2,5 млрд р.) і палеопротерозойській (2,3–1,9 млрд р.) стадіям. 
Відповідають їм і найважливіші металогенічні періоди (рис. 28). Перший з 
них проявився в кратонах Каапвааль (мезоархей), Зімбабвійському і Тан-
занійському (неоархей), другий – у Танзанійському і Західно-

Африканському (палеопротерозой). Архей Західної Африки відрізняється 
незначним мінерагенічним навантаженням, що, можливо, пов’язане з не-
значним розвитком архейських ЗКП. Тут відомі невеликі родовища і про-
яви залізних і хромових руд у СЗФ, нікелю і кобальту, платини у зелено-
кам’яних асоціаціях, однак відсутні такі характерні родовища, як масивні 
сульфідні, магматичні мідно-нікелеві, сингенетична розсіяна і пізньооро-
генна мезотермальна золота мінералізація.  

Тривалість Ебурнейського металогенічного періоду Західної Афри-

ки близько 230 млн р. від 223695 (Перкоа) до 200117 (Пура). Він 
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поділяється на два цикли. Перший розпочався формуванням марган-
цевих руд родовища Нсута і масивних сульфідних руд Перкоа, вклю-
чає стратиформну мінералізацію в турбідитах Луло і закінчився фор-
муванням золотоносних конгломератів Таркви. Другий цикл відпові-
дає формуванню найважливіших родовищ кварцово-жильного типу 
(Обуасі, Престеа, Кононго, Бібіані, Пура, Тапарко й ін.). Таким чином, 
останні не могли бути джерелом для формування Тарквайських золо-
тоносних конгломератів. 

Вік уламкових цирконів осадових серій Бірімію (2184–2135 млн р.) 
і Таркваю (2194–2132 млн р.) практично не відрізняється, а вік грані-
тів комплексу Кейп-Кост (за цирконом і монацитом) молодше як тих, 

так і інших (20901 млн р.). Таким чином, матеріал для формування 

золотоносних палеорозсипів Таркви надходив не з жильних родовищ 
типу Обуасі і Бібіані (які є найбільшими золоторудними об'єктами За-
хідної Африки), а з ранніх родовищ.  

 

Рис. 28. Схема кореляції металогенічних епох у докембрійській еволюції 
Африки [51] 

1 – перекриваючі платформні утворення (а), моласова формація (б); 2 – вул-

канічна формація: а – толеїти, б – коматіїти; 3 – вулканогенно-осадова (а) і 
осадова (б) формації; 4 – кремениста (а) і чорносланцева (б) формації; 5 – 

BIF;  6 – сублужна і гранітова формації; 7 – габрова формація (а), Велика 
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Дайка (б); 8 – граніто-гнейсові і мігматитові комплекси (а), амфіболіти (б); 9 – 

гранулітовий метаморфізм;  10 – 12 – взаємовідношення між стратонами: 

10-а – згідні, 10-б – невстановлені, 11-а – незгідні, 11-б – структурна незгід-

ність, 12 – фаціальні; 13–17 – родовища золота: 13 – жильний, 14 – розсіяний, 

15 – порфіровий, 16 – стратиформний, 17 – палеорозсипний типи. 

Кратони: WA – Західно-Африканський,  ZM – Зімбабвійський, SA – Каапва-

аль, TN – Танзанійський. 

Родовища: 1–13 – WA: 1 – Сефа-Лам, Інт’єдугу, 2 – Акрокері, Саус-Кемп, 3 – 
Даманг, 4 – Тарква, Нтронанг, 5 – Нтоторозо, 6 – Пура, 7 – Відінаба, 8 – Обуа-

сі, Престеа, 9 – Саміра, 10 – Васса, 11 – Луло, 12 – Йога, 13 – Іті; 14–17 – ZM: 

14 – Кейм-Мотор, Глоб-Фенікс, 15 – Вубачикві, Вандерер, 16 – Ліма, Бланкет, 

17 – Ренко; 18–29 – SA: 18 – Вітватерсранд, 19 – Понгола, 20 – Домініон, 21 – 
Агнес, 22 – Дорін, 23 – Пігс-Пік, 24 – Фаревью, 25 – Шеба, 26 – Естерлінг, Фу-

мані, 27 – Нью Консорт, 28 – Альфа Гравелот, Монарх, 29 – Клейн-Летаба; 30–
37 – TN: 30 – Лупа, 31 – Мпанда, 32 – Бак Риф,  33 – Гейта-Майн, Махене, 34 

– Макалдер, Канук, 35 – Кіабікарі, 36 – Бухемба, 37 – Секенке 

З аналізу викладеного вище матеріалу відтворена наступна послі-
довність формування Західно-Африканського кратону (млрд р.): 
1.   Етап кратонізації:  

- Леонійський цикл ...................…………….............................3,5–2,9 

- Ліберійський цикл ....................………………........................2,9–2,6 

2.   Доебурнейський етап: впровадження гранітів Тена .................2,5–2,3 

3.   Ебурнейський етап: 

- нагромадження осадових і вулканогенних товщ Бірімію ......2,2–1,95 

- нагромадження Тарквайської серії ......……………..…...........2,13–1,95 

- вкорінення гранітоїдів Кейп-Кост, Діскав, Бонго ………........2,2–1,85 

- омолодження доебурнейських гранітно-метаморфічних комплексів .2,17–1,9 

Мінералізація (млн р.): 
- масивні сульфідні руди Перкоа, стратиформна мінералізація в турбіди-

тах Луло ………………..……………………………………………….... 223695–20729   

- нагромадження золотоносних конгломератів Таркви ..21298–196849 

- формування золото-кварцових  (Обуасі, Престеа) і золото-сульфідних 

(Пура, Калана) родовищ  ………………………………………………………..200117  

- впровадження післярудних дайок ……..……….………185120–186531    

У той же час в різних частинах кратону тривалість ебурнейської 
орогенії може коливатися. Так, на території Малі, у північній частині 
щита, вона проявилася у відносно короткочасний проміжок часу між 
2100 і 2070 млн р., але з наступною реактивізацією: 
- 20985 млн р. – нагромадження уламкових серій порід, що змінюється 

вулканізмом істотно андезитового складу і проявами регіональних танге-
нціальних тектонічних напружень; 
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- 2091-2073 млн р. – вапняно-лужний гранітоїдний інтрузивний магматизм, 
регіональні порушення, зеленокам’яний метаморфізм (локально – амфібо-
літові фації); 

- 198230 млн р. – тектонічна реактивізація, вкорінення дайок пегматитів, 
локальний ретроградний метаморфізм зеленосланцевої фації.   

Розвиток ебурнейської орогенії останнім часом розглядається з по-
зицій акреційної тектонічної моделі: розростання архейського ядра за 
рахунок субдукційно-колізійного процесу, коли вулканічні пояси роз-
вивалися як ланцюг вулканічних островів серед інтракратонного ри-
фтового басейну, який був заповнений в центральній частині і на пе-
риферії синхронними вулканогенно-осадовими і осадовими серіями. 
Формування Бірімійських осадових басейнів вважається результатом 
акреції острівної дуги й океанічної платформи за механізмом, який 

реалізується в сучасних острівнодужних спорудах і системах задуго-
вих басейнів. Конвергенція архейських кратонів відбувалася близько 
2,1 млрд р., що збігалося в часі з шар’яжно-насувними деформаціями 
за системою розломів Сассандра, що розділяють найважливіші струк-
турно-формаційні комплекси Західної Африки – архейський і проте-
розойський.       

Така модель розвитку застосовується для пояснення тектонічної 
природи й інших докембрійських кратонів. Так, в архейській провін-
ції Сюперієр Канадського щита доведено, що накопичення турбідитів 
було синхронним процесу акреції острівної дуги (складеної переважно 
толеїтовими серіями) і фрагментів мікроконтинентів до континента-
льних мас. Виникнення осадових басейнів, яке запізнювалося віднос-
но вулканізму на кілька десятків мільйонів років, було результатом 
поновлення руху терейнів протягом їхньої колізії з континентом. Ак-
реція супроводжувалася формуванням моласоїдних серій і впрова-
дженням синтектонічних гранітоїдів у палеоосадові басейни з запіз-
ненням на 20–40 млн р. мезотермальної золотої мінералізації.          

У низах розрізу вулканічної формації Бірімію переважають толеїто-
ві, іноді з прошарками коматіїтових, базальти, а у верхніх – вапняно-
лужні або бімодальні вулканічні серії. Це дозволяє припустити таку 
послідовність розвитку вулканічних поясів Західної Африки: 
- закладення інтраконтинентальних рифтів в умовах розтягання й стон-

шення земної кори з формуванням толеїтових і коматіїтових вулканічних 
серій і незрілих осадків; 

- максимальне розкриття рифтів з інтенсивним толеїтовим вулканізмом 
(MORB-тип, бідний  TiО2); 

- початок закриття рифтів з формуванням пелітових осадків і толеїтів, 
збагачених легкими рідкісноземельними елементами; 

- закриття рифтів завдяки процесу субдукції і шар’яжно-насувних дефор-
мацій, що відповідає формуванню вапняно-лужних і бімодальних серій.    
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З точки зору акреційної моделі в структурній еволюції палеопроте-
розою Західно-Африканського кратону виділяється чотири найваж-
ливіші стадії. Перша (2,3–2,1 млрд р.) відповідає нагромадженню вул-
каногенно-осадових порід нижнього Бірімію й акреції новостворених 
терейнів до архейського ядра. Друга стадія (2,1 млрд р.) відповідає 
першій тектонічній фазі стиснення (D1), кратонізації і колізії терейнів 
до архейського ядра, широкому розвитку шар’яжно-насувних дефор-
мацій і складчастості (насуви Земугула, Тулеплю-Іті), супроводжується 
інтенсивною мілонітизацією, метаморфізмом, локальною складчастіс-
тю. Протягом третьої стадії (близько 40 млн р.) у вулканічних трогах 
нагромаджувалися толеїтові, рідше коматіїтові серії, бімодальні толе-
їт-вапняно-лужні і вапняно-лужні асоціації верхнього Бірімію і різно-

вікові інтрузивні комплекси, на кінцевих етапах -  Тарквайська  мо-
ласа. Четверта стадія (2045–1950 млн р.) відповідає фазі стиснення 
(D2-D3), активізації найважливіших шовних зон субмеридіонального 
напрямку переважно з лівозсувовими деформаціями і підпорядкова-
ними їм зонами насувів (D2), наприкінці стадії – правозсувовими (D3). 
Їй відповідає основна фаза складчастості, яка захопила як Бірімій, 
так і Тарквайську серію, і впровадження великих інтрузій гранітоїдів, 
а також зеленосланцевий і контактовий метаморфізм.  

Відповідно виділяється три найважливіші стадії мінералізації: 1) 
“передорогенна”(перед D1), з утворенням стратиформних золотонос-

них турмалінізованих турбідитів Луло в Малі (208966 млн р.), стра-
тиформних залізних покладів Фалеме в Сенегалі, стратиформних мар-
ганцевих руд Нсута в Гані, Тамбао в Буркіна Фасо, масивних срібло-

цинкових сульфідних руд родовища Перкоа (212041 млн р.) у Буркі-
на Фасо; 2) “синорогенна”(між D1 і D2/D3), яка відповідає формуван-
ню у вулканічних трогах розсіяної золотої мінералізації Яоре в Кот-
д'Івуар, Денемера і Купела в Буркіна Фасо і золотоносних Тарквайсь-

ких конгломератів у Гані (208125 – 196849 млн р.); 3) “пізньооро-
генна”(після піку D2/D3), протягом якої формувалися мезотермальні 
жильні і прожилково-вкраплені золото-арсенопіритові руди Обуасі, 
Кононго, Бібіані у Гані і мезотермальні жильні золото-поліметалічні 

руди Пура (196849 млн р.), Тапарко в Буркіна Фасо, Калана в Малі, 
Баноре (2013 млн р.) у Гвінеї та ін.  

Однак, на прикладі цілого ряду родовищ (Обуасі, Даманг, Відінаба 
та ін.) ми бачимо поліетапність розвитку золотої мінералізації, яка 
охоплює декілька з приведених стадій навіть у межах одного об'єкту. 
Це засвідчує тривалість рудного процесу, який може продовжуватися 
протягом десятків мільйонів років і охоплювати як передорогенний 
етап розвитку, так і післяорогенний. Протягом усього розвитку міне-
ралізація формувалася в умовах пружно-пластичного розтягнення, 



 

 150 

під контролем зон зсувів і розсланцювання. Відзначається і літологіч-
ний контроль з боку хемогенних осадків, таких, як марганцеві, 
крем’янисті й вуглецеві сланці (Обуасі, Саміра, Васса). Початок золо-
торудного процесу сингенетичний нагромадженню вулканогенно-
осадових товщ Бірімію в умовах морських басейнів. Особливо інтен-
сивно він проявився на границі басейнів і вулканічних хребтів, на 
контакті порід різного хімічного складу чи різної компетентності. Ву-
лканогенно-осадові і хемогенні породи (кремені, марганцеві осадки, 
вуглецеві сланці та ін.) могли виступати в ролі хімічних бар'єрів не 
тільки під час ранніх ексгаляційно-гідротермальних, але й пізніх гід-
ротермальних процесів. Таким чином, встановлена багатоетапність 
золотої мінералізації з широкою участю процесів ремобілізації золота і 

його перевідкладенням пізніми гідротермальними флюїдами в зонах 
активних розломів тривалого розвитку.   

 
 

Родовища золота ЗКС  

Південноамериканської платформи 
 

Докембрій Південної Америки відслонюється у трьох щитах: Гвіан-
ському, Бразильському і Приатлантичному (Сан-Франциско). Найва-
жливішим тектонічним і мінерагенічним епізодом їх розвитку була 
Трансамазонська орогенія (2,2–1,9 Ga), що за часом і структурними 
умовами відповідає Ебурнейському циклу Західної Африки. Вона 
проявилася в розвитку ЗКС, які за складом і будовою відповідають 
ЗКС Західної Африки. Як і там, з ними пов'язане золоте зруденіння. 
Вони також перекриті метаосадками з золотоносними шарами кон-
гломератів, подібно Тарквайській серії. Як і в Західній Африці родо-
вища золота розроблюються понад 100 років, хоча й у менших масш-
табах. Так, у Гайані за 1885–1995 р. видобуто близько 120 т Au, така 
ж кількість золота щорічно видобувається старателями (гарімпейрос) 
на Бразильському щиті, близько 50 т золота щорічно видобувається у 

Венесуелі [113]. 
  
 

Гвіанський щит 
 

Гвіанський щит розташований у ПС частині Південної Америки, на 
території Венесуели, Колумбії, Гайани, Бразилії, Суринама і Францу-
зької Гвіани (рис. 29). З кристалічних щитів інших континентів він 
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найбільш подібний до Західно-Африканського. Як і той, Гвіанський 
щит є грубо-концентрично-зональною спорудою, ядерні частини якої 
складені давніми комплексами Іматака у Венесуелі, Рупунуні в Гайа-
ні, Іль-де-Кайєна в Гвіані (3,7–3,2 млрд р.). Вони представлені висо-
кометаморфізованими гнейсами, гранулітами, чарнокітами, прорва-
ними давніми гранітоїдами (2,8 млрд р.). Комплекс Іматака складає 
на ПЗ Венесуели витягнутий у північно-східному напрямку блок, об-
межений з південного сходу розломом того ж напрямку. Він складе-
ний архейськими (3,7-3,4 млрд р.) кварц-польовошпатовими, пірок-
сеновими і графітовими гнейсами, амфіболітами, гранітогнейсами, 
гранулітами, рідше залізистими кварцитами, доломітовими мармура-
ми і марганцевими сланцями. Співвідношення різних типів порід у 

різних частинах змінюється. Породи зім'яті в ізоклінальні складки, 
метаморфізовані в гранулітових і амфіболітових фаціях, виділяється 
дві фази регіонального метаморфізму: 2,8-2,7 і 2,15-2,0 млрд р.   
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Рис. 29. Структурна схема Гвіанського щита (за [131]) 

1 – перекриваючі неопротерозойські та фанерозойські платформні утво-

рення; 2 – серія Рорайма (1,9–1,5 млрд р.) – пісковики, конгломерати; 3 – се-

рія Уатума (1,9–1,7) – кислі вулканіти, осадові породи; 4 – серії Пастора, Ба-

рама-Мазаруні, Марковин (2,2–1,9) – вулканічні і вулканогенно-осадові фор-

мації ЗКС; 5 – комплекс Супамо (2,2) – ортогнейси, мігматити; 6 – комплекс 

Іматака (2,5) – гнейси, метаосадки; 7 – граніти Парагуаза (1,4–1,0); 8 – ком-

плекс Ріо-Негро-Джур’єна (1,8–1,55) – граніти, мігматити; 9 – комплекс Вен-
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туарі-Тапажос (1,9–1,8) – граніти, мігматити, гнейси; 10 – комплекс Кануку 

(2,0) – грануліти; 11 – синвулканічні гранітоїди Карибського комплексу (2,1–
1,9); 12 – головні розломи: а – встановлені, б – перекриті молодими утворен-

нями; 13 – родовища: 1 – Омаї, 2 – Эль-Калао; 14 – границі держав 

 
З ліберійським циклом Західної Африки зіставляються утворення 

Гуріанського циклу (2,7 млрд р.): комплекси Супімо у Венесуелі, Кану-
ку в Гайані і Фалаватра в Суринамі. Імовірно, як і в Західній Африці, 
вони часто омолоджені процесами регіонального метаморфізму, що, 
зокрема, відноситься до комплексу Супімо, представленому куполо-
подібними тілами трондьємітових гнейсів і мігматитів, розвинутих на 
ПС Венесуели, вік метаморфізму яких оцінюється в 2,2 млрд р. [131].     

З Бірімієм Західної Африки зіставляються вулканогенно-осадові 

товщі граніт-зеленокам’яно-гнейсових терейнів Трансамазонського 
циклу: супракрустальні серії Барама-Мазаруні в Гайані; Пастора у 
Венесуелі; Маровін (Розебель і Арміна) у Суринамі; Парамака (Бонідо-
ро й Ораку) і Мароні у Французькій Гвіані, Амака в Північній Бразилії 
(2,2–1,9 млрд р.). Вони складені толеїтами і вапняно-лужними лавами, 
з горизонтами й пачками вулканогенно-осадових й осадових порід, 
які формують серії ЗКС північно-західного простягання, сприятливих 
для локалізації золоторудних родовищ жильного типу: Ель-Калао у Ве-
несуелі, Омаї, Сент-Пьер і Дорлін у Гайані й ін. Із ЗКС пов'язані грані-
тоїди Карибського комплексу (2,1–1,9 млрд р.), що їх проривають і 
метаморфізують. З цим же етапом пов'язані найважливіші деформа-
ції і прояви метаморфізму. 

Родовище Омаї локалізоване в палеопротерозойській серії Барама-
Мазаруні, в зеленокам’яній товщі, яка складена основними і середні-
ми метавулканітами й осадовими породами, прорваними гранітними 
інтрузіями. Розміщення родовища контролюється північно-західною 
зоною розсланцювання Макапа-Курібронг. У підошві розрізу перева-
жають толеїтові базальти в асоціації із силами основних-
ультраосновних порід. Вони перекриті товщею середніх і кислих вул-
канітів, з прошарками уламкових осадових порід (алевроліти, аргілі-

ти, пісковики, грауваки, конгломерати). Всі породи метаморфізовані 
в зеленосланцевій, рідко пумпеліт-пренітовій і амфіболітовій фаціях. 
Золота мінералізація приурочена до кварцових жил, локалізованих у 
кварцових діоритах штоку Омаї, однак продовжується також у вмі-
щуючих андезитах, базальтах і пелітах, які звичайно карбонатизова-
ні, сульфідизовані і силіцифіковані. Переважають кварцові жили за-
повнення, часто смугасті і брекчієвидні. Зазвичай вони утворюють 
дві системи: субгоризонтальні і субвертикальні жили (зони Феннет і 
Венот). Виділяється три стадії мінералізації: 
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- димчастий кварц, шеєліт, анкерит, кальцит, епідот, пірит, хлорит, сери-
цит, халькопірит, альбіт, турмалін, апатит, магнетит, рідко телуриди, мо-
нацит, барит, рутил, самородне золото; 

- молочний кварц, анкерит, серицит, золотоносний пірит, золото, кальцит, 
халькопірит, гематит, піротин, галеніт, халькопірит, телуриди, рідко гли-
нисті мінерали; 

- молочний кварц, галеніт, золото (кальцит, пірит, халькопірит, молібденіт, 
телуриди), самородна мідь, анкерит. 

Вік зеленокам’яних порід, які вміщують родовище Омаї, дорівнює 

21202 млн р., вік плутона Омаї – 209611 – 209211 млн р., а гідро-

термальна діяльність проявилася в інтервалі 2094 – 20025 млн р., 
[132], що добре співвідноситься з віком золотої мінералізації Західно-

Африканського кратона. Мафічні післярудні дайки мають вік 17944 

млн р.  За своїми особливостями родовище є повним аналогом родо-
вищ золота Західної Африки і подібне до архейських родовищ Авст-
ралії, Канади і Зімбабве помірних глибин. Резерви Au оцінюються в 
130 т, а запаси в 8,4 т.   

На найбільшому родовищі Венесуели Ель-Калао видобуто 665 тис. т 
руди з вмістом золота 11,28–32,7 г/т. Воно розташоване у північно-
східній частині країни, де пов'язане з зеленокам’яними породами серії 
Пастора. Остання розділяється на дві світи: Карічапо, нижні частини 
якої складені пілоу-базальтами з лінзами талькових сланців (формація 
Ель-Калао), а верхні метатуфами основного і середнього складу (фор-
мація Сікапра); Юруарі – слюдисті сланці, філіти, кислі метатуфи. Се-
рія Пастора перекрита слабко метаморфізованими кислими туфами 
формації Кабаллапе. Рудні тіла представлені кварц-карбонатними жи-
лами, приурочені до базальтів формації Ель-Калао (жила Коломбія), їх 
контакту з розсланцьованими метатуфами дацитів формації Юруарі 
(Ло-Інкребл), іноді до штоків гранітоїдів (Вельван-Карас).      

 

Бразильський щит 
 
Підстава Бразильського щита складена мігматитовими гнейсами, 

графітовими сланцями, метавулканітами, залізистими і марганцеви-
ми кварцитами архей-палеопротерозойського комплексу Басао, де 
локалізовані прожилково-вкраплена (родовище Морру-Велью) і стра-
тиформна в СЗФ (Ракозос, Пасажем) золоторудна мінералізація, а та-
кож великі поклади залізних руд.  

На родовищі Морру-Велью видобуто 313 т золота, а запаси скла-
дають 130 т. Воно розміщене у межах витягнутого на північний-
північний захід неоархейського ЗКП, складеного вулканогенно-
осадовою товщею Лака-Сека (кварц-хлоритові сланці і філіти з гори-
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зонтами граувак, метавулканітів, кварцитів і рудовміщуючих слюди-
сто-кварц-анкеритових сланців) – верхньої частини групи Нова-Ліма 
(рис. 30). Родовище приурочене до стиснутої, перевернутої на північ 
антиклінальної складки, вздовж гребеневої частини якої й розвинене 
Головне смугоподібне рудне тіло потужністю 0,5–28 м, простежене на 
5000 м по горизонталі, а на глибину до 2500 м. Воно розміщується 
вздовж круто падаючої на південь дорудної зони розсланцювання се-
ред горизонта слюдисто-кварц-анкеритових сланців. На південному 
крилі антикліналі розвинені примхливо вигнуті складки волочіння, 
форму яких повторює Південне тіло (потужністю 1–5 м), яке полого 
(згідно з заляганням рудовміщуючого горизонту) занурюється на схід. 
Рудні тіла складені метасоматичними рудами, представленими скуп-

ченням сульфідної вкрапленості серед кварцових метасоматитів, ін-
коли з гніздами сульфідів: переважаючого піротину (до 20–70%), а та-
кож арсенопіриту, піриту, халькопіриту, рідкісних вольфраміту, шеє-
літу, дуже рідкісних тетраедриту, борніту, сфалериту, галеніту, анти-
моніту. Золото дуже тонке, присутнє у вигляді вростків в арсенопіриті 
й піротині, інколи – у кварці. Зустрічаються також кварц-карбонатні, 
іноді кварц-турмалінові жили і прожилки з сульфідною мінералізаці-
єю (піротин, арсенопірит, пірит, халькопірит, золото) у слюдисто-
кальцитових сланцях, які часто на контактах з рудними тілами інтен-
сивно графітизовані.  

Родовище Рапозос (видобуто 35 т Au) локалізоване в СЗФ серед 
хлоритових сланців і філітів, представлене стратиформними тілами 
заміщення сидерит-кварцових порід: чергуванням істотно сидерито-
вих й істотно кварцових шарів (5–15 м) з сульфідами (до 15 %): піри-
том, арсенопіритом, піротином і магнетитом. Золото пов’язане з піро-
тином і піритом. Іноді мінералізація пізніх стадій приурочена до жил і 
прожилків кварцу, які перетинають як сидерит-кварцові тіла замі-
щення, так і дайки, які їх проривають.  
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Рис. 30. Структурна схема родовища Морру-Велью (за [62]) 

1 – кварц-хлоритові сланці й філіти товщі Лапа-Сека; 2 – горизонт слюдисто-
кварц-анкеритових сланців; 3 – поклади вкраплених руд 

 
Родовище Пасажем (видобуто 50 т Au) також локалізоване в залі-

зисто-кременистій формації, де золото-борно-залізиста мінералізація 
приурочена до горизонту потужністю 5 м і довжиною до 15 км, тобто 
має виразно стратиформний характер. В межах цього горизонту та-
кож локалізована жила молочно-білого кварцу, яка простежена за па-
дінням на 1340 м. Як вміщуючі ітабірити, так і жильний кварц збага-
чені турмаліном і золотовмісним арсенопіритом, менше значення ма-
ють пірит і піротин.    

У штаті Мату-Гроссу виходи докембрію приурочені до провінції 
Ріо-Негро – Джур’єна і блоку Джауру. Перша складена субширотним 
виходом давніх гранітно-метаморфічних порід, прорваних і перекри-

тих товщею кислих вулканітів формації Ірірі і субвулканічними грані-
тами Телес-Пирес, з якими пов'язані численні прояви золотої мінера-
лізації переважно жильного типу, які контролюються системами схід-
но-північно-східних і захід-північно-західних розломів. Серед рудних 
мінералів тут переважають пірит, халькопірит і самородне золото. 
Іноді (прояв Периксото-де-Азеведо) спостерігається розсіяна сульфід-
на мінералізація в тоналітах і трондьємітах.   

У блоці Джауру на півдні штату Мату-Гроссу виділяються субмери-
діональні ЗКС протерозою (Ріо-Алегре, Джауру, Арапутанга, Каба-
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каль), прорвані тоналітами і гранодіоритами (1,8 млрд р.). До них 
приурочені золоті прояви, серед яких виділяється два головних типи: 
1) кварц-сульфідні жили, локалізовані в кислих вулканітах поясу Ка-
бакаль, із золотовмісним піритом, самородним золотом, рідко галені-
том; 2) кварцові жили в північно-західній зоні розсланцювання уз-
довж границі між ЗКС Ріо-Алегро і гранітно-метаморфічною підош-
вою. Пізніше, у мезопротерозої відбулося впровадження великих ін-
трузій гранітного поясу Санта-Хелена північно-західного напрямку. 

 
 

Кратон Сан-Франциско 
 

Архейські ядра ( 2,6 млрд р.) кратону Сан-Франциско складені ви-
сокометаморфізованими гранулітовими асоціаціями, представленими 
гнейсами, мігматитами, гранулітами блоків Аракажу, Серріна, Гав’ян 
та ін., вік яких за Rb-Sr і Sm-Nd датуваннями перевищує 3,3 млрд р. 
[141]. Архейські ЗКП (Брумадо, Уранді, Бокіра, Коломі) складені од-
нойменними вулканогенно-осадовими комплексами в північній час-
тині щита і надсерією Ріо-дас-Велхас – у південній. Для цих порід ха-
рактерна середня ступінь метаморфізму. Архейський період завер-
шився впровадженням анатектичних гранітів комплексу Басао (2,7 
млрд р.). У крайових частинах блоків ці комплекси перероблені про-
цесами палеопротерозойської активізації і ремобілізації (2,4–2,2 млрд 
р.), внаслідок якої виникли мобільні пояси Ітабума, Коррентина-
Гуанамбі, Мінейро, складені омолодженими гнейсами, мігматитами, 
чарнокітами. Архейська підошва розсічена ЗКС Трансамазонського 
циклу (2,2–2,0 млрд р.): Аракуаї, Рибейра, Серрінха-Ітапікуру, Міран-
те, Ріо-Капім та ін. Вони складені зеленокам’яними фаціями: перевер-
стуванням метапелітів, метабазитів, філітів і сланців з фрагментами 
перероблених архейських амфіболітів. Палеопротерозойська золота 
мінералізація відома в ЗКС Ітапікуру в штаті Байа, яка складена суп-
ракрустальними породами, метаморфізованими в зеленосланцевій (до 
амфіболітової) фації. 

Так, у зоні зминання Уібер по зеленокам’яній товщі ЗКС Ітапікуру 
на ПС кратону розташоване родовище Фазенда-Бразильєру. Рудні 
тіла представлені системами кварц-сульфідних жил у зоні зминання, 
простеженої на 8 км по простяганню і на сотні метрів по падінню 
(рудні тіла розроблюються до глибини 400 м). Вміщуючі породи – зе-
ленокам’яно змінені метабазити, хлоритові сланці, метапеліти. Розви-
нуті системи тріщин кліважу, орієнтовані уздовж шаруватості. Золото 
представлене тонкою вкрапленістю в арсенопіриті, виділеннями уз-
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довж тріщин у піриті і на гранях кристалів сульфідів. Описані проце-
си ремобілізації і перевідкладення золота. Запаси родовища понад 
150 т Au, співвідношення Au/Ag 10–28,4.    

Еволюція рудної мінералізації кратону Сан-Франциско розгляда-
ється у зв'язку з палеопротерозойською конвергенцією, проявами ду-
гового і задугового магматизма і наступної колізії зі становленням 
гранітоїдів. Вважається, що в археї сталася колізія мікроконтинентів і 
акреція давніх граніт-зеленокам’яних терейнів, які створили єдиний 
континент. Палеопротерозойські ЗКС розвивалися в обстановці риф-
тингу в колізійній сутурній (шовній) зоні між блоками давньої конти-
нентальної кори і на окраїні континенту, в умовах витягнутих інтра-
кратонних і задугових морських басейнів (пояс Серрінха-Ітапікуру), а 

також острівних дуг на активній континентальній окраїні андійського 
типу, пов'язаною з зоною субдукції (пояс Ітабуна). Шельфовим облас-
тям відповідає нагромадження СЗФ і марганцевих осадків. Субплат-
формні відклади Жакобіна формувалися в бортових рифтах на стадії 
закриття басейну. Вважається, що кратон Сан-Франциско є продов-
женням кратону Конго (Атлантичного) в Африці. 

    

 

Родовища золота ЗКС Канадського щита 
 
Останнім часом з'явилися дані про наявність на Канадському щиті 

і палеопротерозойських ЗКП: у Вісконсіні, у Манітобі, де встановле-
ний палеопротерозойський вік масивних цинково-мідних (з золотом) 
руд родовища Флін-Флон і вміщуючих їх метавулканітів. Вулканічний 
пояс Флін-Флон розглядається як палеопротерозойська острівна дуга 
[140], складена  толеїтами острівної дуги, задуговими вулканогенно-
осадовими асоціаціями і шошонітами. Масивна сульфідна мінералі-
зація приурочена до горизонту толеїтів з прошарками ріолітових і 
ріодацитових туфів і брекчій. Вони складають структуру довжиною 
250 км і шириною 50 км, у якій локалізовані 24 родовища (Флін-Флон, 

Купріс, Уайт-Лейк й ін.) з сумарними запасами сульфідних руд 109,5 
млн. т (Cu –3,25 %; Zn – 4,4 %; Au – 1,37–2,74 г/т; Ag – 15,3–54,8 г/т).  

Можливим аналогом протерозойських ЗКП може бути осадово-
вулканічний пояс Кейн-Сміт кратону Сюперіор, де виявлені мафіт-
ультрамафітові асоціації з віком близько 2,0 млрд р., толеїти – 1,92 
млрд р. і прояви останнього вапняно-лужного магматизму – 1,94–1,84 
млрд р., а також пояс Нью-Квебек. Нарешті, цікаво відзначити опи-
сані в районі Ля-Ронж Транс-Гудзонського орогена факти реактивіза-
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ції золотоносних флюїдів і перевідкладення золота в протерозої. Тут 
мінералізація пов'язана з субвертикальними кварцовими жилами по-
тужністю 2–3 м з сульфідною мінералізацією (сфалерит, галеніт, халь-
копірит, самородне золото) у північно-східній зоні розсланцювання. 
Остання перетинає плутон Айленд-Лейк, вік якого за співвідношен-

ням ізотопів свинцю в цирконі дорівнює 18558 млн р.. Вік золотору-
дної мінералізації, визначений за співвідношенню ізотопів аргону в 
мусковіті, а також рубідію і стронцію в мусковіті і турмаліні, дорів-
нює 1720 млн р., що на 100 млн. р пізніше піку регіонального мета-
морфізму (1820 млн р.). Це є доказом активізації і перекристалізації 
первісної сульфідної з золотом мінералізації післятектонічними золо-
товмісними флюїдами.  

На Канадському щиті переважають архейські родовища золота, 
однак тут у провінціях Черчил і Гренвіл також відомі і палеопротеро-
зойські золоторудні родовища, пов'язані з Трансгудзонською орогені-
єю, за віком близькі Ебурнейському періоду Західної Африки. Вони 
описані в двох рудних районах: Ля-Ронж і Мел’ядін. У першому з них 
протерозойські родовища золота (Стар-Лейк, Жолі, Джаспер Понд, 
Бекос, Пап та ін.) приурочені до зони Рейндір Трансгудзонського оро-
гену провінції Черчил. Вони розміщені в межах так званого Центра-
льного Магматичного поясу – граніт-зеленокам’яного терейну, який 
складений вулканічними породами архейського віку: світою Ля-Ронж 
і численними інтрузіями комплексу Нумабін. Родовища золота пред-
ставлені кварцовими жилами і брекчіями в крутопадаючих субширо-
тних зонах розсланцювання серед гранітоїдів, кварцових монцонітів і 
діоритів. Вони відносяться до жильного типу і подібні до жильних ро-
довищ Кореї і Каліфорнії, які локалізовані в інтрузіях. Від характер-
них родовищ цього типу вони відрізняються тим, що і мінералізація 
охоплює не тільки інтрузії, але і вміщуючі  зеленокам’яні породи.    

У рудному районі Мел’ядін мінералізація приурочена до зони роз-
лому Пайк і локалізована в окислених фаціях СЗФ, тобто має страти-
формний характер (рудні зони Діскавері і F-Грід).  З стратиформними 
рудними тілами асоціюють зони кварц-карбонат-арсенопіритової 
прожилкової мінералізації. Обидва типи зруденіння звичайно розмі-
щаються в шарнірах зигзагоподібних складок, у місцях перетинання 
субширотними зонами розсланцювання. В інших випадках (рудна зо-
на Тіріруніак) золота мінералізація зосереджена в серії кварц-
карбонатних жил і прожилків серед розсланцьованих архейських зе-
ленокам’яних порід ЗКП Ранкін-Еннадай, які зазнали інтенсивний 
кварц-карбонатний метасоматоз. Їх протерозойський вік крім геох-
ронологічних даних обґрунтований приуроченістю до протерозойської 
структури – розлому Пайк.  



 

 159 

Палеопротерозойські ЗКС описані в північній частині Вісконсіну, 
де виділяється складчастий і вулканічний пояс Пеноко з вулканізмом 
острівнодужного типу і метаосадовими породами (1889–1835 млн р.) 
задугового басейну, включаючи залізисті кварцити. Серед вулкано-
генної частини розрізу виділяється два комплекси: Вансо, який конт-
ролює золоторудну мінералізацію і Ледісміт-Рінела (зелені сланці, ам-
фіболіти, СЗФ, серицитові і кварц-серицитові сланці), до якого приу-
рочені родовища вулканогенних масивних сульфідних руд з супутнім 
золотим зруденінням.     

З протерозойськими світами провінції Вайомінг пов'язані різні 
типи золотого зруденіння: 1) хлоритизовані кумінгтонітові сланці з 
вкрапленістю сульфідів, неправильними тілами і жилами кварцу (Хо-

умстейк); 2) кварцові жили з піритом і галенітом (Кловер-Лиф, 
Самміт, Холлі-Терор); 3) мінералізовані зони розсланцювання в біо-
тит-хлоритових сланцях; 4) убога мінералізація в чорних сланцях; 5) 
прояви золотої мінералізації в кембрійських конгломератах; 6) міне-
ралізовані доломіти кембрію; 7) тіла заміщення у вапняках карбону 
(Уїлстер); 8) жили в ріолітах кайнозою (Строуберрі Галч,  Сноу-Крик); 
9) кайнозойські розсипи.  

Родовище Хоумстейк, де за час розробки (1878–1986 рр.) видобу-
то 1040 т золота (з вмістом 5–9 г/т) і 200 т срібла, локалізоване в го-
ризонті (60–90 м) сидероплезіт-хлорит-кварцових (карбонат-
кварцових) і хлоритизованих кумінгтоніт-кварцових сланців проте-
розою з рясною вкрапленістю піротину, піриту, арсенопіриту (рис. 
31). Вміщуючі породи формують серію стиснутих складок, переверну-
тих на захід із шарнірами, що занурюються (15–450) на південь. Вони 
розсічені зближеними зонами зон розсланцювання і лівих зсувів, про-
низані неправильними тілами і жилами кварцу, прорвані лейкокра-

товими мусковіт-турмаліновими гранітами (162020 млн р.).  
Структурно зруденіння приурочене до поперечних накладених 

складок волочіння, підлегле значення мають розривні порушення, ан-
тиклінальні перегини і дайки. Виділяється шість великих тіл, які яв-
ляють собою сполучення декількох метасоматичних покладів: Каледо-
нія, Головне Південне, Північне, № 5, 7, 9, 11. Це трубкоподібні тіла 
сульфід-хлорит-кварцових руд, які занурюються на південний схід 
згідно з падінням рудовміщуючого горизонту.  

Виділяється 4 стадії мінералоутворення: 1) кварц-біотит-гранат-
халькопірит-арсенопірит; 2) кварц-анкерит-піротин-альбіт, 3) піро-
тин, рідше кварц, арсенопірит; 4) пов'язана з впровадженням кайно-
зойських штоків: кварц, серицит, флюорит та ін. Вважається, що 
формування мінералізації здійснювалося в порожнинах дрібних дода-
ткових складок проміж субпаралельними зонами розсланцювання за 
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умовами лівозсувових деформацій. Золото часто пов'язане з арсено-
піритом, однак, часто золотоносними є кумінгтонітові сланці, навіть 
не хлоритизовані. За співвідношенням ізотопів свинцю в галеніті вік 
зруденіння 1,5–1,7 млрд р. 

У пізньому археї – ранньому протерозої на основній частині щита 
відбувається нагромадження потужної теригенно-осадової Гуронської 

серії (2,290,09 млрд р.), до конгломератів якої приурочені залізорудні 
родовища провінції басейну оз. Верхнього, урану – Еліот-Лейк (Блай-
нд-Рівер та ін.), відомі палеорозсипні прояви золота. Нагромадження 
залізистих кварцитів Гуронської серії епізодично продовжувалося по-
над 350 млн років (2200–1850 млн р.), як вважається, на рифтогенній 
континентальній окраїні, яка розросталася й руйнувалася. Вкорінен-

ня нікеленосного масиву Седбері, аналогічного за віком (195698 млн 
р.) Бушвельдському комплексу Південної Африки, завершує ранньо-
докембрійський етап розвитку Канадського щита.  

З цим масивом пов’язана супутня золота мінералізація, яка конце-
нтрується в мідно-нікелевих рудах підошви лополіту, де золото разом 
з телуридами срібла і мінералами платиноїдів концентрується в своє-
рідних шлірах галеніт-сфалеритових руд, де його вміст може сягати 
десятків і навіть сотень г/т. Іноді золото асоціює з піротином, халько-
піритом, пентландитом. Середня концентрація золота не перевищує 3 
г/т, здійснюється його супутній видобуток. 

Золоте зруденіння такого ж типу, хоча й проявлене в суттєво мен-
ших масштабах, пов’язане і з іншими розшарованими інтрузіями Ка-
надського щита, як то Стіллуотер, Містері-Лейк, Лінн-Лейк.   
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Рис. 31. Структурна схема рудного поля родовища Хоумстейк  

(за матеріалами [62]) 
1 – графітизовані філіти Пуермен; 2 – графітизовані сланці Хоумстейк; 3 – рудов-
міщуючі сланці Хоумстейк (рудні тіла); 4 – філіти та кварцити Елансон; 5 – штоки 

й дайки ріолітів і монцонітів палеогену; 6 – зони розсланцювання, розломи 

 

 

Родовища золота Українського щита 
 
Палеопротерозойська епоха (2,1–1,8 млрд р.), як вважається, пов'я-

зана з процесами активізації Дністровсько-Бузького (Майське родо-
вище) і Інгуло-Інгулецького (Клинцівське і Юріївське) блоків УЩ. Вона 
включає два золоторудних етапи: первомайський і кіровоградський 
[102]. Першому відповідає формування Майського родовища і про-

явів Савранського рудного поля. Вміщуючі біотитові гнейси, 
плагіограніти і плагіомігматити (біля 3,0 млрд р.) перетинаються про-
жилками аплітів (2,05 млрд р.) і калієвих пегматоїдних гранітів (1,963 
млрд р.) [148]. Крім того, спостерігаються зони інтенсивної біотитиза-
ції й окварцювання, безпосередньо пов'язані з золотим зруденінням. 
Протягом кіровоградського етапу виникли родовища клинцівського 
типу, приурочені до Кіровоградської і Звенигород-Анівської тектоніч-
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них зон (Юріївське і Клинцівське) [26], вік яких коливається від 

1,970±0,01 до 2,00,15 млрд р.  
На УЩ поки невідомі аналоги протерозойських ЗКС, хоча прояви 

базитового вулканізму є. Палеопротерозой представлений складчас-
тими зонами центральної частини щита (Кіровоградська, Західно-
Інгулецька, Криворізько-Кременчуцька), Середнього Побужжя й ін-
ших блоків. Це, як правило, субмеридіональні тектоно-магматичні зо-
ни, складені метаморфізованими теригенними і вулканогенними від-
кладами раннього протерозою, накладені на плутони габро-
анортозитової і гранітової формацій. З осадово-вулканогенних товщ 
палеопротерозою особливий інтерес мають:  
- бузька серія Побужжя, де відомі прошарки базальтоїдних і перидотито-

вих коматіїтів; 
- інгуло-інгулецька серія центральної частини щита, у складі якої важливу 

роль відіграють ортоамфіболіти, є міжпластові тіла перидотитів, піроксе-
нітів, коматіїтів, а ядлово-костомирська товща складена майже винятко-
во метабазитами; 

- новокриворізька світа, складена переважно метабазитами з прошарками 
і пачками метаандезитів, туфосланців, метапісковиків.  

Палеопротерозойські зони розсланцювання виділяються в центра-
льній частині Українського щита (Кіровоградська, Західно-Інгулецька, 
Криворізько-Кременчуцька). Це субмеридіональні тектонічні зони, 
складені метаморфізованими теригенними відкладами раннього про-
терозою, накладені на гранітоїдні плутони габро-анортозитової, рапа-
ківі-гранітової, апліт-пегматитової формацій. Золота мінералізація 
пов'язана з лінійними зонами окварцювання у гнейсах, з локальними 
ореолами серицитизації, калішпатизації, біотитизації, хлоритизації, 
епідотизації. Пряме зіставлення протерозойських структур активізації 
УЩ з класичними ЗКП архею безперечно некоректно, однак, вони 
мають багато загальних рис з розрізами вищеописаних палеопротеро-
зойських структур, які багатьма дослідниками зіставляються з ЗКП, 
особливо враховуючи їх проміжне положення між ЗКП архею і фане-
розойськими складчастими поясами. З епохою протерозойської акти-
візації пов'язана золота мінералізація (Южне, Юріївське, Клинцівське 

родовища). 
Майське родовище [6, 43, 47] розташоване у Савранському руд-

ному полі, приурочене до перетинання Одеського субмеридіонально-
го, Хмільницького і Тальновського діагональних розломів, серед біоти-
тових гнейсів, плагіогнейсів, амфіболітів, мігматитів побузького ком-
плексу, поблизу контакту інтрузії плагіогранітів з тілами пегматитів 
(рис. 32).  
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Рис. 32. Структурна схема Майського родовища  

(за матеріалами [6, 43, 47] 
1 – формація гіперстенових гнейсів і кристалосланців; 2 – лейкогранулітова фор-

мація; 3 – горизонти магнітоактивних амфіболітів; 4 – граніти; 5 – рудні зони; 

 
Породи зазвичай інтенсивно катаклазовані, окварцьовані, серици-

тизовані. Рудні тіла представлені крутопадаючими рудними стовпами 
прожилково-вкрапленої мінералізації потужністю 0,5–5,5 м, де золото 
асоціює з піритом і марказитом. Вони приурочені до сколових тріщин 
північно-західного простягання, які, імовірно, контролюються регіо-
нальним субмеридіональним розломом. Головні рудні мінерали: пірит, 
піротин, халькопірит, зустрічаються також сульфіди нікелю, галеніт, 
сфалерит, молібденіт, шеєліт, самородні золото, телур, срібло, елект-
рум. Вміст золота коливається від 1 до 70 г/т на потужність від 1 до 
18 м, досягає 139 г/т, середнє 7,1 г/т. Золото високопробне (900–
990), співвідношення Au/Ag 7:1. Установлено два етапи гранітоїдного 

магматизму: формування Південного і Північного масиву (237978 



 

 164 

млн р.) і тіл пегматоїдних гранітів (204040 млн р.). Деякі дослідники 
виділяють два етапи мінералізації: 1) метаморфогенну сингенетичну у 
вигляді рівномірної вкрапленості магнетиту й ільменіту в амфіболітах 
і піротину з вростками халькопіриту – у гнейсах; 2) епігенетичну з пі-
рит-марказитовою асоціацією рудних мінералів у зонах катаклазу і 
брекчіювання. Ізотопний вік молібденіту, що супроводжує золоту мі-
нералізацію, коливається від 2229 до 2060 млн р. Вважається, що зо-
лота мінералізація пов'язана з процесами сульфідизації і карбонати-
зації пізньої лужної стадії. Родовище відноситься до метаморфогенно-
гідротермального типу золото-кварцової формації.  

Клинцівське родовище [46, 47] розташоване в зоні субмеридіона-
льного Кіровоградського глибинного розлому, у східному екзоконтакті 

Новоукраїнського масиву гранітоїдів, серед гнейсів, кристалосланців і 

амфіболітів архею (3195200 млн р.), які містять субзгідні тіла пегма-
тоїдних гранітів і зони калішпатизації (рис. 33). Рудні тіла (0,1–3,7 м) 
прожилково-вкрапленої малосульфідної і золото-кварцової мінералі-
зації локалізовані в межах двох смугоподібних субмеридіональних мі-
нералізованих зон довжиною 2,3 і 5,7 км, шириною 70–100 м, які 
простежені на глибину 530 м. Рудні тіла облямовані зонами локальних 
метасоматитів (сульфідизованих березитів, пропілітів, окварцьованих 
порід). Рудні мінерали: лоелінгіт, арсенопірит, пірит, піротин, халько-
пірит, герсдорфіт, сфалерит, галеніт, ітріаліт, магнетит, ільменіт, са-
мородні вісмут, миш'як і золото, високої (970–990) і середньої проби 
(880–930), середній вміст 3–8 г/т. Вважається, що рудоутворення ма-
ло тривалу історію, відбувалося в кілька етапів (2,4; 2,2; 1,8 і 1,6 млрд 
р. На думку Г.М.Яценко й ін. [104], зруденіння контролюється флішо-
вою формацією чечеліївської світи, як і низка інших стратиформних 
родовищ світу. На думку Н.Я.Ященко і В.В.Шехоткина [105], рудов-
міщуюча чечеліївська світа має неоархейський вік, тому й основна 
фаза золоторудної мінералізації відноситься до неоархею з активіза-
цією і частковим перевідкладенням золота в протерозої. 
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Рис. 33. Структурна схема Клинцівського родовища  

(за матеріалами [46, 47] 
1 – плагіогнейси і діопсидові кристалосланці флішоїдної метаграувакової фо-
рмації чечеліївської світи; 2 – біотит-кумінгтонітові, графіт-біотитові гнейси, 
діопсид-плагіоклаз-кварцові кристалосланці, турмалініти, скарни, епідозити 

(тектоно-метасоматична зона); 3 – пегматоїдні граніти кіровоградського 
комплексу; 4 – рудні зони 

Юріївське родовище [2, 47, 86] розташоване у східному екзокон-
такті Новоукраїнського гранітного масиву з крутопадаючими (50–700) 
на схід палеопротерозойськими графітовими гнейсами чечеліївської 
світи інгуло-інгулецької серії (2,5–2,39 млрд р.) у зоні субмеридіональ-
ного Кіровоградського розлому і його перетині з північно-східною Ма-
ріївською зоною окварцювання й дроблення (рис. 34).  
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Рис. 34. Структурна схема Юріївського родовища (за [47, 86]) 

1 – гнейси чечеліївської світи; 2 – гранітоїди кіровоградського комплексу; 3 – 
дайки діабазових порфіритів; 4 – рудні зони 

 
Зони мінералізації представлені стовбо-, лінзо-, жило- і штокверко-

подібними тілами метасоматичних руд, прожилково-вкрапленими зо-
нами, жилами і стрічкоподібними покладами, локалізованими в інте-
нсивно прокварцьованих породах у кулісоподібних тріщинах відриву 
в зонах субмеридіональних розломів, часто згідно з вміщуючими гра-
фіт-біотитовими гнейсами. Руди належать до золото-кварцового ма-

лосульфідного типу, основні рудні мінерали: золото, пірит, піротин, 
арсенопірит, халькопірит, сфалерит, галеніт, бляклі руди, льолінгіт, 
самородний вісмут, мальдоніт. Вміст золота коливається від десятих 
часток до 34,5 г/т.  Воно найчастіше пов'язане з кварцом, іноді з біо-
титом, рідко з піритом і піротином, у поодиноких випадках – з арсе-
нопіритом і лоелінгітом. За співвідношенням ізотопів свинцю вік га-

леніту 2,00,15 млрд р. Золота мінералізація пов'язується з вкорінен-
ням гранітоїдів, тобто, на думку дослідників, обумовлена тектоно-
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магматичною активізацією. Родовище має клиноподібну структуру за 
рахунок сполучення круто- і пологопадаючих структур, які формува-
лися в обстановці стиснення. Ряд дослідників підкреслює багатоетап-
ність формування родовища з первинним нагромадженням золота в 
протерозойських флішоїдних товщах, збагачених органічним вугле-
цем, з наступною багаторазовою регенерацією і перевідкладенням у 
зв'язку з процесами регіонального метаморфізму, гранітизації, бага-
тоактного метасоматозу з формуванням промислової концентрації зо-
лота на заключних стадіях.   

За останніми даними [148], протерозойські родовища (Майське, 
Клинці, Юріївське) утворилися в першу чергу завдяки мобілізації руд-
них компонентів з вміщуючих порід, а гранітоїди, з якими вони спів-

падають в часі, були лише генераторами тепла і частини флюїдних 
розчинів. Це підкреслює особливу роль синседиментаційної концент-
рації рудних компонентів під час формування вміщуючих товщ і де-
що зближує ці родовища з стратиформними родовищами Західної 
Африки (Луло, Саміра, Васса та ін.).  

Імовірно, утворення палеопротерозойської епохи УЩ є віковим 
аналогом палеопротерозойського Ебурнейського періоду Західно-
Африканського кратона. Присутність продуктів базитового вулканіз-
му (криворізька та інгуло-інгулецька серії) вказує на можливість ная-
вності тут фрагментів ЗКС, подібних Бірімію Західної Африки (Кіро-
воградська, Західно-Інгулецька, Криворізько-Кременчуцька структу-
ри). Це доводить глобальний характер палеопротерозойського текто-
но-магматичного етапу і його важливе практичне значення стосовно 
золотої й іншої мінералізації. 

 

 

Приклади активізаційних процесів на інших кратонах 
 
Активізаційні процеси проявилися і на багатьох інших кратонах. 

Так, наприклад, у масиві Шайю Атлантичного кратону відомі непро-

мислові прояви золотої мінералізації, представлені кварц-
сульфідними жилами, локалізованими в зеленокам’яних асоціаціях 
архею. Поряд з архейськими тут виявлені також прояви протерозой-
ської золотої мінералізації у вигляді штокверків і кварцових (з золо-
том) жил. Останні вважаються результатом активізації масиву під час 
Ебурнейської орогенії. Вони розташовані в метаосадових і метавул-
канічних (від середнього до ультраосновного складу) породах архей-

ської товщі Етеке (29406 млн р.), що складають ЗКП Огун, який був 
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активізований у Ебурнейський палеопротерозойський період. Це про-
явилося у вигляді розвитку покривів, складених тектонічними відто-
рженцями архейського масиву Шайю, які рухалися у північному на-
прямку, насуваючись на палеопротерозойський Франсевильський пе-
редовий прогин, що було пов'язане, як вважається, з колізійним тек-
тогенезом. В той же час активізуються гідротермально-метасоматичні 
процеси, відбувається перевідкладення золота. Його прояви предста-
влені ранніми гідротермалітами з розсіяною мінералізацією, кварц-
карбонатними штокверками і пізніми мінералізованими кварцовими 
жилами. 

Золоторудна мінералізація Зімбабвійського кратону має неоархей-
ський вік. Однак, останнім часом встановлено протерозойський вік 

золотої мінералізаціі родовища Кімберлі, локалізованого в зоні розсла-
нцювання серед архейського ЗКП Шамва-Хараре: за піротином – 

1,930,5 млрд р., а за турмаліном – 2,020,02 млрд р., у той час як вік 

шеєліт-турмалінових руд у тій же зоні становить 2,650,01 млрд р. 
[110]. Це засвідчує реальність часткової ремобілізації рудної речовини 
коровими флюїдами під час активізації кратона палеопротерозойсь-
кими тектонічними процесами, синхронними навколишнім ороген-
ним системам (пояси  Лімпопо, Магонді, Замбезі) і становленню пізніх 
інтрузивних комплексів. 

В Австралії з процесами палеопротерозойської активізації пов'язані 
прояви золота рудних районів Теннан-Крик і Пайн-Крик, а також 
унікальні поклади мідно-колчеданних і поліметалічних руд (Брокен-
Хілл, Маунт-Айза й ін.). Головні золоті родовища району Теннан-Крик: 
Теннан-Крик (46 т золота), Ноблес-Ноб (35 т), Джуно (27 т). Вік міне-
ралізації 1870 млн р., вона локалізована в метасоматично змінених 
СЗФ і аргілітах, супроводжується мідно-вісмуто-урановою асоціацією. 
В районі Пайн-Крик відомі родовища Космополітен (8 т золота), Енте-
рпрайз (24 т), Бандей (13 т), які являють собою кварц-сульфідні жили 
й штокверки з золотою мінералізацією. Золото також знайдено в ура-
нових родовищах Джабілука (12 т золота) і Кунгарра (3 т), де рудні ті-
ла локалізовані в зонах незгідності.  

Ряд родовищ золота розташований серед метаморфізованих тери-
генних утворень кінця палеопротерозою. Так, золоторудне родовище 
Граніт-Голд-Майн (16 т золота) розташоване в амфіболітових фаціях 
пелітових сланців палеопротерозойського блоку Танамі. Інтенсивний 
протерозойський метаморфізм блоку пов'язаний з активізацією і ру-
хом флюїдів за субвертикальними зонами розсланцювання, що, ймо-
вірно, викликало ремобілізацію і перевідкладення золота. Подібну 
структуру має родовище Коронейшн-Хілл (38 т золота), приурочене до 
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зони незгідності серед брекчійованих і гематитизованих кременистих 
порід серед аркозових пісковиків.    

Для палеопротерозою Західної Австралії характерний розвиток ве-
ликих осадових басейнів (Бріах, Падбурі, Йєрріда та ін.), з якими час-
то пов'язані невеликі мезотермальні родовища золота: Пік-Хілл, Джа-
білі, Маунт-Плезант, Гармоні, Лабучер, Натанс, Фортнум й ін. Їх сума-
рні ресурси оцінюються в 75 т. Як правило, це жильні родовища, ло-
калізовані в мілонітизованих сланцях, метаосадових і метавулканіч-
них породах, уздовж контактових зон. Вони контролюються зонами 
гідротермальних змін (силіцифікація, карбонатизація, місцями хлори-
тизація) і зонами розсланцювання. Вік мінералізації 1,92–1,70 Ga 
[135]. Крім того, тут відомі прояви вулканогенних масивних сульфід-

них руд, марганцевої і залізорудної мінералізації, прояви барію і міді.    
Прикладом палеопротерозойських родовищ золота може бути стра-

тиформне родовище Тефлер, яке розміщене в сланцево-пісковиковій 
пачці серед потужної карбонатно-кварцито-теригенної товщі палеоп-
ротерозою. Рудні поклади являють собою шари окварцьованих аргілі-
тів з вкрапленістю золотоносних піриту, халькопіриту й інших сульфі-
дів, зім’яті згідно зі складчастістю вміщуючих порід. Виділяється два 
рудних горизонти (а в кожному з них декілька рудних верств потуж-
ністю 1–8 м кожен), розділених 60–70-метровою пачкою безрудних 
пісковиків. З поверхні (0–100 м) руди інтенсивно окислені. На глибині 
вони складені агрегатом окварцьованого аргіліту з вкрапленістю пі-
риту, халькопіриту, інших сульфідів, іноді турмаліну. Вміст золота 
3,1–10,8 г/т, золото концентрується переважно у піриті.        
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ГЛАВА 5 
МЕТАЛОНОСНІСТЬ  

ПАЛЕООСАДОВИХ БАСЕЙНІВ 
 

Родовища золота басейну Вітватерсранда 
 

Основна промислова цінність регіону зосереджена в палеорозсип-
них родовищах золота, які розроблюються з 1886 р. На 31.12.1987 р. 
тут було вилучено близько 40 тис. т золота. Максимальна річна про-
дукція в 1000 т була досягнута в 1970 р. (79% продукції західних кра-
їн за цей рік). З 1949 до 1987 р. з цих родовищ добуто 75% золота за-
хідних країн. За останні роки рівень річного видобутку понизився. У 
1952 р. із золотоносних руд почали витягати уран, за 1952–1987 ви-
добуто 125,6 т U2О3 (14% виробництва за цей період у західному сві-
ті). У цілому, у золотоносних рудах Вітватерсранду ресурси урану в 15 
разів перевищують ресурси золота. Як побіжні компоненти тут відомі 
також осмій, іридій і алмази. Останнім часом тут добувається близько 
500 кг осмію за рік. 

Золоторудне поле Вітватерсранду має віялоподібну структуру, 
складене тонкими шарами пісковиків з галькою в основі. Розробля-
ються збагачені смуги, які розміщені радіально у кожному секторі, 
деякі завдовжки 10 км. Середній вміст золота в рудах у 1972 р. ста-
новив 9,2 г/т; найвищий – 19,4 г/т (рудне поле Карлстонвіль), а урану 
– 213 г/т (0,021 %) і  477 г/т (Крюгерсдорп) відповідно.  

Золотоносні кварцові конгломерати приурочені до надсерії Вітва-
терсранд, що складає басейн 200 х 350 км (рис. 35), хоча відомі та-
кож у відкладах надсерії Понгола і серії Домініон. Найдавніші золото-
рудні палеорозсипи приурочені до базальних конгломератів серії Інсу-
зі надсерії Понгола, яка незгідно перекриває гнейсоподібні плагіогра-

ніти з Rb-Sr віком 3230±80 млн р.. Серія Мозаан, що її перекриває,  
прорвана габро-гранітним комплексом Усушвана, гранофірові грані-
ти якого мають вік 2875 млн р.  

Найважливішими стратиграфічними підрозділами басейну Ранда 
є: вулканічна серія Домініон (2710 м), вік 3,07 млрд р.; надсерія Віт-
ватерсранд, що включає серії Вест-Ранд (5000 м) з морськими осад-
ками, і Централ-Ранд (2100 м), де переважають флювіальні уламкові 
породи; і, нарешті, істотно вулканогенна надсерія Вентерсдорп (4500 
м), вік якої (U-Pb у цирконі) дорівнює 2,71 млрд р.           
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Рис. 35. Схема геологічної будови басейну Вітватерсранду  

(за матеріалами [89]) 
1 – серія Централ-Ранд; 2 – серія Вест-Ранд; 3 – гранітоїди; 4 – золоторудні поля 

 

Палеорозсипи в серії Домініон обмежено розвинуті в пачці базаль-
них пісковиків (60 м) формації Реностерхок. Вони перекриті товщею 
(1100 м) вулканогенних порід з палеокорами вивітрювання. Розріз за-
вершує товща (1550 м) середніх і помірно-кислих вулканітів, вік яких 
(U-Pb метод за цирконами) дорівнює 3,07 млрд р. 

Серія Вест-Ранд складається переважно зі сланців і пісковиків, які 
накопичувалися як у флювіальних, так і в прибережно-морських умо-
вах. Її нижня частина складена світою Госпітел-Хілл (до 2000 м), яка 
включає залізисті кварцити в основі розрізу і кілька малопотужних ша-
рів конгломератів поблизу її покрівлі. Цю світу перекриває товща Гаве-
рнемант (1800 м), нижня частина якої складена конгломератами. Дого-
ри розмір гальки зменшується. Центральна частина цієї товщі складена 
формацією Коронейшн, яка включає тиліти, перекриті залізистими сла-
нцями. Верхня частина серії представлена світою Джепстаун (до 1200 

м), яка складена тонкими потоками амігдалоїдних базальтових лав Кра-
ун, а завершується сланцями формації Рудепурт (600 м). 

Найпродуктивніші палеорозсипи приурочені до серії Централ Ранд. 
Її нижня частина представлена світою Йоганнесбург (до 1200 м), у пі-
дошві якої залягають лави формації Берд (Буйзенс), перекриті відсор-
тованими осадками формацій Сант-Хелена, Велкам, Гармоні, Да-
гбрик. До нижньої частини світи приурочені такі рудні тіла (рифи), як 
Карбон-Лідер, Мідлвей, Мейн, Мейн-Лідер; до верхньої – Стейн, Безал, 
Вааль, Берд. Верхня частина серії представлена світою Турфонтейн 
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(900 м), яка складена шарами конгломератів, потужність і розмір га-
льок яких збільшуються до верхньої частини розрізу, де відомі чис-
ленні малопотужні рифи (Кристалкоп, Голд-Естейтс, Оріні, Кімберлі).          

Надсерія Вітватерсранд перекрита осадочними породами надсерії 
Вентерсдорп  (4500 м). Її нижня частина, серія Кліприверсберг, пред-
ставлена 1530-метровою товщею континентальних толеїтових базаль-
тів, перекритих осадками, які включають риф Вентерсдорп – золото-
носний конгломератовий горизонт. Від інших рифів він відрізняється 
присутністю метабазальтів та інтенсивними вторинними змінами, вік 
яких оцінюється в 2020 млн р., що близько до часу формування Бу-
швельдського комплексу (2054±2 млн р.). Перекриваючі формації 
включають алювіальні відклади, андезити і ріоліти світи Маквассі 

(360 м), вік яких за цирконами (U-Pb)  дорівнює 27148 млн р. й інші. 
Наймолодші золоторудні конгломерати відомі в серії Блек-Риф у пі-

дошві надсерії Трансвааль (до 6000 м). Ця надсерія, що складається 
переважно з доломітів, сланців і залізистих кварцитів, незгідно пере-
криває надсерію Вентерсдорп і незгідно перекривається серією Пре-
торія. Rb-Sr вік вулканічних порід (формація Гекпур) 2,2 млрд р.  

Уламковий матеріал конгломератів Вітватерсранду представлений 
добре обкатаними і напівобкатаними гальками (до 2,5 см, рідко до 10 
см) кварцу, кварцитів, кременів (часто заміщених піритом), яшм і рі-
олітів, зцементованих кварцовими пісковиками. Важкі мінерали 
представлені хромітом, цирконом, лейкоксеном (за ільменітом); золо-
том, уранінітом, рідко осмістим іридієм. Верстуваті силікати предста-
влені мусковітом, пірофілітом, хлоритом. Крім цих мінералів зустрі-
чаються хлоритоїд, турмалін, каолініт і  кіаніт чи андалузит. У деяких 
різновидах відзначається вуглиста речовина (тухоліт). Часто уламкові 
зерна перекристалізовані, вторинний кварц також розміщується в 
тріщинках і прожилках багатьох мінералів, чи частково заміщує їх 
(пірит, хлорит та ін.). Усього в рудах Вітватерсранду зафіксовано по-
над 70 мінералів.  

Розрізняються три основних типи піриту: обкатаний (до 2 мм), іді-
оморфний і ксеноморфний. Піротин, халькопірит, пентландит, сфа-
лерит і інші сульфіди зазвичай приурочені до зерен піриту. Обката-
ний хроміт і слабко обкатаний циркон часто зустрічаються разом. 
Уранініт представлений напівобкатаними зернами (до 0,08 мм). Сту-
пінь обкатаності підвищується догори у розрізі надсерії Вітва-
терсранд. Часто його зерна кородовані, вторинний уранініт оточує і 
заміщує зерна первинного. Майже всі зерна уранініту містять дрібну 
вкрапленість і прожилки галеніту. Золото зустрічається у формі напі-
вобкатаних, неправильних, лускатих, гіллястих і пористих зерен 
(0,005–0,5 мм). Його вміст у тонких полум’яподібних прошарках добре 
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корелюється з вмістом урану, а також важких мінералів. Вміст срібла 
змінюється від 4 до 32 %, у середньому 10 %. Середній вміст міді 
складає 0,3 %. Іридістий осмій і осмістий іридій присутні в невеликих 
кількостях у вигляді гроноподібних натічних утворень і неправильних 
зерен. Зустрічаються дрібні алмази, зазвичай зеленуватого кольору. 

Як показав Е.С.А.Антробус [106], осадки Вітватерсранду з їх мета-
лоносними рифами є результатом акумуляції в умовах закритого ін-
тракратонного басейну, де в гирловій частині великої річки, яка текла 
у ПЗ напрямку, розвивався флювіальний конус виносу. Річка впадала  
до мілководного міжгірного озера, перекритого підошвою конуса. Ма-
ксимум золотої мінералізації приурочений до середньої частини кону-
са виносу, а уранової – до його підошви. Зараз відомо шість основних 

флювіальних конусів виносу, які відповідають золоторудним полям 
Оранж-Фри, Стейт, Клерксдорп, Вест-Вітс, Вест-Ранд, Іст-Ранд і Ева-
ндер; Централ-Ранд з геологічної точки зору розміщений на перетині 
східної частини конуса виносу Вест-Ранду і західної частини – Іст-
Ранду. 

Активний розвиток кратону в ранньому докембрії закінчився вко-
ріненням розшарованого Бушвельдського комплексу (2050 млн р.), з 
яким пов'язані найбільші у світі родовища платиноїдів, хромових, за-
лізо-титан-ванадієвих і сульфідних мідно-нікелевих руд і гранофірів 
Вредефорт (2 млрд р.) з рідкіснометальним зруденінням.  

 

 

Родовища золота басейну Таркви 
 

Родовище Тарква розташоване в південній частині великої синклі-
налі в осьовій частині ЗКС Ашанті. Вона складена пісковиками, кон-
гломератами, філітами Тарквайської серії (1860–3070 м). Рудні тіла 
приурочені до горизонту (60–100 м) середньо-грубозернистих кварцо-
вих пісковиків (6–12 м) з лінзоподібними прошарками золотовмісних 
конгломератів (2–9 м). Загальні запаси родовища (де розташовано кі-
лька рудників) оцінюються в 250 т металу (Au 1,6–4,7 г/т), видобуток 

ведеться відкритим способом, методом купчастого вилуговування. 
Золоторудна мінералізація приурочена до відносно малопотужного 

(40–60 м) горизонту у верхній частині товщі Банкет, що складає сере-
дню частину Тарквайської серії. Він складений переверстуванням 
шарів (2–9 м) олігоміктових конгломератів (з галькою кварцу, рідко 
кварцитів) і середньо- грубозернистих пісковиків (6–12 м) з відносно 
низьким вмістом золота (до 0,1–0,5 г/т).  У розрізі горизонту виділя-
ється чотири шари золотоносних конгломератів, основна промислова 



 

 174 

мінералізація розміщена у другому (5–9 м) і третьому (4–7 м) шарах. 
Конгломерати – це олігоміктові породи з округлими гальками (до 90%) 
білого, молочно-білого і сірого кварцу (1–6 см) у пісковиковому цемен-
ті. В матриксі присутні гематит, рідше ільменіт, рутил, магнетит, зо-
лотовмісний хроміт, а також серицит, хлорит, хлоритоїд, епідот, тур-
малін, циркон і гранат. Золото в матриксі знаходиться у вигляді обка-
таних зерен і тонкої пилуватої вкрапленості розміром до 0,04–0,06 
мм, іноді – дуже тонких прожилків у вторинних карбонатах і кварці, 
мікрокаверн виповнення в магнетиті, що заміщує первинний ільме-
ніт. Вміст золота змінюється від 1,6 до 4,7 г/т.  

На відміну від них, конгломерати підстиляючої товщі Кавере, де не 
зафіксовано золотої мінералізації, є поліміктовими і поряд з уламками 

кварцу і кварцитів містять уламки відкладів підстиляючого Бірімію: 
алевроліти, сланці, метаандезити і метабазальти, гранітоїди. З півдня 
на північ у них зменшується кількість грубоуламкового матеріалу. 

Товща Банкет у районі родовища Тарква розділена на три пачки: 
нижня представлена кварцовими пісковиками потужністю до 420 м 
(“нижні кварцити”); середня (золотоносний горизонт) – олігоміктовими 
конгломератами (40–60 м); верхня – кварцовими пісковиками (“верхні 
кварцити”). Золотоносний горизонт характеризується ритмічною бу-
довою і представлений чотирма ритмами, у підставі яких залягають 
шари конгломератів. Вони і є золотоносними “рифами” з промисло-
вим вмістом золота, причому найбільші концентрації золота приуро-
чені до підошви шарів, де також розвинуті найгрубіші невідсортовані 
конгломерати. Догори по розрізу ритмів зменшується вміст гальок і їх 
розміри; шари конгломератів розділені пісковиками, іноді з рідкісною 
галькою, що  представлена добре обкатаними уламками молочно-
білого кварцу, рідше кварцитів розміром 1–6 см, які “плавають” у піс-
ковиковому матриксі, або виконують малопотужні шари (2–9 м) з без-
ладним розміщенням уламків. У складі гальки золото не виявлене, що 
ставить під сумнів “Бірімійське” джерело золота. Матрикс конгломе-
ратів містить окисли заліза, як правило, у вигляді гематиту, а також 
серицит, хлорит, хлоритоїд, епідот, турмалін, циркон і гранат.     

Перекриваючі товщі Тарква і Хуні представлені відповідно зелену-
ватими хлоритизованими і серицитизованими аргілітами і сланцями 
(до 150 м) і переверстуванням пісковиків, гравелітів, кварцитів з 
прошарками філітів (до 1370 м). Золота мінералізація в цих підрозді-
лах не зафіксована. Тарквайська серія формує стиснуту асиметричну 
синклінальну складку з закинутим на північний захід південно-
східним крилом (рис. 36).  
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Рис. 36. Структурна схема родовища Тарква (за [139]) 

1 – товща Хуні; 2 – філіти товщі Тарква; 3 – товща Банкет; 4 – горизонт золо-

товмісних конгломератів; 5 – товща Кавере; 6 – Бірімій; 7 – інтрузії основного 

складу; 8 – розломи; 9 – елементи залягання верствуватості: а – нормальне, б – 
перевернуте; 10 – осі складок: а – антиклінальних, б – синклінальних 

У плані золотоносний горизонт протягується на кілька десятків кі-
лометрів, зберігаючи своє стратиграфічне положення і цілком повто-
рюючи усі вигини вміщуючих порід. Така структурна позиція рудного 
тіла була б неможливою у випадку накладеного характеру мінераліза-
ції. Така мінералізація представлена штокверкоподібними рудними 
тілами родовища Даманг, також локалізованого серед Тарквайської 
серії, але його мінералізація пов'язана з пізнішими гідротермальними 
процесами. Первинно-осадове походження золоторудної мінералізації 
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Таркви підкреслюється округлою формою крупних зерен золота (0,04–
0,06 мм), які часто зустрічаються разом з тонкою пилоподібною 
вкрапленістю в серицитизованому і хлоритизованому піщаному мат-
риксі разом з гематитом і рідкими ільменітом, рутилом, магнетитом і 
золотовмісним хромітом. Разом з тим породи зазнали інтенсивної гід-
ротермально-метасоматичної переробки, про що свідчить присутність 
неоформ вторинного кварцу, турмаліну, мусковіту, залізистих і мар-
ганцевих карбонатів, хлоритоїдів, гематиту, нитковидних включень і 
мікрокаверн золота в карбонатах, кварці, магнетиті.  

Вік відкладів (Rb/Sr у цирконі) оцінюється в 208125 – 196849 

млн р. [118], а за співвідношенням 207Pb/206Pb – 21298 – 21046 млн 
р., що практично збігається з віком Бірімію (2,2–1,9) і відповідає віку 

таких родовищ, як Луло (20729 млн р.), Пура (200117), Калана 

(1865331). Доведено, що золота мінералізація родовища Обуасі моло-
дше Таркви. Останні відносяться до палеорозсипного типу, можливо, 
з накладеними пізнішими гідротермальними процесами. Враховуючи 
вищесказане, існує проблема джерела і первісного віку золотої міне-
ралізації, яка була перевідкладена в Таркваї.    

 
 

Родовища золота басейнів Південної Америки 
  

Після формування ЗКС Південної Америки йшло накопичення вул-
каногенно-осадової серії Уатума (1,9–1,7 млрд р.), яка складена пере-
важно кислими вулканітами й осадочними породами, та інших стра-
тиграфічних одиниць, наприклад, серії Арміна в Гайані. У Венесуелі 
на цьому стратиграфічному рівні виділяється цілий ряд континента-
льних формацій, часто з фаціальними переходами: 

- Мориш – олігоміктові конгломерати, брекчії, кварцити, субграуваки, фі-
літи, рідко кислі туфи; 

- Сінаруко – слюдисті кварцити, філіти, конгломерати; 
- Есмеральда – кварц-хлорит-епідотові сланці і тонкозернисті кварцити; 
- Маракапра – гематитизовані ареніти, бурі філітові грауваки, конгломера-

тові пісковики, кварц-серицитові філіти, червоні смугасті тонкозернисті 
метаареніти; 

- серія Гучіверо (1,93–1,79 млрд р.) – ріоліти, ріодацити, їх туфи, дацити, 
андезити, попільні туфи формації Кайкара; туфи і туфіти формації Ічун; 
червоні аркози і поліміктові конгломерати з прошарками кислих туфів 
формації Лос-Карибес. 

Ці товщі незгідно перекриваються серією Рорайма – аналогом золо-
тоносної Тарквайської серії Західної Африки. Вона складена косовер-
ствуватими червонобарвними пісковиками з прошарками і пачками 
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аркозів, глинистих сланців, конгломератів, туфів загальною потужніс-
тю до 3200 м. За походженням ці породи відносять до алювіальних, 
дельтових, лагуних, прибережно-морських осадків. У Венесуелі у 
складі серії виділяють три формації: Канайма – аркози, конгломерати, 
алевроліти, глинисті сланці (1100–2000 м); Гігініма – аркози, алевролі-
ти, грауваки, червонуваті і зеленуваті яшми (200–300 м); Айантепі – 
пісковики (300–700 м). У Гвіані до складу серії відносяться  золотоно-
сні конгломерати Тортю. Вік серії лежить у проміжку 1,9–1,5 млрд р. 
[131]. Вона проривається мафічними дайками Аванаверо і гранітами 

Паргуаза, вік яких за Rb/Sr аналізом цирконів оцінюється в 153139 
млн р.. Крім того, на різних стратиграфічних рівнях виділяється ряд 
метаморфічних комплексів (Ріо-Негро-Джур’єна, Вентурі-Тапажос, 

Кануку), які, ймовірно, є останцями давніх порід, перероблених піз-
німи метаморфічними процесами (до гранулітів Кануку).  

Платформному етапу відповідає нагромадження в міжкратонних 
басейнах серії Жакобіна в північній частині щита, і надсерії Мінас – в 
південній. Вони прорвані великими інтрузіями гранітоїдів Кампо-
Формозо (1,9 млрд р.) і Порто-Мендес, а також сієнітами Серра (1,87 
млрд р.). До платформних серій відносяться протерозойські золотоно-
сні конгломерати Жакобіна (родовище Канавієрас) і Бахія. Інші про-
шарки кварцових конгломератів поблизу Бела-Оризонте (975 км пів-
денніше Жакобіни) раніше розроблялися як уранова сировина. У роз-
різі серії виділяються світи (знизу): 

- Бананейра (1000 м) – масивні пелітові сланці, переверстування кварц-
мусковітових сланців з слюдистими кварцитами; 

- Сьєрра-да-Каррего (1800–2000 м) – переверстуваня кварцитів і золотоносних 

конгломератів, у нижній частині прошарки кварц-мусковітових сланців; 

- Ріо-да-Оро (2000–2300 м) – шаруваті палево-сірі кварцити, рідко глинисті сланці; 

- Крус-дас-Алмас (2100 м) – глинисті сланці з прошарками конгломератів. 

Золотоносні конгломератові горизонти (1,8–2,4 м) приурочені до 
світи Сьєрра-да-Каррего: рифи Манейро, Голландез, Лібертино, Пірі-
тозо. Крім золота вони містять підвищені концентрації U (0,001–
0,006%). Галька (до 60%) розміром 2,5–4 см представлена в основному 

кварцом і кварцитами, зануреними до хлорит-серицитового піскови-
кового матриксу, з тонковкрапленим піритом. 

Вважається, що формування витягнутого у субмеридіональному 
напрямку басейну осадконакопичення пов'язане з літосферною флек-
сурою, сформованою в процесі трансамазонської орогенії (2080–1900 
млн р.). Вік золоторудної мінералізації відповідає 2040 млн р., вона 
має істотно осадове походження, за участю гідротермальних розчи-
нів, про що свідчать ознаки структурного контролю її розміщення і 



 

 178 

типоморфні парагенезиси: евгедральний пірит, пентландит, лінеїт, 
присутність золота у фукситі, хлориті і хромвміщуючому турмаліні.  

