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ВСТУП 

 

Регіональна геологія – це розділ геологічних наук, що займається узагальненням інформації, яка 

стосується геологічної будови регіонів, тобто стратиграфії, тектоніки, магматизму, корисних 

копалин, а також історії геологічного розвитку та тих геологічних процесів (тектонічних рухів, 

вулканізму, палеогеографічних змін і т.п.), які обумовили сучасну геологічну будову окремих 

регіонів і геологічних структур, що входять у регіони. 

Лаконічніше визначення наведено в «Горной энциклопедии», т. 4, с. 323: «Регіональна геологія – 

це розділ геологічних наук, що описує геологічну будову (розподіл гірських порід різного складу їх 

походження, вік, характер залягання) і геологічну історію окремих регіонів, країн, континентів і 

Землі в цілому» (пер.з рос. авт.). 

Регіон (від лат. regio (regionalis) – область, округ) – територія, що характеризується комплексом 

притаманних їй ознак (фізико-географічних, економічних тощо). Регіони можуть бути політичні, 

економічні, промислові тощо, залежно від ознак, які беруться до уваги при їх виділенні.  

Професор Київського університету О.Л.Ейнор (1992) запропонував таке визначення регіону 

(геологічного): “Регіон, як його звичайно розуміють, виділяється за єдністю геологічної обстановки – 

тектонічної структури і основних рис геологічної історії з врахуванням типу рельєфа”(пер. з рос. 

авт.). 

Геологічний регіон не є раз і назавжди визначеною територією. У залежності від того, які ознаки 

(комплекс ознак) беруться до уваги, змінюються і межі регіонів. Контури регіонів, які можуть 

виділятись при відтворенні геологічної історії територій, не завжди збігаються, що обумовлено 

еволюцією у часі і міграцією у просторі геологічних обстановок (тектонічних, магматичних, 

палеогеографічних та інших умов). Останнє відображено, зокрема, у визначенні, що наведене у 

«Стратиграфічному кодексі України» (с. 12): 

«Геологічний регіон – значна за розмірами територія з притаманними їй особливостями 

структурно-геологічної будови, яка у певний проміжок геологічного часу (курс. авт.) відрізнялась від 

суміжних регіонів специфічними рисами геологічного розвитку: сукупністю тектоно-магматичних 

проявів, особливостями седиментогенезу, ландшафту, біоти тощо. Поділяється на структурно-

фаціальні райони, зони».  

Отже поняття «геологічний регіон» може застосовуватись до об’єктів різного рівня – від родовища 

до платформи чи складчастого пояса. У цьому посібнику автор намагався описувати ті регіони, які 

міцно увійшли в геологічну літературу і однозначно розуміються більшістю дослідників, що 

відображено у низці узагальнюючих робіт з регіональної геології.  

Курс регіональної геології у значній мірі є синтезуючим курсом, оскільки він опирається на 

знання, що вивчаються в рамках інших дисциплін: загальної та історичної геології, структурної 

геології і геотектоніки, петрології (петрографії та літології), геофізики, курсах корисних копалин. В 

результаті узагальнення цих знань, створюється статична просторова модель та геоісторична моделі 

геологічного розвитку території, визначаються регіональні закономірності розміщення корисних 

копалин. Найбільш близькими до регіональної геології дисциплінами є регіональна геотектоніка 

(вивчає розподіл у просторі структурних елементів різного типу, у межах окремих регіонів, 

континентів, океанів в цілому і перехідних між ними форм) та історична геологія – наука, що вивчає 

історію і закономірності геологічного розвитку Землі 

Із наведеної нижче загальноприйнятої послідовності опису геологічних регіонів, що також у 

загальному вигляді застосована автором в цьому посібнику, випливає зв'язок регіональної геології з 

іншими дисциплінами (їх назви наведено в дужках): 

1. Фізико-географічне положення (географія). 

2. Історія геологічного вивчення (історія геології). 

3. Стратиграфія (літологія, палеонтологія, петрографія, вулканологія, ізотопна геохімія). 

4. Магматизм (петрографія, геохімія, структурна геологія, геофізика).  

5. Тектоніка (структурна геологія, геотектоніка, формаційний аналіз, геофізика) 

6. Історія геологічного розвитку (загальна геологія, історична геологія, вчення про фації). 

7. Корисні копалини (корисні копалини в цілому, нафтогазоносні провінції (басейни), 

металогенія). 

Дотримуючись в цілому зазначеної вище послідовності опису регіонів, автор змушений був 

вдатись до суттєвих скорочень деяких зазначених підрозділів. Так, фізико-географічна 

характеристика регіонів наведена тільки у загальних рисах, оскільки її можна легко знайти, 



 

 

користуючись відповідними довідниками з географії та інтернет-ресурсами. Із зрозумілих причин у 

дуже редукованому вигляді наведена також історія геологічного вивчення регіонів. Ми обмежились 

згадкою лише деяких найвидатніших вчених, які залишили яскравий слід у вивченні геологічної 

будови нашої планети. 

Основою регіонально-геологічних побудов, практичних і теоретичних висновків, що базуються на 

цих побудовах, є геологічна карта. Геологічна карта синтезує уявлення про геологічну будову того чи 

іншого регіону. Геологічна карта, в свою чергу, є результатом геологічних зйомок різного масштабу. 

У колишньому СРСР державні геологічні зйомки проводились переважно у масштабах 1:200 000 

(1: 100 000); 1:50 000. Вони виконувались поаркушно (у відповідності з топографічною 

номенклатурою) із застосуванням буріння, геофізичних (аерогеофізичних), аерофотометодів, 

космозйомок, геохімічних, шліхових, петрологічних, стратиграфічних та інших методів. 

Практикувались також групова геологічна зйомка, глибинне довивчення територій та інші види 

геологічного картування. 

Отже, регіональна геологія першочергово спирається на детальний аналіз геологічних карт. 

Додатково залучаються також спеціальні геологічні карти – тектонічні, геоморфологічні, 

палеогеографічні, літолого-формаційні, палеоструктурні та ін. Для т.з. «закритих територій» з 

розвитком потужного осадового чохла, крім геологічних карт, які відображують геологічну будову 

лише порівняно невеликих глибин (до 500 м), що обумовлено глибинами, технічно доступними для 

колонкового буріння, широко застосовуються матеріали глибокого буріння на нафту і газ. У межах 

гірничо-промислових районів широко залучаються дані по гірничим виробкам, шахтах, кар’єрах. 

Для вирішення низки регіонально-геологічних питань важливу роль відіграють також результати 

застосування геофізичних методів: магнітометрії, гравіметрії, електророзвідки, сейсморозвідувідки, а 

також матеріалами дистанційних досліджень Землі, які в комплексі з даними глибокого буріння 

особливо важливі при вивченні регіонів з потужним осадовим чохлом. 

Регіональна геологія застосовується для вирішення низки теоретичних і практичних питань. Вона 

створює ту основу, на якій ґрунтуються прогнозна оцінка територій на різні види корисних копалин, 

визначаються напрямки пошуково-розвідувальних робіт, інтерпретуються геофізичні матеріали, 

оцінюються гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови районів будівництва міст, селищ, 

промислових об’єктів. Тому у процесі вивчення дисципліни студент повинен засвоїти не тільки 

регіональне геологічне районування світу, а й ясно собі уявляти наукові основи такого районування. 

Для засвоєння курсу регіональної геології необхідні такі найважливіші  передумови: 

1) знання фізичної і політичної карт світу; 

2) засвоєння геологічної термінології; 

3) самостійне вивчення літератури по окремим регіонам світу, розташованих як на материках, 

так і в океанах; 

4) вміння читати геологічні та спеціальні карти і працювати з ними по побудові регіональних 

геологічних розрізів; 

У процесі роботи над посібником автор зіткнувся з певними труднощами, які стосувались 

неоднозначностей написання українською мовою географічних назв. В таких випадках було 

використано україномовне видання – Атлас світу / Гол. ред. І.С. Руденко. – К.: ДНВП «Картографія», 

2002. – 192 с. Не менші труднощі виникали і при написанні назв деяких геологічних структур, 

підрозділів тощо. Якщо такі назви були раніше перекладені та опубліковані російською мовою, то, 

щоб забезпечити однозначне їх розуміння, саме російськомовним назвам надавалась перевага при 

перекладі українською мовою. При розбіжностях у перекладі таких назв автор намагався 

супроводжувати український переклад розміщеною в дужках оригінальною назвою в латинській 

транскрипції.  

Автор усвідомлює те, що пропонований посібник містить низку недоліків і є лише першим 

наближенням до опису геологічної будови найбільших структурних елементів, що складають 

континенти і океани. Сподіваємось, що він сприятиме розвитку навичок роботи з величезними 

обсягами геолого-геофізичної інформації, здатності до самостійних узагальнень, та в цілому 

підвищить рівень геологічних знань студентів. 
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Розділ 3 
 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

 

3.1. Фізико-географічна характеристика 

 

Північна Америка, як і Південна, знаходиться у Західній півкулі. Площа материка - 24,2 км
2
 (з 

островами). За цим показником він поступається тільки Євразії та Африці. Найбільші острови 

Ґренландія (Данія), а також Баффінова Земля, Вікторія, Елсмір, Ньюфаундленд (Канада), що входять 

до складу Канадського Арктичного архіпелагу. На південному сході розташовані Великі і Малі 

Антильські, Навітряні та Багамські острови. На північному заході розміщується дуга Алеутських 

островів.   

Береги Північної Америки омивають води трьох океанів. На півдні континент знаний вузьким 

Панамським перешийком з Південною Америкою, де на початку XX століття був споруджений 

Панамський канал. Від Євразії материк відокремлений Берінговою протокою. 

Історія відкриття. Ще у X столітті нормани на чолі з Еріком Рудим досягли берегів Ґренландії. 

Згодом європейці побували на Ньюфаундленді, Лабрадорі та східному узбережжі Північної Америки. 

У 1732 році російське судно під керівництвом Івана Федорова і Михайла Гвоздєва уперше перетнуло 

Берінгову протоку та досягло берегів Америки. У 1867 р. Російська імперія продала російські 

володіння, т.з. Російську Америку, уряду США. 

Рельєф. Рельєф континенту відображає особливості його геологічної будови. Більша частина 

території - це рівнини, на яких знаходиться Північноамериканська докембрійська платформа. 

Внаслідок опускання її північної частини утворилися Канадський Арктичний архіпелаг, Гудзонова 

затока, острів Ґренландія. На північному сході материка знаходиться височина, де на поверхні 

виступають докембрійські утворення (Канадський щит). На південь простягаються Центральні 

рівнини, а на захід - Великі рівнини. Ще далі на південь Центральні рівнини переходять у 

Міссісіпіську низовину, що поступово зливається з узбережними низовинами Мексиканської затоки 

та Атлантичного океану. На сході материка височать гори Аппалачі, а уздовж узбережжя Тихого 

океану - хребти Кордільєр (Алеутський, Аляскинський, Береговий хребти, Каскадні гори, Великий 

басейн, Сьєрра-Невада), Скелясті гори та гори Маккензі, Мексиканське нагір'я (Західна Сьєрра-

Мадре, Східна Сьєрра-Мадре). Паралельно Мексиканському сегменту Кордільєр у Тихому океані 

розміщується Центральноамериканський жолоб. Найвища точка континенту - г. Мак-Кінлі (6194 м), 

розташована на Аляскинському хребті. 

Внутрішні води. Ріки басейну Атлантичного океану мають снігове та дощове живлення. 

Найбільша ріка Міссісіпі, яка разом з притокою Міссурі займає третє місце у світі (після Нілу та 

Амазонки) за довжиною. Рікою Св. Лаврентія стікають води Великих озер (Верхнє, Мічіґан, Гурон, 

Ері та Онтаріо). Р. Ніаґара сполучає озера Ері та Онтаріо, утворюючи знаменитий Ніаґарський 

водоспад (ніаґара з індіанського - гуркотлива вода). Басейни рік та озер Північного Льодовитого 

океану мають переважно снігове живлення. Найбільша ріка Маккензі. Озера - Вел. Ведмеже, Вел. 

Невільниче, Атабаска, Вінніпеґ. Ріки Тихоокеанського басейну короткі порожисті із швидкою течією. 

Найбільші серед них Колумбія і Колорадо. Остання утворює знаменитий Великий каньон. Басейни 

внутрішнього стоку - Великий Басейн і частина Мексиканського нагір'я. Ріки стікають у безстічні 

солоні озера (Велике Солоне озеро та ін.). 

Кліматичні пояси та області. На півночі розташовані арктичний та субарктичний пояси. 

Помірний пояс складається з мусонної, континентальної та морської областей. Тропічний і 

субтропічний клімат характерний для Мексиканського нагір'я та Каліфорнії, субекваторіальний для 

крайнього півдня материка 

 

3.2. Структурно-геологічне районування 

 

Центральне положення у геологічній будові континенту належить Північноамериканській 

докембрійській платформі, яка до початку кайнозою включала і острів Ґренландія (рис. 3.1). 

Платформа межує зі складчастими системами різного віку. Це каледоніди Східної і Північної 

Ґренландії, Ньюфаундленда та Північних Аппалачів. На півночі розташовані ранні герциніди 



 

 

Канадського Арктичного архіпелагу (Іннуїтська система). Пізні герциніди складають Південні 

Аппалачі та підняття Уошито і Маратон. Частина цих споруд перекрита мезо-кайнозойським чохлом 

Приатлантичної низовини, узбережжя Мексиканської затоки півостровів Флорида та Юкатан, 

утворюючи молоду платформу Галф-Кост. На заході розмішується мезозойсько-кайнозойський 

складчастий пояс Північноамериканських Кордільєр. На крайньому півдні розташована 

Мексиканська западина з океанічною земною корою у центральній частині, а також молода 

Антильсько-Карібська область (Карібська літосферна мезоплита). На півострові Юкатан та прилеглих 

ділянках шельфу виявлено гігантську астроблему – кратер Чіксулуб. 

 

 
 

Рис. 3.1. Тектонічна схема Південної Америка (Хаин, 2001) 
Північноамериканська докембрійська платформа: 1-3 – Канадсько-Ґренландський щит: 1 – блоки, кратонізовані наприкінці 

архею, 2 – так само, наприкінці палеопротерозою, 3 – так само, наприкінці мезопротерозою; 4 - фанерозойський чохол 

платформи; 5 – рифти: ранньопалеозойські, б – пізньопалеозойські, в – кайнозойські; 6-7 – палеозойські складчасті системи: 

середньопалеозойські – Східноґренландська і Північноґренландська, Іннуїтська, Північноапалацька, пізньопалеозойські – 

Південноапалацька і Уошито-Маратон; 6 – зовнішні зони, 7 – внутрішні зони; 8-10 – мезозойсько-кайнозойська 

Кордільєрська складчаста система: 8 – зовнішня мегазона пізньокрейдової-ранньопалеогенової складчатості, 9 – внутрішня 

мегазона пізньоюрської-середньокрейдової складчатості; 10 – захоплена деформаціями і підняттями Кордільєр 

докембрійська частина платформи; 11- мезозойсько-кайнозойський чохол молодої платформи; 12 – покрови кайнозойських 

наземних вулканітів; 13 – сучасні вулкани; 14 – глибоководні жолоби; 15 – зони спредингу в океані; 16 – розломи; 17 – 

зсуви; 18 – насуви; 19 – границі структурних елементів; 20 – контури: а – крупних западин у межах давньої платформи, б – 

піднять; 21 – льодовиковий покрив Ґренландії 

 

3.3. Північноамериканська докембрійська платформа  

 

3.3.1. Докембрійські провінції та пояси 

Більшу частину платформи займає Канадський (Канадсько-Ґренландський) щит, який включає 

також острів Баффінова Земля та більшу частину острова Ґренландія та у складі материка Лаврентія 

тривалий час об’єднувався з Балтійським щитом, або Балтикою (рис. 3.2). Основна частина 

платформи (за виключенням Гренвільського пояса) консолідувалась у результаті гудзонського 

тектоно-магматичного циклу (близько 1700 Ma). У складі щита виділяється ряд геоблоків – 

Центральноканадський, С’юперіор, Лабрадор, Баффіна, а також Пенокійська погранична система і 



 

 

Гренвільська складчасто-насувна система (Геолого…, 2000). Однак історично на Канадському щиті 

виділяють провінції (мегаблоки), назви яких міцно увійшли в геологічну літературу (Докембрий…, 

1976; Тугаринов, Войткевич, 1970; Леонов, 1980; Горная…, 1989). 

 

 
 

Рис. 3.2. Докембрійські елементи Лаврентії (Hoffman, 1988)  
BN – масив (inlier) Блек Хіллс; BL - пояс Белчер; CN – пояс Чейенн; CS – пояс Кейп-Смідт; FR – пояс Фокс Рівер; Gl – 

тектонічна зона Великих Озер; RL –магматична зона Кіллерні; KP – Підняття Капускасінг; KR – рифтова зона К’юіноу; LW 

– Лапландсько-Біломорська тектонічна зона; MK – ороген Макковик; MO – басейн Містасіні-Отіш; MRV – терейн 

Міннесота Рівер; SG- терейн Суглук; TH – пояс Томпсон; TS - Трансскандинавська (Смоланд-Вермланд); VT - тектонічна 

зона Ветренні; WR - розлом Уініск Рівер 

 

Провінція оз. Верхнього (С’юперіор або ж Ківотинська) складена вузькими палео- неоархейськими 

(3500-2600 Мa) зеленокам’яними поясами, розділений широкими смугами гранітоїдів - парагнейсів і 

гранітів («зеленокам’яне ядро» Д.Т. Вільсона). Ці структури складені гомодромною послідовністю 

магматичних порід від коматїїтів до ріолітів, а також турбідітами, граувакками, конгломератами, що 

об'єднуються у серії Ківотин та вищезалагаючу Тіміскамін. Породи метаморфізовані умовах від 

зеленосланцевої до амфіболітової фацій регіонального метаморфізму. Їх товщина - 7-11 км. Серед 

зеленокам'яних утворень - пояс Абітібі - один з найвідоміших золотоносних регіонів світу 

(Михайлов, 2002). При описі докембрійських порід цієї провінції вперше застосовано термін 

протерозой (Е. Еммонс і С. Уолкотт, 1888). Результати ізотопних датувань свідчать про кеноранську 

епоху консолідації провінції. 

Провінція оз. Невільничого (Слейв або Єлоунайф). Типова пізньоархейська гранітно-

зеленокам’яна область. Зеленокам’яні породи (2,6-2,5 Ga) накладені на більш ранній граніто-

гнейсовий фундамент (3,15 Ga). Вони утворені первинно бімодальними вулканітами, що чергуються з 

турбідітами та об'єднуються в супергрупу Єлоунайф (до 3,3 км), яка також добре відома завдяки 

своїй золотоносності. Базальні шари супергрупи вміщують гальки порід граніто-гнейсового ложа. 

Простягання структур субмеридіональне. Заключна стадія гранітизації відбулась на рубежі 2,5-2,6 Ga 

(кеноранський діастрофізм). 

Провінція Уопмей (Бер або Великого Ведмежого озера) розміщена на крайньому північному-

заході щита і складається з трьох зон. Перша утворилась у межах пасивної окраїни еократону Слейв, 

друга - відома як плутоно-магматичний комплекс Хоттах, і третя - розмішується між двома першими 

та виділяється як вулкано-плутонічний пояс Великого Ведмежого озера. Зони складені 



 

 

метаморфізованими і дислокованими карбонатно-теригенними товщами нижнього протерозою, 

вулканогенно-осадовими асоціаціями, що завершують нижній протерозой (1750-1870 Ma). Основний 

стратиграфічний підрозділ - серія Ехо-Бей. Вважається, що вулкано-плутонічний пояс Великого 

Ведмежого озера утворився в результаті гудзонського тектоно-магматичного циклу. 

В структурі провінції Черчіл на північному заході виділяються архейські кратони Рей і Хірн, які на 

південному сході межують з палеопротерозойським (2,0-1,8 Ga) Трансгудзонським поясом (рис. 3.2). 

Кратони складаються з архейських блоків, що вміщують релікти зеленокам’яних порід. Від еократона 

С’юперіор провінція відділена насувом Томпсон, де також розміщується величезний батоліт Уотмен 

(1865 Ma), а від провінції Слейв - вулкано-плутонічним поясом та мілоніт-гранулітовою зоною. 

Продовження провінції виявлено на Землі Баффіна – рінкіди, та центральній Ґренландії - 

нагсуктокіди. У структурі провінції виділяються граніто-гнейсові куполи (серія Тайзин), між якими 

розміщуються метаосадові породи (серія Атабаска). На півночі виділяють зону Кейп-Смідт, що 

складена ранньопротерозойськими коматіїтами, толеїтовими базальтами, мафіт-ультрамафітами 

(1,9 Ga). На сході виділяється зона Белчер, яка побудована 10 км товщею уламкових, карбонатних та 

флішевих порід, дислокованих у гудзонську епоху, з широким розвитком насувних структур. 

Характерна уранова мінералізація. 

Провінція (кратон) Вайомінґ розміщена на заході США (Вайомінґ, Монтана), де докембрійський 

фундамент перекривається осадовим чохлом. Вона є південним продовженням кратонів Рей і Хірн.  

Складена грейсами і мігматитами віком 3,2-3,8 Ga. Серед граніто-гнейсів виділяються зеленокам’яні 

породи комплексу Стілвотер (2,6-2,7 Ga), що вміщують залізисті кварцити (Condie, 1981).  

Провінція Нейн займає північну частину Атлантичного узбережжя півострова Лабрадор і 

відрізняється розвитком архейських граніто-гнейсів (3700-2850 Ma) і обширних масивів 

мезопротерозойських (1350-1400 Ma) анортозитів. Серед архейських утворень виділяються дві серії - 

Уйвак (півострів Лабрадор) та Іссуа (Ґренландія). Остання розглядається як одна з найбільш давніх 

зеленокам’яних утворень світу (3,7-3,8 Ga). 

Лабрадорська провінція відділяє провінцію С’юперіор від провінції Нейн. За складом та 

походженням порід виділяються три зони: західна - шельфова з трахіандезитами і залізистими 

кварцитами; центральна – глибоководна з метапелітами і метаефузивами, що метаморфізовані у 

амфіболітовій фації; східна – з метаморфітами амфіболітової фації, гнейсами, мармурами, 

кварцитами, амфіболітами, які прорвані батолітами. Серед батолітів - Транслабродорський (1788-

1687 Ma). Структура провінції сформувалась в гудзонську тектоно-магматичну епоху (1,8-1,75 Ga) 

ймовірно в результаті колізії еократонів С’юперіор і Нейн. 

Пенокійська провінція розташована в районі Великих Озер і облямовує С’юперіор з півдня. 

Простежується також під осадовим чохлом Великих рівнин, Скелястих горах, Гренвільському поясі 

та південно-західній Ґренландії (кетліди). Основний стратиграфічний підрозділ - супергрупа Гурон, 

виділена на узбережжі однойменного озера. Це первинно флювіальні і мілководно-морські 

утворення, розділені перервами. У нижній частині виділяються тіліти, що залягають на 

зіштрихованому архейському ложе. Вище виділяються бімодальні вулканіти. В районі оз. Верхнього 

поширені залізисті кварцити промислового значення, ураноносні конгломерати, кремені із рештками 

водоростей (горизонт Ганфлінт). Товщина супергрупи – 5 км. Південніше метаморфізм зростає до 

амфіболітової фації, з’являються турбідіти (до 10-15 км). Товщі складчасті і ускладнені насувами 

північної вергентності в результаті пенокійського тектоно-магматичного циклу (1875-1825 Ma). У 

межах провінції, на північному узбережжі оз. Гурон розміщується всесвітньо відомий лополіт 

Садбері - диференційований масив, що складається головним чином із норитів і гранітів. Канадські 

геологи трактують його як гігантську імпакт-структуру (рис. 3.3). У Ґренландії виділяється плутони 

гранітів-рапаківі (1786-1744 Ma). 

На південний схід від Вайомінґа у фундаменті платформи, перекритому осадовим чохлом,  

виділяються палеопротерозойські орогени Явапай і Мазатцал (див. рис. 3.2). Перший складений 

вулкано-плутонічною серією, яка асоціює з граувакково-пелітовими фаціями, і є результатом 

явапайського циклу (1,79-1,69 Ga). У складі другого орогену переважають субаеральні вулканіти і 

шельфові ареніти, що перекривають явапайські утворення. Породи метаморфізовані та дислоковані в 

результаті мазатцальського орогенезу (1,65 -1,62 Ga). Обидві структури розглядаються як терейни, 

що складені ювенільною корою, та приєднались до платформи в результаті акреції (Hoffman, 1988).  

 



 

 

 
 

Рис. 3.3. Геологічна карта і схематичний геологічний розріз метеоритної імпакт-структури 
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Гренвільський грануліто-гнейсовий пояс розглядається як тектонотип інших, відмінних від 

зеленокам’яних поясів архею і ранньопротерозойських протогеосинклінальних систем. Має розміри - 

300-600 км завширшки і 2000 км завдовжки, простежуючись від Ньюфаундленда до Мексики та 

виступаючи у ядрах піднять Озарк, Арбокл, Бенд. Основний стратиграфічний підрозділ - сепергрупа 

Гренвіл - гнейси кварцово-польовошпатові, кварцити, мармури (амфіболітова і гранулітова фації 

регіонального метаморфізму). Пояс утворений складками північно-західної вергентності. У його 

структурі виділяються: фронтальна зона (Гренвільський фронт, завширшки 100 км), Центральний 

гнейсовий пояс, Центральний гранулітовий терейн з масивом неопротерозойських анортозитів. 

Виявлено змолодження порід на південний схід. Розлом-сутура відділяє південно-східну частину – 

алохтон, від вузької смуги автохтону. Пояс розвивався у віковому інтервалі 1,7-1,0 Ma. Заключні 

деформації відбулися на рубежі 1 Ga (завершення гренвільського тектоно-магматичного циклу). У 

східній Ґренландії виділяються аналоги Гренвільського поясу - каролініди.  

 

3.3.2. Будова платформного чохла 

Найдавніші осадові породи чохла відносяться до протерозою і виповнюють декілька систем 

вузьких западин і грабенів. На північному заході Канадського щита у межах пасивної окраїни 

утворились западини Копермайн-Рівер, Телон, Атабаска, а в Ґренландії – западина Туле. Поширені 

строкатоколірні карбонатно-теригенні відклади рифею, товщиною декілька тисяч метрів. У межах 

Мідконтиненту виявлено дві гілки рифейських грабенів - південно-західну та південно-східну. 

Рифтогенез супроводжувався інтенсивним магматизмом (1140-1120 Ma), зменшенням товщини 

континентальної кори (до 25-30 км у порівнянні з 55 км на периферії). Сумарні товщина лав 

(переважають базальти) - 12 км, а за сейсмічними даними, навіть 36 км. Виділяється також 

Дулутський плутон габро-анортозитів (північний Берег оз. Верхнього). 

Релікти авлакогенного комплексу відомі також у Скелястих горах, Лабрадорі, півдні Ґренландії. 

Зокрема, в Ґренландії рифтогенез супроводжувався формуванням кільцевих інтрузій лужних порід - 

Івігтутський шток ультралужних гранітів з криолітом та Ілімаусацький плутон (1,33-1,15 Ga). 

Авлакогенний етап у межах Мідконтиненту продовжувався і протягом раннього та середнього 

кембрію в субширотній (Південнооклаґомська) та субмеридіональній (Рілфут) системах. Перша 

закінчила свій розвиток у середині кембрію гранітним магматизмом і інверсією з утворенням 

підняття Уошито. На місці другої - сформувались западини Іллінойс і Мічіган. 
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Власне платформний чохол формується починаючи з пізнього кембрію. Він утворює три основних 

генерації палеоструктур. 

Перша генерація утворилась, починаючи з пізнього кембрію і закінчуючи раннім карбоном. 

Розподіл фацій у цей період контролювався розміщенням западин та піднять. Виникло 

Трансконтинентальне склепіння, на схід від якого (Мідконтинент) розміщувались западини Канзас, 

Мічіган, Іллінойс. Останні відділялись від Приапалацької зони перикратонних опускань підняттям 

Цінцінаті. На захід від підняття формувались Віллістонська западина, Західноканадський басейн, на 

півночі розташовувалась западина Гудзонової затоки (ордовик-девон). 

Кембрій (300-400 м) поширений на заході і півдні платформи. Розріз починається з середнього 

кембрію, що складений переважно пісковиками. У складі верхнього кембрію переважають вапняки і 

доломіти. Ордовик і силур, крім західних і південних районів, поширені також на півночі платформи 

в Гудзоновій западині. Ордовик (200-600 м) складений вапняками, доломітами і глинами. Для силура 

(200 м) характерний широкий розвиток рифових фацій, вторинних доломітів з кременями, та поява 

евапоритів у верхньому відділі. Девон залягає з перервою на більш давніх утвореннях. Нижній і 

середній відділи, незначної товщини, складені вапняками і чорними сланцями (сланці Марселлус, 

Барнет, Хейнсвіл), верхній - теригенними породами, в ряді районів евапоритами. Товщина девону 

500-1000 м. Нижній карбон (міссісіпська підсистема) поширений на південь і захід від Канадського 

щита. Складений вапняками з багатою фауною.  

Друга генерація западин формувалась у другій половині карбону, починаючи з пенсільванію. В 

цей період виникли басейни, заповнені паралічною формацією (800-1000 м). Серед них Мічіґан і 

Іллінойс, що разом з Передапалацьким басейном утворювали єдиний Східний Внутрішній 

кам’яновугільний басейн. 

На заході платформи відбулась структурна перебудова з формуванням западин і піднять захід- 

північно-західного простягання. У прогині Андарако сформувались 15 км товща теригенних порід. 

На заході існував також басейн Парадокс, де утворилась товща евапоритів. Південніше розміщувався 

Західнотехаський (Пермський) басейн, що розділявся на Делевер і Мідленд підняттям. Пенсільваній і 

нижня перм складені тут шельфовими вапняками а також бітумінозними сланцями, алевролітами. На 

межі шельфу і глибоководних западин виникали пермські рифи. У пізній пермі відкладались 

червоноколірні породи та евапорити. Північніше у пізньому палеозої розміщувались западини 

Віллістон, Західноканзаська, Піс-Рівер. Товщина пермських відкладів коливається від 500 до 3000 м. 

Пізня (мезокайнозойська) генерація структур платформного чохла розміщена виключно на 

західних окраїнах платформи (Східні Скелясті гори, Великі Рівнини). У тріасі і юрі занурення 

охоплювали западини Віллістон, Піс-Рівер, прогини Скелястих гір – Альберта, Паудер-Рівер, Денвер. 

Найбільший ранньокрейдовий басейн з’єднував Мексиканську затоку з Арктичним океаном. У складі 

тріасу (до 2  і більше км) переважають континентальні червоноколірні пісковики з рештками рослин. 

Рідше трапляються морські глини і вапняки. Для юри (до 1000 м і більше) так само характерна зміна 

в розрізі континентальних пісковиків морськими глинами, вапняками, подекуди гіпсами. У складі 

крейди різко переважають піщано-глинисті відклади з прошарками конгломератів і вугілля. Їх 

товщина становить 1500-1800 м, але у моласових передових прогинах Кордільєр вона збільшується 

до декількох кілометрів. 

Після ларамійської фази в Кордільєрах на заході платформи встановлюється континентальний 

режим. Осадовий чохол, що формувався тут у кайнозої, складений виключно континентальними 

відкладами часто з суттєвим вмістом пірокластичного матеріалу. Характерною особливістю 

палеогену є наявність пластів бурого вугілля і горючих сланців. 

 

3.4. Складчасті структури 

 

3.4.1. Палеозойські складчасті системи (Атлантиди) 

Складчасті структури Північної Америки виникли в результаті каледонської і герцинської епох 

орогенезу на місці давніх океанів Япетус і Реїкум (Західний Палеотетіс). Вони є продовженням 

західноєвропейських каледонід і герцинід та до утворення Атлантичного океану складали з ними 

єдине ціле. В сучасній Північній Америці до них належать складчасті системи Ґренландських 

каледонід, Іннуїтська, Апалацька та її продовження на південь (Уошито, Маратон), а також 

епігерцинська платформа Галф-Кост. 

Стратиграфія. Неопротерозой описаний в різних частинах Апалач та Ньюфаундленді. 

Складений конгломератами, пісковиками, сланцями з прошарками лав та пірокластичних порід. У 



 

 

Східному Ньюфаундленді (півострів Авалон) неопретерозой відомий під назвою авалоній. Його 

товщина перевищує 2,5 км.  

Теригенні рифейські (група Елеонор-бей, або ґренландій) і перважно карбонатні вендські 

(формація Моркеб’єрг) відклади відомі в Ґренландських каледонідах, де їх товщина сягає 12 км.  

Кембрій у нижній частині складений сланцями, пісковиками, доломітами, з прошарками пілоу-лав. 

У верхній частині переважають вапняки і сланці. Товщина кембрію в Апалачах перевищує 1200 м.  

Ордовик в Апалачах складений темнозабарвленими аргілітами, інколи граптолітовими сланцями і 

кварцовими пісковиками. Серед них трапляються прошарки вапняків, вапнякових конгломератів, 

вулканічних порід. Товщина ордовику 800-900 м.  

В Ґренландських каледонідах у складі кембрію і ордовику переважають карбонатні породи.  Їх 

товщина – 3 км.  

Силур незгідно залягає на ордовику. Поширений в Ньюфаундленді, Новій Шотландії і Новій 

Англії.  Це переважно теригенні та вулканогенні породи товщиною декілька тисяч метрів. Силур 

відомий також в Ґренландських каледонідах, де, як і кембрій та ордовик, складений вапняками. 

У складі нижнього девону Апалач переважають вапняки і сланці (600-2200 м); середній і верхній 

девон складений пісковиками, конгломератами, сланцями, а також вулканічними товщами (2100-

2300 м). Мілководні теригенно-карбонатні породи, глибоководні глинисто-кременисті, що ділянками 

перемежовуються з вулканітами кембрію-нижнього девону, поширені також в Іннуїтській 

складчастій системі. Тут вони перекриваються моласою середнього-верхнього девону. 

В Північних Апалачах та Ньюфаундленді карбон складений теригенно-глинистими породами 

(переважають сланці, пісковики, конгломерати), при цьому товщина міссіпію досягає 3000 м, а 

пенсільванію - 3600 м. У Південних Апалачах у складі міссісіпію переважають вапняки (більше 

1000 м). Пенсільваній складений паралічною вугленосною формацією (Алеганське плато, Провінція 

Хребтів і Долин) товщиною 3000 м. В горах Уошито до карбону віднесена товща флішоїдних порід, 

сумарна товщиною до 10 км. В Ґренландських каледонідах карбон виявлений на північному сході 

острова, де виявлені континентальні відклади, що заміщуються морськими. 

Пермські відклади Апалач складені червоноколірними породами, місцями соленосними. 

Червоноколірні породи тріасу виповнюють грабени, присутні потоки базальтів. Сумарна товщина 

пермі і тріасу в Апалачах - до 750 м. Для пермі западини Свердруп також є типовим розвиток 

евапоритів, з якими пов’язані прояви солянокупольної тектоніки. В Ґренландських каледонідах 

наявні близькі фації, товщиною 300 м.  

Мезозойські відклади поширені в западині Свердруп, що накладена на герцинську складчасту 

основу Іннуїтської системи, а також в межах молодої платформи Галф-Кост, що включає узбережжя 

Мексиканської затоки (з півостровами Юкатан і Флоріда) і частково Атлантичного океану. Поширені 

відклади мезозою і в Ґренландії. В нижній частині розрізу Примексиканської рівнини роміщуються 

червоноколірні глинисті і вапняковисті породи юри, що вище змінюються ангідритами і соленосними 

відкладами. Найбільш поширені у складі крейди карбонатні породи (крейда, мергелі, вапняки), в 

тому числі рифогенні вапняки. Палеоген складений карбонатно-теригенними породами морських та 

дельтових фацій, неоген і четвертинна система – теригенними алювіальними і дельтовими 

утвореннями. Серед останніх важливу роль відіграють дельтові відклади рік Міссісіпі, Ріо-Гранде та 

ін. Товщина мезокайнозою зростає з віддаленням від берегів затоки, досягаючи в її центральній 

часині 16 км. В западині Свердруп мезозой складений теригенними відкладами, з проявленим у 

ранній крейді траповим магматизмом.  

Мезозой також поширений в шельфовій зоні на схід від Ґренландських каледонід в западині 

Скандик (Ґренландське та Норвезьке моря). Тут вивчені теригенні морські та континентальні 

(червоноколірні) породи тріасу (2500 м), юри (700 м) і морські теригенні відклади крейди (1500 м). 

Розріз платформного чохла в цьому районі завершується плато-базальтами, що пермежовуються з 

морськими і континентальними породами кінця крейди початку палеогену сумарною товщиною 7,5 

км. 

Інтрузивний магматизм. В Аплалачах відомі інтрузії габро і анортозитів неопротерозойської 

генерації. Інтрузивний магматизм палеозою ув’язується з епохами складчастості. Так, таконською 

(ранньокаледонською) фазою викликано формування поясу гіпербазитів. Акадська фаза призвела до 

формування інтрузій кислого складу Нью-Гемпширського комплексу. У девоні продовжилась 

інтрузивна діяльність, яка тісно пов’язана з вулканічною активністю та тривала протягом карбону, 

пермі і тріасу. У цей період виникли батоліти, штоки, дайки гранітів та сієнітів. Ранньопалеозойські 

інтрузії габро і гранітів виявлені також у межах внутрішньої зони Іннуїтської системи. Багатофазні 



 

 

гранітні плутони пізнькаледонського періоду розвитку поширені також у Ґренладських каледонідах. 

Лужні породи гір Уайт-Маунтінс на півночі Нової Англії мають ранньомезозойський вік. 

Тектоніка. Складчасті структури Ґренландських каледонід сформувались на рубежі силуру і 

раннього девону. Вони ускладнені насувами західної вергентності з амплітудими декілька десятків 

кілометрів. Середньо-верхньодевонські відклади заповнюють моласові прогини.  

Іннуїтська складчаста система утворилась внаслідок елсмірської (ранньогерцинської) 

складчастості у пізньому девоні. Вона розміщена в межах північної частини Канадського арктичного 

архіпелагу, а також продовжується на півночі Ґренландії та Аляски. В її структурі виділяються 

зовнішня (Складчастий пояс Паррі) і внутрішня  зони, що відрізняються товщиною і фаціальним 

складом дислокованих порід. Характерні насуви південної вергентності. Структура складчастої 

системи ускладнена розташованим на півдні підняттям Бутія та накладеною западиною Свердруп 

(12 км осадових порід) з солянокупольною тектонікою (Леонов, 201). 

Північні Апалачі утворились в результаті трьох фаз складчастості каледонського орогенезу – 

таконської (пізній ордовик), ерійської (межа силуру і девону), і заключної акадської (рубіж раннього і 

середнього девону). Каледоніди Північних Апалач – по лінії (насуву) Логана насунуті на Канадський 

щит, передовий прогин тут відсутній. Ороген складений антикліноріями і синкліноріями, ускладених 

насувами. Серед тектонічних елементів виділяється Таконський аллохтон, антиклінорій Зелених гір, 

що супроводжується поясом гіпербазитів, з ядром, складеним докембрієм, та Акадською зоною. 

Поширені прогини, що заповнені верхньопалеозойською моласою, а також тріасові грабени з 

червоноколірними континентальними відкладами та покровами базальтів. На Ньюфаундленді 

основною структурою є антиклінорій Лонг-Рейнут, за своєю будовою схожий на антиклінорій 

Зелених гір. 

Південні Апалачі – типові герциніди, що супроводжуються Передапалацьким прогином 

(Аллеганське плато), виповненим паралічним пенсільванієм та більш давніми породами загальною 

товщиною до 7 км. Далі на схід від прогину виділяються вузькі блоки, що обмежені  насувами 

західної вергентності (Алеганським, Блю-Рідж та іншими). Серед них Зовнішня зона (Кряжів і 

Долин) і Кемберлендський покрив – 9-10 км морського нижнього-середнього палеозою; Голубий 

хребет, що складений найбільш давніми осадово-вулканогенними утвореннями протерозою-кембрію; 

Підмонт – каледонський блок, побудований ордовицько-силурійськими осадово-вулканогенними 

породами (релікт Япетусу). Аллеганське плато та Зону Кряжів і Долин часто називають «Осадовими 

Апалачами», Голубий хребет і Підмонт – «Кристалічними Апалачами». Завершальна складчастість у 

Південних Апалачах – аллеганська (рання перм), Вона супроводжувалась гіпербазитовим і гранітним 

магматизмом. 

 

3.4.2. Молода платформа Галф-Кост і Мексиканська западина  

На півдні континенту покровно-складчаста структури Апалач занурюються, перекриваючись 

осадовим чохлом, і  внаслідок цього утворюючи молоду епігерцинську платформу Галф-Кост (gulf-

coast - узбережжя затоки). Фундамент цієї платформи ймовірно гетерогенний Його герцинська 

частина виходить на поверхню в межах піднять Уошито і Маратон, продовжуючись далі в Мексиці 

(Кінг, 1972, с.166). В центральній частині платформи розміщена Мексиканська западина з океанічним 

типом земної кори, що виникла в юрі у процесі деструкції молодої платформи та відторгнення 

півострова Юкатан від Північної Америки. На початковому етапі розвитку западини з’явився 

юрський замкнутий басейн з евапоритовою седиментацією. Осадове виповнення, що сформувалось 

пізніше – повний розріз крейди і кайнозою товщиною до 16 км Це мезозойські карбонати, 

карбонатно-теригенні палеогенові та теригенні неоген-четвертинні породи (дельти і палеодельти pік 

Міссісіпі, Ріо-Гранде та ін.). Особливе положення в структурі осадового чохла займає смуга 

крейдового бар’єрного рифу, що простежується вздовж узбережжя Мексиканської затоки аж до Нью-

Йорка. Структура западини ускладнена інтенсивною солянокупольною тектонікою (рис. 3.4). 

 



 

 

 
Рис. 3.4. Схематичний геологічний розріз Мексиканської затоки (за Levin, 2013) 
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3.4.3. Складчастий пояс Північноамериканських Кордільєр  

Основні структурні елементи. Виділяються Аляскинський, Канадський, Невадський (або 

Кордільєри США) та Мексиканський сегменти. Чітко проявлена поздовжні (субмеридіональні) зони: 

Зовнішня (Скелястих гір), що утворилась на енсіалічному фундаменті; і Внутрішня 

(Притихоокеанська), що сформувалась на енсіматичному (океанічному) субстраті. Загальними для 

Північноамериканських Кордильєр є також Внутрішня зона передових прогинів, закладених у крейді, 

ланцюг батолітів внутрішної зони і ланцюг молодих вулканів, що простежується від Аляски до 

Мексики.  

Стратиграфія. Ранньодокембрійські кристалічні породи складають серединний масив Колорадо, 

що в рельєфі виділяється як відоме плато Колорадо з його глибокими каньйонами. В основі розрізу 

тут розміщуються гнейси, сланці, граніти раннього докембрію, які незгідно перекриваються 

пологодеформованими червоноколірними пісковиками, сланцями і вапняками неопротерозою 

(альгонку) та палеозою. Грануліти і амфіболіти складають також комплекс Монаші (2,1-1,8 Ga) 

терейну Омінека Канадських Кордільєр.  

Мезо- неопротерозой бере участь в будові сходу центральної частин Скелястих гір. Тут у 

Канадському сегменті виділяються надсерія Белт (850-1500 Ga) і серія Уіндермир (600-850 Ga). Серія 

Белт складена карбонатними, теригенними і глинистими породами загальною товщиною 5-6 км. Далі 

на захід в зоні Омінека товщина надсерії збільшується до 15 км, а в її складі переважають теригенні 

породи з горизонтом вулканічних порід у верхній частині. 

Серія Уіндермир незгідно і з розмивом залягає на серії Белт. В її складі переважають 

грубоуламкові породи – пісковики, конгломерати, діаміктити з брилами докембрійських порід (в 

тому числі і надсерії Белт) ймовірно льодовиково-морського походження. Товщина цієї серії 6-7 км. 

Стратиграфічні аналоги описаних підрозділів відомі також в Аляскинському сегменті і в Неваді. 

Дислоковані та метаморфізовані утворення ймовірних аналогів  надсерії Белт складають фундамент 

Юконського серединного масиву Аляски. 

Палеозой відомий на Алясці та архіпелазі Олександра (Інсулярна зона), а також в Канадському та 

Невадському сегментах Кордільєр. До кембрію відноситься верхи серії Уіндермир (перешарування 

пісковиків, сланців і вапняків; 500-600 м), де знайдені археоціати і трилобіти нижнього кембрію. 

Середній кембрій Канадського сегменту складений чорними глинистими сланцями з багатою 

фауною. На схід вони заміщуються карбонатними породами. Кембрійські відклади не завжди чітко 

відділяються від нижньоордовицьких особливо в теригенно-глинистих розрізах. Так, вдовж р. Юкон 
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на Алясці розміщуються кварцито-сланцеві породи, товщиною декілька кілометрів, які віднесені до 

кембрію-нижнього ордовику.  

Відклади  верхньої частини ордовика, а також силуру та девону відомі в зоні Юріка (Невадський 

сегмент Кордільєр). Тут переважають вапняки і доломіти, що залягають на кварцитах. У складі 

палеозою Інсулярної зони Канадського сегмента виділяються дві товщі. Нижня, ордовицько-

силурійська - теригенна, переважно грауваккова, у верхній частині карбонатна (до 3000 м). Верхня 

товща, девонсько-пермська, так само у нижній частині грубоуламкова, у верхній - перважно 

карбонатна (більше 3000 м).   

У межах серединного масиву Колорадо до кембрію віднесені зеленувато-сірі і сірі пісковики, 

сланці і вапняки (300-1125 м). З великою стратиграфічною перервою вони перекриваються 

незначними за товщиною (до 200-500 м) вапняками девону і нижнього карбону (міссісіпію). Вище 

залягають червоноколірні пісковики, сланці та вапняки пермі і тріасу (більше 2000 м) з 

конгломератами у покрівлі тріасу (Ирдли, 1954; Леонов, 1985). 

Мезозойські відклади надзвичайно поширені в Кордільєрах. Протягом тріасу та юри в межах 

західної енсіматичної зони поясу формувалась товща вулканогенних, теригенних та глинистих порід 

(6-8 км і більше). На Алясці тріас складений кременистими сланцями, вапняками, глинистими 

породами, лавами та туфами. У складі юри переважають грубоуламкові породи, пісковики, аркози, 

конгломерати з прошарками глинистих і вулканогенних порід. На межі юри і крейди в результаті 

невадської фази складчастості ці товщі були інтенсивно дислоковані та прорвані гранітними 

батолітами.  

Серед відкладів крейди переважають глинисто-теригенні породи морського та континентального 

походження. Їх товщина у західних районах досягає 6000 м. В східних енсіалічних зонах Кордільєр 

товщина крейдових відкладів дещо зменшується, з’являються прошарки карбонатних торід. Так, у 

межах Колорадського серединного масиву на грубоуламкових породах тріасу залягають юрські 

піщано-глинисті з карбонатними прошарками відклади (більше 2000 м) та переважно глинисті (з 

прошарками гіпсів у нижній частині) товщі крейди (більше 3000 м).  

У США, західніше хребта Сьєрра-Невада розташований глибокий прогин Великої Долини. Він 

виповнений францісканським комплексом - 15 км товщею турбідітів юри-міоцену. А у північно-

східних районах Мексиканського сегменту юра та крейда складені глинистими сланцями і вапняками. 

На рубежі крейди і палеогену відбулася ларамійська складчастість, яка завершила формування 

складчастих мезозойських структур Кордільєр. 