У штаті Мінас-Жейрас на гнейсах Мантікейро з кутовою незгідніс-
тю залягають зеленосланцеві товщі надсерії Ріу-дас-Вельяс, представ-
лені слюдяними сланцями з лінзами граувак і графітових філітів світи 
Нова-Ліма і кварц-серицитовими сланцями, конгломератами і філіта-
ми світи Макіна. Вони прорвані гранодіоритами Енженьєру, вік яких 
оцінюється в 2510–2440 млн р. Вище з регіональною структурною не-
згідністю залягає надсерія Мінас (5–8 тис м). Вона поділяється на серії:  

- Тамандуа (1080 м), складена конгломератами і кварцитами світи Камбо-
тас з горизонтами тилітів, перекритих товщею сланців з прошарками фі-
літів і горизонтами ітабіритів (доломітові джеспіліти); 

- Караса (200–700 м), у підошві якої залягають грубозернисті кварцити і 

пісковики з прошарками кварцових і олігоміктових конгломератів, у то-
му числі уран-золотоносних світи Моеда, перекриті вуглецевими філітами 
світи Ботатал; 

- Ітабіра (260–1600 м), складена в основному ітабіритами з прошарками 
доломітів, доломітових вапняків і філітів, часто з горизонтами, збагаче-
ними марганцем; 

- Парасікаба (3380–4800 м) – переверстування філітів, алевролітів, доломі-

тових філітів, граувак, кварцитів з прошарками і лінзами доломітів, ту-
фітів, кременистих порід, рідкі горизонти конгломератів і тілітів. 

Таким чином, у розрізі золотоносної надсерії Мінас шари золотоно-
сних конгломератів світи Моеда приурочені до нижньої частини по-
тужного (до 8000 м) істотно осадочного розрізу, що перекриває про-
терозойські ЗКС з незгідністю. У його складі важливу роль відіграють 
специфічні залізисті формації – ітабірити. Серія прорвана гранітами 
Ітабіріту (1900–1340 млн р.), перекритими кварцитами і філітами з 
лінзами конгломератів серії Ітаколомі. Остання проривається моло-

дими гранітами Ітабірі з віковими датуваннями 500100 млн р.    
Мезопротерозой представлений платформними відкладами надсерії 

Еспінако (1,8–1,2 млрд р.), прорваними гранітами (1,75–1,5 млрд р.), а 
пізній – метаосадками надсерії Сан-Франциско (1000–570 млн р.) у 
північній частині щита і Бамбуї – у південній. 

 

Металоносні конгломерати Західної Австралії 
 

Незначні прояви палеорозсипної золоторудної мінералізації відомі і 
в Австралії, де металоносні конгломерати приурочені до Наллагейнсь-
кого басейну протерозойського поясу Хаммерслі, де виділяються серії: 
- Маунт-Брюс з формаціями: Фортескю (2–5 км), яка складена базальтами, 

пірокластичними породами, пісковиками, конгломератами, 
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крем’янистими породами, доломітами з віком близько 2,2 млрд р.; Ха-
ммерслі (2600 м) – хемогенні осадки, джеспіліти, кременисті породи, до-
ломіти, залізисті кварцити, вік близько 2 млрд р.; Уіллоу (3000 м) – кон-
гломерати, пісковики, алевроліти, доломіти, базальти з віком 2 млрд р.; 

- Бреснан (до 13 км), складена конгломератами і пісковиками; 

- Бейнджамолл (до 6 км) – строматолітові доломіти, пісковики з рідкими 

прошарками конгломератів і кислих лав, вік 1,1 млрд р. 

Прояви золотої мінералізації, які розроблялися на початку XX ст., 
відомі в нижніх горизонтах формації Фортескю. Вона локалізована в 
цементі малопотужних (близько 1 м) горизонтів піритизованих кон-
гломератів у підошві однойменної серії і має осадово-гідротермальний 
генезис. Золото концентрується виключно в цементі конгломератів, 
тоді як гальки є безрудними. Як і в родовищах Африки, поряд із кла-

стичним золотом тут проявилася і гідротермальна мінералізація. 
Металоносні конгломерати відомі також у провінції Квінсленд, у 

мезопротерозойській товщі Уестморленд (1200 м), яка складена піско-
виками з прошарками конгломератів. Уранові руди приурочені до 
пачок грубозернистих косоверствуватих пісковиків, де в прошарках 
конгломератів вміст урану сягає 0,02–8,2 % (середнє 0,765), а рудні 
мінерали представлені карнотитом, торбернітом, рідше ренардітом, 
соддіїтом і фосфуранілітом. 

 

Золоторудний потенціал метаосадочних утворень УЩ 

 
Крім корінних, на УЩ не виключена присутність і палеорозсипних 

проявів золота. Тут можна  чекати два типи розрізів:   
- метаосадові товщі кінцевих етапів розвитку ЗКС, якими складені верхні 

частини розрізу останніх, тісно пов'язані з розвитком ЗКС (скелеватська і 
гданцівська світи криворізької серії в Кривбасі; шполянська світа Кірово-
градського блоку; білозерська світа Верхівцевської ЗКС; осипенківська 
світа Сорокинської ЗКС і ін.); 

- відклади післяорогенних басейнів протоплатформного етапу розвитку УЩ 
(глеєватська світа Кривбасу; гуляйпільська світа однойменної брахисин-
кліналі; городська світа Радомишльського прогину; білокоровицька і 
збраньківська світи Білокоровицької і Вільчанської структур).          

Вважається, що найбільш перспективними у відношенні золотого 
зруденіння є конгломерати ранніх стадій розвитку, безпосередньо по-
в'язані з потенційно рудоносними ЗКС [66]. Вони, на відміну від мо-
ласових конгломератів, є внутрішньо-формаційними утвореннями, 
які складають підошви ритмів турбідитових розрізів. Тому основна 
увага дослідників приділялася палеопротерозойським конгломератам 
Кривбасу. Вперше потенційна золотоносність була встановлена у пі-
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ритизованих конгломератах рудників ім. Фрунзе, “Жовта Річка”, ім. 
“Правди” в 1935 р. О.Л.Загянским (від слідів до 0,4 г/т, в одиничному 
випадку – 2,4 г/т Au). Трохи пізніше Е.М.Зайцева знайшла золото 
(0,1–7,1 г/т) у багатих залізних рудах на контакті саксаганської і 
гданцівської світ рудника “Інгулець”. У 80-і роки вивчалися конгло-
мерати Ліханівської синкліналі, де шар (2 м) олігоміктових конгломе-
ратів, складених переважно галькою (0,5–2,5 см) кварцу, рідше квар-
цитів у пісковиковому пірит-серицит-кварцовому цементі, приуроче-
ний до пачки кварцитів, слюдистих сланців і метаалевролітів, що за-
лягає на розмитій корі вивітрювання архейських амфіболітів. Підви-
щені концентрації золота (0,1–1 г/т) приурочені до підошви шарів 
конгломератів. Аналогічні породи з вмістом золота до 0,1–0,5 г/т ви-

явлені в підошві курської залізорудної серії, віковому і формаційному 
аналогу криворізької. Однак, проведені роботи довели низьку перспе-
ктивність метаконгломератів саксаганської світи. Шар (до 135 м) по-
ліміктових конгломератів виявлений у західній частині виходу шполя-
нської світи гнейсів. Описані конгломерати належать до доорогенних 
комплексів (на що вказує їх тісний зв'язок з флішем і поліміктовий 
склад) і мають незначний інтерес щодо золотої мінералізації.  

Як показав М.П.Щербак з співавторами [103], інтерес може стано-
вити Приазовський мегаблок УЩ, де збереглися фрагменти невеликих 
за розміром мезо- і неоархейських-палеопротерозойських палеоосадо-
чних басейнів (Гуляйпільська і Сорокинська ЗКС).  

Сорокинська ЗКС довжиною 35 км, шириною 650–1100 м предста-
вляє стиснуту перекинуту ізосинкліналь північно-західної до субши-
ротної орієнтації, з північно-західним крилом, перекинутим на півні-
чний схід. Нижня частина розрізу складена зеленокам’яною ольгін-
ською світою зі значною роллю коматіїтів і толеїтів, іноді з проявами 
золоторудної мінералізації (Сорокинський, Садовий та ін.). Вони не-
згідно перекриті поліміктовими метаконгломератами, гравелітами, 
пісковиками, сланцями крутобалкінської світи (250–300 м), з галька-
ми високометаморфізованих порід, окварцьованих лейкократових 
порфіроїдів ріодацит-плагіогранітної формації. Світа розсікається 

гранодіоритами Осипенківського масиву (280030 млн р.). Верхня ча-
стина розрізу складена карбонатно-теригенною садовою товщею па-
леопротерозою. Вона прорвана пегматитами (2060 млн р.). За геологі-
чними даними, осадочні породи крутобалкінської світи формувалися 
за рахунок розмиву палеоархейського фундаменту і граніт-
зеленокам’яної асоціації мезоархею. Тут присутні кластогенні цирко-

ни палео- (333030 млн р.) і мезоархейського (3 млрд р.) віку. Присут-
ність детритового матеріалу зеленокам’яного комплексу мезоархею, де 
відомі прояви золота, на думку М.П.Щербака та ін. [103] вказує на 
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перспективність пошуків кластогенного золота в породах крутобалкі-
нської світи.  

Гуляйпільська структура (3 х 8 км) розміщена у півнчно-західній 
тектонічній зоні, складена однойменною вулканогенно-осадочною 
світою (1700 м), яка незгідно перекриває архейські гнейси і 
плагіограніти. Виділяють три підсвіти, складені переважно кварцо-
вими пісковиками і гравелітами з прошарками кварц-серицитових і 
ставроліт-кварц-андалузит-мусковітових сланців у нижній частині 
розрізу (50–250 м), залізистими кварцитами з прошарками лептито-
вих мікрогнейсів, порфіроїдів і гелефлінтів трахідацитового складу – у 
середній (50–450 м), сланцями і метапісковиками – у верхній (до 1000 

м). Гуляйпільська світа сформувалася в інтервалі 2,90,1 – 2.2 млрд р. 

[79]. На думку М.П.Щербака й ін. [103], в області зносу осадочних порід 
Гуляйпільської брахісинкліналі переважали післяскладчасті гранітоїди 
Косівцевської ЗКС мезоархейського віку, що знижує перспективи 
структури у відношенні можливості виявлення проявів кластогенного 
золота. 

У Верхівцевській структурі на архейських зеленокам’яних форма-
ціях конкської серії (яка деякими дослідниками зіставляється з ниж-
ньою частиною розрізу криворізької серії) з незгідністю залягають 
осадочні формації білозерської серії: метаконгломерат-піщано-
сланцева (аналог скелеватської світи), метакоматіїтова і джеспіліт-
кременисто-сланцева (аналоги саксаганської світи) і вуглецево-
алевропсамітова (аналог низів гданцевської світи). У цементі внутрі-
шньоформаційних метаконгломератів, що зазвичай залягають у пі-
дошві ритмів турбідитового розрізу, виявлене самородне золото (до 
0,8 г/т) високої пробності (920–980), циркон, рутил, монацит, хромге-
рциніт, лімоніт, пірит, пентландит, халькопірит (від 50 г/т до 1–5 
кг/т). Важка фракція розподіляється за струменями, що характерно 
для процесів утворення розсипів.   

Метаосадочні утворення кінцевих етапів розвитку архейських ЗКС 
(крутобалкінська і гуляйпільська світи, білозерська серія) від прото-
платформних утворень типу Вітватерсранда відрізняються структур-
ним положенням, незначною потужністю і невеликим часом форму-
вання. Тому, незважаючи на наявність ознак золотого зруденіння па-
леорозсипного типу у цих структурах, їх перспективність щодо відк-
риття промислово цінних родовищ такого типу може бути оцінена як 
незначна. Тут можливі знахідки проявів палеорозсипної мінералізації, 
але масштаби цих об’єктів ні в якій мірі не будуть відповідати таким 
родовищам, як Вітватерсранд, чи Тарква.   

Певний інтерес у відношенні палеорозсипної мінералізації можуть 
представляти протерозойські протоплатформні відклади Білокоро-
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вицько-Овруцької западини. Тут на палеопротерозойському фунда-
менті, який складений гнейсами тетерівської серії, що прорвані гра-
нітоїдами житомирського комплексу, зі структурною незгідністю за-
лягають: у Білокоровицькій западині – гравеліти, пісковики, аргіліти, 
алевроліти з горизонтами конгломератів нижньобілокоровицької підс-
віти (220 м), пісковики верхньобілокоровицької підсвіти (1000 м), пе-
реверствування пісковиків і алевролітів озерянської світи (700 м); а в 
Овруцькій – конгломерати, туфи базальтів, метадіабази, сланці, квар-
цові порфіри нижньозбраньківської підсвіти (160 м), пісковики, гра-
веліти, глинисто-серицитові сланці середньозбраньківської підсвіти 
(168 м), конгломерати, пісковики, гравеліти, трахіандезити, трахіда-
цити, лавобрекчії і базальти верхньозбраньківської підсвіти (понад 

100 м). Ці відклади прорвані габро-діорит-гранітовими інтрузіями 
Осницького комплексу, габро-анортозит-граніт-рапаківі – Коростен-
ського і сієніт-гранітовими – Пержанського, перекриті пісковиками з 
прошарками сланців і гравелітів неопротерозойської товкачівської 
світи. 

Особливий інтерес представляють горизонти конгломератів і граве-
літів нижньобілокоровицької підсвіти, де за даними буріння Житомир-
ської ГРЭ зафіксовані інтервали з вмістом золота до 0,4–2,0 г/т. Кон-
гломерати складені галькою і гравієм (до 60–70 %) кварцу, рідше квар-
цитів і яшмовидних порід (до 5–6 см) у пісковиковому матриксі. Під-
вищені концентрації золота відзначаються також у хлоритових і піро-
філітових сланцях збраньківської і товкачівської світ (до 0,2 г/т), піс-
ковиках верхньобілокоровицької (до 0,1 г/т) аргілітах озерянської (до 
0.06 г/т) і гнейсах тетерівської серії (до 0,08–0,4 г/т). Таким чином, з 
усіх палеоосадочних басейнів докембрію УЩ розріз і структурне поло-
ження Білокоровицько-Овруцьої западини найбільш подібні до прото-
платформних басейнів типу Вітватерсранду, хоча й відрізняються ві-
ком, тривалістю формування і порівняно невеликою потужністю. Це 
свідчить про їх перспективність відносно палеорозсипної золотої міне-
ралізації. У той же час віддаленість потенційних джерел золота (ендо-
генних родовищ ЗКС архею), знижує перспективи цієї структури. 
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Зіставлення золотоносних конгломератів  

докембрію та їх генезис 
 

У Вітватерсранді шари золото- і ураноносних конгломератів (Мейн 
Риф, Безал Риф, Саус Риф та ін.) приурочені до потужної моласоїдної 
формації (10 тис. м), яка трансгресивно перекриває давні утворення 
гранітно-гнейсового комплексу і ЗКП середнього архею. Вона складає 
овалоїдний прогин (650х350 км) типу простої синеклізи. Виділяються 
три основних підрозділи: надсерії Понгола, Домініон і Вітватерсранд, 
перекриті локально розвиненими вулканогенно-осадочними породами 
надсерії Вентерсдорп (рис. 37). Горизонти золотоносних конгломера-

тів приурочені головним чином до надсерії Вітватерсранд, хоча окре-
мі “рифи” зустрічаються й у підстилаючих підрозділах, а непромисло-
ва золота мінералізація гідротермального (?) типу відзначається в 
надсерії Вентерсдорп. Вікові рамки надсерій коливаються між (млрд 
р.): Понгола – 3,2–2,9; Домініон – 3,1–2,8; Вітватерсранд – 3,0–2,7; Ве-
нтерсдорп – 2,7–2,1. Вони перекриті субплатформною Трансваальсь-
кою надсерією і прорвані гранітами (2,6–2,5 млрд р.) і Бушвельдсь-
ким комплексом (2050 млн р.), з яким пов'язані унікальні родовища 
хрому, титаномагнетитів, нікелю і платиноїдів.   

Походження золоторудної мінералізації Вітватерсранду є предме-
том гострих дискусій, причому в російськомовній літературі останнім 
часом стійко пропагувалася її накладена природа, вказувалося, що 
золото привнесено гідротермами з глибини чи активно перевідкладе-
но в субстраті, а конгломерати були лише сприятливим рудолокалізу-
ючим середовищем. О.Д.Щеглов [100, 101] вважає, що поєднання зо-
лотого зруденіння з конгломератами є випадковим явищем, якому не 
слід надавати універсального значення, а “псевдогальки” піриту і 
кварцу не утворюються алювіальним шляхом, а мають різний гене-
зис. Цю думку підтримують Р.Л.Бродська і Н.І.Шумська [11], які до-
водять гідротермальне походження гальок конгломератів Вітва-
терсранду за рахунок розростання кварцу в результаті складних фі-

зико-хімічних процесів. На думку С.С.Долгушина [23] золоторудні ро-
довища Вітватерсранду мають інтрузивно-лікваційне походження, а 
“конгломерати” є залишками магматичних глобулярних текстур роз-
шарованих інтрузій. Нарешті, існує думка [39] щодо полігенетичної 
природи золоторудної мінералізації з незначною (0,1 %) участю роз-
сипного рудоутворення та переважаючою (60–70 %) – конседимента-
ційного колчеданного (типу SEDEX) й постседиментаційного гідроте-
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рмального (до 30 %) з ремобілізацією розсипного і колчеданного золо-
та і його додатковим привнесенням.  

 

 
Рис. 37. Схема кореляції металоносних конгломератів раннього доке-

мбрію [51, 55] 
1 – конгломерати (а), у тому числі золотоносні (б); 2 – пісковики, кварцити; 3 
– аргіліти, сланці; 4 – вапняки; 5 – доломіти; 6 – кремені; 7 – залізисті квар-
цити (ітабірити); 8-10 – вулканіти основного (8), середнього (9) і кислого (10) 

складу; 11 – тиліти; 12 – співвідношення шарів: згідні (а), незгідні (б).  
Розрізи: 1 – Південна Африка, Вітватерсранд; 2 – Західна Африка, Тарква; 3 
– Канада, Еліот-Лейк; 4 – Бразилія. Жакобіна; 5 – Бразилія, Моеда; 6 – Авст-

ралія, Налагайн;  

 
Однак, первинно-осадова природа як уламкового матеріалу кон-

гломератів Вітватерсранду, так і золотого зруденіння не викликає 
сумнівів у значної більшості дослідників. Доведене алювіальне похо-
дження гальок кварцу, наявність обкатаних зерен піриту й інших ро-
зсипних мінералів (осьмістий іридій, алмаз, хроміт, рутил, циркон та 
ін.), виразна стратифікація відкладів у цілому і золотого зруденіння 
зокрема, переважна концентрація золота в базальних частинах гори-
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зонтів конгломератів, його приуроченість до олігоміктових різновидів, 
витриманий вміст за простяганням цих пачок тощо. Після досліджень 
В.Е.Минтера й ін. [125, 126], Х.Е.Фриммела й ін. [111], які довели на-
явність обкатаних зерен золота і його вторинне перевідкладення на 
незначні відстані, можна вважати доведеним первинно-осадову при-
роду золотої мінералізації (концентрація у флювіодельтових обстанов-
ках пізнього архею з формуванням потужних товщ кварцитових піс-
ковиків з горизонтами олігоміктових золотоносних конгломератів) з 
частковою ремобілізацією і перевідкладенням золота в палеопротеро-

зойський час (2050100 млн р.), імовірно, у зв'язку з впровадженням 
Бушвельдського комплексу в центральну частину басейну Ранда. 
“Вторинне”, перевідкладене золото за оцінкою В.Е.Мінтера й ін. [125] 

складає лише 25 % загальних запасів, воно представлене дуже тон-
кою вкрапленістю й інтерстиційними виділеннями. Важливу роль в 
утворенні розсипів Ранду відігравали також еолові процеси. 

Одним з аргументів прихильників гідротермальної теорії похо-
дження руд Вітватерсранду була наявність уранініту, який у сучасних 
умовах не може існувати як уламковий мінерал. Однак, можливість 
існування уранініту в археї як розсипного мінералу обґрунтовується 
вкрай низьким вмістом кисню в атмосфері того часу [117]. Це підтве-
рджує присутність у палеорозсипах Ранду поряд з уранінітом і бране-
риту – типового розсипного мінералу. 

Первинно-осадова природа більшості мінералів рудного поля Еван-
дер (піриту, уранініту, циркону, хроміту, кобальтину, золота, мінера-
лів осмію й іридію) була доведена дослідженнями К.Н.Малича й ін. 
[44], хоча вони й підкреслюють, що ряд інших мінералів, таких, як 
лейкоксен, піротин, герсдорфіт, халькопірит, галеніт, сфалерит, час-
тина піриту і золота мають ознаки ремобілізації і могли виникнути в 
гідротермальних рудних системах.   

Відклади Вітватерсранду належать до протоплатформної стадії ро-
звитку Каапваальського кратону, джерелом розсипного золота вва-
жаються рудні тіла жильних, прожилково-вкраплених і стратиформ-
них родовищ ЗКП середнього архею (Барбертон, Мурчисон та ін.). 

До цього ж типу відносять золотовмісну Тарквайську серію Захі-
дно-Африканського кратону, рудний потенціал якої складає від 30 до 
35 млн т руди з вмістом золота 1,37–3,6 г/т. Загальні запаси золота на 
01.01.1996 р. оцінювалися в 233 т, а ресурси – 440 т. Це порівняне з 
найбільшими золоторудними родовищами світу, хоча й значно посту-
пається Вітватерсранду. За час розробки родовищ конгломератів у 
Гані вилучено 227  т золота. 

Мінералізація Тарквайських конгломератів має істотно палеороз-
сипну природу й обумовлена: 1) розмивом золоторудних родовищ, да-
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вніших, ніж провідний кварцово-жильний тип ЗКС протерозою За-
хідної Африки; 2) кількаразовим механічним перевідкладенням золо-
та у водяних потоках, які характеризуються високою енергією, з пос-
тупальним збагаченням; 3) нагромадженням розсипів у рамках до-
статньо вузького асиметричного грабеноподібного прогину з крутим 
північно-східним бортом, що виник в обстановках розтягнення в 
осьовій частині ЗКС Ашанті і повторює його форму, але до головної 
фази тектонічних деформацій. У палеогеографічному відношенні, 
ймовірно, він являв собою вузьку морську затоку, лагуну, яка часом 
відокремлювалася до протяжного ланцюга витягнутих міжгірних 
озер, подібних до рифтових, з переважаючим зносом матеріалу з пів-
денного-сходу. Його виникнення, розміщення і форма скоріш за все 

обумовлена тією ж шовною розривною структурою, що контролює ро-
зміщення ЗКС Ашанті. Постійна тектонічна активність зони розлому 
обумовлювала кількаразове перевідкладення осадового матеріалу і 
повторне збагачення розсипів золота. Зі зміною умов розтягнення 
умовами стиснення пов'язана головна фаза складчастості, яка охопи-
ла як Бірімійські, так і перекриваючі Тарквайські відклади. Пов'яза-
ний з цим гідротермально-метасоматичний процес привів до форму-
вання неоформ вторинних мінералів, ремобілізації і локального пере-
розподілу золота в межах золотоносного горизонту з утворенням нит-
ковидних прожилків і каверн у новоутворених мінералах. Ці ж проце-
си за умовами більш активних мобілізації і міграції золота призвели 
до формування кварцово-жильних родовищ (Обуасі, Бібіані й ін.), у 
тому числі локалізованих у Тарквайській серії (Даманг). 

На відміну від Витватерсранду Тарквайська серія має протерозой-
ський вік і відносно обмежений час формування (не більше 100 млн 
р.). У структурі золотоносних відкладів характерний віялоподібний, 
радіально-променистий малюнок розташування золоторудних стру-
менів відсутній. Тому утворення Таркви навряд чи можна відносити 
до типово дельтових відкладів. Можливо, саме з цим пов'язані їх по-
рівняно невеликі ресурси, які значно поступаються продуктивності 
басейну Ранда. До інших найважливіших відмінностей відносяться 

присутність гематиту, низький вміст піриту й урану. Серія є типовою 
нижньою моласою кінцевих етапів розвитку палеопротерозойських 
ЗКС, виконує вузькі лінійні прогини в їх межах і разом з ними конт-
ролюється зонами глибинних розломів. Останні мають найважливіше 
металогенічне значення, обумовлюючи розміщення практично всіх 
найбільших ендогенних родовищ кратону. Не виключено, що в їх ме-
жах формувалися не тільки протерозойські, але й не виявлені поки 
що архейські родовища, які й були джерелом палеорозсипної мінера-
лізації Тарквайськой серії. Саме з цими обставинами і пов'язані істо-
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тні масштаби золоторудної мінералізації, яка розроблюється протягом 
100 років. 

Для формування Гуронської надсерії Канади запропоновані різні 
тектонічні моделі: авлакоген, міжкратоний грабен, пасивна окраїна 
кратону провінції Сюперіор, рифт, осадовий басейн у зоні розтягнен-
ня континенту під час його руйнування тощо. Важливо підкреслити 
складний характер складчастості цих відкладів, затягнутих до проце-
су гудзонської орогенії, тобто це по суті справи передорогенні ком-
плекси [137]. 

Цікаво відзначити, що надсерії Гуронська і Сноу-Пасс (Вайомінг) 
містять піритові конгломерати в нижній частині, а гематитові – у 
верхній. Їх формування залежить від ступеня окислення атмосфери, а 

саме від появи в ній вільного кисню в інтервалі 2,6–2,2 млрд р.  
Породи Вітватерсранду від Гуронських відрізняються в першу чер-

гу давнім віком (3,0–2,7 і 2,7–2,2 млрд р. відповідно); зрілістю квар-
цових пісковиків; високим співвідношенням U/Th у рудах і в ураніні-
ті; високим ступенем обкатаності уламків і мінералів; підвищеною ро-
ллю хроміту і меншою монациту серед важких мінералів; підвищеною 
концентрацією Ni і зниженою Co у піриті; великою кількістю органіч-
ної речовини; підвищеним вмістом у рудах арсенопіриту й інших су-
льфоарсенідів і сульфідів. 

Крім вищеописаних, золотоносні кварцові конгломерати знайдені 
також в штаті Карнатака в Південній Індії й кратоні Сінгхбхум біля 
Калькутти, а уранові прояви – у докембрійських конгломератах Пів-
денної Швеції і низах ятулійського розрізу Фінляндії (родовища Ено і 
Колі). 

Так, у кратоні Сінгбхум Індійського щита на метаморфічних ком-
плексах архею залягають протерозойські конгломерати, які переша-
ровуються з кварцитами, філітами і кислими туфами. Вони складені 
погано відсортованою галькою, у цементі присутні магнетит, циркон, 
монацит, фуксит. Конгломерати вміщують підвищені концентрації 
Au, U, Ag, які присутні у вигляді пилуватої вкрапленості в цементі. 
Встановлений палеорозсипний генезис зруденіння. 

На території РФ фрагментарна золотоносність встановлена в полі-
міктових пірит-гематитових конгломератах сегозерської, онезької і 
сусарської серій середнього і верхнього протерозою в Лехтинській, 
Прионезькій, Янгозерській і Панаярвській структурах (прогинах і му-
льдах) Карелії; вендських конгломератах мотської світи Присаяння (де 
відоме Хужирське палеорозсипне родовище золота); девонських – Ру-
дного Алтаю; верхньопалеозойських - Північного Кавказу. У той же 
час у палеопротерозойських конгломератах тепторгинської і патомсь-
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кої серій Патомського нагір'я, а також протерозойських конгломера-
тах Єнісейського кряжу золотоносність не виявлена.  

Подібні формації відомі й в інших регіонах, де з ними пов'язане не 
тільки золоте, але й уранове зруденіння. Вони приурочені до моласої-
дних формацій кінцевих етапів розвитку ЗКП і відповідають початку 
протоплатформного етапу розвитку давніх кратонів. Вікові границі 
цього етапу зміщуються від середнього архею до границі раннього і 
середнього протерозою.    

Разом з тим, часто малопотужні шари конгломератів зустрічаються 
у верхніх частинах розрізів типових архейських ЗКП. Так, у провінції 
Йілгарн Західної Австралії малопотужні базальні конгломерати відомі 
в основі товщі Браун-Лейк, у верхах архейського розрізу ЗКП відомі 

метаосадочні породи Блек-Флег і Курраванг із прошарками конгломе-
ратів. Малопотужні прошарки конгломератів відзначаються в нижній 
частині розрізу товщі Пеналонга, яка складає середню частину розрі-
зу ЗКП Таті в Ботсвані; у верхній частині розрізу ЗКП Йєллоунайф у 
Канаді й ін. Однак від металоносних конгломератів вони відрізняють-
ся поліміктовим складом, поганим сортуванням, ритмічністю будови. 
Уламковий матеріал найчастіше представлений кислими, основними і 
середніми вулканітами, габро й амфіболітами, рідше присутні уламки 
аплітів, кременів, інтрузивних порід, граувак і аргілітів. Практичного 
інтересу такі конгломерати не мають. 

Таким чином, металоносні конгломерати відомі на різних вікових 
рівнях раннього докембрію: неоархейському (надсерія Вітва-
терсранд), неоархейському-палеопротерозойському (Гуронська надсе-
рія), палео- мезопротерозойському (серії Тарквайська, Рорайма, Жа-
кобіна і Сьєрра-да-Каррего, Маунт-Брюс), на інших рівнях докембрію 
і фанерозою.  

Їх формування може бути приурочене до різних геоструктурних 
стадій розвитку: передорогенної (Гуронська надсерія), орогенної (Тар-
квайська) та післяорогенної чи протоплатформної (Вітватерсранд). 
Імовірно, саме ця обставина і є вирішальною для визначення масш-
табів палеорозсипного золотого зруденіння, причому найсприятливі-

шими є післяорогенні умови, які відповідають найбільшій зрілості зе-
мної кори і тривалим епохам її стабільного стану.  

Доведено первинно-осадочну природу (концентрацію у флювіоде-
льтових обстановках осадконакопичення з формуванням потужних 
товщ поліміктових конгломератів і кварцитів з горизонтами кварцо-
вих і олігоміктових золотоносних конгломератів) золотого зруденіння 
найбільших палеорозсипних родовищ світу (Вітватерсранд, Тарква й 
ін.) з частковою ремобілізацією (до 20–25 % рудної речовини) і пере-
відкладенням золота під впливом пізніх гідротермальних процесів, 
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обумовлених різними тектоно-магматичними причинами (складчас-
тість і впровадження інтрузій, активізація та ін.). Разом з тим питан-
ня щодо первинного джерела золота, як правило, залишається неви-
рішеним. Особливо важко уявити собі джерело, що відповідає величе-
зній кількості золота товщі Вітватерсранду, навіть абстрагуючись від 
способу нагромадження. Проблематичні також походження і джерела 
уламкового уранініту, аутигенної і алогенної сірки і піриту. 

Особливості піритових конгломератів архею в порівнянні з гемати-
товими палеорозсипами протерозою і фанерозою пов’язані з еволюці-
єю первинної атмосфери, яка на початкових стадіях була позбавлена 
чи майже позбавлена вільного кисню. Різке підвищення вмісту кисню 
в атмосфері відбулося на границі архею і протерозою, а в інтервалі 

2,2–2,1 Ga парціальний тиск кисню в земній атмосфері збільшився в 
10–15 разів. Це підсилило процеси окислювання й обумовило форму-
вання гематиту замість піриту, бранериту замість уранініту тощо. 

Вікові й літологічні аналоги металоносних конгломератів відомі і в 
ранньому докембрії УЩ. Це дозволяє припускати можливу наявність 
палеорозсипної золоторудної мінералізації, пов'язаної з осадочними і 
вулканогенно-осадочними товщами орогенного і посторогенного (про-
топлатформного) етапів розвитку раннього докембрію УЩ, хоча її ма-
сштаби будуть значно поступались відомим родовищам світу і навряд 
чи сягати промислового рівня.   
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ГЛАВА 6 

СТРУКТУРНА ЕВОЛЮЦІЯ  

ДОКЕМБРІЮ І МЕТАЛОГЕНІЯ ЗОЛОТА 

 
Фактори контролю  

золоторудної мінералізації докембрію 
 
Найважливішими рудоконтролюючими факторами золоторудної 

мінералізації раннього докембрію є структурний, літостратиграфіч-
ний, магматичний і метасоматичний. Рудний контроль здійснюється 
на всіх стадіях рудного процесу і на всіх рівнях його організації. Най-
значнішим структурним елементом контролю мінералізації є докемб-
рійські кратони, складені архейськими і/чи протерозойськими ком-
плексами. Вони визначають локалізацію рудних площ I рангу (рудних 
провінцій), наприклад, Каапвааль, Зімбабвійська, Танзанійська, Захі-
дно-Африканська, Сюперіор, Йілгарн та ін. Найважливішим літостра-
тиграфічним фактором на цьому рівні є границя архею і протерозою. 
Їй звичайно відповідають насуви і палеоструктурні зони (які розріз-
нюються за віком і умовами формування), що забезпечують сприят-
ливі умови для руху високотемпературних глибинних рудних флюїдів 
до земної поверхні (табл. 15).  

Найважливішими регіональними структурними елементами II ран-
гу є зсувові зони тривалого розвитку, які контролюють формування 
лінійних ЗКП і відповідних їм рудно-металогенічних зон, наприклад 
вулканічний і рудний пояс Ашанті в Гані, Барбертон у Південній Аф-
риці, Абітібі в Канаді, Уілуна-Норсман в Австралії тощо.   

Третьому рангу рудних площ відповідають родовища різних мор-
фогенетичних типів. Структурні фактори відіграють провідну роль у 
розміщенні практично всіх типів рудних родовищ: ПС зони розслан-

цювання, субмеридіональні зсувові зони, ПЗ ослаблені зони, підкиди і 
насуви, зони перетину різноспрямованих розривів та ін. Взаємовід-
ношення між рудоутворенням і структурними елементами мають ду-
же складний, комплексний характер і в реальності рудний процес 
протікає за умовами взаємодії різноманітних тектонічних структур 
різних порядків. 
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Четвертому рангу рудних площ відповідають рудні тіла, локалізація 
яких визначається структурними елементами III-IV порядків (гілками 
розломів, осьовими зонами складок та ін.). 

Структурний фактор. Одним з найважливіших факторів контро-
лю ендогенного зруденіння є структурний, проявлений на всіх стадіях 
рудного процесу і на всіх рівнях його організації. Він є визначальним 
також для формування родовищ всіх типів. Глибинні шовні зони кон-
тролюють розміщення рудних поясів і районів, корові розломи – руд-
них вузлів, полів і родовищ, їх гілки і поверхневі розломи – конкрет-
них рудних тіл. При цьому варто мати на увазі, що зона будь-якого 
розлому, особливо глибинного, є складною динамічною системою зі 
сполученням умов стиснення (як правило, несприятливих для форму-

вання рудних тіл) і розтягнення (де рудоносні розчини мають тенден-
цію відкладати свій рудоносний вантаж). Важливе рудоконтролююче 
значення мають й інші структури: складки і поверхні їх перегину, ко-
нтакти інтрузивних і екструзивних тіл, границі порід контрастного 
складу, особливо ті, що  залягають субгоризонтально. 

 
Таблиця 15 

                                        Рудоконтролюючі фактори                           

Рудні пло-
щі 

Структурний Літостратиграфіч-
ний 

Магма-
тичний 

Метасома-
тичний 

I РАНГУ: 
Рудні 
провінції  

Докембрійські 
кратони 

Границя архею і 
протерозою  

  

II РАНГУ:   
Рудні зони 

Головні регіона-
льні зсувові зони  

AR ЗКП 
PR ЗКС 

  

III РАНГУ:   
Родови-
ща:  
1. Жильні   

ПС зони розслан-
цювання  
Субмеридіональні 
зсувові зони  
Зони ПЗ розсувів  
Насуви 

Зони крутопадаючих 
контактів осадових, 
вулканічних, інтру-
зивних порід. Пологі 
контакти порід різ-
ної компетентності  

Пізні   
гранітні  
інтрузії 

Окварцю-
вання 
Серицити-
зація 
Піритизація 

2. Розсіяні      
     

Зони зчленування 
ППС і ПЗ розломів 
Гілчасті зони роз-
сланцювання. 
Підкиди і насуви. 
Субмеридіональні 
зсуви  

Контрастні контакти 
(різної компетентно-
сті чи    
хімічного складу)   

Лам-
профі-
рові 
дайкові    
компле-
кси 

Окварцю-
вання 
Карбонати-
зація 
Сульфідиза-
ція 
Хлоритизація 
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3. 
Стратифо-
рмні  

Конседимента-
ційні розломи   
Зони розсланцю-
вання і дроблення  
Підкиди, підкидо-
насуви і насуви  

Флішова формація  
Чорносланцева фор-
мація 
СЗФ   
Кремениста форма-
ція 

 Турмаліні-
зація 
Окварцю-
вання 
Сульфідиза-
ція 

4.  
Порфірові   

Зони розсланцю-
вання і дроблення 

 Монцо-
нітоїдні 
інтрузії 

Серицити-
зація 
Альбітизація 
Каолінізація 

5. Масивні 
сульфідні 
руди 

Конседимента-
ційні розломи 
Зони розсланцю-
вання і дроблення 

Основні і середні 
лави 

 Хлоритиза-
ція 
Сульфідиза-
ція 

6. Скарнові   Вапняки, доломіти  Скарнування 

5. Палео-
розсипні      

Складчасті струк-
тури 

Моласова формація  Серицити-
зація 

6. Розсипні  Руслові фації алювію   

6. Залишкові     Кори вивітрювання   

IV РАНГУ:   
Рудні тіла 

Гілки розломів  
Дугові розломи  
Структури типу 
«кінського хвоста»   
Осьові зони складок  

Графітові і марган-
цеві рівні 
Горизонти золотов-
місних конгломера-
тів 

Інтрузи-
вні тіла, 
штоки,    
сили, 
дайки 

Локальні   
 зони вто-
ринних  
 змін 

 
Таким чином, найважливішим регіональним фактором контролю 

золотого зруденіння є глибинні розломи (шовні зони) тривалого розви-
тку, з якими пов'язане формування протерозойських ЗКС. Вони за-
безпечують процеси зародження рудоносних флюїдів за рахунок ак-
тивізації глибинних зон земної кори й умови їх транспортування у 
верхні горизонти літосфери, ремобілізацію рудних скупчень і перевід-
кладення рудної речовини на пізніших етапах структурної еволюції 
регіону. У верхніх шарах земної кори такі зони звичайно представлені 
зсувовими структурами тривалого розвитку, які контролюють форму-
вання ЗКС і відповідних рудно-металогенічних зон. Це складні текто-

нічні споруди, де, зазвичай субмеридіональні порушення є структу-
рами стиснення, які забезпечують формування підпорядкованих їм 
структур розтягнення субширотного, північно-західного і північно-
східного напрямків (скиди, підкиди і насуви, тектонічні лінзи та ін.). 
Такі структури розвинені практично на всіх докембрійських крато-
нах, де часто контролюють розміщення золоторудної мінералізації 
[144]. Особливе значення мають зсувові деформації і сполучені з ними 
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структури розтягнення, а також насуви, які часто є структурними па-
стками.   

Найважливішими локальними рудолокалізуючими факторами золо-
торудної мінералізації є: структурні пастки, екрани і бар'єри, що за-
безпечують сприятливі умови для осадження рудоносних розчинів; 
зони розсланцювання і дроблення; структури розтягнення й ослаблені 
зони, формування яких зумовлене динамікою зсувоутворення; зони 
перетину різноспрямованих розривних структур; шар’яжно-насувні 
дислокації і пологі контакти товщ і тіл з контрастними фізико-
механічними властивостями. 

Отже, структурний контроль відіграє ведучу роль у розміщенні зо-
лотого зруденіння Західно-Африканського кратона. Особливо важли-

ве значення мають шовні глибинні субмеридіональні зони тривалого 
розвитку, які у поверхневих частинах земної кори виражаються най-
частіше у вигляді зсувових зон. Щодо тривалості їх розвитку і значної 
довжини свідчить такий факт. Найважливіші рудоносні структури 
Гани, Буркіна Фасо і Нігеру контролюються такою субмеридіональ-
ною зоною (0–200), довжина якої тільки в межах вищезазначеного ре-
гіону досягає 1000 км. Однак, ця структура, імовірно, не обмежується 
західною частиною Леоно-Ліберійського щита, а простягається далі на 
ППС, де відзначається в межах Західного Ахаггару, можливо, вона 
продовжується й далі, до узбережжя Середземного моря, досягаючи 
таким чином довжини понад 3000 км.   

Літостратиграфічний фактор. Важливе значення мають літо-
стратиграфічні фактори, такі як круто- чи пологопадаючі контактові 
зони порід різної компетентності чи хімічного складу, наприклад, між 
вулканогенними й осадочними породами Бірімію чи осадочними й 
інтрузивними породами. Багато родовищ і проявів золота приурочене 
до відносно вузької зони контакту вулканічних поясів і оточуючих па-
леоосадочних басейнів. Наприклад, на контакті поясу Ашанті і басей-
ну Кумасі в Гані розташовані родовища Обуасі, Престеа, Кононго, а 
до контактів поясу Сефюї приурочені родовища Бібіані і Нтоторозо. 
Поблизу контакту інтрузії гранодіоритів і вулканітів пояса Боле-

Навронго в північній Гані розміщується родовище Відінаба і ряд про-
явів золота. Імовірно, літостратиграфічний фактор відіграє ведучу 
роль у локалізації золотої мінералізації прояву Абрабра в південно-
західній Гані: кварцово-жильні рудні тіла цього прояву контролюють-
ся пологопадаючим контактом гранітів і андезибазальтів останця по-
крівлі інтрузії.   

Сприятливе металогенічне значення для осадження золота мають 
особливості хімічного складу осадків: чорносланцеві і карбонатні то-
вщі, а також крем’яні відклади і товщі, збагачені марганцем, які мо-
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жуть виконувати роль хімічного бар'єру під час осадження рудонос-
них розчинів. Як правило, такі осадки одночасно збагачені й сульфі-
дами, найчастіше піритом, іноді – арсенопіритом, піротином та ін. З 
цими товщами пов'язані родовища нових генетичних типів, включа-
ючи розсіяне і стратиформне зруденіння, економічна роль яких 
останнім часом стрімко зростає. У їхньому формуванні літостратиг-
рафічні фактори відіграють ведучу роль: флішова формація – для ло-
калізованих у турбідитах (родовище Луло в Малі), чорносланцева (Са-
міра в Нігері), СЗФ (Васса в Гані) і крем’яна формації – для відповід-
них типів родовищ. Іноді збагачені марганцем осадки складають ви-
довжені смугоподібні структури вздовж контактів вулканічних по-
ясів, наприклад, до такої структури приурочені родовища Обуасі і 

Кононго в південній Гані.        
Літостратиграфічний контроль є головним для локалізації палеороз-

сипних родовищ, приурочених до горизонтів кварцових конгломера-
тів Тарквайської серії (родовища Тарква, Нтронанг у Гані). 

Магматичний фактор. Магматичні фактори мають менше зна-
чення для локалізації докембрійського золотого зруденіння Західної 
Африки, хоча присутність пізніх гранітоїдних інтрузій, лампрофіро-
вих чи інших дайкових комплексів є сприятливим чинником. Визна-
чальну роль ця група факторів відіграє для родовищ порфірового ти-
пу (Інтьєдугу, Сефа Лам та ін.). Як правило, вони пов'язані з сублуж-
ними інтрузіями кінцевих стадій, аналогічних комплексу Бонго. Іноді 
такі родовища розташовані в екзоконтактах інтрузії (родовище Нан-
годі в північній Гані).  

Інша велика група родовищ і проявів золота також розміщується в 
інтрузіях різного складу, однак у даному випадку магматичний фак-
тор не відіграє провідної ролі, інтрузії є лише вміщуючими породами, 
наприклад, родовище Саус-Кемп чи прояв Майл-Файв у південно-
східній Гані, хоча парагенетичний зв'язок між інтрузивним магмати-
змом і золоторудним процесом безумовно існує.   

Метасоматичний фактор. Наявність зон метасоматично змінених 
порід є істотним чинником, що контролює формування рудних родо-

вищ усіх морфогенетичних типів. Найважливішими є процеси оквар-
цювання, серицитизації і сульфідизації, іноді – хлоритизації, карбона-
тизації, турмалінізації. Зони розломів звичайно супроводжуються зо-
нами мілонітизації, брекчіювання і катаклазу. Нарешті, існує взаємо-
зв'язок золотого зруденіння і регіонального метаморфізму зеленослан-
цевої фації.   

Таким чином, золота мінералізація Західно-Африканського кратону 
виникла в результаті проходження глибинних потоків мінералізова-
них флюїдів уздовж найбільших зсувових зон і зон розсланцювання 
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і/чи найважливіших насувних і палеоструктурних зон до земної по-
верхні й осадження їх у сприятливих структурних умовах. Найважли-
вішими з них є зони перетину різноспрямованих тектонічних струк-
тур (північно-східні, північно-північно-східні, північно-західні та ін.), 
зони контактів порід різної компетентності або хімічного складу, зони 
підкидо-насувних деформацій. Уздовж цих зон процеси інтенсивного 
окварцювання, серицитизації, піритизації, хлоритизації, каолінізації, 
турмалінізації впливали на вміщуючі породи і в сполученні з сприят-
ливим літологічним складом (вуглисті сланці, залізисті кварцити, тур-
бідити) і структурами нижчих порядків (тектонічними пастками) за-
безпечували оптимально сприятливі умови для формування золотору-
дних родовищ.  

 
 

Геологічна роль і металогенічне значення  

докембрійських ЗКС 
 
Як видно з наведеної характеристики, у порівнянні з типовими ар-

хейськими ЗКП, палеопротерозойські ЗКС Західно-Африканського 
кратону відрізняються порівняно незначним розвитком коматіїтів, 
значним – лейкогранітів, металогенічними особливостями. Палеопро-
терозойський Ебурнейський етап характеризується широким розвит-
ком вулканічних поясів, розділених палеоосадочними басейнами. 
Останні складені осадовою і вулканогенно-осадовою формаціями, у 
підошві яких у стратотипічному розрізі на р. Біррім залягають основ-
ні вулканіти; у верхах розрізу з'являється флішова формація і карбо-
натні відклади. Вулканічні хребти складені переважно толеїтовими і 
вапняно-лужними серіями, перекритими моласовою формацією. Ви-
діляється три основних типи вулканізму: інтраконтинентальний риф-
товий, задуговий і океанічних плато, обмежено розвинені коматіїтові 
серії (наприклад, Кіньєро і Ніандо в Гвінеї). Заключний вапняно-
лужний вулканізм (2,09–2,06 млрд р.) пов'язується з діяльністю транс-

курантних розломів і субдукційними процесами.     
Структури Західно-Африканського кратону продовжуються до Гві-

анського щита, де розвинуті палеопротерозойські аналоги осадочно-
вулканогенних формацій Бірімійської серії – серія Парамака й ін., а 
також моласоїди Рорайма, які зіставляються з Тарквайською серією. 
Порівняні і металогенія цих двох регіонів, зокрема, з вулканогенними 
утвореннями формації Парамака, як і на Західно-Африканському 
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кратоні, пов'язані стратиформне родовище марганцю Дорлін, жильні 
родовища золота Ель-Калао й Омаї, палеорозсипне Тортю. 

Подібні також кратони Конго в Африці і Сан-Франциско в Півден-
ній Америці, хоча їх і розділяють неопротерозойські Панафриканські 
мобільні пояси. Так, для палеопротерозою обох кратонів характерна 
марганцева (Моанда в Габоні), золоторудна (Етеке в Габоні, Фазенде-
Бразильєру) і уранова (Окло в Габоні) мінералізація. 

Це свідчить про широкий розвиток вже в ранньому докембрії, 
принаймні починаючи з раннього протерозою, процесів акреційної 
тектоніки, обумовленої взаємодією літосферних плит. У результаті за 
рахунок субдукційно-колізійного процесу, який особливо інтенсивно 
проявився в ранньому протерозої, здійснюється розростання архей-

ських мікроплит, формування рифтових басейнів і вулканічних дуг, 
за складом і будовою подібних до сучасних структур активних конти-
нентальних окраїн. Аналіз геологічної літератури свідчить про те, що 
цей процес не є винятковою прерогативою Західної Африки, але та-
кож реалізується і на Канадському, Сан-Франциско, Західно-
Австралійському, Індійському, Балтійському щитах. Більш того, на 
Канадському щиті нещодавно виявлені офіолітові асоціації докемб-
рію, що дозволяє розглядати його історію розвитку з позицій плейтте-
ктоніки. Розтягання консолідованої земної кори (рифтінг) вважається 
провідним процесом і при формуванні архейських ЗКС УЩ [16].    

Таким чином, ЗКС, як найважливіші металогенічні структури до-
кембрію, не обмежені у своєму поширенні лише архейським часом, 
але розвинуті також у протерозої Західної Африки (Ашанті, Сефюі, 
Боле-Навронго, Сірба й ін.); Танзанії (Убендійський); Анголи (Кунене-
Кібала, Луфіко-Кабінда); Гвіани (Барама, Мазаруні, Парамаїка, Розе-
бель); Бразилії (Ріо-Алегро, Джауру, Арапутанга, Кабакаль); південної 
частини Канадського щита (Флін-Флон та ін.); Кольського півострова 
(Печенго-Імандра-Варгузький), можливо й УЩ (Кіровоградський, За-
хідно-Інгулецький, Криворізько-Кременчуцький). З багатьма з них 
пов'язана золоторудна й інша мінералізація, яка не відрізняється від 
типової для архейських структур. Їм властиві також такі характерні 

ознаки архейських ЗКП, як помірна лінійність, приуроченість до гра-
беноподібних рифтоподібних структур, які контролюються зонами 
глибинних розломів, широкий розвиток вулканітів основного й ульт-
раосновного складу, у тому числі коматіїтів, близький ряд літофацій 
осадових басейнів, широкий розвиток СЗФ і чорносланцевої форма-
ції, близький ступінь регіонального метаморфізму зеленосланцевої, 
рідко амфіболітової фації, ідентична металогенія. Разом з тим вони 
мають і ряд рис відмінності (характер розрізу, велика роль осадових 
формацій, порівняльна рідкість коматіїтів, яскравіше виражена лі-
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нійність, широкий розвиток аркозів, присутність бімодальних вулка-
нічних асоціацій та ін.). Це обумовлює як би проміжне положення 
протерозойських поясів між типовими архейськими ЗКП і фанеро-
зойськими орогенними поясами. Наявність таких ознак подібності 
різновікових і різнотипних структур дозволяє говорити про їх форму-
вання в подібних геодинамічних умовах літосфери, що еволюціонує. 
При цьому важливу роль відіграють особливості і латеральна неодно-
рідність теплових режимів у мантії, що змінювалися в часі і безпосе-
редньо впливали на металогенію структур, які утворювалися [88]. Ін-
акше кажучи ми можемо віднести ЗКС протерозою до проторифто-
генних і протоорогенних структур докембрію, які  в значній мірі є 
прототипами фанерозойських складчастих поясів, острівних дуг і за-

дугових басейнів – характерних елементів сучасних субдукційних зон. 
Універсальність механізму формування цих різновікових структур де-
якими дослідниками пояснюється з позицій плюмтектоніки [83]. 

Двійчасте положення ЗКС протерозою чітко виявляється й у їх ме-
талогенічних особливостях. З однієї сторони вони, як і архейські ЗКП, 
є концентраторами унікальних родовищ золота, урану, заліза, Cu-Ni 
руд; з іншої – з'являються родовища стратиформних мідно-
колчеданних руд, поліметалічних (зі сріблом) руд та інших кольорових 
металів, широко розвинені у фанерозої. У будь-якому випадку наси-
ченість цих структур корисними копалинами визначає важливість і 
актуальність їх вивчення. 

Для ЗКП характерна циклічність розвитку, відмирання і регенера-
ція на новому етапі, що відзначалося, зокрема, для ЗКП Уілуна-
Норсман у Західній Австралії й ін. Можливо, виникнення протерозой-
ських ЗКС є результатом циклічності регіонального масштабу. Більш 
того, є свідчення ремобілізації і перевідкладення рудної речовини, зо-
крема, золота архейських родовищ на палеопротерозойському етапі 
(Зімбабве, ПАР, Канада й ін.). Цей же механізм є ймовірним і для За-
хідної Африки. Разом з тим, вікові границі циклів у різних регіонах 
можуть бути асинхронними, зміщатися і ковзати у розрізі. Так, на 
прикладі моласоїдних серій Вітватерсранд, Тарква, Гуронської, Ро-

райама, Жакобіна, Наллагейн можна чітко бачити ковзання вікових 
границь протоплатформного етапу в різних регіонах. Проте, спрямо-
ваність розвитку й однотипність еволюції докембрійських структур 
очевидна, що дозволяє корелювати ці процеси на різних континентах 
і проводити на цій основі прогнозну оцінку тих чи інших регіонів.  
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Золоторудні металогенічні епохи раннього докембрію 
 

З раннім докембрієм пов'язані інтенсивні процеси золоторудної мі-
нералізації, загальний потенціал якої може бути оцінений у 100 тис. т 
золота. Однак, розподіл родовищ відрізняється значною неоднорідні-
стю як у просторі, так і в часі, що обумовлено природно-історичними 
процесами формування земної кори та її окремих регіонів. Питання-
ми періодичності золоторудного процесу займалися багато дослідни-
ків, зокрема Т.В.Білібіна з співавторами [4], О.І.Тугаринов і 
Г.В.Войткевич [81], В.І.Казанський [29], Є.М.Некрасов [62], С.Д.Шер 
[93, 94] та ін. Однак, особливості часового розподілу родовищ часто 
розглядалися у відриві від сучасних геотектонічних концепцій, зок-

рема, тектоніки плит і плюмової тектоніки, використовувалися заста-
рілі геохронологічні датування. Тим часом, ці питання мають важливе 
теоретичне і практичне значення, від їхнього рішення багато в чому 
залежить напрямок регіональних прогнозно-оціночних і пошукових 
робіт на золото, у тому числі й в Україні. Цим обумовлена їхня актуаль-
ність. 

У докембрійському розвитку найважливіших кристалічних щитів 
світу виділяється ряд глобальних металогенічних епох з характерними 
геотектонічними умовами формування, структурними особливостями 
і рудними формаціями, серед яких палеопротерозойська епоха відіг-
рає важливу роль. Особливості структурно-формаційних комплексів і 
металогенії цих епох відображають особливості розвитку літосфери 
Землі на ранніх стадіях її існування. Разом з тим, у зв'язку з віковим 
ковзанням границь найважливіших тектонічних етапів, границі ме-
талогенічних епох на різних кратонах і навіть у різних регіонах одно-
го кратону можуть змінюватися в досить широких межах, коли епохи 
часто проявлені лише у вигляді обмежених у часі епізодів рудоутво-
рення. Саме тому для характеристики металогенічних епох викорис-
тані загальноприйняті границі найважливіших планетарних страто-
нів (табл. 16). У межах кратонів епохи звичайно проявлені у вигляді 
короткочасних епізодів, часто не синхронізованих між собою.  На ос-

нові як власних матеріалів автора, який довгий час займається мета-
логенією золота раннього докембрію, так і аналізу численної літерату-
ри по різним регіонам світу була проведена оцінка золоторудного по-
тенціалу різних докембрійських кратонів і виділені головні золоторуд-
ні епохи раннього докембрію, які у межах окремих кратонів зазвичай 
проявлені у вигляді відносно короткочасних епізодів чи етапів, часто 
не синхронізованих між собою: мезо- і неоархейська і палеопротеро-
зойська [59].    
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У палеоархейську епоху (понад 3,2 млрд р.) формуються ядра до-
кембрійських щитів, складені  переважно граніто-гнейсовими ком-
плексами, такими, як граніто-гнейси Гелемата (3,54–3,53 млрд р.), 
Мен (3,3 млрд р.), Німба (3,4–3,3 млрд р.) Західно-Африканського 
кратону; комплексів Луані і Канда-Канда (3,5–3,3 млрд р.) масиву Ан-
гола-Касаї; комплексу Бому (3,7–3,4 млрд р.) Заїрського масиву; гней-
си Токве (3,5 млрд р.) Зімбабвійського кратону; гнейси Сенд-Рівер 
кратону Каапвааль; грануліто-гнейсові комплекси Рупунуні, Іматака, 
Іль-де-Кайєна Гвіанського щита (3,7–3,2 млрд р.); надсерії Ріо-дас-
Велхас (понад 3,3 млрд р.) кратону Сан-Франциско; гнейси Уоррова-
гайн і Нарієр (3,65–3,3 млрд р.) Західно-Австралійського щита, гнейси 
Амітсок Гренландського щита та ін.  

На ряді кратонів починається розвиток найдавніших ЗКП, таких, 
як Ісуа в Гренландії (3,7–3,8 млрд р.); Барбертон і Мурчисон у Півден-
ній Африці, які складені надсерією Свазіленд (3,6–3,2 млрд р.); Шам-
ва-Хараре, Мутаре та ін. у Зімбабве, складених Себаквайською серією 
(3,5 млрд р.); ЗКП блоку Пілбара в Західній Австралії, складені серією 
Уорравуна (3,47–3,32 млрд р.) й ін. Великих родовищ корисних копа-
лин, пов'язаних з цією епохою, не відомо.  

На УЩ у ранньому археї формуються грануліто-гнейсові асоціації 
аульської (3,8–3,4 млрд р.) і західно-приазовської серій, пов'язані з 
ними тоналіт-трондьємітові інтрузії новопавлівського комплексу 
(більш 3,65 млрд р.) з невеликими проявами заліза.  

Мезоархейська (3,2–2,9 млрд р.) золота мінералізація в першу чер-
гу пов'язана із ЗКП кратону Каапвааль (Барбертон, Мурчисон, Сатер-
ленд), де в цей час формуються родовища золота кварцовожильного, 
розсіяного і стратиформного типу (Шеба, Нью-Консорт, Фаревью, Аг-
нес, Барбрук). Їх загальний золоторудний потенціал оцінюється в 5 
тис. т золота, однак, сюди ж, мабуть, треба включати також перевід-
кладене в неоархеї палеорозсипне золото Вітватерсранду, сумарна кі-
лькість якого сягає 70 тис. т. До цього ж часу (3,2–2,9 млрд р.) приу-
рочене формування аналогічних за походженням родовищ золота 
(Сергіївське, Балка Золота, Балка Широка) УЩ, також пов'язаних з 

розвитком мезоархейських ЗКС (Верхівцевська, Сурська, Конкська, 
Сорокинська), потенціал яких, ймовірно, може досягати 1 тис. т. Та-
ким чином, загальний золоторудний потенціал мезоархею оцінюється 
не менш ніж у 76 тис. т. В інших регіонах великих родовищ золота 
цієї епохи невідомо, хоча ЗКП формуються і на інших докембрійських 
кратонах: серії Локо (2,96 млрд р.) і Сула (2,9–2,8 млрд р.) Західної 
Африки; Ніанзійська система (3,1–3,2 млрд р.) Танзанійського щита; 
серія Кулгарді (2,9 млрд р.) блоку Пілбара; Саргурська (понад 2,9 
Млрд р.) - Індійського щита, кольська – Балтійського й ін. У ряді ЗКП 
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Заїрського масиву (Матунда, Мото, Кіло) відомі невеликі прояви золотої 
мінералізації (3,1-3,2 млрд р.).  

В неоархейську епоху (2,8-2,5 млрд р.) сформувалися численні 
кварцовожильні, розсіяні і стратиформні золоторудні родовища, пов'-
язані із ЗКП різних кратонів світу.  

На Канадському щиті формуються серії ЗКП (Абітібі, Ківатін, Йє-
ллоунайф), з якими пов'язані родовища золота (Поркіпейн, Керкленд-
Лейк, Керр-Едісон, Малартін, Ламак, Джіант-Йєллоунайф, Діскавері 
та ін.), колчеданні поклади сульфідних руд (Норанда, Кідд-Крик, 
Хорн, Іст-Суліван, Матагамі-Лейк й ін.); залізорудні формації (Міші-
пікотен, Мус-Маунтін, Стіп-Рок). Починається нагромадження Гурон-
ської серії (2,7–2,2 млрд р.), з якою пов'язані найбільші поклади ура-

нових руд (Елліот-Лейк). До границі архею і протерозою приурочене 

вкорінення інтрузивного комплексу Стілуотер (2,450,21 млрд р.) з 
мідно-нікелевою (і супутньою Cr-Co) мінералізацією.  

ЗКП (Уілуна-Норсман), складені породами серії Калгурлі (2,75–2,6 
млрд р.), формуються на кратоні Йілгарн в Австралії, де з ними пов'я-
зані родовища золота Калгурлі, Кулгарді, Норсман, Уілуна, Гвалія, Йіл-
гарн та ін., час формування яких 2,64–2,63 млрд р., а золоторудний 
потенціал – 3 тис. т [65]. У той же час на сусідньому кратоні Пілбара, 
активному в мезоархейську епоху, йде нагромадження протоплатфо-
рмних відкладів серії Фортескю (2,7–2,64 млрд р.).  

Родовища золота (Ренко, Кейм-Мотор, Глоб-Фенікс, Дальній, Резен-
де, Голден-Валлі та ін.) виникають у зв'язку з формуванням ЗКП Зім-
бабвійського кратону (Шамва-Хараре, Мутаре, Мвума, Масвинго, 
Мберенгва й ін.), що складені Булавайською (2,9–2,7 млрд р.) і Шам-
вайською (2,7–2,5 млрд р.) серіями. Архейський магматизм закінчив-
ся вкоріненням Великої Дайки (2,53 млрд р.). Золоторудний потенціал 
кратону оцінюється в 2 тис. т золота. У цей же час на сусідньому кра-
тоні Каапвааль панують протоплатформні умови, йде нагромадження 
палеорозсипного золота Вітватерсранду, джерелом якого, мабуть, були 
палео-мезоархейські ендогенні родовища ЗКП кратона Каапвааль.  

Із ЗКП Танзанійського щита (Мігори, Мванза, Музома, Гейта, Каха-
ма) пов'язані родовища золота Макалдер, Бухемба, Кіабакаре, Гейта-
Майн (1 тис. т золота). Серія ЗКП, складених зеленокам’яними фор-
маціями групи Бабабудан (2,8–2,55 млрд р.) формується на Індійсь-
кому щиті (Дарварський, Серинганатанський, Саргурський). З ними 
пов'язані родовища Колар, Хатті, Рамагірі (2 тис. т золота).   

Серія ЗКП формується і на Індійському щиті (Дарварський, Серін-
ганатамський, Саргурський), що складені зеленокам’яними формаці-
ями групи Бабабудан (2,8–2,55 млрд р.). З ними пов'язані золоторудні 
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родовища (Колар, Хатті, Рамагірі), залізисті кварцити (Кудремукх, 
Маюрбхандж, Дург).  

На УЩ у палеоархеї відбувається формування метаосадочних і вул-
каногенно-осадочних порід росинсько-тікицької і бузької серій, теп-
лівської товщі, центральноприазовської серії, ендербитів токмаксько-
го комплексу, а також основних і ультраосновних порід, з якими по-
в'язані прояви хромітів і платиноїдів. Виникають родовища заліза 
(Білозерське), прояви Cr, Ni і Mo, родовища графіту.  

На інших щитах ця епоха відповідає Біломорському (Балтійський 
щит), Ліберійському (Західно-Африканський) і Гуріанському (Гвіансь-
кий) етапам, для яких характерні активні тектоно-магматичні проце-
си, однак великих родовищ золота не відомо, за винятком, можливо, 

Бразильського щита, де вік мінералізації родовищ Морру-Велью, Ра-
козас, Пасажем та ін. (до 500 т золота) є дискусійним. 

Золоторудний потенціал неоархейської епохи оцінюється у 17 тис. 
т золота, що в 4,5 рази менше потенціалу мезоархея, враховуючи пе-
ревідкладений характер мінералізації Вітватерсранду.   

Активні процеси золоторудної мінералізації пов'язані і з палеоп-

ротерозойською епохою (2,2–1,9 млрд р.). Виникають родовища 
трьох найважливіших типів: 1) пов'язані із ЗКС кратонів Західно-
Африканського (Обуасі, Бібіані, Кононго, Луло, Саміра), Танзанійсько-
го (Мпанда, Лупа), Гвіанського (Омаї, Сент-Пьєр, Ель-Калао, Дорлін), 
Сан-Франциско (Фазенда-Бразильєру), Канадського (Флін-Флон, Віс-
консін, Ля-Ронж); 2) приурочені до моласоїдів Тарквайської серії За-
хідної Африки, Рорайма – Гвіанського щита, Жакобіна і Моеда – кра-
тону Сан-Франциску; 3) обумовлені процесами активізації, гранітоїд-
ного магматизму (Майське, Клинцівське, Юріївське на УЩ), або ремо-
білізацією золота архейських родовищ і його перевідкладенням (Кім-
берлі Зімбабвійського кратону, прояви золота масиву Шайю Атланти-
чного кратону).         

Особливо інтенсивно процеси золоторудної мінералізації проявили-
ся на Африканській і Південно-Американській платформах, де ця 
епоха відповідає Ебурнейському (Західна Африка) і Трансамазонсь-

кому (Гвіанський і Бразильський щити) етапам (2,2–1,9 млрд р.), під 
час яких виникає низка ЗКС (Ашанті, Сефюі, Боле-Навронго, Сірба й 
ін. у Західній Африці; Барама, Мазаруні, Розебель та ін. на Гвіансь-
кому щиті; Ріо-Алегро, Джауру, Арапутанга, Кабакаль на Бразильсь-
кому)  і пов'язаних з ними родовищ золота (Обуасі, Бібіані, Луло та ін. 
у Західній Африці; Ель-Калао, Омаі, Сент-Пьер, Дорлін на Гвіансько-
му щиті). Йде нагромадження золотоносної моласоїдної серії Тарква в 
Західній Африці й аналогічних серій Рорайма на Гвіанському і Жако-
біна на Бразильському щитах. Подібну будову палеопротерозой має і 
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на кратоні Сан-Франциско, де також проявлена Трансамазонська 
орогенія, представлена низкою ЗКС (Аракуаї, Рибейра) і пов'язаних з 
ними родовищами золота (Фазенда-Бразильєру), йде нагромадження 
золотоносної моласи – серії Моеда. Золоторудний потенціал палеопро-
терозою Західно-Африканського кратону може бути оцінений у 3 тис. 
т золота, а Гвіанського, Бразильського і Сан-Франциско – 1 тис. т. 

Фрагменти ЗКС відомі на Танзанійському щиті (Убендійський по-
яс), де з ними пов'язані родовища золота Мпанда і Лупа, на масиві 
Ангола-Касаї (пояса Кунене-Кібала і Луфіко-Кабінда). Золоторудний 
потенціал палеопротерозою цих щитів досягає 500 т золота. У Півден-
ній Африці продовжується нагромадження протоплатформних мола-
соїдних серій (Вентерсдорп, Трансвааль) із фрагментарною золотою 

мінералізацією. На Зімбабвійському кратоні активних геотектонічних 
процесів не відзначається, але відбувається ремобілізація і перевід-
кладення золота родовища Кімберлі (1,93 млрд р.). 

У Південній Африці продовжується нагромадження протоплатфо-
рмних моласоїдних серій (Вентерсдорп, Трансвааль) з фрагментарною 
золотою мінералізацією, відбувається вкорінення Бушвельдського 
комплексу з унікальними родовищами платиноїдів, хромових, залізо-
титан-ванадієвих і сульфідних мідно-нікелевих руд. У сусідньому Зім-
бабвійському кратоні активних геотектонічних процесів не відзнача-
ється, однак відбувається ремобілізація і перевідкладення золотих руд 
родовища Кімберлі (1,93 млрд р.). 

На Канадському щиті продовжується нагромадження конгломера-
тів Гуронської серії, відомі фрагменти ЗКС, з якими в Манітобі пов'-
язані масивні цинково-мідні (із золотом) руди родовища Флін-Флон, 
золоторудна мінералізація рудних районів Ля-Ронж і Мельядин. У 
провінції Блек-Хіллз із протерозойськими сланцями пов'язана розсія-
на золота мінералізація (Хоумстейк). Імовірно, золоторудний потенці-
ал палеопротерозою Канадського щита перевищує 1 тис. т золота.  

В Австралії родовища золота пов'язані з палеопротерозойськими 
геосинклінальними поясами (Хаммерслі, Кімберлі): Теннан-Крик, Но-
блес-Ноб, Джуно, Космополітен, Ентерпрайз, вік мінералізації яких 

оцінюється в 1,8 млрд р., а загальний потенціал – у 700 т золота.       
На УЩ палеопротерозойська золоторудна мінералізація пов'язана з 

процесами активізації, особливо в інтервалі 2,1–1,9 млрд р. (родови-
ща Майське, Клинцівське, Юріївське, Сурозьке та ін.). Їхній золотору-
дний потенціал, імовірно, наближається до 1 тис. т золота.   

На Балтійському щиті родовищ золота цієї епохи поки невідомо, хоча 
проявлені інтенсивні процеси вулканізму Імандра-Варгузької ЗКС, де 
накопичуються осадочно-вулканогенні товщі печенегської серії (2,8–2,1 
млрд р.) з розшарованими габро-норит-перидотитовими інтрузіями.  
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Загальний золоторудний потенціал палеопротерозойської епохи на-
ближається до 7 тис. т золота, що удвічі нижче потенціалу неоархей-
ської епохи й у багато разів нижче – мезоархейської.  

Мезопротерозойська епоха (менше 1,6 млрд р.) відповідає плат-
формній стадії розвитку усіх без винятку давніх щитів, з переважни-
ми процесами денудації, або нагромадженню потужних платформних 
відкладів (надсерія Сан-Франциско однойменного кратону, серія 
Бейнджамолл Західної Австралії та ін.). На ряді кратонів йдуть інтен-
сивні процеси активізації з формуванням мобільних поясів (напри-
клад, Рокуел-Гренвільський, Дагомейський, Дамарський, Східно-
Африканський та ін.) та впровадженням сублужних і гранітових ком-
плексів з рідкіснометальною й іншою мінералізацією. 

Таким чином, ранньодокембрійська золоторудна мінералізація на 
різних щитах і кратонах найінтенсивніше проявлена протягом трьох 
металогенічних епох: мезо-, неоархейської і палеопротерозойської.  

Мезоархейська золота мінералізація пов'язана з ЗКП кратону Каап-
вааль (Барбертон, Мурчисон, Сатерленд), де 3,2–2,9 млрд р. тому  фо-
рмуються родовища золота різного генетичного типу (Шеба, Нью-
Консорт, Фаревью, Агнес, Барбрук й ін.). До цього ж часу (3,2–2,9 
млрд р.) приурочене формування аналогічних за походженням родо-
вищ золота УЩ (Сергіївське, Балка Золота, Балка Широка).  

З неоархейською епохою (2,7–2,6 млрд р.) пов'язане формування 
золоторудних родовищ ЗКП Зімбабвійського кратону (Кейм-Мотор, 
Глоб-Фенікс, Дальній, Резенде, Голден-Валлі та ін.), Танзанійського 
кратону (Макалдер, Бухемба, Кіабакарі, Гейта-Майн й ін.), Канадсь-
кого щита (Кер-Еддісон, Холлінгер, Кіркленд-Лейк, Хемло, Хорн й ін.), 
блоку Йілгарн (Калгурлі, Кулгарді та ін.), Індійського щита (Колар, Ра-
магірі, Хатті). У той же час у межах кратону Каапвааль накопичуєть-
ся золотоносна моласа серії Вітватерсранд – головне світове джерело 
промислового золота.  

Не менш активні процеси золоторудної мінералізації (які особливо 
проявилися у віковому інтервалі 2,2–1,9 млрд р.), пов'язані і з палеоп-
ротерозойською епохою. Тут виникають родовища трьох найважли-

віших генетичних типів. Перший пов'язаний з ЗКС Західно-
Африканського кратону (родовища Обуасі, Бібіані, Кононго, Лулу, 
Саміра й ін.), Танзанійського кратону (Мпанда, Лупа), Гвіанського 
(Омаї, Сент-Пьєр, Ель-Калао, Дорлін) щита, Бразильського щита 
(Морру-Велью, Ракозас, Пасажем), кратону Сан-Франциско (Фазенда-
Бразильєру), фрагментами ЗКС Канадського щита (Флін-Флон, Віс-
консін, Ля-Ронж). Другий пов’язаний з моласоїдними утвореннями 
Тарквайської серії Західної Африки, серії Рорайма Гвіанського щита, 
Жакобіна і Моеда – кратону Сан-Франциску. Прояви палеорозсипної 
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золоторудної мінералізації, хоча й меншого масштабу, відомі і на Ка-
надському щиті в конгломератах Гуронської серії, а також у конгло-
мератах серії Маунт-Брюс Західної Австралії. Третій тип золоторудної 
мінералізації обумовлений активізаційними процесами, пов'язаний 
або з гранітоїдним магматизмом (Український щит, родовища Майсь-
ке, Клинцівське, Юріївське), або з ремобілізацією золота архейських 
родовищ і його перевідкладенням, що спостерігалося на родовищі Кі-
мберлі Зімбабвійського кратону, проявах золота масиву Шайю Атлан-
тичного кратону. Неодноразово описана багатостадійна, поліетапна 
природа золотих родовищ Західної Африки, Канадського та Гвіансь-
кого щита. Є такі дані і щодо родовищ золота УЩ [6, 86 та ін.].   

З інших рудних формацій раннього докембрію слід зазначити про-

мислові концентрації заліза в залізистих кварцитах всіх епох, хоча 
найбільшої інтенсивності вони сягають у палеопротерозойську, з якою 
пов'язане нагромадження залізистих кварцитів Криворізького рудно-
го басейну, ітабіритів Бразилії (Мінас-Жейрас, Морру-ду-Урукун, 
Сьєрра-ду-Каражас, Сан-Ісідро й ін.), джеспілітів басейну Хаммерслі 
Західно-Австралійського щита, залізорудних родовищ провінції оз. 
Верхнього в Канаді (Мак-Ліз-Лейк, Хайленд-Валлі й ін.). Уранова мі-
нералізація протоплатформних моласоїдних серій починає формува-
тися в пізньому археї: серія Вітватерсранд Південної Африки (3,0–2,7 
млрд р.) і серія Елліот-Лейк (2,7 млрд р.) Канади, і продовжується в 
ранньому протерозої: стратиформні поклади настуранових руд у сла-
нцях Австралії, ураноносні конгломерати Жакобіна в Бразилії, кон-
гломерати скелюватської світи (2,3–2,1 млрд р.) криворізької серії на 
УЩ (Миколо-Козельське родовище). Велику промислову цінність яв-
ляють палеопротерозойські гідротермальні штокверкові родовища 
Бразилії (Ітатая, Лагол-Реал), Дамарського складчастого пояса Намібії 
(рудний район Россінг), ураноносні калієві і натрієві метасоматити 
(2,0–1,8 млрд р.) УЩ (Лозоватське, Південне, Калинівське, Жовторіче-
нське, Першотравневе й ін. родовища). Слід також зазначити плати-
ноносні інтрузії Великої Дайки Зімбабве (2,5 млрд р.); Бушвельдський 
комплекс (2054 млн р.) Південної Африки з унікальними родовищами 

платини, хрому, титана, ванадію, міді і нікелю; хром-кобальтові руди 
комплексу Стіллуотер (2,45 млрд р.) і мідно-нікелеві комплексу Седбе-
рі Канадського щита; ультраосновні інтрузії Мончегорської серії (2,45–
2,49 млрд р.) і вулканіти печенгської серії (2,3–1,8 млрд р.) Кольського 
півострова; рідкіснометальні родовища, пов'язані з гранофірами Вре-
дефорт (2,0 млрд р.) Південної Африки і лужних комплексів Українсь-
кого щита (2,8–2,7 і 1,8 млрд р.).   



 

 205 

Геотектонічні аспекти стадійності золоторудного  

процесу раннього докембрію 
 

Загальний золоторудний потенціал мезоархейської епохи, враховую-
чи перевідкладений характер золота Вітватерсранду,  може бути оці-
нений в 76 тис. т золота, неоархейської епохи – в 17 тис. т золота, а па-
леопротерозойської –  в 7 тис. т золота [53]. Таким чином, золоторудна 
мінералізація раннього докембрію має імпульсний характер (рис. 38), 
приурочена до відносно коротких проміжків часу в інтервалах 3,2–2,9; 
2,7–2,6 і 2,2–1,9 млрд р. Імовірно, це пов'язано з глобальними процеса-
ми розвитку літосфери і Землі в цілому як космічного тіла і першопри-

чину циклічності золоторудного процесу варто шукати в геодинаміч-
них особливостях розвитку нашої планети. 

Формування структур земної кори, починаючи з еоархею (близько 
3,9 млрд р.) відбувається за умовами тісної взаємодії процесів плюм- і 
плейттектоніки, що передбачає одночасне існування в надрах Землі 
двох незалежних процесів: конвективного кругообігу тепла й адвек-
тивного тепломасопереносу [64, 88, 122, 124]. З часом відбувається 
послаблення турбулентності, конвективні потоки мантійної речовини 
перетворюються на упорядковану форму з висхідними і низхідними 
колонами розігрітої і охолодженої речовини. Відносно холодні пласти-
ни занурюються спочатку до границі верхньої та нижньої мантії (670 
км), а пізніше – до границі мантії та ядра. Завдяки їх взаємодії вини-
кають компенсаційні висхідні течії, які породжують у мантії гарячий 
плюм, що рухається догори, до границі з верхньою мантією та її гра-
ниці з земною корою. Вони є головними чинниками активних проце-
сів (тектонічних, магматичних, рудоутворюючих) в земній корі. 