В кайнозої ареною інтенсивної седиментації була крайня західна зона, що тягнулась вздовж 

сучасного тихоокеанського узбережжя від Аляски до Мексики. Тут утворились вузькі глибокі 

морські прогини, що заповнювались теригенним матеріалом. В Кордільєрах США кайнозой детально 

вивчений в Орегоні і Вашингтоні, де виділяються ефузиви і пісковики еоцену, пісковики і сланці 

олігоцену, глинисті сланці з покровами базальтів міоцену. З кутовою незгідністю вони 

перекриваються пісковиками пліоцену, на яких розміщується льодовикові відклади плейстоцену. 

Товщина кайнозою місцями перевищує 4500 м (Ирдли, 1954).  

Міоценові платобазальти і туфи групи Колумбія-Рівер складають Колумбійське плато. Їх товщина 

тут досягає 1600 м. Західніше, в Каскадних горах переважають андезитові лави і прокласти. 

Відклади кайнозою на Алясці складені як континентальними, так і морськими породами. Їх 

товщина тут - до 1600 м. Кайнозойські вулканічними утворення андезитового складу поширені 

вздовж південного узбережжя Аляски і на Алеутських островах.  

В Каліфорнії прогин (т.з. Каліфорнійська геосинкліналь) заповнений алевролітами і пісковиками, 

сланцями (включаючи діатомітові сланці) палеоцену, еоцену і нижнього міоцену, які залягають на 

поліфаціальних крейдових відкладах. Верхній міоцен складений агломератами, туфами і лавами 

верхнього міоцену.   

У східних районах серед піщано-глинистих відкладів кайнозою з’являються вапняки. Так, у межах 

Колорадського серединного масиву поширені вапняки палеогену товщиною 1500 м.  

Магматизм. Пояс батолітів, що включає батоліт Берегових хребтів, Айдахо, Кламат, Сьєрра-

Невада, Каліфорнійський та багато інших менших за розмірами, простягається від Аляски до 

Мексики. В його структурі переважають багатофазні інтрузивні масиви, що формувались у своїй 

більшості протягом юри та ранньої крейди. Петрографічний склад порід, що складають батоліти, 

змінюється від діоритів до гранітів. З батолітами подекуди асоціюють плутони мафічних порід. У 

Кордільєрах також значно поширені і молоді ларамійські гранітні інтрузії, серед яких особливо часті 

гіпабіссальні форми. На плато Колорадо в горах Генрі Г. Гілбертом (1877 р) вперше описані лаколіти 



 

 

(типоморфна форма), що складені діоритовими порфіритами і монцонітовими порфірами, та 

проривають юрські і крейдові товщі. 

Ультраосновні породи складають офіолітові комплекси. Неопротерозойські палеозойські та 

мезозойські офіоліти виявлені на Алясці. Один з найбільш відомих у Північноамериканських 

Кордільєрах – тріасово-юрський офіолітовий меланж Кач-Крік,  вивчений у межах терейну Стікінія 

Канадського сегменту. 

Тектоніка. Аляскинський сегмент складається з трьох частин. На півночі розташовані гори 

Річардсона та хребет Брукса, що накладені на західне продовження Іннуїтської системи (склепіння 

Барроу з прогином Колвіл). Протерозойсько-девонські відклади утворюють складки північної 

вергентності, серед яких розміщуються офіоліти. 

Мегазона Центральної Аляски складена неопротерозойеькими породами, пронизаними 

неопротерозойськими гранітними інтрузіями. Нижній комплекс перекритий морським ордовиком та 

юрськими офіолітами, що у свою чергу перекриваються крейдою та прориваються гранітами крейди. 

Південна частина (терейни Врангелія, Александер, Пенінсуллар) складені товщею від 

неопротерозою до нижньої крейди. Вона інтенсивно дислокована та ускладнена насувами південної 

вергентності. В цій частині розташований лінійний прогин Якатага з 9 км товщею кайнозою 

(Пущаровський, 1972). 

Канадський сегмент відділяється від платформ западиною Альберта (рис. 3.5), заповненою 4-км 

товщею, 2,5 км з якої - моласи верхньої крейди і палеогену. На півночі границя сегменту проводиться 

по трансформному розлому Алеутських островів, на півдні - по зоні субдукції плити Хуан-де-Фука. 

На заході розташована зона Скелястих гір з насувами східної вергентності (гора Крауснет - 

кембрій насунутий на крейду, що виявлено ще наприкінці XIX ст.). Виділяється Передовий хребет, де 

на поверхні розміщуються верхньодевонсько-крейдові породи, та Головний хребет, складений 

протерозоєм - середнім девоном. Серед протерозойських утворень – серія Уіндермир - тіліти, що 

чергуються з покровами базальтів. Весь комплекс Скелястих гір насунутий на полого занурений 

кристалічний фундамент.  

Далі на захід розміщується Рів Скелястих гір. Це скид, що на півночі переходить у розлом Тінтіна. 

Амплітуда розлому становить 8-10 км. Він є границею зменшення товщини земної кори від 45 до 32 

км. 

Зона Омінека, або «метаморфічне ядро Кордільєр», складається з трьох комплексів. Нижній 

комплекс (Монаші) складений гранулітами і амфіболітами (2,1-1,8 Ga); середній - 

слабометаморфізовані неопротерозойсько-ранньопалеозойські утворення, і верхній - девонсько-

тріасовий. Всі три комплекси є аллохтонами.  ̂

Міжгірна зона - терейни океанічних умов формування, серед яких Слайд-Маунтін, Квінелія, 

Стікінія з офіолітовим меланжем Кач-Крік. Зона сформувалась протягом тріасу і юри. 

Берегова зона вмішує найбільший у Кордільєрах батоліт (довжиною 1500 км), що сформувався у 

віковому інтервалі 150-90 Ma над зоною субдукції плити Фаралон. 
Острівна зона (архіпелаг Олександра, Королеви Шарлоти, Ванкувер) складена породами, 

починаючи з неопротерозою і закінчуючи мезозоєм, включаючи середньоюрські гранітами. 
Кордільєри США (Невадський сегмент). Північна границя - розлом Льюіса і Кларка, південна - 

зсув Мохаве-Сонора. Сегмент майже вдвічі ширший за рахунок втягнення в орогенез наприкінці 

крейди значної частини пасивної окраїни докембрійської платформи. Відповідно смуга передових 

прогинів зміщена тут на край Великих Рівнин. Западини Паудер-Рівер, Денвер, Рейтон, Енстансія, 

виповнені верхньокрейдово-палеоценовою моласою, загальною товщиною 2-3 км. 
Південні Скелясті гори - великі склепіння з раньодокембрійськими ядрами і палеозойсько-

ранньомезозойськими крилами. В западинах розміщені уламкові утворення пізньої-крейди-
палеоцену. Фундамент може занурюватись на глибину до 10 км. Підняття відділені від западин 
насувами. 

Південніше Скелястих гір розташоване плато Колорадо із знаменитим каньйоном. В результаті 

ларамійської фази складчастості виникли вулканічні прояви, наприклад, Снейк-Рівер із широко 

відомими гейзереми Єллоустонського національного парку. По периферії розміщені молоді лавові 

поля, а також рифт Ріо-Гранде, що характеризується підвищеними тепловим потоком та 

сейсмічністю. На великих глибинах прогнозується наявність сучасних магматичних осередків. 
 



 

 

 
 

Рис. 3.5. Найбільші геологічні пояси і терейни західної Канади 
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Область Великого басейну - чергування горстів і грабенів або область Басейнів і Хребтів. Хребти - 

це горсти з середньопалеозойськими (антлерськими) насувами східної вергентності. Грабени - 

виповнені молодими утвореннями. В цілому це область розтягнення з потоншеною (до 30 км) земною 

корою. 

Притихоокеанська зона є продовженням Канадської, з якою межує по вулканічному плато 

Колумбія (базальти міоцену). Тут продовжуються мезозойські вулканічні терейни Квінелія і Стікінія, 

що мають назви відповідно Орегон і Сьєра-Невада. На захід від Сьєри-Невади розміщений глибокий 

(до 15 км) мезокайнозойський прогин Великої Долини. 

Важливий елемент сегменту - продовження поясу батолітів (юра і крейда): Айдахо, Сьєрра-

Невада, Каліфорнії. Структура зони склалася на межі еоцену-олігоцену, але з середини олігоцену 

відбулася суттєва перебудова, пов’язана з зануренням Східнотихоокеанського спредінгового хребта, 

який перетворився на трансформний розлом -  правий зсув Сан Андреас. Амплітуда розлому - 3125 

км за останні 29 млн р. Зараз це трансформний розлом між Тихоокеанською і 

Північноамериканською плитами, нахилений у бік океану. Швидкість руху 5,6 мм на рік. В районі 

мису Мендосіно Сан-Андреас зрізається трансформним розломом Мендосіно і в океані знову 

з’являється спрединговий хребет. Ще північніше розміщується зсув Королеви Шарлотти, який далі 

переходить в Алеутську зону субдукції. 

Мексиканський сегмент. На півночі обмежений розломом Мохаве-Сонора, на півдні – розломом 

Полочик-Матагуа, геологічною границею Північної Америки (з Карібською літосферною плитою). 

Виділяються дві зони Східна (Зовнішня), Західна (Внутрішня, Притихоокеанська). Супроводжується 

передовими прогинами з палеоген-міоценовою моласою. Зі сходу смуга прогинів обмежена 
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підняттям, що співпадає з середньокрейдовим бар’єрним рифом та відділяє її від Мексиканської 

затоки, збігаючись з насувами східної вергентності. 

Зовнішня зона охоплює Східну Сьєрра-Мадре. Вона накладена на палеозойську зону Уошито-

Маратон. Палеозойські комплекси перекриваються червоноколірними тріасово-юрськими та 

карбонатами і евапоритами верхньої юри-крейди товщиною 6-9 км. Складки сундучні і коробчасті, 

порушені насувами східної вергентності. Насуви розвинулись вздовж евапоритової товщі та 

ускладнені гранітними інтрузіями. 

Внутрішня зона включає Каліфорнійський півострів і Західну Сьєрра-Мадре. які розділені 

пліоцен-четвертинним Каліфорнійським прогином. В межах півострова розміщується 

Каліфорнійський батоліт. У ларамійську епоху Західна мегазона насунута на Східну. На півдні 

Мексиканського сегмента розташований молодий Трансмексиканський вулканічний пояс з рядом 

діючих вулканів. 

 

3.4.5. Антильсько-Карібська область 

Розміщується на місці Карібської літосферної мезоплити та має розміри 1000×3000 км. Північною 

границею є глибинний розлом Полочек-Матагуа, глибоководні жолоби Кайман і Пуерто-Ріко. На 

півдні розміщується зона субдукції вздовж Малих Антил до острова ва Тринідад, на заході - зона 

правих зсувів Ока-Ель-Пілар до Панамської перемички; на південному заході - зона 

Центральноамериканського жолоба. Геоморфологічно у складі області виділяються: 1) Антильські 

острови - Великі Антили з Віргінськими островами, Малі Антили, Навітрені острови; 2) 

Центральноамериканська перемичка; 3) Карібський басейн. 

Стратиграфія. Метаморфічний палеозой з серпентинітами і метагаброїдами відомий в 

Центральній Америці. Юра поширена на Антильських островах та прилеглих ділянках акваторій. 

Вона складена у нижній частині алевролітами, у верхній – доломітами з прошарками ангідритів. 

Широкий розвиток мають метаморфічні породи нижньої і середньої юри. Крейдові відклади на 

Антильських островах складені перважно ефузивами. Лише на північ від Великих Антил 

розміщується Флорідсько-Багамська карбонатна платформа. Товщина карбонатних порід крейди тут 

перевищує 4500 м. Вона нарощується карбонатами кайнозою товщиною 2000 м. Разом з тим, нижній 

еоцен Антильських островів складений вулканітами. Верхній еоцен тут карбонатний з вулканітами, 

але у межах Малих Антил переважала глииста седиментація, а в районі Навітрених островів – 

формуються конгломерати. Схожі фаціальні зони з переважанням карбонатної седиментації у 

північних частинах області і глинистої – у південних, зберігаються і в неоген-четвертинний час. 

Четвертинні відклади Центральної Америки – це переважно вулканіти андезитового, дацитового та 

ріолітового складу.  

Тектоніка. Великі Антили (Куба, Гаїті, Пуерто-Ріко, Ямайка). Північна частина Куби і прилеглий 

шельф розміщені у межах Флорідсько-Багамської верхньомезозойсько-кайнозойської карбонатної 

платформи. З півдня на неї насунуті юрсько-крейдові покрови з офіолітами. На Ямайці поширені 

крейдові островодужні вулканіти, що перекриваються верхньоеоценово-міоценовими карбонатами. 

Виділяються пізньоміоценові насуви на ларамійські дислокації. На Гаїті розміщені підняття, 

побудовані крейдою і палеогеном та розділені кайнозойськими западинами. У центральній частині 

розміщується  утвореннями. 

В цілому для Великих Антил характерні такі спільні риси геологічної будови: 1)  поширені 

верхньоюрсько-крейдові офіоліти; 2) часті островодужні вулканіти барем-кампану; 3) трапляються 

кампанські олістостроми і гранітні інтрузії; 4) наявні еоценові вулканіти і фіксуються пізньоеоценові 

деформації; 5) скрізь поширені  карбонати олігоцен-міоцену; 6) характерні деформації пізнього 

міоцену; 6) розвинений пізньокрейдовий метаморфізм високого тиску. 
Малі Антили – це ранньоміоценові вулканічні споруди (серед них, зокрема, трагічно відомий 

вулкан Мон-Пеле на острові Мартініка). Зверху вниз у стратиграфічному розрізі розміщуються: 
карбонати верхнього еоцену-міоцену, які перекривають дислоковані вулканіти еоцену. Під останніми 
знаходиться мезозойський метаморфізований субстрат. Товщі прорвані гранітними інтрузіями. 

Центральна Америка. В структурі цієї частини області виділяються: на півночі - древній 

(метаморфізований палеозой) блок Чортіс; на півдні - Панамська перемичка, що є пізньокрейдово-

міоценовою та пліоцен-четвертинною вулканічною дугою, яка з’єднала Північну та Південну 

Америку. 

В Карібському басейні розміщуються три западинами з океанічну корою (Юкатанська, 

Колумбійська і Венесуельська), розділені жолобами і хребтами - Кайман, Нікараґуанським та Беата. 

 



 

 

3.5. Основні етапи геологічного розвитку Північної Америки 

 

В ранньодокембрійській історії Північної Америки виділяють декілька основних тектоно-

магматичних циклів, кожен з яких завершувався відносно короткою фазою – епохою діастрофізму 

(Кінг, 1972).  

1. Кеноранський архейський тектоно-магматичний цикл (2.4 Ga). Формування гранітно-

зеленокам’яних областей і утворення архейських еократонів, фрагменти яких збереглись в провінціях 

оз. Верхнього, Слейв, Нейн і Вайомінґ. Вони утворювали еоархейський континент Пангея-0 (Хаїн, 

2001).  

2. Гудзонський палеопротерозойський тектоно-магматичний цикл (1,8-1,7 Ga). З його 

завершенням в результаті діастрофізму утворились лінійні складчасті зони провінцій Уомпей (Бер), 

Трансгудзонської, Лабрадорської, Черчіл, Пенокійської та їх продовжень в Ґренландії (рінкіди, 

нагсуктокіди, кетліди). При цьому пенокійська епоха, яка характерна для однойменної провінції, 

близька за віком до гудзонської і більшістю дослідників ототожнюється з нею. Цей етап завершився 

виникненням наприкінці палеопротерозою (1,7 Ga) суперконтиненту Пангеї-1. 

3. Гренвільський тектоно-магматичний цикл (1 Ga) призвів до формування Гренвільського поясу і 

утворення гіпотетичного суперконтиненту Родінії (рис. 3.6). Він в основних рисах завершив 

протогеосинклінальний розвиток Північноамериканської платформи і формування її 

ранньодокембрійського фундаменту. Подальша геологічна історія материка пов’язана в основному з 

активним розвитком його окраїн. 

4. В неопреторозої внаслідок рифтогенезу виникли океани Протояпетус і Посейдон, які в 

результаті авалонського (байкальського) діастрофізму (750-720 Ma) закрилися, створивши материк 

Лаврентія. 

5. В ранньому палеозої утворюються океани Палеопасифік і Япетус. Останній продовжувався на 

півночі сучасної Європи. В результаті основних фаз каледонського орогенезу – таконської (рубіж 

ордовик-силур) і акадської (ранній- середній девон), що виділяються для Північної Америки, на місці 

Япетусу виникли каледоніди і новий континент Єврамерика, південніше якого з’явився океан – 

Реїкум (Західний Палеотетіс).  

6. Після закриття океану Реїкум внаслідок фаз герцинського орогенезу: елсмірської (рубіж 

раннього-середнього девону), антлерської (рубіж девон-карбон), алеганської або апалацької (рубіж 

карбон-перм), що виділяються у Північній Америці, на півночі утворились Іннуїтська складчаста 

система, а на сході – герциніди Південних Апалач, Уошито і Маратон. В результаті об’єднання з 

іншими континентальними масивами наприкінці палеозою виник суперконтинент Пангея. 

7. Вже наприкінці тріасу – на початку юри почався розпад Пангеї, що супроводжувався  

зародженням Атлантичного океану, якй розділив цей континент на Лавразію і Гондвану. Водночас 

виникли також Канадська улоговина і Мексиканська западина. 

На заході континенту в мезозої відбувалась субдукція гіпотетичних плит Фаралон і Кула, що 

обумовила формування поясу Північноамериканських Кордільєр в результаті фаз тихоокеанського 

орогенезу: невадської (межа юри-крейди); сев’єрської (рубіж ранньої і пізньої крейди) та основної - 

ларамійської (рубіж крейди і палеогену), яка поширилась і на Скелясті гори. В середині крейди 

остаточно сформувався гігантський пояс батолітів, почала активно розвиватись Антило-Карібська 

область. На межі крейди і палеогену відділилась Ґренландія, в пліоцені виникла Берінгова протока. 

На мезозойсько-кайнозойський рубіж приходиться утворення гігантської астроблеми – кратеру 

Чіксулуб (півострів Юкотан і прилегла акваторія). 

8. В альпійський етап, починаючи з олігоцену, активна південно-західна окраїна континенту 

перетворилась в трансформну зону з розломом Сан-Андреас. Північна Америка з’єдналась з 

Південною Панамською перемичкою. На півночі продовжувалась субдукція з формуванням 

Алеутської вулканічної дуги та гігантського базальтового плато Колумбія. Процеси субдукції 

Тихоокеанської макроплити, а також мезоплит Кокос і Хуан-де-Фука продовжуються і зараз, що 

обумовлює активний вулканізм та сейсмічні процеси в Кордільєрах. Приблизно 50 тис. років тому в 

результаті падіння крупного метеорита, складеного нікелистим залізом, утворився відомий 

Арізонський кратер. 

 



 

 

 
 

Рис. 3.6. Схематична геологічна історія Канади і цикли Вільсона 
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3.6. Розміщення корисних копалин 

 

Рудні родовища. Канадський щит. Залізорудні родовища розташовані в районі оз. Верхнього та 

утворені залізистими кварцитами супергрупи Гурон. Золоторудні родовища приурочені до 

зеленокам’яних структур та золотокварцових високотемпературних гідротермальних жил, генетично 

споріднених з молодими (алгоманськими) гранітами (Єллоунайф, Керкленд-Лейк та ін). За вмістом 

золота Канадський щит поступається тільки Африканській платформі. Рідкіснометальні родовища 

пов’язані з  пегматитовими тілами серед гранітів англоманського та іншого віку (Блек-Хіл та ін.). 

Поширена літієва, берилієва і тантало-колумбітовая мінералізація. Мідно-нікелеві (з платиною та 

паладієм) родовища району Садбері забезпечують левову частку світового видобутку нікелю, 

платини, паладію. Колчеданні поліметалічні (Суліван) та мідно-цинкові родовища (Флін-Флон, 

Норанда, Шерріт-Гордон та інші) залягають серед метаморфізованих вулканогенно-осадових порід 

докембрію. Крупні докембрійські родовища урану п’ятиелементної формації (кобальт-нікель-вісмут-

срібло-уран) розташовані в районі Великого Ведмежого озера, а ряд родовищ урановосмолкової 

мінералізації - в районі оз. Атабаска. Золото-ураноносні докембрійські кварцити і конгломерати 

району Блайнд-Рівер північніше оз. Гурон вміщують величезні запаси урану. Родовища ільменіту і 

титаномагнетиту розміщені серед докембрійських анортозитових масивів (Сент-Урбен, Алард-Лейк). 

Стратиформні родовища поліметалів відкриті в палеозойських породах (штати Міссурі, Оклахома, 

Канзас). В осадовому чохлі серед теригенних порід тріасу і юри (штати Юта і Колорадо) 

розміщуються значні родовища ураново-ванадієвих руд. 

Аппалачі. Найбільш важливе значення мають родовища, що асоціюють з базитами і гіпербазитами. 

Це родовища азбесту світового значення (Тетфорд-Майн, Квебек), а також скарнове мідно-
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молібденове (Мурдофіл). Велика кількість рудопроявів і родовищ золота міді, свинцю, цинку, 

молібдену, вольфраму, вісмуту розміщуються в асоціації з гранітними інтрузіями. 

Кордільєри. Зруденіння пов’язане перш за все з поясом батолітів, розміщуючись по периферії 

виходів гранітів. Переважають жильний, штокверковий та метасоматичний типи. Найбільш важливе 

промислове значення мають поліметали, золото, срібло, цинк (Брідж-Рівер, Хедлей-Майн, Коппер-

Маунтін, Фенікс, Пайн-Крік, Чіуауа, Кананеа, Лас-Торес, Дуранго та ін.). 

Горючі та інші корисні копалини. Нафта і газ. Нафтогазоносні басейни - Мексиканський, 

Пермський, Західний, Внутрішній (США), Західноканадський, Свердруп (Канада); родовища 

сланцевого газу і нафти (США), бітумінозні пісковики Атабаска (Канада). Кам'яне вугілля. 

Родовища пов’язані з паралічними товщами пенсільванію (басейни Апалацький, Пенсільванський, 

Іллінойський, Центральний, Західний). Калійні солі. Зосереджені в девонських відкладах провінції 

Соскачеван (Канада). 
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Розділ 4 

 

ГЕОЛОГІЯ АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 

 

4.1. Фізико-географічне положення 

 

Австралія (Australia, від латинського australis - південний) - материк, що розташований у 

Південній півкулі. Простягається на 3200 км з півночі на південь від мису Йорк до мису Південно-

Східний, і на 4100 км із заходу на схід від мису Стип-Пойнт мису Байрон. Із заходу і півдня 

омивається Індійським океаном та Тиморським і Арафурським морями, зі сходу і півночі - морями 

Тихого океану - Тасмановим і Кораловим. Береги помірно розчленовані; великі затоки - Карпентарія 

на півночі і Велика Австралійська на півдні; єдиний великий півострів - Кейп-Йорк.  

Австралія - найменший з материків. Площа 7682,3 тис. км
2
. Острів Мелвіл найбільший, що 

розташований біля північного узбережжя материка. Поблизу південного узбережжя розміщені 

острови Тасманія і Кенгуру. Острів Тасманія відділений від Австралії Бассовою протокою. Уздовж 

східного узбережжя Австралії на 2300 км простягається Великий Бар’єрний риф. До тихоокеанської 

окраїни Австралії відносяться Меланезія (включає острови Нову Гвінею, Нову Каледонію, 

Соломонові, Нові Гебріди) і Полінезія (найбільший наближений до Австралії острів Нова Зеландія). 

У рельєфі Австралії переважають рівнини. Близько 95 % поверхні розміщується не вище 600 м над 

рівнем моря. Головні орографічні одиниці: 1) Західноавстралійське плоскогі’я - середні висоти 400-

500 м, з піднятими краями: на сході - хребет Масґрейв і Макдоннелл, на півночі - масив Кімберлі 

(висота до 936 м), на заході - плосковершинний хребет Хамерслі висотою до 1226 м, на південному 

заході - хребет Дарлінґ висотою до 582 м; 2) Центральна низовина з переважними висотами до 100 м 

над рівнем моря. У районі озера Ейр найнижча точка Австралії – 12 м нижче рівня моря. На 

південному заході - хребет Фліндерс; 3) Великий Вододільний хребет, середньовисотний, з плоскими 

вершинами, крутим, сильно розчленованим східним схилом і порожнім, східчастим західним, що 

переходить у горбкуваті передгір’я. На півдні, в Австралійських Альпах розміщена найвища точка на 

материку – гора Косцюшко, 2228 м. На острові Нова Гвінея вершина гори Джая розміщена на висоті 

5030 м. 

Пустельний і напівпустельний клімат обумовлює розвиток відповідних ландшафтів в центральній 

частині континенту (Велика пустеля Вікторія, Велика піщана пустеля, пустеля Гіббсона) і слабкий 

розвиток поверхневого стоку. Лише 7 % площі Австралії належать басейнові Тихого океану, 33 % – 

басейнові Індійського океан, і 60% – займають області внутрішнього стоку з тимчасовими 

водотоками і солоними озерами (Ейр, Торренс, Амадіус та ін.). Найповноводніші та найрівномірніші 

за стоком ріки починаються у Великому Вододільному хребті. Найповодніша ріка Австралії – 

Муррей (Марри) з головною притокою Дарлінґ - найдовша ріка Австралії  

 

4.2. Структурно-геологічне районування 

 

Більша (західна і центральна) частина Австралії належить до Австралійської докембрійської 

платформи, що включає також північне, західне і південне підводні продовження материка, 

Арафурське море і крайній південь острова Нова Гвінея. Східна частина Австралії занята 

Східноавстралійським (Тасманським) складчастим поясом, що розвивався протягом неопротерозою і 

фанерозою. Австралійська платформа має архейсько-палеопротерозойський фундамент, складений 

глибокометаморфізованими первинно вулканічними породами ультраосновного і основного складу 

та теригенними осадами, перетвореними в гнейси і гранітоїди. Породи архею виступають на заході 

(масиви Пілбара і Калґурлі) та у центрі (масив Масґрейв). У Північній Австралії дрібніші виступи 

архею перекриті протерозойським осадовим чохлом та розділені вузькими протогеосинклінальними 

складчастими системами палеопротерозойського віку.  

Східноавстралійський (Тасманський) складчастий пояс за віком поділяється на три системи: 1) 

Аделаїда (пізньобайкальська-ранньокаледонська), що виклинюється на північ; 2) Лахланська 

(каледонська), що продовжується на південь у Тасманію. Північніше Лахландська система, 

перекриваючись осадовими породами Великого Артезіанського Басейну, переходить в Томпсонську 

систему; 3) Система Нової Англії (герцинська), відокремлена від попередньої пізньопалеозойським 

прогином Боуен-Сідней (рис. 4.1).  



 

 

Тихоокеанська окраїна Австралії є частиною Західнотихоокеанського альпійського складчастого 

поясу. У її складі за особливостями геологічної будови виділяються: внутрішня Меланезійська зона 

(давня) і зовнішня Меланезійська дуга (молода). 

 

 
Рис. 4.1. Структурні елементи, їх вік та співвідношення у межах геологічних регіонів Австралії 

(Blewett et al., 2012) 

 

4.3. Австралійська докембрійська платформа 

 

4.3.1. Границі платформи, геоблоки, щити та виступи фундаменту 

На півночі платформа включає острови Ару, шельф Тиморського і Арафурського морів, а також 

крайню південно-західну частину острова Нова Гвінея; на заході і півдні вона обмежується 

континентальним схилом, на сході – границя розміщується під западиною Великого Артезіанського 

басейну і проводиться по системі глибинних розломів (лінімент Тасмана).  

Докембрійський фундамент поділяється на три геоблоки: Захіноавстралійський, 

Північноавтралійський і Південноавстралійський (Гоулер) (Геология…, 2000). Австралійські геологи 

виділяють близькі за розмщенням кратони з такими ж назвами. Докембрійскі утворення виходять на 

поверхню у межах двох двох щитів на заході платформи (Йілгарн і Пілбара) і менших за розмірами 

виступів. Найбільші серед виступів (Масґрейв і Аранта), складених палео- мезопротерозойськими 

породами, в Австралії виділяються як окремий Центральноавстралійський ороген (рис. 4.2). У будові 

кожного з геоблоків виділяються архейські еократони, що зцементовані палео- і 

мезопротерозойськими складчастими системами. Архейсько-протерозойський фундамент 

перекривається накладеними западинами, починаючи з неоархею і палеопротерозою 

(протоплатформні утворення) і молодшими товщами платформного чохла. 

Західноавстралійський геоблок включає два блоки (щити) – Йілгарн і Пілбара. Це одні з 

найвивченніших зеленокам’яних областей світу. 



 

 

 
 

Рис. 4.2. Докембрійські геологічні елементи Автралії (Clarke, 2009) 
Абревіатури: GRV- вулканічний хребет Гоулера (Gawler Range Volcanics); GT- граніти Танамі (Granites Tanami); HC- 

комплекс Хупер (Hooper Complex); LC – комплекс Ламбу (Lamboo Complex); SI – серединний масив Селвін (Selwyn Inlier); 

TG –  група Тейблтоп (Tabletop Group) 

 

Блок Йілгарн – найбільший в Астралії за площею виходів докембрійських порід на поверхню. Він 

обмежений: на заході – розломом Дарлінг, на півдні – розломами Стерлінг і Бремер, на південному 

сході – розломом Фрейзер. У складі ранньодокембрійських утворень виділяються давні граніти і 

гнейси, що складають антиклінорії, і зеленокам’яні комплекси, які виповнюють синклінорії. Всі ці 

утворення об’єднують в «систему» Йілгарн, що найбільш вивчена в районі міста Калґурлі. Найбільш 

давні гнейси об’єднуються в гнейсовий комплекс Наррієр (Narryer Gneiss Complex). Вік цього 

комплексу давніший ніж 3,7 Ga і досягає значень 4,2 Ga (Clarke, 2009). 

Зеленокам’яні породи, що утворюють «системи» Йілгарн складають вузькі синклінорії 

субмеридіонального простягання (пояс Калґурлі). Серед зеленокам’яних товщ тут виділяються дві 

вікові генерації, що утворюють відповідно дві товщі. Рання (2958-2930 Ma) вікова генерація (серія 

Калґурлі) складена ультраосновними породами, серед яких виявлено коматіїти і основні лави. Друга 

(2713-2672 Ma) складена бімодальними вулканітами, що чергуються з метапісковиками, 

метаалевролітами, джеспілітами  граувакками. Сумарна товщина цих порід – до 2 км. Породи  

інтрудовані гранітами віком 2,65-2,48 Ga (Михайдов, 2002). За своєю будовою пояс Калґурлі 

близький до поясу Абітібі Канадського щита. 

Докембрійські породи блоку Пілбара об’єднуються в «систему» Пілбара і детально досліджені у 

межах однойменного щита. В структурі блоку виділяється декілька граніто-гнейсових куполів (3,12-

2,9 Ga), розділених структурами, що побудовані  двома різновіковими товщами зеленокам’яних порід 

(3,5-3,3 і 3,0-2,85 Ga). Нижня товща, відома як серія Уорраууна (Warrawuona Series), складена 

типовими зеленокам’яними утвореннями та інтрудована гранітоїдами віком 2,8-2,7 Ga. Верхня товща 

утворена конгломератами, сланцями, філітами, що об’єднуються в серію Москіто-Крік. Породи 

інтенсивно дислоковані з утворенням складок, осі яких мають північно-східне та східне простягання. 

Вони прорвані гранітами віком 2,67-2,15 Ga, а також пронизані золотоносними кварцовими жилами.  



 

 

Зеленокам’яні товщі перекриваються протоплатформними неоархейсько-ранньопротерозойськими 

утвореннями басейну Хамерслі або западини Наларгайн (Nullagine Basin). Прогин Наларгайн 

складений однойменною великої товщини (9-11 км) «системою» Наларгайн, найвідомішим 

стратиграфічним підрозділом якої є залізорудна товща Хамерслі. Остання досягає товщини 2000-

2500 м і характеризується наявністю (товщиною до 500-600 м) пластів залізистих кварцитів 

(джеспілітів), що чергуються з товщами сланців, інколи доломітів. У складі товщі виділяються три 

частини: нижня – базальтова, середня – джеспілітова (група Хамерслі) і верхня – червонопісковикова.  

Прогин виник в результаті рифтингу гранітно-зеленокам’яної області на рубежі 2770 Ma (Clarke, 

2009).  

Архейські блоки Йілгарн і Пілбара розділені палеопротерозойською складчастою зоною 

Капрікорн (Capricorn Orogen), яка виникла в результаті колізії еократонів Йілгарн і Пілбара на рубежі 

1840 Ma (Clarke, 2009). Тут розміщується палеопротерозойська зона Ашбертон, що складена 

конгломератами, пісковиками і базальтами (10-14 км), вік яких 2,25-2,02 Ga. Ця товща первинно 

осадових і первинно вулканічних порід дислокована і прорвана гранітами, вік яких 1,84-1,8 Ga.  

На півдні щита Йілгарн розміщується мезопротерозойстький ороген Олбані-Фрезер. Він 

складений тектонічно переробленими породами крайової частини кратону, що прорвані інтрузіями 

габро комплексу Фрезер (1290 Ma).   

Північноавстралійський геоблок. Побудований перважно палео- і мезопротерозоськими товщами, 

що утворюють складчасті зони кратону Кімберлі і формувались в інтервалі 1870-1800 Ma (Clarke, 

2009). Виділяються складчасті зони Кінг-Леополд і Холлс-Крік. Первинно осадові турбідіти кварц-

груваккового складу, глинисті породи і вулканіти, що перетворені в гнейси у результаті 

регіонального метаморфізму амфіболітової фації, об’єднуються в комплекси Ламбу (Lamboo 

Complex) і Хупер (Hooper Complex) групи Холлс-Крік. Деформовані товщі гнейсів прорвані 

гранітами Тау-Рівер, гранодіоритами Макхейл.  

Поблизу м. Дарвін розміщуються складчасті зони Мак-Артур і Пайн-Крік. Виділяються граніто-

гнейсові куполи з віком порід 2,54-2,4 Ga. Серед первинно-осадових порід, що складають 

міжкупольні простори, поширені теригенні та карбонатні товщі (зокрема, водоростеві бар’єрні рифи, 

товщиною до 300 м). Ця багатокілометрова товща перекривається вулканітами (андезито-дацито-

ріолітові лави, ігнімбити і туфи Едіт-Рівер, віком 1,8-1,75 Ga). Породи перетворені в гнейси і зібрані в 

лінійні складки. 

Складчаста зона Маунт-Айза (Квінсленд) простягається субмеридіонально в напрямку затоки 

Карпентарія. В структурі зони виділяються антиклінорії і синклінорії. В ядрах антикліноріїв виходять 

метаморфізовані первинно вулканогенні утворення віком 1,8-1,75 Ga. Синклінорії складені більш 

молодими кварцитами і сланцями (до 15 км), що перекриваються карбонатною товщею (5 км). 

Дислоковані метаморфічні товщі прориваються гранітами віком 1,53 Ga.  

Схожа за геологічною будовою складчаста зона Коен розташована на п-ві Йорк. По розлому 

Палмервіл вона примикає до Лахландської системи, а з заходу - до докембрійського масиву 

Джоржтаун. Останній складений первинно вулканогенною серією Кробдон віком 1,47 Ga.  

На півдні геоблоку розташована складчаста зона Тенат-Крік, що примикає до масиву Аранта. 

Складена дислокованими в лінійні складки парагнейсами групи Уоррамунга (Warramunga Group), 

товщиною до 5-6 км. Незгідно на цій серії залягає первинно теригенно-вулканогенна товща Хатчес-

Крік. Обидві серії прорвані гранітами віком 1,8-1,72 Ga.  

Масиви Аранта і Масґрейв розглядаються як частина Північноавстралійського геоблоку 

(Гелогия…, 2000,) або як Центральноавстралійський ороген (див. рис. 4.2). Вони розділені 

субширотно інтракратонною зоною - прогином Амадіус. Обидва масиви складені породами, 

перетвореними у грануліти. Масив Аранта геоморфологічно збігається з хребтом Макдонелл. Він 

складений кристалосланцями, кварцитами, мармурами, вік яких 1820-1770 Ma. Північна межа масиву 

Масґрейв – насув Вудроф. Цей масив, як і масив Аранта, також складений гранулітами, серед яких 

розміщуються міжпластові тіла основного складу комплексу. Але комплекси вивчених тут порід 

мають вже мезопротерозойський вік (1550 і 1330 Ma). 

Південноавстралійський геоблок. Архейський частина кратону Гоулер на сході межує зі складчастою 

зоною Аделаїда. Вона складена ортогнейсами та мігматитами, які закінчили своє формування на 

рубежі 2450 Ma. Цей комплекс прорваний гранітами Гленлот і Унді віком 2,4-2,35 Ga.  

На сході кратону виділяються палеопротерозойські грабеноподібні прогини, що складені 

амфіболітами, джеспілітами, гнейсами, карбонатами групи Хатчісон (Hutchison Group), товщиною до 

2 км. Ці породи метаморфізовані та деформованиі на рубежах 1845-1795  та 1795-174 Ma і прорвані 

гранітами віком 1700 Ma (Clarke, 1999).  



 

 

 

4.3.3.Платформний чохол  

Перші протоплатформні утворення на Автралійській докембрійській платформі виникли в 

неоархеї і палеопротерозої та поширені фрагментарно. Власне платформний чохол платформи 

формується починаючи з неопротерозою. У сучасній будові чохла виділяються платформні структури 

різних вікових генерацій (рис. 4.3).  

 

 
 

Рис. 4.3. Найбільші докайнозойські седиментаційні басейни Австралії та її континентальних 

окраїн (Blewett et al., 2012) 

 

Найдавніші протоплатформні утворення, що утворились наприкінці архею, розміщуються у 

западині Наларгайн, яка заповнена описаною вище однойменною палеопротерозойською серією. 

Вулканіти основного складу, джеспіліти групи Хамерслі і товщі червоноколірних пісковиків помірно 

деформовані та падають на південь. 

Південніше інтенсивно деформований комплекс Гаскойн (Gascoyne Complex) незгідно 

перекривається конгломератами, пісковиками, алевролітами, вулканітами нижньої частини розрізу 

западини Бангемол. Ці породи формувалися, починаючи з рубежу 1640 Ma (Clarke, 2009). У верхній 

частині розрізу розміщуються чорні сланці і турбідіти комплексу Рудал, що формувались в інтервалі 

1760-1200 Ma.  

Інший район розвитку палеопротерозойського платформного чохла – це западина Кімберлі. Тут у 

нижній частині чохла залягають кварцові і аркозові пісковики, алевроліти, базальти, віком 1,8 Ga. 

Вони перекриваются мезопротерозойськими (1,5-1,4 Ga) строматолітовими доломітами, пісковиками 

і алевролітами. 

Власне платформний чохол зосереджений у трьох основних типах структур, що виділені за їх 

розміщенням і особливостями розвитку: 

1. Внутрішні западини неопротерозою-раннього палеозою зосереджені переважно у межах 

Північноавстралійського геоблоку: Вікторія-Рівер, Джорджина, Мак-Артур, Кімберлі. Виповнені 

кварцовими аренітами, пелітами і карбонатами товщиною до 3,5 км. 

2. Внутрішні западини тривалого розвитку: Амадіус, Офісер, Джорджина, Арафура, що 

розміщуються в межах Північного кратону та Центральноавстралійської зони. Детально описана 

нижня частина розрізу западини Амадіус (Леонов, 1980). Вона віднесена до регіонального 



 

 

стратиграфічного підрозділу - аделаїдію, опорні розрізи якого розміщуються східніше, у складчастій 

системі Аделаїда. Переважають пісковики з прошарками вулканітів, товщиною до 6-7 км. 

3. Зони периокеанічних опускань. Західноавтралійська зона - Карнарвон, Перт, западини 

північного і північно-західного шельфу (Броусі, Бонапарта та ін.), Південноавстралійська зона 

(западина Юкла).  

Неопротерозойський платформний чохол поширений у западинах всіх трьох геоблоків. У його 

складі виділяють такі регіональні стратиграфічні такі підрозділи: карпентарій, аделаїдій, едіакарій. 

Зазначимо, що серед цих підрозділів лише едіакарій є підрозділом Міжнародної стратиграфічної 

шкали. 

Західноавтралійська зона. Западина Бангемол на захід переходить у западини Амадіус і Офісер. 

Нижня частина западини заповнена групою Бреснахан (верхній карпентарій), яка складена  

кварцовими і аркозовими пісковиками товщиною до 12 км. Вище розміщується група Бангемол 

(нижній аделаїдій). Це сланці, доломіти, пісковики та евапорити. Вік порід, що виповнюють западини 

– мезопротерозойський (1,0-1,6 Ga). На них залягають морські переважно карбонатні утворення 

кембрію і ордовику; у западині Офісер відомі ранньокембрійські базальти.  

Западини Карнарвон і Перт виповнені морськими і континентальними відкладами ордовику – 

девону. У верхньопалеозойських грабенах (верхній карбон-перм) трапляються льодовикові відклади 

(Гондванське зледеніння). Ці утворення перекриваються дельтовими і морськими відкладами крейди 

і кайнозою. Товщина осадового чохла в западині Карнарвон перевищує 7 км,  в западині Перт – 9 км. 

Западина (синекліза) Каннінг виповнена осадовими породами товщиною до 9 км. Формувалась 

починаючи з ордовику. У середньому девоні утворився грабен Фітцрой, що розвивався до тріасу 

включно. На бортах грабена у девоні виникали бар’єрні рифи, верхній палеозой – льодовикові 

відклади, вище морські тріасові. 

Північноавстралійська зона. Западини продовжуються також і на північно-західному і північному 

шельфі. Продовження западини Кімберлі – западина Броусі. Крім того, западини Бонапарта, 

Арафура, Карпентарія, Іріана. Тут неопротерозойсько-палеозойський чохол нарощуєтьмя 

мезокайнозойськими відкладами. 

Найбільша западина Південноавстралійскої зони - Юкла виповнена переважно морськими 

утвореннями мезокайнозою. Причому, товщина тільки верхньої крейди у межах континентального 

схилу досягає 10 км. Пермські і більш давні палеозойські відклади поширені обмежено. Їх товщина 

на перевищує 1,5 км. 

На сході платформи фундамент перекривається західним крилом западини Великого 

Артезіанського басейну. В основі западини залягають соленосні і теригенно-карбонатні відклади 

кембрію-девону, піщано-глинисті вугленосні утворення карбону і пермі. Основний розріз складають 

піщано-глинисті мезозойські і грубоуламкові кайнозойські відклади. Схожі розрізи в западинах 

Маррі і Карпентарія. 

 

4.4. Тасманський складчастий пояс  
 

Розташований на сході Австралії та острові Тасманія, Північне продовження фіксується у 

південно-західній частині острова Нова Гвінея, східне – на заході острова Нова Зеландія, південне – 

ймовірно в Антарктиді. Границя з Австралійською докембрійською платформою проводиться по 

глибинному розлому, т.з. «лінії Тасмана». 

Складається з ранньокаледонської (за віком близької до салаїрської) системи Аделаїда, 

каледонської Лахландської системи і герцинської системи Нової Англії. До Автралії відносится 

також її тихоокеанська окраїна, яка з одного боку включає продовження структур Тасманського 

пояса, а з іншого - є частиною (Австралійським сегментом) Західнотихоокеанського альпійського 

рухливого пояса.  

 

4.4.1.Складчаста система Аделаїда 

Система складається з двох складчастих зон, що розділені серединним масивом, а також зонами 

Канманту та Фліндерса (рис. 4.4). Перехідна зона складена неопротерозойськими осадовими і 

вулканогенними породами. В основі розрізу розміщуються вулканіти Вултана (Wooltan volkanics) 

1,4 Ga – це трахіти, андезити, ріоліти. Вище залягають неопротерозойські утворення системи 

Аделаїда (Леонов, 1980), у складі якої знизу виділяють серії (в дужках наведено їх орієнтовний вік): 

вілурську (830 Ma); торренську (790 Ma), стертську (660  Ma) та мерінойську. Згідно з наведеними 



 

 

датуваннями три нижні серії можна зіставити з верхнім рифеєм, і лише верхня – мерінойська – 

відповідає венду північних районів Євразії. 

 

 
 

Рис. 4.4. Складчаста система Аделаїда (Flöttmann & Sandiford, 1999) 

 

Вілурська серія (Willourian Series) складена пісковиками, сланцями, карбонатними породами, 

евапоритами товщиною до 3000-4000 м. У складі торренської серії (Torrensian Series) переважають 

теригенні породи (конгломерати, пісковики, алевроліти, сланці) великої товщини (до 7500 м). 

В основі стертської серії (Sturtian Series) розміщуються покрови базальтів, які вище змінюються 

покровно-льодовиковими утвореннями («Тіліт Стерт») та глинистими породами. Товщина серії може 

перевищувати 4000 м. Мерінойська серія (Marinoan Series) складена перешаруванням піщаних, 

глинистих і карбонатних порід товщиною 1500-1800 м (Богданов, 1967). В покрівлі серії залягає 

кварцит Паунд (Pound quartzite) (Brown et al., 1968, Браун та ін., 1970). Саме в цьому кварциті вперше 

була ідентифікована пізньодокембрійська фауна, яка (за назвою розміщеного тут нагір’я) дістала 

назву «едіакарська фауна» та вивчається в різних районах світу, включаючи Україну. Загальна 

товщина системи Аделаїда – до 12-14 км (Богданов, 1967) . 

В зоні Канманту, що розміщена далі на південний схід, розріз нарощується вулканітами основного 

і середнього складу та нижньокембрійськими теригенними і карбонатними (з археоціатами) 

породами групи Канманту. На північному заході знаходиться серединний масив Брокен-Хілл (або 

Уілліама), який розділяє західну та східну зони складчастої системи Аделаїда, та складений 

докембрійськими метаморфічними породами (кристалічні сланці серії Уілліама).  

Породи Аделаїди і Канманту інтенсивно дислоковані, метаморфізовані та прорвані гранітами в 

результаті деламарського орогенезу (Delamerian Orogeny, 500 Ma, середина кембрію). Структура 

ускладнена насувами західної вергентності. На півночі виділяється складчаста зона Фліндерс. 

Тектонічні структури цієї зони характеризуються проявами діапіризму вілурських глинисто-

соленосних мас. 

 

4.4.3. Лахландська складчаста система  

Утворює субмеридіональну смугу Східної Австралії, включаючи також структури острова 

Тасманії, та продовжується до східного узбережжя півострова Кейп-Йорк. В центральній частині 

Австралії складчаста система перекривається мезо-кайнозойськими відкладами Великого 

Артезіанського Басейну (складчаста система Томпсон) і знову виходить на поверхню на північний 



 

 

схід від Квінсленда (рис. 4.4). Лахландська система утворилась в ранньому- середньому палеозої. В 

стратиграфічному розрізі системи виділяються три літолого-стратиграфічні комплекси. 

1. В основі розрізу виділяються кременисті сланці, основні і ультраосновні зеленокам’яні 

утворення, що перекриваються пізньокембрійськими офіолітами. Товщина комплексу – до 2000 м. 

2. Ордовик складений турбідітами, кварцово-граувакковими пісковиками і граптолітовими 

сланцями. Товщина ордовику становить 2500-3000 м, а в Тасманії, де в розрізі з’являються вапняки з 

фауною, збільшується до 3500 м. 

3. Силурійсько-ранньодевонський комплекс - морський теригенно-карбонатний. Силур згідно 

залягає на ордовику. У його складі переважають мергелі, алевроліти, чорні граптолітові сланці, а 

також глинисті пісковики і граувакки. Товщина силуру – 3000-5000 м. Нижній девон 

характеризується схожим літологічним складом. Це глинисті сланці і алевроліти, що у верхній 

частині переходять у пісковики з ранньодевонською флорою. Товщина девону – 1000 м.   