Неважко помітити, що імпульси золоторудної мінералізації збіга-
ються з періодами максимальної тектонічної і магматичної активнос-
ті, бурхливого росту структур сіалічного шару земної кори, форму-
вання ГЗО у палео-мезоархеї (Каапвааль, Пілбара, УЩ), неоархеї (Ка-
надський, Зімбабвійський, Йілгарн, Індійський та ін. щити) і палеоп-

ротерозої (Західно-Африканський, Гвінейський та ін.). Причиною та-
кої активності, імовірно, варто вважати періодичні підйоми мантій-
них плюмів, що здійснювалися в умовах тісної взаємодії процесів 
плюм- і плейттектоніки під впливом конвективного кругообігу тепла й 
адвективного тепломасопереносу речовини мантії. Одночасно це були 
періоди закономірної зміни геодинамічних режимів: плюмтектонічно-
го в палео-мезоархеї перехідним режимом початкової фази тектоніки 
плит неоархею і плейттектонічним палеопротерозою. 
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Рис. 38. Золоторудний потенціал докембрію  

(продуктивність золоторудних епох, тис. т золота) 

 
Ці процеси супроводжувалися зміною характеру основних активних 

структур – ЗКП, що відігравали провідну роль у золоторудному процесі. З 
ними також пов'язане і поступальне зниження інтенсивності золоторуд-
ної мінералізації протягом раннього докембрію: найбільш сприятливі об-
становки для золоторудного процесу існували в палео-мезоархеї, в умовах 
незрілого сіалічного шару, переваги хаотичних конвективних потоків не-
деплетованої мантії, широкого розвитку ЗКС мафічного типу. Пізніше ві-
дбувається поступальне розростання сіалічного шару, перетворення кон-
вективних мантійних потоків у більш упорядковану форму з висхідними і 
низхідними колонами розігрітої й охолодженої речовини відповідно, роз-
виваються ЗКП перехідного і сіалічного типів, що обумовлює зниження 
інтенсивності золоторудних імпульсів. 

У ранньодокембрійських граніт-зеленокам’яних областях форму-
вання золоторудних родовищ було багатостадійним процесом, що 
пов’язане з багатостадійністю процесів тектогенезу, магматизму та  

метаморфізму, які супроводжувалися неодноразовим відкладенням та 
перерозподілом рудної речовини. Ці інтервали відповідають імпуль-
сам золоторудної мінералізації. Таким чином, процес власне відкла-
дення рудної речовини є лише короткочасним епізодом тривалих 
процесів підготовки формування родовища, які можуть відбуватися 
не тільки в земній корі, але й у мантії, на тлі зміни геодинамічних об-
становок [73]. У цьому випадку імпульсна циклічність рудного проце-
су може бути співвіднесена з циклами Уілсона. 
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Подібна циклічність, починаючи з неоархею, встановлена і для ву-
лканогенних колчеданних родовищ, у розподілі яких відзначається 
два виразних максимуми – 2,8–2,7 і 2,0–1,9 млрд р. [25]. Циклічність 
колчеданного рудоутворення також підпорядкована циклічності тек-
тонічного розвитку планети, насамперед процесам виникнення і 
пульсаційного розростання континентів. 

Таким чином, імпульсний характер золоторудної мінералізації ран-
нього докембрію пов'язаний з періодичністю підйому мантійних плю-
мів, закономірною зміною геодинамічних режимів від плюм- до плей-
ттектонічних і етапністю структурної перебудови земної кори, що 
проявляється приблизно синхронно на всій планеті (хоча й у різних 
регіонах). Це обумовлює можливість застосування виявлених глобаль-

них закономірностей розвитку золоторудного процесу для прогнозної 
оцінки конкретних регіонів і визначення напрямку подальших пошу-
кових робіт на золото. Зокрема, з погляду викладеної концепції, мож-
на прогнозувати наявність великих родовищ золота в ЗКС плюмтек-
тонічного типу палео-мезоархею Алданського, Балтійського, Україн-
ського, Західно-Африканського щитів. Раніше вважалося, що най-
продуктивнішою у відношенні золотої мінералізації є неоархейська 
епоха [72, 129]. Цей механізм не обмежувався раннім докембрієм, має 
універсальний характер, тому висновки щодо циклічності золоторуд-
ного процесу можуть бути застосовані для всієї історії Землі і практи-
чно для будь-яких видів корисних копалин, мають важливе значення 
для прогнозування їхніх родовищ.  
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Таблиця 16 
Металогенічні епохи і золотоносні структури раннього докембрію, їх 

вік (млрд р.) та золоторудний потенціал (т Au) 

 Каапвааль УЩ Канадський Йілгарн Індійський 

П
А

Л
Е

О
П

Р
О

Т
Е

Р
О

З

О
Й

 

 Структури акти-

візації 2,1–1,9 
млрд р. (Майсь-
ке, Юріївське, 
Клинцівське) 
1000 т Au 

ЗКП плейттекто-
нічно-го типу 
(Флін-Флон, Кейн-
Сміт, Нью-Квебек) 
2,0-1,6 Млрд р. 
(Флін-Флон, Ля-
Ронж, Хоумстейк) 
1000 т Au 

  

Н
Е

О
А

Р
Х

Е
Й

 

Палеоосадочні 
басейни (Вітва-
терсранд) 

3,0–2,7 млрд р.  

70000 т Au 

 ЗКП пермобільно-
го типу (Абітібі, 
Йєллоунайф) 
2,7-2,6 млрд р. 
(Кер-Едісон, Кон-
Джіант, Холлінгер)   
8100 т Au 

ЗКП пермобільного 
типу (Уілуна-
Норсман, Саус-
Кросс) 
 2,7-2,6 млрд р. (Ку-
лгарді, Норсман, 
Калгурлі Гвалія, Уі-
луна) 
3000 т Au  

ЗКП пермобільного 
типу (Дарварський 
Серінганатанський, 
Саргурський) 
2,7-2,6 млрд р. 
(Колар, Хаті, Рама-
гири) 
2000 т Au   

П
А

Л
Е

О
-М

Е
З

О
А

Р
Х

Е
Й

 ЗКП плюмтекто-
нічного типу 
(Барбертон, Му-
рчисон, Сатер-
ленд) 

3,2–2,9 млрд р.  

(Шеба, Нью-
Консорт, Фа-
ревью, Агнес)  
5000 т Au 

ЗКС плюмтекто-
нічного типу 
(Верхівцевська, 
Конкська, Соро-

кинська) 3,2–2,9 

млрд р.  
(Сергіївське, 
Балка Широка, 
Балка Золота) 
1000 т Au 

   

  
 

 Зімбабвійський Танзанійський Західно-
Африканський 

Гвіанський Бразильський 

П
А

Л
Е

О
П

Р
О

Т
Е

Р
О

З

О
Й

 

 ЗКП плейттек-
тонічного типу 
(Убендійський) 
2,0 млрд р. (Мпан-
да, Лупа) 
500 т  Au 

ЗКП плейттекто-
нічного типу 
(Ашанті, Сефюї, 
Сірба) 

2,2–1,9 млрд р. 

(Обуасі, Тарква, 
Бібіані, Саміра) 
3000 т Au 

ЗКП плейттекто-
нічного типу (Ба-
рама, Мазаруні, 

Розебель) 2,2–1,9 

млрд р. (Ель-
Калао, Омаї, Сент-
П’єр) 
500 т  Au 

 ЗКП плейттек-
тонічного типу (Ріо-
Алегро, Джауру, 
Арапутанга) 

2,2–1,9 млрд р. 

(Фазенда-
Бразильєру) 
500 т Au 



 

 209 

Н
Е

О
А

Р
Х

Е
Й

 

ЗКП пермобільно-
го типу (Мутаре, 
Мвума, Шурунгві-
Гверу) 

2,7–2,6 млрд р. 

(Ренко, Кейм-
Мотор, Вубачикве) 
2000 т Au  

ЗКП пермобільного 
типу (Мігорі, Мван-
да, Музома, Гейта) 

2,6–2,5 млрд р. 

(Макалдер, Бухем-
бе, Бак-Риф) 
1000 т Au  
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РОЗДІЛ II  

МЕТАЛОГЕНІЯ ЗОЛОТА ФАНЕРОЗОЮ  
 

ГЛАВА 7  

ГОЛОВНІ ЗОЛОТОНОСНІ  

СТРУКТУРИ ФАНЕРОЗОЮ 
 

До головних золотоносних тектонічних структур фанерозойського 
етапу розвитку Землі відносяться складчасті пояси, платформи, обла-
сті ТМА древніх платформ і областей завершеної складчастості. 

 

Складчасті пояси 
 

Загальна характеристика складчастих поясів 
 

Найважливішими золотоносними структурами фанерозою є склад-
часті пояси, що розділяють і обрамляють древні платформи чи їх фра-
гменти (рис. 39). Ці лінійні планетарні структури довжиною в багато 
тисяч кілометрів і шириною до 1000 км і більш почали формуватися в 
пізньому рифеї (1,0–0,85 млрд років тому), мають тривалу багатоста-
дійну історію розвитку з кількаразовою зміною тектонічних обстано-
вок і відрізняються складною мозаїчною будовою, зумовленою акре-
цією різнорідних терейнів, представлених уламками континентів, ос-
трівних дуг, утворень ложа океану й окраїнних морів, до окраїн древ-
ніх континентів. Це тектонічне активні області з великими ампліту-
дами і контрастністю тектонічних, переважно горизонтальних, пере-
міщень, високою сейсмічністю, інтенсивно проявленими процесами 
магматизму і метаморфізму. 

Сучасні мобілістські уявлення щодо будови і розвитку складчастих 
поясів докладно викладені в роботі В.Є.Хаїна і М.Г.Ломізе (1995). Іс-
торія розвитку поглядів на формування складчастих поясів і їх дета-
льна характеристика приведені в роботі [91], тому тут ми зупинимося 
лише на самому загальному їх аналізі з погляду металогенії золота.  
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Рис. 39. Основні золотоносні структури фанерозою 
1–2 – древні платформи: щити (1), плити (2); 3–4 – складчасті пояси: 
палеозойські (3), мезо-кайнозойські (4); 5 – плити молодих платформ; 

6 – крайові прогини 
Родовища золота: 1 – Мурунтау, 2 – Балларат-Бендиго, 3 – Наталка, 4 – Бере-
зівське, 5 – Аметистове, 6 – Олімпіадинське, 7 – Майське, 8 – Кумтор, 9 – Не-
жданінське, 10 – Біла Гора, 11 – Дукат, 12 – Дарасунське, 13 – Балейське, 14 

– Карлін, 15 – Бралорн, 16 – Россланд, 17 – Еквіті-Сілвер, 18 – Сауляк, 19  
Мужіївське, 20 – Бая-Спріє 

 
Головними складчастими поясами є Тихоокеанський, Урало-

Охотський, Середземноморський, Північноатлантичний, Арктичний. 
Тихоокеанський пояс обрамляє Тихий океан, відокремлюючи його 

від древніх платформ (кратонів): Гіперборейської на півночі, Сибірсь-
кої, Китайсько-Корейської, Південно-Китайської, Австралійської на 
заході, Антарктичної на півдні, Северо- і Південно-Американської на 
сході. Цей пояс нерідко розділяють на два – Західно- і Східно-
Тихоокеанські; останній називають ще Кордильєрським. 

Урало-Охотський (Урало-Монгольський) пояс, що розділяє Східно-
європейську, Сибірську платформи, Таримську і Китайсько-
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Корейську платформи, протягується від Баренцова і Карського до 
Охотського і Японського морів, має дугоподібну форму. Його північна 
частина – Уральський пояс – орієнтований субмеридіонально, півден-
на – Центрально-Азіатський пояс – субширотно. На півночі Урало-
Охотський пояс зчленовується з Північно-Атлантичним і Арктичним 
поясами, на сході – із Західно-Тихоокеанським. 

Середземноморський пояс протягується в широтному напрямку від 
Піреней до Південно-Китайського моря, відокремлюючи південну 
групу древніх Гондванських платформ від північної Євразійської гру-
пи. На заході він зчленовується з Східно-Тихоокеанським (Кордильєр-
ським), на сході – із Західно-Тихоокеанським поясами, у районі Пів-
денного Тянь-Шаню – з Урало-Охотським. 

Північно-Атлантичний пояс відокремлює Північно-Американську пла-
тформу від Східноєвропейської, на півдні зчленовується з Середземно-
морським поясом, а на півночі – з Арктичним на заході й Урало-
Охотським на сході. 

Арктичний пояс протягується від Таймиру до Гренландії уздовж 
окраїни Азії і Північної Америки, відокремлює Сибірський і Північно-
Американський кратони від Гіперборейського (Арктиди); на заході 
зчленовується з Урало-Охотським поясом, на сході – з Північно-
Атлантичним. 

Формування складчастих поясів пов'язано з взаємодією літосферних 
плит. На початку свого розвитку вони представляли міжконтинентальні 
океанічні простори, що включали серединно-океанічні хребти, пасивні й 
активні окраїни, окраїнні глибоководного моря, острівні дуги з задуго-
вими, міждуговими і переддуговими прогинами, глибоководні жолоби і 
мікроконтиненти, що (за винятком Тихого океану) згодом у результаті 
конвергенції (сходження) плит перетворилися в орогенні покривно-
складчасті споруди з підвищеною потужністю континентальної кори (до 
60–80 км) і сильно розчленованим рельєфом. Так, попередником Урало-
Охотського поясу був Палеоазіатський океан, Середземноморського –
Тетіс, Північноатлантичного – Япетус, Арктичного – Бореальний океан. 
Усі ці океани, крім Тихого, є вторинними, виникли в результаті роздроб-

лення й деструкції єдиного суперконтиненту – Пангеї, що об’єднував у 
протерозої всі древні платформи. Структури, що виникли на їх місці, 
відносяться до типу міжконтинентальних поясів. Вони закінчують свій 
розвиток повним поглинанням океанічної кори і зіткненням (колізією) 
обмежуючих їх континентів, чому можуть бути названі колізійними. 

Тихоокеанські пояси, що утворилися на границі Пангеї з Пантала-
сою, належать до окраїно-континентальних поясів. Вони ще не за-
кінчили свій розвиток, кора Тихого океану продовжує свій рух – суб-
дукцію – під ці пояси, чому вони можуть називатися субдукційними. 
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Складчасті пояси пройшли складну і тривалу історія розвитку від за-
кладення глибоководних морських басейнів з корою океанічного чи пе-
рехідного типу, виникнення вулканічних і невулканічних острівних дуг, 
до замикання цих басейнів в результаті зіткнення мікроконтинентів чи 
острівних дуг як між собою, так і з континентами. Головні глобальні 
епохи розвитку складчастих поясів: байкальська (неопротерозой), кале-
донська (ранній палеозой), герцинська (пізній палеозой), кімерійська 
(мезозой),  альпійська (кайнозой). Вони представлені циклами триваліс-
тю 150–200 млн років, які були виділені наприкінці XIX століття фран-
цузьким геологом М. Бертраном (цикли Бертрана). 

В каледонську епоху завершився розвиток Північноатлантичного 
складчастого пояса, в герцинську –Урало-Охотського, кімерійську – 

Арктичного. Тихоокеанський і Середземноморський пояси активні 
дотепер. Всі ці пояси пройшли декілька циклів Бертрана, вони були 
активними сотні мільйонів років. Повний цикл еволюції складчастого 
пояса, від розколу континентальної кори і виникнення океану до його 
повного закриття, колізії і формування орогену  має назву циклу Уіл-
сона. Цикли Уілсона проявлені в масштабі всього поясу, у той час як 
цикли Бертрана і завершуючи епохи орогенезу захоплюють лише ок-
ремі його фрагменти. 

Після завершення активного розвитку складчастих поясів відбуваєть-
ся денудація новоствореного гірського рельєфу і складчасто-насувних 
структур, орогенний режим змінюється більш спокійним платформним, 
окремі частини поясів перекриваються осадовим чохлом і перетворю-
ються на плити молодих платформ (Західносибірська, Західноєвропей-
ська, Скіфська, Туранська та ін.). Інші частини поясів можуть пізніше 
залучатися до процесів ТМА, які супроводжуються утворенням склепін-
невих піднять і блоковими переміщеннями. 

 

Внутрішня будова складчастих поясів 
 

Складчасті пояси підрозділяються на складчасті області – великі 
відрізки поясів, що відрізняються історією розвитку і будовою, розді-

лені великими поперечними розломами (наприклад, Східноказахстан-
ська, Алтає-Саянська, Монголо-Охотська області Урало-Охотського 
поясу, Західно-Середземноморська, Карпато-Балканська – Середзем-
номорського тощо). У межах областей виділяються складчасті систе-
ми (Уральська, Південо- і Північно-Тяньшаньська, Великий Кавказ та 
ін.) – чітко лінійні структури довжиною понад тисячі кілометрів, ши-
риною в перші сотні кілометрів, що складаються з антикліноріїв і си-
кліноріїв, що розділяють тверді блоки континентальної кори – мікро-
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континенти (Таримський, Індосинійський та ін.). Останні є фрагмен-
тами древніх платформ, які виникли в результаті їх руйнування під 
час розвитку складчастих поясів. Їх фундамент може виступати на 
поверхні (Дзирульський масив в Закавказзі, Кокчетавський і Улітау-
ський в Центральному Казахстані та ін.), чи перекриватися осадовим 
чохлом, відносно невеликої потужності (до тисячі метрів). Чохол скла-
дений континентальними чи мілководними морськими відкладами, 
нерідко вулканогенними. На орогенному етапі розвитку складчастого 
пояса мікроконтиненти і прилеглі частини складчастих систем мо-
жуть опускатися, з утворенням міжгірних прогинів, заповнених мола-
сами (Панонська западина). 

В складчастих поясах розрізняють зовнішні (міогеосинклінальні) і 

внутрішні (евгеосинклінальні) зони. Від сусідніх континентальних 
платформ зовнішні зони відокремлені або передовими прогинами, 
накладеними на опущені краї платформ (Передуральський, Передка-
вказький), або крайовими швами – глибинними розломами чи фрон-
тальними зонами пологих насувів, по яких пояси насунуті на платфо-
рми на десятки і сотні кілометрів (Скандинавські і Гренландські ка-
ледоніди, Північні Аппалачі, Урал в районі Башкирського Каратау). 

Передові прогини формуються в тилу пасивних окраїн континентів 
у межах внутрішнього шельфу. Спочатку вони можуть представляти 
відносно глибоководні басейни з глинистим чи глинисто-кременистим 
осадконакопиченням (Передуральський у ранній пермі, Передкарпат-
ський в олігоцені). Надалі, в залежності від кліматичних умов, нако-
пичуються евапорити (кунгур Передуральського прогину, середній мі-
оцен Передкарпаття) чи вугленосні товщі (північна частина Переду-
ральського прогину в кунгурі). З посиленням підняття суміжної скла-
дчастої гірської споруди прогини заповнюються моласами. Наступне 
утворення насувів супроводжується накопиченням олістостроми і 
формуванням асиметричних прогинів з інтенсивно деформованим 
внутрішнім і відносно пологим зовнішнім крилами. 

Зовнішні зони складчастих поясів розвиваються на континенталь-
ній корі пасивних окраїн, складені переважно осадовими утворення-

ми зовнішнього шельфу і континентального схилу (карбонатна, піща-
но-глиниста, чорносланцева, евапоритова, кременисто-глиниста, 
флішова формації). Характерна відсутність ініціального магматизму 
офіолітового типу. Їх ширина коливається від перших десятків до пе-
рших сотень кілометрів, іноді до 900 км (Верхояно-Колимська систе-
ма). В підставі розрізів іноді відзначаються відклади рифтогенної 
стадії розвитку (покриви і сили основних вулканітів, ультраосновні–
лужні інтрузії). Осадовий комплекс зазвичай зірваний з фундаменту і 
переміщений убік платформи на значні відстані (десятки і сотні кіло-
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метрів), при цьому він набуває складчасту лускато-насувну структуру 
(складчасті системи Уралу, Аппалачів, Канадських Кордильєр, Верхо-
янья, Великого Кавказу, Копетдагу, Піриней, Альп, Апенин, Карпат та 
ін.). Границя зовнішніх зон із внутрішніми найчастіше проводиться 
по першому від платформи офіолітовому шву. 

Внутрішні зони формуються в основному на океанічній корі, часто 
мають терейно-блокову будову, відрізняються розмаїттям і різнорідні-
стю. Це найбільш рухливі частини складчастих поясів з високою маг-
матичною активністю й інтенсивними складчасто-насувними дефор-
маціями, широким розвитком океанічних і острівнодужних вулкані-
тів. Потужність інтенсивно дислокованих осадово-вулканогенних то-
вщ досягає 20–30 км. Характерні офіолітові покриви, що можуть роз-

ташовуватися на осадових утвореннях зовнішніх зон чи безпосеред-
ньо на кристалічному фундаменті, що є наслідком обдукції океанічної 
кори. Екранування теплового потоку офіолітовими покривами й оса-
довим чохлом приводить до ремобілізації фундаменту і утворенню 
гранітогнейсових куполів. Значну роль відіграють складчасті осадово-
пірокластичні утворення переддугових, міждугових і задугових ба-
сейнів, де також нерідко розвинені шар’яжи. Зустрічаються фрагме-
нти невулканічних острівних дуг, рифових споруд вулканічних дуг, 
що відмирають, і біостром внутрішньоокеанічних вулканічних під-
нять. Поширені інтрузії і дайки різного складу, характерний мета-
морфізм зеленосланцевої і амфіболітової фацій. 

У окраїно-континентальних складчастих поясах крило, звернене до 
океану і розташоване над зоною субдукції, утворено переважно  ізок-
лінальними лускато-насувними комплексами акреційної призми, що 
включають серпентиновий меланж і тектонічні лінзи офіолітів. Верге-
нтність, як правило, спрямована до океану, але зустрічаються офіолі-
тові покриви, обдуцировані на більш древні елементи окраїни ороге-
ну. Для таких зон типовим є метаморфізм високого тиску – низької 
температури, а в їх тиловій частині розташовані пояси гранітоїдних 
батолітів і високотемпературних метаморфітів. 

Істотну роль у будові складчастих поясів відіграють поперечні роз-

ломи, які на доорогенному етапі відповідали трансформним структу-
рам, а на орогенному – подовжнім порушенням. Вони розділяють ве-
ликі сегменти (складчасті області), що розрізняються за будовою і 
складом, розподілом складчастих систем і мікроконтинентів, інтенси-
вністю і морфологією складчастості, амплітудою насувів і шар’яжів, 
ступенем прояву гранітоїдного магматизму і метаморфізму, металоге-
нічними особливостями. 
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Формування складчастих поясів і їх рудоносність 
 

На основі концепції тектоніки літосферних плит в історії форму-
вання складчастих поясів виділяються наступні стадії: 1) континента-
льного рифтогенезу; 2) океанічного рифтогенезу (спредингова); 3) суб-
дукційна; 4) колізійна; 5) орогенна; 6) тафрогенна. 

Стадія континентального рифтогенезу характерна для між-
континентальних складчастих поясів, що зароджуються на зрілій ко-
нтинентальній корі в процесі її рифтогенної деструкції. В умовах роз-
тягнення, яке приводить врешті решт до розриву континентальної 
літосфери, формуються рифтові зони шириною в кілька десятків і 
довжиною в сотні і тисячі кілометрів. Причинами рифтоутворення є 

підйом астеносферних мас, що супроводжується високим тепловим 
потоком і стоншенням континентальної кори. Воно починається з ро-
зсіяного рифтингу (передрифтова фаза) і закінчується формуванням 
одного чи декількох великих грабенів (рифтових долин), де й відбува-
ється розтягання (власне рифтова фаза). Часто перед рифтогенезом 
відбувається утворення склепінь. 

Центральне положення в рифтовій зоні займає видовжена долина 
шириною до 40–50 км, обмежена лістричними скидами, що нерідко 
утворюють східчасті системи. У її межах накопичуються осадові і ву-
лканогенно-осадові товщі (3–7 км), з розшарованими базит-
ультрабазитовими інтрузіями, а на плечах рифтів формуються поля 
лавових покривів, базит-ультрабазитові інтрузії і дайкові пояси. Оса-
дові товщі представлені конгломератами, пісковиками, алевролітами, 
глинистими товщами, евапоритами, олістостромами. В зонах вулкані-
зму відбувається інтенсивний винос речовини гідротермальними роз-
чинами, що створює умови для відкладення специфічних хемогенних 
осадків – карбонатних (у т.ч. содових), кременистих (трепелів), суль-
фатних, хлоридних. Осадки накопичуються в ізольованих басейнах, 
що сприяє нагромадженню органічної речовини, утворенню сапропе-
левих мулів і інших відкладів, сприятливих для формування родовищ 
нафти і газу. 

Магматичні утворення представлені широким спектром порід ос-
новного, ультраосновного, лужного, у меншому ступені кислого скла-
ду. Найбільший практичний інтерес мають диференційовані базит-
ультрабазитові інтрузії, з якими пов'язані комплексні магматичні ро-
довища сульфідних мідно-нікелевих руд з платиноїдами, золотом і 
сріблом. Рудоносні інтрузії, як правило, розташовані у вузлах потрій-
ного зчленування рифтових структур, де завдяки постійному текто-
нічному розтягненню можуть виникати сприятливі умови для форму-
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вання магматичних камер, підйому мантійних магм і локалізації ру-
доносних флюїдів. 

Стадія океанічного рифтогенезу (спредингова) реалізується в 
умовах активного розтягу і розколу континентальної кори з наступ-
ним закладенням зон спредингу й утворенням океанічної кори. Виді-
ляються дві підстадії: рання (червономорська) і зріла (атлантична), 
кожній з них відповідають певні асоціації порід. 

Червономорська підстадія відповідає початку спредингу, коли мор-
ський басейн має обмежену ширину (до 100 км), але вже з'являються 
вузькі шельфи з відповідним набором порід: бар'єрні рифові вапняки, 
біокластичні карбонатні осадки, відклади потоків каламуті, чорні і 
сапропелеві мули, евапорити (в умовах тропічного клімату). Глибоко-

водні западини заповнюються турбідитами і геміпелагічними осадка-
ми. В осьових частинах зон спредингу крім океанічних вулканітів в 
результаті гідротермальної діяльності виникають поклади сульфідів, 
що можуть досягати розмірів промислових родовищ і служити джере-
лом рудних компонентів, у тому числі золота. 

На зрілій (атлантичній) підстадії розвивається великий спрединго-
вий басейн з пасивними окраїнами атлантичного типу і чітко вира-
женими серединно-океанічними хребтами над зонами спредингу. На 
пасивних окраїнах формуються уламково-осадові товщі (до 10 км і 
більш). Магматичні утворення тут відсутні, осадконакопичення відбу-
вається в умовах прибережної рівнини шельфу, континентального 
схилу і континентального підніжжя. Зона континентального шельфу – 
найсприятливіше місце для нагромадження біокластичних (карбонат-
них, кременистих, фосфатних) відкладів. Широко розвинені продукти 
перемиву континентальних утворень, уламкові породи від конгломе-
ратів до глин, характерні морські вуглецеві товщі (чорносланцева фо-
рмація) з підвищеними концентраціями золота та інших металів, що 
згодом стають джерелами рудних компонентів при формуванні гідро-
термально-метасоматичних родовищ. Нагромадження золота в вугле-
цевих товщах пов'язано з надходженням металу з рифтових зон у пі-
дставі пасивних окраїн, особливостями окислювально-відновних умов 

осадконакопичення, а також з життєдіяльністю бактерій, масове ро-
змноження яких відбувається на зовнішніх частинах шельфів, що 
примикають до океанічних улоговин. Зона континентального схилу є 
областю переважного розвитку процесів підвідної ерозії. У будові ко-
нтинентального підніжжя беруть участь турбідити (флішеві товщі – 
відклади суспензійних потоків, що переміщувалися по підводних ка-
ньйонах) і контурити, що утворюються в результаті переносу й відк-
ладення матеріалу підвідними течіями. До підводних конусів виносу 
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(дельт) приурочені зони «лавинного» осадконакопичення (потужність 
відкладів до 10–15 км). 

Серединно-океанічні хребти є основними структурами океанів, у 
межах яких відбувається спрединг і новотвір океанічної кори. Вони 
можуть мати різну морфологію: одні характеризуються крутими схи-
лами і наявністю чітко вираженої рифтової ущелини, інші – більш по-
логими схилами і відсутністю осьового рифту. Для міжконтиненталь-
них складчастих поясів типові перші, що піднімаються над ложем 
океану на 1-3 км і мають широку (25-35 км) осьову долину, ускладне-
ну кількома уступами. У межах долини розташований внутрішній 
рифт (3-9 км шириною), де сконцентрована вулканічна і гідротерма-
льна діяльність. Окремі відрізки хребтів зміщені один відносно одного 

поперечними трансформними розломами.  
У серединно-океанічних хребтах відбуваються тріщині виливи одно-

рідних толеїтових лав, відомих за назвою базальтів типу MORB і фор-
мування комплексу паралельних дайок долеритів. У підлеглій кількості 
зустрічаються пікрити. Дуже рідкісні середні і кислі породи представ-
лені ісландитами, дацитами і ріодацитами. Серед форм вулканізму пе-
реважають купола, покриви і потоки подушкових лав (пілоу-лав). 

З океанічним спредингом пов'язане утворення масивних і шток-
веркових сульфідних мідних і мідно-цинкових руд кіпрського типу і 
металоносних осадків – залізо-марганцевих пластових покладів, збага-
чених V, Ni, Cu, Pb, Zn і іншими корисними компонентами. Формуван-
ня родовищ сульфідних руд, що вміщують домішок золота, пов'язано з 
функціонуванням конвективних гідротермальних систем (так звані 
“чорні курці”). Океанічна вода, збагачена галогенідами і сіркою, по 
тріщинах просочується в породи океанічної кори, аж до магматичної 
камери, поступово  нагрівається, перетворюється у висхідні гідротер-
мальні розчини, насичені рудними компонентами, виливається на дно 
океану і відкладає сульфідну мінералізацію. Збагачення розчинів мета-
лами відбувається шляхом вилуговування їх з океанічної кори. 

Простір між серединно-океанічними хребтами і континентальними 
підніжжями займають абісальні рівнини. У їхній будові, крім більш-

менш однорідних ділянок – глибоководних улоговин, беруть участь 
підняття, у тому числі вулканічного походження (вулканічні плато зі 
стовщеною корою, океанічні острови, асейсмічні хребти і таке інше). 
На абісальних рівнин формується переривчастий осадовий шар, по-
тужність якого звичайно не перевищує 1 км. У його склад входять 
глинисті, кременисті і карбонатні глибоководні пелагічні відклади. 
Ближче до континенту з'являється домішка уламкового матеріалу із 
суші (геміпелагічні осадки). На океанічних островах, вулканічних пла-
то, зонах трансформних розломів розвинені різноманітні вулканічні 
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серії, представлені асоціаціями різної лужності. Головними особливос-
тями таких серій є перевага основних порід над середніми і кислими, 
широкий розвиток контрастних серій з мінімальним вмістом середніх 
порід. У той же час, на відміну від серединно-океанічних хребтів, 
роль кислих і середніх диференціатів тут значно вище. 

Субдукційна стадія відповідає режиму стиснення, деструкції 
плит, закладенню субдукційних зон у крайових частинах океанів, що 
призводить до формування активних континентальних окраїн. Виді-
ляються їх два основних типи: західно-тихоокеанський (острівнодуж-
ний) і східно-тихоокеанський (континентальний).  

У будові перших виділяються: глибоководний жолоб, пов'язаний з 
виходом на поверхню зони субдукції – невулканічна дуга (акреційна 

призма) – міждуговий прогин (басейн) – вулканічна дуга – задуговий 
чи крайовий басейн – континентальний схил і шельф окраїнного мо-
ря. Ширина острівнодужних систем складає звичайно 300–400 км. 
Зона субдукції відносно круто занурюється під острівну дугу. 

Найцікавішими у металогенічному відношенні є вулканічні острівні 
дуги, складені потужними вулканогенними і вулканогенно-осадовими 
товщами. Вулканіти представлені вапняно-лужною, толеїтовою, рідше 
шошонітовою, сублужною і бонінитовою серіями. Найбільш поширені 
вапняно-лужні вулканіти, переважають андезити з переходами до 
андезибазальтів і базальтів, відносно широко поширені ріоліти. Голо-
вні формації – базальт-андезибазальтова, базальт-ріолітова, базальт-
андезит-дацит-ріолітова, формування яких відбувалося послідовно в 
підводних (базальти, бонініти), мілководних (базальти, андезибазаль-
ти, дацити) і наземних (андезити, ріоліти, іноді з підвищеною лужніс-
тю). Одночасно відбувається зміна характеру вулканічної діяльності: 
тріщині і щитові вулканічні будови змінюються кальдерними страто-
вулканами, часто полігенними з екструзивним ядром, ускладненим 
паразитичними конусами. 

Поширені комплекси малих інтрузій габро-плагіогранітної, габро-
діорит-тоналіт-трондьємітової, габро-монцоніт-сієнітової, рідше діорит-
гранодіорит-гранітової формацій. Вони комагматичні вулканітам і є різ-

ними фаціями єдиних магматичних систем тривалого розвитку. Впрова-
дження  інтрузій завершує фази вулканізму, супроводжується інтенсив-
ною гідротермальною діяльністю, і формуванням ендогенних родовищ.  

З острівнодужними вулканітами асоціюють золотовмісні колчедан-
ні руди (колчеданні, мідно-колчеданні, колчеданно-поліметалічні), а з 
інтрузивними комплексами – мідно- і мідно-молібден-порфірові з зо-
лотом і сріблом, золото-срібні і золоторудні родовища. 

Колчеданні родовища утворюються за механізмом рециклінгових 
гідротермальних систем, пов'язаних з багаторазовим промиванням 
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частково розкристалізованих (“гарячих”) лавових покривів чи субвул-
канічних тіл потоками морської води. Джерелом корисних компонен-
тів є вулканічні породи. У тому випадку, коли промиваються вулкані-
ти ріодацитового складу, утворюються колчеданні свинцево-цинкові 
родовища типу Куроко, а базальт-андезибазальтового – мідно-цинкові 
і цинково-мідні родовища уральського типу. 

Мідно- і мідно-молібден-порфірові родовища приурочені до інтру-
зивних порід (від кварцових діоритів до адамелітів, гранітів підвище-
ної лужності і кварцових монцонітів), найчастіше до гранітоїдів Ј-
типу, що формувалися з перенасичених водою магм. Ці родовища ут-
ворюються в субвулканічних умовах під андезит-дацитовими страто-
вулканами на глибині 2–3 км. Відділення магматогенної флюїдної 

фази викликає утворення конвекційної гідротермальної системи з за-
лученням до неї вадозних вод. Джерелом металів можуть служити як 
вміщуючи породи континентальної кори, так і металоносні осадки і 
сульфідні руди спредингових зон океанічної кори, при її частковому 
плавленні в процесі субдукції. 

З кварцовими діоритами, тоналітами, трондьємітами і плагіограні-
тами пов'язані золото-срібні родовища з поліметалами (дуги Курило-
Камчатська, Фіджі та ін.), а з гіпабісальними інтрузивними фаціями 
габро-(тешеніт)-монцоніт-сієнітової формації (трахідолеритами, сієніт-
порфірами, сієніт-пегматитами), що асоціюють із сублужними вулка-
нітами – золото-срібні родовища з телуридами (дуга Фіджі). 

Субдукційні системи східно-тихоокеанського (андійського) типу ро-
зміщені над відносно пологою зоною субдукції, що занурюється під ко-
нтинент, складаються з глибоководного жолоба, акреційної призми 
(присутня не у всіх випадках), вулкано-плутонічного поясу, фрагментів 
зони тилових рифтів, поясу тилових насувів і гранітоїдних плутонів. 

Окраїно-континентальні вулкано-плутонічні пояса (Андійський та 
ін.) мають багато спільного з островодужними поясами. Вони також є 
областями широкого розвитку вапняно-лужних серій, однак роль се-
редніх і кислих порід тут зростає, а роль базальтів зменшується, що 
пов'язано з підвищеною потужністю земної кори. Їх фундамент за-

звичай являє собою колаж терейнів, фрагментів докембрійських ма-
сивів, островодужних і океанічних комплексів, остаточно консолідо-
ваних колізійними процесами. У підставі розрізу розвинені базальти, 
андезибазальти та андезити (переважають), що формують вулканічні 
будови типу стратовулканів, рідше щитових вулканів, вулканічних 
плато. Середні частини розрізу складені фаціально неоднорідними 
контрастними серіями базальтоїдів, андезитів, андезидацитів, даци-
тів, трахітів, ріолітів і трахіріолітів, їх туфів і ігнімбритів, що викону-
ють великі кальдери і вулкано-тектонічні депресії. У верхній частині 
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розрізу розвинені головним чином осадово-вулканогенні товщі пере-
важно субаерального типу. 

Осадово-вулканогенні товщі прорвані комагматичними інтрузіями 
від діоритів і габро-діоритів до лейкократових двослюдяних гранітів. 
В фронтальній і осьовій частинах вулкано-плутонічних поясів пере-
важають гранітоїди Ј-типу (гранодіорити, монцоніти), у тиловий – 
гранітоїди S-типу (кварцові монцоніти, гранодіорити, двослюдяні 
граніти). В зовнішній зоні активних континентальних окраїн розмі-
щуються гранітоїдні плутони (зона гранітних батолітів), які часто су-
проводжуються вулканічними породами того ж складу і віку, причо-
му при віддаленні від зони субдукції толеїтові гранітоїди змінюються 
вапняно-лужними і далі лужними.  

З гранітоїдами Ј-типу пов'язані мідно- і мідно-молібден-порфірові 
золотовмісні і золото-срібні з Zn і Pb родовища, а в ефузивних товщах 
локалізуються епітермальні золото-срібні родовища. У тилових части-
нах вулкано-плутонічних поясів з гранітоїдами S-типу асоціюють по-
ліметалічні і порфірові мідно-молібденові руди. З багатофазними ба-
толітами габро-діорит-тоналіт-гранодіоритової формації пов'язані 
найбільші мідно-порфірові (з домішкою Mo, Au і Ag) родовища Чилі. 

Колізійна стадія відповідає зближенню континентів в умовах за-
гального стиснення, закриттю океанічних басейнів, зіткненню острів-
них дуг і мікроконтинентів між собою і з окраїною континенту шляхом 
тектонічного скупчення. Внаслідок тектонічного скупчення формують-
ся гірські складчасті споруди і сполучені западини – лінійні орогени з 
широким розвитком лускато-насувних структур. Колізійні зони мають 
складну будову, представлені чергуванням покривно-складчастих по-
ясів, міжгірних і залишкових западин, вулканічних поясів і поясів гра-
нітних батолітів, передгірних западин і крайових прогинів. В ядерній 
частині складчастої гірської споруди, що формується, відбувається ре-
гіональний метаморфізм (до амфіболітової фації) і впровадження вели-
ких плутонів гранітоїдів, за рахунок нагнітання, що супроводжує розі-
грів і плавлення нижньої частини континентальної кори. 

Гранітні батоліти – багатофазні утворення, що формуються протя-

гом декількох десятків мільйонів років. Ранні фази є гранодіоритови-
ми чи граносієнітовими, більш пізні відрізняються підвищеною луж-
ністю. У цілому, ці гранітоїди відрізняються від більш ранніх перева-
гою К2О над Nа2О. 

У вертикальних розрізах колізійних областей за особливостями де-
формацій гірських порід виділяються три тектоно-фаціальних повер-
хи: верхній – епізона (розвиток безкліважних складок вигину), серед-
ній – мезозона (кліважні складки) і нижній – катазона (структури ме-
таморфічної кристалізаційної сланцюватості і течії). Рівень деформа-
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ції пород підвищується в межах шовних зон, що розділяють різнорідні 
тектонічні блоки і відіграють важливу роль у розміщенні золоторуд-
них родовищ. 

Безкліважні структури епізони, разом з іншими корисними копа-
линами, вміщають епітермальні родовища золота. Для мезозони хара-
ктерні метаморфогенно-гідротермальні родовища золота в чорносла-
нцевих товщах, пов'язані з регіональними шовними зонами. 

У мезозойських складчастих спорудах північного сходу РФ з ком-
плексами малих інтрузій і гранітоїдними плутонами пов'язане форму-
вання золото-кварцових родовищ Аллах-Юньського, Куларського, 
Верхньоіндігірського, Колимського та інших золоторудних поясів, хо-
ча є також альтернативна точка зору – про їх гідротермально-

метасоматичну природу, без зв'язку з гранітоїдами. 
Важливе промислове значення мають метаморфогенно-

гідротермальні родовища золота в чорносланцевих товщах (золоторудні 
поля Бодайбінського прогину, району Мурунтау, золоторудні пояси 
Південного Верхоянья і Верхньоіндігірського району). Джерелом золо-
та, сірки й інших елементів у них служили первинно збагачені цими 
компонентами чорносланцеві товщі зовнішніх шельфів. Як було пока-
зано Д.С.Глюком, золото під впливом підвищеного теплового потоку 
екстрагується з високовуглецевих порід хлоридними розчинами, роль 
яких, очевидно, виконують порові морські води. В результаті віджи-
мання їх під дією бокового стресу, підйому по кліважних тріщинах у 
верхні горизонти здійснюється перевідкладення золота на геохімічних 
бар'єрах (карбонатних товщах), де відбувається нейтралізація кислих 
хлоридних розчинів. Перетворення хлоридних розчинів на лужно-
карбонатні, котрі легко розчиняють кремнезем, призводить до пере-
розподілу кварцу і формуванню жильного виповнення рудних тіл. 

У колізійних областях родовища попередніх стадій формування 
складчастих поясів піддаються істотним структурно-метаморфічним 
перетворенням. В колізійних умовах раніше єдині рудні пояси, чи ву-
зли і навіть родовища можуть бути розчленовані на окремі сегменти. 

Орогенна стадія відповідає здійманню складчастої споруди, яке 

відбувається переважно за рахунок ізостазії, оскільки до початку цієї 
стадії кора значно збільшує потужність внаслідок інтенсивного осад-
конакопичення, вулканізму, тектонічного скупчення, регіонального 
метаморфізму і гранітизації. За рахунок зменшення температури лі-
тосфера стає більш проникливою для мантійних розплавів і вапняно-
лужний вулканізм змінюється базальтовим. Загальні умови тангенціа-
льного стиснення зберігаються, але в осьовій частині орогену нерідко 
спостерігається розтягнення, що призводить до утворення епіороген-
них рифтів з базальтовим чи лужно-базальтовим вулканізмом. В ін-
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ших випадках ороген розчленовується подовжніми, діагональними і 
поперечними порушеннями, іноді значної амплітуди. Складчасто-
насувні деформації продовжуються в цю епоху на периферії орогену 
й у прилеглих крилах передових і міжгірних прогинів. В останніх від-
бувається нагромадження континентальних крупно- чи навіть грубо-
уламкових молас великої потужності. 

Тафрогенна стадія пов'язана з релаксацією напруження танген-
ціального стиснення, його зміною розтягненням. Гірські споруди як 
би розповзаються, нерідко уздовж поверхонь насувів, які перетворю-
ються на зворотні зсуви і лістричні скиди. За рахунок цього вони 
ускладнюються тафрогенами – грабенами, специфічним різновидом 
рифтів (пізньотриасові-ранньоюрські грабени східного схилу Уралу і 

Західного Сибіру). Тафрогени виповнені континентальними вугленос-
ними чи червоноколірними осадками, що перемежовуються з покри-
вами толеїтових базальтів. У певному сенсі ця стадія подібна ранньо-
авлакогенній стадії розвитку древніх платформ. Денудація орогенних 
поясів супроводжується формуванням розсипних родовищ золота. 

 

Континентальні платформи 
 

Будова платформ 
 

Великі, відносно стабільні ділянки земної кори, на відміну від рух-
ливих складчастих поясів чи геосинкліналей, називаються платфор-
мами (Е.Зюсс) чи кратонами (Г.Штиллі). Континентальні платформи 
займають величезні площі (мільйони км2), характеризуються вирівня-
ним низинним чи плоскогірним рельєфом, незначною інтенсивністю 
тектонічних рухів, слабою сейсмічністю, слабими проявами магмати-
чної діяльності, зниженим тепловим потоком. Вони складені контине-
нтальною корою потужністю 30–45 км, а літосфера в їх межах дося-
гає потужності 150–200 км.   

У будові платформ виділяють два структурних поверхи. Нижній 

(фундамент) складний глибоко метаморфізованими породами, зім'я-
тими в складки, розбитими розломами, він формувався протягом 
тривалого часу і згодом був значно денудований. Верхній (чохол) з рі-
зкою структурною незгідністю перекриває фундамент, складений по-
лого залягаючими, практично не метаморфізованими шаруватими 
осадовими морськими і континентальними відкладами, серед яких 
можуть бути присутніми вулканогенні утворення трапової формації,  
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За віком, будовою та історією розвитку виділяють древні платфор-
ми з докембрійським фундаментом і молоді, фундамент яких сфор-
мувався, в основному, у фанерозої. 

До древніх платформ відносяться Північно-Американська, Схід-
ноєвропейська, Сибірська, Південно-Американська, Африканська, Ав-
стралійська, Антарктична. Вони, як правило, обмежені крайовими 
швами – великими глибинними розломами і оточені складчастими по-
ясами. Їх фундамент складений метаморфізованими (від зеленослан-
цевої до гранулітової фації), інтенсивно дислокованими архейськими і 
палеопротерозойськими утвореннями (гнейси, кристалічні сланці, міг-
матити, гранітоїди різного походження).  

Ядерні частини древніх платформ складають ранньодокембрійські 

протократони – області найбільш ранньої дискретної тектонічної стабі-
лізації земної кори. Центральне положення в них займають граніт-
зеленокам’яні, грануліто-гнейсові і гнейс-зеленокам’яні області, а зов-
нішні зони складаються з фрагментів зеленокам’яних поясів (ЗКП) і 
блоків, складених ортогнейсами, гранітоїдами і метаосадовими поро-
дами, сполученими завдяки акреції. Гранулітові пояси і палеопротеро-
зойські ЗКП розташовані на границях великих сегментів протократо-
нів дискордантно відносно ранніх структур. 

Граніт-зеленокам’яні області (ГЗО) – великі, ізометричні чи овальні 
в плані структури, площею в десятки і сотні тисяч км2, системи найд-
ревніших (3,9–3,3 млрд р.) ЗКП і гранітогнейсових (тоналіт-
трондьємітових) куполів, що проривають і деформують зеленокам’яні 
комплекси (Каапвааль, Пілбара). Потужність кори в цих структурах 
досягає 25–35 км, що обумовлює наявність проявів регіонального 
гранулітового метаморфізму і виникнення грануліто-гнейсових обла-
стей. Останні варто розглядати як глибоко еродовані кореневі части-
ни ГЗО (Західна гнейсова провінція кратона Йилгарн, Центрально-
Алданський мегаблок Алданського щита). 

Гнейс-зеленокам’яні області (Олекмінська, Карельська, Йилгарн, 
Сюперіор), що обрамляють ГЗО і їх високометаморфізовані аналоги, 
відрізняються лінійною формою, утворені чергуванням ЗКП із віком 

3,3–2,6 млрд р. і блоками, складеними парагнейсами і гранітоїдами. 
ЗКП – древні гомологи складчастих поясів, ранньодокембрійські 

активні структури, складені вулканогенно-осадовими товщами з пе-
ревагою вулканітів основного складу, метаморфізованими не вище 
амфіболітової фації (Барбертон, Абітібі, Норсман-Уїлуна, Олондінсь-
кий, Печенга-Імандра-Варгуський та ін.).  

Гранулітові пояса (Лапландський, Гренвілл та ін.) розділяють вели-
кі блоки кристалічного фундаменту древніх платформ. Від ЗКП вони 
відрізняються інтенсивними складчастими деформаціями, широким 
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розвитком покривно-насувних ансамблів, високим ступенем мета-
морфізму, широким проявом гранітизації. 

Молоді платформи розташовані або на периферії древніх (Захід-
ноєвропейська, Східно-Австралійська, Патагонська), або між ними 
(Західносибірська). Вони відрізняються більшою дислокованістю чох-
ла, меншим ступенем метаморфізму порід фундаменту, успадкуван-
ням структур чохла від структур фундаменту. 

У фундаменті молодих платформ залягають частково еродовані 
складчасті споруди, складені переважно вулканогенно-осадовими 
слабо метаморфізованими породами (до зеленосланцевої фації), підле-
гле значення мають  граніти й інші інтрузивні утворення. У залежнос-
ті від віку фундаменту виділяють епікаледонські, епігерцинські, епі-

кіммерійські платформи. Осадовий чохол молодих платформ має в 
основному юрсько-четвертинний вік і незначну потужність, що рідко 
перевищує 2–3 км. 

Найбільшими структурами континентальних платформ є щити і 
плити. Щити – це великі ділянки виходу на поверхню платформного 
фундаменту (Алданський, Анабарський, Балтійський, Канадський, 
Український, Каапвааль, Сюперіор, Слейв, Північноатлантичний та 
ін.). Плити – занурені частини платформ, перекриті осадовим чи вул-
каногенно-осадовим чохлом (Західносибірська, Російська, Скіфська, 
Аравійська й ін.). Підняті ділянки фундаменту називаються антеклі-
зами (Воронезька). Крім того виділяються зони перикратонних опус-
кань (Ангаро-Ленська на Сибірській платформі, зона Великих Рівнин 
на заході Канадського щита), що відрізняються підвищеною потужні-
стю (до 10-12 км) чохла. Виділяються також більш дрібні структурні 
елементи – антеклізи (Воронезька, Олекмінсьлка, Каракумська), скле-
піння (Татарське, Токмовське), синеклізи (Московська, Тунгуська, 
Амударьїнська) і авлакогени (Тіманський, Пачелмський, Дніпрово-
Донецький). 

 

Розвиток платформ і їх рудоносність 
 

Фундамент древніх платформ сформувався в ранньому докембрії, 
коли основними рудоносними (у тому числі і золотоносними) структу-
рами були ЗКП, а молодих – на різних етапах фанерозою, коли най-
важливішими рудоносними структурами були складчасті пояси. Їх 
металогенічні особливості розглянуті вище.  

Власне платформний етап включає три стадії. Перша збігається з 
початком розпаду єдиного суперконтиненту – Пангеї у рифеї-кембрії, 
характеризується перевагою континентального режиму в умовах па-
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нування розтягання, утворенням численних рифтів (авлакогенів на 
древніх платформах і тафрогенів – на молодих) і нагромадженням 
осадків у локальних западинах. Друга стадія (палеозой – початок ме-
зозою) характеризується тривалими повільними негативними рухами, 
що призвело до виникнення великих епіконтинентальних морів, в 
межах яких формуються карбонатні, частково теригенні і вугленосні 
формації. Третя стадія, мезокайнозойська, пов'язана з різкою дифе-
ренціацією тектонічних рухів на платформах (мезокайнозойская ак-
тивізація), що привело до виникнення підняттів і глибоких западин, 
заповнених теригенними і карбонатно-теригенними, нерідко вуглено-
сними відкладами. 

На кожній стадії виникали структури різних порядків: підняття, 

западини, вали, мульди, великі флексури, розломи і таке інше. Стадії 
розділені періодами інтенсивних тектонічних рухів з перебудовою 
структурного плану платформ, спалахами платформного магматизму, 
особливо трапової, лужно-ультраосновної і трахібазальтової формацій. 

З траповою формацією пов'язані родовища ісландського шпату, 
графіту, хризотилу-азбесту, самородної міді, залізних титаномагнети-
тових і лікваційних мідно-нікелевих руд. Останні асоціюють з неве-
ликими інтрузіями трапової формації з підвищеною магнезіальністю 
(Норильськ, Південна Африка). З лужно-ультраосновною формацією 
пов'язані карбонатитові родовища рідкісних земель, родовища фос-
фору, урану, стронцію, барію, флюориту. Для платформ характерне 
утворення алмазоносних кімберлітів і лампроїтів, представлених дай-
ками і трубками вибуху, у чохлі розвинені осадові родовища фосфо-
ритів, заліза, марганцю і міді. 

На платформах активно розвиваються процеси окиснення, вивіт-
рювання і денудації, які супроводжуються переносом і диференціаці-
єю продуктів вивітрювання, їх наступним осадженням. Розвинені ін-
фільтраційні і гідрогенні процеси, які залежать від кліматичних умов. 
Всі ці процеси призводять до утворення рудоносних кір вивітрюван-
ня і зон окиснення, інфільтраційних родовищ ряду елементів, розсип-
них родовищ золота, платиноїдів, рідкісних металів. В процесі вивіт-

рювання відбувається не тільки концентрація корисних компонентів 
за рахунок виносу розчинених, але й істотне поліпшення технологіч-
них характеристик руд в результаті їх дезинтеграції, окиснення і вио-
кремлення коштовних мінералів. 

Велике значення мають золотоносні залізні капелюхи і зони вто-
ринного збагачення на деяких сульфідних родовищах кольорових ме-
талів; золоті руди, пов'язані з корами вивітрювання, утвореними по 
первинним прожилково-вкрапленим, великим, але не багатим рудам, 
зонам сульфідної мінералізації. Такі сприятливі для розробки зони 
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окиснення виявлені на ряді промислових родовищ золота на Уралі 
(Светлинське, Воронцовське). Іноді відбувається суттєве покращення 
технологічних властивостей окислених руд з несприятливим 
миш’яковистим складом первинних руд і тонкодисперсним характе-
ром золотої мінералізації, що визначає промислове значення зон оки-
снення (Олімпіадинське родовище). 

Розсипні родовища формуються внаслідок концентрації золота в 
уламкових відкладах, які виникли в процесі руйнування і перевідкла-
дення гірських порід, вміщуючих рудні об'єкти. На місці корінних 
джерел золота виникають елювіальні розсипи кір вивітрювання. При 
зсуві дезинтегрованого матеріалу формуються делювіальні розсипи, а 
в підніжжі схилів – колювіальні. Матеріал, що досяг водотоків, пере-

носиться і сортується річками з утворенням алювіальних розсипів. 
Уздовж берегів морів розміщуються прибережні розсипи, а в резуль-
таті сортування вітровими потоками – еолові. Основне промислове 
значення мають алювіальні розсипи, серед яких виділяють долинні, 
терасові, руслові і косові розсипи. 

 
 
 

Області тектоно-магматичної активізації 
 
Тектоно-магматична активізація – складний комплекс накладених 

тектонічних і магматичних процесів на стабілізованих ділянках кори, 
які призводять до структурної перебудови платформ, серединних ма-
сивів і складчастих областей. Розвивається система розривних пору-
шень, підняттів, прогинів, западин, проявів магматизму і своєрідної 
рудної мінералізації. ТМА відбувалася неодноразово з пізнього докем-
брію до неоген-четвертинного часу, але найбільш чітко проявилася в 
мезокайнозої. 

Процеси ТМА призводять до формування вторинних внутрішньо-
континентальних орогенів (епіплатформних орогенних поясів по 
В.Є.Хаїну). Це склепінево-глибові споруди, відділені від платформ пе-

редгірними западинами, що складені потужними (до 10–12 км і 
більш) товщами континентальних, переважно грубоуламкових відкла-
дів. Сейсмічність, як правило, висока, але магматична активність (ву-
лканізм і гранітоїдні інтрузії) притаманна не всім епіплатформним 
орогенам, нерідко вона проявлена лише у вигляді базальтових вили-
вів, а місцями і зовсім відсутня. 

Типовим епіплатформним орогеном є Центральноазіатський пояс 
(гірські споруди Гіндукушу, Тянь-Шаню, Паміру, Куньлуню, Нанша-
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ню, Циньліню, Алтаю, Саянів, Прибайкалля і Забайкалля). Він прими-
кає з півночі до Середземноморського складчастого пояса, з яким фо-
рмувався синхронно, в результаті колізії Індостанської і Євразійської 
літосферних плит. У його будові беруть участь численні дрібні літос-
ферні плити, які під час колізії Індостану з Євразією зазнавали відно-
сні переміщення (зсуви, насуви, підсуви) і зараз складають своєрід-
ний пояс міжплитного торошення. Пояс є чергуванням гірських спо-
руд і міжгірних западин. Гірські споруди складені комплексами дис-
локованих, метаморфізованих, прорваних гранітами палеозойських і 
докембрійських утворень, як правило, насунутих на міжгірні запади-
ни і передгірні прогини, виповнені потужними моласами. Активізація 
і нагромадження молас тут почалося в олігоцені. На Паміру (поблизу 

зони колізії) активізація супроводжувалася інтенсивними деформаці-
ями, аж до утворення насувів, шар’яжів і кліважу. На півночі, у Пів-
денному Тянь-Шані, формувалися асиметричні складки, ускладнені 
крутими насувами. Ще далі від зони колізії стиль деформацій стає 
склепіннево-глибовим чи блоковим. 

Виділяється три типи областей ТМА, що розрізняються умовами фо-
рмування і металогенією: сполученої, віддзеркаленої й автономної ак-
тивізації. 

Області сполученої ТМА є активізованими рамами складчастих по-
ясів, де проявлений магматизм і є ендогенні родовища, за часом син-
хронні і подібні родовищам складчастих поясів (Памір, Тянь-Шань, 
Східне Забайкалля, Гірський Крим, Скелясті Гори, плато Колорадо, 
окраїни Буреінського і Колимського масивів). Для структур сполученої 
ТМА характерне розміщення в найближчому обрамленні складчастих 
поясів, збіг імпульсів тектонічної активності (висхідних і низхідних 
рухів) з рухами у сусідніх складчастих поясах, нерідка відсутність чі-
тких границь з останніми. Їх формування безпосереднє пов'язано з 
ефектом колізії літосферних плит. Сполучена активізація зазвичай 
проявлена у вигляді зон шириною до 100–150 км, витягнутих уздовж 
простягання складчастих поясів. 

В областях сполученої ТМА поширені родовища, характерні для пі-

зніх стадій розвитку складчастих поясів – молібденові, мідно-
молібденові, золоторудні і поліметалічні, що асоціюють з тріщинними 
інтрузіями гранодіоритового складу (золото-молібденовий пояс Схід-
ного Забайкалля). 

Області віддзеркаленої ТМА віддалені від рам складчастих поясів, від-
різняються незалежністю структурного плану, специфікою магматичних і 
рудних утворень, відсутністю чіткої залежності тектонічних рухів від та-
ких у складчастих поясах. Вони є опосередкованими проявами колізії лі-
тосферних плит (Прибайкалля, Становий хребет, Тянь-Шань, Північний 



 

 229 

Казахстан). До структур віддзеркаленої ТМА, напевне, слід відносити і лі-
нійні орогени, що знаходяться вдалині від складчастих поясів (Урал, Ті-
ман), виникають уздовж границь древніх щитів, між літосферними пли-
тами в умовах стиснення. Областям віддзеркаленої ТМА властиві значна 
стабільність і жорсткість, що обумовлює глибові переміщення. Тектонічні 
рухи, що супроводжують віддзеркалену активізацію, проявляються голо-
вним чином у верхніх горизонтах земної кори і з глибинними процесами, 
що відбуваються в мантії, скоріш за все, не пов'язані. До складу областей 
віддзеркаленої ТМА входять зони, у межах яких проявлені магматизм і 
ендогенне зруденіння, відсутні в найближчих складчастих поясах, але ча-
сто синхронне певним стадіям розвитку останніх. Характерні рудні родо-
вища: золото-рідкіснометальні, золото-срібні, поліформаційні золоторудні. 

Області автономної ТМА виникають у післяплатформний етап роз-
витку на жорсткому консолідованому субстраті різновікових складчас-
тих областей, платформ, серединних масивів, зазвичай на значному 
віддаленні від складчастих поясів того ж віку (Алданський щит, Пів-
денно-Китайська платформа, Західна Африка, Східна Монголія, Ро-
допський, Чеський, Центральний Французький масиви, нагір'я Тібесті 
й Аххагар, плато Путорана, Карру, Деканське). Характерне утворення 
накладених вулканічних западин, прирозломних вугленосних депресій, 
розломів тривалого розвитку, рифтових зон; незалежність розвитку від 
структур субстрату і складчастих поясів, наявність специфічних геоло-
гічних формацій, зокрема, прояв лужних основних магм, з антидром-
ною еволюцією; тріщинний субвулканічний тип інтрузивних тіл і їх ті-
сний зв'язок з вулканітами; глибинна, мантійна природа вулканізму і 
мантійно-коровий інтрузивний магматизм. Відзначаються високий те-
пловий потік і підвищена сейсмічність з дрібнофокусними землетруса-
ми. Це дозволяє припускати зв'язок областей автономної ТМА з обста-
новками підняттів і розтягів над висхідними мантійними діапірами-
плюмами. 

Області автономної ТМА є великими рудними провінціями, у межах 
яких зосереджені численні унікальні родовища. З тріщинними інтрузі-
ями гранодіоритів, монцонітів, сієнітів асоціюють гідротермальне золо-

торудне, молібденове і поліметалічне зруденіння, з гранітами і граніт-
порфірами – рідкіснометальне олово-вольфрамове, з комплексом луж-
них інтрузій – рідкісноземельні карбонатити. Пізнє зруденіння пред-
ставлене епітермальними родовищами флюориту, бариту, поліметалів, 
золота, урану, сурми, марганцю.  
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ГЛАВА 8 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩ ЗОЛОТА 
 

Родовища золота складчастих поясів 
 

Найважливішими золотоносними структурами фанерозою є склад-
часті пояси, що вміщують родовища практично усіх відомих типів, 
серед яких провідне значення мають ендогенні власне золоторудні 
родовища золото-кварцової, золото-сульфідно-кварцової, золото-
сульфідної і золото-срібної формацій. 

 

Золото-кварцова формація 
 

Родовища золото-кварцової формації приурочені переважно до те-
ригенних і теригенно-карбонатних структурно-речовинних комплек-
сів орогенних систем пасивних континентальних окраїн. Найбільші з 
них відомі в складчастих системах Південного Тянь-Шаню (Мурунтау) 
і Східної Австралії (рудний район Бендиго). У Росії родовища цієї фо-
рмації найпоширеніші у Верхояно-Чукотській, Монголо-Охотській, 
Байкальській складчастих областях, а також на Єнісейському кряжі 
(Наталіївське, Дует-Бриндакитське, Радянське, Вітренське, Каральве-
ємське, Сарилахське та ін.) [9, 22, 27, 37, 60, 61, 71]. У межах рудних 
полів переважної частини цих об'єктів гранітоїди відсутні, а з магма-
тичних утворень відзначаються переважно дайки габро-діабазів і ла-
мпрофірів, але за геолого-геофізичними даними передбачається при-
сутність масивів гранітоїдів на значних глибинах. 

Для більшості золото-кварцових родовищ характерна приуроче-
ність до позитивних структур і локалізація в крутопадаючих розрив-
них порушеннях, що ускладнюють плікативні структури, рідше зу-
стрічаються родовища стратиформного типу в складчастих структу-

рах, ускладнених розривами. 
Родовище Мурунтау – типовий представник золото-кварцової 

формації, знаходиться на заході Узбекистану, у пустелі Кизилкум. З 
нього вже вилучено близько 2000 т золота і приблизно стільки ж за-
лишилося в надрах. Рудне поле родовища розташоване в межах зов-
нішньої зони герцинської складчастої системи Південного Тянь-Шаню 
(пасивної континентальної окраїни, де відбулися орогенез і насуво-
утворення). Воно приурочене до кембрій-сілурійської флішоїдної тов-
щі тонковерствуватих алевролітів, пісковиків і філітових сланців вуг-
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лецево-теригенної формації (рис. 40). Підрудні рівні представлені ме-
таморфізованими карбонатно-теригенно-вулканогенними утворення-
ми рифей-вендського віку, надрудні складені девонськими карбонат-
ними породами, що слугували екраном для золотого зруденіння. Рудо-
вміщуючі породи метаморфізовані переважно в умовах зеленослан-
цевої фації. 
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Рис. 40. Схематичний геологічний розріз родовища Мурунтау (за 
Д.Г.Ажгиреєм і Т.О.Блиновою, зі змінами і доповненнями авторів) 

1 – перекриваюча вапняково-доломітова формація девону-середнього кар-
бону (вапняки, доломіти); 2 – 4 – рудовміщуюча вуглецево-теригенна форма-
ція кембрію-силуру: 2 – верхня пачка (пісковики, алевроліти, сланці), 3 – се-
редня пачка (перешарування пісковиків, сланців, алевролітів з горизонтами 
кременистих і карбонатних порід), 4 – нижня пачка (вуглецеві сланці з про-
шарками і лінзами алевролітів, вуглецево-кременистих сланців з прожилко-
во-вкрапленою золотою мінералізацією), 5 – кременисто-кварцитові тіла; 6 – 
підстиляюча вулканогенно-карбонатно-кременисто-теригенна формація ри-
фею-венду; 7 – кристалічний фундамент; 8 – 10 – інтрузії сієніт-порфірів (8), 
гранітоїдів (9), адамелітів (10); 11 – розломи; 12 – зони розсланцювання; 13 – 

14 – рудні зони прожилково-жильні штокверкові (13), жильні (14) 
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На периферії рудного поля розвинені дайки діоритових порфіритів, 
лампрофірів, сієніт-порфірів, а у південно-східній частині за буровими 
і геофізичними даними на глибині встановлений гранітоїдний масив. 

Структура рудного поля визначається сполученням складчастих 
дислокацій і розривних порушень, у тому числі насувів і шар’яжів. 
Головними рудоконтролюючими структурами є пологі і круті зони 
складчасто-сколових дислокацій, розсланцювання і будинажу, а та-
кож підкидо-зсуви, що їх оперяють. На родовищі розвинені контак-
тові роговики, різновікові ранньорудні, синрудні і пострудні метасо-
матити площового типу та навколорудні кварц-калішпатові і кварц-
альбітові утворення, ейсіти, беризити й аргілізити. Найпоширеніші 
ранньорудні флогопіт-калішпат-кварцові метасоматити, до яких при-

урочена основна маса промислового зруденіння. 
Рудні тіла представлені жилами, жильними і жильно-прожилковими 

зонами, комбінованими жильно-прожилково-вкрапленими штокверками. 
Найкрупнішими й найбагатшими є крутопадаючі січні жильні зони аси-
метрично-грибоподібної форми з максимально розширеною частиною на 
глибині 250–500 м. У цьому інтервалі сконцентровано 90% їх запасів. Ро-
зширена частина контролюється сполученням пологої зони дислокацій з 
північно-східними розривами.  

Другий тип крутопадаючих зон (потужністю 20–80 м) має лінзопо-
дібну і смугоподібну форму, вертикальну  довжину до 250 м. Вони 
приурочені до тріщин ПС оперяючих розломів, до місць вигину пове-
рхні зміщувача розлому по падінню і його перетину з пологими  тек-
тонічними  зонами.  

Пологі жильно-прожилкові рудні зони мають довжину до 1–3 км і 
потужність 10–60 м, вони приурочені до пологих зон дислокацій і ха-
рактеризуються ярусним розміщенням (5–6 рівнів). 

Комбіновані штокверки мають складну ізометричну чи лінзоподіб-
ну форму, просліджуються по латералі на 200–500 м, на глибину – до 
350 м при ширині 60–80. Вони контролюються діагональними (для 
крутопадаючої частини штокверку) і пологими розривами. 

Максимальні вмісти золота (більше 10 г/т) приурочені до стрижне-

вих жил кварцово-жильних зон. У штокверках переважають рядові 
руди (3–4 г/т); більш високі концентрації характерні для крутопадаю-
чих частин штокверків в інтервалі 100–350 м від поверхні. 

Руди родовища відносяться до золото-кварцового убогосульфідно-
го типу, середній вміст сульфідів 0,5–1,5 %. Основний жильний міне-
рал – кварц; у невеликих кількостях зустрічаються калішпат, біотит, 
кальцит, турмалін, альбіт. Рудні мінерали представлені піритом і ар-
сенопіритом, зрідка відзначаються невеликі гнізда шеєліту, у мікрос-
копічних кількостях установлені сфалерит, галеніт, вісмутин, саморо-
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дний вісмут і ряд інших мінералів. Золото зустрічається в жилах і 
прожилках кварцу і сульфідів в асоціації з піритом, арсенопіритом, 
сфалеритом, халькопіритом, вісмутином, сульфосолями срібла і само-
родним вісмутом. У цілому, золото дрібне, частково дисперсне. Як 
домішки, в ньому встановлені Ag, Cu, Bi, Pb, As, Fe. Пробність золота 
890–910. 

Структура родовища сформувалася під час каледонського і герци-
нського етапів тектогенезу. У каледонський етап були сформовані су-
бшаруваті зони складчасто-сколових дислокацій потужністю 100–150 
м, ускладнені згідними і кососічними розломами. Вони характеризу-
ються багатоповерховим розташуванням і контролюють розміщення і 
морфологію пологозалягаючих рудних тіл. У герцинській етап сфор-

мувалися крутопадаючі зони розсланцювання, будинажу, зминання і 
підкидо-зсуви. Вони розсікають пологі складчасто-сколові зони і 
більш ранні складки. У пізньоорогенну стадію утворилися поперечні і 
діагональні скидо-зсуви субмеридіонального і північно-східним про-
стягання. 

Процес рудоутворення був тривалим і продовжувався протягом 
каледонського і герцинського етапів. На першому відбулося відкла-
дення основного обсягу жильного кварцу і халькопірит-піротинової 
мінеральної асоціації. Другий етап включає: прояви флогопіт-
калішпат-кварцового метасоматозу з золото-шеєліт-кварцовою про-
дуктивною асоціацією; впровадження дайок сієніт-діоритового ком-
плексу, з яким пов’язані кварц-турмалінова асоціація та альбіт-
серицитові метасоматити (ейсити); формування золото-кварц-
арсенопіритової (другої продуктивної асоціації), сфалерит-галенітової, 
слабко золотоносної, пірит-кварцової і срібло-сульфосольної мінераль-
них асоціацій. Час формування головного продуктивного етапу рудо-
відкладання – 286±2 млн р. 

У відношенні генезису родовища існують різноманітні гіпотези. 
Найбільш розповсюдженою є плутоногенна гідротермально-
метасоматична модель рудоутворення, по якій зруденіння пов'язуєть-
ся з осередком гранітоїдного магматизму тривалого розвитку. Однак, 

не виключається і метаморфогенно-гідротермальне формування ро-
довища, коли відбувалася мобілізація і перевідкладання золота з ру-
доносної формації в більш низькотемпературні умови в процесі мета-
морфізму і гранітизації. Роль рудоносних розчинів могли виконувати 
активізовані під впливом підвищеного теплового потоку і бічного 
стресу порові води, що екстрагували золото з вміщуючих порід. Мож-
ливо також, що в каледонський етап зруденіння мало метаморфоген-
но-гідротермальне походження, а в герцинській – в основному гідро-
термально-метасоматичне, за участю порових розчинів. 
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Родовища рудного району Бендиго. Мезотермальне золото-
кварцове зруденіння рудного району Бендиго («зона Бендиго-
Балларат») приурочено до субмеридіональної складчастої структури 
герцинського складчастого пояса східної окраїни Австралії, яка, ймо-
вірно, фіксує зону прихованого розлому глибокого закладення (рис. 
41). Вона складена флішовими і сланцевими відкладами ордовику по-
тужністю до 2 км, прорваними гранітними масивами девонського ві-
ку. У середньому девоні ця товща була зім'ята в стиснуті складки з 
довжиною крил 150–500 м і розбита численними розривними пору-
шеннями, у тому числі кількома великими підкидами. Вміщуючи по-
роди слабо метаморфізовані (преніт-пумпелліїтова зеленосланцева 
фація).  

Розміщення рудних стовпів звичайно контролюється структурними 
пастками – вигинами площини рудовміщуючого розлому, замками і 
ділянками позитивних ундуляцій шарнірів антикліналей. Мінералогі-
чним індикатором рудних стовпів може слугувати поява в жилах 
сфалериту і галеніту. 

У рудному районі відомо близько 20 рудних полів, з яких з ураху-
ванням розсипів видобуто понад 2000 т золота. Зруденіння локалізо-
вано в породах нижнього ордовика і тяжіє до регіональних підкидів. 
Найбільшими рудними полями є Бендиго і Балларат. З рудного поля 
Бендиго за 100 років було вилучено 695 т золота. Останнім часом ро-
довища не відпрацьовуються, хоча запаси руди, що залягає на вели-
ких глибинах, ще значні. 

Рудне поле Бендиго приурочене до антиклінальної структури зага-
льною площею 124 км2, складеною філітовими сланцями і пісковика-
ми з рідкими прошарками вапнякових порід нижнього ордовика. Ру-
дні тіла локалізовані в ділянках її перетинання зонами прихованих 
розломів фундаменту. Вони, як правило, є комбінацією січних і сідло-
подібних жил, розміщених на різних рівнях (поверхами) у межах зам-
кових частин однієї чи декількох сусідніх антикліналей. Рідше зустрі-
чаються «зворотні» сідлоподібні жили в замках синкліналей. Часто 
відмічається літологічний контроль рудних тіл «індикаторним» горизо-

нтом піритизованих вуглистих сланців. Вертикальний розмах зруде-
ніння перевищує 1,5 км. Навколорудні зміни розвинені слабо і пред-
ставлені піритизацією і карбонатизацією. 
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Рис. 41. Структура родовища Балларат-Бендиго  

А – Північна Дебора, Б – Конфіденс, У – Іст-Стар 
1 – шаруватість; 2, 4 – розломи; 3 – рудоконтролюючий горизонт піритизова-

них сланців; 5 – четвертинні відклади 

 
Склад руд істотно кварцовий. Крім білого грубозернистого кварцу 

на родовищі відзначені: анкерит, кальцит і доломіт, хлорит і фенгіто-
ва слюда, альбіт і апатит, рутил. Сульфіди в жилах складають не 
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більш 1–2 %, вони представлені піритом і арсенопіритом, у збагаче-
них ділянках зазвичай присутні другорядні піротин, сфалерит, гале-
ніт, халькопірит, рідко тетраедрит і антимоніт. Золото відкладалося 
після сульфідів. У жилах переважає велике самородне золото у вигляді 
розсіяних ізольованих зерен чи нитковидних включень у кварці. Не-
велика кількість тонкого золота включена в сульфідах. Вміст Au у ру-
дах складає 10–30 г/т, у рудних стовпах збільшується на порядок. 
Пробність золота в середньому близько 850. Великі самородки більше 
характерні для рудного полю Балларат, де був знайдений один з най-
більших – Леді Даній, вагою 18,8 кг. 

Родовища формувалися при температурі близько 3000С і тиску 150 
МПа з низькосолених водяних гідротермальних розчинів метаморфо-

генного походження, що містять невелику кількість вуглекислоти і/чи 
метану. Передбачається, що в результаті регіонального метаморфізму 
в середньому девоні відбулася дегідратація глибоко залягаючих коро-
вих порід. Розчини, що вивільнилися при цьому, під час підйому до 
денної поверхні вилуговували з «материнських» порід золото і кремне-
зем, а потім сфокусувалися уздовж регіональних розривних пору-
шень. Розвантаження розчинів відбувалося переважно в ділянках ро-
зтягання, приурочених до підкидів і замкових частин антикліналей, 
де й сформувалися рудні тіла. 

Наталкинське родовище розташовано в Магаданській області, у 
межах Верхояно-Чукотської мезозойської складчастої області, є пред-
ставником великооб’ємних штокверкових золото-кварцових об'єктів. 
Воно експлуатується з 1945 року, запаси, що залишилися, складають 
близько 250 т золота при середньому вмісті металу 4 г/т. 

Рудне поле родовища площею 40 км2 складено пермською вуглеце-
во-теригенною формацією (потужністю понад 2 км), обмежено розло-
мами і складається з ряду блоків, що ускладнені складчастими струк-
турами. Родовище приурочене до вузького клиноподібного блоку, за-
тиснутому між Головним і Північно-Східним розломами (рис. 42), на 
крилі синкліналі, ускладненої поперечними і діагональними розлома-
ми. Головні розломи рудного поля представлені підкидо-зсувами і 

зворотними підкидами. Зруденіння контролюється серією поздовжніх 
крутопадаючих розривів, які складно зчленовуються один з одним. 
Рудні тіла представлені лінійними штокверками, утвореними тонкими 
прожилками (від перших мм до 3 см), рідко жилами складної форми, 
ділянками прожилково-вкрапленої мінералізації. Границі рудних тіл 
невиразні, визначаються за результатами випробування. Руди відно-
сяться до арсенопіритового мінерального типу, вміст сульфідів 3 %. 
Виділяються дві продуктивні стадії рудоутворення, до пізньої приу-
рочене 70 % золота. 
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Рис. 42. Ідеалізована модель будови родовища Наталка (за 

О.І.Калініним) 
1 – 5 – зони розсланцювання (1), хлоритизації (2), серицитизації (3), карбона-

тизації(4), окварцювання, сульфідизації, альбітизації, адуляризації (5); 6 – 
розломи; 7 – дайки; 8 – рудні тіла; 9 – ендогенні геохімічні ореоли 

 
Установлено чотири ділянки («рудні пучки») концентрації рудних тіл, що формують 

крутопадаючі рудні стовпи, приурочені до місць перетину рудоносного блоку попере-
чними розломами. Сприятливим літологічним фактором є наявність вуглисто-
глинистих сланців і вулканогенно-осадових відкладів, особливо пачки туфогенних 
сланців з прошарками і лінзами дрібногалечних конгломератів, які є концентратора-
ми пологої пошарової тріщинуватості, а іноді і великих згідних зривів.  

Рудні стовпи відносяться до концентраційного типу. Переважають 
стовпи витягнутої форми, що займають січне чи згодне положення 
щодо шаруватості, приурочені до ускладнень тріщинних структур 
(вигини, перетини, розгалуження тощо), широко поширені підекранні 

рудні стовпи і тіла, частина рудних стовпів контролюється дорудними 
дайками лампрофірів і діоритових порфіритів. Потужність рудних тіл 
із глибиною зростає. 

Родовище Чармитан – приклад великого золото-кварцового ро-
довища жильного типу, пов'язаного з гранітоїдною інтрузією. Воно 
приурочене до екзо- і ендоконтакту Кошрабадського гранітоїдного 
масиву (269±4,2 млн р.) Алай-Кошкаальської тектонічної зони Кизи-
лкум-Тяньшанського поясу герцинід. Родовище розташоване в межах 
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тектонічного клину між двома розломами, що сходяться під гострим 
кутом. Зруденіння відноситься до жильного типу і локалізовано на за-
ході в граносієнітах, у центральній частині – в ороговикованих піща-
но-сланцевих породах нижнього силуру, на сході – у монцонітах і сіє-
нітах інтрузивного штоку – сателіта Кошрабадського масиву. Будова 
рудного поля ускладнена поперечним підняттям і характеризується 
флексурним перегином субширотних структур. 

Граніти Кошрабадського масиву прорвані численними близькими 
за віком дайками монцоніт- і сієніт-порфірів, а ті у свою чергу, рудни-
ми жилами. Жили контролюються системою рудовміщуючих розломів 
із простяганням 100–1200 і крутим (60–800) падінням на північний-
північний схід. У центральній частині рудного поля фіксуються потуж-

ні жильні зони, що складаються з декількох стовбурних жил, що супро-
воджуються більш дрібними жилами і прожилками, у західній частині 
розвинені переважно тонкопрожилкові зони, у східній – поодинокі ру-
дні зони і жили великої потужності і значної довжини.  