На острові Тасманія в нижній частині розрізу розміщуються метаморфіти віком 800-700 Ma. Вище 

залягають вулканогенно-теригенні відклади середнього-верхнього кембрію, теригенно-карбонатні - 

ордовику і нижнього девону, а також силурійсько-девонський фліш. Проявлені нижньопалеозойські 

ультраосновні породи і середньопалеозойські гранітоїди. Східна частина острова перекрита 

мезокайнозойськими вулканітами переважно основного складу. 

Верхня частина розрізу палеозою (верхній структурний поверх) включає переважно верхній девон 

та нижній карбон. Вона складена породами, різко відмінними від залягаючих нижче комплексів 

нижнього структурного поверху. Це червоноколірні і строкатоколірні відклади (моласа) товщиною до 

1500м, що зосереджені в западинах.  

Тектонічна структура Лахландського орогену була сформована протягом двох головних 

тектонічних подій, або епох орогенезу (Clarke, 2009). Перша тектонічна подія – бенамбранська 

(Benambram) відбулася на межі ордовику і силуру (460-430 Ma), друга – табераберанська 

(Tabberaberan) – в середині девону (390-380 Ma). Ці події призвели до формування складчастих та 

розривних структур, а також супроводжувались проявами гранітоїдного магматизму. Результатом 

такого розвитку стала складна структура орогену, що включає чимало тектонічних елементів (рис. 

4.5). 

 

  
 

Рис. 4.5. Основні палеозойські тектонічні елементи Австралії, включаючи основні підрозділи 

Тасманського складчастого поясу (Clarke, 2009) 



 

 

Абревіатури: GT – терейн Гіріламбоне (Girilambone Terrane); HT – терен Хоуква (Howqua Terrane); MT – терейн Мельбурн 

(Melbourne Terrane); KGT – терейн Канманту-Гленелг (Kanmantoo-Glenelg Terrane); PF – система розломів Пілл (Peel Fault 

System); ST –  терейнн Ставелл (Stawell Terran) 

 

4.4.4 Складчаста система Нова Англія 

Система сформувалась у пізньому палеозої. Вона розташована вздовж узбережжя Нового 

Південного Уельсу і Квінсленда. Від Лахландської системи відділена прогинами Сідней і Боуен. 

В розрізі широкий розвиток мають девонські відклади, що складені уламковими породами, 

вулканітами, сланцями та вапняками, які поєднуються в групу Тамуорт. Її товщина сягає 11-12 км. У 

складі карбону різко переважають кременисті сланці з прошарками уламкових порід та вулканітів 

товщино 5-6 км. 

Виділяється дві складчасті зони, утворені морськими теригенно-карбонатними і 

вулканокластичними відкладами пізнього палеозою. Західна зона - девонсько-ранньокам’яновугільна, 

консолідована в на рубежі раннього і середнього карбону в результаті орогенезу Хантер; східна – 

виникла на рубежі палеозою і мезозою внаслідок орогенезу Боуен. 

Прогини Сідней і Боуен виповнені пермсько-тріасовою моласою. Пермські відклади промислово 

вугленосні, тріас – строкатоколірний, в основі розрізу – вулканіти. Товщина моласи – до 8 км. 

В структурі складчастої системи Новї Англії виділяється Яролл-Тамуорт і Центральний 

антиклінорій (складений вулканогенно-кременистими відкладами від ордовика до пермі), розділені 

«Великим серпентиновим поясом». Широкий розвиток мають пізньопалеозойські і тріасові батоліти 

(рис. 4.6). 

 

 
 

Рис. 4.6. Геологічні елементи складчастої системи Нової Англії (Clarke, 2009) 
Абревіатури: GB- басейн Ганнеда (Gunnedah Basin); HB- блок Гастінгс (Hastings Block); PF- мимтема розломів Пілл (Peel 

Fault System); PMB – блок порта Маккуорі (Port Macquarie Block) 

 
Формування Тасманського пояса супроводжувалось виникненням і інших западин та рифтогенних 

прогинів. В западині Дарлінґ виділяється верхньодевонсько-нижньокам’яновугільна моласа, що 

прекривається пермськими відкладами. В юрі виникає великий Артезіанський басейн, що заповнений 

мезокайнозоєм. На північ він переходить у западину Карпентарія (виникла в юрі), на південь - 

усинеклізу Маррі (переважно континентальний кайнозой), синеклізу Басової протоки і Тасманською 

синеклізу (в основі западин пізній палеозой, вище мезо-кайнозой). Головний Вододільний хребет є 

смугою новітніх піднять. 

 



 

 

4.4.5. Тихоокеанська окраїна Австралії 

Поблизу східного узбережжя Австралії розташоване Квінслендське крайове підводне плато, що 

консолідоване в палеозої. Палеозой тут перекритий осадовим чохлом до 2 км. Заглиблення плато 

розпочалось в еоцені, на заході воно обмежене Великим Бар’єрним рифом. Як встановлено бурінням 

на Великому Бар’єрному рифі, розміщений в нижній частині розрізу палеозой перекривається 

породами палеогену-неогену (400 м) і кораловими вапняками товщиною, що перевищує 150 м. Далі 

на схід розміщується палеоцен-ранньоеоценова западина Коралового моря, що має океанічну кору, і 

більш давня западина Тасманового моря (сенон-еоцен). 

Ще далі на схід розташоване підняття Лорд-Хау - мікроконтинент, витягнутий субмеридіонально, 

який досягає Південного острова Нової Зеландії. Новокаледонська улоговина з океанічною корою 

відділяє Лорд-Хау від Нової Каледонії і підводного хребта Норфолк. Решта території охопдює 

Меланезію і частину Полінезії (Нова Зеландія). Виділяється дві зони: внутрішня (острови Нова 

Гвінея, Нова Каледонія з хребтом Норфолк та Нова Зеландія) і зовнішня. Перша зона є окраїною 

Гондвани, друга – утворена наприкінці крейди тектонічно-активна зона. 

Острів Нова Гвінея розміщуються в межах декількох літосферних плит (рис. 4.7). Південно-

західна частина належить до Австралійської платформи. Значні за площею території є продовженням 

Тасманського поясу. Середньопалеозойський метаморфічний комплекс простежується в центральній 

частині острова, де він незгідно перекривається верхньопалеозойською паралічною формацією і 

прорваний гранітами пермо-тріасу. В цій же частині розташовані западини, виповнені крейдово-

палеогеновими теригенними породами, ділянками з базальтами. Аналогічні утворення складають 

також острів Папуа і архіпелаг Луїзіада. 

З боку Соломонового моря метаморфічний комплекс перекривається одукованими офіолітами 12-

16 км товщини. Цей офіолітовий комплекс – один з найвідоміших у світі (поряд з офіолітовими 

комплексами Кіпру та Оману). 

 

 
 

Рис. 4.7. Схема розміщення літосферних плит в регіоні Нова Гвінея (Baldwin et al., 2012) 
Абревіатури: PSP – Філіпінська плита; OC – океанічна кора 

 

Острів Нова Каледонія побудований трьома комплексами, що утворюють окремі тектонічні 

структури (рис. 4.8). Нижній автохтонний комплекс – метаморфіти середнього палеозою, що 

перекривається пермськими вулканітами, і тріасово-юрськими слабо вугленосними теригенними 

відкладами (Центральний хребет). На рубежі юри і крейди він деформований з утворенням 

ізоклінальних складок і насувів північно-східної вергентності. Після цього виникли паралічні 

відклади верхньої крейди і кременисто-карбонатні флішеві відклади палеогену.  



 

 

Зі сходу на автохтонний комплекс насунутий другий комплекс верхньої крейди і палеоцену – 

метаморфізовані в зеленосланцевій і амфіболітовій фаціях регіонального метаморфізму утворення. 

Третій комплекс – офіолітові покриви верхньої крейди-палеоцену та неоавтохтон міоцен-

четвертинного віку. 

 

–  
Рис. 4.8. Геологічна схема острова Нова Каледонія (Coleman, 1997) 

 

Острови Нова Зеландія вздовж довгої осі пересікаються правим зсувом – Альпійським розломом 

(амплітуда 480 км; рухи продовжуються і зараз 20-38 мм на рік). В його структурі виділяються три 

структурні зони і відповідно три структурно-стратиграфічні комплекси (рис. 4.9). 

 

 
 

Рис. 4.9. Тектонічна схема Нової Зеландії (Хаин, 2001) 

. 

Перший комплекс сформувався в кембрії-девоні і розміщений на півдні острова Південний. 

Високометаморфізовані палеозойські відклади тут деформовані орогенезом Тухуа, в результаті чого 



 

 

утворились насуви західної вергентності та вторглись граніти віком 370-350 Ma. У пізньому палеозої 

виник крайовий вулканічний пояс, на який у пермі були одуковані офіоліти. На сході виник 

периокеанічний прогин, який заповнений вулканогенно-уламковими породами пермі-ранньої крейди 

товщиною 10-12 км. 

Другий комплекс розміщений на сході острова Північного, де прогин змінюється антиклінорієм, 

що складений товщею верхньопалеозойсько-тріасово-юрських вулканокластів, граувакк, турбідітів. 

На рубежі юри і крейди вони дислоковані з формуванням насувів східної вергентності (орогенез 

Рангітата). Зі сходу антиклінорій обрамляється офіолітами і супроводжується прогином з крейдовим 

флішем формації Торлес, що часто розглядається як стратиграфічний аналог серії Трініті 

(Антарктида).  

Третій комплекс знаходиться на тихоокеанському узбережжі. Він складає антиклінорії, ядра яких 

побудовані пізньопалеозойсько-ранньомезозойськими породами (орогенез Рангітата). Натомість, в 

синкліноріях виділяється складчастий морський палеоген (результат орогенезу Кайкура). Тут також 

розміщена зона субдукції з сучасним активним вулканізмом. 

Зовнішня Меланезійська дуга на відміну від внутрішньої (окраїна Гондвани) виникла наприкінці 

крейди на океанічній корі Тихоокеанської плити. Знаходиться у зоні взаємодії Тихоокеанської і Індо-

Австралійської плит. Виділяється дві системи жолобів: 1) Південноновоанглійський-Манус, 

Північносоломоновий, Витязя; 2) Тонга-Кармадек-Хікуранга, які зчленовуються з Альпійським 

розломом Нової Зеландії. Вздовж системи жолобів розміщуються вулканічні архіпелаги: Бісмарка, 

Нова Ірландія, Нова Британія. Вони складені кальцієво-лужними вулканітами еоцен-четвертинногго 

віку. 

На архіпелагах Соломонові острови, Фіджі, Нові Гебріди, Нова Каледонія виділяються офіоліти 

верхньої крейди-палеоцеу, що перекриваються олігоцен-міоценовими островодужними вулканітами. 

Соломонове, Фіджі, Коралове моря – ще мікроплити, що рухаються зі швидкістю 5-20 см на рік.  

 

4.3. Геологічна історія та корисні копалини Австралії 

 

4.3.1. Історія геологічного розвитку 

Австралія та її тихоокеанська окраїна є результатом складної геологічної історії, що поділяється 

на такі основні етапи:  

1. Архейський – утворення грануліто-гнейсових і зеленокам'яних структур – еократонів, що 

об’єднались в архейський суперконтинент Пангея-0. 

2. Палео- і мезопротерозой – формування складчастих зон і протоплатформного чохла. Утворення 

суперконтинентів Пангея-1, а згодом Родінії (1Ga). 

3. Неопротерозой-початок палеозою – розпад Родінії та виникнення суперконтиненту Гондвана, 

формування складчастої система Аделаїда. 

4. Ранній- середній палеозой. Бенамбрамська і Таббераберанська складчасті. Утворення  

Лахландської каледонської системи. 

5. Пізній палеозой – орогенези Хантер і Боуен, формування герцинської складчастої системи 

Нової Англії. Гондванське зледеніння. 

6. Мезозой – розпад Гондвани. Орогенез Ронгітата Нової Зеландії. 

7. Кайнозой – розвиток тихоокеанської окраїни Австралії. Орогенез Кайкура. Виникнення 

Великого бар'єрного рифу. 

 

4.3.2. Корисні копалини  

У верхньопалеозойських, а також більш молодих утвореннях на сході Австралії відомі поклади 

вугілля. В останні десятиліття у ряді внутрішніх районів Австралії та її континентальних окраїнах 

(Великий Артезіанський басейн, узбережжя Вікторії, Західна Австралія, прогин Амадіус) відкрито 

поклади нафти і газу в осадових відкладах різного віку.  

Фундамент Австралійської платформи вміщує значні родовища золота (Західна Австралія), 

поліметалічних, уранових і залізних руд. Зокрема, на території Австралії зосереджені одні з 

найбільших у світі родовищ залізних руд (басейн Хамерслі, родовище Айрон-Ноб і ін.). За запасами 

залізних руд Австралія займає третє місце у світі. Значна частина видобутої руди експортується в 

Японію та інші країни. 

Родовища золота (Калґурлі, Норсман, Йілгарн, Кімберлі, Телфер) повязані з зеленокам’яними 

поясами.  



 

 

У Західноавтралійському геоблоці поширені також латеритні кори вивітрювання з крупними 

родовищами бокситів та нікеленосних латеритів (Булонг, Кос, Муррін-Муррін, Марлборо, 

Рейвенсторп та ін.). 

На території Автралії (район Пілбара) вперше у світі виявлено алмазоносні лампроїтові трубки 

(Арджил та інші, всього відомо 26 трубок).  

В Австралії розміщуються стратиформні родовища урану - Пайн-Крік, Тенат-Крік (родовища типу 

незгідностей), всесвітньо відомі поліметалічні родовища Маунт-Айза, Мак-Артур-Рівер, Брокен-Хіл. 

Комплексне (уран, мідь, золото, срібло) родовище Олімпік-Дам (Гоулер) пов’язане з зоною розломів 

Торренс і вміщує 60% економічних ресурсів урану Австралії. 

Вздовж східного узбережжя Австралії розташовані родовища мінеральних пісків (циркон, рутил, 

ільменіт, каситерит, монацит), а в Новому Південному Уельсі – родовища чорного опалу (Копарела, 

Андамука, Кубер-Педі, Мінтабі та інші), що сформувались у процесі вивітрювання крейдових порід 

Великого Артезіанського басейну. 
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Розділ 5 

 

ГЕОЛОГІЯ АНТАРКТИДИ 

 

5.1. Географічне положення та природні умови  

 

Антарктида – південний полярний материк, що майже повністю розміщується всередині 

полярного кола. До Антарктиди відносяться також Південні Оркнейські, Південні Шетландські 

острови та чимало невеликих островів, що у своїй більшості зосереджені поблизу Антарктичного 

півострова. Середня висота материка 2040 м, найвища точка – масив Вінсон в горах Елсверт – 4897 м 

над рівнем моря, найнижча 2540 м нижче рівня моря розміщується у заповненому льодом прогині 

Бентлі (Земля Мері Берд). Майже весь материк перекритий льодовиком. І лише на деяких переважно 

узбережних ділянках, найвищих гребенях і гірських вершинах – нунатаках (за різними оцінками від 

0,2-0,3 до 5 %), лід відсутній. Товщина Антарктичного льодовикового панцира у західній частині 

материка ділянками перевищує 4,3 км. 

Трансантарктичні гори ділять материк на дві частини – східну і західну по лінії від Землі Вікторії 

до східного узбережжя моря Ведделла. У східній частині виділяється 9 крупних геоморфологічних 

одиниць (рис. 5.1): Східна рівнина від +300 до –300м; рівнина Шмідта –2400 до + 500; Західна 

рівнина – близько 0 м; гори Гамбурцева і Вернадського до +3400 м; Східне плато +1000-1500 м; 

долина МГР (Міжнародного геофізичного року) з гірською системою Принс Чарльз (+3355 м); 

Трансантарктичні гори з максимальною відміткою +4528 м, гори Землі Королеви Мод до +3000 м і 

вище; гори Землі Ендербі +1500-3000 м.  

 

 
 

Рис. 5.1. Підлідний рельєф Антарктиди  
(А.П. Капица, 1966) // http://www.knowledge.matrixplus.ru/index108.htm 

 

У західній частині виділяються 4 геоморфологічні одиниці: хребет Антарктичного п-ва і Землі 

Олександра І, висотою +3600 м; гори узбережжя мису Амундсена +300 м; згадані вище гірський 

масив Елсверт та рівнина Землі Мері Берд. 

В Антарктиді виявлені незамерзаючі підльодовикові озера. Найбільше з них розміщене в районі 

колишньої радянської (зараз російської) станції Восток. Тут у 1989 р. розпочато буріння свердловини, 

http://www.knowledge.matrixplus.ru/index108.htm


 

 

що з перервами продовжувалось до 2012  р., коли на глибині 3769,3 м було виявлене озеро, назване 

озеро Восток - найбільше з антарктичних озер. Його довжина 250 км, ширину 50 км, глибина 1200 м. 

У 2006 р. американські дослідники Р. Белл і М. Штудінгер геофізичної обсерваторії Ламонт-

Догерті виявили друге і третє за розмірами підльодовикові озера, площею 2000  км² і 1600 км² 

відповідно, розташовані на глибині близько 3 км від поверхні континенту. Всього ж в Антарктиді 

виявлено 140 підльодовикових озер. 

Під вагою льодовикового панциру поверхня Антарктиди прогнута на 0,5 % км, перебуваючи у 

стані ізостазії. Якби весь лід розтанув, то сушею була б тільки східна Антарктида, решта території 

опинилась би нижче рівня моря, за винятком окремих островів.  

Мінімальна температура інструментально була зафіксована у 1983 р. безпосередньо на радянській 

станції “Восток”. Вона склала - 89,2 ºС. У 2013 р. на японській станції «Купол Фудзі» був 

встановлений новий температурний рекорд - 91,2 ºС, який сприймається неоднозначно, оскільки 

отриманий за  дистанційними (супутниковими) даними.  

 

5.2. Історія досліджень 

 

Як «льодовий материк» Антарктида відкрита у 1820 році російською експедицією під 

керівництвом Ф.Ф. Беллінсгаузена і М.П. Лазарєва. «Антарктичним материком» ця територія була 

вперше названа американцем Чарльзом Вілксом у 1840 р. У сучасному розумінні Антарктида є 

материком, що входить до складу Антарктики. Остання включає також материкові окраїни, острови і 

прилеглі ділянки океанів до 60˚пд ш.  

У 1839-1840 рр. француз Ж. Дюмон-д’Юрвіль відкрив Землю Аделі, а в 1841-1842 рр. англієць 

Джеймс Росс відкрив море Росса и Землю Вікторії. Перша висадка на берег Антарктиди була 

здійснена норвежцем К. Борхгревником 24 січня 1895 р., а у 1899-1900 рр. експедиція 

К. Борхгревника провела першу успішну зимівлю на північному узбережжі Землі Вікторії.  

Перші докази наявності під льодовиковим панциром фундаменту, складеного давніми гірськими 

породами, з’явились у 1874 року за результатами досліджень англійської експедиції на судні 

«Челенджер». У 1986 році англійський океанограф Дж. Меррей уперше опублікував карту 

Антарктиди як єдиного масиву суші під назвою «Вірогідний Антарктичний континент». Англійські 

експедиції під керівництвом Р. Скотта, що були здійснені на початку ХХ століття, зіграли видатну 

роль у дослідженні центральних частин Антарктиди. У 1901-1903 рр. було вперше вивчено 

шельфовий льодовик Росса і високогірне льодовикове плато Землі Вікторії. Англійська експедиція 

Е. Шеклтона (1907-1909) впритул наблизилась до Південного географічного полюсу, який вперше 

був досягнутий 14 грудня 1911 р. норвежцем Р. Амундсеном. Дещо пізніше, 17 січня 1912 р. полюсу 

досягла передова група експедиції Р. Скотта, всі члени якої трагічно загинули на зворотному шляху.  

Міжнародні експедиції Д. Моусона (1911-1914 та 1929-1931 рр.), а також американські експедиції 

Р. Берда (1928-1930, 1933-1935, 1939-1941, 1946-1947 рр.) внесли великий внесок у початкове 

загальне вивчення Антарктиди. З розвитком авіації з’явились нові можливості огляду та картування 

значних територій. Так, у 1935 р. американському досліднику Л. Елсверту вперше вдалося пролетіти 

від Антарктичного півострова до моря Росса.  

З середини 40-х років ХХ ст. починається організація стаціонарних тривало діючих антарктичних 

станцій, локалізованих не тільки на узбережжі, а й у глибині материка. Значний поштовх у 

дослідженнях Антарктиди із застосуванням передових на той час технічних засобів відбувся у зв’язку 

з проведенням у 1957-1958 рр. Міжнародного геофізичного року (МГР) за участю 11 держав. 

Загальна кількість станцій зросла до 50.  

Зараз в Антарктиді діють близько 40 стаціонарних наукових станцій, у т.ч. – українська станція 

“Академік Вернадський” (колишня британська “Фарадей”, що передана Україні в 1996 р.).  

Міжнародно-правовий статус Південної полярної області (південніше 60 паралелі) регулюється 

безстроковим договором про Антарктиду, що був підписаний 1 грудня 1959 р. спочатку 12 

державами – активними учасницями МГР, та набув чинності 23 червня 1961 р. Зараз сторонами 

договору є 53 держав, включаючи Україну, і їх число постійно збільшується. Основні принципи 

цього документу: мирне використання; свобода наукових досліджень, захист довкілля, фауни і 

флори. У 1988 р. розроблена конвенція щодо регулювання освоєння мінеральних ресурсів 

Антарктиди, яка проте не набрала чинності, оскільки передбачені нею конвенційні дії були визнані 

недостатніми. Натомість, у 1997 році був підписаний Протокол щодо охорони оточуючого 

середовища Антарктики, де Антарктика розглядається як природний заповідник, призначений для 



 

 

миру і науки. Протокол (п. 7), термін дії якого 50 років, збороняє будь-яку діяльність щодо 

мінеральних ресурсів за виключенням наукових досліджень).  

Геологічна вивченість. Учаснику експедицій Р. Скотта, Х. Феррару, належить перша робота з 

геології Антарктиди (1907). На його честь названі стратиграфічні підрозділи Антарктиди (Ferrar 

Group, Ferrar Dolerite).  

У Східній частині континенту розміщується докембрійська платформа. Серед інших 

докембрійських платформ Антарктична найменш вивчена. Її площа становить близько 10 млн км
2
. 

Виходи докембрійських порід, доступні для безпосереднього вивчення, з перервами простежені на 

відстані 8 тис. км. Приблизно половина з них з 1956 р. досліджувались радянськими дослідниками. 

Решта корінних виходів Антарктиди вивчалась ученими з інших країн – Франції, Австралії, Нової 

Зеландії, Норвегії, Великої Британії. Із Землі Ендербі походить гірська порода, вперше описана C. 

Тіллі (Tiley, 1936) під назвою ендербіт. При вивченні геологічної будови території Антарктиди, крім 

безпосередніх спостережень, широко застосовувались геофізичні дослідження, радіометрія, 

сейсморозвідка, гравірозвідка, магніторозвідка, а також радіолокаційні, супутникові та інші дані. Так, 

з допомогою аеромагнітних спостережень радянським геологам вдалося простежити залізорудну 

зону. А гравіметричні дані дозволили виявити велетенський кратер Землі Вілкса. На сьогодні в 

Антарктиді пробурено не більше десяти глибоких свердловин. 

 

5.3. Основні структурні елементи  

 

В структурі Антарктиди С. Л. Харлі (Harley, 2009) виділяє Східноантарктичний щит, 

Трансантарктичний домен, Західноантарктичну мезозойсько-кайнозойську магматичну дугу з 

асоційованими терейнами. Дещо інше районування запропоновано російськими дослідниками 

(Grikurov at al., 2002; Грікуров та ін., 2003, Хаин, 2001) які виділють Антарктичну 

(Східноантарктичну) докембрійську платформу і пізньодокембрійсько-фанерозойський 

Антарктичний складчастий пояс. Останній складається з двох складчастих систем – 

Трансантарктичної (Роської) і мезокайнозойської Західноантарктичної (Антарктанди), а також двох 

складчастих зон – Борхгревнинської і Амундсенської (рис. 5.2).  