Жили в граносієнітах мають відносно просту морфологію. Вміст 
сульфідів у них змінюється від 3–5 % до 50 %. Рудні стовпи приуро-
чені до ділянок підвищеної потужності зон окварцювання з розвит-
ком брекчійових структур, вони відрізняються підвищеним відно-
шенням золота до срібла. Пробність золота варіює від 600 до 850. 

Найбільш складною морфологією відрізняються жильні зони в оро-
говикованих піщано-сланцевих породах з інтенсивною передрудною 
тектонічною переробкою – прирозломною складчастістю, розсланцю-
ванням, будинажем. Рудні зони на границі з гранітоїдним масивом 
мають форму «кінського хвоста». Далі в роговиках переважають жили 
субзгідні з орієнтацією сланцюватості і рудні зони, представлені 
субпаралельними жилами і жилами, що виклинюються. На ділянках 
зближення жил виникає єдине рудне тіло великої потужності складної 
будови з лінійно-смугастими текстурами. Ділянки підвищеного вмісту 
золота в окремих рудних тілах продовжуються у вигляді смуги до гли-
бини 450 м. 

На східному фланзі родовища розвинені лінзоподібні жили масив-

них сульфідних руд, що переходять по простяганню в прожилково-
вкраплені зони. Для сульфідних рудних тіл характерні брекчійові тек-
стури, уламки гранітоїдів і сланців. У їхньому складі 80–90 % обсягу 
складає майже незолотоносний арсенопірит. Мінерали полісульфідної 
стадії (сфалерит, галеніт, халькопірит, бляклі руди) чітко накладені на 
ділянки катаклазованого арсенопіриту. Саме з цією стадією пов'язані 
високі концентрації тонкодисперсного золота. Жили і жильні зони су-
проводжуються інтенсивними гідротермальними змінами вміщуючих 
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порід альбіт-хлоритового і польовошпатового типів, які переважають 
на заході. У центральній і східній частинах до них додаються березити. 

Процес рудоутворення включав наступні стадії: 1) кварцова, 2) зо-
лото-рідкіснометальна (перша продуктивна), 3) пірит-арсенопіритова 
(малопродуктивна), полісульфідна (третя продуктивна), 4) кварц-
карбонатна. Найбільш багаті руди розвинені на ділянках накладення 
пізніх сульфідних парагенезисів на золото-рідкіснометальну продук-
тивну асоціацію. 

Головні мінерали першої продуктивної стадії – пірит, арсенопірит, 
телуриди вісмуту, золота і самородне золото високої проби (880–964). 
Другорядні мінерали – сфалерит, галеніт, сульфоантимоніти. Для цієї 
стадії характерні стрижневі жили з помітною кількістю сульфідів і 

малопотужні кварцові жили з невеликою кількістю сульфідів. 
Руди малопродуктивної пірит-арсенопіритової стадії сильно пере-

кристалізовані наступними процесами і присутні у всіх жилах із про-
мисловим вмістом золота. У сульфідах відзначаються високі вмісти 
зв'язаного золота (до 500 г/т). Кварцово-сульфідно-поліметалічна асо-
ціація полісульфідної стадії проявлена у вигляді жил і прожилків, згі-
дних зі стрижневими жилами кварцу першої і другої стадій. Характе-
рна її висока сріблоносність (Au/Ag 1:10); золото і срібло утворюють 
безперервний ряд твердих розчинів. Самородне золото представлене 
електрумом. Внесок цієї асоціації в промислові руди значний. 

Зруденіння пов'язується зі складно диференційованим Кошрабад-
ським інтрузивним комплексом (габро-сієніти, сієніто-діорити, грано-
сієніти, гранодіорити, монцоніти). Рудоутворення відбувалося довгий 
час в інтервалі температур від 500 до 1200С і тисків від 27,7 до 0,9 
кбар, з розчинів різного складу (істотно водяних, водяно-сольових і 
істотно газових), при домінуванні флюїдів магматичного походження. 
Магматогенний флюїд генерувався надходженням з магматичного 
осередку і проміжних камер. Завдяки контактовому і прогресивному 
метаморфізму, пов'язаному з вкоріненням плутону, відбувалася мобі-
лізація рудних компонентів при дегідратації і декарбонатизації вмі-
щуючих порід. 

Радянське родовище розташоване в межах Єнісейської складчас-
тої області байкалід, що облямовує з заходу Сибірську платформу. 
Площа родовища складена інтенсивно дислокованими філітовими 
глинистими й алевро-глинистими сланцями, прорваними дайками ді-
абазів, габро-діабазів, лампрофірів і сієніт-порфірів. Родовище приу-
рочене до ядра антикліналі, ускладненого складками вищих порядків, 
у склепінневих частинах яких розміщуються жильні зони північно-
західного простягання (згідно з простяганням шарнірів великих ан-
тиклінальних складок). Довжина зон до 1000 м при ширині від пер-
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ших метрів до 200–300 м. Жильні зони складаються з численних 
зближених кварцових жил, прожилків, тіл неправильної форми, роз-
ділених блоками сланців. У межах цих зон за даними випробування 
виділяються рудні тіла. Руди малосульфідні (0,5–1 рідко до 3–5 %). Го-
ловні рудні мінерали: пірит (до 80 % від загальної кількості сульфідів), 
піротин, арсенопірит; другорядні – сфалерит, галеніт, халькопірит, 
рідко – бляклі руди, калаверит.  

Вітренське родовище розташовано в крилі ускладненої розри-
вами грабен-синкліналі, складеної нижньоюрськими вуглисто-
глинистими сланцями, алевролітами, пісковиками, у зоні зминання, 
насиченої кварцовими жилами й прожилками примхливої форми, 
кварцовими жовнами, сульфідною вкрапленістю, графітовими при-

мазками. Широко проявлений будинаж, сліди пластичного плину ма-
теріалу. Потужність зони 30–40 м, морфологія складна, вона залягає 
згідно з шаруватістю, падіння 50–600 на південь; на глибині зчлено-
вується з Прикордонним розломом. 

Головне золотоносне кварцово-жильне тіло розміщується лінійно 
уздовж складної мережі розломів. Багате зруденіння приурочене до 
горизонту потужністю 60 м, збагаченому вуглецем (4–5 %), представ-
лено численними кварцово-жильними тілами різної форми і розмірів. 
Виявлено рудні тіла двох структурно-морфологічних типів: лінійні і 
трубкоподібні. Останні переважають, вони представлені сідлоподіб-
ними жилами, що групуються в системи. Жили складної форми. Роз-
міри рудних тіл дуже мінливі: довжина від десятків до 200–500 м, по-
тужність від перших до десятків метрів. Зруденіння простежено на 
300 м від поверхні. Рудні тіла супроводжуються зонально побудова-
ними ореолами арсенопірит-серицитових і карбонатних змін вміщу-
ючих порід. Руди родовища істотно кварцові (85–90 %), кількість су-
льфідів не перевищує 1 %. Золото концентрується переважно в піриті 
й арсенопіриті. Середній вміст золота близько 16 г/т, середня проб-
ність 880–890. Побіжним компонентом є вольфрам. Відзначається 
пряма залежність між вмістом золота, вуглецю і СО2.  

Сарилахське родовище приурочене до розривів ПЗ простягання 

(система Адича-Таринського розлому), що ускладнюють Сарилахську 
антикліналь, складену піщано-алевролітовою товщею. Крила антиклі-
налі ускладнені складками другого порядку, до однієї з який тяжіють 
основні рудні тіла. Останні контролюються зонами дроблення, зми-
нання і розсланцювання, що приурочені до контактів пачок піскови-
ків і алевролітів. 

Бриндакитське родовище розташовано в локальному палеопро-
гині в західному крилі Південно-Верхоянського антиклінорію. Рудов-
міщуюча піщано-глиниста товща має ритмічно-грубофлішоїдну будо-
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ву. Для неї характерні різкі зміни потужностей і фацій хрест простя-
гання, домішок вулканогенного матеріалу, різноманітність типів ша-
руватості, явища локального розмиву і перевідкладення конгломера-
тів і гравелітів, а також конседиментаційна складчастість. Породи 
метаморфізовані від серицит-хлоритової субфації до хлорит-
біотитової. Зруденіння стратиформного типу розташоване в породах, 
метаморфізованих нижче рівня серицит-хлоритової субфації і розмі-
щується на 6 стратиграфічних горизонтах у підошві ритмопачок 
флішоїдної товщі. Його розміщення контролюється серією дрібних 
синклінальних складок, ускладнених складками більш високого по-
рядку, флексурами і розривами. Ці ж елементи контролюють розмі-
щення збагачених ділянок (рудних «стрічок») в межах субпластових 

тіл. Поблизу кварцових тіл вміщуючи породи, слабко серицитизовані, 
окварцьовані і піритизовані. Рудні тіла – збагачені золотом вузькі 
протяжні ділянки пошарових кварцових тіл («стрічки»). Довжина їх 
від 200–300 м до 1,5 км по простяганню, ширина 40–60 м, потуж-
ність 0,7–1,5 м. На 95–97 % вони складені кварцом, у підлеглій кіль-
кості присутній карбонат. Головні рудні мінерали: арсенопірит (90% 
від суми рудних), пірит, галеніт, сфалерит, гематит і самородне золо-
то; рідше зустрічаються халькопірит, аргентит і сульфосолі срібла. 
Вміст рудних мінералів близько 1 %, рідко 3–5 % за рахунок арсено-
піриту. Основний мінеральний тип – золото-галеніт-сфалеритовий. 
Середній вміст золота 15–30 г/т. Золото від дрібного – 0,02–0,1 мм (на 
верхніх рівнях) до середнього – 0,5–1мм (на нижніх рівнях); проба 
600–875. Елементи-домішки – As, Cu, Pb і Sb. Руди легкозбагачувальні. 

Каральвеємське родовище приурочене до південно-західного 
крила антиклінальної складки, підкинутого по однойменному розлому. 
Значна частина рудного поля складена субпластовими тілами габро-
діабазів потужністю до 500 м. У північно-східній частині уздовж 
субпластових тіл габроїдів локалізована найбільш інтенсивна рудна мі-
нералізація у вигляді золото-кварцових жил виповнення, що утворю-
ють своєрідну мегасходову структуру. Структура основних золоторуд-
них ділянок родовища визначається системою крутопадаючих північ-

но-західних, північно-східних, субширотних і пологих субмеридіональ-
них розривних порушень, зчленованих з Каральвеємським розломом. 

Продуктивні золотоносні жили сконцентровані на чотирьох ділян-
ках, переважно на ділянках Вимоїна і Безіменний, які розташовані в 
центральній частині золоторудної зони, приурочені до одного субпла-
стового тіла габро-діабазів і є продовженням один одного. 

Рудні тіла – кварцові жили потужністю від десятка сантиметрів до 
2–3 метрів у роздувах, оточені ореолами метасоматичного окварцю-
вання і сульфідизації, приурочені до висячого ендоконтакту габроїдів. 



 

 242 

Довжина жил по падінню і простяганню – 300–460 м. Морфологія руд-
них тіл складна на ділянці Вимоїна і відносно проста на Безіменному. 

Золото в жилах розподілено нерівномірно. З глибиною жили ви-
клинюються. Вертикальний розмах зруденіння складає 700 м. Навко-
лорудні зміни найбільш виражені в габро-діабазах і представлені лис-
твенітизацією. Основні рудні тіла на 95 % складені кварцом. Виділено 
кілька різночасних мінеральних асоціацій. У ранніх асоціаціях золото 
присутнє в мікроскопічних виділеннях у ранньому арсенопіриті. У 
рудних жилах золото концентрується в призальбандових частинах. 
Найбільш великі його скупчення (до 10 см) зустрічаються в рудних 
стовпах. Золото велике -1–3 мм; 75–94 % його знаходиться у вільному 
стані. У розсипах численні самородки до перших десятків сантимет-

рів у поперечнику. Проба золота 700–916. Руди легко збагачуються. 
Вік золотоносних жил пізній альб – ранній сеноман. 

 

Золото-сульфідно-кварцова формація 
 

Родовища цієї формації розташовані в межах дайкових полів чи у 
гранітоїдних інтрузіях і їх екзоконтактах серед теригенних, териген-
но-карбонатних і теригенно-вулканогенних порід орогенних систем 
внутрішніх (евгеосинклінальних) зон складчастих поясів. Вони асоці-
юють із гранітоїдами габро-діорит-гранодіоритової, адамеліт-
плагіогранітової, тоналіт-гранодіоритової формацій і комплексами 
дайок «строкатого складу». Останні, як правило, є невід'ємним елеме-
нтом геологічної будови родовищ і часто контролюють розміщення 
золотого зруденіння. Рудні тіла представлені переважно жилами і жи-
льними зонами, рідше зустрічаються прожилкові і прожилково-
вкраплені зони. Родовища золото-сульфідно-кварцової формації ши-
роко поширені в Урало-Сибірському, Монголо-Охотському і Середзе-
мноморському складчастих поясах, підлегле металогенічне значення 
вони мають у Верхояно-Чукотській складчастій області. 

Березівське родовище розташоване в Східно-Уральському антик-
лінорії Урало-Сибірського складчастого пояса. Рудне поле складене 

зеленокам’яними породами палеозойського віку, зі сходу і заходу ото-
чене масивами гранітоїдів герцинського віку, з півночі – габро-
перидотитовим масивом, а з півдня – серпентинизованими гіпербази-
тами (рис. 43). Розміщення інтрузивних масивів контролюється суб-
меридіональними глибинними розломами. 

Родовище приурочене до синкліналі меридіонального простягання 
в центральній частині блоку, затиснутого між поздовжніми розлома-
ми, складеного перешаруванням кременисто-глинистих і кременисто-
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вуглисті сланці, філітів, туфопісковиків, туфітів, туфобрекчій, базаль-
тів і андезитів із пласто- і лаколітоподібними тілами серпентинизова-
них перидотитів і піроксенітів. Березівська синкліналь ускладнена 
ізоклінальними складками другого порядку північно-східного і субме-
ридіонального простягання, а також скидо-зсувами і насувами. Серед 
розривних порушень широко розвинені крутопадаючі розломи субме-
ридіонального напрямку, що вміщують численні дайки плагіосієніт-
порфірів, лампрофірів, гранодіорит-порфірів, граніт-порфірів, 
плагіограніт-порфірів. Жильні породи утворюють дві потужні світи, 
які розходяться на півночі і зближуються на півдні, кожна з який 
включає кілька пучків дайок. Відстань між дайками в межах пучків 
5–10 м, між пучками 80–100 м і більше. Дайки мають значну потуж-

ність і довжину до 20 км. Навколорудні гідротермальні зміни пред-
ставлені березитами і лиственітами, зазвичай золотоносними, які ро-
зробляються разом з жилами. 

Золоторудні жили тісно просторово пов'язані з дайками гранітої-
дів. Серед них виділяють два різновиди – ранні кварц-турмалін-
шеєлітові слабозолотоносні, розвинені в південно-західній частині ро-
довища, і пізні золото-сульфідно-кварцові, що складають більшість 
рудних тіл. За умовами розміщення виділяються золоторудні жили в 
дайках («смугах») – смугові чи дайкові, і ті, що залягають поза межами 
дайок – «красичні». 

У дайках зосереджена головна маса золоторудних жил родовища. 
Переважають широтні крутопадаючі, «сходові» жили, рідше зустріча-
ються пологопадаючі дайки. По простяганню дайок жили розподілені 
нерівномірно, збагачені ними ділянки чергуються з розрідженими. 
Найбільш насичені жилами крутопадаючі дайки граніт-порфірів і 
плагіограніт-порфірів, що залягають серед пластичних сланцюватих 
порід. Елементи залягання сходових жил досить постійні:  простяган-
ня 90–1100, падіння 70–800.  
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Рис. 43. Структурна схема Березівського родовища (за М.Бородаєвським, 

Н.Бородаєвським, зі змінами і доповненнями авторів) 
1 – туфогенно-осадові породи; 2 – туфи з прошарками сланців, туфопіскови-
ків і туфоконгломератів; 3 – туфи основного складу з силами діабазів; 4 – ді-

абази; 5 – серпентинизовані гіпербазити; 6 – габро; 7 – граніти; 8 – 
окварцьовані актинолітизовані серпентиніти; 9 – сланці і кварцити; 10 – 

амфіболіти; 11 – дайки основного і кислого складу; 12 – рудні тіла; 13 – роз-
ломи 

 
Довжина сходових жил визначається потужністю дайок, за межі 

яких вони не виходять. Форма жил плитоподібна; часті лінзоподібні 
короткі жилки, розташовані кулісоподібно. Сходові жили складені 
грубозернистим друзовим кварцом з гніздами сульфідів. 
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Красичні жили, що залягають серед осадово-вулканогенних і ін-
трузивних порід, мають довжину до 70–100 м, але аналогічну орієн-
тацію, нерідко вони продовжують дайкові (сходові) жили. Залягають 
вони світами з 4–5, іноді 10–15 рівнобіжних і кулісоподібних жил за-
гальною довжиною 200–300 м, іноді до 1 км. У межах рудного поля 
виділяються дві зони згущення красичних жил: північна шириною 
близько 2 км, північно-західного простягання, залягає в серпентині-
тах і габро, частково в метабазальтах і туфах; південна розміщується 
серед туфогенних сланців, туфів і базальтів, її ширина 1 км, простя-
гання субширотне. 

Речовинний склад дайкових і красичних жил подібний. Головний 
жильний мінерал – кварц декількох генерацій, підлеглі анкерит, каль-

цит, доломіт і ін. Рудні мінерали (2–10 %) представлені піритом, тетрае-
дритом, шеєлітом, айкинитом, галенітом, халькопіритом. У складі руд 
виділяють чотири послідовних мінеральних асоціації: кварцову, кварц-
піритову, тетраедрит-галеніт-айкинітову (поліметалічну) із золотом і ка-
рбонатну. Золото дрібне, пилоподібне, частково приурочене до ранніх 
сульфідів другої асоціації, максимальна кількість пов'язана з пізньою 
поліметалевою асоціацією. Пробність золота 800–930. Розподіл золота в 
жилах нерівномірний, визначається розміщенням сульфідів. Найбільш 
високі концентрації відзначаються в центральних частинах жил і поб-
лизу висячого боку дайок. У цілому, значно збагачені золотом місця згу-
щення сходових жил і протяжні красичні жили. 

Кочкарське золото-сульфідно-кварцове родовище знаходиться, 
як і Березівське, у межах Урало-Сибірського складчастого пояса, у зоні 
сполучення Східно-Уральського антиклинория зі Східно-Уральським 
синклінорієм. Воно приурочено до піднятого блоку ранньокарбонового 
масиву плагіогранітів, насиченого різноманітними за складом мета-
морфізованими дайками. Більшість дайок в результаті глибокого ме-
таморфізму перетворені на специфічні утворення, так звані “табаш-
ки”. Це мезо- і меланократові породи, що складаються головним чином 
з біотиту, амфіболу, польових шпатів, епідоту, кварцу і карбонатів, ві-
дрізняються бластичними структурами. Більшість тіл “табашок” скон-

центровано в західній половині блоку, де максимально поширене зру-
деніння. Навколорудні зміни виражені окварцюванням, карбонатиза-
цією, серицитизацією і хлоритизацією “табашок”, утворенням берези-
тів із вкрапленістю сульфідів у плагіогранітах. 

Рудні тіла родовища просторово асоціюють з дайками “табашок”, 
локалізуються переважно в зонах їх згущень, і групуються в три голо-
вні світи північно-східного простягання: північну, центральну і пів-
денну. Кожна світа представлена серією зближених жил, у проміжках 
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між якими розташовані окремі жильні тіла, що відстоять друг від 
друга на значній відстані. 

Розрізняють кілька типів жил. Одні з них залягають у головних зо-
нах “табашок” і пов'язані із системою передрудних розломів східно-
північно-східного простягання. При загальній значній довжині жиль-
них зон вони складаються з окремих, часто кулісоподібних лінз, роз-
діленими безрудними проміжками. Потужність лінз коливається від 
0,7–0,9 до 5–6 м (у роздувах). Положення жил визначається елемента-
ми залягання головних дайок “табашок”. Вони зазвичай розташовані 
в ділянках розсланцювання і гідротермальних змін “табашок”, заля-
гаючи як уздовж контактів дайок, так і всередині останніх. 

Рудні жили іншого типу структурно пов'язані із широтними відга-

луженнями головних зон і залягають, як правило, у зальбандах дайок. 
Вони включають головну масу промислових золоторудних тіл, відріз-
няються значною витриманістю по простяганню. Морфологічно ці жи-
ли представлені системою плоскопаралельніх лінз, довжина яких вимі-
ряється десятками і навіть сотнями метрів при середній потужності 
0,6 м, а в роздувах 1,5–2 м. Найбільш мінералізованими є жили, що 
відгалужуються від висячого боку головної зони. У межах родовища 
відомі також жили, не пов'язані з дайками. Вони утворюють витрима-
ні пластоподібні тіла, полого падають на південь, нерідко січуть дайки 
“табашок”. У південній частині родовища зустрічаються зони розслан-
цьованих плагіогранітів з прожилково-вкрапленою мінералізацією. 

Рудні тіла за складом відносяться до золото-сульфідно-кварцової 
формації. Основний жильний мінерал – кварц (до 90–95 %). На долю 
сульфідів приходиться зазвичай 5–7 %, але на окремих ділянках їх кі-
лькість зростає до 40–50 %. Л.Михайлова і В.Яновський (1970) виді-
ляють в рудній стадії п'ять послідовних парагенетичних асоціацій мі-
нералів: 1) арсенопірит-кварцову, 2) кварц-піритову, 3) халькопірит-
сфалерит-піротинову (з пірит-марказитом і бляклою рудою), 4) золото-
тетрадимітову (з галенітом, буланжеритом, бурнатитом, вісмутином), 
5) пізньорудну кварц-карбонат-галенітову. Продуктивними на золото 
є друга, третя і четверта асоціації, причому ступінь золотоносності 

зростає від ранньої до пізніх асоціацій. Золото зустрічається в кварці, 
піриті й арсенопіриті в асоціації з тетрадимітом, халькопіритом і 
бляклою рудою. Форма його виділень різноманітна, розміри колива-
ються від тисячних часток до декількох міліметрів, пробність – 800–
970. 

Зун-Холбинське родовище розташовано в системі каледонід Схі-
дного Саяну (Урало-Охотський складчастий пояс), на північно-східній 
периферії Гарганської брили – ядра субширотного Гарган-
Бутогольського антиклинорію. Воно приурочено до сідлоподібної лі-
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нійно-витягнутої синклінальної зони північно-західного простягання, 
що розділяє два палеозойських купольно-блокових підняття. Рудне 
поле складене докембрійськими комплексами Гарганської брили, вер-
хньопротерозойською офіолітовою асоціацією, пізньорифейсько-
вендським вулкано-плутонічним комплексом і інтрузіями плагіограні-
тів ранньо-середньопалеозойського віку. 

Головним структурним елементом рудного поля є лінійна крутопа-
даюча зона розломів – серія лінзоподібних розгалужених субпаралель-
них розривів, представлених зонами катаклазу і розсланцювання, які 
супроводжуються ореолами гідротермально-метасоматичних змін і 
контролюють розміщення продуктивної мінералізації. Довжина рудо-
вміщуючої зони досягає 30 км при ширині до 9–10 км. 

Основна частина промислового зруденіння зосереджена в межах 
субвертикального лінзоподібного блоку, складеного осадовими і вул-
каногенно-осадовими утвореннями пізнього протерозою. Рудовміщу-
ючі породи представлені вапняками, доломітами, вуглецевими слан-
цями, кварц-серицитовими і кварц-серицит-хлоритовими метасома-
титами, прорваними дайками і малими тілами лейкогранітів. 

На родовищі виділяються два основних структурно-морфологічних 
типи рудних тіл: жилоподібні тіла і зони прожилково-вкрапленої і 
вкрапленої мінералізації в березитах, окварцьованих карбонатних 
породах і вуглецевих сланцях. Розподіл золота в рудних тілах украй 
нерівномірний і залежить від інтенсивності проявів продуктивних мі-
неральних асоціацій: ранньопродуктивних піритової і пірит-
піротинової, основної продуктивної пірит-поліметалевої і пізньопро-
дуктивної поліметалічної. 

За речовинним складом руди відносяться до помірно-сульфідних. 
Середній вміст сульфідів – 10 % (від 1 до 50 %). При цьому, близько 
90 % їхнього загального обсягу приходиться на пірит, інше на халько-
пірит, галеніт, сфалерит, піротин. Золото асоціює із сульфідами і ква-
рцом. Основна частина виділень має розміри 0,01–0,07 мм (95 %), по 
2-3% приходиться на фракції понад 0,07 і дрібніше 0,01 мм. Частка 
вільного золота складає близько 60 %. Проба золота змінюється від 

740 до 980. Золото-срібне відношення в середньому коливається біля 
одиниці. Родовище по запасах Au відноситься до великих об'єктів. 

Руди родовища є продуктом регенерації слабозолотоносних колче-
данних руд вулканогенно-осадового походження. Відкладення суль-
фідів відбувалося в умовах окраїнних морів, острівних дуг і задугових 
спредингових зон. Подальші процеси тектонічного скупчення і грані-
тизації призвели до перетворення вихідних руд і збереженню їх тіль-
ки в реліктах в окремих рудних тілах. Важливу роль відігравали про-
цеси метаморфізму, метасоматозу і гідротермальної діяльності, але 
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максимальні зміни пов'язані з процесами колізійного чи острівнодуж-
ного гранітоутворення, коли золотовмісні горизонти попадали в зону 
магмоутворення, де слугували джерелом золота для формування бага-
того і контрастного золотого зруденіння, сформованого в зв'язку з 
гранодіорит-плагіогранітною інтрузією сумсунурського комплексу. 

Утинське родовище розташовано в центральній частині одной-
менного рудного вузла, границями якого на півночі і півдні є виходи 
гранітоїдів басугуньїнського комплексу, а на заході і сході – приховані 
розломи північно-східного простягання. Площа родовища складена 
флішоїдними товщами нижньої – верхньої юри, для яких характерно 
перешарування глинистих сланців (переважають) і косоверствуватих 
алевролітів. Породи зім'яті в лінійні складки і розбиті на лінійні блоки 

подовжніми підкидо-зсувами. Блоки розрізняються інтенсивністю 
дислокацій і кількістю рудоносних дайок. 

Основна рудоконтролююча структура родовища – Утинський під-
кидо-зсув, в зоні якого розташовано головне рудне тіло – дайка № 7, 
складена альбітизованими порфіритами. Довжина дайки 14 км за 
простяганням і понад 600 м за падінням, потужність у середньому 1,1 
м, у роздувах до 10 м, відзначаються пережими і ділянки виклиню-
вання. Промислове зруденіння приурочене до верхньоюрських, більш 
грубозернистих, чим нижньоюрські, породам. Інші дайки, субпарале-
льні їй, слабко золотоносні. Великі рудні стовпи розташовані в зонах 
впливу крутопадаючих розривних порушень північно-східного про-
стягання. Найбільш збагачені золотом ділянки інтенсивної тріщину-
ватості дайок, приурочені до тонкозернистих, збагачених вуглецем, 
ритмам вміщуючих порід. У дорудних розривах дайок і уздовж опе-
ряючих розломів розвинені кварцові жили довжиною в перші десят-
ки метрів. 

Найпоширеніший жильний мінерал – кварц – тісно асоціює з аль-
бітом, карбонатами, гідрослюдами і сульфідами. Формування зруде-
ніння, вірогідно, пов'язане з гранітоїдним магматизмом басугуньїнсь-
кого комплексу. 

Родовище Шкільне розташовано в межах потужної (0,5–1,5 км) 

протяжної крутопадаючої (800) Південної тектонічної зони субширот-
ного простягання. Основні рудні тіла локалізовані в Бургагінському 
штоку гранітоїдів, площею 2,6 км2, складеному габро-діоритами, діо-
ритами, тоналітами, гранодіоритами, біотитовими гранітами. В 
центральній і північній частинах рудного поля сконцентрована вели-
ка кількість крутопадаючих дайок строкатого складу субширотного 
простягання потужністю від десятків см до 10–20 м, довжиною до 
2000 м. Дайки дорудні, інтенсивно змінені, іноді вміщують рудні тіла. 
На рудному полі обмежено проявлені дорудні процеси грейзенізації і 
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скарнування, а поблизу штока вміщуючи породи ороговиковані на 
200–300 м від контакту. У зонах дроблення і тріщинуватості породи 
перетворені на серицит-гідрослюдисто-кварцові метасоматити, містять 
до 5 % піриту й арсенопіриту. Потужність змінених порід 20–100 м. 

Золоторудна мінералізація приурочена до кварцових жил, локалізо-
ваних у трьох субширотних зонах дроблення, діагональних стосовно 
Південної зони розломів. Довжина рудовміщуючих зон 800–2000 м, 
потужність 100–500 м, падіння круте на південь. Рудні тіла представ-
лені кварцовими жилами і зонами прожилкування. Довжина жил 20–
200 м, потужність 0,1–1,5 м. 

Вміст рудних мінералів у жилах не перевищує 1–3 %. Основні руд-
ні мінерали: золото, сульфосолі, пірит, арсенопірит. Золото розподіле-

не нерівномірно, утворює стовпи, бонанци, гнізда. Його основна маса 
(75 %) зосереджена в кварцових жилах при середньому вмісті 50 г/т, 
а чверть запасів – в навколорудних метасоматитах (7–100 г/т). В гніз-
дах багатих руд (розміром від 3 до 46 м у діаметрі) зосереджене до 
85% запасів металу. 

Токурське родовище розміщене серед метаморфізованих вулка-
ногенно-кременисто-теригенних товщ пізньопалеозойського віку, що 
складають південне крило великої антиклінальної складки. Остання 
ускладнена складками високих порядків і розчленована на блоки ро-
зривами субширотної, субмеридіонального та північно-східного про-
стягання. Широко розвинений комплекс дайок плагіоклазових порфі-
рів, діоритових і діабазових порфіритів, дрібні штоки діоритів мезо-
зойського віку. Родовище характеризується лінійно-каркасною струк-
турою, яка обумовлена особливостями просторового розміщення 
складчастих і розривних порушень. До області перетинання великої 
субширотної зони Головного розлому і зони Північно-Західного розло-
му приурочена центральна частина родовища, яка характеризується 
високою концентрацією дайок порфіритів і локалізацією рудних тел. 

Виділяються чотири субпаралельні жильні зони захід-північно-
західного напрямку, де розкрито до 500 жил, з яких близько 70 міс-
тять промислову рудну мінералізацію. Рудовміщуючі розриви утво-

рюють стійкі системи, що нерідко протягуються через зони попереч-
них порушень, поблизу яких відзначається лише ускладнення їхньої 
морфології. Навколорудні зміни представлені березитизацією. Головні 
рудні мінерали: арсенопірит, пірит, шеєліт, сульфіди свинцю, цинку, 
міді. Кількість сульфідів не перевищує 1,5–2 %. 

Основними мінеральними типами є: золото-арсенопіритовий і золо-
то-галеніт-бляклорудний; з останнім пов'язана основна маса крупного 
золота із середньою пробою близько 740 одиниць. Розміри золотин – 
від 0,01 до 2–3 мм, форма – губчаста, пластинчаста, грудкоподібна, 
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жилковидна. Елементи-домішки в золоті – Cu, Pb, As, Bi, Hg, Sb. Роз-
поділ металу вкрай нерівномірний, характерні рудні стовпи. Руди 
легко збагачуються. 

 

Золото-сульфідна формація 
 

Родовища золото-сульфідної формації характерні для орогенних 
систем зовнішніх зон складчастих поясів з теригенним і теригенно-
карбонатним заповненням при другорядній ролі теригенно-
вулканогенних товщ. Вони, як правило, приурочені до антикліналь-
них структур. Головна роль у локалізації вкрапленого і прожилково-
вкрапленого зруденіння належить регіональним зонам дроблення, 

зминання і розсланцювання і рудовміщуючим вуглецевим териген-
ним товщам (як продуктивним геологічним утворенням). Магматичні 
породи, роль яких у формуванні родовищ дискусійна, представлені в 
основному різними дайками, у тих чи інших кількостях присутніх у 
рудних полях. На глибині і на флангах за геолого-геофізичними дани-
ми відзначається присутність масивів гранітоїдів гранодіорит-
гранітної формації. Характерні великі запаси руд з невисоким вміс-
том металу. Родовища цього формаційного типу поширені в межах 
Єнісейської, Байкальської, Верхояно-Чукотської, Каліфорнійсько-
Колорадської та інших складчастих областей. 

Родовище Сухий Лог із запасами 1100 т золота, при вмісті 2,7 г/т, 
розташовано в межах окраїнної зони Байкальської складчастої облас-
ті, у центральній частині Ленського золоторудного району, складеного 
потужньою (до 15 км) протерозойською товщею осадових порід – піс-
ковиків, що перешаровуються з алевролітами, сланцями, вапняками. 
Вони метаморфізовані в умовах зеленосланцевої фації, складають ве-
лику складчасту структуру – Бодайбінський синклінорій, ускладнений 
серією додаткових антиклінальних складок різних порядків. Інтрузи-
вні гранітоїди відслонюються в основному по південній периферії 
району. У його центральній частині геофізичними дослідженнями 
встановлені сліпі гранітоїдні тіла, до яких просторово тяжіє зруденін-

ня. 
Родовище приурочене до західної частини Сухолозької антикліналі 

третього порядку, що ускладнює північне крило синклінорію. Антик-
ліналь має субширотне простягання, ускладнена дрібною складчастіс-
тю волочіння, кліважу, гофрування шарів і мікророзривів, перекину-
та на південь і має вузький замок (рис. 44). Рудовміщуючими є вугле-
цеві сланці й алевроліти з прошарками вуглецевих вапняків і кварцо-
вих пісковиків, що складають ядерну частину антикліналі, потужніс-
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тю близько 1000 м, з інтенсивною вкрапленістю піриту. На південно-
му заході від родовища розташований невеликий гранітоїдний масив 
ранньопалеозойського віку, що супроводжується дайками граніт-
порфірів і кварцових порфірів. 

Пд Пн

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

  
Рис. 44. Схема будови родовища Сухий Лог (за М.М.Константиновим 

та ін., 2000) 
1 – имняхська світа (сланці, алевроліти, пісковики, вуглецеві сланці); 2 – 6 – 
хомолхінська світа, верхня підсвіта: 2 – п'ята пачка (сланці з прошарками 

пісковиків), 3 – четверта пачка (тонке перешарування філітів і алевролітів), 
4 – третя пачка (сланці з прошарками пісковиків і алевролітів), 5 – друга па-
чка (філіти з прошарками пісковиків і алевролітів), 6 – перша пачка (філіти, 
вапняковисті вуглецеві сланці з прошарками пісковиків і алевролітів); 7 – 

хомолхінська світа, середня підсвіта (пісковики з прошарками алевролітів і 
сланців); 8 – кварцові жили; 9 – розломи; 10 – рудна зона 

 
Основне рудне тіло розташоване в центральній, найбільш тектоні-

чно порушеній, ділянці антикліналі довжиною 2,8 км. Підвищений 
вміст золота і роздуви потужності рудного тіла тяжіють до пологих ді-

лянок осьової поверхні. Зруденіння контролюється субширотною зо-
ною зминання в ядерній частини антикліналі. Потужність зони до 250 
м. Вона насичена прожилково-лінзовидно-гніздовими скупченнями 
піриту, який супроводжується кварцом. Рудним тілом є внутрішня 
збагачена золотом частина зони зминання. Форма рудної зони шаро-
подібна  з нерівною верхньою поверхнею. З глибиною потужність зо-
ни зростає. Рудне тіло має довжину 3 км, потужність від 15 до 140 м, 
по падінню воно простежено на 1100–1500 м. 
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Розподіл сульфідної мінералізації і кварц-піритових прожилків у 
межах рудної зони нерівномірні. На тлі бідної (0,4–1 %) мінералізації 
спостерігаються збагачені ділянки, де сульфіди складають 1,5–2 % і 
більш. Промислова золотоносність пов'язана з піритом. Рідко зустрі-
чаються арсенопірит, піротин. У цілому вміст золота складає 2,0–3,5 
г/т, рідко до 9,6 г/т. В центральній частині спостерігаються два поло-
гих стовпи з підвищеним вмістом металу. Породи, вміщуючі зруде-
ніння, карбонатизовані, сульфідизовані. На родовищі поширені ква-
рцові жили різноманітної морфології, потужністю від декількох сан-
тиметрів до перших метрів з середнім вмістом золота близько 2 г/т. 
Самостійного промислового значення жили не мають.  

До золотовмісної руди відносяться вуглецеві породи, що вміщують 

золотоносну кварц-сульфідну мінералізацію. Золото в рудах переваж-
но самородне, дрібне. Близько 65 % його асоціює з піритом, 15–20 % 
знаходиться в кварці на контакті з мінералами вміщуючих порід. То-
нкодисперсне золото, що важко вилучається, складає 3,7–12 %. Виді-
ляються дві групи самородного золота, що розрізняються за пробою: 
840–880 (пізнє) і 900–920 (раннє). Супутнім корисним компонентом є 
срібло. Вміст його в 2–3 рази нижче, ніж золота. У руді срібло знахо-
диться у вигляді домішки в золоті, сфалериті та халькопіриті. 

Основному етапу формування золотого зруденіння родовища пере-
дувало первинне нагромадження золота в чорних сланцях. Золото-
сульфідна мінералізація була приурочена до найбільш збагачених вуг-
лецем горизонтів перешарування тонкоуламкових теригенних і кар-
бонатних порід. У венд-кембрійський час рудоносні товщі були затяг-
нуті до покривно-складчастих деформацій і регіонального метаморфі-
зму, в процесі яких відбувався перерозподіл золота і нагромадження 
його в породах зеленосланцевої фації. Розчини генерувалися в основ-
ному при регіональному метаморфізмі, що передував впровадженню 
гранітів. Основним джерелом золота слугували рудовміщуючі товщі, 
де головними концентраторами металу були сульфіди. Золото в суль-
фідах і у вміщуючих товщах спочатку було тонкодисперсним, розсія-
ним. Багаторазове перевідкладення, укрупнення і перерозподіл золо-

та з утворенням промислових концентрацій у сприятливих ділянках 
було наслідком довгострокових і багатоетапних накладених процесів 
епігенезу, метаморфізму і гранітизації. Інтрузивні гранітоїди ороген-
ного комплексу здійснили лише додатковий стимулюючий вплив на 
розвиток процесів перерозподілу і локалізації зруденіння. Деякі дослі-
дники (С.Д.Шер, І.К.Рундквист та ін.) надають більшого значення у 
формуванні родовища післямагматичній гідротермальній діяльності, 
яка була пов'язана зі становленням інтрузивних гранітоїдів. 
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Олімпіадинське родовище розташоване в байкалідах Єнісейського 
кряжу, приурочено до тектонічного блоку у північно-східній частині 
антиклінальної структури третього порядку; він обрамляється вихода-
ми орогенних гранітоїдних інтрузій Татарсько-Аяхтинського комплек-
су, у складі якого поширені натрові і калієві біотитові граніти, рідше 
сієніти і сублужні гранітоїди. Воно розташоване в замку і прилягаючих 
ділянках крил антикліналі, в ядрі якої виходять кварц-слюдисті сланці 
верхнього протерозою. Зруденіння приурочене до горизонту териген-
но-карбонатних, у тому числі вуглецевих (до 0,1–3 % органічної речо-
вини) порід, потужність якого змінюється від  перших десятків метрів 
на крилах складок (до випадіння з розрізу окремих прошарків і пачок) 
до 300–350 у роздувах їх замків. У західній частині родовища відзна-

чаються прошарки і лінзи мармуризованих і доломітизованих вапняків 
(рис. 45). Рудовміщуюча антикліналь має східно-північно-східне про-
стягання з крутим (50–800) зануренням шарніра в східному напрямку. 
На крилах вона ускладнена накладеними лежачими складками, чис-
ленними розривними порушеннями, з яких переважають подовжні 
крутопадаючі розриви, які супроводжуються брекчіюванням. Ампліту-
ди переміщення по них досягають сотень метрів. 

Вміщуючи породи грейзенізовані, скарновані, відзначаються кварц-
турмалінові, мусковіт-кварц-карбонатні і кварц-карбонатні метасома-
тити. Золоторудна мінералізація пов'язана з метасоматитами березитої-
дного типу. 

Промислові руди родовища утворюють підлеглі складкам страти-
фіковані поклади, приурочені до мусковіт-кварц-карбонатних і 
кварц-карбонатних метасоматитів серед порід рудовміщуючого гори-
зонту. Границі промислових руд визначаються випробуванням. Золо-
торудні поклади приурочені до замкових частин складок і мають сід-
лоподібну форму. 

Основне рудне тіло, у якому зосереджено 90 % запасів золотих 
руд, розташовано в східній частині родовища в замку антикліналі. 
Довжина його до 800 м, при потужності в 400 м, на глибину воно 
простежено на 700 м, нижня границя не встановлена. Руди являють 

собою метасоматично змінені породи, мінералізовані сульфідами (2–5 
%) з низьким вмістом органічного вуглецю. Середній вміст золота 4–5 
г/т. Розподіл золота в рудних тілах відносно рівномірний. Переважа-
ють піротин-арсенопіритові руди з домішкою піриту. Широко поши-
рені руди сурм'яного (бертьєрит-антимонітового) і змішаного типів. 
Арсенопірит є основним золотовмісним мінералом. Вміст його в рудах 
до 0,7 %. Значна частина золота асоційована із сульфідами, де воно 
знаходиться в тонкодисперсному субмікроскопічному стані й у виді 
твердого розчину. Кількість втрат золота при вилученні ціанідами 
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складає 30–48 %. Кількість великого золота 8,6–27 %, а тонкого в зро-
стках із сульфідами 22–37 %.  

 
 

А

25

20

25

25

40

30

30

40

к

30

60

Б

0 200 400 м Пн

Б
А

700

600

500

400

300

1

4

7

2

5

8 20

3

6

9

Розріз по лінії А-Бм

  
Рис. 45. Схема будови Олімпіадинського родовища (за 

Ю.І.Новожиловим та ін., 1988, зі змінами і доповненнями авторів) 
1 – четвертинні відклади; 2 – 6 – протерозой, кординська світа: 2 – кварц-

біотитові і мусковіт-біотит-кварцові сланці, 3 – слюдисто-кварц-карбонатні 
метасоматити, 4 – карбонат-біотит (мусковіт)-кварцові сланці, 5 – гранат-

піроксен-амфіболові скарноїди, 6 – вуглецеві сланці; 7 – золоторудні тіла; 8 – 
розломи; 9 – елементи залягання 

 
Майське родовище розташоване у вузлі перетинання великих ро-

зломів північно-західного, північно-східного, субширотного і субмери-
діонального напрямків, серед інтенсивно дислокованих піщано-
сланцевих товщ, насичених численними дайками середнього і кисло-

го складу, переважно субмеридіонального простягання (рис. 46). Ви-
діляються дві групи дайкових тіл: ранні граніт-гранодіорит-порфіри, 
апліти і лампрофіри і пізні субвулканічні ріоліт-порфіри. Основні ру-
дні тіла родовища приурочені до клиноподібного горсту в центрі 
складної блокової структури. Визначальне значення для структури 
родовища мають розломи субмеридіонального напрямку, що є одно-
часно рудоконтролюючими і рудолокалізуючими. Широко розвинені 
експлозивні брекчії жилоподібної форми. 
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Рис. 46. Схема будови Майського родовища (за Ю.І.Новожиловою та 
О.М.Гавриловим, зі змінами і доповненнями авторів) 

1 – 4 – тріас: 1 – кевеємська світа (перешарування пісковиків, алевролітів і 
сланців), 2 – ватапваамська світа (перешарування пісковиків і алевролітів), 3 
– релькувеємська і млелювеємська світи (перешарування пісковиків і алев-
ролітів), 4 – кувеємська світа (алевроліти, пісковики, гравеліти, дрібногалеч-
никові конгломерати, прошарки вапняків); 5 – дайки і штоки гранодіоритів, 
граніт-порфірів, аплітів, ріолітів; 6 – дайки лампрофірів; 7 – брекчії; 8 – роз-
ломи; 9 – рудні тіла (а), та їх проекція на земну поверхню; 10 – зона інтенси-

вних гідротермально-метасоматичних змін 

 
Золото-миш’яковисто-сульфідне зруденіння накладене на всі типи 

магматичних порід і експлозивні брекчії. У центральній частині родо-
вища розвинені кварц-серицитові породи березитової формації. Ме-
тасоматоз, пов'язаний з рудовідкладенням, відповідає аргілізитовій 
формації. На родовищі виявлено близько 20 рудних тіл, серед яких 
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виділяються відносно пологі (до 700) і круті (понад 700) потужністю 2–
4 м, довжиною 200–1100 м. 

Середній вміст золота – 12 г/т, запаси 278 т. Встановлений верти-
кальний розмах зруденіння – 800 м, передбачуваний – понад 1200 м. 
Важливу роль у розміщенні зруденіння відігравав літологічний фак-
тор. Найбільш сприятливі для рудовідкладення істотно алевритові то-
вщі центрального блоку родовища. Рудні тіла представлені мінералі-
зованими зонами дроблення, складені метасоматично зміненими по-
родами (алевролітами, глинистими сланцями, дрібнозернистими піс-
ковиками, в окремих випадках дайками кварцових порфірів), які ім-
прегновані тонкокристалічною вкрапленістю золотовмісних сульфідів, 
в основному піриту й арсенопіриту. Вміст сульфідів складає в серед-

ньому 6–8 %, при помітній, у 2–3 рази, перевазі піриту. Характерна 
присутність антимоніту (у середньому 0,2 %), який у рудних тілах 
приурочений до кварцових жил і прожилків, а також органічної вуг-
лекислої речовини (у середньому 0,3 %). Інші рудні мінерали (більш 40 
різновидів), містяться в незначній кількості. 

Золото розподілене рівномірно, коефіцієнт варіації не перевищує 
40–60 %. Головна маса золота приурочена до сульфідів (пірит, голчас-
тий арсенопірит) у вигляді тонкодисперсної вкрапленості. Пробність 
перевищує 950. Менша частина золота представлена відносно вели-
кими вкраплениками величиною від сотих часток до перших мілімет-
рів. Його проба 850–890. Срібло міститься у вигляді домішки в суль-
фідах. 

Кючуське родовище розташоване в межах Верхояно-Колимської 

складчастої системи, у ромбовидному блоку (66 км2), який обмеже-
ний двома швами великого розлому ПС простягання і двома зонами 
розсланцювання північно-західної орієнтації. Він складений переша-
руванням вуглецевих аргілітів, алевролітів, пісковиків, зім'ятих у суб-
меридіональну антиклінальну складку. Він має складну блоково-
клавішну будову з численними субширотними, субмеридіональними, 
північно-східними і північно-західними порушеннями. Співскладчасті 
розривні порушення північно-західного простягання вміщують великі 
масиви і дайки гранітоїдів. У розривах північно-східного простягання 
локалізовані рудовміщуючі зони брекчіювання і розсланцювання, що 
падають на північний захід (55–750), приурочені до центральної зам-
кової частини антикліналі. Поблизу стрижневих жил і брекчій вміщу-
ючи породи мінералізовані на 1–3 м, переважно вздовж пісковикових 
прошарків. Конфігурація мінералізованих зон проста, але морфологія 
рудних тіл досить складна. Довжина рудних тіл по простяганню 310–
3420 м, потужність коливається від 0,1 до 41,3 м. Вміст золота в ок-
ремих рудних тілах варіює від 5,4 до 8,1 г/т; срібла – 0,5–0,8 г/т. 
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Родовище Кумтор розташоване у високогірному районі східної 
Киргизії, у зоні зчленування Сариджанського дорифейського масиву і 
пізньокаледонських структур накладеного прогину рифтогенного ти-
пу. Зруденіння розміщене в потужній (до 1 км) вуглецевій теригенно-
флішоїдній товщі вендського віку, яка складена вуглецевими аргілі-
тами й алевролітами, що перешаровуються, перетвореними на хло-
рит-кварц-серицитові, кварц-серицитові і карбонат-хлорит-
серицитові філіти і філітоподібні сланці. 

У розміщенні рудної мінералізації важливу роль відіграють древні, 
складно побудовані, субмеридіональні зони гофрування, будинажу і 
розсланцювання, лінійні складки північно-східної орієнтації, пологі 
лускаті насуви, крутопадаючі (до 700) зони зминання і дроблення 

(рис. 47). До останнього відноситься «Мінералізована зона розломів» 
північно-східного простягання, що контролює основні рудні тіла, 
представлені протяжними лінзами і тектонічними швами. Довжина 
рудних тіл по латералі і вертикалі досягає 150–200 м і більше, потуж-
ність – близько 10 м. Загальний вертикальний розмах промислового 
зруденіння оцінюється в 1000 м. 

Пн
м

0

200

400

600

Пд500 м

60

60

45

70

70

1

6

2

7

3

8

4

9

5

60

  
Рис. 47. Схема будови родовища Кумтор (за Н.П.Єрмоловим та ін.) 

1 – 2 – венд: 1 – вуглецеві сланці, філіти, пісковики, 2 – вапняковисті сланці; 
3 – кембрій-ордовик, теригенно-карбонатні породи; 4 – зони 

розсланцювання; 5 – насуви; 6 – тектонічні порушення; 7 – золоторудні 
поклади; 8 – ділянки богатих руд; 9 – елементи залягання 

 
На родовищі виділяються два морфологічних типи руд: субпласто-

ві (співскладчасті) метасоматити і січні штокверкові руди. Субпласто-
ві руди розвинені по простяганню чорносланцевої товщі на багато со-
тень метрів, а по великих подовжніх розломах – з перервами на 10 
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км. Середній вміст золота в цих рудах близько 4,3 г/т. Мінеральний 
склад руд простій: кварц, альбіт, пірит, реліктова і перевідкладена 
вуглецева речовина. Штокверкові руди відрізняються різноманітним 
мінеральним складом, складені залізисто-магнезіальними карбоната-
ми з вкрапленістю й агрегатами рудних мінералів, в основному золо-
тоносного піриту, вміст золота від 3–4 до 25 г/т, у середньому 7 г/т. 

У рудах обох типів відзначаються значимі концентрації платини і 
паладію. З рудних мінералів зазвичай переважає пірит (близько 10 
%), поширені гематит і шеєліт, зустрічаються халькопірит, тетраед-
рит, галеніт, сфалерит, піротин, марказит, самородне золото, кобаль-
тин, тетрадиміт, телуриди золота і срібла, вісмутин, самородне залізо і 
деякі інші, більш рідкі мінерали. Нерудні мінерали: анкерит, доломіт, 

сидерит, кальцит, рідше польові шпати, кварц, хлорит, барит, флюо-
рит. Золото локалізується переважно у вигляді мікроскопічних виді-
лень у піриті. Крім золота і срібла, що попутно витягається, інтерес 
представляють вольфрам, платина, паладій, сірка, селен, телур. Золо-
то-срібне відношення складає 2–3:1. 

Нежданінське родовище – найбільше родовище Якутії, із запаса-
ми понад 470 т Au, розташовано в північній частині Південно-
Верхоянського синклінорію – південно-західної галузі мезозоїд Верхо-
яно-Чукотської складчастої області. Рудовміщуючий верхоянський 
комплекс представлений піщано-сланцевими товщами карбону, пер-
мі, тріасу, нижньої і середньої юри, прорваними штоками гранітоїдів 
і численними дайками. Родовище (рис. 48) приурочене до горстоподі-
бного блоку у склепінні флексуроподібної антикліналі північно-
східного простягання, у вузлі перетинання регіональних розломів діа-
гонального, субмеридіонального і субширотного простягання. Рудне 
поле складене нижньо-верхньопермськими товщами флішоїдного пе-
решарування алевролітів, алевропісковиків, піщано-глинистих слан-
ців (до 2 км). Рудовміщуюча частина розрізу містить розсіяну органі-
чну речовину (до 2 %), карбонати (5–10 %), конкреції піриту і стяг-
нення рідкісноземельних вміщуючих фосфор мінералів. Товща, що 
залягає вище, включає велику кількість вуглистих аргілітів, що відіг-

равали роль екрана при формуванні золотого зруденіння.  
Родовище характеризується тривалим багатоетапним розвитком, у 

його межах поєднуються три золотоносних мінеральних комплекси, 
що відносяться до різних рудних формацій: комплекс вкраплених руд 
золотоносних піриту й арсенопіриту (золото-сульфідна формація), зо-
лото-кварцових жил з невеликою кількістю сульфідів (золото-
кварцова), срібних сульфосолей, самородного срібла і низькопробного 
золота, (золото-срібна).  
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Рис. 48. Структурна схема Нежданінського родовища (за 

В.М.Яновським і М.П.Остроумовою, 1987, зі змінами і доповненнями 
авторів) 

1 – менкеченська світа (перешарування пісковиків, алевролітів і піщанистих 
алевролітів); 2 – дибінська світа (пачки алевролітів, пісковиків, піщанистих 
алевролітів); 3 – куккаанська світа (перешарування алевролітів, піщанистих 

алевролітів і пісковиків з горизонтами пісковиків і алевролітів); 4 – 
гранітоїди Курумського масиву; 5 – дайки гранодіорит-порфірів і 

лампрофірів; 6 – ореоли роговиків; 7 – розломи; 8 – зони мінералізації; 9 – 
елементи залягання 

 
Рудолокалізуючий блок відрізняється підвищеною дислокованістю 

порід. У його південному фрагменті зосереджені основні промислові 
рудні тіла. Серед розривних порушень переважають системи сколів 



 

 260 

північно-східного і субмеридіонального напрямків, останні на глибо-
ких горизонтах представлені зонами зминання, кліважу, брекчіюван-
ня і вміщують рудні тіла. Для численних дайок гранодіорит-порфірів і 
лампрофірів характерно кулісоподібне, пучкове розташування. На-
вколорудні зміни виражені в окварцюванні, серицитизації, карбона-
тизації, альбітизації, а дайки діоритових порфіритів і лампрофірів ли-
ственітизовані. 

Рудні тіла приурочені до тектонітів субмеридіональної системи. 
Вони мають форму протяжних лінійних штокверків з численними 
стрічкоподібними смугами, з високим вмістом золота. Найбільш стій-
кі багаті смуги пов'язані з жилами. Границі рудних тіл визначаються 
випробуванням. Основними по запасах є вкраплені і прожилково-

вкраплені малосульфідні (5 %) руди з рядовим стійким вмістом золо-
та, приурочені до зон тектонітів, а найбільш високі вмісти металу від-
значаються в ділянках з пізньорудними жилами з вільним золотом. 
Розвинені пізні сульфідно-кварцові жили з високим вмістом золота. 

 Руди родовища сформувалися в кілька стадій. Виділяються міне-
ральні асоціації: кварцова, пірит-арсенопірит-кварцова з тонкодис-
персним золотом у сульфідах, золото-галеніт-сфалеритова з видимим 
золотом, буланжерит-бурноніт-піраргіритова, кварц-карбонатна. Ос-
новними рудними мінералами є пірит і арсенопірит, Середній вміст 
рудних мінералів близько 5%. Вміст золота – від 2,5 до 19 г/т, срібла – 
14–230 г/т. 

 

Золото - срібна формація  
 

Родовища золото-срібної формації поширені в межах Тихоокеансько-
го складчастого пояса і є типоморфними для вулкано-плутонічних по-
ясів активних континентальних окраїн. Серед них виділяються дві гру-
пи родовищ золото-адуляр-кварцової і золото-адуляр-полісульфідно-
кварцової субформацій. 

Родовища першої групи (Кубака, Карамкенське, Хаканджинське, 
Агінське, Білогірське) пов’язані з ріоліт-трахіріолітовою, ріолітовою і 

базальт-андезит-дацит-ріолітовою продуктивними формаціями і ло-
калізуються в жерлових і субжерлових зонах локальних ВТС центра-
льного типу. Їх розміщення визначається сполученням фрагментів лі-
нійних регіональних розривів з різноранговими системами кільцевих і 
радіальних порушень. 

Родовища другої групи (Многовершинне, Джульєтта, Поргера, 
Хісікарі, Мутновське та ін.) пов'язані з андезит-гранодіоритовою, ан-
дезит-базальт-діоритовою і ріоліт-гранітною вулкано-плутонічними 
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асоціаціями. Остання є продуктивною для срібних золотовмісних ро-
довищ (Дукат). Об'єкти цієї групи розміщені в межах локальних ВТ-
грабенов, що ускладнюють крайові частини тектоно-магматичних пі-
днять (Многовершинне) чи депресій (Джульєтта), а також у вулкано-
інтрузивно-купольних структурах (Мутновське, Джерельне), складе-
них утвореннями андезит-гранодіоритової асоціації. У деяких рудних 
полях широко поширені дайки «строкатого» складу. Рудоконтролюючі 
і рудовміщуючі структури представлені фрагментами регіональних 
розривів і оперяючих розломів. 

Хаканджинське родовище є типовим представником золото-
срібної формації. Воно знаходиться в межах Охотсько-Чукотського 
вулкано-плутонічного пояса (ОЧВП) (Магаданська область), у півден-

но-східній частині Селемджинської ВТ депресії на перетині глибинних 
розломів північно-західного, субмеридіонального і північно-східного 
напрямків, приурочене до Хаканджинського палеовулкану – складної 
кальдери тривалого розвитку (рис. 49).  

У розрізі вона має асиметричну грибоподібну форму з кальдерою 
просідання в центрі. У її підставі залягають андезити і їх туфи; верх-
ня частина розрізу відрізняється строкатістю фаціального і літологіч-
ного складу. Рудовміщуюча товща представлена флюїдальними, сфе-
ролітовими ріолітами, ріодацитами, ігнімбритами змішаного і кислого 
складу. На флангах розвинені численні дайки основного складу. Ру-
довміщуючою структурою є великий міжформаційний пологий зрив 
на границі кислих вулканітів і андезитів, що їх підстеляють, у межах 
якого утворився потужний полого залягаючий гідротермально-
метасоматичний поклад з рудними тілами. Рудні стовпи в цих тілах 
контролюються крутопадаючими розломами, що відповідають регіо-
нальним глибинним структурам. Усі рудні тіла родовища локалізовані 
в кислих вулканітах, у єдиній рудоносній зоні довжиною більш 8 км. 
Гідротермально змінені породи представлені пропілітами за андези-
тами і аргілізітами по кислих і помірно кислих вулканітів.  

Рудоносна зона складена кварц-гідрослюдистими і кварц-
адуляровими породами з кварцовим жильним виповненням. Рудні тіла 

приурочені до істотно кварцової частини зони, мають складну внутрі-
шню будову, мінливі довжину і потужність (до 90–150 м на південно-
східному фланзі зони). Центральна частина родовища складена зруде-
нілою тектонічної брекчією з високим вмістом золота і срібла. Най-
більш потужні і складно побудовані рудні тіла розташовані на контак-
тах туфоігнімбритів і сферолітових ріолітів. 
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Рис. 49. Схема будови Хаканджинського родовища (за 

Д.А.Тимофеєвським і В.М.Янковським, 1988, зі змінами і доповнен-
нями авторів) 

1 – андезити, їх туфи; 2 – туфи ріолітів; 3 – ігнімбрити ріолітів; 4 – 6 – екструзії 
та субвулканічні тіла андезитів (4), ігнімбритів дацитів (5), ріолітів (6); 7 – 

дайки середнього і кислого складу; 8 – розломи; 9 – рудоносна зона і рудні тіла 

 
Руди родовища істотно кварцові убогосульфідні, кількість рудних 

мінералів не перевищує в середньому 1,5 %. Характерні брекчієві, 
концентрично-зональні і ритмічно-смугасті текстури. Серед рудних 
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мінералів переважають сульфіди, сульфосолі срібла й інших металів; 
рідше зустрічаються інтерметалічні сполуки, кіновар та ін. Основною 
продуктивною асоціацією є золото-аргентит-полібазит-сульфідно-
кварцова, розвинена в лежачому боці рудного покладу. Самородне 
золото дрібне і дуже дрібне, виділялося в складі декількох асоціацій. 
Його проба 234–600 (у середньому 544). Au/Ag відношення змінюєть-
ся від 1:7 до 1:250. Золото і срібло розподілені нерівномірно, гніздово-
струйчасто. Рудні стовпи мають центриклінальне падіння в площині 
рудних тіл, у їх центральній частині зазвичай утворюється багате ру-
дне ядро. Значні вмісти окислів і гідрооксидів марганцю в рудах 
Центральної ділянки родовища ускладнюють їх технологічні власти-
вості. Безмарганцеві руди інших ділянок легко збагачувальні. 

Карамкенське золото-срібне родовище розташоване також у 
межах ОЧВП, у локальній ВТС центрального типу, яка складена ігнім-
бритами, туфами і лавами ріолітів з лаколітоподібними субвулканіч-
ними тілами дацитів і ріоліт-трахіріолітів з гарно вираженою «корене-
вою» системою (рис. 50). Важливе значення має силоподібний поклад 
автомагматичних, експлозивних і експлозивно-гідротермальних брек-
чій андезитів, локалізований між підошвою стратифікованих утво-
рень і покрівлею субвулканічних дацитів. Підстава ВТС складена ан-
дезитами і грубоуламковими утвореннями ранніх стадій геологічного 
розвитку району. Породи пропілітизовані й аргілізовані. У верхах ро-
зрізу розміщаються малопотужні лінзи алуніт-каолінітових метасома-
титів і кварцитів. Навколотріщинні змінені породи мають адуляр-
гідрослюдисто-кварцовий склад. 

Зруденіння, сконцентроване в адуляр-кварцових жилах, сформо-
вано трьома продуктивними мінеральними асоціаціями: золото-
сульфідною, золото-фрейбергит-халькопіритовою і срібно-науманіт-
полібазитовою із золотом. Жили групуються в ряд пучків, що сходять-
ся, розташованих конформно щодо системи експлозивно-
субвулканічних утворень. Рудні тіла мають прямолінійну чи незначно 
вигнуту стрічкоподібну форму з рідкими апофізами переважно з ле-
жачого боку. Вони розсікають сил автомагматичних брекчій і при ви-

ході у висячий контакт (туфи кислого складу) швидко, протягом декі-
лькох метрів, виклинюються. На тлі рядових руд виділяються кілька 
рудних стовпів, орієнтація яких, загалом, згідна з грибоподібною (у 
розрізі) формою рудного тіла. 
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Рис. 50. Схема будови Карамкенського родовища (за В.А.Нарсеєвим та 

ін., 1988, зі змінами і доповненнями авторів) 
1 – четвертинна система, алювій; 2 – 6 – крейда: 2 – ольська світа (ігнімбрити 

і туфи ріолітів), 3 – улінська світа (базальти, андезибазальти, андезити), 4 – 
хольчанська світа (туфи і ігнімбрити ріолітів і дацитів), 5 – нарулійська світа 

(андезити і їх туфи), 6 – арманська світа (аргіліти, алевроліти, пісковики, 
конгломерати); 7 – екструзії кислого (а) і середнього (б) складу, автомагмати-
чні брекчії (в); 8 – інтрузії кислого (а), середнього та основного (б) складу; 9 – 

розломи; 10 – рудні тіла 

 

Родовище Кубака (Магаданська область) знаходиться в південній 
частині Омолонського масиву, у вузлі перетинання рудоконтролюю-
чих структур на периферії Авландинської ВТС, із тривалим геологіч-
ним розвитком якої і пов'язане золото-срібне зруденіння родовища. 
Рудні тіла родовища зосереджені в блоку (8 км2), який складений де-
вонськими туфопісковиками, туфами, ігнімбритами, рідше лавами, 
туфогравелітами і туфоконгломератами потужністю близько 1 км. 
Вони залягають на розмитій поверхні метаморфічних утворень архею 
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у вигляді монокліналі, полого  нахиленої на південний захід. Рудонос-
ними є жильно-прожилкові зони довжиною від сотень метрів до 2 км 
карбонат-флюорит-адуляр-кварцового складу, рівномірно розподілені 
по площі родовища у вигляді достатньо закономірної сходової систе-
ми з кроком 400–600 м (рис. 51).  

У плані рудоносні зони косо орієнтовані стосовно зовнішнього 
концентричного розлому, не виходячи за його межі. Вони складають-
ся з одного чи декількох рудних тіл. З півдня на північ морфологія 
рудоносних тіл ускладнюється, вони стають кулісоподібними, з вели-
кою кількістю апофіз. Виділяються два морфологічних типи рудних 
тіл – жильно-прожилкові зони і жили. Багаті руди тяжіють до центра-
льних частин рудних тіл, поступово загасаючи на флангах, контро-

люються ділянками накладення пізньої мінералізації на ранню, зчле-
нуванням різноорієнтованих жил і прожилків, екрануванням на кон-
тактах порід. Найбільш сприятливі для локалізації багатого зруденін-
ня коломорфно-смугасті кварцово-жильні утворення, ендоконтакти 
жил, зони прожилкування і гідротермальні брекчії халцедон-
кварцового складу. З вміщуючих порід найбільш сприятливі горизон-
ти дацитів і туфопісковиків. Їх контакти з ігнімбритами відіграють 
роль екранів. Багаті руди характеризуються підвищеним золото-
срібним відношенням. 

На родовищі виділяються дві основні продуктивні стадії: рання ка-
рбонат-анортоклаз-кварцова і пізня хлорит-адуляр-кварцова. Кількість 
рудних мінералів не перевищує 0,5 %: золото, пірит, арсенопірит, гале-
ніт, фрейбергит, акантит, науманіт та ін. Золото переважно вільне, то-
нке, пробність 600–750; зустрічаються електрум, кюстеліт і самородне 
срібло. Золото-срібне відношення в рудах – 1:2. Текстури руд коломор-
фно-смугасті, каркасно-пластинчасті, крустифікаційні, глобулярні – 
типові для приповерхневі родовищ золото-срібної формації. Родовище 
відноситься до великих об'єктів, при середньому вмісті золота 20 г/т, 
воно утримує близько 100 т металу. 
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Рис. 51. Схема будови Центральної рудної зони родовища Кубака (за 
В.А.Степановим та ін., 1992) 

1 – агломератові туфи; 2 – ігнімбрити ріодацитів; 3 – ріодацити; 4 – туфопіс-
ковики; 5 – рудні адуляр-кварцові жили першої (а) і другої (б) продуктивних 
стадій; 6 – навколорудні хлорит-кварц-серицитові метасоматити; 7 – дорудні 

епідот-хлоритові та карбонатно-хлоритові пропіліти 

 
Білогірське родовище (рис. 52) приурочене до ВТС із централь-

ним трахіріолітовим неком, ускладненим дайкоподібними тілами. 
Жерлова і субвулканічна фації представлені біотитовими лужними 
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трахітами, грубоуламковими брекчієвими лавами змішаного складу, 
покривні – туфами і брекчієвими лавами трахітів. Вулканіти в різно-
му ступені аргілізовані. Основна маса рудних тіл зосереджена в зоні 
кварц-гідрослюдистих змін, до верхньої частини якої (границі з као-
лінітовою зоною),  приурочене найбільш багате зруденіння. Характер-
ною рисою рудного поля є численні брекчієві утворення: експлозивні, 
експлозивно-гідротермальні і гідротермальні. За морфологією це тру-
бо- і жилоподібні розгалужені тіла різної довжини. Золоте зруденіння 
має прожилково-вкраплений характер, утворює штокверк убогих руд 
площею 1,5 км2, витягнутий у північно-східному напрямку. 
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Рис. 52. Структурна схема Білогірського родовища (за Е.П.Хохловим, зі 

змінами і доповненнями авторів) 
1 – туфи середнього і кислого складу; 2 – трахіріоліти; 3 – андезибазальти; 4 – 
навколорудні кварц-гідрослюдисті (а) і кварц-каолінітові метасоматити; 5 – 

рудоносний штокверк; 6 – розломи 
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Агинське родовище розташовано в межах вузького лінійного бло-
ку північно-східного простягання, що ускладнює ВТС, складену нео-
геновими андезитами, базальтами і їх туфами, прорваними екструзі-
ями, дайками і силами близького складу. Головним структурним еле-
ментом родовища є складна зона розривів північно-східного напрям-
ку, яка включає рудоконтролюючі малоамплітудні крутопадаючі (60–
850) північно-західні розриви. Рудовміщуючі вулканіти перетворені на 
хлорит-карбонатні і епідот-хлорит-карбонатні метасоматити, навко-
лорудні зміни представлені адуляр-серицит-гідрослюдисто-
кварцовими метасоматитами. Рудні тіла представлені малопотужни-
ми крутопадаючими кварцовими жилами і зонами прожилкування, у 
яких бідні і рядові руди утворять пологі стрічки, у верхніх частинах 

ускладнені рудними стовпами. Положення зруденіння визначається 
зонами зчленування рудоносних структур зустрічного падіння, що ут-
ворюють клиноподібні блоки. Рудні стовпи, у яких зосереджено біля 
85 % металу, представлені воронкоподібними чи жилоподібними ті-
лами, чітко витягнутими по падінню. У їх межах при деталізації вияв-
ляються бонанци, гнізда і струмені. У розподілі золота відзначається 
своєрідна асиметрія – найбільш високі концентрації приурочені до 
верхньої границі рудних стовпів. Руди сформовані трьома продукти-
вними мінеральними комплексами: золот-адуляр-кварцовим, золото-
телуридно-хлорит-адуляр-кварцовим і золото-карбонат-кварцовим.  

Многовершинне родовище розташоване в межах Східно-Сіхоте-
Алінського вулканічного пояса (ССАВП), приурочене до вулкано-
тектонічного грабену на периферії поліфазного гранодіоритового плу-
тону, у вузлі перетинання північно-східних розломів (згідних з про-
стяганням складчастості мезозойського фундаменту) з більш древ-
ньою субширотною зоною тріщинуватості Монголо-Охотського склад-
частого пояса. Вміщуючи породи – андезити, їх брекчієві лави з лін-
зоподібними прошарками попільних туфів. Серед жерлових утворень 
переважають андезити та андезидацити. Фундамент складений інте-
нсивно дислокованими теригенними породами (пісковики, алевролі-
ти). Складна блокова будова родовища визначається різноорієнтова-

ними розривами. Головну роль відіграють крутопадаючі скиди півні-
чно-східного простягання, що розчленовують грабен на серію блоків-
пластин, які східчасто занурюються на північний захід. Ці розриви 
контролюють положення жерлових утворень, навколотріщинних ме-
тасоматитів і золотоносних зон. Порушення північно-західного про-
стягання визначають розміщення різновікових дайок «строкатого» 
складу.  Комплекс вміщуючих порід був залучений до контактового 
метаморфізму і гідротермальних змін, розвинені площова пропіліти-
зація хлорит-альбіт-епідотової фації з вузькими зонами, внутрішні 
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частини яких займають навколотріщинні кварцові, кварц-серицитові 
і кварц-турмалін-хлоритові метасоматити, а зовнішні – хлорит-
карбонатна пропілітизація. Широко розвинені інфільтраційні скарни. 

Рудні тіла представлені кварцовими жилами, зонами брекчій і 
кварцових прожилків, розвинених у межах жилоподібних крутопа-
даючих (65–800) тіл кварцових і кварц-серицитових метасоматитів. 
Потужність рудних тіл змінюється від декількох до перших десятків 
метрів, за падінням і простяганням вони простежені на кілька сотень 
метрів. Їх формування пов'язане з проявом золото-халькопірит-
бляклорудної і, у меншому ступені, золото-сульфоантимонітової міне-
ральних асоціацій при підлеглій ролі золото-кварцової і золото-
телуридної. Рудні стовпи розміщаються на різних гіпсометричних рі-

внях і є невід'ємною частиною більшості рудних тіл, контролюючи в 
окремих випадках, до 75 % металу. 

Родовище Джульєтта розташоване в межах ОЧВП, у великої ВТ 
депресії, складеної ранньо-пізньокрейдовими вулканогенно-
осадовими відкладами, представленими чотирма світами: нижня і 
третя знизу складені андезитами й андезибазальтами, друга – даци-
тами, їх туфами і ігнімбритами, а верхня – лавами ріолітів і дацитів із 
прошарками туфів і ігнімбритів. Породи прорвані дайками дацитів, 
ріодацитів, штоками крейдових діоритів і гранодіоритів. Рудовміщу-
ючими є переважно туфи андезитів нижньої світи. Навколорудні змі-
ни представлені кварц-адуляровими метасоматитами і березитоподі-
бними пірит-серицит-карбонат-кварцовими утвореннями потужністю 
до 20–100 м. 

На площі 2 км2 виявлено 6 жильних зон субширотного, північно-
західного і північно-східного простягання з золото-срібною мінералі-
зацією потужністю від 30 до 150 м, довжиною до 2 км. Довжина ок-
ремих жил, що виконують тріщини відриву і відколу – 50–500 м, по-
тужність 0,1–1,2 м. Морфологія жил відносно проста. У межах міне-
ралізованих зон, жили супроводжуються масою прожилків. Падіння 
рудних тіл круте (75–800). 

Руди родовища убогосульфідні, легкозбагачувані, відрізняються 

складним мінеральним складом. Основним жильним мінералом є 
кварц (до 95 % жильної маси), а серед рудних мінералів переважає 
пірит. Основною формою знаходження золота є самородна. Проба зо-
лота 500–700, рідко до 830, але достатньо широко розповсюджений і 
кюстеліт. В масі переважає велике золото, хоча, у цілому, його розмі-
ри коливаються від 0,01 до 1 мм. Основна маса срібла представлена 
власне срібними мінералами чи бляклими рудами. Варіації вмісту зо-
лота і срібла по окремих рудних тілах досягають 12–35 г/т Au і 35–825 
г/т Ag. Середнє Au/Ag відношення по родовищу – 1:20. Характерний 
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стовпчастий розподіл золота зі збільшенням вмісту металу в них до 1 

кг/т. Розміри рудних стовпів до 550 м. 
Золото-срібне родовище Хісікарі (Південна Японія) розташова-

но в межах Західно-Тихоокеанського складчастого пояса, на активній 
континентальній окраїні, локалізовано в глинистих сланцях під струк-
турним екраном острівнодужних андезитів. Система крутопадаючих 
жил родовища контролюється наскрізною регіональною структурою, 
приуроченою до осьової частини купольного підняття. Вміщуючи по-
роди – глинисті сланці, перекриті андезитовими лавами і брекчіями, а 
на підняттях – дацитовими пірокластами. 

Рудоутворення відбувалося в основному в стометровому вертика-
льному інтервалі від покрівлі глинисто-сланцевої товщі. Бонанцові зо-

лоті руди локалізовані на контакті жил з вулканічними брекчіями. 
Жильна система сформувалася поблизу поверхні, на глибині менш 50 
м. Жили мають зональну будову: поблизу контактів вони складені 
кварцом і адуляром, ближче до центра – кварцом, монтморилонітом з 
невеликою кількістю каолініту, іліту і хлориту; у жилах установлені 
гіпс, кальцит, марганцево-залізо-кальцієві карбонати, цеоліти. Золото 
низькопробне (середня проба 700), зазвичай воно асоціює з халькопі-
ритом, науманітом, іншими мінералами срібла; окремі зерна золота 
розміщені в кварці. Багаті сріблом чорні смужки сульфідів (руди типу 
«кенгуру») складені сульфосолями Cu-Ag, халькопіритом, галенітом, 
піритом, марказитом, телуридами і селенідами; часто такі тонкі сму-
гасті виділення приурочені до границь адуляр-кварцових і монтмори-
лоніт-кварцових агрегатів. Au/Ag відношення 1,4–1.  

Це наймолодше у світі велике родовище золота; його вік наближа-
ється  до антропогену (близько 0,8 млн р.). Воно характеризується 
дуже високим вмістом металу в рудах (близько 70 г/т Au) і запасами 
золота понад 100 т. Процес мінералоутворення інтерпретується як ре-
зультат швидкого підйому і скипання гарячих мінералізованих флюї-
дів при їх змішанні з холодними ґрунтовими водами. Джерело металів 
мав магматичне походження. У цілому, формування родовища обу-
мовлене накладенням двох етапів мінералоутворення: 
 утворення кварц-адулярових жил з відносно гарячих (~2400С) гідро-

терм із частковим відкладенням золота. Синхронно в перекриваючих 
андезитах із багатих СО2 і локально кислотно-сульфатних вод що про-
холоджуються, формувалися зони аргілізітів; 

 пізніше, а місцями одночасно, відкладався тонкозернистий кварц, гли-
нисті мінерали в асоціації із сульфідами, селенідами, формувалися бо-
нанцові золоті руди. Велике значення при цьому мало скипання флюї-
дів і різка зміна їхнього складу при змішуванні з метеорними водами. 
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Золото-срібне родовище Поргера (ПНГ) розташовано в межах 
Західно-Тихоокеанського складчастого пояса, на активній континен-
тальній окраїні Австралійської плити, у 25 км на південь від зони роз-
ломів, що відокремлює континентальну плиту від центральної ороген-
ної зони – гірського хребта Нової Гвінеї і відповідає зоні акреції двох 
плит. Площа родовища складена шельфовими відкладами нижньої 
юри – крейди – слабо вуглецевими і вапняковистими глинистими сла-
нцями та аргілітами з прошарками алевролітів і піщанистих порід. 
Зруденіння тісно пов'язано з інтрузивним комплексом Поргера, до 
складу якого входять діорити, андезити, польовошпатові порфіри і 
діоритові порфірити, що складають дайки, штоки і сили в глинисто-
сланцевих товщах. У локалізації зруденіння важливу роль відігравали 

численні тіла тектонічних брекчій, що контролюються зонами розло-
мів і контактами інтрузій. Основною рудоконтролюючою структурою 
є субширотний розлом Реамане, що супроводжується зонами тріщи-
нуватості, які вміщують рудні прожилки. Частина кварц-сульфідних 
жил і брекчієвих тіл розміщується паралельно розлому. 

Рудна мінералізація родовища Поргера займає площу 500×400 м і 
поширюється на глибину 550 м. Найбільше інтенсивно тріщинува-
тість і золоторудна мінералізація проявлені в ендо- і екзоконтактах 
інтрузій. Значна частина золота асоціює із сульфідами, серед яких 
переважає пірит, розвинені сфалерит і галеніт, рідше халькопірит, 
тетраедрит, арсенопірит, марказит і сульфосолі. Золото в основному 
дисперсне, відносно низькопробне. Запаси золота складають близько 
300 т і срібла – понад 800 т. 

Виділяються дві головні стадії рудовідкладення: 1) вкраплений зо-
лотоносний пірит у зонах пропілітизації з незначною кількістю золота 
в асоціації із сульфідами кольорових металів; 2) локальні виділення 
золота і Au-Ag-телуридів з роскоелітом, піритом, невеликою кількістю 
бариту в смугастому, шестоватому жильному кварці і брекчіях. 