 

 

5.4. Антарктична докембрійська платформа 

 

5.4.1. Докембрійський фундамент 

Антарктична (Східноантарктична) докембрійська платформа розташована у межах рівнинних 

територій східної частини континенту, обмежуючись з заходу складчастими структурами 

Трансантарктичних гір (Антарктичний пояс). Докембрійські метаморфічні та інтрузивні комплекси 

фундаменту утворюють значні за площею виходи, перекиваючись лише льодовиковим панциром та 

утворюючи Антарктичний щит. На решті території докембрійський фундамент перекривається 

платформним чохлом, що встановлено переважно за геофізичними даними. Доступні для 

безпосереднього вивчення виходи докембрію розміщені на східному узбережжі материка: Землі 

Королеви Мод, Землі Ендербі, горах Прінс-Чарлз, Землі Аделі, хр. Шеклтона та інших пунктах.  

У вивчених районах виділяються архейські протократони і протерозойські складчасті пояси. Серед 

протократонів найбільш вивченим є Нейпірський, що розміщений на Землі Ендербі. Це типова 

грануліто-гнейсова область, яка складена ортогнейсами і кристалічними сланцями, а також 

гранітогнейсами, ендербітами, чарнокітами нейпірського комплексу (Napier Complex). Породи 

перетворені в умовах гранулітової фації регіонального метаморфізму у віковому інтервалі – 2,4-

3,9 Ga.  

На півдні гір Прінс-Чарлз виділяється Рукерський протократон, який відноситься до гранітно-

зеленокам’яних областей архею-палеопротерозою. Тут була вперше описана серія Рукер у виходах 

однойменної гори. Вона складається з архейських ортогнейсів і помірно метаморфізованих (в умовах 

епідот-амфіболітовій, амфіболітовій і зеленосланцевої фацій) палеопротерозойських зеленокам’яних 

порід. Встановлено, що серія залягає на еродованій поверхні огнейсованих гранітів. У нижній частині 

вона складена вулканогенно-осадовими породами (включаючи коматіїти), сланцями та джеспілітами 

з силами і дайками порід основного складу. Загальна товщина серії - до 2,7 км.  



 

 

 
Рис. 5.2. Схема тектонічного районування Антарктиди за Г.Е. Грікуровим (Хаин, 2001) 

1-5 – Антактична платформа: 1 - архейсько-ранньопротерозойські кратони (грануліто-гнейсові і гранітно-зеленокам’яні 

області), 2 – протерозойські мобільні пояси, 3 – зони проявів пізньопротерозойських тектонічних рухів, 4 – 

недиференційований докембрійський фундамент (під льодовиком), 5 – недиференційований осадовий чохол (під 

льодовиком); 6-10 – фанерозойський Антарктичний складчастий пояс: 6 – виступ докембрійського фундаменту, 7 – 

неопротерозойсько-ранньопалеозойська (Роська) складчаста система, 8 – ранньо-середньопалеозойська (Борхгревнинська) 

складчаста зона, 9 – середньопалеозойсько-ранньомезозойська (Амундсенська) складчаста зона; 10 – мезозойсько-

кайнозойська складчаста система Антарктичного півострова (Антарктанди); 11 – лужні плато-базальти кайнозойської 

вулканічної провінції; 12 – осадове заповнення континентальних рифтів; 13 – пасивні вулканічні окраїни; 14, 15 – пасивні 

неовулканічні окраїни; 16, 17 – осадові басейни; 18 – ложе океану; 19 – океанічні підняття, хребти та ін.; 20 – границі 

рифтів; 21 – границя континент-океан; 22 – осі спредингу; 23 – осі палеоспредингу; 24 – трансформні розломи; 25: а – зони 

субдукції, б – зони палеосубдукції. 

 

На північному заході Землі Королеви Мод виділяється Річерський протократон. Він складений 

гранітами і базитами архею, а також первинно вулканогенно-осадовими породами мезопротерозою, 

що прорвані інтрузивними породами трапової формації. На решті протократонних ділянок в 

результаті протерозойської переробки грануліто-гнейсові і граніт-зеленокам’яні утворення 

залишились тільки у вигляді реліктів. 

Пара- і ортопороди, що складають протерозойські пояси, перетворені в умовах амфіболітової і 

гранулітової стадій регіонального метаморфізму переважно наприкінці мезопротерозою. Серед таких 

поясів найвідоміший Вегенер-Моусонський пояс, складений гнейсово-кристалосланцевими 

комплексами. Переважають суперкрустальні товщі, серед яких поширені метаосадові – біотитові і 

біотит-гранатові гнейси, зрідка метавулканіти, мармури і кальцифіри. Серед інтрузивних утворень 

різко переважають чарнокітові і біотит-амфіболові гнейси, інтрузії анортозитів і розшарованих 



 

 

габроїдів. Пік тектоно-термальних перетворень протерозойських порід за ізотопними датуваннями 

приходиться на рубіж 1 Ga, що відповідає завершенню гренвільського тектоно-магматичного циклу 

на інших континентах. 

 

5.4.2. Платформний чохол 

В структурі платформного чохла виділяють неопротерозойські, пізньопалеозойсько-мезозойські і 

мезокайнозойські комплекси, що поширені в грабенах і западиних. 

Неопротерозойський комплекс має локальне поширення. Він виявлений у західній частині Землі 

Королеви Мод, головним чином на плоскогір’ї Річен та ін. Груботеригенні і вулканогенно-осадові 

породи, що тут вивчені, залягають субгоризонтально і мають товщину до 1000 м. В них знайдено 

мікрофосилії рифея. 

Палеозойсько-ранньомезозойський комплекс представлений аналогами серії Бікон, яка найбільш 

повно досліджена за межами платформи у межах Роської системи. Південніше гір Прінс-Чарлз в 

грабені озера Бівер встановлено вугленосні відклади пермсько-тріасового віку, товщиною до 2200 м. 

Мезокайнозойські моласові відклади поширені у межах рифтової системи льодовиків Ламберта і 

Еймері а також в западинах контенинтальних окраїн. Починаючи з палеогена фіксуються відклади, 

пов’язані з материковим зледенінням. Загальна товщина платформного чохла Антарктичної 

платформи за геофізичними даними досягає 5 км, перевищуючи в окраїнних в западинах пасивної 

континентальної окраїни 12 км.  

Платформний магматизм. У різних ділянках Антарктичної платформи відомі прояви 

платформного магматизму – палеозойські інтрузії сієнітів, дайки лампроїтів і долеритів, юрські 

інтрузії центрального типу, складені лужно-ультраосновними породами, крейдові сили, дайки і 

штоки лужних ультрабазитів, включаючи кімберліти. З кайнозоєм пов’язані вулканічні процеси з 

формуванням покровів лужних базальтоїдів.  

 

5.4.3. Тектоніка  

В структурі докембрійського фундамента виділяються архейські описані вище гранулітово-

гнейсові і гранітно-зеленокам’яні області – протократони, які з’єднані лінійними складчастими 

зонами палео- мезопротерозою. Докембрійський фундамент інтенсивно дислокований, про що 

свідчать виміри елементів залягання гнейсовидності, полосчатості і шаруватості, які з змінюються від 

30 до 80º і більше. Осі антиклінальних і синклінальних складок орієнтовані субширотно та у 

північно-західному напрямку. Серед виявлених розломів встановлені насуви, підсуви, зсуви, що 

часто супроводжуються зонами катаклазу і мілонітизації. 

Платформний чохол порушений скидами, системи яких формують грабени і западини. Такі 

структури виявлені в районі озера Бівер та льодовиків Ламберта і Еймері. Узбрежжні зони платформи 

належать до пасивних окраїн континентів. З ними пов’язані осадові басейни (западини) з мезо-

кайнозойським заповненням. Серед них басейн моря Співдружногсті (рис. 5.3), моря Рісер-Ларсена, 

Землі Вілкса.  

 

 
 

Рис. 5.3. Розріз осадового чохла басейну моря Співдружності (Грикуров и др., 2003) 

 

На материкові частині Землі Вілкса геофізичними дослідженнями 2006 р. виявлено величезний 

кратер діаметром 300 км. Припускається, що цей кратер уторився в результаті падіння гігантського 

космічного тіла на рубежі пермі і тріасу (Frese et al., 2009).  

 



 

 

5.5. Антарктичний складчастий пояс 

 

Структурно-геологічне районування. Складається з декількох різних за геологічною будовою 

складчастих систем і зон, що розташовані кулісоподібно і послідовно омолоджуються у бік 

тихоокеанського узбережжя материка утворюючи колаж терейнів. Найбільшими елементами поясу є 

Трансантарктична (Росиди) і Західноантарктична (Антарктанди) складчасті системи, які (за 

виключенням обмежених ділянок фронтальних зон Антарктанд з океанічними базальтами) закладені 

на енсіалічній основі. Як окремі терейни росид виділяються Борхгревнинська, Елсверт та 

Амундсенська складчасті зони. 

Стратиграфія. Найдавнішими утворення Роської складчастої системи, що розташована в межах 

Трансантарктичних гір і Землі Мері Берд, є ранньодокембрійська групи Німрод. Це гнейси, слюдисті 

сланці, мармури амфіболіти (Энциклопедия…, 1980). Вони незгідно перекриваються перважно 

теригенними відкладами групи Бірдмор (Beardmore Group), серед яких виявлені піллоу-лави. Ізотопні 

датування за знайденими в них цирконами вказують на неопротерозойський вік (рис. 5.4). 

Потужність групи досягає 6,5 км (Энциклопедия…, 1980). З кутовою незгідність, яка виникла 

внаслідок т.з. бірдморського орогенезу, неопротерозой перекривається групою Бірд (Beard Group). В 

нижній частині вона складена вапняками Шеклтона, що вміщують раньокембрійські археоціати. 

Верхня частина, товщина якої складає декілька кілометрів, складена уламковими породами - 

конгломератами і пісковиками, які віднесені до середнього-верхнього кембрію та включають низи 

ордовика.  

 

 
 

Рис. 5.4. Стратиграфічна схема неопротерозою центральної частини Трансантарктичних гір 

(Goodge et al. 2002) 

 



 

 

Складчастий різньодокембрійсько-ранньопалеозойський фундамент Роської системи 

пенепленизований і перекритий середньопалеозойсько-ранньомезозойським платформним чохлом, 

що залагає субгоризонтально. 

Палеозойсько-ранньомезозойська товща осадового чохла дістала назву супергрупа Бікон (Beacon 

Supergroup). Вона ділиться на дві товщі. Нижня товща, або група Тейлора (Taylor group) представлена 

переважно континентальними утвореннями  - конгломератами, пісковиками, алевролітами, сумарною 

товщиною 650 м. За знахідками іхтіофауни віднесена до середнього девону.  

Верхня товща відома як група Вікторія (Victoria group) верхньокарбоново-нижньопермськими 

тілітами потужністю до 300 м, у яких знайдені рештки лабіринтодонтів. Вище залягає вугленосна 

товща (конгломерати, пісковики, глинисті сланці, кам’яне вугілля із рештками рослин, серед яких 

трапляється Glossopteris) загальною потужністю до 1300 м.  

Місцями ця товща перекривається толеїтовими базальтами середньої юри – світа Ферар (Jurassic 

Ferrar Dolerite). Вони є частиною трапової формації. Остання має сумарну товщину 1500-2000 м. 

На північному сході в горах Елсверт аналоги серії Бікон збільшуються за товщиною і інтенсивно 

дислоковані в результаті гондванської (уедельської) епохи складчастості, що відбулася на початку 

мезозою. Схожа картина спостерігається і на північному заході Землі Вікторії і Землі Мері Берд, де в 

девоні продовжувалось формування мілководноморських кластичних осадів. Складчастість тут 

відбулася ще раніше. наприкінці девону в результаті борхгревнинської епохи (Elliot, 1975).  

На узбережжі Землі Мері Берд виділяється Амундсенську складчасту зону - магматична дуга, що 

розвивалась протягом середнього-верхнього палеозою та раннього мезозою. Наймолодші 

пірокластичні товщі і лави середнього і кислого складу тут залягають субгоризонтально і мають 

ранньокрейдовий вік.  

Основним стратиграфічним підрозділом Антарктанд, що розміщуються в межах Антарктичного 

півострова та Південних Шетландських та Південних Оркнейських островів, є серія Трініті (за 

назвою острова Трініті). Вона складена слабометаморфізованими флішоїдними сланцево-

граувакковими породами з прошарками туфів. Її товщина перевищує 10 км. Товща формувалась у 

віковому діапазоні верхній палеозой – тріас, однак її вік дискусійний. Вона перекривається товщею 

конгломератів і пісковиків (300 м), на яких залягає Група вулканічних порід юрського віку, що 

складена лавами основного, середнього складу і туфами андезитів, дацитів і ріолітів з прошарками 

глинистих сланців. Їх товщина досягає 500  м.  

До нижньої крейди відноситься серія Сноу-Хіл, у складі якого переважають піски, гравеліти і 

глини з фауною молюсків. Нижній міоцен (160 м) складений пісковиками, конгломератами і 

глинистими сланцями, в яких знайдено рештки пінгвінів, а верхній міоцен-пліоцен (300 м) – 

конгломератами, туфами та піллоу-базальтами. Четвертинні вулканічні породи узбережжя 

Антарктичного півострова (Земля Мері Берд), Південних Шетландських і Південних Оркнейських та 

інших островів складені породами основного складу з переважанням олівінових базальтів, андезито-

базальтів і туфів того ж складу, що прешаровуються. Їх товщина перевищує 1200 м. Діючий вулкан 

Десепшн формує спіліт-трахіандезит кератофірову аоціацію.  

Магматизм. У межах Роської складчастої системи переважють інтрузивні породи кислого складу 

– від гранітів до діоритів, що формують батоліти, купола, штоки. Їх утворення пов’язано з 

завершальними стадіями пізньодокембрійської (бірдморської) та ранньопалеозойської (роської) епох 

складчастості. Інтрузії утворюють складно побудований комплекс Граніт-Харбор.  

На платформному етапі розвитку формувалась юрська трапова формація. З нею пов’язані 

міжпластові інтрузії та крупні розшаровані масиви. Найбільш вивчений серед них – масив Дюфек, 

розташований в горах Пенсакола. За геофізичними даними потужність масиву сягає 8-9 км, з яких 

вивчено 1800 м.  

Інтрузивний магматизм Антарктичної системи пов'язаний із спалахами магматичної активності, 

які відбувались протягом чотирьох головних фаз: пермсько-тріасової; юрської; крейдово-

палеогенової і міоценової. 

В палеозої- мезозої формувались інтрузиви кислого складу, на рубежі крейди і палеогену – 

вапняно-лужні інтрузиви «андійського» комплексу. Величезні батоліти цього віку відомі на 

Антарктичному півострові. Вони простежуються до Південних Шетландських островів і в цілому 

аналогічні батолітовому поясу Анд. З вулканогенними породами кайнозою асоціюють субвулканічні 

інтрузії габро-тоналітів і габро-долеритів. 

Тектоніка. Антарктичний пояс включає дві складчасті системи, що формувались починаючи з 

пізнього докембрію. Трансантарктична (Росиди) складчаста система є колажем терейнів, що 

консолідувались на різних етапах геологічної історії. До таких терейнів належить  власне Роський, а 



 

 

також Борхгревнинська, Елсвертська та Амундсенська складчасті зони. Терейни дислоковані в 

результаті декількох епох орогенезу з утворенням складок північно-західного та субмередіонального 

простягання із помірними кутами нахилу крил. 

У межах Трансантарктичного хребта складчастий різньодокембрійсько-ранньопалеозойський 

фундамент пенепленизований і перекритий субгоризонтальним середньопалеозойсько-

ранньомезозойським платформним чохлом, що увінчується траповою формацією. Роська та 

Амундсенська складчасті систем розділені глибокою Роською западиною (задуговим басейном), в 

основі якої розміщується системи рифтових зон. Ці зони формувались протягом двох фаз, що 

проявились в пізній крейді та в неогені. У складі чохла встановлена наявність пізньокрейдових 

рифтогенних утворень і пострифтових відкладів, максимальна товщина яких становить 14 км в 

західній частині западини.  

Західноантарктична складчаста система (Антарктанди) формувалась протягом мезокайнозою. У 

будові Антарктанд виділяють три структурних поверхи. Найбільш дислокований і перетворений 

метаморфізмом нижній докембрійський структурний поверх, який виступає в центральній частині 

Антарктичного півострова та деяких ділянках Землі Мері Берд. Другий структурний поверх 

складений інтенсивно дислокованими, але на відміну від нижнього складений 

слабометаморфізованими породами серії Трініті. Третій мезокайнозойський поверх найменше 

деформований. Для нього характерна полога нерівномірна складчастість. 

З заходу Антарктанди обмежені зоною субдукції Тихоокеанської плити, а на сході западиною 

Ведделла, яка разом з Роською западиною розглядається як задуговий басейн, що виник в середині 

юри внаслідок рифтогенезу. Це відбулося  одночасно з розпадом Гондвани і виникненням 

магматичної дуги Антарктичного півострова. Западина заповнена мезокайнозойськими відкладами 

товщиною, що перевищує 12-15 км (Геолого-минерагеническая …, 2000)  

 

5.6. Історія геологічного розвитку Антарктиди 

 

В ранньому докембрії формувався фундамент платформи. Спочатку виникли архейські екроатони, 

що були об’єднані палео- мезопротерозойськими складчастими поясами в єдине ціле. Фундамент 

платформи остаточно сформувався в результаті гренвільського діастрофізму (1Ga). Ймовірно, що в 

цей час Антарктична платформа була складовим елементом великого материка – Родінії, який 

утворився внаслідок закриття гіпотетичних мезопротерозойських океанів і амальгації протократонів 

(Meert & Torsvik, 2003) Деякі дослідники (Grikurov & Mikhalskii, 2002) вважають існування такого 

суперконтинента сумнівним, оскільки не вбачають переконливих доказів наявності 

мезпротерозойських океанів.  

В пізньому докембрії постгренвільська Родінія була дезінтегрована з виникненням декількох 

ізольованих новоутвореними океанами континентів, а вже на початку палеозою континентальні 

масиви знову з’єдналися, утворивши новий материк – Гондвану. 

На цей період геологічної історії приходиться формування Роської складчастої системи, яка 

виникла як результат спочатку неопротерозойського бірдморської, а на початку палеозою – роської та 

борхгревнинської епох складчастості. В складчастій системі Елсверт складчастість закінчилась ще 

пізніше внаслідок гондванської (уедельскої) епохи на початку мезозою. Роська система виникла як 

пасивна окраїна, але на початку ордовику перетворилась в активну окраїну з поглинанням 

новоутвореної океанічної кори (Грикуров и др., 2003). 

Західніше з початку палеозоя виникла магматична дуга Амундсенської складчастої системи. 

Магматизм тут тривав протягом значного відрізку геологічного часу. Його максимальний розвиток 

припадає на мезозой, що пов’язують з активними формуванням океанічної земної кори і процесами 

субдукції. 

В юрський період посилились процеси рифтогенезу, що передували початку розпаду Гондвани і 

супроводжувались спалахом магматизму на західних окраїнах антарктанд. На рубіж юри і крейди 

приходиться відокремлення Антарктичного півострова з відновленням процесів субдукції у його 

західній фронтальній зоні та з одночасним формуванням задугового басейна Ведделла. Розпад 

Гондвани супроводжувався формуванням осадових басейнів на окраїнах нового континента. 

На міоцен приходиться спалах магматичної активності на Землі Мері Берд та островах, 

розташованих на північний схід від Антарктичного півострова, де активний вулканізм продовжується 

до сучасної епохи. 

В цілому геологічна будова Антрарктиди має багато спільних рис з іншими континентами 

Гондванської групи. Яскравим свідченням їх спільної історії є сліди гондванського зледеніння, 



 

 

максимум якого припадав на пізній карбон. Льодовикові утворення цього віку виявлені практично на 

всіх південних континентах.  

 

5.7. Корисні копалини 

 

Очевидно, що надра Антартиди містять не менше корисних копалин, ніж інші континенти 

гонванської рупи. Те, що в Антаркиді їх виявлено не так багато, пов’язано з її недостатньою 

геологічною вивченістю. Важкі природні умови і обумовлена цим економічна недоцільність розробки 

родовищ корисних копалин, а також особливий міжнародний статус Антарктиди, стримують їх 

пошуки. Незважаючи на це, інтерес до вивчення природних ресурсів континенту тільки зростає, хоча 

й обмежується поки що лише науковими дослідженнями, які нерідко проводяться в рамках 

міжнародних проектів (Геолого-минерагеническая …, 2003; Михальский и др., 2011; Шнюков, 2013). 

На сьогодні на континенті виявлено промислові скупчення кам’яного вугілля та залізних руд і 

чимало рудопроявів, оцінено перспективи відкриття родовищ різних видів мінеральної сировини.  

Кам'яне вугілля виявлене в грабені озера Бівер. Пермська вугленосна товщв тут вміщує близько 

ста пластів, товщиною від 0,3 до 1,5, інколи до 3 і навіть 8 м. Сумарна товщина пластів - до 80 м, 

прогнозні ресурси перевищують 10 млрд т (Геолого-минерагеническая …, 2000). 

Залізні руди, що пов’язані з магнетитовими сланцями, контактово-метасоматичними утвореннями 

та джеспілітами. метаморфогенного походження виявлені на Землі Ендербі та в горах Принс-Чарльз і 

Землі Мак-Робертсон (Историческая.., 2005). 

У межах Землі Ендербі вони асоціюють з глиноземистими кристалосланцями, що простежені на 

150 км, та з гранат-магнетитовими жилами, товщиною 0,5-2,0 м. Вміст магнетита - 25-30 %. 

Зруденніня в горах Принс-Чарльз і Землі Мак-Робертсон більш суттєве. Залізисті кварцити 

палепротерозойської серії Рукер тут вивчені безпосередньо у відслоненнях та простежені 

аеромагнітними дослідженнями на десятки кілометрів. Безпосередньо на г. Рукер спостерігалався 

пласт залізних руд товщиною, що перевищуває 79 м.  Середній вміст заліза 33,5%, ресурси заліза 

оцінюються в 5-10 млрд т. 

Значні перспективи пошуку сідерофільних металів та металів платинової групи обґрунтовано 

повязують з розшарованою юрською інтрузією Дюфек в Роській системі (гори Пенсакола). Знахідки 

палеозойських і мезозойських лужно-ультраосновних комплексів, що наближаються за своїм складом 

до кімберлітів і лампроїтів, створюють сприятливі передумови для виявлення родовищ алмазів.  

Виявлені також прояви глинозему, графіту, флогопіту. Глинозем пов’язаний з 

силліманітвміщуючими гнейсами і кристалосланцями Землі Мак-Робертсон, де складають до 15% від 

загального об’єму серії Ларсеман, утворюючи окремі пачки, товщиною в десятки метрів. 

Прояви графіту виявлені серед мармурів Землі Королеви Мод, де вміст графіту – до 10%, а також з 

піроксен-плагіоклазовими сланцями Землі Мак-Робертсона. 

Флогопітова мінералізація виявлена та простежена на сотні метрів у діопсидових породах Землі 

Ендербі та Землі Королеви Мод (Гори Гумбольдта). Вміст слюди 2-4%. 

Безсумнівні перспективи мають пошуки вуглеводнів в западинах Росса і Ведделла, а також 

осадових басейнах пасивних окраїн континенту (Грикуров и др., 2003).  
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Розділ 6  

 

ОСНОВНІ РИСИ ГЕОЛОГІЇ АФРИКИ 

 

6.1. Фізико-географічна характеристика та геологічні структури 

 

Африка - другий за розмірами материк після Євразії (29,2 млн км
2
, а з островами — 30,3 млн км

2
). 

Береги континенту омиваються на півночі – Середземним морем, на північному сході - Червоним 

морем та Аденською затокою, на сході - Індійським океаном, на заході - Атлантичним океаном з 

Ґвінейською затокою. Суецький перешийок, через який у XIX ст. збудовано Суецький канал, 

сполучає Африку з Євразією. Береги слабо розчленовані, найбільша затока - Ґвінейська, найбільший 

півострів - Сомалійський. Острови на сході - Мадагаскар, Коморські, Маскаренські, Амірантські, 

Сейшельські, Пемба, Мафія, Занзібар, Сакотра; на заході - Мадейра, Канарські, Зеленого мису, 

Пагалу, Сан-Томе і Прінсіпі, Біоко та три віддалені - Вознесіння, Св. Єлени, Тристан-да-Кунья.  