У цілому, родовище формувалося, за двома схемами: спочатку, за 
моделлю формування мідно-порфірових родовищ – рання асоціація 
вкрапленого золотоносного піриту тісно пов'язана зі становленням 

магматичних інтрузій і продукується магматогенними флюїдами. Далі 
активізація великих розломів, як передбачається, призвела до розк-
риття глибинних залишкових осередків концентрації флюїдів у при-
донних частинах магматичних камер, а їх взаємодія в приповерхне-
вих частинах земної кори з метеорними водами – до формування епі-
термальних жильних систем. 

Золото-срібне родовище Пуебло-Вьехо розташоване на острові 
Гаїті, всередині кальдери в межах острівнодужного вулканогенного 
пояса. Кальдера еліпсоїдальної форми (2–4 км) складена вуглецевими 
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конгломератами, пісковиками і вуглисто-глинистими сланцями, до 
яких і приурочено зруденіння. Осадові породи прорвані субвулканіч-
ними штоками діабазів і частково перекриті потоками дорудних ба-
зальтів і агломератів. 

Рудні тіла представлені потужними субгоризонтальними покладами 
з хвилеподібною і клиноподібною підошвою, складеними прожилково-
вкрапленими рудами. В останніх переважає слабозолотоносний пірит, 
у якому у вигляді мікропросічок зустрічаються сфалерит, галеніт, 
блякла руда, аргентит, електрум, телуриди Au, Ag, Cu. Присутні 
кварц, барит і пірофіліт. Прожилки мають різну орієнтацію, потуж-
ність, що різко змінюється (від часток до 10 см), примхливо вигнуті, 
зливаються і, навпаки, віялоподібно гілкуються. Золотоносні прожил-

ки приурочені головним чином до шарів вуглистих конгломератів і 
сланців. У пісковиках і сланцях зустрічаються невеликі лінзи масив-
ного піриту, потужністю від 1 до 10 м. Вміст золота в цих лінзах дося-
гає 4,6 г/т, срібла – 280 г/т. У цілому, для руд родовища відношення 
Au:Ag дорівнює 1:7. Золото розподілене нерівномірно, утворює рудні 
стовпи у вузлах перетину розривів субмеридіонального і північно-
східного простягання. У покрівлі рудних покладів локально проявлене 
окварцювання, розвинені пірофіліт і кальцит. У підошві покладів 
розповсюджений алуніт. Загальні запаси родовища оцінюються в 320 
т Au, вік пізня юра – рання крейда. 

Рудне поле Гуанахуато, як і інші золото-срібні рудні об'єкти Ме-
ксики, розташовано в окраїно-континентальному вулканогенному по-
ясі альпійського віку, приурочене до північно-східного крила і част-
ково до ядра великої антикліналі Оксиденталь, ускладненої дрібними 
складками. Шарнір антикліналі полого занурюється на південний 
схід; відповідно до цього, північна частина рудного поля складена 
крейдовими кварц-серицитовими і серицит-хлоритовими сланцями, 
філітами і вапняковистими сланцями з прошарками і лінзами вапня-
ків і пісковиків. У південно-східній частині вони перекриті середньо-
палеогеновими конгломератами і пісковиками потужністю до 1400 м. 
Східна частина рудного поля складена лавами і пірокластами контра-

стної андезит-ріолітової формації раннього палеоген, потужністю до 
900 м. Вони прорвані дайками і штоками субвулканічних андезито-
вих порфіритів і гіпабісальних монцоніт-порфірів. Золото-срібна мі-
нералізація контролюється протяжними розломами північно-
західного простягання (Вета-Мадре і Сьєрра) і серією локальних по-
рушень, частина з яких є що оперяючими по відношенню до північ-
но-західних розломів. 

Рудні тіла представлені двома типами: 1) шароподібними жилами, 
потужністю 1–20 м із брекчієвою текстурою руд (переважають), 2) де-
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кількома штокверками, довжиною 100–300 м, потужністю до 20–90 
м. Останні представлені системою прожилків, заповнених крустифі-
каційними агрегатами мінералів. Жили часто розміщені між тектоні-
чних швів розломів, простежуються уздовж їх висячого і лежачого бо-
ків. Як правило, при збільшенні кута падіння шва лежачого боку та 
утворення розширення зони дроблення, зростає і потужність плито-
подібних жил. Штокверки, навпаки, відокремлюються від шва вися-
чого боку і тих ділянок зон дроблення, що мають мінімальну потуж-
ність (і, відповідно, виступи лежачого боку розлому). Вертикальний 
розмах зруденіння досягає 750 м. Вміст Au і Ag в рудах складають 
відповідно 2,1–3,5 і 300–400 г/т. Загальні запаси золота – 300 т. 

Руди кварц-карбонат-адулярового складу складаються з піриту, ха-

лькопіриту, галеніту, сфалериту, полібазиту, аргентиту, самородного 
золота, електруму. Відношення Au:Ag 1:145. З глибиною серед сульфі-
дів переважає пірит і халькопірит, майже зникають карбонати, руди 
стають кварцовими. 

Зодське родовище знаходиться у вододільній частині Зангезурсь-
кого хребта (Вірменія), у межах офіолітового пояса субширотного – 
північно-західного простягання, виникнення якого пов'язане з ран-
ньоальпійською (J3 – K2) тектоно-магматичною фазою розвитку скла-
дчастої системи Кавказу. Рудні тіла приурочені до габро-
перидотитового масиву турон-сеноманського віку, що залягає у вул-
каногенно-осадових товщах верхньої крейди. Масив прорваний дай-
ками кварцових порфірів, з якими пов'язане зруденіння, має складну 
будову, утворений декількома інтрузивними фазами. Зруденіння ло-
калізовано в зоні складно побудованого контакту габро і перидотитів, 
підлеглого зоні широтного розлому. Зони інтенсивних гідротермаль-
них змін також простежуються в субширотному напрямку і представ-
лені кварц-тальк-карбонатними метасоматитами типу лиственітів. 
Переважна частина золоторудних тіл розташовані в межах цих зон. 

Рудні тіла представлені жильними зонами, що включають жили 
кварцу з лінзами, прожилками і гніздами сульфідів; зонами прожил-
кової будови, приуроченими до дайок кварцових порфірів (зони інте-

нсивної сульфідної мінералізації); зонами згущених прожилків у гід-
ротермально змінених породах. Вміст сульфідів у рудах 5–30 % (у се-
редньому до 20 %). Серед сульфідів переважають пірит, у трохи мен-
ших кількостях зустрічаються арсенопірит, марказит, сфалерит, піро-
тин, халькопірит, блякла руда, антимоніт, у незначних кількостях 
присутні телуриди Bi, Pb, Ag і Au. Серед жильних мінералів основни-
ми є кварц, залізистий магнезит (брейнерит), анкерит, а також релік-
тові серпентин, тальк, хлорит. Зустрічаються халцедон, магнезит, се-
рицит, барит. Золото присутнє у вигляді дисперсної фази в піриті, у 
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відносно великих виділеннях, в асоціації із сульфідами, телуридами, 
сульфоарсенідами і сульфоантимонітами свинцю. Вміст золота в про-
мислових рудах 6–8 г/т, відношення Au:Ag 4:1. Проба золота 875–925. 

Виділено п'ять основних стадій рудоутворення: 1) кварц-серицит-
піритова; 2) кварц-брейнерит-пірит-арсенопіритова (перша продук-
тивна); 3) кварц-марказит-арсенопіритова із сульфоарсенідами, су-
льфосолями, телуридами і золотом (друга продуктивна); 4) кварц-
антимонітова; 5) кварц-карбонатна (післяпродуктивна). 

Золото-срібне родовище Дукат розташоване у межах ОЧВП 
(Магаданська область), у вулкано-інтрузивно-купольній будові трива-
лого розвитку, складеною переважно ранньокрейдовими вулканітами, 
розбитою серією північно-східних і північно-західних східчастих ски-

дів (рис. 53). Вона складена товщею ріолітів, ігнімбритів і туфів з ма-
лопотужними невитриманими горизонтами смугастих алевролітів, пі-
сковиків і аргілітів з рідкими лінзами вугілля, потужністю не менш 
800 м, інтрудованою на глибині гранітоїдами. Головними структур-
ними елементами, що впливають на розміщення і форму рудних тіл, є 
зони тектонічного брекчіювання; системи субпаралельних зближених 
тріщин сколювання (зони локальної тріщинуватості); розриви, випов-
нені мілонітами чи мілонітизованими породами; окремі великі тріщи-
ни. Важлива особливість родовища – широкий розвиток експлозив-
них брекчій, що залягають у формі розгалужених дайок, які досяга-
ють у поперечнику декількох десятків метрів. Рудовміщуючі породи 
змінені, виявлені на верхніх горизонтах адуляр-хлорит-гідрослюдисті 
метасоматити вміщують основну частину рудних тіл; із глибиною во-
ни змінюються епідот-хлоритовими і епідот-гранат-біотитовими ме-
тасоматитами. Широко проявлені скарноїди і кварц-турмалінові 
утворення.  

Рудні тіла представлені жильно-прожилковими зонами і жилами в 
субмеридіональних крутопадаючих розривах і тріщинах, що їх опе-
ряють. Жильно-прожилкові зони характеризуються переважно кварц-
адуляр-хлоритовим складом, а жили – кварц-родонітовим. Перші 
складаються з декількох кулісоподібно розташованих стовбурних жил, 

які супроводжуються потужними ореолами прожилкових утворень, і 
містять основні запаси металів. Для жил, що мають обмежену довжи-
ну, характерні нерівні звивисті контакти, часто вони супроводжу-
ються брекчіями. Розподіл золота і срібла в рудних тілах украй нерів-
номірний. Значна частина запасів сконцентрована в рудних стовпах, 
що мають овальну чи воронкоподібну форму. Найчастіше вони приу-
рочені до структурних пасток, у якості яких виступають вигини ру-
довміщуючих тріщин, ділянки сполучення і перетину розломів, екра-
ни окварцьованих смугастих алевролітів. 
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У формуванні руд беруть участь кварц-сульфідна, кварц-
адулярова, кварц-хлорит- адулярова і кварц-родонітова продуктивні 
мінеральні асоціації. Запаси родовища – 30 т золота, вміст близько 1 
г/т, і 16 тис. т срібла при середньому вмісті 550 г/т. 
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Рис. 53. Схема будови родовища Дукат (за М.М.Константиновим та ін., 

1998, зі змінами і доповненнями авторів) 
1 – верхня крейда, покриви ріолітів, в основі – горизонт конглобрекчій з 
покривами андезитів; 2 – нижня крейда, теригенні вугленосні відклади з 

силами базальтів і андезибазальтів; 3 – нижня крейда, рудовміщуюча товща – 
ріоліти, ріодацити, їх ігнімбрити, горизонти аргілітів; 4 – тріас, сланці; 5 – 6 – 

субвулканічні тіла ріолітів ранньої крейди (5), пізньої крейди (6); 7 – 
лейкограніти пізньої крейди ; 8 – дайки базальтів пізньої крейди; 9 – рудні тіла 
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Родовища золота областей  

тектоно-магматичної активізації 
 

Процеси ТМА приурочені до древніх щитів, складених глибоко ме-
таморфізованими докембрійськими товщами, чохлів древніх плат-
форм і областей завершеної складчастості. Формаційний склад родо-
вищ областей ТМА дуже різноманітний, найбільш розповсюджена зо-
лото-сульфідно-кварцова формація, до якої відносяться родовища 
Забайкалля, Баргузинської тайги, а також Кореї і Китаю (Дарасунсь-
ке, Ключевське, Итака, Уконік та ін.). Менш поширені золото-срібна 
формація (Балейське, Тасеєвське, Куранахське родовища) і золото-

сульфідна (Карлін у США, Алданська золоторудна область). Значно рі-
дше зустрічаються родовища золото-кварцової формації, до якої мо-
жна віднести Ельдорадо і Радянське. 

 

Золото-сульфідно-кварцова формація 
 

Родовища золото-сульфідно-кварцової формації розміщені в мета-
морфічних товщах чи в інтрузивних породах у межах склепінних під-
няттів і купольно-блокових структур, рідше – у вулканогенно-
осадових породах грабеноподібних западин. Вони характеризуються 
виразним парагенетичним зв'язком з мезозойськими багатофазними 
магматичними комплексами, малими тріщинними інтрузіями і дай-
ками «строкатого» складу. 

Дарасунське рудне поле знаходиться в межах Дарасуно-
Могочинської структурно-формаційної зони золото-молібденового ме-
талогенічного пояса Східного Забайкалля, виділеного С.С.Смирновим, 
– зони пізньоюрсько-крейдової активізації палеозойської складчастої 
області і Сибірської платформи. Рудне поле займає площу близько 60 
км2 і включає Дарасунське і Талатуйське золото-сульфідно-кварцові, 
Теремкинське золоте-срібне, Усть-Теремкинське срібне родовища і 

ряд рудопроявів. У будові рудного поля беруть участь ранньопалео-
зойські метаморфізовані гібридні габроїди, гранодіорити середнього 
палеозою, діорити, граніти і сієніти пізнього палеозою – раннього ме-
зозою, пізньоюрський комплекс плагіограніт-порфірів (плагіограніт-, 
граніт-, гранодіорит-, сієніт-порфіри, кварцові діорит-порфірити). 
Зруденіння більшістю дослідників пов'язується з магматичними утво-
реннями амуджиканського комплексу пізньоюрського віку, представ-
леного тріщинними інтрузіями і штоками плагіограніт-порфірів і гра-
нодіорит-порфірів, а також дайками «строкатого» складу. Тектоніч-
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ними порушеннями рудне поле розбите на три блоки: Дарасунський, 
Теремкинський і Талатуйський. 

Дарасунське родовище (рис. 54) розташовано в межах купольно-
блокової структури, обмеженої розривами, складеної палеозойськими 
габроїдами і ранньомезозойськими гранітоїдами. Характерні численні 
пізньоюрські інтрузії і дайки амуджиканського комплексу, що конт-
ролюється розривами північно-східного, північно-західного  і субши-
ротного простягання. У центральній частині родовища розташовані 
трубоподібні тіла порфірів і експлозивних брекчій, стосовно яких 
установлене концентрично-зональне розміщення продуктивних міне-
ральних асоціацій у жилах. 
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Рис. 54. Схема будови Дарасунського родовища (за 

Д.А.Тимофеєвським, зі змінами і доповненнями авторів) 
1 – 2 – метаморфічний фундамент, амфіболіти (1), габроїди (2); 3 – 7 – 
інтрузії габро-діоритів (3), діоритів (4), гранодіоритів (5), гранітів (6), 
граносієнітів і кварцових сієнітів (7); 8 – дайки основного (а) і кислого (б) 
складу; 10 – розломи; 11 – золотоносні кварц-сульфідні жили (а), зони 
прожилково-вкрапленої мінералізації (б); 9 – експлозивні брекчії 
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На площі родовища відомо велике число кварц-сульфідних жил. 
Значна частина їх приурочена до метаморфізованих габроїдів, а та-
кож до змінених порід ендоконтактів гранітоїдних інтрузій. Жили ло-
калізовані переважно в тріщинах відколу східно-північно-східного 
простягання з крутим падінням на південний схід чи північний захід. 
Довжина жил до 1,5–2 км, потужність до 0,3 м. Характерні численні 
роздуви, пережими й апофізи. Навколожильні зміни – лиственітиза-
ція, березитизація, пропілітизація, аргілізація.  

Формування руд, за Д.Тимофеєвським, відбувалося протягом 7 
стадій мінералізації: 1) кварц-турмалінова з невеликою кількістю пі-
риту; 2) кварц-піритова; 3) пірит-арсенопіритова, у яку крім сульфі-
дів відкладалися кварц, марматит і, ймовірно, субдисперсне золото; 

4) галеніт-сфалеритова, що характеризується виділенням галеніту і 
сфалериту в асоціації з бляклою рудою, піритом, кварцом, іноді з ха-
лькопіритом, кубанітом і бурнонітом, арсенопіритом; 5) піротин-
тетраедрит-халькопіритова з виділенням бурноніту, кварцу, бляклої 
руди, арсенопіриту третьої генерації, телуридів вісмуту, срібла, золо-
та, міді і свинцю, електрума, самородних золота і срібла та інших мі-
нералів; 6) кварц-сульфоантимонітова, у яку відклалися кварц, каль-
цит, агрегати волосоподібних кристалів сульфоантимоніту свинцю, 
антимоніт, бертьєрит, клейофан; 7) карбонатна, з утворенням анке-
риту, кальциту, доломіту, халцедону і невеликої кількості марказиту. 

Розподіл мінеральних асоціацій концентрично-зональний навколо 
трубоподібних тіл плагіограніт-порфірів і пов'язаних з ними експло-
зивних брекчій. Неподалік від тіл плагіограніт-порфірів розвинені 
ранні слабозолотоносні асоціації – кварц-турмалінова і кварц-
піритова, на видаленні від тіл брекчій – пірит-арсенопіритова асоціа-
ція. Галеніт-сфалеритова, піротин-тетраедрит-халькопіритова і 
кварц-сульфоантимонітова мінеральні асоціації розвинені в концент-
ричній зоні, розташованій ближче до центра, чим пірит-
арсенопіритова зона. Вони накладені на усі раніше утворені мінера-
льні комплекси. 

Вміст золота в рудах – від перших до сотень г/т. Характерні рудні 

стовпи, що простежуються на сотні метрів по падінню жил. Золото 
переважно дрібне, проба його варіює від 640 до 950. Розподіл золота 
в рудах визначається розміщенням у жилах продуктивних мінераль-
них асоціацій.  

Талатуйське родовище приурочене до зони гібридних 
плагіогранітів найбільш глибинної частини Дарасунського рудного 
поля. Воно представлено метасоматичними рудними тілами з нечіт-
кими границями – жилоподібними зонами потужністю від 0,25 до 15 
м субмеридіонального простягання, південно-східного падіння під ку-
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тами 40–700. Ці рудні тіла пересікаються тріщинами північно-
західного простягання. Найбільше рудне тіло (зона № 2) простежено 
по простяганню до 2 км і по падінню до 500 м. Для нього характерне 
чергування роздувів з пережимами. Локалізація роздувів, довжиною 
40–120 м, контролюється вигинами рудовміщуючих розривів і попе-
речних порушень північно-західного простягання. Розподіл золота 
стовповий, рудні стовпи приурочені до вигинів рудних тіл, до їх пере-
тину з поперечними порушеннями, що містять непромислову продук-
тивну мінералізацію. На родовищі широко розвинена кварц-
турмалінова асоціація з магнетитом, молібденітом і халькопіритом, 
типова для ранніх утворень глибоких частин Дарасунського родови-
ща. Продуктивний комплекс представлений кварцом, магнетитом, 

піритом, халькопіритом, турмаліном, самородним золотом. Золото ни-
зькопробне, вільне, у кварці чи у вигляді тонкої вкрапленості в піриті 
(101,5 г/т), халькопіриті (38,9 г/т), магнетиті (4,12 г/т). 

Ключевське родовище розташоване в південній частині Алдано-
Станової області, складеної кристалічними породами архею і проте-
розою і численними комплексами різновікових гранітоїдів, у Давен-
динському гранітоїдному масиві, у межах склепінневого підняття зо-
лото-молібденового пояса Східного Забайкалля. На площі рудного по-
ля широко розвинені дайки і малі інтрузії пізньоюрського амуджи-
канського комплексу, з яким передбачається парагенетичний зв'язок 
золотого зруденіння. Його характерною рисою є наявність трубок 
експлозивних брекчій діаметром у кілька десятків метрів, зазвичай 
приурочених до вузлів перетинання різноспрямованих розривів. 

Головними структурними елементами родовища є Головний широ-
тний розлом і крутопадаючі розриви північно-західного напрямку, що 
оперяють його. Родовище приурочено до інтенсивно тріщинуватого 
блока, який обмежений з півдня Головним широтним розломом, а з 
заходу – протяжним розривом північно-західного простягання; східна 
і північна границі визначаються поступовим загасанням рудовміщу-
ючих тріщин і мінералізації. Зруденіння приурочено до потужних 
протяжних зон турмалінізованих гранітів і гранодіоритів, розсічених 

кварц-турмаліновими жилами  і прожилками. Серед рудних утворень 
виділяються жили, лінзи, жильні і штокверкові зони, трубоподібні тіла 
кварц-турмалінового складу із сульфідами. Жили орієнтовані відпо-
відно до загальних контурів мінералізованих зон, а прожилки утво-
рюють штокверки, у межах яких розвинена дрібнопрожилкова і 
вкраплена мінералізація. Кварц-турмалінові золотоносні жили і зони 
розташовані в основному в тріщинах, що оперяють Головний розлом. 
При наближенні до останнього ступінь турмалінізації порід різко зро-
стає, виникають ділянки штокверкової будови. Найкрупніший і най-
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більш мінералізований штокверк приурочений до вузла зчленування 
великого розриву північно-західного напрямку з Головним широтним 
розломом. Він простежений за простяганням на 1 км і більш ніж на 
300 м за падінням. 

Руди родовища відносяться до помірно-сульфідних слабо золотонос-
них. Кількість сульфідів мінлива, у середньому складає 10–15 %. У рудах 
присутні: пірит, халькопірит, арсенопірит, рідкі фрейберит, енаргіт, те-
нантит, молібденіт, галеніт, сфалерит, бенджамініт, фаматиніт, тетраед-
рит, вісмутин, самородний вісмут, золото, тетрадиміт, борніт і ін. Голов-
ними мінеральними асоціаціями є: кварцова, кварц-турмалінова, 
кварц-піритова, кварц-поліметалева і карбонат-халцедонова. Основних 
продуктивних асоціацій дві – кварц-піритова з дисперсним золотом і 

кварц-поліметалічна з крупнішим пізнім золотом. 
Золото дрібне (0,0001 до 0,1 мм), тісно пов'язано з сульфідами. За 

формою переважають кутасті, капелеподібні золотини, що заповню-
ють міжзернові простори в агрегатах піриту, рідше кварцу, а також 
ізометричні з гострими кутами зерна. Розподіл золота нерівномірний 
– на тлі великих зон з убогою золотоносністю виділяються невеликі 
роз'єднані ділянки з промисловим вмістом золота. Середня пробність 
останнього 840–880. 

Ітакінське рудне поле розташоване на західному фланзі Итака-
Могочинської рудної зони, що входить до складу золото-молібденового 
пояса Східного Забайкалля. Воно відноситься до складчасто-глибової 
області мезозойської ТМА, приурочено до виступу архейського грану-
літового фундаменту, який розбитий на окремі блоки системою роз-
ломів північно-західного і північно-східного простягання. Родовище 
розміщене в південно-східному борті грабеноподібної западини, яка 
складена мезозойськими вулканогенно-осадовими відкладами, у зоні 
перетину субширотної Ітака-Могочинської мобільної зони тектоніч-
ними порушеннями північно-східнго, північно-західного і меридіона-
льного напрямків. Широко розвинені гранітоїди, у тому числі багато-
фазні масиви, штоки і численні дайки «строкатого» складу пізньоюр-
ського амуджиканського комплексу, з яким парагенетичне пов'язане 

золоте зруденіння. Основний тип навколорудних змін – березитиза-
ція. Найбільш інтенсивно змінені архейські гранітогнейси. Крупним 
розломом родовище розділене на два блоки – західний (ділянки Сурм'-
яна Гірка і Гаврилівська) і східний (Малевська), що відрізняються за 
будовою рудних тіл і складом руд. 

Рудні тіла – інтенсивно окварцьовані, серицитизовані, сульфідизо-
вані мінералізовані зони, потужністю 10–60 м, що включають жили, 
прожилки і лінзи кварц-карбонат-полісульфідного і кварц-карбонат-
гематитового складу. За умовами залягання і морфологією рудні тіла 
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поділяються на три групи: лінійне витягнуті, стовпчасті і невизначе-
ної форми. Промислові запаси золота і срібла підраховані в основному 
по рудних тілах у лінійне витягнутих структурах. На ділянці Сурм'яна 
Гірка крутопадаюча субширотна Головна жильна зона простежена в 
гранітогнейсах на 2,5 км при потужності 8–120 м. У її межах окремі 
рудні тіла досягають довжини в сотні метрів при великих коливаннях 
потужності (від 0,2 до 20 м) і вмісту золота (4–20 г/т). Жильні тіла в 
гранітоїдах простежуються до 800 м по простяганню і 330 м по па-
дінню при потужності до 0,2–1,1 м. Стовпчасті рудні тіла характерні 
для ділянки Малевської. Потужність їх 15–40 м, довжина 50–80 м. 
Вміст золота зазвичай низький – 1,5–4 г/т. Установлений вертикаль-
ний розмах зруденіння – 400 м, передбачуваний – до 1000–1200 м. 

Формування рудних тіл відбувалося стадійно. Золото відкладалося 
в складі золото-арсенопіритової (основна) і золото-тетраедрит-
сфалерит-кварцовой асоціацій. Промислові концентрації Au пов'язані 
з тонкокристалічним арсенопіритом (70–90 %). Вміст останнього в ру-
дах коливається від 1 до 10 %, у середньому 3–4 %. Вміст золота в су-
льфідних концентраціях від 52,4 до 1180 г/т. Золото субмікроскопіч-
не. Сульфідно-кварцові жили Малевського блоку з пізньою продукти-
вною мінеральною асоціацією – золото-тетраедрит-сфалерит-
кварцовой – зіставляються за комплексом ознак з дарасунськими. 
Вміст сульфідів у кварцових жилах досягає 20 %. Золото розміром у 
перші соті частки міліметру, пробність 780–875. 

Родовище Уконік розташоване в центральній частині Ітака-
Могочинської металогенічної зони (північно-східний фланг золото-
молібденового поясу Східного Забайкалля – області мезозойської ТМА), 
у межах Урюмського рудного вузла, складеного архейськими гранулі-
тами, прорваними інтрузіями пізньоюрського амуджинського ком-
плексу. Відомо два родовища (Уконік і Наседкино) і близько 20 про-
явів золота постмагматичної гідротермальної золото-сульфідно-
кварцової формації, що парагенетичне пов'язані з амуджинським ін-
трузивним комплексом, приурочені до його екзоконтактів і контро-
люються розломами північно-східного і субширотного простягання. 

Рудні тіла родовища сконцентровані в смузі північно-східного 
простягання шириною 1,5 км, довжиною понад 4,6 км в архейських 
метаморфічних породах екзоконтакту інтрузивного масиву амуджи-
канського комплексу, приурочені до вузла перетину розломів домезо-
зойського закладення. Гнейси і кристалічні сланці, що вміщують зру-
деніння, прорвані численними дайками (понад 45 на 1 км2) «строка-
того» склади. Золоте зруденіння контролюється серією скидо- і підки-
до-зсувів північно-східного простягання і сполученими з ними розри-
вами субмеридіонального простягання. Найбільш протяжні (до 1,0–1,5 
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км) мінералізовані зони локалізовані в розривах північно-східного 
простягання, вміщують рудні тіла складної будови: жили, рідше жи-
льні зони з прожилками і вкрапленістю рудних мінералів у оточуючих 
породах. Потужність тіл від 0,15 до 4,5 м, довжина по простяганню 
від 40 до 220 м (у середньому 80–100 м), по падінню 300–400 м. У 
північно-східному і південно-західному напрямках рудні тіла викли-
нюються і переходять в прожилкові зони. 

Субмеридіональні рудні зони мають меншу довжину (до 300 м), 
рудні тіла представлені жилами виконання зі смугастою будовою (5–
30 см) чи зонами субпаралельних розгалужених прожилків (до 2–3 м), 
обмежені по простяганню північно-східними рудними тілами. У руд-
них тілах обох систем спостерігається телескопування декількох рудо-

утворюючих мінеральних асоціацій з багаторазовим дробленням і це-
ментацією попередніх мінеральних агрегатів. Важливу роль у локалі-
зації зруденіння відігравали дайки: екзоконтактові ослаблені зони ла-
мпрофірів слугували сприятливими ділянками для рудовідкладення, а 
дайки діабазів і ріолітів екранували зруденіння. 

Золоторудна мінералізація супроводжується кварц-серицитовими 
метасоматитами і березитами, приурочена до їх внутрішніх, найбільш 
пророблених зон. Руди помірно сульфідні, утворилися на середніх 
глибинах. Вміст сульфідів 10–40 %, у середньому 30 %. Головні міне-
рали: кварц, карбонати, пірит, арсенопірит, галеніт, сфалерит; друго-
рядні і рідкі: халькопірит, піротин, бляклі руди, сульфосолі Cu, Pb, Ag, 
вісмутин, телуровісмутит, акантит, кюстеліт, самородне золото, віс-
мут і срібло. Присутні два різновиди золота: тонкодисперсне в піриті 
й арсенопіриті і самородне (вільне). Руди є комплексними, крім золота 
з них при відповідній технології можна попутно витягати свинець, 
цинк, срібло і деякі інші елементи.   

Формування руд було тривалим, багатостадійним, а послідовність 
рудоутворюючих процесів багато в чому типовою для середньогли-
бинних родовищ золото-сульфідної формації. 

У будові руд беруть участь наступні мінеральні асоціації (від ран-
ніх до пізніх): кварцова, кварц-молібденітова, кварц-турмалінова, 

кварц-піритова, пірит-арсенопірит-кварцова, поліметалічна, кварц-
халцедон-карбонатна і кальцитова. З них продуктивні по золоту 
кварц-піритова, пірит-арсенопірит-кварцова і поліметалічна. У пер-
ших двох золото тонкодисперсне; поліметалічна асоціація містить са-
мородне золото, частіше всього в асоціації з галенітом, утворює в 
ньому зернисті виділення уздовж границь з ранніми сульфідами, рід-
ше в асоціації з бляклими рудами, аргентитом, сульфосолями і телу-
ридами. Разом з цими мінералами золото складає мікропрожилки, 
неправильної форми виділення і вкрапленість у піриті й арсенопіриті 



 

 283 

ранніх генерацій, зрідка в кварці і вміщуючих породах. Основна маса 
золотин має розміри від 0,5 до 200 мкм, частка більш крупного золота 
не перевищує 5 %. Склад золота непостійний, його проба змінюється 
від 430 до 800. Як правило, більш великі виділення мають вищу про-
бу. Концентрація золота, іноді ураганна, спостерігається на середніх 
горизонтах рудних тіл, на ділянках інтенсивного дроблення ранніх іс-
тотно сульфідних мінеральних агрегатів з накладеною поліметалічною 
асоціацією.  

Стадійна рудна зональність виражена в закономірному розміщенні 
різновікових мінеральних асоціацій, що обумовлено структурно-
тектонічними умовами рудоутворення. Ранні асоціації поширені ши-
рше, наступні проявлені в межах локальних ділянок. Проявлена та-

кож вертикальна зональність (контури ранніх і більш високотемпера-
турних мінеральних асоціацій розташовані вище і частково вище 
ореолів пізніх асоціацій).  

Найбільш багатою частиною родовища є ділянка спільного розвит-
ку трьох продуктивних мінеральних асоціацій у його центральній ча-
стині, де локалізовані рудні стовпи і гнізда багатих золотовмісних руд. 

Родовище Наседкино розташоване в північно-західній частині 
Урюмського рудного вузла, відрізняється широким поширенням ска-
рнів, що обумовлює всю його своєрідність. Архейські метаморфічні 
породи тут прорвані численними дайками і невеликою інтрузією гра-
нодіорит-порфірів амуджиканського комплексу. Магнезіальні грубо-
зернисті діопсидові скарни заміщають кальцифіри, а по гнейсах і 
кристалічних сланцях розвиваються навколоскарнові піроксен-
плагіоклазові породи. Вапнякові скарни, пов'язані з пізньоюрським 
амуджиканським комплексом, заміщують кальцифіри, магнезіальні 
скарни й навколоскарнові породи. Найбільш поширені інфільтраційні 
піроксен-гранатові різновиди вапнякових скарнів, які контролюється 
зонами підвищеної тріщинуватості північно-західного простягання. 

Рудовміщуючі розривні структури розсікають грануліти архею і ті-
ла скарнів. При перетинанні скарнів рудними тілами спостерігається 
різке збільшення потужності останніх. Промислове зруденіння локалі-

зовано переважно в скарнах і навколоскарнових породах. Розхо-
дження у фізико-механічних властивостях магнезіальних і вапняко-
вих скарнів визначає морфологію зруденіння. В актинолітизованих 
діопсидових скарнах, що відрізняються в'язкістю і високою пористіс-
тю, різко переважає вкраплений, а в крихких і менш пористих пірок-
сен-гранатових скарнах – прожилковий тип зруденіння. 

У східній частині родовища поширені зони прожилково-
вкрапленої мінералізації потужністю в перші метри, у західної рудна 
мінералізація утворює прожилково-вкраплений штокверк, витягну-
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тий у північно-західного напрямку більш ніж на 250 м, при ширині до 
120 м, приурочений до скарнованої пачки кальцифірів з малопотуж-
ними прошарками гнейсів і сланців. Внутрішня  будівля штокверку 
неоднорідна. На загальному тлі розсіяної мінералізації виділяються 
лінзи густовкраплених руд і зони згущення рудних прожилків потуж-
ністю від 0,5 до 20–25 м. Золото в рудах розподілено дуже нерівномі-
рно. Найбільш багаті руди (бонанци, рудні стовпи) приурочені до ді-
лянок перетину зон тріщинуватості північно-західного простягання, 
що контролюють густовкраплену мінералізацію, з розривами північ-
но-східного, субмеридіонального і субширотного простягання. На та-
ких ділянках відзначається ускладнення мінерального складу руд і 
присутність самородного золота. За межами скарнів штокверк розби-

вається на окремі розрізнені малопотужні прожилкові зони, орієнто-
вані субпаралельно смугастості метаморфічних порід. 

Навколорудні зміни вміщуючих порід представлені хлорит-епідот-
актинолітовими і кварц-серицитовими метасоматитами. Хлорит-
епідот-актинолітові метасоматити заміщують скарни, навколоскарно-
ві породи і меланократові кристалосланці. По гнейсах розвиваються 
кварц-серицитові метасоматити і березити. У скарнах березити змі-
нюються лиственітами. 

У рудах родовища переважає кварц-піритова і, меншою мірою, 
поліметалічна продуктивні мінеральні асоціації, різко підлегла роль 
належить пірит-арсенопірит-кварцовій асоціації. У скарнах кількість 
сульфідів в рудах збільшується, головним чином, за рахунок вкрапле-
ної складової. У складі поліметалічної асоціації замість галеніту і сфа-
лериту ведучим рудним мінералом стає халькопірит, з яким асоціює 
високопробне (860–945) самородне золото. 

Бамське родовище розташоване в області ТМА Алданського щи-
та, у зоні впливу Станового розлому, приурочене до склепіння, де в 
зв'язку з проявами субвулканічних інтрузій і дайок пізньої крейди 
сформувалися сколові кулісоподібні деформації кристалічних порід, 
до яких приурочена прожилково-жильна кварц-сульфідна мінералі-
зація. Зруденіння локалізовано в складно побудованій субширотній 

зоні розлому, простягання якої змінюється на субмеридіональне на 
західному фланзі. Рудні тіла залягають у пачці перешарування грані-
тогнейсів, гнейсів і кристалічних сланців. На західному фланзі роз-
ташована субмеридіональна екструзивно-субвулканічна структура, а 
рудне поле обмежене великим розломом меридіонального напрямку. 
Зруденіння супроводжується березитизацією і лиственітизацією.  

У південній частині родовища встановлений насув. Потужність 
тектонічне перероблених порід у його зоні досягає 70 м. Зруденіння 
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сконцентровано в блоку гідротермально змінених порід потужністю 
500 м і довжиною більш 4 км (зруденіння на флангах не оконтурено). 

Морфологічне родовище є витягнутим у субширотному напрямку лі-
нійним штокверком розмірами 300–500×2000–4000 м, південна части-
на якого перекрита алохтоном насуву. В межах штокверку виділяють-
ся 16 субпаралельних рудних тіл складної форми прожилково-
штокверкового і кварцово-жильного типів. Потужність рудних тіл від 
1–3 до 20 м, у середньому 3,4 м, довжина 100–900 м, сумарна довжина 
3 км. Границі рудних тіл встановлюються тільки за даними випробу-
вання. Крім Au в рудах відзначаються високі концентрації Ag, Cu, W. 

Золото вільне (до 95 %), розмір виділень від дисперсних і пилкопо-
дібних до 0,9-1 мм. Воно нерідко присутнє в зростках із шеєлітом, по-

лібазитом. Вміст золота коливається від сотих часток до 150 г/т, сріб-
ла – від перших грамів до 200 г/т, в середньому відповідно 5,9 і 16,9 
г/т, відношення Au:Ag дорівнює 1:3. Проба золота 630–960. 

 

 

Золото-срібна формація 
 

Родовища цієї формації приурочені до областей ТМА, локалізують-
ся в моласоїдних рифтогенних западинах і прогинах докембрійського 
фундаменту, складених теригенними утвореннями платформного чо-
хла – від алевролітів до крупногалечних конгломератів, чи карбонат-
ними породами – вапняками, доломітами, мергелями.  

Балейське рудне поле, що включає Балейське і Тасеєвське епіте-
рмальні родовища золото-срібної формації, знаходиться в межах об-
ласті герцинської складчастості Східного Забайкалля, активізованої в 
пізньокрейдовий час. Воно приурочене до однойменного грабену, об-
меженому з північно-західним Берщевочним глибинним розломом 
(рис. 55). Грабен розташований у вузлі перетину тектонічних пору-
шень північно-східного і північно-західного напрямків. Рудна мінера-
лізація контролюється тими ж структурними елементами Забайкаль-

ського мегасводу, що й золото-сульфідно-кварцове зруденіння регіо-
ну, але з переважною роллю радіальних зон. 

Підстава грабену складена палеозойськими гранітоїдами ундинсь-
кого комплексу (діорити і гранодіорити), перекритими в південній і 
західній частинах рудного поля юрськими лавами, лавобрекчіями, 
туфобрекчіями і туфами андезитів і дацитів потужністю до 200 м, 
прорваними малими інтрузіями і дайками діоритових порфіритів. 
Грабен заповнений піщано-конгломератовими відкладами крейдового 
віку потужністю до 650 м. Найбільше інтенсивне зруденіння проявле-
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не в теригенних осадових породах, менш широко – в гранітоїдах і 
практично відсутнє у вулканогенно-осадових утвореннях. За харак-
тером геологічної будови й особливостям прояву золотоносних квар-
цово-жильних утворень у межах рудного поля виділяються дві ділян-
ки: північна – Балейське родовище і південна – Тасеєвське. 
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Рис. 55. Схема будови Балейського родовища (за С.С.Максимовим, зі 
змінами і доповненнями авторів) 

1 – 6 – нижня крейда: 1 – шилхінська світа (конгломерати), 2 – верхньодаін-
ська підсвіта (пісковики, алевроліти, брекчії), 3 – нижньодаінська підсвіта 

(вулканоміктові конгломерати, пісковики, алевроліти), 4 – верхньобалейська 
підсвіта (конглобрекчії, конгломерати, пісковики, алевроліти), 5 – середньоб-
алейська підсвіта (пісковики, алевроліти, конгломерати, конглобрекчії), 6 – 

нижньобалейська підсвіта (конгломерати, пісковики); 7 – верхня юра, шадо-
ронська серія (андезити і їх туфи, туфобрекчії); 8 – протерозойський мета-
морфічний фундамент; 9 – 11 – інтрузії гранодіорит-порфірів (9), діоритів 
(10), гранітів борщовочного комплексу (11), гранодіоритів, діоритів верхнь-
опалеозойського комплексу (12); 13 – розломи та елементи їх залягання; 14 – 

прожилково-вкраплені рудні зони і штокверки; 15 – кварц-турмалінові, 
сульфідно-кварцові і флюорит-кварцові жили 
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Для Балейського родовища характерний розвиток штокверково-
го зруденіння в гранітоїдах і систем пологих жил і жильних зон в оса-
дових товщах. Останні, як правило, супроводжуються численними 
непротяжними жилами і прожилками, що трасують крутопадаючі ро-
зриви субмеридіонального, рідше північно-західного чи північно-
східного простягання. Для пологих жил характерно субширотне про-
стягання і падіння на південь під кутами 30–400. Потужність їх рідко 
перевищує 0,8–1,2 м. Крутопадаючі жили мають меншу (до 0,2 м) по-
тужність. Вони часто гілкуються і переходять у зони малопотужних 
прожилків, особливо при наближенні до пологих зон. 

Тасеєвське родовище відрізняється субгоризонтальним заляган-
ням осадових відкладів, розбитих крутопадаючими скидами північ-

но-східного простягання, до яких приурочені всі великі жили і жильні 
зони. Жильні тіла протяжні, крутопадаючі (60–750), потужністю 2–3 м. 
Кожна з жильних зон включає від 2–3 до 10–15 зближених жил, які 
супроводжуються ореолами прожилкової мінералізації. Вміщуючи по-
роди у різному ступені аргілізовані, локально проявлені окварцюван-
ня, адуляризація, карбонатизація і піритизація. 

Різні ділянки рудного поля, також як і окремі рудні тіла, різко не-
однорідні за ступенем золотоносності. Золото збагачує як системи 
жил, так і міжжильні простори з прожилковою мінералізацією, утво-
рює характерні рудні стовпи, витягнуті в субмеридіональному напря-
мку. Установлений також зв'язок рудних стовпів з пологими зонами 
зминання, дроблення й окварцювання порід, що відігравали роль 
структурних екранів. Розміри рудних стовпів варіюють від дрібних 
(перші метри), до дуже великих (десятки – перші сотні метрів). В 
останніх випадках у контури рудних стовпів входять серії жил і про-
жилків, рідше збагачені золотом породи міжжильного простору. Гра-
ниці рудних стовпів зазвичай складні звивисті, рідше прямі. В утво-
ренні рудних стовпів найбільш значну роль відігравали структурні 
фактори (зміна будови чи орієнтації рудовміщуючих порушень, їх ро-
згалуження, чи перетинання з розривами іншого напрямку). Локалі-
зація значної частини багатих руд у теригенно-осадових утвореннях, 

що відрізняються трохи підвищеною пористістю і меншою величиною 
модуля пружності, вказує на велике значення фізико-механічних вла-
стивостей вміщуючих порід. 

У складі руд головне значення мають золото-бляклорудно-
піраргіритовий і золото-кварцовий мінеральні комплекси, що склада-
ються з декількох мінеральних асоціацій. Рудні тіла складені халцедо-
ноподібним кварцом складної фестончасто-смугастої будови. Широко 
розповсюджені пластинчасті псевдоморфози кварцу по карбонату. 
Крім кварцу в будові рудних тіл беруть участь адуляр, каолініт і кар-
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бонати. Рудні мінерали: золото, пірит, марказит, бертьєрит, арсенопі-
рит, халькопірит, бурноніт, піраргірит, міаргірит, фрейбергіт, стефа-
ніт, антимоніт, тетраедрит, рідше галеніт, геокроніт, сфалерит, гесіт, 
калаверит. Кількість сульфідів у рудах у середньому складає 0,5–1,5 
%, зрідка досягає 3–5 %. 

Основна маса золота представлена тонкодисперсним різновидом зе-
ленуватого кольору; рідше зустрічаються більш грубозернисті виділення 
(0,2–0,5 мм) жовтого кольору. Характерна висока сріблястість і постійна 
домішка Sb, Hg, Se, Tl. Пробність золота 650–750, воно часто асоціює з 
бляклою рудою (головним чином срібною) і сульфосолями срібла і міді. З 
числа рудних мінералів золото є самим розповсюдженим мінералом. По-
стійний супутник золота – срібло. Відношення золота до срібла в межах 

рудних стовпів коливається від 1:2 до 3:1, у середньому 1,5:2,1, за ме-
жами збагачених ділянок – 1:2-1:4. Вміст золота варіює в широких ме-
жах, досягаючи сотень кг/т. З 1929 по 1995 рр. з надр Балейського і Та-
сеєвського родовищ вилучено понад 1000 т золота. Ці родовища вважа-
ються еталоном епітермальної золото-срібної формації (золото-адуляр-
кварцової субформації). За даними Ю.Ляхова, руди цих родовищ фор-
мувалися в умовах середніх температур (270–1500С) і низьких тисків 
(30–40 МПа). Глибина формування зруденіння визначається В.Хомичем 
і С.Чеглоковим у 150–200 м. 

Куранахське золото-срібне родовище розташоване на північ-
ному схилі Алданського щита, приурочене до перетинання Куранах-
ського прогину субширотного простягання зоною північно-західного 
розлому (рис. 56). Рудне поле складене полого залягаючими карбонат-
ними породами платформного чохла ранньокембрійського віку (вап-
няки, доломіти, мергелі загальною потужністю 600–700 м), що вико-
нують прогин у породах архейського фундаменту. Через кору вивіт-
рювання вони перекриті малопотужними (до 70 м) нижньоюрськими 
різнозернистими кварцовими й аркозовими пісковиками з прошар-
ками конгломератів і горизонтами глинистих порід у підставі розрізу. 
Магматичні породи поширені незначно, представлені післяюрськими 
лаколітами, силами, штоками, дайками субмеридіонального простя-

гання переважно лужного складу (керсантити, ортофіри, бостоніти, 
мінети, сієніт-порфіри), приуроченими до регіональної зони розломів. 

Золоте зруденіння приурочене до контактової зони кембрійських і 
юрських відкладів, уздовж якої розвинені процеси силіцифікації, ни-
зькотемпературної калішпатизації, піритизації, лімонітизації. Воно 
локалізовано в кварц-адулярових метасоматитах, які розвивалися уз-
довж контактів, як у пісковиках, так і у карбонатних породах, част-
ково уздовж дайок. Рудні тіла мають у плані форму стрічкоподібних 
покладів зі звивистими, місцями прямолінійними контактами, з роз-
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дувами і пережимами, локалізованих уздовж тектонічних зон, часто 
вздовж дайок керсантитів, іноді виходять на поверхню чи залягають 
під покривом юрських утворень. Потужність золотоносних покладів 
коливається в широких межах при значній довжині. Рудні поклади 
повторюють рельєф дна доюрської депресії. 

 

1 2 3 4 5 6

   
 

Рис. 56. Схема будови рудних тіл Куранахського родовища (за 
О.І.Казариновим, 1967) 

1 – делювіальні і карстові піски, глинисті піски; 2 – делювіальні і карстові 
глини; 3 – грубоуламкові пісковикові карстові відклади; 4 – золотоносні 
породи; 5 – дайки сієніт-порфірів; 6 – реліктові глини по карбонатних 

породах кембрію; 7 – кембрійські доломіти і вапняки; 8 – зони 
калішпатизації 

 
Зруденіння розподілено нерівномірно – високі вмісти чергуються з 

убогими рудами. Рудні стовпи, рудні гнізда мають ізометричну чи ви-
довжену форму і простежуються по всьому розрізу покладів. Вони 
орієнтовані вертикально і приурочені до перетину розривів. 

Мінералогічний склад руд різноманітний, переважає пірит (від ча-
сток відсотка до 5–10 %), зустрічаються марказит, самородне золото, 
срібло, вісмут, піротин, халькопірит, арсенопірит, галеніт, сфалерит, 
телуриди і селеніди Pb, Ag, і Hg (колорадоїт, алтаїт, науманіт, клауста-
літ, тіманіт), кіновар, аурипігмент. У рудах родовища С.В.Яблокова 
виділяє наступні мінеральні асоціації: адуляр-кварцова, золото-пірит-

кварцова, золото-сульфідно-кварцова, золото-телуридна, пізня квар-
цова. Значна частина золота сконцентрована в сульфідах (27–75 %) і 
кварці (25–70 %). Проба раннього золота 870–900, пізнього 725–860. 

Майже всі рудні поклади Куранахського родовища знаходяться в 
зоні окислення, первинні руди частково зруйновані, а деяка частина 
золота перевідкладена в умовах гіпергенезу. 
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Золото-сульфідна формація 
 
Родовище Карлін. Велике (запаси золота понад 100 т) родовище 

Карлін, відкрите в 1960 р. у США на півночі штату Невада, є типовим 
представником специфічної групи родовищ золото-сульфідної фор-
мації, локалізованих в вуглець-вміщуючих глинясто-карбонатних і те-
ригенно-глинисто-карбонатних товщах [1]. Особливість таких родо-
вищ (які часто об’єднуються в «Карлінський» тип) полягає в тім, що 
зруденіння в більшості випадків представлено шароподібними покла-
дами кварцових метасоматитів джаспероїдного (тонко- і навіть скри-
токристалічного) вигляду, що вміщують рясну вкрапленість сульфідів 

і субмікроскопічне золото. Зруденілі величезні об’єми порід з відносно 
низьким вмістом металу. Майже всі відомі родовища цього типу роз-
міщені в межах активізованих пасивних континентальних окраїн чи 
передових прогинів складчастих систем і приурочені до піднятих 
блоків порід, складених вапняково-глинистими фаціями флішоїдних і 
турбідитних комплексів. 

До цього часу в Неваді виявлено більш 20 однотипних об'єктів, во-
ни інтенсивно відпрацьовуються; прогнозні ресурси золота оцінюють-
ся в 10 тис. т, запаси (підтверджені ресурси) складають близько 3 тис. 
т. Пояс цих родовищ протягується в субмеридіональному напрямку 
на 960 км і має виразну геотектонічну позицію – він розташований 
на границі між внутрішньою (евгеоснклінальною) і зовнішньою (міо-
геосинклінальною) зонами палеозойської складчастої області, у межах 
геоантиклінального підняття, що розділяє ці зони. У той же час золо-
тоносний пояс розсікає третинну вулканічну провінцію. Така струк-
турна позиція пов'язана із сполученими древніх глибинних прикор-
донних структур з новітніми склепінневими структурами. Загальним 
для золоторудних родовищ поясу є наявність миш'яку, високе золото-
срібне відношення ( Au/Ag= 1:1–1:10), переважно пластова форма ру-
дних тіл з розсіяною і прожилково-вкрапленою мінералізацією. Сере-
дній вміст золота в рудах – 1,6–3,2 г/т, максимальний – 10–30 г/т. 

Крім піриту, арсенопіриту, реальгару і золота, руди містять невелику 
кількість антимоніту, кіноварі і сульфосолей срібла. Основні жильні 
мінерали – кварц, барит, флюорит, кальцит. Загальний вміст сульфі-
дів перевищує 5 %. Близький речовинний склад руд зберігається у рі-
зних вміщуючих породах (сланці, вапнякові сланці, вапняки, аляс-
кіти, андезити, ріоліти). 

Родовище Карлін приурочене до товщі тонко-смугастих глинистих 
доломітів потужністю 245 м. Рудні тіла розміщуються в лежачому боці 
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регіонального насуву Роберт-Маунтин, в перших ста метрах нижче 
його зміщувача (рис. 57). На обох флангах рудоносна ділянка (у тому 
числі і насув) пересічена двома розломами (Західним і Східним) півні-
чно-західного простягання, які є локальними рудоконтролюючими 
структурами. Вони обмежують рудне поле, де відомі  Східне, Головне і 
Західне рудні тіла пластової форми, у цілому згідні з шаруватістю. Їх 
границі визначаються тільки за даними випробування. Кожне рудне 
тіло є не єдиним покладом, а системою лінзоподібних пластових пок-
ладів, які виклинюються на флангах і по падінню, і змінюються (з не-
великим розривом) новими покладами, розташованими стратиграфі-
чне вище чи нижче попереднього тіла. На стику Східного і Головного 
рудних тіл пластові поклади розташовані в два яруси одне під іншим. 

Від лежачого боку деяких пластових покладів відгалужуються січні 
тіла – апофізи невеликої потужності, що контролюються дорудними 
розривними порушеннями – ймовірними каналами для рудоносних 
розчинів.  
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Рис. 57. Схема будови родовища Карлін (за А.С.Радтке і Ф.В.Діксоном) 
1 – ордовик, кременисті та вуглецеві сланці; 2 – силур-девон, глинисті 

доломіти; 3 – девон, вапняки; 4 – дайки гранодіорит-порфірів (юра-крейда); 
5 – розломи; 6 – підкидо-насув Роберт-Маунтинс; 7 – золоторудні поклади: 8 – 

елементи залягання 

 
Золото нерівномірно розсіяне по шарах вуглецевих карбонатних 

порід, де вуглець відігравав роль бар’єру, який осаджував рудні ком-
поненти. Встановлена така послідовність утворення мінералів: розсі-
яний кварц, пірит, золото, сульфіди As, Sb, Hg (реальгар, аурипігмент, 
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антимоніт, кіновар в асоціації з баритом); сульфіди Pb, Zn, Cu, Mo. 
Присутній самородний миш'як. Вміст золота в рудах 7–10 г/т.  

Утворення золото-сульфідних родовищ регіону, у тому числі і ро-
довища Карлін, мало тривалу історію. В ранньому палеозої область 
східної Невади була частиною пасивної західної окраїни Північно-
американського континенту. В її межах, у зоні шельфу і континента-
льного схилу, відбувалося формування потужної осадової товщі сере-
днього силуру – верхнього девону, що супроводжувалося первинно-
осадовою чи гідротермально-осадовою золоторудною мінералізацією 
вздовж зони глибинного розлому, який розділяв мегаструктури з ев- і 
міогеосинклінальним режимом розвитку. Тектонічні рухи, пов'язані з 
колізійною і орогенною стадіями розвитку палеозойської складчастої 

області, призвели до утворення насувів і здіймання регіону, частко-
вому розмиву і перевідкладенню осадків у сусідній тиловий басейн. У 
пізньому мезозої відбулося вкорінення штоків і дайок гранітоїдів, 
утворення куполів і складчастість, що обумовило часткове перевід-
кладення рудної речовини з утворенням невеликих золото-скарнових 
родовищ. В третинний час виникли протяжні зони тріщинуватості 
північно-західного простягання, відбулося формування потужних зон 
метасоматитів, що супроводжувалося подальшим перерозподілом і 
концентрацією золота в сприятливих для рудовідкладення горизон-
тах. Суттєву роль в процесі рудоутворення відігравали розігріти мете-
орні води глибокої циркуляції, збагачені H2S, що екстрагували золото 
з вміщуючих порід. 

 
 

Платформні родовища золота 
 

Родовища кір вивітрювання 
 
Рудоносні формації кір вивітрювання в останні роки набувають 

все більшого промислового значення й у зв'язку з цим викликають все 

більший інтерес наукової громадськості. Це повною мірою відносить-
ся і до золоторудних родовищ, приклади яких у корах  вивітрювання 
зростають з кожним роком (Світлинське, Воронцовське родовища 
Уралу, Олімпіадинське на Єнісейському кряжі, Боддінгтон в Австра-
лії, Сьєрра-Палада в Бразилії та ін.). Проблеми геології родовищ золо-
та в корах вивітрювання обговорюються в роботах С.С.Смирнова 
(1951), Б.М.Михайлова (1986), В.П.Петрова (1967), Н.М.Риндзюнської 
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зі співавторами (1995), а також В.Н.Боброва (1991), Н.О.Рослякова 
(1981), С.В.Яблоковой і М.С.Коноваловой (1986) і багатьох інших.  

Відповідно до уявлень Б.М.Михайлова [48], узагальнений розріз 
кори вивітрювання золоторудного родовища представлений (знизу): 
 корінні породи з золотоносними кварцовими жилами, зонами окварцю-

вання з сульфідною мінералізацією; 

 горизонт вторинного сульфідного збагачення з підвищеним вмістом су-
льфідів, у тому числі псевдоморфозами халькозину і ковеліну по халько-

піриту, різко (до 5–10 разів) підвищеним вмістом золота; 

 горизонт оксидного збагачення зі значною кількістю гідроксидів заліза у 
вигляді натічних крихких форм і просочування вміщуючих порід (останні 
набувають яскравий червоно-жовто-коричневий колір), присутні каль-
цит, вторинна залізиста слюдка, зберігаються релікти напівокиснених 

сульфідів, присутні самородки і видиме золото, вміст якого в 2–5 разів 

вище, ніж у корінних породах; 

 горизонт вилуговування, породи освітлені, рудний кварц обвохрений і 
роздроблений, його ніздрюваті уламки занурені в озалізнену піщано-
глинисту масу, сульфіди вилужені, на їхньому місці залишаються пустоти 
з характерною формою, розвинені щільні темно-коричневі агрегати гід-
рогетиту, видиме золото відсутнє, його вміст нижче, ніж у корінній руді; 

 горизонт повного розкладання руди, кварцу і скварцьованих порід не за-
лишається, на їх місці розвиваються сітчасті псевдоморфози гідроксидів 
заліза, заповнені порошкуватим лімонітом, золото майже цілком відсутнє.  

 
Золотоносні кори вивітрювання можуть утворюватися по різних 

породах, в різних умовах. Їх типи і параметри залежать від багатьох 
факторів, головні з яких, на думку Н.М.Риндзюнської зі співавторами 
[18] наступні: 1) особливості корінних джерел (зокрема, наявність і 
кількість сульфідів, телуридів, кварцу та ін.); 2) ступінь і спрямова-
ність гіпергенної переробки руд, що залежать від кліматичних умов, 
особливості тектонічних рухів і часу формування кір вивітрювання; 
3) особливості ландшафту, зокрема, рельєф місцевості (від якого за-
лежить потужність зони вертикальної фільтрації ґрунтових вод і умо-
ви дренажу, що визначають особливості гіпергенних процесів); 4) 

глибина ерозійного зрізу (від чого залежить схоронність кори вивіт-
рювання).   

Виділяється три головних типи кір вивітрювання: латеритні, гли-
нисті і „залізні капелюхи” [18].  

Так звані “залізні капелюхи” формуються в зоні окиснення золото-
носних мідних і поліметалічних колчеданних руд, золото-сульфідних 
родовищ за умови їх збагачення сульфідами. Останні інтенсивно оки-
снюються і розкладаються в зоні окиснення з вивільненням золота (як 
правило, тонкодисперсного). В результаті окислювально-відновних 
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процесів відбувається гіпергенний перерозподіл золота з виникнен-
ням ділянок його локальної концентрації. Залізні капелюхи повного 
профілю є складно побудованими геологічними тілами, потужністю до 
перших сотень метрів, з вертикальною зональністю, що віддзеркалює 
окислювально-відновні процеси зони гіпергенезу. У першому набли-
женні вертикальна зональність кори вивітрювання виглядає таким 
чином (знизу): 

1. Первинні сульфідні руди. 

2. Зона вторинного сульфідного збагачення (20–30 м), яка характеризуєть-
ся наявністю плівок гіпергенних сульфідів заліза і сажистих примазок, 
тріщинуваті і кавернозні руди нижньої частини поступово змінюються 
слабо зв’язаними і крихкими, головні мінерали – пірит і кварц, другоря-
дні – ковелін, халькопірит, сірка.  

3. Зона вилуговування (10–15 м). 

 Підзона пірит-сірчано-кварцових сипучок (0,5–1,5 м), складена квар-

цом (до 80 %), піритом і сіркою;  головні мінерали – кварц, сірка, пі-
рит, другорядні – барит, англезит. 

 Підзона самородної сірки (0,5–2,0 м), складена переважно самородною 
сіркою з прошарками кварцу, другорядні мінерали – кварц, барит. 

 Підзона кварц-баритових сипучок (3–10 м), складена роздробленим 

кварцовим матеріалом з окремими шарами, збагаченими баритом, 
уламками губчастих кварцитів, у верхній частині підзони з'являються 
дрібні стягнення, гнізда і прожилки ярозиту; головні мінерали – 
кварц, барит, другорядні – ільменіт, рутил, анатаз, ярозит, опал, гіпс. 

4. Зона окиснення (65–75 м). 

 Кварц-ярозитова підзона (близько 15 м), у нижній частині зберігаєть-
ся крихка будова і горизонтальна шаруватість, характерні для зони 
вилуговування, у верхньої породи стають щільними з вертикальними 
тріщинами, виконаними ярозитом (до 20 %), алунітом, опалом, каолі-
нітом на тлі переважаючого кварцу; головні мінерали – кварц, ярозит, 
другорядні – гематит, барит, алуніт, опал, каолініт. 

 Підзона бурих залізняків (50–60 м), виділяється яскраво-червоним (до 
малинового) кольором, нижні горизонти представлені крихкою вохри-
стою масою гематиту, кварцу і лімоніту, верхні – щільними натічними 
гематитовими утвореннями; головні мінерали – кварц, гематит, гетит, 
другорядні – ярозит, опал, барит, алуніт, каолініт, гіпс.   

 
Золотом особливо збагачений контакт зони окиснення і вилугову-

вання і нижня частина зони вилуговування (до десятків г/т), в інших 
частинах кори вміст золота порівняний з корінними рудами. Крім зо-
лота в корах вивітрювання можуть накопичуватися Ag, Pb, Ba, Cu, 
Hg, Mo. 

Золотоносні латерити є продуктом гіпергенезу золотовмісних 
алюмосилікатних порід у тропічних зонах: Західна Африка (Зяма, Іті, 
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Леро), Австралія (Боддінгтон, Гібсон, Буллабулінг), Бразилія (Сьєрра-
Пеллада, Бахія, Фазенда-Нова) і інші тропічні райони. Латерити хара-
ктеризуються бурувато-червоним кольором, твердою кам'янистою 
(кіраса), пористою чи землистою будовою, складаються з оксидів залі-
за, каолініту, двоокису титана, гібситу, магнетиту та ін. В процесі 
утворення латеритів відбувається розкладання силікатів і алюмосилі-
катів, винос SiO2,  лугів і лужноземельних елементів, нагромадження 
гідроксидів Fe (бурі залізняки), Al (боксити), Mn (марганцеві руди), Si 
(опал). В результаті утворюється зональна кора вивітрювання потуж-
ністю до десятків метрів, що складається (знизу):  

1. Материнські гірські породи 
2. Сапроліт – вивітрілі материнські гірські породи.  
3. Плямисті каолінітові і гідрослюдисто-каолінітові глини, у верхній частині 

– озалізнені каолінітові глини. 
4. Латерити, у нижній частині – крихкі скупчення бобовидних агрегатів 

оксидів і гідроксидів заліза в каолінітовій масі, у верхній – кіраса, тверді 
щільні породи, що складаються з оксидів і гідроксидів заліза, пронизані 
тонкими прожилками гіпергенного кварцу.  

5. Ґрунтовий горизонт. 

     
В процесі формування латеритної кори вивітрювання може відбу-

ватися багаторазове збагачення золотом. Наприклад, у сульфідних і 
кварц-сульфідних рудах мідно-колчеданного родовища Ріо-Тінто (Іс-
панія) вміст золота складає 0,08–0,4 г/т, а в латеритах кори вивітрю-
вання – до 15–30 г/т. Нагромадження золота (розчиненого в ґрунто-
вих водах) пов'язане з наявністю сорбційних і лужно-кислотних (від-
новних) геохімічних бар'єрів, приурочених до зон контакту контраст-
них у фізико-хімічному відношенні порід, або до рівня ґрунтових вод. 
Тому золото може концентруватися не на одному а на декількох рів-
нях, а рудні тіла можуть локалізуватися не тільки в горизонтах лате-
ритів, залізисто-каолінових глин чи сапролітів, але й у залізисто-
каолінових породах чи навіть ґрунтах.   

Найбільшу міграційну здатність має тонкодисперсне золото, що лег-
ко переходить у розчин (у той час, як крупне золото, як правило, інер-
тне до хімічного вивітрювання) і переноситься за допомогою органіч-
них комплексів, тіосульфатних і хлоридних іонів. Тому в латеритах 
може концентруватися залишкове відносно крупне золото, але пере-
важає (особливо у верхніх горизонтах) тонке гіпергенне, яке рідко 
встановлюється шліховими методами.     

Характерною формою рудних тіл в латеритах є шари, лінзи, гри-
боподібні тіла, вони можуть бути пов'язані з корінними рудними ті-
лами, або відірваними від них.  
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Наприклад, на родовищі Іті (Кот-д‘Івуар) золота мінералізація ло-
калізована в латеритах і в архейській підставі, складеній архейськи-
ми амфіболітами і вапняковими метаосадками. Рудне тіло в латери-
тах має асиметрично-грибоподібну форму близько 200 м у довжину і 
20–40 м у ширину, найбільша глибина зони латеритизації 110 м, оріє-
нтовано у північно-східного напрямку, відповідно структурам архей-
ської підстави. Воно складається з глиноподібної маси з каолінітом, 
гетитом, іноді хлоритом, піритом, піротином, халькопіритом, галені-
том, сфалеритом, самородним золотом. Самородне золото представ-
лене ксеноморфними зернами розміром до 10 мм, іноді зональними, з 
ясно-жовтою внутрішньою частиною, порівняно збагаченою сріблом 
(до 22–56 %), оточеною темною оболонкою зі зниженим вмістом срібла 

(до 17 %). В архейській підставі мінералізація представлена син- і 
постметаморфічними прожилками, що січуть амфіболіти, вапняні ро-
говики і скарни. Вони складені кварцом із хлоритом, епідотом, каль-
цитом, мікрокліном, піритом, халькопіритом, молібденітом, магнети-
том, шеєлітом. Лінзи в латеритах інтерпретуються як древні скарни, 
перетворені при латеритному вивітрюванні. Середній вміст золота – 8 
г/т. 

Родовище Боддінгтон в Австралії розташовано на платоподібній 
поверхні, яка складена бокситоносною корою вивітрювання по ар-
хейських зеленокам’яних породах з непромисловою Au-Cu-Mo-W мі-
нералізацією в системі золото-кварцових прожилків і кварц-
сульфідно-альбітових метасоматитах (середній вміст золота 0,05–0,1 
г/т). Середня потужність кори вивітрювання 35 м. Довгий час вона 
розроблялися як боксити, поки на початку 90-х років минулого сто-
ліття не був проведений аналіз бокситів на золото і встановлена про-
мислова золоторудна мінералізація. Видобуток золота почався в 1987 
р., його запаси 115 т, вміст 2,9 г/т. Латеритна кора вивітрювання 
має наступну будову (знизу):  

1. Сапроліт (5–40 м), складений з уламків андезитів, діоритів, кварцових 

прожилків, зцементованих зеленими каолініт-монтморилонітовими гли-
нами; 

2. Горизонт строкатобарвних гідрослюдисто-каолінітових (до каолінітових 

у верхній частині розрізу) глин (10–100 м) з нерівномірною вкрапленістю 

залізо-оксидних скупчень, матеріалом дезинтегрованих кварцових жил; 

3. Латеритний горизонт озалізнення (4–15 м) червоно-коричневого кольору, 

складається з бокситоносних глин зі стягненнями і прожилками гіпер-
генного кварцу, гніздами з пізолітами (до 10 см) гетиту і лімоніту, у ни-
жній частині – горизонт (до 8 м) перешарування каолінітових і бурих 

озалізнених м'яких глин, вгорі – гібситовий «твердий капелюх» (2–5 м); 
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4. Покривний горизонт, складений незцементованими пізолітами (до 2 см) 
гідроксидів заліза в озалізненій землистій чи піщано-глинистій масі чер-
воно-коричневого кольору.  

 
Гіпергенне зруденіння представлене трьома субгоризонтальними 

лінзоподібними рудними тілами, приуроченими: 1) до границі горизо-
нту сапролітів і глин (потужність 1–4 м); 2) до верхньої частини (істот-
но каолінітової) горизонту строкатобарвних глин (5 м); 3) до горизонту 
перешарування каолінітових і бурих озалізнених м'яких глин у лате-
ритах (5 м). Положення рудних тіл визначається положенням палео- і 
сучасних рівнів ґрунтових вод. Вміст золота 1,6–6,2 г/т, переважає 
дисперсне золото (1–10 мкм). Вік гіпергенного зруденіння – пізній олі-
гоцен – ранній міоцен.       

Крім описаних прикладами золоторудних родовищ у латеритній корі 
вивітрювання можуть бути родовища Глессон і Маунт-Гібсон в Австра-
лії, Фазенда-Нова, Марі-Розі, Куіба, Ігоран-Бахай у Бразилії та ін. 

Глинисті кори вивітрювання формуються в умовах помірного 
клімату, переважно на низьких рівнинах як результат інтенсивного 
гідролізу материнських порід, що супроводжується виносом лугів, лу-
жних земель, частково – Al2O3, привносом FeO. Золотоносні кори фо-
рмуються в результаті окиснення зон мінералізації різного типу, од-
нак у цьому типі вивітрювання золото менш рухливе, чим у латерит-
ному, тому його ураганних концентрацій, а також виразної приуро-
ченості до певних горизонтів кори вивітрювання не спостерігається. 
Рудні тіла кори вивітрювання зазвичай є продовженням первинних 
рудних тіл, морфологія яких змінюється слабко. Типовими мінераль-
ними типами глинистих кір є гідрослюдисті, гідрослюдисто-
монтморилонітові, каолініт-гідрослюдисті, гідрослюдисто-каолінітові, 
вохристо-гідрослюдисто-каолінітові. Золото в корі вивітрювання 
представлено двома типами: залишковим і гіпергенним.  

Глинисті кори вивітрювання мають виразну зональність (знизу): 
1. Зона дезінтеграції складається з горизонтів сапролітового, щебенис-

того, глинисто-щебенистого; відбувається послідовна дезінтеграція  по-
рід, озалізнення, аргілізація, починається процес вилуговування луж-
них і лужноземельних елементів, винос частини легко рухливих елемен-
тів, часткове привнесення оксидного заліза; глиниста фракція пред-
ставлена гідрохлоритом, гідрослюдою, смектитом, іноді присутній галу-
азит; золото зосереджене в кварці і сульфідах, вільне золото асоціює з 
гідроксидами заліза і глинами, переважає самородне золото.   

2.  Зона гідратації і вилуговування представлена гідрослюдистими і гі-
дрослюдисто-смектитовими глинами, з фрагментами (до 30 %) уламко-
вого матеріалу в нижній частині зони; тут відбувається остаточне подрі-
бнення уламкового матеріалу, активно проходять процеси гідратації, ін-
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тенсивно виноситься сірка сульфідна, Ca, CO2, Na2O, K2O, збільшується 
кількість зв'язаної води, йде формування гідроксидів заліза і марганцю, 

гідрохлориту; зростає пористість породи (до 20–30 %) і зменшується її 

об'ємна вага; основні мінерали – гідрослюди, смектит, гідрохлорит, галу-
азит, каолініт; залишкове золото покривається корозійною кіркою, утво-
рюється вторинне золото у вигляді глобул, плівок, наростів, тонкодиспе-
рсне золото (вивільнюється при розпаді сульфідів) сорбується гідрокси-
дами заліза і марганцю, чи відкладається у вигляді тонких плівок на за-
лишковому золоті, або концентрується в глинистій фракції.   

3. Зона вилуговування і початкового гідролізу представлена гідрос-
людисто-каолінітовими й вохристо-каолінітовими безструктурними 
глинами, основні мінерали – каолініт і гідроксиди заліза і марганцю, 
зустрічаються гідрослюди і смектит; йде інтенсивний винос легко рух-
ливих елементів, нагромадження глинозему, оксидів заліза, зменшуєть-
ся вміст кремнезему; у верхніх горизонтах накопичуються кобальт, рі-
дкіснометальні і рідкісноземельні елементи; виникають оксиди і гідрок-
сиди Pb, Zn, Hg, Sb та ін.; залишкове золото інтенсивно змінюється аж 
до повної перекристалізації, широко розвивається новостворене золото. 

 
Глинисті золотоносні кори вивітрювання широко розвинені на те-

риторії РФ (Світленське, Чуксинське, Воронцовське, Олімпіадинське 
та ін. родовища), де виділяються наступні основні морфогенетичні 
типи кір вивітрювання [18]: лінійно-тріщинні (Олімпіадинське, Воро-
нцовське, РФ, Суздальське, Казахстан); контактово-карстові (Світлен-
ське, Алексіївський Увал, Куранахське, Єгорівське, РФ); карстові (Во-
ронцовське, РФ); лінійно-тріщинні в сполученні з контактово-
карстовими (Воронцовське, РФ); лінійно-площові (Урал, Тіман, Тянь-
Шань). 

Воронцовське родовище на Північному Уралі приурочене до кір 
вивітрювання, що сформувалися на комплексі девонських вапняків, 
вулканогенно-осадових і вулканічних порід середнього й основного 
складу, прорваних гранітоїдною інтрузією, що обумовило мармуриза-
цію, скарнування, силіцифікацію, пропілітизацію, березитизацію, ар-
гілізацію вміщуючих порід. Ендогенне зруденіння представлене про-
жилково-вкрапленою мінералізацією золото-сульфідної формації пі-

рит-арсенопіритового і реальгар-аурипігментового мінеральних типів, 
а також золото-скарновими і золото-кварцовими типами. Рудні тіла 
приурочені до зони контакту вапняків і вулканогенно-осадових порід, 
локалізовані в тектонічних зонах. На родовищі виділяються лінійно-
тріщинні і контактово-карстові типи кір вивітрювання.  

Лінійно-тріщинні кори вивітрювання розвинені по зонах тектоніч-
них порушень субмеридіонального напрямку, їх ширина від 20–40 до 
100–140 м, складаються з зон дезінтеграції, гідратації і вилуговування, 
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вилуговування і початкового гідролізу, відносяться до гідрослюдисто-
каолінітового і вохристо-каолінітового типів. Первісні руди в значній 
мірі розкладені з вивільненням тонкого і дисперсного золота, що асо-
ціює з глинистими мінералами, гідроксидами заліза і марганцю.  

Контактово-карстові кори вивітрювання приурочені до контактів 
карбонатних тіл, де відбувається осідання продуктів кір вивітрюван-
ня в карстові лійки, порожнини і провали, вузькі глибокі карстові ка-
нали складної форми та інші карстові структури. 

Світленське родовище на Південному Уралі розташовано в ме-
жах розвитку вулканогенно-теригенно-карбонатних порід палеозою 
серед неопротерозойських гнейсів і сланців, прорваних пізньопалео-
зойськими гранітоїдами. Корінні рудні тіла представлені слабо золо-

тоносною субзгідною з нашаруванням порід сульфідною вкрапленіс-
тю (пірит, піротин, іноді халькопірит) і системою пізніх золотоносних 
кварцових прожилків із сульфідною мінералізацією (пірит, халькопі-
рит, піротин, сфалерит, тетраедрит, шеєліт, телуриди). По них розви-
ваються площові (у західній частині рудного поля) і лінійні (у східній 
частині) кори вивітрювання потужністю від 15–60 м (площові кори) 
до 400 м (лінійні) каолініт-гідрослюдистого типу. Лінійні кори часто 
приурочені до контакту тіл вапняків, де спостерігається розвиток ка-
рстових осідань і депресій. На відміну від первинних руд (де золото 
пов'язане із сульфідами і телуридами) у корах вивітрювання золото 
переходить у вільний стан і асоціює з глинистими мінералами – смек-
титом, галуазитом, а також з гідроксидами заліза й органічною речо-
виною. Переважає тонке і тонкодисперсне золото, у зоні дезінтеграції 
частково зберігається золото, пов'язане із сульфідами і кварцом.   

В Україні за даними М.С.Ковальчука [33] інтерес представляють 
потенційно золотоносні кори вивітрювання відомих золоторудних ро-
довищ, а також древні кори вивітрювання залізорудних формацій 
Кривбасу, палеозойські – Донбасу, площові і лінійні мезозойські і ме-
зокайнозойські золотоносні кори вивітрювання УЩ і Волино-Поділля.  

 

Розсипні родовища 
 

Розсипні родовища є одним з найважливіших промислових джерел ци-
рконію (понад 95 % світового видобутку), титану (70), ніобію (70), золота 
(50 % разом з конгломератами Вітватерсранду), олова (понад 50), алмазів 
(20), танталу (понад 10), а також гранатів, платиноїдів, янтарю і багатьох 
інших мінералів і елементів. Це обумовлює значення розсипних родовищ і 
той величезний інтерес, що виник у зв'язку з відкриттям найбільших роз-
сипних провінцій золота Аляски, Східного Сибіру, Чукотки та ін. Вчення 
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про розсипи було сформовано у роботах В.О.Обручева (1923, 1931), 
Ю.О.Білібіна (1938, 1963), Н.О.Шило (1948, 1985, 2000, 2002), а також 
Ю.П.Івенсена (1938), І.П.Карташова (1958, 1963), М.Г.Кожевникової (1935, 
1936), Н.І.Кригера (1948, 1963, 1970), Ю.О.Лаврушина (1963), С.С.Лапіна 
(1965), Л.Я.Лур'є (1902), М.І.Львовича (1938), Н.В.Петровской (1973), 
І.С.Рожкова (1939, 1940, 1945), В.Н.Сакса (1935), О.О.Сидорова (1963), 
Є.Я.Синюгиной (1965), П.І.Скорнякова (1936, 1949), Н.В.Тупіцина (1936), 
С.С.Смірнова (1955), Д.І.Соколова (1826), Ю.О.Травина (1970), 
Ю.Н.Трушкова (1949), І.Б.Флерова (1974, 1977, 1980), Ф.Фрейзе (1933), 
О.М.Хазагарова (1965), О.В.Хрипкова (1958, 1963), Л.І.Шаманського 
(1930), Є.В.Шанцера (1948, 1951, 1965) і багатьох інших. 

В Україні питаннями золотоносності осадових відкладів займалися 

І.М.Афанасьєва (1989, 1995), В.В.Грицик (1968, 1972), К.М.Заруцький 
(1967, 1981, 1989, 1992), В.Т.Кардаш (1973, 1994), В.М.Квасниця (1980, 
1995, 1998), М.С.Ковальчук (2003), Г.Л.Кравченко (1975, 1982, 1985, 
1986, 1994), Ю.О.Кузнєцов (1973, 1977, 1981, 1982), Є.К.Лазаренко 
(1973, 1975), І.К.Латиш (1972, 1973, 1980, 1984, 1996), О.І.Матковський 
(1975, 1979, 1992), Б.С.Панов (1994), І.С.Паранько (1992), Ю.О.Полканов 
(1970, 1974, 1999), М.П.Семененко (1973, 1975, 1976, 1977), Є.Ф.Шнюков 
(1994, 1997, 2001), С.В.Яблокова (1971, 1974, 1981) та ін.   

Під розсипом розуміється відклади уламкового чи тонкого гіпер-
генного матеріалу, крихкого чи зцементованого з певною концентра-
цією одного чи декількох мінералів у межах якогось горизонту, іноді 
перекритого порожніми породами (торфами). Розсипне родовище – 
комплекс генетичне єдиних розсипів з однотипною геологічною, міне-
ралогічною і морфологічною характеристикою, що містять цінні міне-
рали, розробка яких технічно можлива й економічно доцільна.     

Розробка розсипних родовищ золота почалася з найдавніших ча-
сів, ще в IV-III тис. до н.е. в долинах Білого і Блакитного Нілу, Ферга-
ни, Паміру, Південного Алтаю. В Іспанії розсипи розроблялися в часи 
Римської імперії, а на початку II-го тисячоліття почалася розробка ро-
зсипів у Сілезії і Богемії. В середині 19-го століття були відкриті най-
багатші розсипи штатів Каліфорнії в США, Вікторія і Новий Півден-

ний Уельс в Австралії; а наприкінці 19-го століття – розсипи Канади й 
Аляски. У Росії промислова розробка золотоносних розсипів почалася 
на Нейвінських копальнях Уралу в 1814 р., у 1823 р. – в районі Ниж-
нього Тагілу, у 1843 р. були відкриті Ленські розсипи, а у 1884 р. по-
чався видобуток золота в Баргузинській тайзі. З 1924 р. починається 
розробка Алданських копалень, у 1928 р. були відкриті золотоносні 
розсипи Колими, що почали розроблятися з 1932 р.    
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Розсипні родовища забезпечують біля 10 % видобутку золота світу. 
Промисловий вміст металу в розсипах коливається від 0,1–0,3 г/м3 
(видобуток драгою) до 2–6 г/м3 (підземний видобуток).    

Формування розсипів залежить від групи факторів, головні з яких:   
 наявність розсипоутворюючих рудних формацій і мінералів (тобто ко-

рінних джерел – рудних районів, рудних полів, родовищ, рудних тіл);  

 сприятливі фізико-механічні властивості мінералів, що забезпечують їх 
гіпергенну стійкість при міграції (щільність, твердість, хімічна стійкість);  

 умови концентрації розсипоутворюючих мінералів, що залежать від бага-
тьох тектоно-геоморфологічних і фізико-географічних умов (наприклад, 
розмір басейнів рік, ухил і глибина річкового русла, характеристика па-
водкового і меженного періодів, гідродинамічні особливості водяного по-
току, наявність геоморфологічних пасток, клімат місцевості тощо; 

 розмір і форма мінералів (наприклад, зерна золота розміром менш 0.2-
0.1 мм із коефіцієнтом сплощеності вище 5 є легко рухливими). 

 

Зазвичай виділяють розсипи ближнього зносу, що характеризуються 
тісним зв'язком з корінними джерелами (елювіальні, схилові, пролювіаль-
ні, алювіальні, частина морських розсипів) і розсипи далекого переносу і 
перевідкладення (прибережно-морські і частина алювіальних розсипів). 
Виділяються наступні генетичні типи розсипів [3, 96]: елювіальні, делюві-
альні і соліфлюкційні, алювіальні, прибережно-морські (літоральні), роз-
сипи аридного пояса, техногенні.   

Елювіальні розсипи – крихкі утворення з підвищеними концент-
раціями рудних мінералів, продукт руйнування корінних джерел, не 
зміщені щодо них, як правило, повторюють на поверхні їх просторове 
положення. Головними розсипоутворюючими факторами є не механі-
чні, а фізико-хімічні умови формування (умови гіпергенезу), що у 
свою чергу визначаються теплофізичними процесами в корі вивітрю-
вання, зокрема, температурою і її добовими і сезонними перепадами, 
насиченістю підземними водами, їх складом і активністю, інтенсивні-
стю тепломасообміну та ін. Морфологія розсипів визначається в пер-
шу чергу морфологією корінних джерел і характером гіпергенезу. Роз-
сипи можуть бути ізометричними чи лінійними, поверхневими (відк-

ритими) чи сліпими (закритими), мати значне і незначне площове 
поширення, велику або малу потужність. Мінеральний склад розсипів 
визначається в першу чергу мінеральним складом корінних джерел, а 
саме наявністю розсипоутворюючих мінералів і їх парагенезисів.     

Делювіальні і соліфлюкційні розсипи – топографічне зміщені 
по схилу під дією сили ваги крихкі відклади, збагачені рудними міне-
ралами, що формуються в зволожених умовах і є частиною гумідного 
літогенезу (наприклад, розсипи рік Омчак і Берелех Яно-Колимського 
пояса). Їх поширеність у першу чергу залежить від масштабів корін-



 

 302 

ного зруденіння, від якого вони беруть початок. Виділяються власне 
схилові, деллеві і шлейфові розсипи, що є перехідною формою до 
алювіальних розсипів.  

Алювіальні розсипи характеризуються найбільшим ступенем 
проробки і диференціації уламкового матеріалу під дією водяних по-
токів, як головного фактора їх утворення. Виділяється дві генетичні 
групи розсипів, що у свою чергу поділяються на кілька типів: заплав-
ні (щіткові, руслові, косові, долинні) і позазаплавні (терасові, терасоу-
вальні, вододільні), а за морфоструктурними особливостями рельєфу 
виділяють розсипи рівнинних і гірських водотоків. Формування роз-
сипів також залежить від кліматичних умов території.  

До щіткових відносяться концентрації мінералів у тріщинах ко-

рінних порід, що виходять в русловій частині водотоків, до руслових – 
алювіальні розсипи пристрижневої частини русла, не перекриті річ-
ковими відкладами інших фацій. Зазвичай вони тісно пов'язані між 
собою і відповідають стадії врізання потоку, тобто здійманню терито-
рії. У руслових розсипах найбільші концентрації золота зазвичай при-
урочені до нижньої, приплотикової фації і зменшуються догори по ро-
зрізу алювію. До косових розсипів відносяться золотоносні відклади 
прируслових обмілин, для них характерні низькі концентрації золота, 
представленого дрібними фракціями зі сплощеною формою золотин. 
Формування всіх трьох типів розсипів значно залежить від характеру 
плотика, у першу чергу від його ребристості, який є регулятором гід-
родинамічних властивостей водяного потоку і уловлювачем часток 
золота. Найбільш сприятливими для нагромадження золота є випад-
ки, коли плотик складений тонкосланцюватими крутопадаючими по-
родами, із дзеркалом складчастості, спрямованим перпендикулярно 
до напрямку потоку (Чукотка, Аляска, Східна Сибір та ін.).  

Найбільше практичне значення мають долинні розсипи (на Колимі 
вони складають 55,4 %, у той час, як терасові – 44 %, а руслові – 0,1 
%), до яких відносяться металоносні алювіальні відклади, що заляга-
ють у заплавах водотоків, відділені від сучасного русла алювіальною 
товщею, що включає заплавну і старичну фації. Долинні розсипи, як 

правило, тісно пов'язані з корінними джерелами, що пояснюється 
конформністю річкової сітки геологічній будові району, зокрема, 
ослабленим зонам, з якими зазвичай і пов'язані родовища золота 
(Омчацьке на Колимі, Аляска, Каліфорнія). Вони часто формуються 
разом з терасовими розсипами, утворюючи єдине родовище (рис. 58). 
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Рис. 58. Будова долинного розсипу (за М.О.Шило 2002) 

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – делювіальний суглинок з галькою; 3-7 – від-
клади заплави: 3 – алювіальний мул, 4 – слабко зв’язані галечники з піском, 

валунами, лінзами льоду, 5 – лінзи мулу з галькою, 6 – лінзоподібні прошарки 
в’язкої глини з галькою, 7 – галечники з валунами і щебенем, у нижніх гори-
зонтах – в темно-сірому піщанистому суглинку; 8 – відклади II тераси – гале-
чники в жовтому суглинку з лінзами льоду; 9 – корінні породи, зверху трі-

щинуваті; 10 – золотоносні горизонти 

  
Ширина розсипів зазвичай залежить від ширини долин, характеру 

терасування та ін. У перигляціальному поясі і гумідних районах з по-
мірним вологим кліматом звичайним є такий розріз розсипу (зверху): 
 ґрунтово-рослинний шар; 

 галечники, зцементовані грубозернистим піском, що іноді утворює лінзи 
з домішкою глинистого матеріалу; 

 галечники з глинистим цементом; 

 галечниково-щебенисті відклади, зцементовані глиною; 

 щебінь у мулисто-глинистому цементі (долинний елювій). 

Розподіл золота в розсипах річкових долин зазвичай вкрай невит-

риманий як по ширині, так і в латеральному напрямку, характерна 
наявність вузьких подовжніх струменів, з нерівномірною концентра-
цією металу, які  виклинюються по простяганню, присутність гнізд, 
різко збагачених золотом (бонанци).   

Промисловий шар в нижній частині складний переважно щебенем 
корінних порід (долинний елювій), що залягає на тріщинуватих і виві-
трених корінних породах; в середньої – власне плотиковим алювієм 
(головна частина); у верхній – нижньою частиною гравійно-
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галечникового шару. Матеріал промислового шару представлений 
двох- або трикомпонентною сумішшю: грубоуламковою фракцією 
(гравійники, галечники, щебінь або їхня суміш) і цементом (піщано-
глинистим або мулистим).   

У тропічному і субтропічному кліматі формування розсипів відбу-
вається на тлі утворення латеритних кір вивітрювання з різкою пере-
вагою продуктів хімічного вивітрювання над уламковим матеріалом. 
В розсипах зазвичай переважає тонка фракція, характерне чергу-
вання шароподібних покладів і прошарків латеритного матеріалу.  

Особливим типом є розсипи рівнин, часто зі слідами морської пе-
реробки (наприклад, Ривеємський розсип Чукотки). Вони приурочені 
до похованих тальвегів, вироблених долин, уступів корінних цоколів 

древніх річкових чи морських терас. Як правило, вони тісно пов'язані 
з корінними рудними зонами. 

Для ряду районів (Аляска, Канада, Чукотка) у формуванні розсипів 
важливу роль відігравав гляціальний літогенез, тобто зледеніння чет-
вертинного періоду. Це проявляється в наявності льодовикових відк-
ладів різної потужності (флювіогляціальних, кінцевих морен та ін.) у 
розрізі золотоносного алювію. Це обумовлює специфічні особливості 
подібних розсипів, що виражаються в умовах залягання, зміні складу 
відкладів, характеру їх будови, концентрації рудних мінералів тощо.     

Терасові розсипи, поряд з долинними, є найважливішим джерелом 
золота багатьох золотоносних провінцій, зокрема, Яно-Колимського 
золотоносного поясу (44,5 %). Як показав Н.О.Шило [96], нагрома-
дження золота в річкових терасах залежить від екзогенних рельефо-
утворюючих процесів, еволюції терас, зокрема, відзначається послі-
довне зменшення кількості металу від низьких до високих надзаплав-
них терас (запаси, %): I – 40,9, II – 34,5, III – 15,3, IV – 6,7, V – 1,7, VI – 
0,7, VII – 0,2 (усього – 100 %).  

Н.О.Шило виділяє дві головні різновиди терас: планіформні (не 
порушені денудацією) і деформовані (із сильно зруйнованою поверх-
нею). Розсипи планіформних терас можуть бути двох видів: перші по-
в'язані з цокольними (рис. 59), другі – з безцокольними терасами. У 

першому випадку розсип представлений металоносним шаром алюві-
альних галечників, що залягають на цоколі корінних порід. Особли-
вим різновидом є розсипи похованих терас, характерні для долин з 
надлишковою потужністю алювію.  
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Рис. 59. Будова терасового розсипу р.Оротукан (за М.О.Шило, 2002) 

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – делювіально-соліфлюкційні відклади – ще-
бінь з галькою в суглинках з лінзами льоду; 3 – відклади III тераси – суглинки 
з галькою; 4 – 5 – відклади IV тераси: 4 – сірий мул з піском і лінзами льоду, 5 
– жовтувато-сірий суглинок з галькою; 6 – відклади V тераси – галька, зцеме-

нтована бурувато-жовтим суглинком; 7 – відклади VI тераси – галечник, 
зцементований бурою в'язкою глиною; 8 – корінні породи – глинисті сланці, 

зверху тріщинуваті; 10 – золотоносні горизонти 

 
Іноді розсипи приурочені до вододільних ділянок басейнів сучасних 

водотоків, що можливо у випадку перебудови древньої річкової сітки 
в результаті підйому земної поверхні (або інтенсивної асиметричної 
ерозії одного з басейнів) і формування перехоплень. Зокрема, така 
асиметрія будови характерна для західних і східних схилів Сіхоте-
Аліню де йде інтенсивний процес денудації східних схилів з форму-
ванням перехоплення річкових долин потоків західних схилів.  

Прибережно-морські (літоральні) розсипи пов'язані з хвильо-
прибійною діяльністю літоральної зони морів і океанів, вони виника-
ють на границі континентального й океанічного типів літогенезу і 
відповідно несуть риси обох. На сполученні моря із сушею відбува-
ються складні енергетичні процеси, активна переробка матеріалу, що 
надходить із суші, поділ породоутворюючих і рудних мінералів і їх 
концентрація в різних зонах пляжної літоралі. Особливістю процесу 
утворення розсипів у прибережно-морських умовах є те, що уламко-
вий матеріал переміщується одночасно в двох напрямках – уздовж 
узбережжя і поперек, за профілем берегового схилу, як за рахунок 
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хвилювання моря, так і внаслідок приливних плинів і вітрових пото-
ків. В результаті виникають складні підводні і надводні акумулятивні 
утворення – бари, пересипи, коси – до яких і приурочене накопичен-
ня рудних мінералів у вигляді малопотужних прошарків, нахилених 
убік моря. Характерне утворення розсипів найбільш рухливих мінера-
лів і тонкої фракції малорухливих, котрі легко транспортуються річ-
ковими потоками, або мінералів, які у процесі переносу не звільнили-
ся від жильного матеріалу. Тому найбільш характерними для прибе-
режно-морських умов є ільменітові, рутилові, магнетитові, цирконієві, 
каситеритові, монацитові розсипи (США, Коста-Рика, Гватемала, Се-
негал, Шрі-Ланка, Тайвань, Японія, Україна), а розсипи золота, пла-
тини й інших мінералів з низькою міграційною здатністю зустріча-

ються рідко. Вони можуть виникати при перемиві алювіальних роз-
сипів у періоди морських трансгресій, при безпосередньому розмиві в 
хвилеприбійній зоні корінних родовищ цих елементів (Канада, Чилі, 
США, Аляска). Ще рідше виникають промислові прибережні розсипи 
алмазів (Ангола, Мозамбік).    

Серед прибережно-морських виділяються розсипи сучасних відкри-
тих і затоплених пляжів, пляжеві і терасові розсипи древніх морів.  

Крім того розсипи можуть формуватися і за межами літоралі в 
умовах шельфу, де виділяються розсипи псевдошлейфів і дійсних ак-
тивних і пасивних шлейфів. Формування псевдошлейфів відбувається 
в умовах затоплення прибережних рівнин при зміні рівня моря (на-
приклад, прибережна частина Анадирської затоки) і на них можуть 
захоронюватися континентальні розсипи. Подібна картина спостері-
гається і при формуванні пасивних шлейфів (оловоносні розсипи Таї-
ланду, Малайзії, атлантичний шлейф Африки). Активні шельфи фор-
муються в обстановках активної перебудови структур земної кори, 
коли не тільки зменшується інтенсивність літорального утворення ро-
зсипів, але й руйнуються раніше сформовані розсипи (Охотське чи 
Японське моря).   

Розсипи аридного поясу формуються під впливом еолових про-
цесів, що по різному проявляються в акумулятивній (барханно-

дюнній) частини аридної зони та у її дефляційної частині, де відбува-
ється інтенсивна ерозія, руйнування гірських порід і вітровий пере-
нос дезинтегрованих часток. При процесах формування дюн і бар-
ханів йде нагромадження породоутворюючих, найбільш легких міне-
ралів, а концентрація рудної речовини і її накопичення практично не 
відбувається. У зоні ерозії, навпаки, йде винос легких компонентів і 
за рахунок цього виникають залишкові концентрації важких мінера-
лів, таких, як платиноїди, золото, вольфраміт, алмаз й ін. Вони утво-
рюють малопотужні прошарки, збагачені спектром важких мінералів, 
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у залежності від мінерального складу корінних родовищ і порід. Такі 
родовища золота відомі в Австралії (докембрій району Калгурлі), у РФ 
(девон Середнього Тіману). 

Техногенні розсипи пов'язані із залишковими після відпрацюву-
вання родовищ утвореннями, зокрема, зі старими золотоносними від-
валами, з частково відпрацьованими ділянками розсипів. Їх форму-
вання часто пов'язане з недосконалістю технологічних схем, що не 
дозволяють звичайними методами уловлювати тонке золото. Так, за 
даними Н.О.Шило, при відпрацювуванні розсипів Сибіру і Далекого 
Сходу починаючи з 30-х років XX століття більш 50% золота класу – 
1,0 мм не уловлювалося. У цьому зв'язку всі галечно-ефельні відвали 
більш ніж 80-літнього відпрацювання найбільшого золотоносного ре-

гіону є високозбагаченими золотом техногенними розсипами.       
Звичайними золотовмісними мінералами розсипів є: самородне 

золото (Ag, Au); електрум (Au, Ag); амальгама золота (Au, Hg); порпецит 
(Au, Pd); ірідійаурит (Au, Ir), родійаурит (Au, Rh); петцит (Ag3Au)Te2; 
калаверит (Au, Ag) Te2. Їх розміри можуть змінюватися від субмікрос-
копічних часток до золотих самородків вагою до 200 кг (самий вели-
кий зі знайдених в Австралії самородків – “плита Холтермана” – ва-
жив 93.5 кг, самородок “Бажаний незнайомець” – 70,9 кг), найчасті-
ше зустрічаються фракції 0,2-20 мм, хоча відомо багато розсипних 
родовищ, де розмір золота не перевищує 0,2-0,05 мм (наприклад роз-
сипи рік Великий Куранах, Якокут, Юхта, Томмот басейну р.Алдан в 
Якутії). Як правило, розмір золота прямо пов'язаний з його пробністю 
– найбільш високопробним є зерна найбільшого класу. За розміром 
золота Н.О.Шило [96] виділяє наступні групи розсипів (табл. 17). 

 
Таблиця 17 

Класифікація розсипів за розміром самородного золота [96] 

Група роз-
сипів 

Характеристика золо-
та 

Середній діа-
метр зерен, мм 

Вміст фракції 

 0,25 мм, % 

I Дуже дрібне 0,25–1 10–95 

II Дрібне 1–2 4–16 

III Середнього розміру 2–4 1–6 

IV Велике 4–8 0,1–2 

V Дуже велике  8  0,3 

 
За розміром мінералів  виділяється тонке золото (фракції ( 0,25 мм 

10–95 %), середнє (1–6 %) і велике (менш 0,3 %). Особливо важливим є 
питання про наявність тонкого золота, що часто не фіксується при 
розвідці, не враховується в запасах і не уловлюється при промиванні 
звичайними технічними засобами.  
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Найчастіше зустрічаються такі форми розсипного золота: дендри-
ти, складні рудні агрегати, дротики, ізометричні зерна, таблички, лу-
сочки, порошини. Форма золота, так само, як і ступінь його обкатано-
сті визначаються його походженням і характером гіпергенних проце-
сів, включаючи діяльність водяних потоків.  

В обмеженій кількості в деяких розсипах виявлено новоутворене (гі-
пергенне) самородне золото. Воно виникає в дуже обмеженому інтервалі 
кислотно-лужних умов поверхневої зони алювіальних відкладів, за учас-
тю насичених гуміновими кислотами вод, в зонах окиснення (корах ви-
вітрювання) золото-сульфідних родовищ. Воно представлене коломорф-
ними агрегатами в асоціації з іншими вторинними мінералами. Таке 
золото зустрічається в розсипах Алдану, Камчатки, Південної Америки у 

вигляді губчастих утворень  і плівок, що покривають кластогенне золото, 
петельчастих емульсійних і ниткоподібних агрегатів. Пробність новост-
вореного золота завжди нижче кластогенного. Його наявність свідчить 
про хімічну міграцію золота в розсипах, що сформувалися.  

Формування розсипів відбувалося протягом усієї геологічної історії 
з часу виникнення перших континентів. Вони відомі в неоархеї (Віт-
ватерсранд у ПАР); палеопротерозої (Тарква в Гані, Рорайма в Гвіані, 
Жакобіна в Бразилії, Маунт-Брюс в Австралії, низи ятулію Фінляндії, 
стойленська світа Воронезького масиву, сегозерська, онезька і сусар-
ська – Карелії; кедровська – Муйської брили; таргайська, туостайська, 
чародаканська і станахська – Алданського щита); мезопротерозої 
(хугдинська, погняжецька і давангарська світи Алданського щита, 
билякчаська серія східного обрамлення Сибірської платформи, октяб-
рьська світа Таймиру, пурпольська – Патомського нагір'я); рифеї (та-
лінська і бікська світи Юдомо-Майського прогину); вендї (мотська сві-
та Присаяння, де відомо Хужирське родовище, лопатинська і ван-
дадинська – Єнісейського кряжу); палеозої (пізньокембрійські конгло-
мерати Центральноамериканської платформи, де з ними пов'язане 
родовище Блек-Хіллс, золотовмісні ранньопалеозойські – Тасманії, ка-
рбон-пермські – Східно-Австралійського прогину, ранньопермські –
Передуральського прогину, ранньопермські – Північного Кавказу, пе-

рмські –накладених западин Чеського масиву, відклади Приполярного 
Уралу, Рудного Алтаю, Анабарської антеклізи, Тіману); мезозої (Пів-
денний Тянь-Шань, Російська плита, Урал, Кузнецький Алатау, Са-
лаїр, Єнісейський кряж); кайнозої (моласові формації передових про-
гинів: Передкарпатського, Передпамірського, Передкуньлунського та 
ін.).  

Найбільшими розсипними провінціями світу є Далекій Схід РФ і 
регіон Канадських Кордильєр, включаючи Аляску. Стисла характери-
стика розсипних родовищ цих регіонів наведена в табл. 18, 19. 
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                                                       Таблиця 18 
Розсипні родовища Далекого Сходу РФ 

Округ 1,2,3,4,5* Стислий опис 

Ильїнка  
 

2 – мале 
 

Розсип першої надзаплавної тераси поблизу гирла р.Ільїнка; золото тонке (0,2-0,3 мм), 
важки мінерали: cr, ep, gr; джерело – невеликі золото-кіноварні прояви 

Туран-
ський  
 

1 – 0,3  
2 – 35,0 
3 – 1,6  
4 – 937 

Промисловий розсип довжиною 9 км, шириною 80 м, потужність продуктивного шару 
0,54 м приурочений до русла і приток р. Синікан на ділянці Бисинська, яка складена до-
кембрійськими метаморфічними породами, перекритими K1 вулканітами. Можливе дже-
рело – Буянівський жильний прояв Au. Виділяються непромислові розсипи на ділянках 
Ульмійська і Алеунська 

Благо-
вещен-
ський  

1 – 1,0 
2 –  11,0  

Басейн р.Амур між м.Благовещенськ і сел.Черняєво і уздовж р.Зея до гирла р.Селемджа. 
Розсип відомий з початку XX в (Суражевський розсип на барі р.Зея відпрацьований) 

Мало-
хінган-
ський  

1 – 4,0 
2 – 23,0 

Ділянки: 1) Нижньобурейська (з жильним родовищем Прогнозне) з невеликими розсипа-
ми по р.Сімічі та Гнилий Ключ; 2) Архаринський, складений PZ1 і MZ1 гранітоїдами, пе-
рекритими N-Q базальтами; розсипи р.Мала Біра 

Оємку 
 

2 – мале 
4 – 800–
850 

Розсип приурочений до руслових відкладів північних приток р.Мулі; золото тонке і серед-
нє; можливе джерело – золотоносні кварцові жили однойменного корінного родовища; 
корінні породи – пісковики і алевроліти К1 

Ланге-
рийсь-
кий 
 

 Розсипи довжиною 1–7,2 км, шириною 20–30 м, золотом збагачений приплотиковий пласт 
потужністю 1,8–2,0 м, аu від тонкого (менш 0,5 мм) до великого (більше 2,0 мм); супутни-
ки: cr, pyr, zr, рідко cin, sch, ars, gn, gm; можливе джерело – золотоносні кварцові жили в 
кварцово-слюдистих сланцях  

Верхньо-
гілюй-

1 –  5,0 
2 – 66,0 

Осьова частина Станової антикліналі (метаморфічні породи AR і гранітоїди PR, прорвані 
MZ Тиндінським, Дюпкойським, Унахінським і Мульмугінським плутонами); включає ді-
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ський  
 

  лянки: 1) Апсакан в басейні р.Ларба з корінними родовищами золота; розсипи загальною 
протяжністю 21 км в руч.Ванварський, Хорогошикан, Громкачі приурочені до нижньої 
частини гравійників і верхньої елювію, резерви 2,0 т Au; 2) Лаприн з розсипами по при-
токам р.Лаприн, Могота (Хитруха, Максимовка, Малиновий, Лисовський, Циганка, Вед-
межий), довжиною до 4 км, шириною до 60 м, потужністю 3,4 м, вміст Au до 297 мг/м3, 
проба до 900, резерви 1,2 т; 3) Малогілюйський з розсипами по притокам р.Дез, Олонго, 
Малий Гілюй (Каменистий, Сумнівний, Мармонтовський, Карлівський, Круглівський, Кур-
носівський) з ресурсами 19 т Au; 4) Бриантинський з резервами 12 т Au, де відомі Au-
Cu-Mo-порфірові та золоторудні жильні родовища  

Серед-
ньо-
гілюй-
ський  
 

1 – 23,0 
2 – 
124,0  
  

Ділянки: 1) Ельгакан з низькопродуктивними розсипами в долинах західних приток 
р.Нюкша; відомі невеликі корінні прояви Au; 2) Уркімін з  промисловими розсипами по 
р.Уркіма (18 км довжина, 236 м ширина, 7,2 м потужність, вміст Au 225 мг/м3, проба 
881, видобуток 0,81 т, резерви 7,0 т Au), Онон, Одолго, Агін; відомо біля 20 корінних жи-
льних родовищ Au в зонах гідротермальних змін серед метаморфічних порід (Одолго та 
ін.); 3) Джелтулак в басейні р.Вел.Джелтулак (довжина 22 км, ширина 114 м, потуж-
ність 4 м, вміст Au 228 мг/м3, проба 887, видобуток 1,3 т, резерви 2,474 т Au), Бурпалі, 
Тинда, західних приток р.Гілюй; приурочений до ослабленій зоні, яка розділяє PR Геткан-
ський и Курбатовський плутони на півночі та Аносівський на півдні 

Верхньо-
амур-
ський  
 

1 – 
169,0 
2 – 
284,0 
3 – 
0,133  
  

Ділянки: 1) Соловь’єв, розсипи Джалінда (видобуток 120 т Au, протяжність 45 км, ширина 
250–300 м, проба аu 940); Янкан (довжина 15 км, ширина 350 м, потужність алювію 6 м, 
проба Au 930); Нагім; з золото-кварцовим родовищем Кіровка, пов’язаним з гранодіоритами; 
2) Уруша-Олгой з розсипами Хайктинським в долині Великий Олгой (довжина 28,8 км, ши-
рина 500–1000 м, потужність до 0,6–3,6 м, розмір au 0,25–3 мм, проба 876, видобуто 2,0 т 
Au), Костянтинівка, Орогжан, корінні породи – гнейси, граніти, амфіболіти, діорити, розви-
нені кори вивітрювання   
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Гонжин-
ський  
 

1 – 48,0 
2 – 
122,0 
  

В метаморфічних породах докембрю з корінними родовищами золота (Покровське, Піо-
нер, Боргулікан, Буринда, Кулікан), пов’язаних з K1 вулканізмом; ділянки: 1) Озежинсь-
ка, в J3-K1 трозі; розсип р.Велика Бургалі (довжина 9 км, ширина 250 м, потужність алю-
вію 4–5 м, продуктивного шару – 1,6 м, au тонке (0,3–0,4 мм), обкатане, видобуток 1,7 т 
Au); 2) Тигда-Улундінський в ПЗ частині Амуро-Зейської депресії, розсип Улунгінський 
(довжина 10 км, потужність продуктивного шару 1,3 м, вміст Au 641–1419 мг/м3, розмір 
0,25–2,0 мм, золото світле, проба 800, ресурси 0,686 т Au)  

Верхньо-
зейсь-
кий  
 

1 – 24,0 
2– 106,0  
4 – 720–
830  

 Cкладений AR метаморфічними і виверженими породами, прорваними MZ гранітними 
плутонами (Малмугинський, Токський, Окононський), с численними жильними корінними 
проявами золота, включає ділянки: 1) Сугджарська; 2) Верхнетокська; 3) Купурі-
Майська; 4) Аргинська   

Дамбу-
ку-А 
 

1 – 
185,0 
2 – 
329,0  
  

Ділянки: 1) Могогтак-Талгинська; 2) Ілікан-Унахинська; 3) Кокханінська; 4) Золото-
гірсько-Успенська; 5) Джалта-Улдегинська; 6) Уган-Могоцька; 7) Журбанська з чис-
ленними розсипами. Наприклад, Хугдерський розсип довжиною 15,6 км, шириною 189 м, 
потужність продуктивного шару 4,0 м, середній вміст Au 285 мг/м3, проба 940, золото тон-
ке і середнє (0,2–2,5 мм), таблитчастої форми, яскраво-жовте, інколи з червоним відливом; 
корінні –амфіболіти, гнейси, гранітогнейси, діафторити; джерело – родовище Золота Гора 
та ін., видобуто понад 8 т Au, зустрічаються самородки до 18 кг; важка фракція: sch, zr, ru, 
sf, an, il, mz, and, kn, mo, ap, ep, gr, pyr, amf, pr    

Дамбу-
ку-Б 
 

1 – 
185,0 
2 –  
329,0 
  

Петровське елювіально-розсипне родовище в сідловині хребта Тукурингра, в невеликому 
субмеридіональному басейні шириною до 500 м, з локальними депресіями (5–100 м), серед 
AR1 гнейсів і амфіболітів з лінзами мармурів; неконсолідовані осади (60 м) представлені 
корою вивітрювання (гравій, пісок, шари і лінзи алевритів, глин) з шарами (1-3 м) гравій-
ників, золотоносними в підставі; au мілке (до 1,0 мм), зустрічаються самородки до 100 г, 
проба 950–962. Розсип р.Ясна Поляна довжиною 14 км, шириною 0,6–2 км приурочений 
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до тальвегу палеодолини ПЗ напрямку, яка складена AR амфіболітами, PR1 гранітоїдами; 
золотоносні шари (1–17,6 м) – гравеліти і галечники, вміст Au до 18,0 мг/м3, au тонке 
(менш 0,1 мм), дентритове, таблитчасте, слабко обкатане, часто в зростках с q, pyr, яск-
раво-жовте, проба 967 

Джагди 
 

1 – 20,0 
2 – 73,0 
  

Ділянки Унья-Бомську, Верхньодепська, Туксинська, Єгорська пов’язані з субширотним 
насувом. Розсип руч. Бом приурочений до 1-ї надзаплавної тераси висотою 40–45 м, шири-
ною 400–450 м, золотоносний горизонт (5 м) витягнутий вздовж ручаю, золото часто приу-
рочено до зон тріщинуватості на дні ручаю, велике, зустрічаються самородки до 400 г. Роз-
сип руч.Унья приурочений до тераси (висотою 15–20 м) і до долини ручаю (ширина 20–120 
м, потужність алювію 2,5–6,0 м), золотоносний горизонт (0,2–0,6 м) складений гравелітами і 
галечниками; розподіл au нерівномірний, au велике, слабо обкатане, в уламках кварцу від-
мічаються au, sch 

Зея-Се-
лемджа 
 

1 – 
111,0 
2 – 
241,0 
  

Округ найбільший за резервами Au в басейні Амура, складений К1 вулканітами, включає ді-
лянки: 1) Умлекан в долинах р.Умлекан, Немогин, Зея, приурочений до вулкано-кальдери К1 
с численними au-q жильними проявами, включає 20 невеликих розсипів, au різного розміру і 
форми, проба 750–850; 2) Ясненська в верхів’ях р.Гар, понад 25 розсипів в Q1 відкладах і 
корі вивітрювання зеленокам’яних порід (розсип руч.Ясного  (0,5–4,0 м); au неправильне й 
округле, часто в зростках з q і tu, проба 900, зустрічаються самородки 30–100 г;  3) Октяб-
рська в долині р.Джелтулак складена PZ1 гранітами с блоками PR3 сланців і мармурів, S кон-
гломератів, пісковиків, алевролітів і D карбонатно-уламкових порід, с кварцово-жильними і 
скарновими проявами Au, включає Q2, Q3 (іноді перевідкладені) руслові, терасові, елювіальні, 
делювіальні розсипи (Сандунівський), проба Au 885-950, зустрічаються самородки до 500 г, 
sch, cin, gn; 4) Сохатиний в долині однойменної річки, складений відкладами PR і кембрію, 
PZ1 гранітами, інтрузіями і дайками К1 з проявами Au в зонах q-tu брекчій, включає біля 30 
розсипів; 5) Чагоян в долині р.Зеї, включає кварцовожильні прояви Au, Чагоянське родови-
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ще поліметалів; розсипи, приурочені до річкового русла і барів, au велике, різної форми, про-
ба 675–911, зустрічаються самородки до 140 г; 6) Нижньоселемджинський (Майський) в 
пригирловій частині р.Орловка, Селемджа, Алдикон, складена метаморфічними породами, S 
сланцями, які прорвані PZ1 гранітоїдами; розсип р. Некля, довжина 15 км, ширина 140 м, 
потужність золотоносних горизонтів (гравійно-галечниковий матеріал в глинистім матриксі) 
1,5–8 м, на глибині 24 м – палеорозсип. Середній вміст Au 115 мг/м3, проба 900, au тонке (в 
середньому 0,64 мм), переважно щільне, компактне, рідше  дентритовидне, зустрічаються 
погано обкатані au-q самородки   

Верхньо-
селемд-
жинсь-
кий  

1 – 
137,0 
2 –226,0 
 

Округ включає ділянки Харга, Маломирський, Верхньостойбінський, Токур-
Сагурський, численні корінні родовища золота (Зазубринське, Пошукове, Сагур, Афанасі-
ївське, Харга, Унгличикан, Ясне, Токур), великі розсипи р.Селемджа, Верхня і Нижня 
Стойба, Харга, Малий Наерген, Ельга, Семертак, Угохан, Караурак.   

Софій-
ська 

2–середнє 
4–750-800 

Розсип басейну р.Німан, довжина 30 км, золото тонке і середнє, розподіл нерівномірний, 
корінні –  метаморфічні  породи с прожилками, жилами і лінзами рудоносного кварцу 

Кербі 
 

2 – мале 
4–800-850 

Розсип долини р.Кербі та її приток, довжина 35 км, золото тонке і середнє, корінні – J чорні 
сланці, метаморфізовані в зеленосланцевій фації с прожилками золотоносного кварцу 

Ульсь-
кий 
 

2 – мале 
4 – 850–
900 

Руслові та терасові розсипи р.Ул Орельський протяжністю 15 км, джерело – золотоносні 
кварцові жили, в тому числі Багатовершиного родовища серед алевролітів К1, пісковиків і 
вулканітів К2.  

Колчан-
ський 

2 – мале 
4 – 500–
600 

Руслові розсипи р.Колчан протяжністю 10 км, au тонке, зустрічаються самородки до 10–20 г; 
район складений гідротермально зміненими кислими вулканітами с q-адуляровими жилами, 
іноді золотоносними (Білогірське родовище) 

Керпу-
чинсь-
кий 

2 – мале 
4–700–
850 

Руслові розсипи р Керпучин і її приток протяжністю 25 км, золото тонке, середнє і велике, 
джерело – дрібні кварцові жили і прожилки серед пісковиків і алевролітів К1 
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Ок-
тябрь-
ський 

2 – мале 
4 – 800–
850 

Алювіально-колювіальні розсипи в долині та на схилі р.Почел (приток Амуру), золото тонке 
і середнє, тяжіє до кір вивітрювання, які перекривають K тоналіти с золотоносними про-
жилками сульфідів As і Pb 

Шмидті-
вський 
 

2 – мале 
4 – 800–
900 

Дрібні розсипи довжиною до 1 км, шириною 10-30 м в приплотиковій зоні (1,2–1,4 м) су-
часного алювію (3–4 м), важкі мінерали: cr, mg, pyr, sid, au (більше 0,5 мм), зростки au з al, 
mg; джерело – золотоносні цеолит-епідот-преніт-(альбіт-пирит)-хлоритові метасоматити на 
контакті серпентинизованих ультрамафітів і габро (до 2 г/т Au)    

Темний 
Ключ 

2 – 
0,059 
3 – 0,8 

Алювіальний розсип довжиною 1,2 км, шириною 20 м, золото велике (1–5 мм), у важкий 
фракції є mg, cin, sch, cr, il; район складений гідротермально зміненими туфами, туфобрек-
чіями з q прожилками (до 0,4 г/т Au, 7,4 г/т Ag)    

Вдалий 
Ключ 

1 – 
0,162 
3 – 0,7 

Розсипи приурочені до заплави, протяжність 3 км, ширина 20 м, золото дрібне, важкі 
мінерали – mg і pyr, корінні – піритизовані, каолінізовані, силіцифіковані міоценові туфи 
(0,5 г/т Au, 10–70 г/т Ag) 

Ключ 
Іудумич 

2 – 
0,604 
3 – 3-22 

Похований розсип довжиною 2,7 rм, шириною до 50 м, au середнє і велике (0,5–5 мм), ва-
жкі мінерали – mg, sch, pt, корінні породи –  брекчійовані, тріщинуваті, піритизовані, силі-
цифіковані туфи (0,3–0,5 г/т Au, до 70 г/т Ag) 

Камени-
стий 
Ключ 

1 – 
0,008 
3– до 22 

Похований розсип, золото велике (3-5 і більше мм), важкі мінерали: mg, zr, gr, ru, sf, il, ap, 
lk, cr, pt; джерело – кварцові жили і зони дроблення серед N2 кварцових діоритів (до 5 г/т 
Au) і зони окварцювання в PR сланцях  

Кам’яни
й Ключ 

1 – 0,25 
3 – 0,5 

Заплавні і терасові розсипи загальною довжиною до 8 км, шириною 60–360 м, золото тон-
ке (0,1–0,5 мм), важкі мінерали – il, mg, zr, ep, sch; джерело золота – потужні (до 400 м) 
прожилкові зони (до 65,4 г/т Au) 

Гольцо-
вка 

1– 0,086 
3 – 0,4–
0,5 

Руслові та терасові розсипи загальною протяжністю 8 км, шириною 80 м, важкі мінерали: 
mg та il, au тонке і середнє, джерело – зона тріщинуватості та мілонітизації в пісковиках і 
алевролітах К2 (до 0,1 г/т Au, до 2 г/т Ag) 
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Ниж-
ньоу-
гжинсь-
кий  

2 – 35,0 
3 – 450  

 

Складений AR метаморфічними породами, MZ анортозитами (Каларський плутон), сієнітами 
(Таський), гранітами (Седольчинський, Черемхалакський). Розсип Даринмакитський довжиною 
10 км, шириною 60 м, потужність алювію 4–6 м, золотоносні гравеліти 2 м, джерело – кварцові 
жили, зони катаклазу в сульфідизованих породах Станової зони розломів 

Курун-
Урьях 

1 – 12,0 
3–3,2–4,5 

Похований розсип довжиною 5 км, шириною 0,2–0,4 км, золотоносний горизонт потужні-
стю 0,2 м, можливе джерело – золото-кварцове родовище Малютка 

Кондер 
 

1 – 3 т 
ПГМ  
2–велике  
5 – ПГМ 

Алювіальний розсип р.Кондер довжиною 10 км, шириною 100 м потужністю 6-8 м. Зерна 
платини від 0,5 мм до 1 см, самородки до 4,3 кг, відмічаються включення Ir-Os мінералів, 
au (біля 10 % продукції) в кубічних кристалах (до 1 см), утримує до 40 % Cu і до 10 % Pd; 
джерело – однойменний мафічно-ультрамафічний комплекс 

Охотськ 
 

1 – 15,0 
3 – 3–47 

4 – 720–
850 

Площа 140 км2, відомо 10 розсипів, у тому числі похованих, самородки до 1 кг. Розсип Золо-
того Ключа довжина 2,9 км, ширина 54 м, два золотоносних горизонти: нижній (1,8 м) в корі 
вивітрювання K ріолітів і верхній (2,4–5,4 м), вміст Au 2,9–9,0 г/м3, au тонке (0,4 мм), проба 
717-770, самородки до 129 г. Розсип руч.Світанок довжина 600 м, ширина 30–100 м, поту-
жність продуктивного шару 0,2-–,8 м, вскриша 4-10 м, вміст Au 1,5–42,7 г/м3, au велике, 
проба 820–850 

Тенка 
 

3 – 1–10 
4 – 510–
900 

100 верхньоплейстоценових-голоценових розсипів в потоках 3–5 порядку в ПЗ зоні Аян-
Юрьяхського антиклінорію; джерело – q-car жили, зони і дайки (до 20 г/т Au). Розсип Омчак в 
потоці 5 порядку, шириною до 510 м, потужність продуктивного шару 2-3,3 м, au тонке (0,6–0,9 
мм), проба 740–81, джерело –q жили родовищ Наталка і Павлин (3–7 г/т Au) 

Видний 
Ключ 

1– 0,560 
4 – 625 

Розсип довжиною 4 км, шириною 100 м, середній вміст золота 0,6 г/м3, важкі мінерали: 
gm, il, zr, ru, джерело – адуляр-кварцові метасоматити, пропіліти, аргілізіти 

Аллах-
Юн 
 

1 – 23,0  
3 – 1–10 

4 – 813–

150 розсипів в міжльодовикових утвореннях басейну р.Аллах-Юн і Юдома, золотоносний го-
ризонт 0,5–3 м, вскриши – до 100 м, розсипи довжиною 1–10 км, шириною до 200 м, само-
родки до 1 кг, джерело – кварцово-жильні родовища. Розсип Цар-Ключ довжиною 7 км, по-



 

 

 

316 

844 тужністю 1,4 м, вскриша 3,5 м, au тонке (менш 1 мм), самородки 10–200 г, джерело – au-q 
жили. Розсипи Юр-Дует і Бриндакіт довжиною 10 км, шириною 10–300 м, Au 1-7,3 г/м3, 
золотоносний горизонт 0,2–3,2 м, вскриша 20–30 м, розмір au 1-2 мм, проба 813–844, само-
родки до 1050 г 

Сусуман 
 

3 – 1–20 

4 – 800–
900 

Об’єднує найбільші розсипи Центральної Колими (понад 400), представлені похованими 
розсипами (глибина от 15 до 300 м), приурочені до нижнього і верхнього плейстоцену; 
джерело – q жили і q-sul прожилки, мінералізовані дайки. Розсип Берелех, приурочений 
до ключів 7–8 порядку, золотоносний горизонт (4–5 м) лінзоподібний, розподіл Au нерів-
номірний. Розсип Чай-Юрую в ключі 5 порядку, золотоносний шар 1,2 м, au велике, до 4 
мм і більше, зустрічаються самородки до 1 кг, зростки au з q, проба 869; джерело – квар-
цово-жильні зони і дайки (Au 1,6–12,0 г/м3)     

Санга-
Талон 
 

3 – 3–12 

4 – 750–
900 

96 розсипів, приурочених до ПЗ зони, в руслових і терасових відкладах приток р.Колими 
3-6 порядку нижньоплейстоценового – голоценового віку, потужність золотоносних гори-
зонтів 1,2–1,4 м, вскриша 3–70 м, au велике, в зростках з q-ars жильним агрегатом (до 
12–15 г/т Au). Найбільшим є терасовий розсип Єлгенья (шириною до 200 м), в ручаї 6-го 
порядку, де відомо чотири золотоносних рівня (потужністю 0,8–1 м) на глибинах 5, 25, 50 
і 80 м с витягнуто-лінзоподібним розподілом Au. au велике, проба 837-863  

Дебін-
Ороту-
кан- 
Серед-
ньокан 

3 – 5  

4 – 710–
980 

270 плейстоценових розсипів потужністю до 8 м, джерело – кварцові жили (до 300 г/т 
Au), зони розсланцювання, дайки (до 14 г/т Au). Розсип Ат-Юрьях (терасовий, приуроче-
ний до водотоків 5-го порядку, ширина до 900 м, золотоносний горизонт 0,4–3,8 м, золото 
округле, пластинчасте, тонке, проба 916–980, важкі мінерали: ks, sch, il); Оротукан (тера-
совий, в потоках 6-го порядку, потужність алювію 10 м, золотоносного горизонту – до 1,4 
м, важкі мінерали: ks, sch)  

Тайго-
нос 

3 – 1-6  

 
Руслові, заплавні, терасові (алювій до 100 м) розсипи (12) в потоках 2-4 порядків в басейнах р. 
Авеков, Пілгін, Колімак, вік голоцен-плейстоценовий і ранньочетвертинний (розсип Прима). 
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 Потужність золотоносного горизонту 0,4–2,6 м, золото дрібне (0,5–0,8 мм), пластинчасте, округ-
ле, джерело – золотовмісні кварцові жили і зони (до 8 г/т Au)      

Кедро-
вий 
Ключ 

1– 0,3 
4 – 630–
650 

Округ включає заплавні та поховані розсипи протяжністю от 1 до 3 км, шириною до 70 м, 
важкі мінерали: mg, ep, gm, pyr, zr; au тонке (0,5-0,6 мм), вміст Au 0,7-1,44 г/м3, джерело 
– золото-срібло-адуляр-кварцові жили  

Р.Права 
Конди-
рева  

1 – 0,3 
4 – 890 

Алювіальний розсип довжиною 8 км, шириною до 15 м, середній вміст золота 0,66 г/м3, 
золото дрібне (0,25–1 мм), важкі мінерали: mg, il, pyr, lim, ep; джерело – золотоносні квар-
цові жили 

Ускан 
 

1 – 1,0 
4 – 850 

Розсипи поверхневі та поховані, заплавні, довжиною 1,5–8,6 км, шириною 50–200 м, au 
дрібне і середнє (0,15–2,0 мм), вміст Au 0,8–2,5 г/м3; важкі мінерали: mg, il, gm, amf, pr, 
zr; джерело – гідротермально змінені породи   

Горела 
 

3 – до 
5,3  

4 – 788 

Алювіальні, пролювіальні, делювіальні розсипи довжиною до 2,7 км, au тонке (до 2 мм); важкі 
мінерали: mg, il, gm, pr, ep, gr, zr, mr, gn, sph, an; джерело – прожилки і розсіяна мінераліза-
ція в карбонатних і вулканічних породах 

Перспек-
тивн. Кл. 

1 – 0,44 
3–0,95–1,4 

Декілька неглибоких алювіальних розсипів довжиною 1–6 км, шириною 50–60 м, золото 
середнє і велике (0,5–2 мм), проба 850–860; джерело – золотоносні кварцові жили 

Зім’ятий 
Ключ 
 

1 – 0,025 
3 – 1,45  

4 – до 
912 

Заплавні та терасові поверхневі розсипи довжиною до 1600 м, шириною 30–35 м, золото 
дрібне (1 мм), важкі мінерали: mg, хромшпінеліди, pr, horn, il, gr, МПГ, pyr, sph, cin, рідко 
ag; співвідношення Pt/Au = 1/300–1/400; джерело Au – конгломерати К1, золото-сульфідні 
та золото-кварцові жили (1–5 г/т Au) 

Кичава-
ям 
 

1 – 0,12 
3 – 0,64  

Неглибоко залягаючи розсипи довжиною до 900 м, шириною 50 м, важкі мінерали: gm, pr, 
ep, lk, gr, zr, хромшпінеліди, co, cin; джерело – золото-сульфідні кварцові жили (0,4–28,7 г/т 
Au, 4,6-40,6 г/т Ag, до 6,5% Zn, до 1% As) 

Прижи-
мний 

3 – 1 Au, 
0,18 ПГМ 

Флювіогляціальні та алювіальні неглибоко залягаючи розсипи довжиною до 1000 м, ши-
риною до 60 м; золото дрібне (0,3–0,5 мм), важкі мінерали: mg, cr, pr, il, pyr, an, gr, sph, 
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Ключ 
 

4 – 871–
899 

gn, cin, МПГ (0,5–1 мм); джерело Au – кварц-карбонатні жили (до 100 г/т Au) і штокверки 
вздовж контакту габроїдів, пікритів і інтрузії діоритів 

Пеєлхин 
 

3 –г/м3 

4 – 880-
900 

10 алювіальних і флювіогляціальних розсипів довжиною до 4 км, шириною до 300 м, золо-
тоносні гравеліти потужністю до 3 м, золото дрібне (0,5 мм), джерело – малосульфідні квар-
цові жили і ослаблені зони силіцифікації 

Вехоян-
ський 
 

3 – до  
15 

4 – 703–
766 

Долинні і балкові розсипи довжиною до 4 км, шириною 50 м, вскриша 1-3 м, золотоносний 
горизонт до 2 м, з рудними кишенями. Наприклад, розсип Чочимбал довжиною 4 км, ши-
риною 10–50 м, вскриша 2 м, потужність продуктивного шару 0,6–3,6 м, вміст Au до 15 
г/м3; зустрічаються самородки до 150 г; джерело – дрібні au-q жили  

Адичан 
 
 

3 – 0,2–
34,4 

4 – 475–
960 

Понад 60 розсипів, у тому числі поховані міоцен-пліоценові неотектонічних депресій (На-
дійна), високих терас і долинні довжиною 0,7–12,7 км, шириною 5–1000 м; вскриша – 
гляціальні наноси (0,4–70 м), золотоносні шари 0,2–7 м, зустрічаються видовжені та су-
бізометричні тіла, рудні кишені; самородки до 580 г; важкі мінерали: ks, vol, sch, ce; дже-
рело– au-qі жили, мінералізовані зони, Au-TR родовища в гранітоїдах. Розсипи: Адичансь-
кий (в 75–100 м терасі, довжина 12,4 км, ширина до 1 км, золотоносний шар 0,3–1,9 м, 
вміст Au 0,72–1,82 г/т, au різного розміру, округле, зростки з q, chl, gn, проба 832–844), 
Адича (довжина 2 км, потужність 0,4–2 м, вміст Au 0,01–30 г/т, золото обкатане, розмір 
2-5 мм, проба 740–810, розподіл нерівномірний, зустрічаються рудні кишені), Надійний 
(довжина 3 км, потужність 0,6–3,6 м, вскриша 70 м, вміст Au 2,62–34,4 г/т, розмір 106 
мм, проба 640–880, важкі мінерали: ks, sch, vol, mg, il, ars; джерело – au-q та AU-TR жили 
і зони, у тому числі Делювіального родовища), Лазо (довжина 6 км, потужність 1,33 м, 
вскриша 0,2–1,3 м, розмір au 2–12 мм, самородки до 5,3 г, джерело – au-q родовище Лазо)   

Верхньо-
Індігір-
ський 

3 – 2,6–
650 
4 – 730–

Понад 250 заплавних і терасових розсипів N1-2, Q1-2 і Q3-4 віку в міжгірних депресіях в зоні 
глибинного розлому, приурочені до терас (6–200 м), вскриша 0,2-20 м, протяжність 0,5-15 
км, золотоносні шари 0,2–6,8 м, вміст Au до 1000 г/м3, самородки до 5 кг; проба Au 582–
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 696 907; найбільші: Проміжний Ключ (похований розсип в N-Q1 гравелітах на глибині 50-140 м, 
довжина 3,3 км, вміст Au 8,6 г/м3, проба 840–863, супутні мінерали: ars, pyr, ru, an, gr ), 
Туора-Тас (довжина 10 км, потужність 1,5 м, проба 798, розмір au 4 мм), Хангалас (довжи-
на 3 км, ширина 150 м, вскриша 0,4–6 м, потужність 0,4–3 м, проба 850, джерело – au-q 
жили однойменного родовища), Курун-Агалик (довжина 5 км, ширина 20–150 м, потуж-
ність 0,2–3,6 м, вскриша 2-3 м, проба Au 856–891, розміри 0,5–8 мм) 

Хетачан 
 

 12 похованих (вскриша до 40 м) розсипів (Дальній, Топольовка, Руслан) потужністю 1–3,5 
м, часто в корі вивітрювання (до 3 м) по гранітах і осадових породах; золото дрібне (0,97–
1,53 мм); джерело – кварц-сульфідні зони в К габро-сієнітах (до 7 г/т Au).     

Шамані-
хо-
Столбо-
вий 
 

3 – 3–15 
4 – 820–
960 

Метаморфічні комплекси PR, включає 15 розсипів N-Q1 віку в річних долинах і терасах на 
глибині 15–70 м, шириною до 300 м; au (1-2 мм) обкатане, джерело – малосульфідні шток-
верки і q жили (до 20 г/т Au). Розсип Глухариний – руслові відклади плейстоцену і карсто-
ві дочетвертинні в PR вапняках; розподіл Au нерівномірний, зі збагаченими ділянками, 
потужність 8 м, ширина 220 м, розмір au 3-4 мм, au слабо обкатане, з примазками гідро-
оксидів Fe  

Іннах 
 

3 – 2–8  
4 – 800–
860 

20 розсипів в потоках 3-го порядку, радіально розміщених навколо масиву крейдових 
сієнітів і діоритів, вік від верхнього плейстоцену до голоцену, вскриша 30–50 м, золото 
дрібне, джерело – кварц-сульфідні жили і штокверкові зони, пов’язані з крейдовими сієні-
то-діоритами. Найбільший розсип – Жахливий, довжиною 7 км, приурочений до стрічко-
вих гравелітів на глибині 5–20 м, потужність 1,6 м, розмір золота 0,73–1,3 мм   

Вісуал-
нін 
 

3 – 1–50 
4 – 525–
924 
5 – Ag 

Понад 20 розсипів (Рассоха, Бургачан, Булун) в долинах річок 2–3 порядку, вік пізній плей-
стоцен – голоцен, представлені неглибоко залягаючими гравійниками (0,6–2,2 м), au тонке і 
дрібне (в середньому 0,97 мм), зустрічаються дрібні самородки, джерело – кварц-сульфідні 
зони і малосульфідні au-q та q-car жили (до 15 г/т Au) 

Аліс- 3–0,5–11 25 невеликих розсипів в долинах 4-го порядку, на глибині 8,2 м, золото дрібне, таблитчасте, 
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керів 
 

4 – 812–
845 

джерело – кварцові жили і ослаблені зони (1,5–25 г/т Au); розсип Егілкінвеєм довжина 8 км, 
ширина до 20 м, глибина 5-6 м, проба Au 812–820 

Стадухін 
 

3 – 2–10 
4 – 822–
907 

12 промислових розсипів переважно голоценового і пізньоплейстоценового віку. Найбіль-
ший розсип приурочений до заплавної тераси р.Каралвеєм, де виділяються два золотоно-
сних горизонти, на глибині 10-15 і 25 м  

Баімка 
 
 

3 – 1–12 
4 – 673–
934 
5-
Ag,Cu,Pt 

40 розсипів в смузі ППЗ простягання 150 км довжиною, приурочені до 10–25 м Q4 терас 
потоків 1–3 порядків; au дрібне, часто із залізистими плівками; джерело – зони Au-Ag су-
льфідної мінералізації, пов’язані з мідно-порфіровим штокверком (0,26–20 г/т Au). Кіров-
ський розсип в делювіально-алювіальних відкладах невеликого струмка, ширина 150 м, 
au зеленувато-жовте, проба 720, джерело – Au-Ag та q-car жили і сульфідизовані зони    

Чаанай 
 

3 – 5–6 
4 – 900–
960 
 

Округ приурочений до древньої (олігоцен-міоцен) річкової системи рівнини Чаун, розсипи 
потужністю до 30–40 м, довжиною до 11 км, в похованих терасах висотою 15–40 м, розмі-
щені нижче рівня моря, вскриша 50–120 м; окремі золотоносні струмені шириною 30–200 м 
різко збагачені золотом в шарах гравелітів (0,6–6,4 м); au дрібне і середнє (0,4–1,6 мм), пок-
рите плівками гідроксидів Fe, важкі мінерали – cin, ks, корінне джерело невідомо 

Отрожен 
 

4 – 830–
975 
 

18 алювіальних розсипів N-Q4 віку, золото зустрічається в тріщинах корінних порід (до гли-
бини 1,7 м), потужність золотоносних шарів 0,4–5,2 м, au дрібне і середнє (до 3 мм), зустрі-
чаються самородки до 4 кг, відмічаються cin, pt; джерело – золотоносні q жили і зони з ни-
зькою концентрацією Au. Розсип Отрожна формувався в міоцені-голоцені западини Удач-
нен, ширина 300 м, потужність 0,8–2,2 м, au середнє (4,3 мм), слабо обкатане 

Золото-
горськ 

3 – 5–7 
4 – 850–
860 

8 алювіальних розсипів раннього плейстоцену-голоцену, довжиною до 160 м, на глибині 20–
30 м, потужність золотоносних горизонтів 0,6–2,7 м, au дрібне і середнє (0,9–2,1 мм), дже-
рело – золотоносні q жили, зони і дайки 

Хатти-
нак-

3 – 10–
15 

Невеликі розсипи, золото тонке, пластинчасте, в гравелітах, перекриваючих PZ вапняки. Розсип 
Хаттинак-Сала довжина 7,5 км, ширина 90 м, потужність золотоносного горизонту 0,2–1,8 м, 
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Сала 
 

  вскриша 5–8 м, золото також в кавернах і тріщинах підстиляючих вапняків (до 1 м), золото тон-
ке, пластинчасте, зростки с q і cal, важкі мінерали: zr, il, mg, pyr, gn, chp 

Кулар 
 

3 – 0,5–
26 
4 – 391–
962 
 

10 розсипів N – Q4 віку в підставі схилів депресій і улоговин, вскриша до 150 м; часто як 
продукт перевідкладення кір вивітрювання (до 30–50 м); au дрібне (0,8–1 мм), сплощене; 
джерело – au-q жили, зони Au-TR та Au-Hg мінералізації. Розсипи Кара-Онкучак (верхньо-
олігоценові золотоносні кварцові конгломерати в піщано-глинистому цементі потужністю 
до 10–20 м, вскриша 100 м, золото дрібне – 0,5–1,2 мм), Бургуат (ранньоплейстоценові 
гравеліти (10–15 м) з кварцовою галькою і уламками теригенних порід верхоянської серії 
в глинисто-піщаному цементі 15–20-м тераси, перекривають кору вивітрювання; розмір 
au 0,88–1,44 мм, проба 680–886 

Кепер-
веєм 
 

3 – 3–15 
4 – 800–
950 
5 – W,Sb 

50 алювіальних плейстоцен – голоценових розсипів в терасах потоків 4-го порядку, золо-
тоносні шари потужністю 0,8–3,3 м, вскриша до 14 м, присутні два золотоносних рівня; 
флювіогляціальні розсипи в долині р.Енмівеєм на глибині понад 90 м, перекриті верхньо-
плейстоценовими льодовиковими відкладами; джерело – au-q жили і зони в Т габро-
діабазах і осадових породах (3–40 г/т Au). Розсип Каралвеєм довжина 10 км, ширина до 
300 м, складений пісками і галечниками верхнього плейстоцену-голоцену, золотоносний 
горизонт до 5 м, золото велике (2–6 мм), самородки понад 1 кг, важкі мінерали: gn, il, sch, 
джерело – золотоносні кварцові жили (до 40 г/т Au) 

Ічувеєм 
 

3 – 2–15 
4 – 850–
900 
5 – Sn, 
W 

30 верхньоплейстоценових-голоценових розсипів в долинах потоків 2–6 порядку, потуж-
ність золотоносного шару 1,4–2 м, розмір au менш 2 мм, зустрічаються самородки до 2 кг, 
джерело – золотоносні малосульфідні кварцові жили, зони розсланцювання і дайки. На-
приклад, потужність золотоносного горизонту розсипи Ичувеєм 1,2–3,2 м, рідко до 5 м, 
вскриша 25–70 м, au лускате, пластинчасте, розмір 0,2-8 мм, середня проба 82 

Раучан 
 

3 – 3–7 
4 – 874–

Понад 20 пізньоплейстоценових розсипів в потоках 2–5 порядку, потужність золотоносного 
горизонту 1,4 м, au тонке, самородки до 0,2–0,3 кг, золото середньо обкатане, джерело –q-
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896 
 

car жили і сульфідизовані зони розсланцювання (5-6 г/т Au). Розсип Гримучий довжиною 
12 км в давньому тальвегу на глибині 8–25 м, потужність золотоносного шару 2,7–5 м, роз-
мір au 0,8–1,5 мм, середня проба 917, джерело – q-chl і q-car жили з sul (0,5-20 г/т Au)  

Ривеєм 
 

3 – 1–25 
4 – 700–
866 
5 – Ti, 
агат 

Понад 15 алювіальних (одна – прибережно-морська) середньоплейстоценових-голоценових 
розсипів в долинах 1–5 порядку в прибережній зоні Чукотського моря, на глибині 8–50 м, 
потужність золотоносного горизонту до 4–8 м, золото середнє (2 мм), слабо обкатане, пок-
рито плівкою гідрооксидів, можливе джерело – золотоносні малосульфідні кварцові жили і 
зони силіцифікації (до 15 г/т Au) 

Кювет 
 

3 – 4-8 
4 – 865–
895 
 

Понад 12 похованих, долинних алювіальних верхньоплейстоценових розсипів на глибині 
20–100 м, шириною до 200 м, потужність золотоносного горизонту 0,4–2,2 м, золото обка-
тане, розміри 0,75–3,5 мм, зустрічаються невеликі самородки, джерело – золотоносні ма-
лосульфідні q і q-car жили, зони силіцифікації і брекчіювання (4–12 г/т Au) 

1 – видобуток золота, т; 2 – резерви золота, т; 3 – вміст золота г/м3; 4 – проба; 5 – супутні компоненти 
Джерела: [3, 138] 
Символи мінералів: ag-срібло, al-альбіт, ars-арсенопірит, au-золото, an-анатаз, and-андалузит, ap-апатит, amf-
амфібол, cal-кальцит, car-карбонат, chl-хлорит, chp-халькопірит, cin-кіновар, cr-хроміт, co-корунд, ce-цероліт, 
ep-епідот, gn-галеніт, gm –гематит, gr-гранат, horn-рогова обманка, il-ільменіт, kn-кіаніт, ks-каситерит, lim-
лімоніт, lk-лейкоксен, mg-магнетит, mo-молібденіт, mr-марказит, mz-монацит, pyr-пірит, pr-піроксен, pt-
платина, ru-рутил, q-кварц, sch-шеєліт, sf-сфен, sid-сидерит, sph-сфалерит, sul-сульфіди,  tu-турмалін, vol-
вольфраміт, zr – циркон 
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Таблиця 19 
Розсипні родовища Канадських Кордильєр і Аляски 

Округ 1, 2, 3, 4, 5* Стислий опис 

Брідж-
Ривер  

1 – 0,171  
4 – 812–864 
5 - Pt, Ir 

Золото в гравелітах давнього річкового ложа (серпентиніти Шулапс і сланці Брідж-Ривер) і 
в перевідкладених – сучасних річкових відкладах; вірогідне джерело – золотоносні q-pyr 
жили в діоритах P-T, габро і зеленокам’яних породах (у тому числі родовищ Бралорн і Па-
йонір), пов’язаних з K2 дайками порфірів        

Фрей-
зер-
Ривер 
 

1 – 5,689  
4 - 855–892 
5 - Pt, Ir 

Золото розповсюджено на декілька сотень км по р. Фрейзер; джерело – мезотермальні au-q 
жили в аргілітах і слюдистих сланцях P-J в зоні розлому вздовж долини р. Фрейзер, вклю-
чаючи серпентиніти і гранітоїдні плутони (контролюють розміщення корінного зруденін-
ня); золото супроводжується Pt і Ir мінералізацією   

Півн. 
Томпсон 

1 – 0,424 
4 – 827–916 

Район складений вулканічними і метаосадовими породами, прорваними плутонами J1, з 
якими асоціюють Au-Ag жили – можливе джерело золотоносних розсипів   

Туламін-
Симілка-
мін 

1 – 1,171  
4 – 869–889 
5 – Pt, Ag 

Розсипи au і pt приурочені до долини р.Туламін і її приток, джерело Pt – T3 основний-
ультраосновний комплекс Туламін; Au (має кострубату поверхню, кутасту форму) – золо-
тоносні жили хребта Грассшоппер; первинні розсипи утворилися перед зледенінням, су-
часні – за рахунок їх перемиву  

Ліч-
Ривер 

1 – 0,277 
4 – 864–890 

Розсипне золото в гравелітах долини Ліч-Ривер дренується з дрібних золотоносних квар-
цових жил і прожилків в сланцях в однойменної зони розлому   

Біг-Бенд 
 

1 – 2,678  
4 – 901–910 

Самородки, крупно- і тонкозернисте золото розповсюджені вздовж ложа руч.Мак-Кулоч-
Крик и Френч-Крик, джерело – au-q жили серед PZ метаосадових порід  

Бугабу 
 

1 – 0,016  
5 – U,Th,Nb 

Басейн ручаїв, що дренують K батоліт Бугабу; в розсипах є U, Th, Nb; резерви розсипу 
Воуел-Крик – 15292 тис.м3 (18,1 г/т U, 196,28 г/м3 Nb2O5); Меллоу-Крик – 9330 тис.м3 
(19,6 г/м3 U, 97,85 г/м3 Nb2O5, 68.8 г/м3 ThO2); Бугабу-Крик – 1000 тис.м3 (0,18 % U); 
джерело – q-pyr-au и q-gn-sph-pyr-au жили в зоні розсланцювання  
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Окана-
ган 

1 – 115 
4 – 842–920 

Золотоносний район складений вулканічними і осадовими породами PZ2, серед яких ві-
домі мідно-сріблоносні жили вздовж інтрузивних контактів   

Черрі-
Крик 

1 – 0,181 
4 – 700–845 

Золотоносні розсипи приурочені до дольодовикових гравелітів Черрі-Крик, сучасне русло 
повторює палеорусло річки; корінні породи – сланці   

Кеттл-
Ривер 

1 – 0,388 
4 – 831-866 

Золотоносний район складений осадовими і вулканічними породами від O до T; відомі чи-
сельні золото-срібні жильні родовища, які, вірогідно, є джерелом розсипної мінералізації  

Імір-
Нельсон 

1 – 0,019 
4 – 861–894 

Джерело розсипів – золото-срібно-поліметалічні кварцовожильні родовища зон розслан-
цювання в сланцях T і J1, які прорвані апофізами J батоліту; вольфраму – зони скарну-
вання навколо цього батоліту  

Шип-
Крик 
 

1 – 0,228 
4 – 815–861 

Джерело золотоносних розсипів – Au-Ag-поліметалічні жили і зони вкрапленої Pb-Zn міне-
ралізації в метасоматично змінених вапняках, які локалізовані в ядрах антикліналей се-
ред кварцитів і аргілітів  

Муаї-
Ривер 

1 – 2,727 
4 – 861–905 

Розсипи приурочені до N палеорусла Муаї-Ривер, корені породи – аргіліти і кварцити PR2 
на контакті з силом діоритів; джерело Au –  поліметалічні родовища с незначним вмістом 
Au в турбідитах  

Уайлд-
Хорс-
Крик 

1 – 10,751  
4 – 878–938 

Розсипи приурочені до молодих гравелітів в долинах р.Уайлд-Хорс, Булл і їх приток (Піс, 
Файндлі, Мак-Леод, Парсніп), на західних схилах Скелястих гір, золото грубе і тонке, зу-
стрічається платина 

Скина 1 – 0,129 
4 – 827–861 

Округа складена горизонтально залягаючими конгломератами, аргілітами, пісковиками J 
і K; великі розсипи приурочені до відкладів дольодовикових потоків; джерело – au-q жили, 
пов’язані з постакреційними інтрузіями  

Менсон-
Кемп 
 

1 – 1,829  
4 – 847–895 
  

Округа складена сланцями, філітами, аргілітами, фельзитовими туфами C – P1 і T2 – J1, які 
прорвані інтрузіями гранітоїдів з поліметалічними Au-Ag кварцовими жилами – джерелом 
розсипищ, які приурочені до гравелітів сучасних потоків, що утворилися в результаті пе-
ревідкладення льодовикових утворень 
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Вітал-
Сілвер 

1 – 0,500  
4 – 846–888 

Округа складена метаосадовими і метавулканічними породами C і J (філіти, вапняки, 
туфи та ін.), с численними кварцовими жилами – можливим джерелом розсипного золота, 
зазвичай крупного 

Карибу-
Ніксон 

1 – 4,449    
4 – 787–872 

Розсипи приурочені до неогенових базальних конгломератів, у рештках до- і післяльодо-
викових відкладах; джерело – au-q жили, пов’язані з гранітоїдними інтрузіями  

Карибу-
Баркер-
віль 

1 – 64,859  
4 – 755–920 

Округа складена зеленосланцевими метаосадовими породами PR3 – PZ1, MZ осадовими і 
вулканічними породами; джерело – золотоносні кварцові жили; в окрузі видобуто 65 % роз-
сипного золота Британської Колумбії 

Карибу-
Кеснель-
Хорс-
флай 
 

1 – 21,565  
4 – 801–902 
5 – Pt, Au, 
Cr 

Округа складена осадовими і вулканічними породами T2 і J1, серед чорних філітів відомі мета-
морфічні родовища золота; накопичення au в гравелітах відбувалося протягом N (ці розсипи 
найбільш багаті і протяжні); Q1 льодовики перевідклали частину au древніх розсипів в міжгляціа-
льний час (у них вміст золота нижчий, але його розмір більший); вторинне перевідкладення золо-
та пов’язане з післяльодовиковими водотоками (дрібні розсипи з мілким au); зустрічаються дрібні 
зерна pt   

Гуд-
ньюз-
Бей 
 

1– 20,2 PGE; 
2,259 Au  
4 – 854–893 
5–Pt,Au,Cr 

Найбільше родовище Pt в системі р.Салмон; середній вміст в розсипному концентраті: 
73,6% Pt, 9,9% Ir, 1,9% Os, 0,15% Rh, 1,2% Ru, 0,34% Pd, 2,1% Au; pt пов’язана з J2 ульт-
рамафічним комплексом (дуніти, піроксеніти, горнблендити), а au в деяких розсипищах 
(Ваттамуз, Фокс, Батт, Коу-Коу) – с монцонітовими інтрузіями  

Код’як 
 
 

1 –0,149 
4 – 837 
5 – Ag,Cr,Pt 

Золото в прибережних відкладах і піщаних дюнах, які утворилися завдяки розмиву льо-
довикових морен; дольодовикові розсипи перевідкладені протягом плейстоценового зле-
деніння; важкі мінерали: mg, pyr, cr, pt; джерело Au – au-q жили в K2 грауваках і аргілі-
тах, Pt – J чи більш давні ультрамафітові та мафітові комплекси 

Якутат 
 

1 – 0,135  
2–57 млн т 
руди  

Представлена ланцюгом прибережних розсипів загальною протяжністю 450 км на прибе-
режній рівнині від мису Спенсер на Пд до Пойнт-Менбі в затоці Якутат на Пн; розсипи 
вміщують від 5 до 40 % важких мінералів, включаючи gr, px, il, mg, ru, sf, zr; вміст TiO2 в 
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5–Ag,Pt,Ti il 48–53 %, їх джерело – розшаровані габроїдні інтрузії      

Поркю-
пайн 
 

1 – 2,525  
4 – 669–902 
5 – Ag, V, Ti 

Дрібні, але з високим вмістом золота розсипи в приплотиковій частині р.Поркюпайн і її 
приток, в алювіальних конусах виносу (великі, але с низьким вмістом металу) і в льодови-
ковій морені; важкі мінерали: mg, il, pyr, sph, sch, zr, cas; джерело – au-q-car-sul жили в 
сланцях PZ; джерело дельтових розсипищ (загальні запаси 980 млн т з вмістом 10,8 % 
Fe2O3, 1,7 % TiO2, 0,3 % V2O3) – основні-ультраосновні інтрузії Клукван  

Алтин-
Кемп 
 

1 – 15,448  
4 – 774–842 
 

Розсипи кір вивітрювання N (передгляціальні), післягляціальні гравеліти алювію долин і те-
рас, іноді перекриті N і Q1 базальтами; au крупнозернисте, джерело – мезотермальні au-q-
sul жили в зелених сланцях, аргілітах, серпентинітах PZ1 серії Каш-Крик; округа складена 
осадовими, вулканічними і інтрузивними породами від PZ до Q1 

Джуно-
Ад-
міралті 

1 – 2,188 
4 – 772–827 
5 – Ag 

Розсипи в сучасних потоках, берегових лініях островів Дуглас і Адміралті і материковій час-
тині золотоносного поясу Джуно (Золотой Ключ, Монтана, Міст, Мак-Гіннес, Наджет, Останній 
Шанс і ін. ручаї); джерело – золотоносні жильні системи; важкі мінерали: ars, gn, sph     

Кас’яр 
 

1 – 6,989  
4 – 759–894 
 

Дольодовикові N розсипи, частково перевідкладені під час руху льодовиків в ПЗ напрямку; 
джерело– au-q жили в зелених сланцях і метаосадових породах P алохтону Сільвестр, грані-
тоїдах K1 батоліту Касьяр; колір і проба au змінюються в різних ручаях (різноманіття дже-
рел); особливо велике au (до самородків) – в руч.Булдер 

Стикін 
 

1 – 0,171  
4 – 849–855 

Річка дренує вулканічні і осадові породи групи Стухіні, прорвані гранітоїдами J-K; розси-
пи виникли завдяки післяплейстоценової ерозії 

Інноко 
 

1 – 21,965  
4 – 825–910 
5 – Ag, Hg, 
Pt, Sn, W 

Більша частина запасів приурочена до підніжжя терас Сх і Пн схилів басейну р.Інноко, складе-
ного метаосадовими і метавулканічними породами К, кременями, базальтами і фельзитовими 
дайками; важкі мінерали: cr, sch, ars; джерело золота – мінералізовані дайки ріолітів і базальтів, 
невеликі інтрузії монцонітів і граніт-порфірів в зоні розлому Гань-Янкі-Крик  

Мар-
шалл 

1 – 3,863 
4 – 802 

Включає розсипи по руч.Уїллоу, Монтесума, Елефан, Уілсон, Како, Флет; важкі мінерали: 
au, pt, mg, gm, il, sch, ci; можливе джерело – жильні прояви, пов’язані з гіпабісальними 
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 5 – Ag,Pt,Hg аляскітами K, які проривають MZ зеленокам’яні пояси  

Аніак 
 

1 – 17,7  
4 – 880–925 
5 – Ag,W,Pt 

Руслові і терасові розсипи N-Q віку, часто льодовикового походження; важкі мінерали: au, 
mg, gr, sch, cas, pyr, ci, st, mz; джерело – поліметалічні жили в екзоконтактах K гранітої-
дів, прориваючих K грауваки  

Айдита-
род 
 

1 – 48,563 
4 – 830–905 
5 – Hg, Sb, 
Sn, W, Cr, 
REE, Ag 

Розсипи в гравелітах сучасних потоків (руч. Флат, Чикен, Принс, Хеппі, Слейт, Уіллоу), 
поховані і терасові розсипи; округа складена сланцями і метагранітами PR1, уламковими і 
вулканічними породами MZ, гранітами K; важкі мінерали: cr, sch, cas, ars, il, ci; золотоно-
сні потоки радіально розміщені по відношенню до г.Чикен-Маунтин; джерело Au – поліме-
талічні жили в K2 штоках монцонітів і в екзоконтактових зонах, в осадових і вулканічних 
породах K     

Канти-
шна 
 

1 – 3,088  
5 – Ag, Sb, 
Pb, W, Mn 

Руслові і терасові розсипи, присутні sch і самородки срібла, важкі мінерали: mg, sch, gn, 
sph, st, ars, cas; джерело – au-q і поліметалічні жили, пов’язані з K гранітоїдними плуто-
нами, прориваючими метаосадові та метавулканічні породи PZ  

Мак-
Грас 
 

1 – 4,074  
4 – 860–910 
5 – Sn, W, 
Bi,  

Руслові і терасові розсипи р.Хідден-Крик, Ніксон-Форк і їх приток; зустрічаються саморо-
дки до 62 г; важкі мінерали: au, ci, bi, cr, zr, mg, pyr, sch, pt; джерело – поліметалічні жили 
в монцонітах K2, які проривають вапняки PZ, пісковики K, сланці і граніти, скарнове зо-
лоторудне родовище Ніксон-Форк  

Ієнта 
 

1 – 6,133 
4 – 835–870 
5 – Cu, Ag, 
Pt 

Руслові і терасові розсипи, плейстоценові флювіогляціальні відклади, третинні конгломе-
рати; важкі мінерали: au, pt, cas, sch, самородна Cu, sul, мінерали U і Th; джерело – au-q і 
поліметалічні жили, пов’язані з гранітними плутонами і дайками K, уламковими породами 
(фліш) J3-K1  

Дельта 
 

1 – 0,204 
4 – 825 

Джерело – чисельні жильні поліметалічні та мідно-порфірові прояви, пов’язані з порфіра-
ми PZ і гранітами MZ, прориваючими осадові та субмаринні вулканічні породи PZ2 

Бонніфі-
лд 

1 – 2,325  
4 – 825–900 

Руслові і терасові розсипи; важкі мінерали: sul, sch, cas, ci, pt; джерело – локалізовані в K і 
палеогені au-q і поліметалічні жили і масивні сульфідні поклади типу Куроко; район скла-
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 5 – Ag,Pt,Sn дений метаосадовими і метавулканічними породами PZ і гранітними плутонами K 

Валдец-
Крик 
 

1 – 15,8    
4 – 852 
5 – Cu, Pb 

Плейстоценові розсипи, перекриті флювіогляціальними відкладами до 60 м потужності; 
важкі мінерали: au, mg, pyr, zr, sf, sil, kn, gn, re, es; джерело – поліметалічні жили, 
пов’язані з гранітоїдами K 

Чисто-
чина 
 

1 – 5,6  
3 – 0,51–
1,12 
5 – Pt, W, 
Cr 

Розсипи приурочені до N конгломератів; важкі мінерали: au, pt, mg, pr, cr, самородна Cu, 
Ag, gn, ci, gr, sch; проба 862-887; корінні породи – PZ2 осадові, вулканічні та гранітні плу-
тони; джерело золота невідоме   

Уіллоу-
Крик 

1 – 1,737  
5 – Cu,W,Pt 

Розсипи в долині однойменного ручаю; важкі мінерали: au, chp, pt; джерело – поліметалі-
чні жильні та au-q рудні тіла в юрському батоліті і сланцях екзоконтакту, перевідкладені в 
третинних конгломератах 

Нельчи-
на 
 

1 – 0,439  
4 – 812–819 
5 – Pt, W 

Розсипи руслові і низької тераси руч.Буш, Яко, Альфред; тонке золото зустрічається в гля-
ціальних і флювіогляціальних відкладах вісконсину; au приурочене до поверхні підстиля-
ючих відкладів (1 м); зустрічаються sch і pt; джерело – золотоносні відклади формації Тал-
китна, частина золота перевідкладена з третинних відкладів   