У рельєфі Африки переважають ступінчасті рівнини, плато і плоскогір’я, які часто увінчуються 

останцевими вершинами та вулканами. Більша північно-західна частина материка має висоти менші 

100 м (Низька Африка), південно-східна частина піднята на висоту більше 1000 м (Висока Африка). 

Рівнини і плато звичайно збігаються з крупними тектонічними западинами. Гори розміщуються на 

окраїнах материка - на півночі - Атлас (Тель-Атлас, Ер-Риф, Високий Атлас, Сахарський Атлас), на 

заході - Ефіопське нагіря, на півдні - Капські та Драконові гори. Вулкан Кіліманжаро (5895 м) - 

найвища точка континенту. 

Внутрішні води. Ріки та озера Африки мають переважно дощове живлення. Найдовша ріка світу – 

Ніл (6671 км) бере початок на Східноафриканському плоскогір’ї та впадає в Середземне море. Інші 

ріки басейну Атлантичного океану – Конґо та Ніґер впадають у Ґвінейську затоку і наповноводніші в 

Африці. Їх басейни розміщуються в зоні вологих вічнозелених екваторіальних лісів. До басейну 

Індійського належить р. Замбезі із знаменитим водоспадом Вікторія. 

Озера розміщуються переважно у південній частині материка. Озеро Вікторія – найбільше у 

Африці. Південніше розташовані видовжені озера Танґаньїка і Ньяса. Їх утворення пов’язане з 

розвитком Східноафриканської рифтової зони. У північній частині Африки найбільшим є мілководне 

оз. Чад, яке знаходиться на південь від пустелі Сахари. Приблизно третина території Африки 

відносяться до областей внутрішнього стоку та безстічних басейнів. 

Клімат. Більша частина Африки знаходиться в тропіках. Лише північна та південна окраїни 

континенту розміщуються у субтропічних і помірних поясах. Значний вплив на клімат Африки – 

найжаркішого континенту на Землі, мають океанічні течії та пасати. На північ і південь від зони 

екваторіальних лісів розміщені трав’янисті савани. Північна частина континенту занята пустелями. 

Це Сахара, Лівійська пустеля. На Аравійському півострові знаходиться пустеля Руб-ель-халі. На 

західному узбережжі Південної Африки розміщується пустеля Наміб.  

Структурно-геологічне районування. Майже всю територію Африки займає Африканська 

докембрійська платформа, що включає також о-в Мадагаскар, Сейшельські острови та півострів 

Саудівська Аравія. Цей півострів географічно відноситься до Євразії. Але тривала спільна геологічна 

історія Африканського континенту і півострова Саудівська Аравія дозволяє розглядати його у складі 

єдиної Африкано-Аравійської докембрійської платформи. Крайню північну західну частину Африки 

займає герцинсько-альпійська складчаста область Атласа (магрібіди), що від платформи відділяється 

Головним Атлаським розломом. На півдні розташовані герциніди Капських гір. На сході наприкінці 

еоцену почала формуватись система Східноафриканського рифта, що включає також рифти 

Червоного моря та Аденської затоки. 

 

6.2. Африкано-Аравійська докембрійська платформа  
 

6.2.1. Будова фундаменту 

У структурі докембрійського фундаменту платформи виділяються архейські ядра (еократони, або 

архейські кратони): Каапвааль Зімбабве, Танзанія, Конго, Мен, Регібатський, а також суттєво 

перероблений кратон Східної Сахари або Нілу (Dirks et al, 2003). В палеопротерозої архейські ядра 

об’єднались у три великі кратони – Західноафриканський, Центральноафриканський (Конго-Танзанія) 

і Південноафриканський (Зімбабве-Каапвааль). Окреме положення в структурі платформи займає 

Малагасійський (Мадагаскарський) кратон (рис. 6.1).  



 

 

Докембрійський фундамент Африкано-Аравійської платформи остаточно сформувався після 

утворення неопротерозойських поясів - Мавритано-Сенегальського, Лівійсько-Нігерійського 

(Транссахарського), Намібійсько-Угандійського і Аравійсько-Мозамбіцького, та виникнення 

суперконтиненту Гондвана.  

Фундамент платформи виходить на поверхню на значних територіях Високої Африки. У Західній 

Африці він утворює Леоно-Ліберійський (Мен) та Регібтський щити. У Низькій Африці фундамент 

перекривається платформним чохлом значної товщини та виходить на поверхню у межах окремих 

масивів Ахаггар, Тібесті та Увенайт, а також на Арабо-Аравійському щиті. 

Західноафриканський кратон (геоблок). Архей виступає у різних частинах Леоно-Ліберійського 

(Мен) і Регібатського щитів, розділених западиною Таудені. В межах обох щитів архей займає західні 

їх частини, відділяючись від палеопротерозойських частин зонами розломів. Згідно з сучасними 

реконструкціями Західноафриканський кратон тривалий час з’єднувався з Амазонським. Саме тому 

обидва кратони мають багато спільних рис геологічної будови.  

Архейські порди Регібатського щита складені мігматитами, ортогнейсами, метавулканітами з 

залізистими кварцитами, ультрамафітами та амфіболітами (серія Амсанга). Гнейси мають вік 3,52-

3,42 та 2,84 Ga. Вони пережили декілька стадій деформацій і метаморфізу та інтрудовані гранітами 

віком 2.73-2,72 Ga.  

Архейські компоненти Леоно-Ліберійського щита складені гнейсами (> 3,0 Ga), що розсікаються 

зеленокам’яними поясами, побудованими мафітами, ультрамафітами, залізистими кварцитами, 

філітами, граувакками. Зеленокам’яні товщі прорвані гранітами з аплітами і пегматитами віком 2,97-

2,78 Ga 

Палеопроторозойска частина Західноафриканського кратону виникла на активних окраїнах 

Регібатського і Леоно-Ліберійського блоків на рубежі 2,25-2,05 Ga. В результаті ебурнейського 

діастрофізму тут утворився Бірімійський ороген, довжиною понад 3000 км. Ороген побудований 

бірімійською серією (бірімієм), яка складена бімодальними вулканітами, що асоціюють з турбідітами, 

карбонатами, чорними кременистими сланцями. Їх вік - 2,19-2,11 Ga. Породи метаморфізовані та 

прорвані гранітами віком 2,12-2,09 Ga. Бірімій відноситься до палеопротерозойських зеленокам’яних 

товщ (Михайлов, 2002). Він за різними даними незгідно (Dirks et al., 2003), або без перерви 

(Михайлов, 2002) перекривається тарквайською серією (тарквієм). Ця серія, яка розглядається як 

моласа, складена уламковими породами – пісковиками, конгломератами, вулканітами і досягає 

товщини 7 км. Її вік – 2,08-1,99 Ga. З тарквієм пов’язані розсипи золота в Гані (колоніальна назва 

Золотий берег) та інших країнах Західної Африки.  
Центральноафриканський кратон (геоблок). До архею віднесені породи Конго-Танзанійського 

еократону. Він включає блоки Касаї, Ангола, Конго, Чайлу, Ґабон, Заїр, Танзанійський (Dirks et al., 

2003). Танзанійський блок (кратон) складається з двох терейнів - Додома (Dodoma Terrane) і Озера 

Вікторія (Lake Victoria Terrane). Перший терейн (>2.9 Ga) складений високометаморфізованими 

ортогнейсами, мафіт-ультрамафітами, кварцитами і філітами. Другий, терейн Озера Вікторії, 

побудований зеленокам’яними (бімодальні вулканіти і фліш) породами ніанзинської групи (Nyanzian 

Group), що незгідно перекриваються вулканітами, кластичними породами базальтами і 

конгломератами групи Рондо (Rongo Group) та ін. В межах блоку дуже поширені граніти трьох 

генерацій, вік яких не виходить за межі неоархею.  

Блоки Центральноафриканського кратону Чайлу і Ґабон складені граніто-зеленокам’яними 

високометаморфізованими породами (3,19-3,12 Ga). У Заїрському блоці на заході виділяють 

амфіболітово–гнейсовий комплекс Бому (Bomu Complex) і зеленокам’яний пояс Гангуан (Ganguan 

greenstone belts). На сході розміщується гнейсовий комплекс верхнього Нілу і зеленокам’яні породи 

кібальської групи (Kibalian Group). Ці пояси (3,0-2,8 Ga) включають бімодальні вулканіти, кварцити, 

сланці, джеспіліти, талькові сланці. Вони незгідно залягають на гнейсових комплексах, 

прориваючись гранітами віком 2,8-2,5 Ga та ультрабазитами з датуванням 2.78 Ga. Схожі за віком та 

складом комплекси складають також блоки Ангола та Касаї. 
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Cratonic blocks Archean terranes in cratons 

I = West African Craton A = Reguibat Shield G = Tanzania Craton 

II = Central African Craton B = Man Shield H = Zimbabwe Craton 

III = Southern African Craton C = Chaillu – Gabon Block I = Kaapvaal Craton 

IV = Nile or East Sahara Craton D = Zaire Block J = Malagasy Shield 

V =  Malagasy Shield E = Kasai Block K = Uganda & West Nile 

Complex 

 F = Angola Block L = Limpopo Belt (also 2000 Ma) 

 Paleoproterozoic terranes 

outside cratons 

Paleoproterozoic terranes in cratons 

16 = Richtersveld terrane 1 = Birrimian: Reguibat Shield 7 = Ubendian belt 

17 = Rehoboth Arc 2 = Birrimian: Leo Shield 8 = Usagaran belt 

18 = Kimezian 3 = Gabon belt: Francevillian 9 = Bengweulu Block 

19 = Nyasa province 4 = Angolan Birrimian  10 = Magondi belt 

20 = Hoggar-Air massifs 5 = Ruwenzori belt 11 = Okwa gneiss 

 6 = Rusizian gneiss 12 = Kheiss belt 

Archean intracratonic basins Paleoproterozoic intracratonic basins 

M = Witwatersrand & Ventersdorp basins 13 = Griqualand basin 

 14 = Transvaal basin 

 15 = Waterberg-Soutpansberg basins 

 
Рис. 6.1. Архейські і палеопротерозойські (убендійські) терейни Африки (3800-1750 Ma) 

(Dirks et al., 2003) 
Палеопротерозой складає складчасті пояси Ґабон, Убендійський та ін. (див. рис. 6.1), які 

утворились у палеопротерозої в результаті ебурнейського орогенезу (2,2-1,8 Ga). Пояс Ґабон 

ймовірно є продовженням структур Південноамериканської платформи (кратон Сан-Франсіску). Він 

побудований гнейсами францевільської групи (2,2-2,15 Ga) і утворився внаслідок колізії еократонів 

Ґабон і Сан-Франсіску. Убендійський та інші пояси - результат палеопротерозойської колізії 

еократонів Конґо і Танзанія.  



 

 

До мезопротерозою Центральноафриканського геоблоку відноситься Кібаранський пояс (Kibaran 

Belt), який утворився в інтракратонній зоні в результаті кібаранського орогенезу (1,4-0,85 Ga). Пояс 

побудований групою Кібаран (1,7-1,4 Ga), що складена уламковими породами і бімодальними 

вулканітами. Ці породи метаморфізовані та прорвані мафіт- ультрамафітовими і гранітними 

інтрузіями. 

На мезопротерозой припадає активізація мантійних процесів, з якими пов’язують формування 

анортозитового комплексу Кунін (Kunene Complex), віком  ~ 1,37 Ga 

На півночі Африкано-Аравійської платформи розташований недостатньо вивчений кратон, що 

називається по різному – Нілу, Східносахарський (Dirks et al, 2003), або Увенайт-Чад (Schlüter, 2006). 

Породи, що виходять у межах масиву Увенайт, мають вік 2,63 Ga, але суттєво перероблені пізнішими 

процесами.  

На Мадагаскарі ранньодокембрійські кристалічні породи виходять на поверхню у східній частині 

острова. В нижній частині розрізу переважають паргнейси, мармури, піроксеніти, лептиніти, 

чарнокіти системи Андрой (Androyen System) віком 3,19 Ga (Магакьян, 1974). Вище залягає система 

Графіт (Graphite System) складена лептинітами, гнейсами, сланцями, мігматитами з включеннями 

графіту (2,43 Ga). З перервою на цих утвореннях залягає система Вігіборі (Vohibory System)  - 

зеленокам’яні породи – амфіболіти, епідозити, гнейси, кварцити, мармури, сланці (2,17 млрд років). 

На метаморфічному фундаменті незгідно залягає система Ціполіно (1,05-1,125 Ga) - мармури сланці, 

кварцити, що розсікаються жилами мідно-свинцевих руд.  

Дещо інші датування наводяться в роботі новіших узагальненнях (Dirks et al, 2003). Для 

мігматитів і гнейсів наводиться значення віку 3,19 Ga, а граніти, що проривають зеленокам’яні 

породи системи Вігіборі, мають вік 2.52-2.49 Ga. Останні дослідження (Tuckeret al., 2014) показують, 

що фундамент Мадагаскару складається з трьох різновікових докембрійських терейнів, які остаточно 

об’єдналися  тільки після панафриканського орогенезу (0,51 Ga). 

Південноафриканський кратон (геоблок). Архей зосереджений у межах двох еократонів - 

Каапвааль і Зімбабве які розділені складчастим поясом Лімпопо. Це типові гранітно-зеленокам’яні 

області. У межах першого розміщується дуже відомій зеленокам'яний пояс Барбертон,. Цей пояс 

залягає серед гранітоїдів Давнього гнейсового комплексу (Ancient Gneiss Complex), найдавніших з 

відомих в Африці (3,64 Ga) і складений супергрупою Свазіленд (Swaziland), остання ділиться на три 

групи: 

Нижня - Онвервахт (3.49-3.46 Ga) має товщину 8-12 км і складена ультрамафітами, мафітами, 

коматіїтами, а також кислими вулканітами і кременистими породами. Середня група Фіг-Трі (3,36-

3,23 Ga) залягає згідно на попередній та складена пісковиками, алевролітами, кременями, 

джеспілітами. Верхня - Модіс (3,1 Ga) відділена стратиграфічною незгідністю від нижньої. В її 

підошві - базальні конгломерати, що перекриваються кварцовими пісковиками, алевролітами та 

вулканітами, що сформувались у мілководному басейні або алювіальній рівнині. Ці пісковики є 

одними з найдавніших порід такого генезису (3,1 Ga). 

Еократон Зімбабве формувався у віковому інтервалі 3.55-2.58  Ga. В розрізі зеленокам’яної 

формації виділяється себаквайська (3,39  Ga), булавайська (2,85 Ga) та шамвайська (2,65 Ga) групи. 

Перша складена залізистими кварцитами, мармурами, гранулітами, основними та ультраосновними 

лавами. Друга, Булавайська - конгломератами, базальтами, дацитами, кварцитами, джеспілітами, 

яшмами. І третя, Шамвайська - конгломератами, пісковиками, граувакками, філітами, кислими 

вулканітами. На рубежі 2,58  Ga сформувався мафіти і ультрамафіти комплексу Великої Дайки.  

Незгідно на археї еократону Каапвааль, залягають породи протоплатформного чохла, що 

сформувався у неоархеї та поділяється на три супергрупи. Нижня Пангола (3.0-2,9 Ga) складена 

толеїтовими лавами; вище розміщені конгломерати (в т.ч. урано-золотоносні), кварцити, пісковики 

групи Вітватерсранд (3,0-2,7 Ga) та червоноколірні товщі групи Вентерсдроп (2,7 Ga). Ще вище у 

межах палерифтів зосереджені строматолітові доломіти, вулканіти, уламкові породи 

палеопротерозойських супергруп Трансвааль і Грікваленд товщиною до 12 км (2.2-1.8 Ga). 

Супергрупа Трансвааль прорвана Бушвельдським масивом (2,06-2,05 Ga), формування якого 

пов’язують з активізацією гарячої точки (Dirks et al, 2003). 

Еоархейські кратони розділені грануліто-гнейсовим поясом Лімпопо. В центральній частині пояса 

виходять породи «архейського фундаменту» (3,3 Ga), що пронизані тілами основних та 

ультраосновних інтрузивів. Пояс утворився в результаті колізії архейських еократонів на рубежі 

2,0 Ga з утворенням протоплатформи Калахарі та двох прогинів на її периферії, розвиток яких 

завершився у палеопротерозої (2.0-1.8 Ga). В результаті ебурнейського орогенезу тут сформувались 

складчасті пояси Магонді (Зімбабве) та Кейс (Каапвааль). Ці пояси складені мілководними 



 

 

уламковими породами та основними вулканітами (2,0-1,7 Ga) та інтенсивно дислоковані аж до 

утворення шар’яжів. 

На активній континентальній окраїні, що виникла на заході Південноафриканського кратону в 

інтервалі 2,0-1,9 Ga, сформувалась вулканогенно-осадова товща групи Оранжевої Ріки. У її складі – 

андезити, метапеліти, метакварцити, залізисті кварцити. Товщина групи – 7 км.  

У мезопротерозої в результаті колізії Центральноафриканського і Південноафриканського 

кратонів (кібаранський орогенез) утворилась система поясів Ірумід-Зімбабве-Луріо. В цей же час 

відбулась активізація мантійного плюма, наслідком якої стало формування магматичної провінції 

Умкондо (1,11-1,09 Ga) з виникненням дайок, потоків лави та інтрузій толеїтового складу.  

Неопротерозойські пояси сформувались в результаті панафриканського орогенезу (0,85-0,5 Ga). У 

цей період тектонічної активізації, що супроводжувалась розпадом суперконтиненту Родінії, виникли 

рифтові прогини і ряд западин на пасивних окраїнах. Розвиток активних рифтових зон завершився 

процесами колізії з формуванням великої кількості складчастих систем, що об’єднуються в протяжні 

пояси (рис. 6.2). 

Перший пояс розділяє Південноафриканський та Центральноафриканський кратони. До нього 

належать Західні Конголіди і Намібійсько-Угандійський пояс. Один з найвідоміших 

неопротерозойських стратиграфічних підрозділів, що тут виділяються, є система Дамара (Damara 

Sequence). Нижня частина розрізу системи складена кварцитами, пелітами а також базальтами, 

андезитами і ріолітами. Середня частина - ритмічне перешарування кварцитів і аргілітів з мікститами 

(тілітами), верхня - строматолітові карбонати. Товщина системи досягає 10 км. Вона деформована на 

рубежі 0,65-0,63 Ga з утворенням складок східної вергентності та супроводжується передовим 

прогином, заповненим моласою. 

Мавритано-Синегальська система (мавританіди) вузькою смугою тягнеться вздовж узбережжя 

Західної Африки. Вона сформувалась на рубежі 0,68-0,64 Ga. Розвиток системи супроводжувався 

метаморфізмом в зеленосланцевій-амфіболітовй фаціях, гранітним магматизмом, виникненням 

офіолітів та насувами східної вергентності.  

Лівійсько-Нігерійський (Транссахарський) пояс простежується через всю Західну Африку від 

Антиатласу до узбережжя Ґвінейської затоки, продовжуючись на Південноамериканській платформі. 

Пояс розділяється на дві гілки (домени) – Фарузьку (західну) і Дагомейську (Східну). Характерною 

особливістю поясу є перероблені в неопротерозої архейські і палеопротерозойські породи.  

Найбільш давні серед них об’єднуються в регіональні підрозділи: суггарій - гнейси, амфіболіти, 

чарнокіти, кварцити, мігматизовані граніти, і дагомій - кристалічні сланці, гнейси мігматити, 

чарнокіти. 

В Туарезькому масиві (Ахаґґар) віділяють фарузій, що складений у нижній частині переважно 

строматолітововими вапняками і пісковиками (нижній фарузій). Верхня, більша за товщиною частина 

розрізу (верхній фарузій) складена вулканічними і вулканогенно-осадовими породами. Товщина 

фарузія досягає 16 км (Леонов, 1980). Складчастий фарузій незгідно перекриваються 

чевоноколірними пісковиками, конгломератами і сланцями нігритія (2-4 км). 

Розріз неопротерозою в Антиатласі складений турбідітами, чорними сланцями, що незгідно 

перекриваються червоноколірними товщами (3-5 км), аналогічними нігритію Туарегського масиву. 

В результаті колізії, що відбулась у віковому інтервалі 0,72-0,6 Ga неопротерозойські 

вулканогенно-осадові породи були метаморфізовані, деформовані та прорвані мафіт-ультрамафітами 

та кабонатно-лужними інтрузивами.  

Аравійсько-Мозамбіцький (або Східноафриканський) пояс тягнеться у вигляді широкої смуги 

через всю Східну Африку, включаючи західну частину острова Мадагаскар і продовжуючись на 

Аравійському півострові, в Індії та в Антарктиді. В структурі поясу виділяється Арабсько-

Нубійський (або Аравійсько-Нубійський) щит, який розташований на північному сході Африки і 

включає значну частину Аравійського півострова. Пояс виник на місці Мозамбіцького океану в 

результаті складної еволюції на рубежі 0.62-0.59 Ga. У будові поясу беруть участь перероблені в 

неопротерозої ранньодокембрійські породи, а також власне неопротерозойські метаморфізовані 

первинно вулканогенні і теригенними породи, що прорвані різновіковими гранітними інтрузіями.  

 



 

 

 
Рис. 6.2. Карта Гондвани на кінець неопротерозою (540 Ma), що показує розміщення 

панафриканських поясів (Kröner & Stern, 2014) 
Абревіатури: AS -Арабський щит, BR - Бразіліано, DA - Дамара, DM - Дом Фелічіано, DR - Денмен Дарлінг, EW - гори 

Елсверт-Уітмор, GP - Гараєп, KB - Каоко, MA – Мавританіди, MB - Мозамбіцький пояс; NS -Нубійський щит, PM - Хребти 

Петерман, PB - Пріолз Бей, PR - хребти Пампа, PS - Патерсон, QM - Земля Королеви Мод, RB - Рокеліди, SD - Салданія, SG 

- Південний Гранулітовий терейн, TS - Транссахарський пояс, WB - Західні Конголіди, ZB - Замбезі 

 

6.2.2. Платформний чохол 

Платформний чохол Африкано-Аравійської платформи розвинений дуже нерівномірно. У межах 

Високої Африки він заповнює великі западини, але стратиграфічні розрізи тут неповні. Це пов’язано 

з тим, що ці райони у палеозої розміщувались в центральній частині суперконтинента Гондвани, які 

були високо підняті над рівнем моря і були областями розмиву. В Низькій Африці, навпаки, на 

платформному етапі розвитку сформувався потужний осадовий чохол, що утворює майже суцільний 

покрив, який виник на північній окраїні Гондвани (рис. 6.3).  

Неопротерозойський платформний чохол почав формуватись у західних територіях Африки ще до 

завершення панафриканського орогенезу. Безпосередньо на фундаменті він залягає у западинах 

Таудені, Вольта, Конго та Нама. Найбільш повні розрізи неопротерозою розміщені в западині 

Таудені. Тут на базальних конгломератах залягають пісковики і алевроліти з прошарками вапняків і 

доломітів. В середній частині розміщується горизонт тілітів, а верхня складена піщано-глинистими 

породами. Товщина неопротерозою в западині Таудені – до 4 км. В западині Нама до неопротерозою 

віднесена однойменна група. В її підошві розміщуються базальні конгломерати і тіліти, що 

перекриваються вапняками і пісковиками і аргілітами. В породах групи знайдена докембрійська 

едіакарська фауна. Товщина групи Нама – до 2 км. Схожа послідовність описана і в западині Вольта 

та Конґо.  



 

 

 
Рис. 6.3. Тектоніка Африки і Аравії (Хаин, 2001) 

1- архейські кратони; 2 – протерозойські (переважно панафриканські) пояси; 3 – фанерозой; 4 – рифти Карру; 5 – мезойсько- 

і/або кайнозойські рифти; 6 – мезозойський і кайнозойський магматизм; 7 – фанерозойські складчасті пояси; 8 – альпійський 

насувний фронт; 9 – головні зони розломів 

 

Після завершення панафриканського орогенезу, починаючи з палеозою, платформний чохол 

формується на півночі Африки, де утворюються западини Сахарської плити: Мавритано-

Сенеґальська, Тіндуф, Західно- і Східносахарські, Мурзук, Куфра, Лівійська, Північноаравійська, 

Руб-ель-Халі. У сучасній структурі Північної Африки западини розділені виступами фундаменту – 

Ахаґґар, Тібесті і Увенайт.  