Хоуп 
 

1 – 2,090  
4 – 812–856 
5 – Cu, Sb, 
Hg 

Руслові і терасові розсипи руч.Кроу (1,2 млн м3, 1,1 г/м3), Майлз, Каньон-Крик, результат 
перевідкладення гляціальних і флювіогляціальних відкладів, au знаходиться в гравелітах 
терас, блакитних і жовтих глинах поблизу підстиляючих порід; важкі мінерали: au, Ag, 
Cu, sul, sch, ci; джерело – au-q жили в метаграуваках і філітах K2 

Сикст-
Майл 
 

1 – 10,634 
4 – 775–855 
 

Округа складена метаморфізованими породами PR і PZ, прорваними D і C плутонами 
(комплекс Сімпсон-Рейндж), J2 пегматитовими і аплітовими дайками (Клотассін), K2 пор-
фіритовими дайками і пов’язаними з ними андезитами і дацитами (комплекс Кармакс), 
перекритими Q лужно-олівіновими базальтами (комплекс Селкірк); джерело – q-pyr-ars-au 
і q-gn-sph-ag жили в метаморфічних породах і N епітермальна мінералізація   



 

 

 

329 

Клон-
дайк 
 

1 – 217,089  
4 – 685–860 

Округа складена світою Клондайк (сланці, кварцити, філіти, сили кварцових порфірів), 
гранодіоритами K і еоценовими кварцовими порфірами і порфіритами; в сланцях –
золотоносні будини і q жили (два етапи утворення жил – еоцен і четвертинний); формуван-
ня розсипів почалося в N, продовжувалось в пліоцені, пізньому плейстоцені і дотепер; вони 
приурочені до кварцових гравелітів днища долин, розміщені поблизу корінних порід   

Чизана 1 – 2,425  
4 – 797–866 

Розсипи в третинних гравелітах і конгломератах; важкі мінерали: Cu, Ag, gn, ci, mo; пло-
ща складена вулканічними породами К1 і флішем 

Стюарт-
Ривер 
 

1 – 23,777  
4 – 728–903 
 

Округа складена метаморфізованими породами PR і PZ, прорваними плутонами D і C 
комплексу Сімсон-Рейнж, інтрузіями Уайт-Хорс K2, перекритими N вулканітами Кармакс; 
розсипи приурочені до гравелітів сучасних потоків і основи 100-м терас; джерело – золо-
тоносні q-поліметалічні жили, пов’язані з T гранодіоритами плутону Мушхорн-Рейндж, де 
самородне золото відмічається у вигляді включень в ars, gn, bl, sph        

Клуан 
 

1 – 2,069  
4 – 798–874 

Округа приурочена до розлому Деналі, складена вулканічними і метаморфічними порода-
ми, штоками палеогенового комплексу Беннет з Cu-Mo-порфіровими проявами і пірити-
зованими q жилами – джерелом золота   

Низина 
 

1 – 4,618  
4 – 894–903 
5 – 
Ag,Sb,Cu 

Четвертинні руслові і терасові розсипи; зустрічаються самородки міді (до 3 т); важкі міне-
рали: au, Cu, Ag, gn; можливе джерело – жили в крейдових чи палеогенових гранітах; 
округа складена флішем пізньої юри і нижньої крейди, прорваним крейдовими і палеоге-
новими плутонами 

Якатага 
 

1 – 0,561    
4 – 892–896 
5 – 
Ag,Cr,Cu 

Прибережні розсипи берегової рівнини на ПС від гирла Коппер-Ривер, руслові і терасові 
розсипи Уайт-Ривер; важкі мінерали: au, mg, zr, cr, ru, Cu; корінні– грауваки і аргіліти 
палеоцену і пов’язані з ними основні екструзії, мафічні і гранітні інтрузії; метаграуваки і 
філіти К2 світи Валдец, і асоціюючи з ними екструзії і граніти  

Майо-
Мак-

1 – 8,252   
4 – 695–938 

Округа складена осадовими породами PR3 – C світ Хайленд, Род-Ривер, Ерн, прорваними 
кислими інтрузіями К2 комплексів Томбстоун і Селвін, з якими асоціюють au-q-ars, Au-Sb-
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Кестен Ag-q і Sn-W жили, W-Cu-Au скарни і брекчії; витягнута вздовж серії юрських і крейдових 
насувів; важкі мінерали: gn, sph, sch      

Клота-
шин-
Даусон 
 

1 – 0,625  
4 – 800–860 
 

Округа складена метаморфічними породами PR3 и PZ, T3-J гранодіоритами Клоташин (з 
ними пов’язані Cu-Au-Ag-порфірові родовища Мінто-Коппер і Уїльямс-Крик), сієніт-
порфірами і кварцовими монцонітами J комплексу Біг-Крик, К1 гранітами і гранодіори-
тами Даусон, К2 порфірами, лавами і туфамив Кармакс (з ними пов’язані Cu-Au-
порфірові родовища Казіно і Каш); з інтрузіями різного віку пов’язані також Au-скарнові і 
жильні родовища; розсипи в алювії сучасних річкових долин і в плейстоценових терасах, 
au концентрується в приплотиковій частині; в N виникли кори вивітрювання; територію 
двічі покривали льодовики  

Біг-
Салмон-
Теслин 

1 – 2,4  
4 – 700–895 

Округа складена PZ сланцями і кварцитами Юконського комплексу, приурочена до суту-
рної зони Теслін, з польовошпат-порфіровими дайками К2 асоціюють au-q-sul жили – мо-
жливе джерело розсипної мінералізації  

Лейєд-
Ривер 
 

1 – 1,5 
4 – 800 
 

Округа складена метаморфізованими PR і нижньокембрійськими карбонатними і уламко-
вими породами, відомі Pb-Zn-Ag родовища; в J3 і K1 впровадились інтрузії гранітів і гра-
нодіоритів, в K2 – правозсувові деформації; відомі третинні і четвертинні вулканіти 

Порт-
Кларенс 
 

1 – 1,273   
4 – 880–902 
5 – Sn,Ag,Pt 

Розсипи приурочені до ручаїв і 60-м терас, вірогідне джерело золота – малосульфідні au-q 
жили в метаморфічних породах групи Ном; в західній частині округи розробляються ро-
довища Sn, приурочені до К оловоносних гранітоїдів; важкі мінерали: au, cas, sch, ci, mz, 
zr, ks, ko, ta, wol 

Кугарук 
 

1 – 5,4  
4 – 857–931 
5 –  Sn, W 

Розсипи в четвертинних льодовикових гравелітах Кугарук, важкі мінерали: au, pyr, mg, 
gm, cas, ci, sul; вірогідне джерело – третинні гравеліти і конгломерати, au-q жили в мета-
морфічних породах і Sn родовища, пов’язані з крейдовими гранітами   

Ном 
 

1 – 151,595 
4 – 845–902 

Золото пов’язане з древніми гравелітами льодовикових морен, з відкладами сучасних по-
токів і терас; резерви до 80 млн т (0,4 г/т Au); важкі мінерали: ars, sch, відомі великі са-
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5 – Ag, W мородки золота; джерело –  au-q жильні родовища Рок-Крик, Софі-Галч; округа складена 
PZ метаосадовими породами групи Ном з au-q жилами   

Кансил 1 – 31,7  
3 – 0,4–0,7  
4 – 826–960 

Узбережні сучасні, рідше терасові розсипи: важкі мінерали: ars, mg, sch; вірогідне джере-
ло – au-q жили в метаморфічних породах (сланці, мармур, доломіти) групи Ном (напри-
клад, Біг-Харраш Au-Sn родовище)  

Кіана 1 – 1,26  
4 – 888–913 

Розсипи в притоках р.Скіррел; золото велике, зустрічаються самородки, з важких мінера-
лів крім золота переважає mg; вірогідне джерело – au-q жили в метаморфічних породах 

Шунн’як 
 

1 – 0,465  
4 – 772–803 
5 – Cu,Ag,Cr 

Розсипи в потоках, які дренують Космос-Хілл, джерело – au-q жили в метаосадових і ме-
тавулканічних породах; важкі мінерали: au, mg, cr, Cu, Ag, зустрічаються уламки нефриту 
і серпентиніту 

Фейєр-
хевен 
 

1 – 18,865  
4 – 847–898 
5 – Pb, W, Pt, 
Ag 

Розсипи високих терас і русла р. Кендл (довжина до 6 км, ширина до 600 м), Інмачук, Муд-Крик, 
мілина Ківалік (частково перероблена морем); важкі мінерали: gn, mg, sch, sph, pt; вірогідне дже-
рело –  поліметалічні жили, пов’язані з гранітоїдами К, чи au-q жили в метаморфічних породах; 
округа складена сланцями, мармурами, гранітоїдами, N базальтами  

Койук 
 

1 – 2,616  
4 – 840–966 
5 – Sb,W,Pt 

Руслові і терасові розсипи руч.Бонанза, Дайм, Свіпстейкс; відомі самородки; важкі міне-
рали: au, mg, il, sch, pt, cr, gn, sph, mo, sul Fe і Cu, st, bi, wol, ru, gr, gm; можливе джерело 
– поліметалічні жильні та інші родовища, пов’язані з гранітоїдами К, корінні породи – 
сланці, мармур, граніти, осадові породи К 

Ноатак 
 

1 – 0,242  
  

Розсипи руч.Лакі-Сикс-Крик і його приток; вірогідне джерело – au-q жили і поліметалічні 
родовища; корінні породи – мармур, метаосадові і метавулканічні породи 

Вайсмен 
 

1 – 10,578  
4 – 925–975 
5 – Bi,Cu,W 

Розсипи і поховані розсипи сучасних потоків і терас; зустрічаються великі самородки (до 
1,28 – 4,29 кг); важкі мінерали: au, Ag, Cu, Bi, sch, pyr, chp, ci, ru, cas, mz, st, and, kn; 
найбільші розсипи: Хаммонд-Ривер (210 тис. м3, 5,1 г/т Au і 0,32 г/т Ag) і Нолан-Крик 
(146 тис. м3, 12 г/м3 Au); вірогідне джерело – au-q жили; корінні представлені метаосадо-
вими породами, гранітоїдами і осадовими породами К 
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Хаггес-
Койукук 

1 – 7,212  
5 – 
Cu,Pb,Ag 

Золото в потоках, що дренують контактову зону гранітоїдів К поблизу Індіан-Маунтин; 
джерело – поліметалічні жильні та інші родовища, пов’язані з цими гранітами; корінні –
уламкові та вулканічні породи і граніти J і K 

Голд-
Хілл 
 

1 – 0,355  
4 – 895 
5 – Sn,Pb,Ag 

Терасові і руслові розсипи руч.Грант, Іллінойс, Мезон-Крикс (притоки Юкону); важкі мі-
нерали: au, cas, mg, il, gm, gr, tu; вірогідне джерело – поліметалічні жильні та скарнові 
родовища, які асоціюють  гранітоїдами К 

Хот-
Спрингс 
 

1–17,8 т Au, 
400 т Sn   
4 – 740-875 
5 – Sn,Cr,TR 

Поховані розсипи древніх терас р.Сулліван, Глен-Крик (600 тис. м3, 2,5 г/т Au), Америкен-
Крик (410 тис. м3, 5,3 г/т Au); золотоносні шари (до 1,1 м) розміщені в 1–2 м вище плоти-
ку; джерело – q-car жили, пов’язані з субширотною ослабленою зоною; відмічені колумбіт і 
ешиніт (0,2–4,5 % Nb); корінні породи –осадки крейди і третинні гранітоїди 

Рампарт 
 

1 – 6,103  
4 – 900-955 
5 – Ag,Bi,W 

Руслові і терасові розсипи р. Мінок, Літтл-Мінок (120 тис. м3, 13 г/м3 Au, 1,1 г/м3 Ag), 
Хантер-Даусон-Крик (250 м3, 2,6 г/м3), Хуз’єр, Рубі-Крик (290 тис. м3, 0,67 г/м3 Au), Мор-
лок-Крик (15 тис. м3, 3,6 г/м3); золотоносні горизонти представлені пліоценовими гравелі-
тами (1–4 іноді до 20 м), розміщеними поблизу плотику (від 0,2 до 1,1 м); важкі мінерали: 
au, gr, pyr, ci, Bi; джерело – поліметалічні жили, пов’язані з монцонітами К2; корінні –
осадові і вулканічні породи PZ, третинні гранітоїди   

Рубі 
 

1 – 14,830  
5 – Sn,Bi,W, 
Pt, REE, Pb  

Поховані розсипи (Лонг-Крик та ін.), важкі мінерали: au, cas, pt, sch, Bi; корінні породи – 
сланці, вапняки, вулканіти, граніти з кварцовими жилами; можливе джерело золота – 
поліметалічні жили і скарнові родовища, пов’язані з гранітами крейди  

Чанда-
лар 
 

1 – 1,460  
5 – Sb,Ag,W 

Виділяється дві генерації розсипів: дольодовикові і післяльодовикові; важкі мінерали: au, mz, gm, 
ru, pyr, ars, chp, gn, mo, sch, st; найбільші розсипи – Годзана-Ривер, Літтл-Скво-Крик; корінні 
породи – метаосадки і метавулканіти с au-q жилами   

Толова-
на 

1 – 15,439  
3 – 1,22  
4 – 897–905 

Руслові і терасові розсипи, часто поховані; важкі мінерали: au, mg, pt, gm, il, lim, cr, sp, ci, 
sch, cas, mz, st, TR-мінерали; найбільші розсипи – Лівенгуд-Крик в неогенових терасах (30 
млн м3, 1,44 г/т); можливе джерело – поліметалічні жили, пов’язані з гранітоїдами К; ко-
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рінні породи – сланці, осадові породи К, гранітоїди    

Циркль 
 

1 – 31,959  
4 – 720–920 
5 – Ag, Sn, 
Sb, W, Pb, 
REE, Mo, 
Hg 

Алювіальні та колювіальні розсипи потужністю 2–5 м, вскриша 1–2 м; найважливіші – Ма-
ммот-Крик (запаси 4 млн м3, 1,9 г/т Au і 0,45 г/т Ag; видобуток – 4,7 т Au), Дідвуд-Крик 
(запаси 1,44 млн м3, 2,3 г/т Au і 0,49 г/т Ag; видобуток – 93,3 т Au), Коал-Крик (запаси 0,81 
млн м3, 0,38 г/т Au і 0,041 г/т Ag; видобуток – 0,3 т Au), Ігл-Крик (запаси 0,76 млн м3, 1,2 
г/т Au і 0,16 г\т Ag; видобуток – 0,9 т Au); джерело – au-q і поліметалічні жили, скарнові, 
порфірові та вулканогенні масивні сульфідні родовища, пов’язані з гранітами К серед PZ2 
чи більш древніх метаморфічних порід, перевідкладених в третинних конгломератах; відомі 
знахідки алмазів в розсипах     

Форти-
майл 
 

1 – 16,631  
4 – 620–890 
5–REE, Sn 

Руслові та терасові розсипи руч.Джек-Вейд-Крик, Уолкер-Форк, Саус-Форк, Фортімайл, 
зустрічаються самородки (до 1,71 кг); вірогідне джерело – поліметалічні q-pyr жили в PZ2 
чи більш древніх метаморфічних породах поблизу контактів гранітоїдних плутонів крейди 

Феєрбе-
нкс 
 

1 – 249,498  
4 – 830–900 
5 – Sb, W, 
Sn, Ag, Bi 

Пліоценові поховані розсипи, приурочені до руч.Кліри, Голдстрим, Феєрбенкс, Інжінір, Дом, 
Ельдорадо, Трежер, Літтл-Ельдорадо, Естер, Кріппл, Жилмор, Смолвуд, які дренують три руд-
них поля рудного округу Феєрбенкс: Естер-Дом, Клірі-Педро-Дом, Жилмор-Дом; перекриті 
потужним горизонтом льодовикових лесів і глин; важкі мінерали (30): st, bi, sch, Bi, gn та ін.; 
довжина розсипів до 13 км, ширина до 1 км; головні розсипи: Голдстрим-Крик (видобуто 62 т 
Au), Клірі-Крик (35,1 т Au чи 2,9 млн м 3, 14 г/м3 Au); джерела: 1) декілька сотень мінералізо-
ваних жил рудних полів Естер-Дом, Клірі-Хілл і Педро-Дом, 2) золотоносні скарни рудного 
поля Жилмор-Дом, 3) поліметалічні жили, пов’язані з плутонами К районів Мелба-Крик, Пед-
ро-Дом, Жилмор- і Естер-Дом    

Ричард-
сон 
 

1 – 3,685 
Au, 2550 т 
Ag  
4 – 670 і 

Руслові, терасові та перевідкладені розсипи (руч.Демократ-Крик, Тендерфут-Крик, Хінклі-
Бенч) в області розмиву корінних родовищ, розвинені вздовж лінеаменту Ричардсон і 
пов’язані з граніт-порфірами; виділяється високопробне золото (в середньому 900) і низь-
копробне електрум (в середньому 670), часто разом з самородним Ag (останній тип пере-
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900  
5 – Ag,Hg,Sn 

важає); важкі мінерали: ci, cas, mz, сульфосолі Ag, wol; вскриша сягає 10–45 м, представ-
лена переробленими лесами 

Ігл 
 

1 – 1,617  
4 – 844–880 
5 – Ag,Cr,Pt 

Джерело золотоносних розсипів – au-q і поліметалічні жили, скарни і Cu-порфірові родо-
вища, пов’язані з гранітоїдами К, прориваючими PZ2 чи більш древні метаморфічні поро-
ди, золото частково перевідкладалося в крейда-третичних конгломератах; важкі мінерали: 
au, pt, ci, cas, cr, Ag    

* 1 – видобуток Au, т; 2 – резерви Au, т; 3 – вміст Au г/м3; 4 – проба; 5 – супутні компоненти 
Джерела: [114, 138] 
Символи мінералів: ag-срібло, and-андалузит, ars-арсенопірит, au-золото, bi-вісмутин, bl-буланжерит, car-
карбонат, cas-каситерит, chp-халькопірит, ci-кіновар, cr-хроміт, es-есіт (срібний телурид); gn-галеніт, gm-
гематит, gr-гранат, il-ільменіт, kn-кіаніт, ko-колумбіт, ks-ксенотим, lim-лімоніт, mg-магнетит, mo-молібденіт, 
mz-монацит, pyr-пірит, pr-піроксен, pt-платина, re-реальгар, ru-рутил, q-кварц, sch-шеєліт, sf-сфен, sil-
силіманіт, sph-сфалерит, st-стибніт, sul-сульфіди,  ta-танталіт, tu-турмалін, wol-вольфраміт, zr-циркон 
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ГЛАВА 9 

РОДОВИЩА ЗОЛОТА  

ТИХООКЕАНСЬКОГО РУДНОГО ПОЯСА 
 

 
Типовими представниками фанерозойських золотоносних структур 

є родовища північного сектору Тихоокеанського рудного пояса, що 
охоплює територію Кордильєр, Аляски і Далекого Сходу Росії. Тихоо-
кеанський рудний пояс – найбільша планетарна кільцева мегаструк-
тура довжиною понад 7000 км, що оточує Тихий океан і пов'язана із 

субдукційними процесами взаємодії океанічної Тихоокеанської і ото-
чуючих її континентальних літосферних плит. Дослідженню цієї стру-
ктури присвячені роботи Е.Ендрюса (1925), С.С.Смирнова (1946), 
Г.Штілле (1964), М.С.Шатського (1960), Т.Матсумото (1967), К.Вікса 
(1959), К.О.Радкевич (1977) і багатьох інших.   

Сучасна геологічна структура Тихоокеанського рухливого поясу є 
сукупним результатом багатоетапних геологічних процесів, пов'яза-
них із взаємодією літосферних плит океанічного і континентального 
типу. Головними з них є процеси деструкції древньої континентальної 
кори, що супроводжуються і тісно переплітаються з процесами фор-
мування нової кори і нарощування старих континентів, кількаразової 
акреції різнорідних терейнів до палеоокраїн континентів, що розрос-
таються, сполученням у рамках єдиного геологічного простору алох-
тонних споруд зі специфічним набором літофацій, переміщених інко-
ли за багато сотень кілометрів від місць їх первісного нагромадження, 
багатоактних проявів магматизму син- і постакреційної тектоно-
магматичної активізації. Це обумовлює виняткове різноманіття моза-
їки геологічних структур рухливого поясу, де перемежовуються блоки 
докембрійського фундаменту, акреційні призми і шар’яжно-насувні 
споруди палеозойського, мезозойського і  кайнозойського віку, скла-

дені контрастними літофаціями, протяжні вулканічні пояси та інтру-
зивні масиви, острівні дуги та ін., що є причиною різноманіття мор-
фогенетичних і формаційних типів золоторудної мінералізації. Врахо-
вуючи це за геотектонічною позицією остання може бути розділена на 
до-, син- і постакреційну. Особливо широко розвинені постакреційні 
родовища, пов'язані з етапом ТМА, становленням окраїно-
материкових вулканічних поясів і гранітоїдним магматизмом, особ-
ливо інтенсивним у їх зовнішній зоні [17, 45, 49, 68].  
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Розглянемо особливості золоторудної мінералізації Тихоокеанського 
рудного пояса виходячи з морфогенетичної класифікації родовищ зо-
лота, де передбачене виділення наступних типів родовищ:  

1. Жильний тип                                      
1.1. Золото-кварцова формація          
1.2. Золото-срібна формація        
1.3. Золото-сульфідна формація       
1.4. Золото-сурм'яна формація          

2. Розсіяний (вкраплений) тип (disseminated deposits) 
3. Стратиформний тип                          
4. Масивні сульфідні руди типу Куроко, Кіпрського, Беши та ін.                                      
5. Скарновий тип 

5.1. Скарнова золота формація 
5.2. Скарнова мідна формація            
5.3. Скарнова залізна формація 

6. Порфіровий тип 
6.1. Золото-порфірова формація 
6.2. Мідно-порфірова формація 
6.3. Мідно-молібден-порфірова формація    

Система Канадських Кордильєр Мезозойско-

кайнозойские…,1977; Geology Cordilleran…,1992 має складчасто-
насувний характер і утворена сполученням ряду лінійних складчастих 
поясів північно-північно-західного напрямку, паралельно древній па-
сивній окраїні Північно-Американської платформи, на яку вони пос-
лідовно насунуті: Передовий, Омінега, Міжгірний, Береговий і Острі-
вний пояси (рис. 60). У свою чергу, вони складені океанічними і пе-
рикратонними терейнами (головні: Слайд-Маунтин, Квеснеллія, Каш-
Крик, Стикінія, Александер і Врангеллія), у будові яких беруть участь 
метаморфічні породи докембрію, острівнодужні асоціації, уламково-
карбонатні утворення пасивного континентального схилу, океанічні і 
рифтові формації палеозойського і мезокайнозойського віку, що зви-
чайно складають тектонічні клини, сполучені по системах шар’яжно-
насувних деформацій (з переважним південно-західним падінням) і 
правих порушень північно-західної орієнтації. Виділяється ряд вул-

канічних і інтрузивних комплексів, найважливішим з який є поліцик-
лічний (від пізнього тріасу до кайнозою) Береговий комплекс, у складі 
якого переважають кварцові діорити – граніти пізньої крейди-
палеогену. У тектонічній історії Канадських Кордильєр виділяється 
чотири найважливіших події: 
- розвиток міогеосинкліналі пасивної палеоокраїни Північно-

Американського континенту, що почався в мезопротерозої; 
- орогенез у зовнішній частині цієї міогеосинкліналі в пізньому девоні-

карбоні в результаті окраїнного рифтогенезу, вулканізму та інтрузивного 
магматизму; 
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- розростання континенту за рахунок акреції вулканічних, острівнодужних і 
океанічних терейнів, що супроводжується тектонічними деформаціями, ме-
таморфізмом, вулканізмом і інтрузивним магматизмом у мезозої і кайнозої; 

- найважливіші рухи по системі правозсувових трансформних розломів 
(крейда – кайнозой)      
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Рис.  60. Схема розміщення найважливіших родовищ  золота 

Канадських Кордильєр 
Родовища: 1 – жильні (1 – Сніп, 2 – Сілбак-Прем’єр, 3 – Тудогонь, 4 – Наді-

на, 5 – Каріб, 6 – Бралорн, 7 – Россланд); 2 – розсіяні ( 8 – Сінола);  3 – стра-
тиформні (9 – Еквіті-Сілвер); 4 – масивні сульфідні (10 – Вінді-Креггі, 11 – 

Тулсекаш-Чиф, 12 – Грінз-Крик, 13 – Кутчо-Крик, 14 – Ескей-Крик, 15 – Гра-
ндюк, 16 – Еніокс, 17 –  Вестмін, 18 – Лара, 19 – Британія, 20 –  Реа-Голд); 5 
– скарнові (21 – Уайтхорс, 22 – Тексада, 23 – Хедлі); 6 – порфірові (24 – Кази-
но, 5 – Шафт-Крик, 26 – Гейлор-Крик, Малліган-Маунтин, 27 – Бель-Копер, 
Моррисон, 28 – Фіш-Лейк, 29 – Маунтин-Поллі, 30 – Пойзон-Маунтин, 31 – 

Коппер-Айленд, 32 – Коппер-Маунтин) 
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Золото в Канадських Кордильєрах вперше почали видобувати в 
1852 р. на островах Королеви Шарлоти і з тих пір воно залишається 
найважливішим металом цього регіону. До 1990 р. з надр регіону було 
вилучено 1230 т золота, у тому числі з розсипних родовищ 540 т, з 
корінних 690 т [114]. До кінця 60-х років основна продукція (крім 
розсипного золота) добувалася з родовищ жильного типу. В останні 
роки великого значення набувають родовища розсіяного і страти-
формного типу, а також золотовмісні типи родовищ: мідно- і 
молібден-порфірові, скарнові і масивні сульфідні руди. З них вже в 
1987 м було видобуто більш половини всієї продукції регіону (17 т зо-
лота і 520 т срібла). При цьому середні концентрації цих металів скла-
ли (Au/Ag, г/т): порфірові родовища – 0,07/0,7, скарнові – 0,3/19, 

масивні сульфідні руди в базальтоїдах – 0,07/30, в ріолітах – 1,75/82. 
Зараз переважно розробляються або невеликі родовища жильного ти-
пу з високою концентрацією золота (бонанца тип), або великооб’ємні 
родовища різних морфогенетичних типів з низькими концентраціями 
золота. З 1894 р. у Канадських Кордильєрах у промислову розробку 
було залучено більше 100 родовищ, але основний обсяг металу (52 %) 
було видобуто з надр п'яти: Бралорн-Пайонір (121,5), Каріб (38), Рос-
сланд (84), Сілбак-Прем’єр (56) і Хедлі-Кемп (62,7).  

Виділяється два найважливіших різновиди родовищ: мезотермаль-
ні і епітермальні, що розрізняються глибиною зародження рудоносних 
флюїдів, умовами їх транспортування до земної поверхні, термоди-
намічним режимом рудовідкладення тощо. Мезотермальні родовища 
формувалися у великих тектонічне активних системах розломів, по 
яких йшла циркуляція глибинних розчинів, збагачених СО2 і 18О, лу-
жних до нейтральних за рН, активно взаємодіючих з вміщуючими 

породами, з низькими вмістами 207Pb у рудних мінералах [114. Дже-
релом їх, ймовірно, служили нижні поверхи земної кори. Епітермальні 
родовища зазвичай відносяться до більш пізніх стадій розвитку, що 
відповідають за часом максимальній магматичній активності у верх-
ніх поверхах земної кори і на її поверхні. Їх джерелом служать повер-
хневі метеорні розчини, зазвичай кислого складу, з високим ступенем 
окисненості, низькими вмістами СО2 і 18О, підвищеними – 207Pb. Час-
тина цих родовищ, особливо ті з них, що тісно пов'язані з інтрузив-
ними тілами, має вертикальну і горизонтальну зональність і займає 
проміжне положення між мезо- і епітермальними. Як правило, епіте-
рмальні і проміжні родовища тісно пов'язані з мезокайнозойськими 
вулканічними поясами і шовними розривними структурами кордиль-
єрского (північно-північно-західного) простягання і відносяться до 
постакреційних. 
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У Канадських Кордильєрах серед жильних переважають родовища 
золото-кварцової (Бралорн, Пайонір, Бревері-Крик, Карибу, Чичагов, 
Полярис-Таку, Снип), золото-срібної (Брюсджек-Лейк, Міллі-Мак, 
Россланд, Сілбак-Прем’єр, Тудогонь)  і золото-сульфідної (Надіна, 
Вайн) формацій, які розрізняються набором провідних рудних міне-
ралів, співвідношенням головних рудних компонентів і іншими міне-
ралого-геохімічними особливостями. Стисла характеристика типових 
родовищ приведена в табл. 20. Визначальним структурним критерієм 
усіх жильних родовищ є їх приуроченість до зон регіональних розло-
мів північно-північно-західного простягання, які є одночасно грани-
цями найважливіших терейнів, або складчастих поясів. Їх розміщен-
ня контролюється також інтрузивними масивами і вулканічними 

спорудами, у тому числі палеоострівнодужними системами. 
                      Таблиця 20 

Золоторудні родовища Канадських Кордильєр 

Родо-
вище, 

вік 

Запаси 
видобу-
ток*, т 

Вміс
т 

г/т 

Стислий опис 

1. ЖИЛЬНИЙ ТИП   
1.1. Золото-кварцова формація 

Бра-
лорн, 
Па-
йонір, К 

135,1 
121,5* 

16,2 Кварцові жили (1,5–2 м) у крутопадаючий субме-
ридіональній зоні розсланцювання по діоритах, га-
бро і базальтах Р-Т, порфірові дайки К2 (86–91 млн 
р.) (pyr, ars, sch)     

Бревері-
Крик, 
К1-2 

29,4 1,53 Штокверк у зоні розсланцювання між силом сієні-
тів і графітовими аргілітами, кременями, піскови-
ками, конгломератами D-C (au, pyr, ars, st) 

Каріб, 
J2-K1 

2,0 
38* 

5,08 Кварц-сульфідні жили у філітах і кварцитах побли-
зу контакту з основними вулканітами Є, лінзи золо-
тоносного піриту в мармурах у зоні субмеридіона-
льного розлому    

Чича-
гов 

3,7 
24,6* 

41,2 
7,2 

Смугасті і чітковидні кварцові жили в зоні сколю-
вання і розсланцювання по аргілітам і метаграува-
кам К (pyr, ars, gn, sph, chp, sch, tet) 

Полярис-
Таку, J1 

32,4 
7,2* 

14,7 
9,33 

Кварц-анкеритові жили в зоні розсланцювання по 
андезитах, базальтах, туфах Р-Т (ars, pyr, fuch, st) 

Сніп, 
J1 

56,1 29,5 Жили (1–10 м) у розсланцьованих пісковиках і гра-
велітах J1, прорваних кварцовими монцонітами (195 
млн р.) (pyr,pyrr,sph,ars,chp,mt,gn;bt,fsp,cal,sid)  

1.2. Золото-срібна формація 

Брю-
сджек-
Лейк, J2 

18,6 12,9 Кварцові жили і штокверк у вапняно-лужних вул-
канітах і осадових породах J1-2 (el, pyr, pr, sph, tet, 
ag, gn, рідко chp)  

Міллі- 37,2 2,06 Тріщинуваті кварцові жили в графітових сланцях і 
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Мак, E андезитах J1 поблизу порфірової інтрузії (au, gn, 
tet, sph, ars)   

Россла
нд, J 

115.8 
84* 

15,2 Ешелонована жильна ПС (70o) система, що круто 
падає на З, між лампрофіровими дайками, у зоні 
синседименаційного розлому (pyrr, chp,) 

Сілбак-
Прем’є
р, J1 

14,2 
56 

2,33 Жили і штокверк (q-car-chl) у вулканічних і вулка-
нокластичних породах, прорваних дайками грано-
діоритів J1, (pyr, sph, gn, ag, el)  

Тудо-
гонь, J1 

12,0 6,8 q-cal-bar жили, штокверк і брекчія в зоні розлому, 
окварцювання, аргілізації по вулканокластичних 
породах J1 (au, ag, el) 

1.3. Золото-сульфідна формація 

Надіна, 
E 

4,6 2,7 q-rh-chc-bar жили в андезитах К2, прорваних дай-
ками діоритів (sph, gn, chp) 

Вайн, 
PR2 

2,5 1,8 Крутопадаючі q-cal жили (pyrr, sph, gn, au, ag)  у 
зоні розлому  (з дайками габро) по алевролітах і піс-
ковиках  

2. РОЗСІЯНИЙ (ВКРАПЛЕНИЙ) ТИП  

Капуз-
Лейк, E 

25,7 0,91 Розсіяна сульфідна вкрапленість (gn, pyr, pyrr, chp, 
ars, sph, au, ag) в зоні дроблення і тріщинуватості по 
вулканітах J, прорваних порфіритами Е 

Сінола, 
M 

61,3 2,47 Зона окварцювання (au, pyr, mr, chp, ci), дайки ріолітів 
М на розривному контакті сланців К і пісковиків М   

Сноу-
філд, 

J2 

54,0 2,7 Розсіяна сульфідна вкрапленість (pyr, рідше chp, mo, 
au, ag) у зонах окварцювання по вулканічних (вклю-
чаючи брекчії) і осадових породах J2   

3. СТРАТИФОРМНИЙ ТИП 

Бленд, 
PR1 

53,9 2,75 sid-dol-q жили і брекчії в горизонті доломітів PR1 
(pyr, sph, gn, chp, tet) 

Еквіті-
Сілвер, 

E 

125,2 3,9 Стратиформна масивна і розсіяна сульфідна міне-
ралізація (pyr, chp, pyrr, tet, sph, gn, ag) в осадках і 
пірокластах К, прорваних гранітами (58 млн р.) 

Фаро, 
Є3 

57,6 1,0 Вкрапленість (pyr, sph, gn, pyrr, chp, mr, рідше tet, 
br) у вапняках і кварцитах  Є1   

Фрей-
зголд  

23,5 
5,4* 

1,85 
1,71 

Стратиформні зони розсіяної сульфідної мінераліза-
ції (pyrr, pyr, рідше sph, chp, gn, au), системи кварц-
карбонатних жил і штокверків у філітах  Т3  

Масто-
дон, Є1 

96,1 7,83 Прошарки, лінзи і прожилки (0,1–12 м) розсіяної і 
масивної сульфідної мінералізації (pyr, ars, sph, gn) у 
вапняках Є1, уздовж  контакту з  філітами  

Вангор-
да-

Крик, Є3 

 
59,0 

 
1,0 

Шари масивних сульфідних руд (sph, gn, pyr, рідше 
chp, tet, ars) у вапняках, рідше кварцитах і 
окварцьованих філітах Є уздовж їхнього контакту з 
О   

4. МАСИВНІ СУЛЬФІДНІ РУДИ  
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Еніокс,  
J1-2 

  Трубо-, линзо- і шароподібні тіла (chp, pyrr, pyr) у 
метаморфізованих толеїтах і осадових породах J1-2, 
прорваних гранітоїдами 

Брита-
нія, K1 

15,8 0,32 Зональні масивні руди (pyr, chp, sph, рідше gn, ten, 
tet, bar, fl) в окварцьованих андезитах і дацитах К1, 
прорваних інтрузією гранодіоритів  

Ескей-
Крик, 

J2 

101,4 26,0 Горизонти стратиформної масивної і розсіяної міне-
ралізації (sph, tet, bl, br рідше el , pyr, gn) у карбона-
тних і туфогенних аргілітах J1 

Гран-
дюк, T3 

4,2 0,13 Лінзи масивних руд (chp, pyr, pyrr, mt, sph, gn, ars, 
bn,cb) у Т3; дайки діоритів 

Гринз-
Крик  

51,2 4,1 Лінзи, стрічки, шари масивної і розсіяної мінералі-
зації (pyr, sph, gn, chp, tet) у кременисто-
карбонатних включеннях графітових аргілітів Т в 
зоні насуву  

Кутчо-
Крик, 

T3 

10,5 0,37 Стратиформні лінзоподібні зональні (Cu внизу, Zn 
вгорі) тіла розсіяних і масивних руд (pyr, chp, sph, 
bn) у вулканічних породах Т3, 

Марг, 
C 

2,5 1,2 Смугасті і зональні лінзи масивних руд (pyr, sph,  
chp, gn, рідко ars, tet) на контакті графітових і q-
ser-chl філітів D-C 

Лара, 
D3 

41,9 1,25 Масивні сульфідні руди (pyr, chp, sph, gn, bar)  у 
кислих туфах 

Реа-
Голд,  
D-C 

2,3 6,1 Лінзи масивних сульфідних руд (pyr, ars, sph, gn, 
chp, tet, bar) у вулканічних породах D3-C1 із проша-
рками кременів і філітів 

Тулскаш-
Чиф, D-

C 

22,1 2,51 Згодні лінзи (до 10 м) масивних руд і розсіяна вкра-
пленість (pyr, sph, gn, chp, ten, tet) в основних вул-
канітах D3-C1, рідко кварцові жили 

Вест-
мін, D3 

67,6 2,23 Субширотна система лінз масивних сульфідних руд 
(sph, chp, pyr, gn, bar, рідко ten, bn, pyrr, dg, cv, str), 
на двох стратиграфічних рівнях у кислих вулканітах 

Вінді-
Крагги, 

T3 

53,1 0,2 Тіла масивних сульфідних руд (pyrr, pyr, chp) і 
штокверк у базальтах Т3 із прошарками  алевролітів 
і вапняків, стратиформні тіла  

5. СКАРНОВИЙ ТИП 
5.1. Скарнова золота формація 

Хендлі-
Кемп, 

J1 

15,2 
62,7 

3,0 Вапняно-силікатні скарни по вапняках Т3, прорва-
них діоритами і габро J1 (pyrr, ars, pyr, chp, sph, 
рідко gn, bi, au, el, tet,  mo, cb) 

5.2. Скарнова мідна формація 

Текса-
да, J 

2,9 2,3 Неправильні трубоподібні тіла мідноносних скарнів 
(chp, bn) у вапняках T3 уздовж контакту інтрузії діо-
ритів J 

Уай- 9,2 0,7 Вапняно-силікатні скарни (bn, chp, tet, mo) уздовж 
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тхорс, 
K2 

7,0* контакту карбонатів Т і гранодіоритів К (батоліт 
Уайтхорс)  

5.3. Скарнова залізна формація 

Казаан 2,5 0,88 ep-q ендоскарни і px-gr-ep екзоскарни (chp, pyr) уз-
довж контакту вапняних метаосадків і метавулкані-
тів PZ1 і діоритів до монцодіоритів O-S 

Бен-
сон, J 

4.2 
3,8 

1,4 
1,47 

Лінзи вапняно-силікатних скарнів (mt, chp, рідше 
bn, pyrr), тіла масивних магнетитових руд уздовж 
контакту вапняків Т3, ПЗ простягання 

6. ПОРФІРОВИЙ ТИП 
6.1. Мідно-порфірова формація 

Коппер-
Маун-
тин, J1 

59,1 
21,8 

0,14 Порфірова вкрапленість і штокверки (chp, bn) у суб-
лужній інтрузії Т3, що прориває вулканіти Т3 

Галор-
Крик, 

T3 

50,0 0,4 Порфірова вкрапленість, прожилки (chp, pyr, bn, mt) 
у сієнітах (210 млн р.) і вулканічних брекчіях Т, ска-
рни на контакті інтрузії й осадових порід 

Айрон-
Маск, 

J1 

37,0 0,56 Порфірова вкрапленість (chp, bn, pyr, mo) у тріщи-
нуватих діоритах (207 млн р.) 

Кемесс,  
J1 

190,0 0,55 Порфірова вкрапленість, штокверки, жили випов-
нення (pyr, chp, mt, mo, dg) у монцодіоритах J1, що 
проривають вулканогенно-осадові породи Т3 

Кер, J1 45,9 0,34 Гіпергенні мінералізовані кварцові брекчії (ct, рідше 
chp, pyr) у зоні розсланцювання вулканогенно-
осадових порід  J1-2 

Мілліган-
Маунтин   

J2 

134,3 0,45 Порфірова вкрапленість і жили (pyr, chp, bn, mt) в 
андезитах T3-J1, прорваних штоками і дайками бре-

кчійованих діоритів і монцонітів (1831 млн р.)   

Ред-
Чриз, J1 

96,0 0,30 Штокверки і жили (pyr, chp, рідко bn, mo, gn, sph) у 
монцодіоритах J1 

6.2. Мідно-молібден-порфірова формація 

Белль-
Коп-

пер, E 

16,5 0,23 Порфірова вкрапленість, штокверк, кварцові лінзи, 
трубоподібні тіла (chp, bn) у вулканогенно-осадових 
породах J поблизу контакту інтрузії   

Кази-
но, K3 

181,0 0,31 Порфірова вкрапленість (chp, mo, ct, cv, pyr) у грані-
тах, дацитах і туфах К3 

Фіш-
Лейк, 

K3 

290,2 0,43 Порфірова вкрапленість, штокверк (pyr, chp, mo, bn, 

sph, tet) у кварцових діоритах К3 (77,22,8 млн р.), 
що проривають осадові і вулканічні породи К3 

Коппер-
Айленд, 

J3 

56,5 0,22 Порфірова вкрапленість, прожилки (pyr, chp, mo, 
gn) серед андезитових і базальтових туфів J3 побли-

зу контактів порфірових дайок (1546 млн р.)  

Мор-
рисон, 

29,2 0,34 Порфірова вкрапленість, штокверк, жили і прожил-
ки (chp, pyr) у біотит-роговообманково-
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E плагіоклазових порфірах Е і осадових породах J 

Маунтин-
Поллі, J1 

26,4 0,55 Вкрапленість і жили (mt, chp, pyr) у діоритах і мон-

цонітах  (2001,5  млн р.)   

Пойзон-
Маун-
тин, E 

25,2 0,14 Порфірова вкрапленість, жили (pyr, chp, mo, bn) у 
грауваках J3-K1 навколо інтрузії кварц-
роговообманкових порфірових монцонітів Е 

Шафт-
Крик,  

T3 

127,4 0,14 Порфірова вкрапленість, штокверк, жили випов-
нення (bn, chp, mo) у метаандезитах Т, прорваних 

діоритами і гранодіоритами Т3 (1825 млн р.)  

Вік: KZ-кайнозой, MZ-мезозой, PZ-палеозой, PR-протерозой, N-неоген, M-
міоцен, O-олігоцен, E-еоцен, K-крейда, J-юра, T-тріас, P-перм, C-карбон, D-
девон, S-силур, O-ордовик, Є-кембрій 

Джерела: [114,  138]. 

 
Останнім часом до промислового відпрацювання залучають родо-

вища нових морфогенетичних типів, а саме розсіяного (disseminated 
deposits) (Капуз-Лейк, Сінола, Сноуфілд) і стратиформного (Бленд, 
Еквіті-Сілвер, Фаро, Фрейзголд, Мастодон, Вангорда-Крик).  

Типовим прикладом останніх є родовище Карлін у Неваді, США, 
відкрите наприкінці 60-х років. Його відкриття дозволило не тільки 
призупинити тенденцію падіння золотодобування в США, що наміти-
лася в 60-і роки і була пов'язана з виснаженням традиційних джерел 
(типу Мазер-Лоуд), але й різко підвищити видобуток цього металу. 
Більш того, активні геологорозвідувальні роботи дозволили виявити в 
цьому штаті десятки нових об'єктів цього типу (Джеррит-Каньон, Ге-
тчелл, Кортез та ін.), що дозволяє США впевнено займати 2 місце у 
світі по видобутку золота, а штату Невада – лідируюче положення в 
країні. Так, з 321 т золота, видобутого в США в 1996 р., 213 т (66 %) 
вилучено з надр цього штату.      

Родовища цього типу представлені шароподібними тілами тонко-
вкрапленої золотої мінералізації в суттєво карбонатних вуглецевих 
товщах палеозою і раннього мезозою, локалізованих, як правило, у 
шар’яжно-насувних структурах, приурочених до зон регіональних ро-

зломів на границі різнорідних терейнів Gold Metallogeny…,1993. У 
цих зонах часто розвинені невеликі інтрузії гранітоїдів. Руди характе-
ризуються високим Au/Ag відношенням, низьким вмістом полімета-
лів, асоціацією Au з As, Sb, Hg, W. Вважається, що родоначальні роз-
плави мали бідний сольовий склад, від низької до високої кислотність, 

високі вмісти С2 і H2S Gold Metallogeny…,1993. Золото зазвичай 
представлено тонкою вкрапленістю в арсенопіриті, іліті та  вуглеце-
вому матеріалі, рідше в халькопіриті, сфалериті, кварці, кіноварі. 
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Зруденіння післяскладчасте і часто приурочене до замків антикліна-
льних складок. 

Останнім часом у північній частині Невади на простяганні золото-
носної структури Карлін був виявлений новий різновид стратиформ-
ного золотого зруденіння, близького до цього типу, але осадово-
ексгаляційного походження, сингенетичного нагромадженню палео-
зойських (девонських) карбонатно-теригенних товщ (Emsbo et al., 
1999). Воно представлено тонкими (до 1 м) включеннями золота в лін-
зах бариту і вкраплениках сульфідів (пірит, сфалерит, буланжерит і 
ін.) і відрізняється від традиційних руд цього типу наявністю поліме-
талічної мінералізації (Zn, Pb, Ag, Cd, Ba, Hg, Sb, As, Cu). Вважається, 
що подібні руди могли слугувати джерелом формування накладеної 

гідротермальної мінералізації Карлін-типу при їх мобілізації в епохи 
активізації. Таким чином, зруденіння цього типу має подвійну при-
роду і може бути як доскладчастим осадово-ексгаляційним,  сингене-
тичним нагромадженню карбонатно-теригенних товщ, так і післяс-
кладчастим гідротермально-метасоматичним (Emsbo et al., 1999; 
Simon et al., 1999). Саме тому в сучасній геологічній літературі йде 
жвава дискусія щодо віку золотого зруденіння родовищ Невади, 
який, відповідно до різних джерел, коливається від палеозою до кай-
нозою (Arehart et al., 1993; Hulen., Collister, 1999; Hofstra et al., 1999; 
Tretbar et al., 2000; Willams et al., 2000).    

Масивні сульфідні руди приурочені до палеозойських і мезозой-
ських відкладів океанічних терейнів і в останні роки здобувають ва-
жливе економічне значення (Еніокс, Британія, Вінді-Креггі та ін.) не 
тільки як джерело міді, свинцю, цинку, але й золота, вміст якого дося-

гає в рудах окремих родовищ 2–6 г/т, хоча часто і не перевищує 0,5–

1 г/т. За складом і структурною позицією виділяється три найважли-
віші типи: 
- поліметалічні руди типу Куроко, що формувалися в умовах окраїно-

континентальних вулканічних дуг, складених кислими лавами, брекчіями 
і пірокластами, вапняно-лужними андезитами чи бімодальними базальт-
ріолітовими серіями; вони представлені комбінацією масивних сульфід-
них лінз, брекчій з уламками сульфідів, штокверків, часто асоціюють з 
еруптивними центрами і підводно-морськими кальдерами; відзначається 
зональність з ділянками, збагаченими Cu (Вестмін, Британія, Ескей-
Крик); 

- масивні мідні руди Кіпрського типу, утворення яких пов'язано з процеса-
ми спредингу в океанічних рифтових зонах, складених підводними база-
льтоїдами толеїтового до вапняно-лужного ряду океанічних вулканічних 
хребтів, із прошарками вуглецевих брекчій, дайками і силами діабазів; 
вони представлені лінзами і стратиформними шарами масивних сульфід-
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них руд, у складі яких переважають пірит і піротин, іноді зустрічаються 
штокверки того ж складу (Еніокс, Вінді-Крегги); 

- проміжний тип, подібний до родовища Беши в Японії, локалізований в 
осадових терейнах з підлеглими прошарками вулканічних порід, предста-
влений серіями субпаралельних масивних сульфідних лінз і пластових тіл 
у шаруватих теригенних породах, що перешаровуються з вапняками, гіп-
сами і метавулканітами (Грандюк). 

Скарнові родовища в Канадських Кордильєрах представлені 
об'єктами скарнових золотої, мідної і залізної формацій, при розробці 
яких крім ведучих компонентів витягається також золото (Хендлі-
Кемп, Тексада, Уайтхорс, Казаан, Бенсон). Зазвичай вони приурочені 
до терейнів, складених осадками міогеосинклінального типу, прорва-
ними гранітоїдними батолітами, найчастіше це верхньотриасові вап-
няки і доломіти з прошарками вулканогенних порід. Особливо вони 
характерні для Міжгірного й Острівного терейнів. Інтрузії представ-
лені юрсько-крейдовими диференційованими від основних до кислих 
і від лужних до вапняно-лужних серіями, впровадження яких при-
урочене до субдукційного етапу. Часто з такими інтрузіями пов'язані і 
порфірові рудоносні системи.  

Починаючи із сімдесятих років у Канаді різко зростає видобуток зо-
лота на родовищах порфірового типу, так у 1984 р. на родовищі 
Коппер-Айленд видобуто 114 млн. т руди із середнім вмістом 0,11 г/т 
Au, що склало 12,5 т золота; на родовищі Коппер-Маунтин – 31 млн т з 
вмістом 0,19 г/т Au чи 5,9 т золота. Родовища цього типу складають 
велику групу великооб’ємних рудних об'єктів з розсіяною і штокверко-
вою мідною і мідно-молібденовою з золотом мінералізацією, приуроче-
них до гранітних інтрузій. У Канаді вони розробляються з початку 60-х 
років. Основними рудними елементами є мідь (вміст 0,25–0,75 %) і 
молібден (0,01–0,2 %), за співвідношенням яких виділяються мідно-
порфірова і мідно-молібден-порфірова формації, вміст золота зазвичай 
складає 0,1–0,5 г/т. Часто для об'єктів цього типу характерна рудно-
метасоматична зональність, причому золота мінералізація тяжіє до пе-
риферійних частин рудно-магматичних систем. Головні рудні мінера-
ли: халькопірит, борніт, халькозин, молібденіт, ковелін, пірит, тет-

раедрит, рідше зустрічаються сфалерит, галеніт, магнетит. Вік родо-
вищ відповідає віку головних магматичних комплексів Канадських 
Кордильєр і коливається від 200 до 40 млн років (рання юра – еоцен). У 
цілому, золотоносні мідно-порфірові родовища зазвичай древніше 
молібден-порфірових. Максимум порфірового зруденіння відповідає 
постакреційній стадії і приурочений до пізньої крейди – еоцену (95–40 
млн р.), хоча в межах Берегового й Острівного складчастих поясів 
нерідкі родовища пізнього еоцену – олігоцену (40–26 млн р.).  
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Серед канадських виділяються родовища мідно-порфірової (Коппер-
Маунтин, Галор-Крик, Айрон-Маск, Кемесс, Кер, Мілліган-Маунтин, Ред-
Чриз), і мідно-молібден-порфірової (Белль-Коппер, Казино, Фіш-Лейк, 
Коппер-Айленд, Моррисо, Маунтин-Поллі, Пойзон-Маунтин, Шафт-
Крик) формацій.   

Золотовмісні порфірові родовища є характерним елементом і ін-
ших складчастих систем світу, зокрема, Андської провінції: Янакоха 
(Перу), Корі-Колло (Болівія), Коллахуасі, Чукикамата, Андаколло, Ель-
Індіо (Чилі) і ін. 

Структури Аляски є природним продовженням структур Канадсь-
ких Кордильєр, де також відомі подібні типи родовищ золота. Найбіль-
шими золоторудними родовищами Аляски є Джуно (де видобуто понад 

100 т золота), Форт-Нокс, Тридвелл, золотовмісне мідно-порфірове родо-
вище Пеббл-Коппер, резерви якого досягають 500 млн т з вмістами Cu 
0,35%, Mo – 0,015%, Au – 0,4 г/т. Стислий опис родовищ приведений в 
табл. 21.  

 
Таблиця 21 

Типи золоторудних родовищ Аляски               

Родо-
вище 

Запаси 
видобу-
ток*, т 

Вміс
т, 

г/т 

Стислий опис 

1. ЖИЛЬНИЙ ТИП      
1.1. Золото-кварцова формація 

Чан-
делер 

4,5 75–
80 

q жили (ars,gn,sph,st,pyr,au) у зоні (довжиною 4 км, 
шириною 1,6 км) крутопадаючого скиду у філітах, 
q-mus сланцях, кварцитах D  

Клірі-
Саммі
т  

13,9 
3,0* 

2,23 Кварцові жили (au, bl, jam, gn, st, pyr, ars, tet, sch) 
ПЗ простягання в пісковиках, графітових сланцях, 
зелених сланцях, мармурах PR3   

Форт-
Нокс 

126,1 0,82 Штокверк кварцових жил  (au, bi, рідко mo, chp) у 
крутопадаючій системі (1500 х 300 м) тріщинувато-
сті ППЗ простягання в гранодіоритах  (92 млн р.) 

Кен-
синг-
тон 

39,5 5,2 Штокверки і кварцові жили (pyr, chp, рідко gn) у 
крутопадаючих зонах розсланцювання і хлорити-
зації по діоритах К, що проривають пісковики Т3 

Джу-
но 

110,9 
108* 

1,8 Мережа кварцових жил (0,1–1 м) уздовж дайок і 
силів габро MZ3 на контакті сланців Т3 і вулканітів 
Р-Т3 (au, pyr, pyrr, ars, gn, рідше sph, chp, ag)  

Три-
двелл 

90,1* 3,6 Розсіяна сульфідна мінералізація і кварцові жили 
(au, pyr, mt, mo, chp, gn, sph, tet) у дайках діоритів, 
що проривають базальтові туфи і сланці J-K1  

1.2. Золото-срібна формація 

Апо- 1,2 7,7 Кварц-кальцит-ортоклазові жили (до 7 м), зони 
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лло-
Ситка 

3,3* окварцювання (au, gn, sph, chp) ПЗ простягання в 
пропілітизованих туфах і андезитах KZ 

Ес-
тер-
Дом 

30,7 
3,8* 

1,95 Крутопадаючі кварцові жили (до 5,5 м) (au, pyr, 
ars, st, рідко jam, ag, ct, cv) у пісковиках, графіто-
вих сланцях, мармурах PZ2   

Чума-
гін 

5,6 10,3 ПС система кварцових прожилків із золотою міне-
ралізацією в андезитах М 

1.3.  Золото-сульфідна формація 

Бан-
джо 

2,1 13,4 q-car жили (ars, pyr, au, sch) у зоні ПС розлому по 
метаосадках і вулканітах PZ2 

Кіглі-
Ридж 

1,8  q-car жили (gn, sph, tet, pyr, chp, sid, ars, st, cv) у 
зоні субмеридіонального розлому по метавулканітах 
і метаосадках PZ2 

1.4. Золото-сурм'яна формація 

Чикен-
Маун-

тин 

17,4 1,2 q-sul жили (au, st, ci, ars, chp, mo, ag, pyr) у монцо-
нітах і сієнітах К2 (70 млн р.)  

Гол-
ден-
Хоум 

4,1 
8,3 

1,3 q-tu-cal жили (st, ci, sch, sph, chp, ars, ag) у зоні ро-
зсланцювання уздовж контакту інтрузії монцонітів 
К3, пісковиків  і базальтів К 

Гол-
ден-
Зон 

8,3 5,2 Вкрапленість (ars, chp, sph, pyr) у кварцових брек-
чіях трубоподібної форми діаметром 75–125 м у 
кварцових діоритах (68 млн р.), що проривають 
осадки P-J 

Сноу-
Галч-

Донлін 

111,9  q жили (st, ars, ci, au) у зоні розсланцювання з дай-
ками монцонітів і гранітів (65 млн р.), на контакті з  
флішем К2  

2. РОЗСІЯНИЙ (ВКРАПЛЕНИЙ) ТИП  

Дон-
лін-

Крик 

12,2 3,15 Розсіяна мінералізація і q-st жили і штокверки (pyr, 
st, ci, ars) у зонах окварцювання й аргілізації по 
пісковиках, прорваних дайками   

Візаль-
Маунтин 

34,0 2,14 Розсіяна сульфідна вкрапленість у монцонітах і 
гранітах К3 

3. СТРАТИФОРМНИЙ ТИП 

Дені-
елс-

Крик  

20,1 3,4 Стратиформні зони мінералізації, кварцові жили 
(ars, sch, pyr) у мармурах і сланцях PZ у зоні насу-
ву; вік регіонального метаморфізму  J3-K1   

4. Масивні сульфідні руди  

Дельта-
Дис-
трикт 

 
36,0 

 Тіла масивних і вкраплених сульфідних руд (pyr, 
chp, gn, sph, рідше mch, bn) у метаморфізованих 
спілітах, кератофірах, мармурах D   

Джон-
сон 

16,8  Лінзи масивних сульфідних руд і q-sul штокверки 
(chp, pyr, sph, gn, au) у вулканогенних і вулканоген-
но-осадових породах J1, прорваних діоритами J3  

Ред- 2,1 1,9 Масивні руди (pyr, sph, gn, chp) у вулканогенно-
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Маунтин осадових утвореннях С 

5. СКАРНОВИЙ ТИП   
5.1. Скарнова золота формація 

Ніксон 4,1 
1,87* 

49,0 Діопсид-гранат-плагіоклаз-апатит-епідотові та ак-
тинолітові скарни (chp pyr, bn, bi) у вапняках О по-
близу від контакту з монцонітами К3 

Заклі 6,7 5,4 Андрадит-піроксенові скарни і розсіяна сульфідна 
мінералізація (bn, chp, mt, mch, lim) у мармурах Т3 
уздовж контакту з монцодіоритами К  

5.2. Скарнова залізна формація 

На-
дійна 

0,62 
1,66 

34,3 Масивна і вкраплена мінералізація (pyr, au, mt, 
рідко chp, gn, sph, ars, st) у вапняках Т3 на контак-
ті з інтрузією монцодіоритів К  

6. ПОРФІРОВИЙ ТИП  
 6.1. Мідно-порфірова формація 

Мар-
джери-
Гласьєр 

39,1 0,27 Порфірова вкрапленість і жили (chp,pyr,ars,sph,mo, 
рідше sch) у зоні розсланцювання по пропілітизо-
ваних гранітах К, що проривають вулканіти Р   

Пеббл-
Коппер 

200,0 0,4 Порфірова  вкрапленість і штокверк (chp, pyr, mo, 
рідше gn, sph, ars) у гранодіоритах палеогену  

6.2. Мідно-молібден-порфірова формація 

Тау-
рус 

42,8 0,34 Порфірова вкрапленість і прожилки 
(chp,mo,pyr,mt) у пропілітизованих гранітах і гра-
нодіоритах палеогену, що проривають сланці і 
гнейси PZ2 

 * Умовні позначки відповідають табл. 16. Джерела: [138] 

 
Далекий Схід Росії розташований у межах Східно-Азіатського 

складчастого пояса – надзвичайно складної гетерогенної структури 
тривалого розвитку, у якій виділяється два великих сегменти земної 
кори: континентальний зовнішній і океанічний внутрішній [87].  

Перший характеризується наявністю блоків і масивів древньої ко-
нтинентальної кори (Охотський, Омолонський, Тайгоноський, Ескімо-
ський, Буреїнський, Ханкайський), оточених складчастими структу-
рами Верхояно-Чукотської, Монголо-Охотської і Сіхоте-Алінської 

складчастих областей переважно палеозойського (Аргунський, Бурея-
Ханкайський, Південномонгольсько-Хінганський, Солонкерський оро-
генні пояси) і мезозойського (Монголо-Охотський, Охотсько-
Корякський, Яно-Колимський, Олойсько-Чукотський, Сіхоте-Алінь-
Північно-Сахалінський орогенні пояси)   віку. Внутрішній сегмент 
представлений переважно кайнозойськими складчастими структура-
ми Коряцької, Камчатської і Сахалінський складчастих областей, 
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Японських островів, системами Курильської і Командоро-Алеутської 
острівних дуг, западинами окраїнних морів.  

До границі цих сегментів земної кори, що збігається з Східно-
Азіатською зсувовою зоною, приурочена грандіозна вулканічна спо-
руда – Східно-Азіатський вулканічний пояс з його гилками: Охотско-
Чукотским (ОЧВП) і Східно-Сіхоте-Алінським (ССАВП) вулканічними 
поясами. Крім цієї споруди відомий ще цілий ряд плутонічних (Ко-
лимський, Чукотський, Східно-Буреїнський, Становий, Хунгарі-
Татібінський) і вулкано-плутонічних (Удсько-Мургальський, Олойсь-
кий, Улемкано-Огоджинський) поясів мезозойського віку у зовніш-
ньому сегменті і кайнозойського – у внутрішньому (Корякско-
Камчатський вулкано-плутонічний, Серединно-Камчатський і Східно-

Камчатський вулканічні пояси).  
Інтенсивний мезокайнозойський вулканізм і магматизм і був одні-

єю з основних причин виникнення численних родовищ золота, приу-
рочених до цієї шовної структури (рис. 61), хоча в Далекосхідному ре-
гіоні відомі і більш древні родовища золота. Золоторудна мінераліза-
ція пов’язана тут з наступними металогенічними епохами [17, 115]: 

- ранньопалеозойською (542–416 млн р.) – в межах Абкитського метало-
генічного пояса, де відомі непромислові золото-кварцові жили (прояви 
Гриша, Пробне, Знахідка); 

- середньопалеозойською (416–318 млн р.) – в межах Кедонського мета-
логенічного пояса, до якого приурочені золото-срібні епітермальні жиль-
ні родовища (Кубака, Ольча); 

- пізньопалеозойсько-ранньомезозойською (318–228 млн р.) – в межах 
Лаоелін-Гродековського металогенічного пояса, де відомі родовища мід-
но-молібден-порфірові, з золотом і сріблом (Байкальське), а також золо-
то-срібні епітермальні жильні (Комісарівське); 

- середньоюрсько-ранньокрейдовою (175–136 млн р.) – в межах метало-
генічних поясів: Дарпирського з жильними родовищами золота, 
пов’язаними з кислим магматизмом (Чепак); Шаманихінського з жиль-
ними золото-кварцовими проявами (Глухариний); Яно-Колимського з чи-
сленними, часто великими золото-кварцовими жильними (Наталка, Сві-
тле, Холодне, Утинське) і пов’язаними з ними розсипними родовищами, 
які довгий час були основними об’єктами видобутку золота в колишньо-
му CРCР (загальний видобуток з родовищ поясу становить понад 2850 т 
золота); Чара-Алданського, де розвинені родовища золота карлінського, 
скарнового і порфірового типу (Клин); Кербі-Селемджинського з жиль-
ними золото-кварцовими родовищами (Токур, Маломир);   

- раньокрейдовою (136–99 млн р.) – в межах металогенічних поясів: Уд-
ско-Мургальського з родовищами золото-срібло-кварцовими (Шкільне), 
золото-рідкіснометальними (Тутеджак, Бутарне, Циркове), золото-
срібними епітермальними (Джульєта, Березовогорське, Іргуней, Сергіїв-
ське); Чукотського, де відомі золото-кварцові жильні родовища (Караль-
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веєм); Північно-Станового з жильними золото-срібними епітермальними 
(Бамське, Буриндинське); Джелтулакського з жильними родовищами 
золота (Золота Гора); Північно-Буреїнського (Покровське, Піонерське); 

- пізньокрейдовою (99–70 млн р.) – в межах численних металогенічних 
поясів і рудних районів, де відомі різноманітні типи родовищ золота: 
Догдо-Ерикітського (Кисилга, Тихон, Широке); Омсукчанського (Дукат, 
Арилах, Роговик); Коркодон-Наяханського (Хетагчан); Охотського (Кара-
мкен, Агатовське, Хаканджинське, Евенське, Юріївське, Авлаяканське); 
Чаунського (Майське, Ельвеней, Пелвунтикойнен); Хінгано-Охотського 
(Агніє-Афанасіївське); Східно-Сіхоте-Алінського (Тумнінське, ); Сергіївсь-
ко-Таухінського (Прогрес, Аскольд); Дурмінського (Дурмінське); 

- пізньокрейдовою-палеоценовою (70–55 млн р.) – в межах металогеніч-
них поясів: Анюйсько-Беринговського (Чинейвеєм, Енмиваам, Горностай, 
Малий Пеледон, Шах, Жильне, Сопка Рудна, Валунисте); Анадирського (з 
корінними проявами золота Ваєги, Нутекін і розсипними родовищами); 
Нижньоамурського  (Многовершинне, Біла Гора, Бухтянське); Кемського 
(Бурматовське, Глиняне, Салют, Сухе, Таєжне, Верхньозолоте, Ягідне);   

- еоцен-олігоценовою (55–23 млн р.) – в межах Центрально-Корякського 
металогенічного пояса, де відомі золото-срібні епітермальні родовища 
(Аметистове, Іволга, Орловка, Спрут); 

- міоценовою (23–5 млн р.) – в межах Центрально-Камчатського метало-
генічного пояса с золото-срібними епітермальними родовищами (Агінсь-
ке, Баранівське, Оганчинське, Озерновське); 

- пізньотретичною-четвертинною (менш 5 млн р.) –  в межах метало-
генічних поясів: Курильського (Прасоловське, Рифове, Софія); Східно-
Камчатського (Асачинське, Китхай, Кумроч, Мутновське, Джерельне).  

 
Стислий опис найбільш типових з більш ніж 200 відомих родовищ 

Далекосхідного регіону приведено в табл. 22. 
Найхарактернішими є жильні родовища золото-срібної формації. 

За співвідношенням ведучих елементів виділяються три основних ге-
охімічних типи: золото-телуровий, золотий і золотий-срібний [35] чи 
золотий зі сріблом (Ag/Au менш 0,5–1), срібло-золотий (від 0,5–1 до 
10–20), золото-срібний (від 10–20 до 100–200) і срібний (понад 100–
200), які у свою чергу можуть підрозділятися на телуровий, селен-

телуровий, телур-селеновий, селеновий типи [90]. У цілому, золото-
телурове зруденіння тяжіє до островодужних і частково до окраїно-
континентальних поясів, складених основними й ультраосновними 
асоціаціями; золотий тип локалізується переважно в накладених вул-
канічних поясах внутришньо- і окраїно-континентального типу з ан-
дезитовим вулканізмом, а золото-срібний характерний для окраїно-
континентальних вулканічних поясів істотно ріолітового чи трахіріо-
літового складу. Прикладом першого типу можуть бути Агинське та 
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інші родовища Камчатки, другого – Многовершинне й ін., третього – 
Бурматівське, Глиняне та інші родовища ССАВП. 

Як видно з їх характеристики, вони, як правило, тісно пов'язані з 
вулканічними спорудами і контролюються різнорідними структурами: 
диференційованими блоками і підняттями фундаменту, вулканічни-
ми куполами і кальдерами, зонами регіональних розломів, серед яких 
провідну роль відіграють порушення, які супроводжуються структу-
рами розтягання, шар’яжно-насувними структурами, системами ра-
діальних і кільцевих тріщин палеовулканів із властивими останніми 
тілами автомагматичних брекчій, жерловин і екструзій, субвулканіч-
них інтрузій і інших елементів. Зазвичай таким об'єктам притаманні 
рудно-магматична зональність і багатостадійність рудоутворення, ча-

сто телескопованого [17, 36, 41, 90]. У загальному вигляді знизу дого-
ри пропілітові фації локальних метасоматитів змінюються кварцита-
ми й аргілізітами, а поліметалічне з золотом зруденіння – золото-
срібло-поліметалічним, далі золото-срібним, а у верхніх поверхах руд-
но-метасоматичного стовпа – золото-сурм'яним.   
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Рис. 61. Схема тектонічного районування і розміщення золоторудних 

родовищ Далекого Сходу (за [13, 17] зі змінами і доповненнями авторів) 
1 – фрагменти Північно-Азіатського кратону; 2 – 5 – орогенні пояси: 2 – па-

леозойські (АР – Аргунський, БХ – Бурея-Ханкайський), 3 – юрсько-
раньокрейдові (МО – Монголо-Охотський, ОК – Охотсько-Коряцький, ЯК – 
Яно-Колимський, ОЧ – Олойсько-Чукотський), 4 – крейда-палеогенові (КР – 

Коряцький, СА – Сіхоте-Алінський), 5 – кайнозойські (СК – Сахаліно-
Камчатський, СК – Східно-Камчатський); 6 – родовища золота (1 – Майське, 
2 – Сопка Рудна, 3 – Каральвеєм, 4 – Озерне, 5 – Весняне, 6 – Валунисте, 7 – 
Пепенвеєм, 8 – Совине, 9 – Сарилах, 10 – Нежданінське, 11 – Кубака, 12 – 

Наталка, 13 – Павлик, 14 – Ветренське, 15 – Дукат, 16 – Евенське, 17 – Аме-
тистове, 18 – Дует, 19 – Хаканджа, 20 – Карамкен, 21 – Куранах, 22 – Лебе-
динське, 23 – Тас-Юрах, 24 – Юріївка, 25 – Озерновське, 26 – Агінське, 27 – 
Кумрач, 28 – Асачинське, 29 – Льодове, 30 – Бамське, 31 – Березитове, 32 – 
Покровське, 33 – Маломир, 34 – Многовершинне, 35 – Учамінське, 36 – Оєм-
ку, 37 – Дурмінське, 38 – Салют, 39 – Приморське, 40 – Глухе, 41 – Аскольд) 
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                    Таблиця 22 
Золоторудні родовища Далекого Сходу Росії        

Родови-
ще, регі-
он, вік 

Запаси 
видобу-
ток *, т 

Вміс
т, 

г/т 

Стислий опис 

1. ЖИЛЬНИЙ ТИП 
1.1. Золото-кварцова формація 

Маломир, 
Селемджа 

30-50 5–
12,4 

q-sul жили, прожилки і брекчії, штокверки (pyr, 
car) у зоні розлому серед сланців і метапісковиків 
PZ1, прорваних дайками гранодіоритів К1 

Токур, 
Селе-
мджа 

27,1*  q-ad-ser-chl-cal жили (pyr, ars, au, sph, gn, chp, 
pyrr, tet, ten, sch) в аргілітах і пісковиках PZ2, 
прорваних дайками і штоками діоритів К1  

Натал-
ка, Ко-
лима 

450 
75 

4,0 
1,5 

Лінійні штокверки q-прожилків і вкраплених руд 
(ars, pyr, gn, sph, chp, pyrr, loel, cb, br, bl, tet, ten, 
sch, cas, st) у зоні ПЗ Тенкинського розлому у вул-
каногенно-осадових породах Р3, дайки кислого і се-
реднього складу   

Світле,  
Колима 

  au-q жили потужністю до 1–1,5 м (pyr, ars, sch, 
sph, chp, gn) серед піщано-глинистих відкладів J2, 
прорваних дайками кислого і середнього складу  

Нетчен-
Хая, 

Колима 

70  Ешелоновані q, q-tu-sul жили (ars, pyr, sch, mo, 
tet, bi) у грейзенізованій габро-діорит-гранітній 
інтрузії К 

Павлик, 
Колима 

57,6  q-прожилки, мінералізовані зони (3–15 м) (q, al, 
ank, ser, ars, pyr, sph,gn,chp, pyrr, au) у зоні зсуву 
серед пісковиків, сланців, туфів Р3, рідкі дайки 

Шкіль-
не, Ко-
лима 

32 
17* 

29 Ешелонована система субширотних кварцових 
жил потужністю до 1 м (mo, ars, bi, tl, au, el, fr, 
tet, ag, st) у діорит-гранодіоритовому штоку, про-
рваному дайками ріолітів, пегматитів, аплітів 

Аскольд, 
СА 

Сере-
днє 

5,9–
7,6 

Золото-кварцовий штокверк серед грейзенізованих MZ 
гранітів, прориваючих вулканічні та осадові породи PZ 

Прогрес, 
СА 

Сере-
днє 

5,89 q-pyr-ars-аu жили і прожилки, мінералізовані ме-
тасоматичні car-chl-ser зони серед гранітів К2 і Є 
габроїдів (500–527 млн р.) 

1.2. Золото-срібна формація 

Агінське, 
Камчатка 

30-50 20 q-ad жили, лінзи, прожилки (tl, pet, syl, hs, at, au)  у 
зоні розсланцювання і дроблення у вулкано-кальдері, 
яка складена андезибазальтами М, дайки андезитів 

Аметис-
тове, 

Камчатка 

96 16 Крутопадаючі жили і зони (au, ag, stf, pr, fr, nm, pyr, gn, 
sph, chp) у ПЗ і субмеридіональних радіально-
концентричних розломах по андезитах Е-О (18–24 млн р.) 

Асашин-
ське, 

54,6 35 Кварц-адулярові жили (au, nm, pol, pyr,) у централь-
ній частині дацитового купола, пересіченого зоною 
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Камчатка субмеридіонального розлому (за адуляром 12 млн р.) 

Джерель-
не, 

Камчатка, 
пліоцен – 

плейстоцен 

40 11,3 Система q-car жил (потужністю 0,4–8,4 м, протя-
жністю 100–1430 м) і прожилків (gf, ag, au, st, nm) 
в апікальній частині зональної пропілітизованої 
габро-діоритової інтрузії (за адуляром 12 млн р.) 
Вілючинської ВТС; середній вміст Au 2,5–30,5 г/т 

Покров-
ське, Бу-
рея, К2 

66 4,4 Кварцові жили (au, ag, al, ser, cal, chl, pyr) у про-
пілітах, аргілізитах, березитах уздовж контакту 
андезитів К3 і силу гранодіоритів  

Дукат, 
Омсук-

чан, К1 – 
К2 

20 1,0 q-chl-sul, ad-q жили і штокверки (ac, pr, stf, ag, gn, 
sph, chp, pyr, ars) у зонах метасоматитів і брекчій по 
екструзії ріолітів (93 млн р.) над інтрузією лейкогра-

нітів (802 млн р.)   

Джульє-
тта 

Охотськ 

58 29 sul-car-q жили (au, ag, fr, pol, gn, sph, chp, hs, ac, 
cub, pyrr, nm) у вулкано-кальдері, складеної по-
кровами андезитів К3, екструзіями андезидацитів  

Карам-
кен, 

ОЧВП 

40* 16-
18 

ad-car-q ПС жили потужністю 0,6–3 м, протяжніс-
тю 500–600 м (pyr, sph, chp, can, fr, ten, nm, pol, 
el, ag) у зоні розлому Арманської вулкано-
кальдери, складеної дацитами, андезитами, ріолі-
тами К2 (за адуляром 79 млн р.) 

Кубака, 
Кедон, 
D3-C1 

100 17 ad-q жили (au, pyr, ars, gn, fr, ac, nm, ag) серед трахі-
дацитів, ігнімбритів і туфів D2-3 (332–344 млн р.), про-
рваних дайками ріолітів і базальтів К (110–175 млн р.)   

Вільха, 
Кедон 

50 0,5–
273 

car-q, ad-q жили і штокверки (chp, ag, pol, gn, sph, 
pyr, hem, str, tet, tl) в екструзії андезитів і дацитов 
D2-3 під контролем дугового кальдерного розлому 

Хакан-
джинське, 

Охотск 

50,6 7 kl-ad-q жили (car, pyr, ag, gn, au) у зоні розлому 
уздовж контакту екструзії лужних ріолітів і пото-
ків андезитів і ріодацитів К1-3 

Евенсь-
ке, 

Охотськ 

25 10 ep-bar-q жили, зони метасоматозу і мінералізова-
них брекчій (au, tl, pyr, el, ag, pol, prs, pr, str, tet, 
ten, nm, hs, bi)  в андезитах, ігнімбритах, екстру-
зіях ріолітів К3  

Бурма-
товське, 

СА 

Мале 0,8–
8,4 

Лінійні зони mc-q, ser-chl-q і car-q метасоматитів з 
au-ag-prs-pol-pr мінералізацією в туфогенно-осадовій 
товщі К2, прорваній ріодацитами палеоцену 

Глиня-
не, СА 

Мале 8,3 ad-q, ser-chl-q, car-chl-q жили, зони (pyr, ars, gn, sph, 
chp,ag,ac,tl,аu) в окварцьованих вулканітах К2; мінера-
лізація: 1) au-pyr-q, 2) q-mc-car, 3) au-ag, 4) q-chl-ad-ag   

Коміса-
рівське, 

СА 

Мале 1,92 ser-bt-q метасоматити і зони тріщинуватості (au, 
ag, pyr, gn, sph) у дацитах Р; бідна стратиформна 
мінералізація в Р вуглистих аргілітах і алевролітах 

Много-
вер-

Сере-
днє 

 ad-ser-q жили (pyr, ars, pyrr, mr, au, ag, tl, gn, sph, 
chp, fr) в андезидацитах KZ (49–69 млн р.) Ульської 
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шинне, 
СА 

ВТС, лінзи золотоносних скарнів поблизу інтрузії суб-
лужних гранітів KZ 

Салют, 
СА 

Мале 1,75 Пологі малосульфідні аu-pyr-q, ag-ad-q і багато-
сульфідні жили і прожилки (0,1–1,5 м) у пропілітах 
по туфах і ріолітах К2; головні мінерали: ar, sph, аg, 
аu, q, ad, fl, chl, gn, chp, hem, ac, pr  

Союз, 
СА 

Мале 1,27 Жили, прожилкові зони, q-ad-mc тіла із сульфідами 
і сульфосолями в аргілізованих ріолітах і туфах K2 у 
зонах розломів 

Сухе, СА Мале  car-q, ad-q та chl-q жили (до 2,5 м) з аu, аg, pol, pr, 
prs, gn, spl, chp, pyr у гідрослюдисто-кварцових ме-
тасоматитах в екструзіях і дайках палеоценових 
андезитів серед туфів і ріолітів К2 

Тайгове, 
СА 

Сере-
днє 

1,0 Пологі кварцові жили (0,5–2 м) і зони метасоматозу із 
сульфосолями і сульфідами Ag з аu, pyr, ars, tet, fr, 
stf, pr, ac на контакті пісковиків К1 і вулканітів К2, 
частково в ріолітах палеоцену 

Ягідне, 
СА 

Мале 4,28 q-chl зона з золото-поліметалічною мінералізацією 
(gn, spl, chp, аg, mo) у зв'язку з інтрузією кварцо-
вих діоритів, що проривають граніти K2 

1.3.  Золото-сульфідна формація 

Кумрош, 
Камчатка 

60  Крутопадаючі q-ad жили і зони брекчій (pyr, chp, 
gn, au, ten, tet, ag) в окварцьованих уламкових 
породах палеоцену, прорваних діоритами М 

Мутнов-
ське, 

Камчат-
ка 

Au –28, 
Ag – 

1600, 
Pb+Cu+
Zn – 300 

тис..т 

12,4–
Au – 
2–12, 
Ag – 
20–
120  

Жили (потужністю до 20–30 м в роздувах, протяж-
ністю до 2650 м – субмеридіональна жила Визна-
чаюча) і прожилки (au, fr, gf, pyr, ten, tet, ag, gn, 
sph, can, hs, at) в центральній частині палеовулка-
ну, складеного основними і середніми породами О-
М, дайками діоритів  

Баликів-
ське, СА 

Мале  аu-pyr-q жили, іноді з gn, sph, аg у насувних зонах серед 
гранітів К2, що проривають Є габроїди (527 млн р.) 

1.4. Золото-сурм'яна формація 

Кіучіус, 
Індигірка 

240  Жили (q, ank, cal, st, ci, ars, pyr, ber, sph, gn, br, pyrr, au) в 
зонах розсланцювання серед пісковиків і алевролітів Т2 

Кроха-
линське, 
Колима 

Мале  ab-ank-q жили і прожилки з лінзами (до 2,5 м), гні-
здами і прожилками масивного зернистого анти-
моніту в березитизованій дайці кварцового діори-
тового порфіриту (вік 128 млн р.) протяжністю 3,5 
км, потужністю 0,7–15 м (з вкрапленістю антимо-
ніту, ars, pyr) серед юрського флішу; присутні ber, 
chp, au; вміст Sb – 0,5–10,3%, Au – до 93 г/т 

2. РОЗСІЯНИЙ (ВКРАПЛЕНИЙ) ТИП 

Майсь-
ке, Чу-

267 12 Розсіяна сульфідна вкрапленість і прожилки (pyr, 
ars, mo, tet, tl, ag, au, el, ber, chp) у субмеридіона-
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котка льній зоні розсланцювання по флішу Т3, дайки 
гранітів, лампрофірів К1 

Неждані-
нка, 

Становік 

975 5–
6,75 

Розсіяна вкрапленість, кварцові жили і лінзи (q, 
car, ser, ars, gn, sph, sch, tet, st, au) у зоні розсла-
нцювання (40 м) по сланцях і  пісковиках С3 -Р1 

Гора 
Сипуча, 
Чукотка 

Сере-
днє 

1–
12,3 

Мінералізовані зони тріщинуватості, брекчіюван-
ня, кварцові жили в тонко шаруватих пісковиках 
Т3 (au, pyr, ars, gn, sph, chp, tet, st) 

Дегде-
кан, Ма-
гадан-

ська обл. 

0,116* 5,6 Серія q і q-car жильних і жильно-прожилкових зон 
протяжністю до 1400 м (ars, sph, pyr,chp, gn, au) в 
сульфідизованих сланцях і пісковиках Р, прорва-
них дайками кислого і середнього складу   

Біла Го-
ра, СА 

Сере-
днє 

 Розсіяна мінералізація і штокверк (au, ag, pyr, mr, chp, 
sph, gn, hem, ci) в екструзії сублужних ріодацитів і екс-
плозивних брекчій Е-О 

Крини-
чне, СА 

Мале 2,8 аu-pyr-q і q-car зони в гранітах К2, що проривають 
метаморфізовані вулканічні й осадові породи PZ 

Поро-
жисте, 

СА 

Мале 5,39 Малосульфідна розсіяна золота мінералізація, жили 
(pyr, pyrr, chp, q, bt, ser, chl, car) у хлоритизованих і 
брекчійованих Є габроїдах, прорваних гранітами К2  

Золотий 
Ключ, СА 

Мале 1,33 Зони pyr-аu-q жил і розсіяної золотої мінералізації в 
пропілітизованих вулканогенно-осадових породах Р  

5. СКАРНОВИЙ ТИП 
5.1. Скарнова золота формація 

Канди-
датське, 

Яна 

  gr-px, px, ep-px скарни (ars, pyrr, mo, gl, cb, au, bi, 
mal) по вапняках D і  уламкових породах Р в екзо-
контакті інтрузій гранодіоритів К1 і монцонітів К2  

Клин, Ха-
баровсь-
кий край 

Дріб-
не 

7,2–
13,2 

ep-gr-mt скарни в кільцевій структурі діаметром 3 км 
з рудними тілами (4,6–5,2 м), з вкрапленістю au (пла-
стинчасті зерна до 5 мм), chp, pyr, gn, ars, mch, lim 

6. ПОРФІРОВИЙ ТИП 
6.1. Мідно-порфірова формація 

Кірганік, 
Ірунейськ 

Сере-
днє 

0,2–
0,4 

Прожилково-вкраплена мінералізація (pyr, chp, 
mt, bn, ct, hem, au) у метасоматично змінених ки-
слих вулканічних породах К3 (65–75 млн р.) 

6.2. Мідно-молібден-порфірова формація 

Піщан-
ка, Олой 

394,8 0,42 Порфірова вкрапленість і q-car прожилки (pyr, 
chp, bn, tet, ten, mo, рідше mt, hem, spl, gn, au, tl, 
en, ars, pyrr, mr) у монцодіоритах J3-K1 

6. ПОРФІРОВИЙ ТИП 
6.1. Золото-порфірова формація 

Малинів-
ське, СА 

Мале 0,б–
12,9 

Порфірова вкрапленість і  прожилки (chp, pyr, pyrr, mr, 
ars, au, bi, gl, sph, fr, gn, ci, en, sch) у сієнітах К2, що 
проривають осадові породи К1 

* Умовні позначки відповідають табл. 20. Джерела: [17, 35, 68, 75–77, 82, 90, 138].  
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ГЛАВА 10 

РОДОВИЩА ЗОЛОТА УКРАЇНИ 
 
 В Україні крім докембрійських родовищ УЩ встановлені дві основні 

золоторудних провінції фанерозою – Карпатської і Донецької складчас-
тих областей (рис. 62). Крім того виділяються давні і сучасні золотоносні 
розсипи. 
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Рис. 62. Схема розміщення золоторудних родовищ України 
1 – металогенічні зони; 2 – родовища золота; 3 – золото-поліметалічні ро-

довища 
Металогенічні зони: I – Закарпатська; II – Мармарошська; III – Сущано-

Пержанська; IV – Кіровсько-Кочерівська; V – Придністровська; VI – Тальнівсь-
ка; VII – Первомайсько-Трактемирівська; VIII – Кіровоградська; IX – Верхів-

цевсько-Сурсько-Чертомлицька; X – Конксько-Білозерська; XI – Нагольчанська 
Родовища: 1 – Беганське, 2 – Берегівське, 3 – Мужиївське, 4 – Сауляк, 5 – 

Майське, 6 – Клинцівське, 7 – Юріївське, 8 – Балка Золота, 9 – Сергіївське, 
10 – Южне, 11 – Балка Широка, 12 – Сурожське, 13 – Журавське, 14 – Гост-

рий Бугор, 15 – Бобриківське 
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В Карпатській провінції, в Закарпатській структурно-
металогенічній зоні (СМЗ) встановлені два найважливіших генетичних 
типи золоторудної мінералізації. До першого відносяться золото-
поліметалічні родовища і прояви жильних і прожилково-вкраплених 
руд Берегівського рудного поля: Мужіївське, Берегівське і Куклянське, 
пов'язані з неогеновим вулканізмом Вигорлат-Гутинської гряди.  

Золоторудна мінералізація, пов’язана з неогеновим вулканізмом, 
відома в обрамленні Панонського масиву внутрішньої зони Карпат: 
рудні райони Бая-де-Арієш, Секаримб і Брад у Румунії, Штявниця-
Годруша, Кремниця і Пуканець у Словакії, Берегово-Біганьский в Ук-
раїні та ін.  Всі об’єкти мають ряд подібних рис (рис. 63): двоярусну 
будову з ефузивно-осадовим чи карбонатно-теригенним донеогеновим 

фундаментом, перекритим андезит-ріолітовими вулканітами неогену, 
з численними екструзіями, неками, жерловинами, субвулканічними 
інтрузіями кислого складу, які часто контролюють розміщення рудних 
тіл (родовища Мазарі, Ханеш, Бая-Спріє, Хержа, Валня-Рошіє, Нагіаг 
в Румунії); зональність зруденіння з внутрішніми зонами з Cu-Pb-Zn 
мінералізацією і зовнішніми з Au-Ag; вертикальну протяжність зруде-
ніння до 500–800 м (Апусені, Бая-Спріє, Рошеа-Монтана); рудні тіла 
представлені малосульфідними кварцовими і кварц-адуляровими жи-
лами, кварцовими брекчіями, каолініт-кварцовими прожилково-
вкрапленими зонами, локалізованими в системах рудоносних тріщин 
в окремнілих, пропілітизованих і піритизованих породах. Вони відно-
сяться до золото-адуляр-кварц-халцедонової малоглибинної формації, 
характеризуються високим вмістом срібла (Au:Ag – 1:3) і відносно ни-
зькою пробністю золота (600–800). Родовища цього типу широко роз-
винені в багатьох фанерозойських складчастих поясах (активних кон-
тинентальних окраїнах, структурах активізації, вулканічних поясах). 

Так, на рудному полі Штявниця-Годруша в Центральній Словаччи-
ні внутрішня зона (Штявниця) представлена жилами поліметалічної 
(Cu, Pb, Zn) формації, локалізованими в андезитах неогену, а також 
прожилково-вкрапленими гідротермально-метасоматичними рудними 
зонами в тріасових мергельно-карбонатних породах, а зовнішня (Год-

руш) – срібло-золотоносною зоною. Золотоносні, часто із сріблом і сти-
бнітом кварцові жили широко розповсюджені також на рудних полях 
Кремниця, Нова Баня, Пуканець в Центральній Словакії. 
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Рис. 63. Схеми будови золоторудних родовищ Румунії (за М.Боркошом та ін.) 
Родовища: А – Мазарі, Б – Ханеш, У – Бая-Сприє, Г – Хержа, Д – Валея-Роше 
1 – субвулканічні тіла кислого і середнього складу; 2 – вміщуючі вулканогенні 

(а) і осадові (б) породи; 3 – рудні тіла 

 
Подібні родовища відомі і в Українському Закарпатті, на Берегівсь-

кому рудному полі: Мужіївське, Берегівське і Куклянське. Вони приу-
рочені до прибортових частин Берегівської вулкано-кальдери, яка 
складена туфами ріолітів, туфітами, аргілітами, і представлені систе-
мами рудних жил, прожилково-вкраплених зон і штокверків, локалізо-
ваних у вулканітах неогену. Ймовірно, вони парагенетично пов'язані з 
субвулканічними тілами плагіоріолітів, дацитів, андезибазальтів і гра-
нітоїдів завершальних стадій. В будові рудних полів виявлена вертика-
льна зональність зі зміною істотно поліметалічних руд центральної час-
тини рудно-магматичної системи золото-поліметалічними і золотими зі 

сріблом у периферійних частинах. На глибоких горизонтах з'являються 
значні концентрації міді. Рудні тіла контролюються малоамплітудними 
розломами субширотного і субмеридіонального напрямків.  

Мужіївське родовище підготовлене до експлуатації в 1990 р., у 
даний час розробляється ЗАТ „Поліметали України”. Воно характери-
зується двоярусною будовою (рис. 64). Нижній ярус (горизонт +180–
170 і нижче) складений серією крутопадаючих кварц-сульфідних жил 
потужністю 1–5 м з поліметалічною і супутньою срібною і золотою мі-
нералізацією. Вміст золота змінюється від 1 до 5 г/т,  але руди є упер-
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тими, що викликає певні проблеми їхньої переробки. Зараз розробля-
ється верхній ярус, представлений амебоподібним штокверком (50 х 
50 м) тонковкрапленої золотої мінералізації серед метасоматитів фор-
мації вторинних кварцитів і аргілізитів по туфах і брекчіях неогено-
вих ріолітів. Вміст золота змінюється від перших г/т до перших деся-
тків г/т, за масштабами родовище є середнім.  
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Рис. 64. Схема будови Мужиївського родовища 

 
Родовище відноситься до вулканогенно-гідротермального типу, зо-

лото-кварц-сульфідної формації. Рудні тіла не виходять на поверхню, 
розміщуються на глибині 60–150 м. Рудні мінерали: сфалерит, галеніт, 
пірит, піротин, золото, електрум; зустрічаються прустит, полібазит, 
аргентит, самородне срібло. Жильні мінерали представлені кварцом, 
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адуляром рідше халцедоном, каолінітом, гідрослюдами. У золото-
срібних і окиснених рудах золото вільне, від тонкого до великого, про-
бність 500–900 (переважає 720–760). Вміст золота 4,5–15 г/т, золото-
срібне відношення 1:3. 

Особливості розподілу золота у вертикальному розрізі родовища, а 
саме зменшення його вмісту з глибиною, зміна форми знаходження та 
інших характеристик можуть вже в недалекому майбутньому викликати 
проблеми приросту запасів цього металу і технології його вилучення.  

Берегівське родовище, яке описували Шумлянський, Безугла 
(1997); Скакун та ін. (1992); Вітик та ін. (1993); Матковський та ін. 
(1997, 1999); Котляр, Лудінггтон (1996), локалізоване в ігнімбритах і 
туфах ріолітів, що заповнюють вулканічну жерловину, де розвинені ра-

діальні і кільцеві тектонічні порушення, що вміщують сульфідні, кварц-
сульфідні, кварц-баритові, кварц-карбонатні і кварцові жили довжи-
ною 600–1300 м і прожилково-вкраплені зони. Середня потужність ру-
дних тіл 3,6 м. Запаси родовища 18 т золота, середній вміст золота  5 
г/т, срібла – 15 г/т, суми свинцю і цинку – 5 %. 

Виділяються чотири стадії мінералоутворення: 1) сульфідна (вкрап-
лені руди): піротин, карбонат, пірит+марказит, сфалерит, галеніт, су-
льфосолі срібла, халькопірит, тенантит, електрум; 2) кварц-баритова 
(масивні баритові і кварц-баритові жили): флюорит, кварц I, барит I, 
англезит+пірит; 3) кварц-карбонатна (карбонатні і кварцові жили і 
прожилки): карбонат II, кварц II, гематит, кварц III, срібло, акантит, 
барит II; 4) карбонат-гетитова (карбонатно-кварцові, аметистові, 
кварц-халцедонові прожилки, ярозит-гематитові та баритові агрегати): 
карбонат III, кварц IV, ярозит, гематит, золото, кіновар, барит III. Золо-
то відкладалося наприкінці 1 стадії й всередині 4. 

Крім Мужіївського та Берегівського родовищ в Закарпатті відомі 
інші подібні об'єкти (Куклянське, Квасівське, Біганське), які не мають 
практичного значення. Це золото-срібло-поліметалічні рудні системи з 
полістадійною мінералізацією: 1) сульфідною; 2) кварц-баритовою; 3) 
карбонат-кварцовою; 4) карбонат-гетитовою. 

До іншого типу відноситься золоторудна мінералізація Рахівського 

рудного району. Просторово вона приурочена до метаморфічних товщ 
пізнього докембрію – раннього палеозою Мармароського кристалічно-
го масиву. Структурний стиль території визначається наявністю ве-
ликих тектонічних покривів (Білопотоцький, Діловецький, Берлібась-
кий та ін.). Відомі численні шліхові і літохімічні ореоли золота, 19 про-
явів і одне родовище. Більша частина проявів золота приурочена до 
Діловецького покриву.  

Найкрупнішим об’єктом рудного району є родовище Сауляк [56, 
57]. Воно знаходиться на правому березі р. Тиса в басейні руч.Сауляк, 
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Бредецель. Відкрите в 1974 р. під час пошуків корінного джерела 
вторинного літогеохімічного ореолу золота (0,003–0,1 г/т), вивчене ка-
навами, штольнями, свердловинами. У його вивченні брали участь 
О.І.Матковський (1992, 1993), Б.Котляр і С.Лудінгтон (1995), 
С.В.Нечаєв, (1989) та інші. 

Родовище локалізоване в зоні шар’яжно-насувних дислокацій на 
границі покривних споруд рифейських білопотоцької та діловецької 
світ рифею-раннього кембрію. Останні складені різноманітними сла-
нцями, серед яких у діловецькій світі виділяються лінзоподібні та пла-
стоподібні тіла вапняків і мармурів. Ці тіла становлять собою типову 
олістострому, що безпосередньо на родовищі має тектонічну природу і 
приурочена до зони конседиментаційного насуву. Існують уявлення 

щодо локалізації рудних тіл родовища у блоках та “закатишах” текто-
нічного меланжу, що свідчить про давній вік мінералізації, яка вини-
кла задовго до рухів за системою карпатських покривів. Однак, золо-
та мінералізація локалізується не тільки в кварц-карбонатних тілах 
(що є перетвореними залишками олістолітів давніх вапняків серед мо-
лодших сланців), але й у вміщуючих сланцях, які насичені лінзоподіб-
ними прожилками кварцу (рис. 65). Це не суперечить уявленням щодо 
давнього віку золотої мінералізації, а лише ускладнює структурну кар-
тину родовища [42, 57, 58]. 

Золота мінералізація зафіксована як в “над-”, так і в “підкарбонат-
ній” позиціях, а також захоплює і кварц-карбонатні тіла, які залягають 
субзгідно у товщі вуглецевих (С до 3 %) кварц-серицит-хлоритових сла-
нців. Це ізольовані лінзо- чи пластоподібні тіла, що локалізовані на різ-
них стратиграфічних рівнях і не складають єдиного суцільного горизо-
нту, хоча й простягаються смугоподібною структурою вздовж зони 
конседиментаційного насуву, який пізніше був активізований рухами 
за системою карпатських насувів. Вміщуючи сланці також інтенсивно 
силіцифіковані, що проявлено у розвитку тонкокристалічного агрегату 
кварцу за основною масою, численних кварцових і кварц-
гідрослюдистих лінзоподібних мікропрожилків полум’яподібної форми, 
орієнтованих субзгідно зі сланцюватістю. Така структура характерна 

для родовищ золота, локалізованих у чорносланцевих товщах. Поблизу 
контактів з тілами кварц-карбонатних порід спостерігаються інтенсив-
не розсланцювання, мілонітизація, оталькування.  
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Рис. 65. Схема будови родовища Сауляк 

1 – сланці; 2 – вапняки; 3 – рудні тіла; 4 – розломи 

 
Сумарна потужність зони мінералізації сягає 18–30 м, потужність 

рудних тіл – 0,5–8 м і більше. Вони не мають чітких границь і відби-
ваються тільки за даними випробування. Рудні тіла мають вкрай не-
правильну форму, різко виклинюються за простяганням, часто приу-
рочені до границь кварц-карбонатних порід і сланців. Вміст золота 

різко змінюється, середній вміст дорівнює 2–8 г/т. За межами рудних 
тіл встановлені локальні ділянки з підвищеним вмістом золота. Всере-
дині рудних тіл золото розподілене вкрай нерівномірно. В рудному 
кварцу його вміст змінюється від 20–30 до 200–300 г/т і більше; в то-
нкосмугастих сланцях неоднорідного складу з мікропрожилками руд-
ного кварцу – від 5,0 до 15–20,0 г/т; в монотонних серицитових і хло-
ритових сланцях – від 0,1 до 2,0–3,0 г/т, звичайно до 0,5 г/т.  



 

 

 

364 

Золото присутнє у самородному стані, супутні компоненти практи-
чно відсутні, за винятком незначної кількості срібла. Вміст сульфідів 
(піротин, марказит, пірит, галеніт, сфалерит, арсенопірит) не переви-
щує 0,2–0,4%. Переважають смугаста і плямисто-смугаста текстури 
руд; алотріоморфнозерниста структура, рідше – корозійна, заміщення 
і цементації. Сульфіди утворюють бідну розсіяну вкрапленість, зрідка 
мікропрожилки в рудному кварцу та його зальбандах, їх сумарний 
вміст не перевищує 0,7–1,0 %. Переважає піротин (0,3–1,0 %), часто 
зустрічаються сфалерит, галеніт, пірит, марказит, халькопірит, арсе-
нопірит і бляклі руди (до 0,1–0,2 %), зрідка – телуриди свинцю і срібла 
(алтаїт і гесит).  

Золото в руді переважно вільне, розмір 0,01-0,1 мм; є тонше і кру-

пніше золото (до 2–4 мм). Яскраво-жовте високопробне золото (830–
930) утворює гачкуваті, зазублені чи вигнуті пластинки на границях 
зерен нерудних мінералів або в інтерстиціях, кавернах і мікротріщи-
нах в кварцу; краплеподібні мікровключення в піротині чи сфалериті, 
плоскі дуже тонкі виділення за спайністю в галеніті, неправильні ви-
ділення в зростках (агрегатах) сульфідів різного складу. В зростках ха-
лькопіриту з бляклою рудою зрідка зустрічається відносно низькопро-
бне телуристе золото. В самородному золоті присутні Ag, Fe, As, Hg, 
Cu. Sb. Срібло для руд родовища не характерне, середня величина ві-
дношення Au:Аg 3:1; вона збільшується з підвищенням вмісту золота. 
Руди добре збагачуються за гравітаційно-флотаційною і гравітаційно-
ціаністою схемами з вилученням 90–92 % золота в кондиційний кон-
центрат і 80-82 % срібла.  

Родовище формувалося протягом трьох стадій: золото-пірит-
кварцової (390–3200 С), золото-телуридно-сульфідно-кварцової (280–

2450 С) і золото-кварц-слюдисто-карбонатної (220–1600 С). Еволюція 

мінералоутворюючих флюїдів виражається в зменшенні кількості іо-
нів Cl і Na при збільшенні HSi3–, HCO3

–, Ca і Mg протягом розвитку 
процесів рудоутворення, а також у збільшенні С2 в газовій фазі вклю-
чень у кварцу з рудоносних зон (CO2 – 45–93 %; CH4 – 5–12 %) порів-
няно з кварцом в породах, що вміщують ці зони, де переважає метан 

(CH4 – 84–95 %; CO2 – 5–10 %). 
Результати комплексних ізотопно-геохімічних і геолого-структурних 

досліджень (визначення сірки сульфідів; вуглецю та водню порід; вуг-
лецю руд та карбонатів; вуглецю, водню та кисню компонентів газово-
рідинних включень; свинцю порід; насиченість газово-рідких включень 
флюїдом) свідчать про полігенний генезис золотого зруденіння родови-
ща Сауляк. Напевно, формування золоторудної мінералізації відбувало-
ся щонайменше за два етапи: 1) первинне накопичення рудогенних 
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елементів в басейні осадконакопичення за рахунок мінералізованих 
поствулканічних гідротерм; 2) ремобілізація та перевідкладення рудних 
компонентів протягом наступних стадій розвитку внаслідок пізнішого 
поліциклічного метаморфізму з вторинною концентрацією золота, мобі-
лізованого з вміщуючих утворень фундаменту.                

Зруденіння належить до малосульфідної золото-кварцової формації, 
характеризується низьким вмістом срібла в рудах (Au:Ag – 3:1) і висо-
кою пробністю золота (830–910). Запаси родовища за різними оцінками 
становлять від 3–4 до 10–11 т золота. На наш погляд, більш ймовірною 
є песимістична оцінка родовища, що пов’язане з вкрай неоднорідним 
розподілом золота, невитриманістю рудних покладів, які навряд чи 
складають пластоподібні тіла, котрі протягаються на сотні метрів (як це 

вважалося раніше), а скоріше становлять собою лінзи, безладно розта-
шовані у вміщуючому горизонті.    

Однак, геологічні дані свідчать, що золоте зруденіння не обмежуєть-
ся рудним полем родовища Сауляк, а може поширюватися на більший 
території, включаючи басейни руч. Бредецель, Білий Потік і Довгорунь.  

Про це свідчить однотипність тектонічного плану території, широ-
кий розвиток шар’яжно-насувних структур, вуглецевих сланців з оліс-
толітами силіцифікованих вапняків (ручаї Білий Потік, Бредецель, По-
лонський, Довгорунь, Головатий, Лощинка та ін.), наявність проявів зо-
лотої мінералізації, зон інтенсивної силіцифікації, які часто супрово-
джуються сульфідизацією, кварцовими жилами, прожилками, линзо-
видними включеннями кварцу, гідрохімічними аномаліями золота. В 
ряді таких зон встановлений підвищений вміст золота (0,01–3 г/т). По-
одинокими свердловинами доведене продовження покладів багатих 
руд того ж мінерального типу на глибоких горизонтах родовища, нижче 
рівня р. Тиса. Це засвідчує можливість значного збільшення розмірів 
родовища і доводить, що Рахівський рудний район має значну перспе-
ктиву щодо відкриття золотого зруденіння нового для України геолого-
промислового типу – великооб’ємного, який за низкою чинників нага-
дує зруденіння Карлін-типу. Підтвердженням такого припущення є ло-
калізація відомих проявів у зоні шар’яжно-насувних дислокацій, в кар-

бонатвміщуючих вуглецевих товщах, розсіяний стратиформний харак-
тер мінералізації, наявність зон силіцифікації і піритизації, структурні і 
мінералогічні особливості руд, відносно велике Au/Ag відношення (3:1).   

Такі особливості родовищ Карлін-типу як тонкодисперсна форма 
знаходження золота, відсутність чітких обмежень рудних тіл, порів-
няно низький ступінь гідротермально-метасоматичних перетворень 
вміщуючих порід та інші обумовлюють складність пошуків об’єктів 
такого роду традиційними геолого-пошуковими методами. У цьому 
зв'язку можна рекомендувати проведення спеціалізованих прогнозно-
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металогенічних досліджень у Рахівському рудному районі для пошуків 
великооб’ємних золоторудних об'єктів типу Карлін, що вже мають ва-
жливе промислове значення в ряді країн світу, знахідка яких може 
суттєво підвищити перспективи району і України в цілому щодо ство-
рення власної золоторудної мінерально-сировинної бази.                                                        

В Донецькій провінції відомі родовища прожилково-вкраплених 
руд у складчастих вуглецевих теригенних товщах, які відносяться до 
двох мінеральних типів: золото-поліметалічного (Бобриківське й Гост-
рий Бугор) і золотому-піритового (Михайлівський рудопрояв). 

Бобриківське родовище знаходиться в північно-західній частині 
однойменного рудного поля, приурочене до піднятої частини склепіння і 
прилягаючої частини південно-західного крила Бобриківської антиклі-

налі, складеної аргілітами з рідкісними шарами кварцитоподібних піс-
ковиків карбону флішоїдної формації. В різні роки його вивчали Азаров 
та ін. (1999); П.В.Беличенко й ін. (1997); В.О.Шумлянський та ін. (1994, 
2002); Мерлич та ін. (1975); І.П.Щербань й ін. (1985); Лазаренко й ін. 
(1975); Дудар; Нікольський (1963); .Зинчук та ін. (1984). 

Родовище контролюється субмеридіональними розривами Єланчик-
Ровеньківської зони і Бобриківским підкидо-зсувом з системами опе-
ряючих тріщин сколювання північно-північно-західного і північно-
західного напрямків і північно-східного – відриву, до яких приурочені 
рудні прожилки [97, 98]. Рудні поклади утворені прожилками субмери-
діонального, північно-західного і північно-східного простягання, підпо-
рядковане значення мають пошарові прожилки, а також ті, що запов-
нюють тріщини відриву. Вони мають ізометричну чи видовжену в ПЗ 
чи субмеридіональному  напрямку форму, що змінюється на різних го-
ризонтах і ускладнюється на перетині рудними стовпами в падаючих 
на південний захід пісковиках з слабко золотоносною вкрапленістю пі-
риту й арсенопіриту. Складна геометрія покладів дозволяє припускати 
наявність на глибині сліпих штокверків (рудних стовпів). Зруденіння 
на поверхні поширене на площі 17,5 тис. м2 і в приосьовій частині бра-
хіантикліналі простежене на глибину понад 3 км. Гідротермально-
метасоматичні породи на родовищі представлені субформацією, про-

міжною між лиственітами, березитами і аргілізітами. Вміст золота в ру-
дних тілах украй нерівномірний. Вкраплені руди містять мало золота. 
Вищі його концентрації характерні для кварц-карбонат-галеніт-
сфалеритових жил і прожилків, а найбільші – для кварц-карбонат-
галеніт-сульфосольних прожилків, розвинених переважно в штокверку 
(рудне тіло № 1) в межах верхнього рудного ярусу, а також безпосеред-
ньо поблизу швів Бобриківського розлому. В цілому, вміст золота в ру-
дах складає 2–9 г/т (в окремих пробах 40–106 г/т), срібла до 320 г/т. 
Відношення Au:Ag у рудних тілах варіює від 1:7 до 1:10. 
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Виділяється три стадії формування мінеральних асоціацій: 1) 
кварц, анкерит, сидерит, апатит, пірит, арсенопірит, сфалерит, халь-
копірит, галеніт; 2) кварц, сидерит, пірит, арсенопірит, халькопірит, 
тетраедрит, бурноніт, самородне золото, піротин; 3) кварц, сидерит, 
анкерит, буланжерит, фрейбергіт, герсдорфіт, самородне золото. В 
березитах основними мінералами-концентраторами золота є пірит і 
арсенопірит (вміст Au 0,8–3,2 г/т). В піриті й арсенопіриті мінеральної 
асоціації 1 золото міститься у вигляді тонкорозсіяної вкрапленості. 
Вміст його в прожилках зростає (до 60 г/т у піриті і до 18 г/т в арсе-
нопіриті). В жилах і прожилках, складених продуктами мінеральної 
асоціації 2, видиме золото (до 0,2 мм) спостерігається в піриті, квар-
цу, сидериті й арсенопіриті. Мінеральна асоціація 3 характеризується 

збільшенням розмірів самородного золота (до 2 мм) і тісним парагене-
тичним зв'язком з галенітом, герсдорфітом, фрейбергітом. В піриті ці-
єї асоціації золото розвинене в мікротріщинах, вміст його досягає 310 
г/т. Значну частину золотин (до 30%) складають добре ограновані ро-
мбододекаедри. Пробність золота – від 551 до 962. Основними елеме-
нтами-супутниками золота в березитах є As; в поліметалічних рудах – 
Pb, Zn, Ag, Cu; в сульфідно-сульфосольних – Pb, Sb, Hg, Ag, Ni.   

Судячи з ізотопного складу кисню і водню води з газово-рідинних 
включень (ГРВ), Бобриківске родовище формувалося протягом трива-
лого періоду (на стадії інверсії тектонічного режиму), що охоплював 
катагенез, метагенез вміщуючих товщ, а також становлення інтрузій. 
Модельний вік галеніту (за ізотопами свинцю) складає 178 млн р. За-
паси золота за категорією С1 у верхньому рудному ярусі до глибини 
140 м ставлять 8 т (середній вміст 6,9 г/т), срібла – 21 т (37 г/т). Про-
гнозні ресурси золота в нижньому рудному ярусі за категорією Р1 
складають 430 т, середній вміст 0,63 г/т. В делювіально-елювіальних 
відкладах поблизу рудного тіла № 1 вміст золота становить до 23,5 
г/м3, що дозволило почати його відпрацьовування відкритим способом. 

Михайлівський рудопрояв розташований в північно-західній ча-
стині Ольховатської рудної зони, в межах однойменної лінійної антик-
ліналі, де відомі шліхогеохімічні аномалії золота, видовжені за шарами 

пісковиків карбону, що залягають серед чорних аргілітів. Його вивча-
ли Азаров й ін. (1999); В.О.Шумлянський та ін. (1993, 2000); Алексан-
дров та ін. (1996) та ін. Рудопрояв приурочений до двох антикліналей 
3-го порядку, утворених внаслідок ундуляції осі Ольховатської антик-
ліналі. Довжина мінералізованої частини склепіння антикліналі скла-
дає близько 7 км. Виділяється 5 рудних ярусів, що відстоять по вер-
тикалі на 40–80 м один від іншого, приурочених до пісковиків. Рудні 
тіла ( 0,1–8 м, середня 2,3 м) мають форму шарів і лінз, простежених 
на сотні метрів у довжину і до 150 м у ширину. Рідше рудні тіла при-
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урочені до аргілітів. Вони представлені невеликими гніздами і лінза-
ми. Вміст золота відносно стійкий (1,5–2 г/т).  

Рудні тіла приурочені до березитизованих або аргілізованих пірит-
вміщуючих пісковиків, алевролітів й аргілітів, де вміст піриту зміню-
ється від 1 до 45–50 %. Золото пов'язане з дрібнозернистим масивним 
піритом. Його середній вміст у піриті складає 27 г/т, а вміст As – 2,6 
%. Крім того присутні Co (до 0,2 %), Tе (до 0,15), Se і Ni (сліди). Вста-
новлені наступні стадії рудної мінералізації: І – безрудні анкерит-
кварцові жили і прожилки (від 5 см до 1 м);  II – анкерит-(сидерит)-
кварцові прожилки (до 4–5 см) зі сфеном, піритом, галенітом, сфале-
ритом, халькопіритом, бурнонітом, бляклою рудою; III – прожилки (1–5 
мм) кварцу, сидериту (анкериту), сфалериту, буланжериту, кальциту, 

дикіту, каолініту, кіноварі, антимоніту, клейофану, тетраедриту; IV –  
кварц-кальцитові прожилки (з дикітом). Перспективність рудопрояву 
обумовлена значною довжиною зони зруденіння (4 км), багатоярусніс-
тю зруденіння, стійким, хоча й низьким (1,5 г/т), вмістом Au. Руди 
золото-піритові з домішкою As (2–2,5 % у піритовому концентраті). 
Для з'ясування можливості купчастого біогідрометалургійного вилуго-
вування відкритим способом необхідні технологічні дослідження. 

Золотоносні розсипи – один з найважливіших геолого-
промислових типів родовищ золота, що поєднує пролювіальні, алювіа-
льні й узбережно-морські золотоносні відклади. На їх частку припадає 
близько 4 % запасів і більше 10 % світового видобутку золота. Вміст 
золота змінюється в широких межах: при видобутку золота драгою – 
0,15–0,25 г/м3, при гідравлічному видобутку – 0,2–0,3 і вище, при 
відкритому роздільному відпрацьовуванні – 0,5–1,0 і вище, при підзе-
мному – 2–6 і вище. В Україні відомі переважно середні (0,5–1 т) і дрі-
бні (менше 0,5 т) за запасами родовища, хоча є перспективи виявлен-
ня великих (1–5 т), переважно в Карпатах, Донбасі та узбережних зо-
нах Чорного й Азовського морів. Проблемам розсипного золота Украї-
ни присвячені роботи В.О.Шумлянського й ін. (1995); С.М.Ковальчука 
й ін. (1993, 1995, 1997, 2002); Сущука (1997); Ємельянова, Малахіва 
(2002); Рєзника (1999); Брагіна, Полканова (1999); Шнюкова, Маслако-

ва (2002); Лебедя, Мацківа (1997); Зарицького, Рябчука (1967); О.О. Не-
чепуренко (1995);  Матковського (1992) та ін. В даний час інтерес мо-
жуть становити палеорозсипи золота у відкладах чохла УЩ і Карпат; 
розсипи золота в сучасних континентальних і морських відкладах.  

Палеорозсипні прояви золота в Україні відомі в архейських 
конгломератах крутобалкинської (Сорокинська ЗКС), гуляйпольської 
(однойменна ЗКС) і білозерської (Верхівцевська ЗКС) світ; протерозой-
ських – саксаганської (Кривий Ріг),  шполянської (Білозерська ЗКС), 
городської (обрамлення Коростенського плутону) світ, клесівської серії 
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(Волинський блок), білокоровицької і збраньківської світ (Білокоро-
вицько-Овруцька западина). Усі вони характеризуються слабко вияв-
леною, непромисловою золотоносністю. Фрагментарна золотоносність 
виявлена в осадових утвореннях протерозою Волино-Подільської пли-
ти і Рахівського масиву Карпат; палеозою і мезозою – осадового чохла 
УЩ, Волино-Подільської і Скіфської плит, Донбасу, Добруджі, ДДЗ, 
складчастої системи Карпат; кайнозою – Карпат, Донбасу, ДДЗ, УЩ. 
Однак, знахідки золота в цих утвореннях представляють тільки міне-
ралогічний інтерес і не мають практичного значення.  

Найцікавішими об’єктами є палеорозсипні прояви золота в нижньо-
крейдових відкладах північного схилу УЩ (Кіровоградський блок), 
приурочені до палеодолин, верхів’я яких розміщені в районі докемб-

рійських ендогенних родовищ (Клинцівське, Юріївське та ін.), в кон-
гломератах соймульської світи крейди в Чивчинському районі Кар-
пат; в червонобарвних конгломератах красноплесненської світи вер-
хньої пермі; в базальних конгломератах великобанської світи еоцену 
(Рахівський район); в конгломератах слобідської світи міоцену і пис-
тинської світи нижнього сармату в Передкарпатському прогині. Од-
нак, практичного інтересу ці палеорозсипи не становлять. 

Розсипні прояви золота. Значно ширше золото поширене в чет-
вертинних алювіальних утвореннях на території УЩ (басейни рік Ір-
ша, Тетерів, Рось, Синюга, Собь, Жовта, Саксагань, Інгулець, Дніпро, 
Чокрак, Конка, Берта, Обіточна), Донбасу (Нагольна, Кринка, Міус, 
Крепенька, Середня Тузлова), Волино-Поділлі (Дністер і його ліві при-
токи), Криму (Чорна, Бельбек, Кача, Ангара, Салгір, Булганак), Карпат 
(Білий Черемош, Боржава, Дністер, Латорица, Ломниця, Лючка, Ма-
лий Серет, Опор, Прут, Серет, Стрий, Тиса, Тисмениця, Уж, Чорний 
Черемош, Альбін). Ряд розсипів (особливо в межах Карпат) розробля-
лися кустарним методом. Розподіл золота в розсипах вкрай нерівно-
мірний і тільки в окремих випадках його вміст сягає 1–2 г/м3, потуж-
ність золотоносних горизонтів не перевищує 0,1–1,2 м, розмір золотин 
0,25–0,5 мм, інколи більше 1 мм, рідко зустрічаються дрібні самород-
ки (до 1 г), зростки золота с кварцом, пробність золота 600–960, за-

звичай золото слабко обкатано [32]. 
В промисловому відношенні інтерес можуть являти сучасні елювіа-

льно-делювіальні розсипи золотосульфідного родовища Бобриково, де 
золотоносний горизонт (0,2–2,25 м) приурочений до верхньої частини 
плотику, допліоценової кори вивітрювання і четвертинних супесів. 
Вміст золота  0,1–23,5 г/м3 (у середньому 0,7–1,2 г/м3), запаси 163 кг. 

 Встановлена  золотоносність піщаних прибережно-морських і ли-
манних літофацій Причорномор'я (Коктебельська бухта, Кароліно-
Богаз), пляжних галечників Судацької затоки, авандельти Дніпра, Те-
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ндеровської коси, Каркинської затоки, річкових пісків Заморського 
родовища (до 1,5 г/м3, прогнозні ресурси 918 кг), Темешського родо-
вища (до 0,136 гм3), алювію р. Самарли (до 0,87 г/м3). На Керченсь-
кому півострові в Акташській низині золотоносні піски утворюють 
смугу вздовж сучасного узбережжя шириною біля 500 м, довжиною 
до 2 км, де виділяються золотоносні лінзи потужністю 0,25–0,75 м з 
вмістом золота 0,069–0,631 г/м3.  

На шельфі Чорного моря виявлені донні осадки, заражені тонким и 
пиловидним золотом, вміст якого сягає 0,3–1 г/м3, по ряду площ під-
раховані прогнозні ресурси: Одеська затока – 12 т, Тендрівська коса – 
12,7 т, Праднепровський – 107 т [47].     

Таким чином, в Україні існують перспективи відкриття дрібних 

промислових розсипних родовищ золота алювіального і прибережно-
морського типу, а також родовищ, пов'язаних з корами вивітрювання 
УЩ, Донбасу, Карпат.  
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ГЛАВА 11 

ЕВОЛЮЦІЯ РУДОУТВОРЕННЯ І ФАКТОРИ 

КОНТРОЛЮ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ 
 
 

Еволюція золотого зруденіння у фанерозої  
 
Головними продуктивними епохами формування родовищ золота є 

докембрійська і мезокайнозойська, хоча вони відомі практично у всіх 

геологічних системах. Еволюція золотого зруденіння тісно пов'язана з 
історією формування основних структурних елементів земної кори. 
Ранньодокембрійський період був детально розглянутий у поперед-
ньому розділі, зупинимося тут на особливостях золоторудного процесу 
в пізньому докембрії і фанерозої, основною геотектонічною особливіс-
тю яких був розвиток геологічних процесів в умовах земної кори, що 
сформувалася, і переваги плейттектонічних процесів. Питання ево-
люції золотого зруденіння в геологічній історії Землі обговорюються в 
роботах В.О.Буряка і Ю.І.Бакуліна [13], А.І. Кривцова [49], 
Є.М.Некрасова [62], І.С.Рожкова [69], Д.В.Рундквиста [72, 73], 
О.Д.Щеглова [99] і багатьох інших. 

Пізній докембрій (1600–590 млн років) реалізується в умовах за-
вершеної кратонізації древніх платформ, на яких формуються струк-
тури платформного чохла, а на окраїнах жорстких масивів розвива-
ються переважно перикратонні прогини. У зв'язку з відносно низь-
кою магматичною активністю знижується й інтенсивність золоторуд-
ної мінералізації. Нагромадження золота відбувається в осадових ба-
сейнах у крайовій частині золотоносних структур раннього докемб-
рію, що здіймаються; поряд із процесами кластогенного перевідкла-
дення золота важливу роль грають ексгаляційно-гідротермальнй і ме-
таморфогенний процеси, що приводять до формування таких мета-

морфогенно-гідротермальних родовищ золота, як Тас-Юрах, Сухий 
Лог у Сибіру, Мурунтау в Узбекистані, Майське на Чукотці, Маломир у 
Приамур'ї, Хоумстейк у США.  

Характерний тісний зв'язок зруденіння з вуглецевими глинисто-
карбонатними товщами, стратиформний тип золоторудних покладів, 
виразний літолого-стратиграфічний контроль зруденіння, тонкодис-
персна форма золота, наявність у складі руд гематиту, карбонатів, 
гідрослюд.      
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На відміну від ранньодокембрійського етапу з вкрай низьким по-
тенціалом кисню в рудоутворюючих процесах, у пізньому докембрії 
формування родовищ золота відбувається в умовах підвищеного по-
тенціалу кисню, що призводить до виникнення родовищ метаморфо-
генно-гідротермального і гідротермально-осадового типу.  

Палеозойський етап (590–240 млн років) відповідає інтенсивно-
му розвитку геосинклінальних процесів, особливо евгеосинклінальних 
прогинів, де в умовах підводних вулканогенно-гідротермальних сис-
тем виникають колчеданні родовища. Продовжується формування 
зруденіння, пов'язаного з чорносланцевими формаціями. Інший тип 
золоторудних родовищ пов'язаний з розвитком орогенних процесів, 
масовим впровадженням гранітоїдів, субаеральним вулканізмом ан-

дезит-дацитового складу. Формуються метаморфогенно-
гідротермальні кварцові жили типу Балларат-Бендиго в Австралії. У 
зв'язку з різким зростанням у другій половині палеозою вмісту вільно-
го кисню в процесах седиментації, епігенезу, метаморфізму і магма-
тизму зростає різноманіття мінеральних типів золоторудних родовищ, 
переважно пов'язаних з гранітоїдним магматизмом.  

Мезокайнозойський етап (від 240 млн років) відбувається в умо-
вах значної активізації геотектонічних процесів, формування системи 
сучасних океанів, інтенсивних процесів рифтогенезу і субдукції, що 
сприяло залученню до процесу перетворення значних мас недифере-
нційованої первинної кори і формуванню широкого спектра колче-
данних вулканогенно-осадових і халцедон-адуляр-кварцових вулка-
ногенно-гідротермальних золоторудних родовищ. Продовжується роз-
виток золоторудного зруденіння, пов'язаного з чорносланцевими то-
вщами, з гранітоїдним магматизмом орогенних поясів і формуванням 
протяжних крайових вулканічних поясів субдукційного типу.   

Характерний розвиток зруденіння плутоногенного, вулканогенного, 
гідротермально-осадового, вулканогенно-плутоногенного, що форму-
валися в умовах високого потенціалу кисню. Провідними формацій-
ними типами є золото-кварцовий і золото-адуляр кварцовий, на від-
міну від докембрію і раннього палеозою, де переважав золото-

сульфідний тип.  
  На підставі розрахунків кларкових вмістів золота в гірських по-

родах і мінералах, можна припустити, що його джерелом є глибинні 
зони літосфери і мантія Землі, звідки золото виносилося флюїдно-
магматичними потоками, що здіймалися, і розсіювалося в породах 
земної кори, або формувало промислові скупчення в сприятливих 
структурно-тектонічних умовах чи геологічних тілах зі сприятливим 
для осадження золота складом. Ймовірно, що основна маса золота на-
дійшла у верхні поверхи земної кори вже протягом палео-мезоархею, 
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а всі наступні золоторудні епохи пов'язані в основному з його ремобі-
лізацією, перерозподілом і вторинною концентрацією, обумовленими 
накладеними процесами активізації, гранітизації, гідротермального 
метасоматозу, ерозії і перевідкладення в кластогенній формі, форму-
ванням кір вивітрювання в екзогенних умовах і таке інше. Особливо 
потрібно відзначити важливу роль у нагромадженні золота біогенної 
речовини, зокрема, вуглецевих і кременистих товщ.  

У загальному еволюційному ряду золоторудних родовищ відбува-
ється поступальне – від  більш древніх до більш молодих – збільшення 
концентрацій золота, тобто, його концентрації в рудах у першому на-
ближенні постійно зростають, хоча запаси металу в родовищах пере-
важно зменшуються. Разом з тим, збільшуються вмісти супутніх еле-

ментів, таких, як Ag, Hg, Sb, Pb, Zn, Bi, Se, Sn, Tl, W; за рахунок збі-
льшення домішки срібла в золоті зменшується проба останнього.    

 

Фактори контролю золоторудних родовищ 
 
Локалізація зруденіння визначається сукупністю геологічних фак-

торів, головними з яких є структурно-тектонічні, магматичні, мета-
морфічні, літолого-фаціальні і літолого-стратиграфічні, гідротермаль-
но-метасоматичні. При аналізі закономірностей розміщення золотору-
дних родовищ необхідно також враховувати геохімічні, геофізичні та 
інші критерії. Фактори і критерії золоторудної мінералізації детально 
охарактеризовані в роботах В.О.Буряка [12], В.О.Буряка і 
Ю.І.Бакуліна  [13], І.В.Кунаєва [41], И.Я.Некрасова [63], С.Д.Шера [92, 
93], О.І.Кривцова [40], В.Г.Хомича та ін. [90], О.Д.Щеглова [99], 
В.І.Смирнова [71], М.М.Константинова та ін. [37] і багатьох інших.  

Їх аналіз здійснюється на ранговій основі, з урахуванням ієрархіч-
ної систематики рудоносних площ і об'єктів – від глобальних і регіона-
льних структур (металогенічних поясів і зон) до локальних об'єктів 
(родовищ і рудних тіл). При цьому на кожному наступному  рівні ор-
ганізації головне значення можуть здобувати нові групи факторів і 
критеріїв.  

Структурно-тектонічні фактори. Є провідними в локалізації 
зруденіння практично усіх відомих генетичних і промислових типів, а 
також рудоносних площ різного рангу.  

Так, для локалізації рудоносних площ I рангу (золотоносних поясів і 
зон) головне значення мають протяжні глибинні розломи, що контро-
люють розміщення зон підвищеної тріщинуватості, шовних структур 
глибокого закладення, золотоносних вулканічних поясів, зон регіона-
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льного метаморфізму, рудоконтролюючих і рудолокалізуючих струк-
тур нижчого рангу.  

Рудоносні площі II рангу (рудні райони і вузли) контролюються, як 
правило, або ослабленими структурами, підпорядкованими глибин-
ним розломам вищого рангу (сприятливими для локалізації зруденін-
ня), або вузлами перетину різноспрямованих глибинних і інших роз-
ломів (наприклад, Самаргінський і Тумнінський рудні райони Сіхоте-
Алінської складчастої області). Зазвичай вони приурочені до ділянок 
диференційованих рухів блоків, причому осадово-вулканогенне, вул-
каногенне і метаморфогенно-гідротермальне зруденіння, як правило, 
приурочене до відносно опущених блоків, а плутоногенне і вулкано-
генно-плутоногенне – до піднятих (де особливо інтенсивно проявля-

ються процеси ТМА). 
Надзвичайно сприятливим фактором є зони структурно-

формаційних незгідностей і тектонічні контакти (особливо шар’яжно-
насувні структури)  структурних ярусів, що часто виступають як 
структурно-тектонічні бар'єри, сприятливі для локалізації рудної ре-
човини рудоносних розчинів, що здіймаються. 

Важливе рудолокалізуюче значення можуть мати і позитивні тек-
тонічні структури (купола, склепіння, підняття) різного генезису: ме-
таморфічні – для метаморфогенних родовищ, тектоно-магматичні – 
для плутоногенних, вулкано-тектонічні – для вулканогенних і вулкано-
плутоногенних (рис. 66). 

Сприятливим фактором контролю золотого зруденіння можуть бути 
складчасті структури різного рангу. На різних рівнях організації руд-
ного процесу його контроль може здійснюватися: 

 великими синклінорними і грабен-синклінорними прогинами – для ме-
талогенічних зон і рудних районів; 

 антиклінальними складками 1–2 порядку, особливо складними стисну-
тими складками – для рудних полів і родовищ; 

 ядерними частинами антиклінальних складок, склепіннями, флексуро-
подібними вигинами шарів – для рудних зон і рудних тіл. 

 
Структурний контроль забезпечується в першу чергу за рахунок 

виникнення зон розтягнення і ділянок зниженого тиску, куди відбу-
вається активне нагнітання рудоносних розчинів і де може здійсню-
ватися відкладення рудної речовини. Найбільш яскравим прикладом 
подібних структур є рудні тіла родовища Балларат-Бендиго (Австра-
лія), приурочені до ядерних частин стиснутих антиклінальних складок 
(рис. 67). 
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Рис. 66. Рудолокалізуюче значення вулкано-тектонічних структур на 
прикладі Приохоття  (за В.О.Буряком, Ю.І.Бакуліним, 1998, зі змінами 

і доповненнями авторів) 
1 – покривні утворення кислого (а), помірно кислого (б) і середнього (в) 
складу; 2 – субвулканічні утворення кислого (а), помірно кислого (б) і 

середнього (в) складу; 3 – архейський гранітно-метаморфічний комплекс; 4 – 
інтрузії гранітоїдів; 5 – розломи; 6 – прояви золото-срібної (а), мідно-

порфірової (б), молібденіт-кварцової (в) рудних формацій 

 
Магматичні фактори також виявлені на різних рівнях процесу 

рудоутворення. У регіональному плані наявність магматичних по-
рід,процесів гранітизації і пов'язані з ними контактові і гідротерма-
льно-метасоматичні перетворення порід безумовно є позитивним 
чинником, хоча дуже часто золоторудні родовища і не мають безпо-
середнього зв'язку з магматогенними тілами. Це пов'язано з рудоут-
ворюючою роллю магмогенеруючих і магматогенних процесів в 
принципі, оскільки вони викликають активний і масштабний пере-
розподіл рудних елементів (у тому числі і золота) у навколишньому ге-
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ологічному середовищі з можливим формуванням їх промислових 
скупчень у сприятливих структурних умовах. 

Рудогенеруюча роль магматичних процесів обумовлена аномально 
підвищеними концентраціями золота в деяких магматичних розпла-
вах, що можуть бути безпосереднім джерелом золота. Так, наприклад, 
за даними В.О.Буряка і Ю.І.Бакуліна [13], кларк золота послідовно 
зменшується від 7 до 2,6 мг/т зі зменшенням основності порід: ульт-
раосновні – 7,0, основні – 5,0, діорити – 4,1, гранодіорити – 3,4, гра-
ніти – 2,6. Це обумовлює рудогенеруючу роль основних-
ультраосновних розплавів, а також продуктів їх диференціації. Впро-
вадження магматичних розплавів у верхні поверхи земної кори су-
проводжується насиченням його леткими елементами – безпосередні-

ми транспортерами золота.  Інтрузивні масиви і рої дайок крім того 
можуть переносити тепло і флюїди, а їх екзо- і ендоконтактові зони 
(як правило, насичені розривними структурами) є сприятливими для 
осадження рудоносних розчинів і флюїдів. 

 На регіональному рівні золоте зруденіння тяжіє до периферії обла-
стей гранітизації та інтенсивного гранітоїдного батолітового магмати-
зму пізньоорогенних стадій розвитку складчастих областей чи етапам 
ТМА.  

На локальному рівні сприятливим є сполучення контрастних магма-
тичних порід у рамках єдиного рудного району, наявність пластових і 
січних дайок і штоків, уздовж контактів яких часто розвиваються ру-
дні зони зі штокверками і короткими сходовими жилами. Для розвитку 
золото-кварцової формації особливо сприятливі дайки і штоки граніто-
їдів, а золото-сульфідної – дайки і штоки основного складу.  

Вулканогенне і вулканогенно-плутонічне золоте зруденіння зазви-
чай пов'язане з вулканічними і вулкано-плутонічними формаціями 
вулканічних поясів: золото-телурове – у першу чергу з трахібазальто-
вою і андезит-базальтовою формаціями; золото-срібне –  з ріоліт-
дацитовою, андезит-ріолітовою і трахіріолітовою формаціями; золоте 
– з андезитовою, андезит-дацитовою і трахіандезитовою формаціями.  

Вулканогенно-осадове зруденіння зазвичай пов'язане з трахіанде-

зит-ріолітовими вулканічними і пов'язаними з ними туфогенно-
осадовими формаціями, експлозивними конседиментаційними брек-
чіями, підводними вулканічними апаратами. Ці ж формації і породи, 
а також супутні їм ексгаляційні, гідротермально-осадові і гідротерма-
льно-метасоматичні утворення сприятливі для всіх типів зруденіння.     

Метаморфічні фактори відіграють ведучу роль для метаморфо-
генно-гідротермального типу зруденіння, переважно раннього докем-
брію, яке прямо пов'язане з процесами регіонального метаморфізму, 
особливо його низькотемпературних фацій – цеолітовою, хлорит-
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серицитовою, біотит-хлоритовою, частково епідот-амфіболітовою. У 
більш високотемпературних фаціях золоте зруденіння може розвива-
тися при наявності регресивних діафторитів уздовж зон глибинних 
розломів.  

Зруденіння зазвичай локалізується в ендо- і екзоконтактових зонах 
метаморфічних поясів і куполів, де часто відзначається своєрідна руд-
но-метаморфічна зональність. Вона проявлена в тім, що прожилково-
вкраплене золото-кварц-сульфідне зруденіння розташоване на відстані 
0,5–1,5 км від покрівлі кристалічних сланців, що складають блоки гли-
бокометаморфізованого фундаменту, а зруденіння золото-кварцової 
формації – на відстані 3–4,5 км. Одночасно зменшуються вміст піро-
тину, пробність золота, золото-срібне відношення і ряд інших парамет-

рів [13].    
Літолого-стратиграфічні фактори грають велику роль для вулка-

ногенно-осадового і метаморфогенно-гідротермального типів золотого 
зруденіння, особливо прожилково-вкрапленої золото-кварцової і золо-
то-кварц-сульфідної формацій. Особливе значення мають вуглецеві, 
кременисто-залізисті і магнезіально-залізисті горизонти, що, з одного 
боку, можуть вміщувати первинні (сингенетичні) підвищені концент-
рації золота, а з іншого – збагачуватися золотом при його перерозпо-
ділі в ході наступних гідротермально-метаморфічних і гідротермаль-
но-метасоматичних процесів. Як правило, осадові породи, що несуть 
золоте зруденіння, відрізняються підвищеним вмістом Сорг., що свід-
чить про їх формування в глибоководних застійних умовах, в обста-
новці сірководневого зараження, тобто у відбудовній обстановці. Це й 
обумовлювало переважне осадження золота в процесі формування 
порід (родовища Карлін-типу, родовища в чорносланцевих товщах та 
ін.). У той же час, і при наступному перерозподілі золота під впливом 
гідротермально-метасоматичних і інших процесів спостерігається ви-
біркова приуроченість кварцово-жильного зруденіння до відповідного 
горизонту (родовище Дукат, рис. 69), або до вузлів їх перетину зонами 
розломів, де часто формуються рудні стовпи і гнізда (родовища 
Балларат і Бендиго в Австралії).  

Часто родовища золота приурочені до певного стратиграфічного 
рівня, наприклад, родовища південно-західного обрамлення Сибірсь-
кої платформи (Сухий Лог, Олімпіадинське, Радянське та ін.), локалі-
зовані в теригенно-вуглецевих і вуглецево-вапнякових товщах (з під-
вищеним вмістом золота і сульфідів) пізнього кембрію; родовища Се-
редньої Азії (Мурунтау, Шкільне, Даугиз та ін.) локалізовані в пізньо-
докембрійських – ранньопалеозойських відкладах; родовища північ-
ного сходу РФ (Юр, Бриндакит, Дует та ін.) – у вуглецевих сланцях і 
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пісковиках карбону-пермі, що містять сингенетичний пірит, арсено-
пірит і інші сульфіди.  

Сприятливу роль грає наявність товщ і тіл з контрастними фізико-
хімічними властивостями. Так, щільні, або високопластичні погано 
проникні породи виступають у ролі екранів і бар'єрів, де рудоносні 
розчини і флюїди, що здіймаються, можуть відкладати свій рудний 
вантаж. Геохімічними бар'єрами можуть служити товщі і шари, зба-
гачені Сорг., зокрема, чорносланцеві товщі. Особливо сприятливим є 
сполучення контрастних літофацій і стратиграфічних перерв і незгід-
ностей, до яких часто приурочене золоте зруденіння, наприклад, зо-
лото-сульфідне вулканогенно-плутоногенне і гідротермально-осадове 
зруденіння півдня Якутії (родовища Лебединське, Курнахське та ін.).  

Палеогеографічні і геоморфологічні фактори мають головне 
значення для локалізації родовищ формації золотоносних розсипів, як 
древніх, так і сучасних. Проблеми формування палеорозсипних родо-
вищ докембрію детально розглянуті в попередніх роботах [52, 54, 55], 
що ж стосується четвертинних розсипів, у тому числі похованих, те 
головними факторами контролю є: 
 приуроченість формування «первинних» розсипів (пліоцен – ранній 

плейстоцен) до загально планетарної неотектонічної активізації нашої 
планети, що викликала різку зміну рельєфу, що й обумовило активіза-
цію процесів денудації і перерозподіл уламкового матеріалу; 

 наявність розсипоутворюючих рудних формацій на території форму-
вання розсипів (золото-кварцової та ін.); 

 наявність сприятливих реліктових і сучасних морфоструктур рельєфу, 
особливо, наявність геоморфологічних пасток; 

 наявність розсипоутворюючих рудних мінералів зі сприятливими фізи-
ко-механічними властивостями; 

 наявність напівпухких алювіальних чи прибережно-морських відкладів плі-
оцену-раннього плейстоцену, залишків перевідкладених кір вивітрювання.  

 
Нарешті, надзвичайно сприятливі для формування золоторудних 

родовищ древні кори вивітрювання, детально розглянуті в главі 2. Го-
ловними факторами формування родовищ кір вивітрювання є: 
 кліматичні умови формування, що визначають особливості процесу гі-

пергенезу (його хімізм, спрямованість, інтенсивність і таке інше) і фор-
мування того чи іншого типу кір вивітрювання; 

 особливості ландшафту, у першу чергу рельєф місцевості, від якого за-
лежить потужність зони гіпергенезу і глибина ерозійного зрізу (від чого 
залежить схоронність кори вивітрювання);   

 особливості корінних джерел (наявність рудних тіл із сульфідами, телу-
ридами, кварцового матеріалу, зон дроблення і розсланцювання тощо).  
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Метасоматичні фактори мають провідне значення для метамор-
фогенно- і плутоногенно-гідротермального типів родовищ золота. Го-
ловні типи рудоконтролюючих метасоматитів залежно від глибини 
ерозійного зрізу представлені різнотемпературними фаціями березит-
лиственітової, пропілітової і аргілізитової формацій. Для найбільш 
глибинних утворень (понад 3,5 км) характерні силіцифікація і сульфі-
дизація, розвиток піротину, а для помірних і середніх глибин (2–3,5 
км) – розвиток піриту й арсенопіриту, магнезіально-залізистих карбо-
натів, серицитизація на тлі привносу калію.  

В результаті відбувається розкладання темноколірних мінералів – 
концентраторів золота (амфіболів, піроксенів, хлоритів та ін.) і замі-
щення їх серицитом, кварцом, польовими шпатами з формуванням у 

породі альбітових, кварц-альбітових, альбіт-кварцових відокремлень у 
вигляді лінз, жил, прожилків, зон, штокверків, безформних тіл з під-
вищеними вмістами сульфідів і тонкодисперсного золота. Жили і 
прожилки зазвичай характеризуються зональною будовою, де цент-
ральні частини складені кварцом, а периферичні – альбітом. Основна 
частина золота в родовищах кварцово-жильного типу пов'язана з піз-
німи генераціями кварцу; на відміну від раннього тонкодисперсного 
золота, розосередженого по породі, золото останніх генерацій зазви-
чай вільне, велике, часто видиме неозброєним оком. 

У приповерхневих умовах (менше 2 км) характерні активний при-
вніс калію і винос SiО2, адуляризація, приповерхневе окварцювання. 

Для вулканогенного і плутоногенно-вулканогенного типів золотору-
дної мінералізації характерний розвиток пропілітів, чітка рудно-
метасоматична зональність, що найчастіше представлена таким ря-
дом (від зовнішніх зон до внутрішніх):  

 алунітові кварцити,  

 каолінітові кварцити,  

 кварцові гідрослюдити,  

 кварцові серицитоліти,  

 кварцові адулярити,  

 хлорит-карбонатні пропіліти,  

 хлорит-епідотові пропіліти 

З глибиною змінюється і склад жильних утворень від метасоматич-
них кварцових жил на верхніх рівнях до жил метаколоїдного кварцу з 
адуляром – на середніх, і, нарешті, до кварц-карбонатних і кварц-
альбіт-епідотових жил – на нижніх рівнях. Відповідно змінюється і 
металогенічне навантаження: для верхніх рівнів (надрудний зріз) ха-
рактерний розвиток надрудного ореола золота з підвищеними вміс-
тами Hg і Sb, середніх (верхньо-середньорудний зріз) – золото-срібна 
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мінералізація, нижніх (середньо-нижньорудний рівень зрізу) – золото-
поліметалічна мінералізація.            

Сприятливим показником наявності золоторудної мінералізації у 
всіх випадках є наявність таких сульфідів, як пірит (особливо дрібно-
зернистий, а також кристали більш складної форми – пентагон-
додекаедричні, кубооктаедричні та ін.), халькопірит, арсенопірит 
(дрібні, особливо голчасті кристали), галеніт (особливо дрібнозернисті 
форми виділень), бляклі руди, сфалерит та ін. Позитивним фактором 
є присутність фтор-апатиту, магнезіально-залізистих карбонатів, аду-
ляру, шеєліту, антраксоліту. Діагностичною ознакою можуть бути ко-
лір і текстурно-структурні особливості кварцу. Сприятливим факто-
ром є присутність темнозабарвленого кварцу, його сірих і темно-сірих 

різновидів, молочно-білого кварцу з характерним перламутровим від-
ливом, смугасті і плямисто-зональні форми, брекчієві, інтенсивно 
тріщинуваті, коломорфні і метаколоїдальні різновиди, у той час, як 
димчастий високотемпературний кварц зазвичай не золотоносний.  

 

Прогнозні критерії золотого зруденіння 
 
При прогнозуванні й оцінці золоторудних родовищ варто також 

враховувати, що процес їх формування може бути дуже значним і 
полістадійним, з кількаразовими активізацією, регенерацією і пере-
відкладенням золота (Сухий Лог, Мурунтау). Крім того, для різних зо-
лоторудних формацій роль і значення тих чи інших факторів і крите-
ріїв може мінятися.  

Так, на думку І.В.Кунаєва [41] для фанерозойських родовищ золо-

то-кварцової формації (Балларат, Бендіго в Австралії; Мазер-Лод, 
Невада-Сіті, Грасс-Валлі, Джуно в США та ін.) характерна приуроче-
ність до ев- і міогеосинклінальних структур складчастих областей; тіс-
ний зв'язок з інверсійним чи ранньорогенним гранітоїдним магматиз-
мом, представленим натровими габро-гранітними серіями нормальної 
лужності (з перевагою плагіогранітів і гранодіоритів); локалізація в 
продуктах вулканогенно-теригенної і теригенної (флішова, флішоїдна, 

сіроколірна, чорносланцева та ін.) формацій, переважно в умовах зе-
леносланцевої фації метаморфізму; тісний зв'язок з регіональними роз-
ломами і вузлами їх перетину з поперечними розривними структурами; 
характерна асоціація золота з W, Mo, As, Pb, Zn, Sb, наявність верти-
кальної і латеральної зональності:  

 

W, Mo (Au)  Au (As, Pb, Zn, Sb)  Au, Sb; 
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мінеральна асоціація золота з арсенопіритом, піритом, шеєлітом, 
антимонітом, галенітом, сфалеритом, молібденітом; рудні тіла 
представлені жилами, жильними і жильно-прожилковими системами 
в зонах зминання і розсланцювання, часто характерні міжпластові, 
сідлоподібні, сходові жили і їх ярусні системи. 

М.М.Константинов зі співавторами [37] підкреслює приуроченість ро-
довищ золото-кварцової формації до локальних склепінь і осередкових 
структур у межах блоків з сіалічним фундаментом, палеодепресіям, ре-
гіональним зонам зминання із системами оперяючих розривів. Характе-
рними ознаками є присутність у рудах високосрібного самородного зо-
лота, прояви золото-сульфоантимонітової мінералізації, поліхронність 
зруденіння, багатометальність руд, наявність платинової мінералізації. 

   Для золото-сульфідної формації (Айдахо-Спрингс, Централ-
Сіті, Ледвілл, Батл-Маунтин у США) характерні приуроченість або до 
структур ранньої консолідації складчастих областей (антиклінорії, 
центральні і крайові підняття), де вони пов'язані з інверсійним ран-
ньорогенним гранітоїдним магматизмом, або до областей ТМА, де во-
ни пов'язані з позагеосинклінальним сублужнім магматизмом натріє-
вого типу. Вони локалізуються як у древніх гранітогнейсових компле-
ксах фундаменту, так і в перекриваючих геосинклінальній формаціях 
(теригенної, теригенно-вулканогенної, теригенно-карбонатної) і різних 
молодих інтрузивних утвореннях, з яких характерними є диференці-
йовані габро-гранітні серії натрієвого ряду з нормальним і підвище-
ним вмістом лугів, широкий розвиток комплексів післягранітних да-
йок, субвулканічних тіл рудоносних комплексів. З вторинних змін ро-
звинені березитизація, лиственітизація, скарнування, аргілізація, 
окварцювання, турмалінізація, хлоритизація, серицитизація, карбо-
натизація, сульфідизація. Для них характерна асоціація золота з W, 
Mo, Cu, As, Pb, Zn, Ag, Sb, Bi; наявність латеральної зональності   

 

W, Mo, Cu, As (Au)  Au, Pb, Zn, Ag (Cu, As)  Au, Ag, Pb (Cu, As, Sb, 

Bi, Te)  Pb, Zn, Sb (Au); 
 

мінеральна асоціація золота з шеєлітом, молібденітом, халькопіритом, 
піритом, марказитом, піротином, арсенопіритом, сфалеритом, 
галенітом, антимонітом, вісмутином, аргентитом, сульфоарсенідами, 
сульфоантимонітами, сульфовісмутитами Cu, Ag, Pb, телуридами Au, 
Ag, Pb, магнетитом, гематитом. Рудні тіла представлені жилами і 
жильними сстемами, трубоподібними і конусоподібними тілами 
мінералізованих брекчій і прожилково-вкраплених руд, покладами в 
літологічне сприятливих горизонтах, шароподібними тілами уздовж 
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площин контактів і екранів, часто відмічається їх приуроченість до 
контактів інтрузивних тел.   

  На думку М.М.Константинова зі співавторами [37] родовища цієї 
формації локалізуються в орогенних системах евгеосинкліналей і об-
ластей ТМА з інтенсивним гранітоїдним магматизмом, приурочені до 
проявів ранньогеосинклінальної габро-діорит-плагіогранітної, пізньо-
геосинклінальної габро-діорит-гранодіоритової і ранньорогенної ада-
меліт-плагіогранітної формацій, для яких характерні багатофазовість, 
підвищена основність гранітоїдів, широкий розвиток багатофазних 
дайкових комплексів. Рудоконтролюючими структурами є активізо-
вані системи древніх розломів, ендо- і екзоконтакти інтрузивних ку-
полів і штоків, пояса дайок, блоково-купольні структури, зони розущі-

льнення і базифікації у фундаменті. Підкреслюється тривалість роз-
витку рудоутворюючої системи, багатоетапність рудовідкладення з 
ознаками регенерації зруденіння, наявність пневматоліто-
грейзенових утворень з турмаліном.     

Родовища золото-срібної формації (Крипл-Крик, Теллурид-
Сілвертон, Комшток у США, Кономан у Японії, Акупан на Філіппінах) 
приурочені до областей субаерального мезокайнозойського, а також 
більш древнього вулканізму острівних дуг, орогенних окраїнно-
континентальних і внутрішньоконтинентальних вулканічних поясів; 
контролюються трансрегіональними лінеаментами і трансформними 
розломами; приурочені до інтенсивно диференційованих склепіннево-
глибових підняттів, ускладнених грабенами, горстами, вулкано-
тектонічними структурами різного типу і масштабу (вулкано-
кальдери, вулкано-купольні структури, жерловини і екструзії і таке 
інше); розташовані в подовжніх і поперечних магмовиводящих роз-
ломах і вузлах їх перетину; пов'язані з поліфаціальними комплексами 
субаеральних (наземних) вулканітів повних чи контрастних диферен-
ційованих гомодромних вулканічних серій від базальтів (андезибаза-
льтів) до ріолітів з обов'язковою присутністю субвулканічних фацій; 
контролюються регіональною пропілітизацією. Золото-срібне зруденін-
ня супроводжується Cu, Pb, Zn, Te, Se, Mn, Sb, Hg; характерна верти-

кальна зональність (знизу): 
 

Cu (Pb, Zn, Au)  Au, Ag, Pb, Zn  Au, Ag, Te (Sb, Se)  Sb, Hg (Au); 
 

мінеральна асоціація самородних золота і срібла з електрумом, 
кюстелітом, аргентитом, піритом, марказитом, галенітом, сфалеритом, 
халькопіритом, тетраедритом, сульфоантимонітами Ag, кераргіритом, 
дискразитом, телуридами Au, Ag, Pb, селенідами Au, Ag, родонітом, 
кіновар'ю. Рудні тіла представлені жилами, жильними системами, 
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штокверковими і прожилково-вкрапленими зонами, трубоподібними 
тілами мінералізованих брекчій вибуху й обвалення, метасоматичними 
покладами неправильної форми.   

Родовища розсіяного чи вкрапленого типу (disseminated 
deposits), до яких близько примикають і родовища Карлін-типу, роз-
міщаються в зоні зчленування структур ев- і міогеосинклінального 
типу, контролюються в першу чергу сприятливим сполученням літо-
лого-стратиграфічних (наявність сприятливих для первинного синге-
нетичного нагромадження рудної речовини вуглецевих, карбонатних, 
кременистих, марганцевих і інших порід, що також виступають у ролі 
геохімічних бар'єрів при постдіагенетичному перерозподілі рудної ре-
човини) і структурних (наявність зон регіональної незгідності, у тому 

числі і розривного характеру, а саме, насувів) факторів. Часто родо-
вища асоціюють з пізніми гранітоїдними штоками, диференційова-
ними габро-гранітними інтрузивними серіями і дайковими комплек-
сами строкатого складу. З вторинних змін особливо характерний роз-
виток силіцифікації (джаспероїдизації), аргілізації, піритизації. Типові 
рудні елементи – Au (As, Sb, Hg, W), асоціація золота з піритом, реаль-
гаром, аурипігментом, антимонітом, арсенопіритом, галенітом, сфа-
леритом, піротином, марказитом, сульфоарсенідами, кіновар'ю, шеє-
літом, магнетитом. Характерна тонкодисперсна форма знаходження 
золота в рудах, його парагенезис із кварцом (при майже повній відсу-
тності кварцових жил), глинисто-гідрослюдистими мінералами і біту-
мінозною речовиною. Рудні тіла представлені згідними шароподібни-
ми покладами, стрічко- і жилоподібними тілами в зонах брекчіюван-
ня і зминання міжпластових, переважно насувних порушень.     

Геохімічні критерії обумовлені як геохімією золота, так і особли-
востями розподілу і складу сульфідів, з якими воно асоціює.  

При геохімічних пошуках золоторудних родовищ малосульфідної 
золото-кварцової формації в першу чергу використовуються дані по 
вмісту самого золота в первинних і вторинних ореолах, а також As, у 
меншому ступені – Pb, Ag, Cu, Zn, W, Sb, Hg, F, P. Наявність геохіміч-
них аномалій цих елементів у загальному випадку є сприятливою по-

шуковою ознакою. Однак, оскільки вмісти сульфідів у рудних тілах 
цієї формації як правило незначні, ефективність геохімічних методів 
пошуків родовищ цього типу також часто виявляється невисокою.  

Набагато більш ефективні геохімічні методи для пошуків родовищ 
золото-сульфідної і кварц-сульфідної формацій осадово-
гідротермального, метаморфогенного і вулканогенного типів, де прису-
тнє набагато більше сульфідів (до 5–10%). Характерною рисою є наяв-
ність рудно-метасоматичної зональності, яка у першому наближенні 
має такий вигляд: 
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– надрудний зріз – контрастні позитивні ореоли Au, Ag (Кк до 50–100), сла-
боконтрастні (Кк 1,1–10) B, Li, F, As, Sb, Hg, Ca, Mg, Na, K, CO2, H2O і не-
гативні (Кк 0,5–0,9) – Cu, Ni, Co, Fe; пропілітизація, що змінюється аргілі-
зацією чи слабкою березитизацією в центральних частинах зон; кварц-
сульфідні, карбонатні й адуляр-серицитові прожилки і зони;    

– верхньорудний зріз – контрастні позитивні ореоли Au, Ag (Кк від 50–100 
до 1000), слабоконтрастні (Кк 1,5–10) – Pb, Sb, Zn, As, Bi, U, Th, K, CO2, 
Ca, Mg, слабоконтрастні негативні – Fe, Ni, Co, Cu, SiО2; коефіцієнти 
Ag/Au, Sb∙ As∙ Pb/Cu∙ Co, Ni/Co більше 1; розвинені кременеві і кисло-
кальцієві метасоматити, у жилах зустрічаються адуляр, аргентит, галеніт, 
бляклі руди; 

– середньорудний зріз – підвищуються вмісти Fe, Cu, Co, Ni, характерні W 
і Bi, зменшується вміст Ag (Ag/Au ≤ 1), різко зменшується – Sb; широко 
розвинені березити, магнезіально-залізисті карбонати, серед сульфідів пе-
реважають пірит і арсенопірит, зникають бляклі руди; 

– нижньорудний зріз – знижується вміст Pb Ag (Ag/Au  1), злегка зростає 
– W, Ni, Co, Fe, Cu, з'являється Mo; сульфіди представлені піритом, піро-
тином, арсенопіритом; проявлені глибинні фації березитів і лиственітів, 
карбонати представлені високозалізистими різновидами; 

– підрудний зріз – низький вміст ведучих рудних компонентів, слабко ви-
явлене окварцювання. 

 
На характер зональності значний вплив здійснює склад вміщуючих 

порід, так, для вапняковистих порід характерні підвищені вмісти Pb, 
Zn, Ba, Ag, Sr; для кременисто-вуглецевих – Ag, As, Sb, W, Mo, P, Ti; для 
чорносланцевих алевритових – S, Ag, Mg, Ca, AS, Fe, Ti, W, Mn, K, Al. 

Для плутоногенного і плутоногенно-гідротермального типу зруде-
ніння кореляційний ряд елементів (за їх зв'язком із золотом) виглядає 
так: 

  
Ag – As –  Pb –  S – Sb – Fe – W – Zn – Cu – Bi – Ni – Co 

 
Для крутопадаючих тіл вулканогенно-гідротермальних родовищ ха-

рактерний наступний узагальнений геохімічний ряд вертикальної зо-
нальності: 

 
Hg – Ag – Pb – Zn – Sb – Au – Co (Ni) – Cu – Bi – Sn – Mo 

 
а для пологопадаючих поперечна зональність представлена наступним 
рядом:  

 
Hg – Ag – Au – Sb – Zn – Pb – Cu – W – Mo – Sn - Bi 
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Важливе значення при пошуках золоторудних родовищ має аналіз 
монофракцій сульфідів, особливо піритометрія. Добре відомо, що пі-
рит золоторудних зон відрізняється високим вмістом золота (напри-
клад, вімст золота в піритах з родовища Балларат досягає 180 г/т, 
Матинг – 300 г/т, Калана – 140 г/т, Сухий Лог – 25 г/т), а також Cu, 
Ag, As. Крім вмісту золота в піриті, а також в арсенопіриті, піротині 
та інших сульфідах інформативними є Ni/Co, Ca/Mg відношення, ко-
ефіцієнт лужності (K2O + Na2O/Al2O3), кременекислотність і інші па-
раметри. Важливе значення має також склад ізотопів сірки в піриті й 
інших сульфідах, склад ізотопів кисню і водню газово-рідких вклю-
чень у породоутворюючих і акцесорних мінералах.  

Нарешті, рудно-геохімічна зональність родовищ добре корелюється 

з гідрохімічною зональністю і складом підземних вод. Зокрема, зона 
слабоокиснених гідрокарбонатних вод може служити геохімічним ба-
р'єром, що сприяє осадженню золота. Справа в тім, що розчинність 
останнього залежить від ступеню окиснення гідротерм. При набли-
женні до поверхні вона знижується, що й обумовлює можливість кри-
сталізації золота в асоціації з кварцом, у той час, як у нижній зоні не-
окиснених вод золото знаходиться у виді розчинених хлоридних і су-
льфатних комплексів. Їх руйнування може відбуватися при кристалі-
зації сульфідів, завдяки чому золото може входити в кристалічні ґра-
тки останніх за рахунок сорбції.  

У цьому зв'язку рудно-гідрохімічна зональність має наступний вид: 
– надрудна зона кварцитів і алунітів – приурочена до верхньої сульфат-

ної (SO4
2-) зони добре окиснених вод; 

– рудна зона продуктивних кременекалієвих кварц-серицитових і 
кварц-адулярових метасоматитів із золотоносними кварцовими і 
кварц-адуляровими прожилками і жилами – збігається з гідрокарбона-
тною (HCO3) зоною слабоокиснених вод; 

– нижньорудна пропілітова зона – відповідає зоні неокиснених хлорид-
них (Cl-1) вод із золото-сульфідною мінералізацією з тонкодисперсним 
золотом, в основному приуроченим до сульфідів.  
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