В западині Таудені розріз неопротерозою нарощується пісковиками кембрію, ордовику і силуру, 

які утворювались в континентальних, узбережно-морських та морських умовах пасивної окраїни 

Палеотетісу. Найбільші ділянки північних частин континенту і Аравійського півострову були 

перекриті в результаті силурійської трансгресії, коли утворились морські глинисті товщі, включаючи 

чорні граптолітові сланці. Девон і ранній карбон складені переважно морськими глинисто-

карбонатними товщами значної товщини. Комплекс порід кембрію – середнього карбону виділяється 

як ранньогондванський. Його товщина досягає 4-5 км.  

Пізньогондванський комплекс охоплює стратиграфічний інтервал від верхнього карбону до 

середньої юри. Його формування передувало розпаду Гондвани. У цей період на півдні Африки 

північніше орогену Капських гір виникає западина Карру. Вона складена однойменною супергрупою. 

На півдні ця супергрупа згідно залягає на капській, що поширена у межах Капської складчастої 

системи, але північніше вона безпосередньо перекриває докембрійський фундаменті. Супергрупа 

Карру поширена також в западинах Калахарі, Окованого та Конго, розміщених північніше. В 

западині Карру її товщина  досягає 12 км. Тут вона поділяється на декілька формацій. В нижній 

частині розрізу залягають льодовикові відклади верхнього карбону формації Двайка (Dwyka 

Formation), вище - мілководні нижньопермські глинисті породи з вугленосними пластами формації 

Екка (Ecca Formation). Їх змінюють дельтові пісковики верхньої пермі і нижньої частини тріасу 

формації Бофорт (Beaufort Formation) і верхньотріасові еолові пісковики формації Стромберг 



 

 

(Stormberg Formation). Завершують розріз платобазальти формації Дракенсберг (Drakensberg Group) 

товщиною 1400 м. Вік базальтів - нижньоюрський (183 Ma). Отже, супергрупа Карру формувалась в 

інтервалі пізній карбон – нижня юра. 
З глибинною еволюцією субконтинентальної літосфери Південної Африки (Griffin at al., 2014), яка 

розпочалась ще у палеопротерозої, пов’язують формування кіберлітових трубок. Вони виникали 
протягом чотирьох основних вікових інтервалів: 1600–1800, 1000–1200, 500–800 і 50–130 Ma. Піки 
кімберлітоутворення різних типів припадають на рубежі 90 ± 10 Ma (верхня крейда) і 120–130 Mа 
(нижня крейда). 

На півночі Африки та в Аравії у пізньому карбоні морські умови змінились континентальними, 

але в пермі і тріасі утворювались шельфові вапняки, а у пізньому тріасі ранній юрі – евапорити 

(Алжиро-Туніський прогин). Товщина верхньогондванського комплексу у Північній Африці не 

перевищує 2 км. 

Після розпаду Гондвани ареною морської седиментації залишається Північна Африка і Аравія, а 

також новоутворені периокеанічні прогини. З півночі на територію платформи проникали морські 

басейни Тетісу. Глобальна пізньокрейдова трансгресія призвела до утворення Транссахарської 

протоки, яка з’єднала Тетіс і новоутворений Атлантичний океан (грабени Сирт і Бенуе). В розрізах 

переважають морські глинисто-карбонатні відклади з прошарками пісковиків. Їх товщина у 

найглибших западинах досягає 6 км. На північному сході Африки і в Аравії поширена товща 

червоноколірних нубійських пісковиків континентального походження, які формувалися ймовірно з 

кінця палеозою до крейди включно. 

Периокеанічні прогини заповнені морськими і континентальними крейдовими і кайнозойськими 

відкладами товщиною від 3-4 до 5-6 км. Особливе місце в розрізах прогинів належить дельтовим 

відкладам великих рік Нілу, Ніґеру, Конґо. 

 

6.3. Фанерозойські складчасті області і рифтові зони Африки 

 

Після завершення панафриканського орогенезу Африка увійшла до складу суперконтиненту 

Гондвани. Активні геологічні процеси відбувались тільки на його окраїнах. До таких окраїн належать 

крайня північна та крайня південна частини Африки, де до початку розпаду Гондвани у палеозої - на 

початку мезозою виникли: на півночі - складчаста система Магрібу і інтракратонна зона Угарта, на 

заході - Мавританська складчаста система, і на півдні - Капська система.  

З виникненням Африканського континенту в активну зону перетворилась його північна частина, 

де у кайнозої внаслідок субдукції на місці океану Тетіс сформувалась складчаста система Атласу. На 

кайнозой приходиться також початок і подальший розвиток процесів рифтогенезу у Східній Африці. 

 

6.3.1. Складчаста система Капських гір  

Ця система побудована капською супергрупою, що має ранньо-середньопалеозойський вік. Вона 

залягає на світі капських гранітів (неопротерозой, кембрій?) і поділяється на такі групи: Столової 

гори, Боккевельд, Віттеберг. Ці групи складені пісковиками, кварцитами, сланцями, діаміктитами  

сумарною товщиною 6-8 км. Седиментація відбувалась в узбережно-морських умовах в інтервалі 

500-350 Ma (ордовик – низи карбону), що підтверджується палеонтологічними рештками. В 

результаті герцинського орогенезу (т.з. гондванської фази) Капська супергрупа була інтенсивно 

дислокована з утворенням насувів північної вергентності (рис. 6.4). Орогенез супроводжувався 

формуванням передового прогину – синеклізи Карру, заповненої однойменною супергрупою (верхній 

карбон – нижня юра). Аналоги Капської складчастої системи розміщуються на інших материках 

Годвани – в Антарктиді, Австралії та Південній Америці.  

 

6.3.2. Мавританська складчаста система 

Розташована на західному узбережжі Афоики від Марокко до Ґвінеї-Бісау. Герцинські складчасті 

структури тут перекриваються молодими відкладами. Дислокований верхній палеозой формувався в 

інтервалі 350-290 Ma у межах пасивної окраїни Гондвани (Регібатського масиву), що з’єднувалась з 

западиною Таудені. Складчаста система виникла в результаті колізійних процесів у Апалацького 

поясі і Західноєвропейських герцинідах.  

 

6.3.3. Складчаста область Атлас  

Герциніди Магрібу разміщуються південніше від альпійських структур Атласа. Вони відділені 

Головним Атлаським або Південноатлаським глибинним розломом від платформи і докембрійських 



 

 

споруд Антиатласу. За своєю геологічною будовою герциніди Магрібу дуже схожі з 

західноєвропейськими і північноамериканськими герцинідами. Найдавніші породи – вендсько-

кембрійські вулканіти, вапняки з археоціатами, пісковики. Вище незгідно залягають флішоїдні 

відклади ордовику-девону (більше 3 км), фація Кульма карбону. Породи цього віку складають 

Мароканську Месету, Високий Атлас, окремі їх виходи відомі у Середньому Атласі та на Високих 

плато. Породи дислоковані наприкінці динанту (раннього карбону) в результаті судетської фази 

складчастості герцинського орогенезу, що супроводжувалась гранітним магматизмом. Сумарна 

товщина дислокованих порід перевищує 10 км. Червоноколірна пермсько-тріасова моласа та 

евапорити формуються у западинах, наприкінці тріасу тут виникли покрови плато-базальтів. 

В інтракратонній зоні Угарта, яка під кутом з південного сходу примикає до герцинської системи 

Атласу, товщина палеозою характеризується проміжними значеннями – між герцинідами Атласу і 

платформними структурами. Дислокації тут пологі і поступово затухають у південно-східному 

напрямку. На північ від зони Угарта розташовується западина Бешар, глибиною до 7 км. Западина 

заповнена паралічною вугленосною товщею середнього-верхнього карбону (1 км), що містить пласти 

вугілля промислової товщини. Пологі складки перекриваються морськими і лагунними відкладами 

крейди і палеогену та червоноколірними вапняками неогену. 

 

 
Рис. 6.4. Геологічний розріз Капської складчастої системи і западини Карру за даними 

глибокого буріння (Linol & de Witt, 2016) 
Абревіатури: NMMB - пояс Намкваленд-Наталь; КP - плато Калахарі; Е – ескарпмент ; CFB-Капська складчаста система; 

BMA - магнітна аномалія Бетті 

 

Альпійські структури утворились в результаті субдукції Африканської і Євразійської плити на 

місці океану Тетіс. Цей процес розпочався в середині крейди (90 Ma) з кульмінацією в еоцені (40 Ma) 

і продовжується зараз. Інтенсивність дислокацій збільшується з півдня на північ. За своєю 

геологічною будовою Атлас схожий на Бетські Кордільєри, з якими з’єднувався до утворення 

Ґібралтарської протоки. Виділяється дві складчастих зони (домени) – Тель-Атлас і Ер-Риф. 

В геологічній будові Тель-Атласу розрізняються Внутрішня зона, яка включає узбережні масиви 

Великої і Малої Кабілії, що складені пізнім докембрієм – палеозоєм. Південніше розташований 

Вапняковий хребет, побудований мілководними карбонатними породами юри – еоцену. Ще далі на 

південь знаходится Флішева зона, складена крейдово-палеогеновим флішем. 

У Зовнішній зоні  переважають глибоководні породи крейдово-палеогенового віку (мергелі, 

радіолярити, криптозернисті вапняки) товщиною 6-9 км, а також юрські вапняки карбонатної 

платформи. Вказані зони, що утворюють ороген, є аллохтонними структурами південної 

вергентності. На півдні ороген супроводжується передгірським прогином, заповненим морською 

міоценовою моласою. 

Схожу геологічну будову має Ер-Риф. Тут також виділяється Внутрішня зона, складена 

домезозойськими метаморфічними породами, що утворюють покрови (Себетиди, Гомариди). Далі на 

південь розміщений Вапняковий хребет (хр. Дорсаля), де широкий розвиток мають вапняки тріасу і 

юри. Ще далі прослідковується Флішева зона, побудована перважно флішем верхньої крейди - 

нижнього палеогену. З півдня Ер-Риф супроводжується зонами внутрішніх прогинів (інтрариф, 

мезориф, передриф). В цілому він є складчасто-покровною структурою, насунутою на південь. 

Амплітуда насувів перевищує 20 км (Хаин, 2001). 

 

6.3.4. Мезокайнозойські рифтові зони 

Рифтова система Західної Африки. Розкриття Атлантичного океану відбувалось з півдня на 

північ починвючи з пізньої юри (150 Ma). Воно супроводжувалось виникненням грабенів і 

магматизмом. Закрема, наприкінці ранньої крейди виник грабен Бенуе, який заповнився морськими, а 



 

 

згодом алювіальними і дельтовими осадами. Ця структура з’єднується з Нижньоніґерійським 

грабеном, грабенами Ґао та Сирту, утворюючи рифтову систему Західної Африки. Формування цієї 

системи супроводжувалось лужним магматизмом, а також формуванням крейдово-кайнозойських 

седиментаційних басейнів - Чад, Таудені та ін. Розвиток рифтової ситеми продовжується і зараз, що 

підтверджується положенням дельти Ніґера і сучасним вулканізмом (вулкан Камерун). 

Східноафриканська рифтова система простягається майже через всю східну Африку з півдня на 

північ, з’єднуючись з рифтами Червоного моря і Аденської затоки. Це одна з найактивніших 

сучасних рифтових систем Землі. Вона проявляється у вигляді системи розломів переважно північно-

західного простягання і підкреслюється розміщенням стратовулканів (Кенія, Кіліманджаро, Меру, 

Елґон та ін.). Рифтинг почався у ранньому міоцені і продовжується зараз. За циклом Уілсона в 

континентальній частині рифтова зона відповідає ембріональній, а рифти Червоного моря і Аденської 

затоки – ранній стадіям виникнення і розвитку океанів. На дні рифтових западин Червонного моря та 

Аденської затоки утворювались глини, мергелі, евапорити і вапняки міоцену і пліоцену. 

 

6.4. Етапи геологічної історії 

 

В історії геологічного розвитку виділяються докембрійський і фанерозойський етапи. Кожен з них 

насичений важливими подіями, які в кінцевому результаті обумовили сучасну геологічну будову 

Африки.  

Докембрійський етап 

 Архейський рубіж (2,55 Ga) – завершення формування еократонів (Каапвааль, Зімбабве, 

Конго, Танзанія, Мен і Регібат) – найдавніших блоків континентальної кори з 

зеленокам’яними поясами.  
 Ебурнейський діастрофізм (палеопротерозой, 2,2-1,8 Ga) – виникнення лінійних 

складчастих систем Бірімійської, Лімпопо та ін. 
 Кібаранський діастрофізм (мезопротерозой, 1.4-0.85 Ga) - утворення суперконтинента 

Родінії. 
 Панафриканський орогенез (неопротерозой, 0.85-0.5 Ga) – деструкція Родінії, формування 

панафриканід. Виникнення Гондвани (рис. 6.5).  
Фанерозойський етап 

 Палеозой - формування платформного чохла, Гондванське зледеніння, утворення герцинід 
Магрібу, Мавританської системи, складчастої зони Угарта і Капських гір. 

 Мезозой – розпад Гондвани, утворення Атлантичного, Індійського океанів та океану Тетіс. 
Виникненя грабенів Західної Африки, початок відділення Мадагаскару. 

 Кайнозой – субдукція Тетісу, утворення альпійської частини Атласу. Формування рифтової 

системи Східної Африки (рифти Червоного моря і Аденської затоки і Східноафриканський). 

 

6.5. Корисні копалини 

 

Горючі копалини. Найбільші ресурси вуглеводнів приурочені до западин Низької Африки і 

зосереджені на півночі континенту (Сахарська нафтогазоносна провінція) та на півострові Саудівська 

Аравія (Аравійська нафтогазоносна провінція). Великі родовища та значні перспективи пов’язані 

також з континентальними окраїнами Африки. Особливо це стосується західної окраїни, де 

розміщується Західноафриканська нафтогазоносна провінція і виявлені  великі нафтові родовища як 

на суші, так і на шельфі. 

Родивища вугілля зосереджені на півдні (ПАР) та півночі континенту (Алжир). В ПАР найбільші 

пласти вугілля розміщуються в ранньопермській світі Екка. В Алжирі (басейн Бешар), як і в Європі, 

вугленосні пласти приурочені до карбону. 
Рудні та нерудні корисні копалини. Африка займає провідні місця у світі за запасами: золота, 

платини, кобальту, хрому, мангану, алмазів, фосфоритів, бокситів, флюориту, а також міді, азбесту, 
урану, стронцію. 

Диференційовані ультаосновні комплекси Бушвельду і Великої Дайки вміщують величезні запаси 
хромітів, мідно-нікелевих руд, кобальту, платини, паладію. Карбонатитові родовища пов’язані з 
ультраосновними лужними комплексами Мадагаскару, Центральної Африки та інших регіонів.  
Чимало родовищ ніобію і танталу та інших елементів пов’язано з гранітоїдами різного віку і корами 
їх вивітрювання (колумбітові граніти Північної Ніґерії), рідкіснометальними пегматитами докембрію. 



 

 

Матаморфогенні родовища заліза та мангану розміщені у Південній та Західній Африці. Особливе 
місце належить золото-ураноносним конгломератам (Вітватерсранд і Гана). Родовища золота і сурми 
пов’язані з до заленокам’яним поясом Барбертон. 

До осадових порід супергрупи Катанга приурочені стратиформні родовища міді, а також кобальту, 
свинцю, цинку, кадмію, урану та селену світового значення. 

 
Рис. 6.5. Утворення Мозамбіцького поясу і виникнення Гондвани (Kröner & Stern, 2014) 

 
Південна Африка – є одним зі світових центрів видобутку алмазів. Тут виявлені алмази як у 

кімберлітових трубках, так і в розсипах. В Йоганнесбурзі розміщується штаб-квартира компанії Де 
Бірс, яка суттєво впливає на світовий ринок алмазів.  

Родовища бокситів приурочені до кори вивітрювання докембрійських порід. Найбагатшою за 

запасами за бокситами країною є Ґвінея, де зосереджено 38 % їх світових запасів. 
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Розділ 7 

 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

 

7.1. Фізико-географічна характеристика та геологічні структури 

 

Південна Америка є південним материком Західної півкулі. Площа без островів 17, 83 км
2
. До 

континенту відносяться архіпелаги: Фолклендський (Мальвінський), Чілійський, Вогняна Земля і 

Ґалапагос. З Північною Америкою з’єднується Панамським перешийком, а від Антарктиди відділена 

протокою Дрейка. Континент омивається на півночі Карібским морем, на заході – Тихим, а на сході – 

Атлантичним океанами. Вздовж північно-західної і західної окраїн південної Америки простягається 

гірські ланцюги Анд, з найвищою точкою на континенті – вершиною гори Аконкаґуа (6960 м). Пояс 

складається з ряду переважно субмеридіональних хребтів – Північних, Східних, Центральних, 

Західних і Берегових Кордільєр, розділених плато (Пуна, Альтиплано) і западинами. В Андах 

розташовані активні групи вулканів північної, центральної та південної груп. Паралельно Андам в 

Тихому океані тягнуться лінійні Перуанський та Чілійський жолоби. 

Значна частина материка заняті Ґвіанським і Бразільським плоскогір’ями, розділеними 

Амазанською низовиною. На північ від Ґвіанського плоскогір’я розташована Оріноцька низовина 

(Льянос). На південний захід і південь від Бразільського плоскогір’я розташовані низовини Ґран-Чако 

і Пампа, а ще далі на південь – плато Патагонія.  

Переважна більшість рік тече у бік Атлантичного океану. Найбільші серед них – Амазонка, Сан-

Франсіску, Оріноко, Парана з притокою Параґвай, Ріо-Неґро та Ріо-Колорорадо.  

Південна Америка розміщується в межах екваторіального, субекваторіальних і тропічних 

кліматичних поясів. Лише південна частина материка розташована у помірному поясі. Кліматичні 

зони Анд залежить як від географічної широти, так і від висоти над рівнем моря, океанічних течій і 

пасатів. Зокрема, в Андах розташована пустеля Атакама – одне з найсухіших місць на землі. Андам 

властива висотна поясність, при цьому верхній пояс (вище 4500 м над рівнем моря) вкритий 

багаторічними снігами  та льодовиками. 

Структурно-геологічне районування. Більша частина Південної Америки занята 

Південноамериканською докембрійською платформою, яка південніше р. Ріо-Колорадо межує з 

Патагонською епігерцинською платформую. Остання охоплює також масив Сьера-Пампа, прилеглий 

шельф Атлантичного океану та Фолклендські (Мальвінскі острови). На заході розміщується молодий 

Андський пояс, який включає, Північні, Центральні та Південні (Патагонські) Анди. Зараз він 

продовжує формуватися в результаті субдукції, що супроводжується активною сейсмічною та 

вулканічною активністю. На півдні до континенту примикає молода літосферна мезоплита Скоша, 

оточена вулканічною дугою Піденноантильских островів (рис. 7.1). 

 

7.2. Південноамериканська докембрійська платформа 

 

7.2.1. Геоблоки і щити  

Південноамерикансьа докембрійська платформа розміщена на більшій частині материка. Вона 

належить до гондванської групи платформ і за своєю геологічною будовою найбільш схожа з 

Західноафриканським геоблоком (Михайлов, 2002; Hildebrand et al., 2014). Як відомо, характерною 

особливістю платформ гондванської групи є неопротерозойські складчасті системи, що 

розмежовують ділянки, які консолідувались у ранньому докембрії.  

У відповідності з геоблоковою концепцією (Геолого-минерагеническая…, 2000) платформа 

ділиться на такі геоблоки: Ґвіанський, Бразільський та Сан-Франсиску. Окремо виділяється гранична 

складчаста система Параґвай-Араґуая. Кожен з геоблоків характеризується відмінностями в 

геологічній будові, що обумовлені особливостями його геологічної історії. Докембрійські породи, що 

складають фундамент зазначених геоблоків, виходять на поверхню в межах щитів, де вони найбільш 

вивчені (Горная…, 1984). Ґвіанський щит розташований у межах однойменного геоблоку, 

Центральнобразільський та Приатлантичний характеризують фундамент відповідно Бразільського та 

Сан-Франсіску геоблоків. Зазначимо, що межа Центральнобразільського і Приатлантичного щитів 

проводиться неоднозначно. Інколи їх об’єднують в єдиний Бразільський щит (Магакьян, 1974; 
Докембрий…, 1976). Простір між щитами занятий западинами, де фундамент занурюється на різну 

глибину та перекритий породами платформного чохла. 

 



 

 

 
 

Рис. 7.1. Тектонічна схема Північної Америки (Хаин, 2001) 
1-10 - Південноамериканська докембрійська платформа: 1-5 – фундамент платформи: 1 – архейський, 2 – 

палеопротерозойський, 3 – мезопротерозойський, 4 – неопротерозойський, 5 – області тектоно-магматичної переробки в 

неопротерозої-кембрії; 6-8 – чохол платформи: 6 – мезопротерозойський, 7 – мезо- і неопротерозойський, 8 – 

фанерозойський; 9-11 - Патагонська молода платформа: 9 – виступи неопротерозойсько-палеозойського фундаменту, 10 – 

мезозойсько-кайнозойський осадовий чохол, 11 – поля поширення мезозойських і кайнозойських вулканітів; 12-17 – 

Андський ерогенний пояс: 12 – виходи докембрійського і палеозойського метаморфічних комплексів, включно з 

гранітоїдами, 13 – мезозойсько-кайнозойських Західної мегазони Північних Анд, включаючи гранітоїди, 14 – так само, 

Східної мегазони Північних Анд, а також Центральних і Південних Анд. 15 – моласові прогини, передові і міжгірські, 16 – 

кайнозойські наземні вулканіти, 17 – розломи (крім насувів); 18 – насуви; 19 – молоді вулкани; 20 – зона деформацій 

платформного чохла; 21 – глибини залягання фундаменту платформи; 22 – зони субдукції 

 

Ґвіанський щит. Найбільш давні утворення ео- палеоархею відомі в Ґайані, Ґвіані та Венесуелі, де 

ймовірно близькі за віком товщі виділяються під різними назвами. Вони складені 

високометаморфізованими парагнейсами, чарнокітами, амфіболітами, гранулітами та кварцитами з 



 

 

ізотопним віком 3,7-4,0 Ga, які об’єднані в серію Рупунуні (Ґайяна) та серію Іль-де-Кайені (Ґвіана). 

Близький вік (3,0-3,2 Ga) має комплекс Іматака (рис. 7,2), який поширений у Венесуелі, де складенй 

гнейсами, кристалосланцями, мігматитами, чарнокітами, залізистими та мангановмісними 

кварцитами (Докембрий…, 1976; Hildebrand et al. 2014). Зауважимо, що вік цього комплексу 

визначається неоднозначно. Наводяться також датування 2,5 Ga, які ймовірно обумовлені пізнішими 

процесами змолодження (Михайлов, 2002, с. 150). Породи перетворені в умовах амфіболітової і 

гранулітової фацій метаморфізму та інтенсивно дислоковані з утворенням стиснутих часто 

перекинутих складок східного та північно-східного простягань. Наявні також купольні структури, 

розділені протяжними синкліналями. По ео- палеоархейським метаморфічним серіям, товщина яких 

до 4,5 км (Объяснительная…, 1979 ) розвиваються гранітоїди гілейського (2.8 Ga) комплексу. 

Молодший неоархейський вік (2,7 Ga) мають комплекси Супамо (Supamo) (Венесуела), Кануку 

(Ґайана) та Адампада-Фалаватра (Сурінам). Комплекс Супамо складений тронд’ємітовими гнейсами і 

мігматитами, комплекс Кануку - біотитовими, біотот-гранатовими гнейсами амфіболітової і 

гранулітової фацій метаморфізму, а також чарнокітами і гранулітами. Схожі за складом породи з 

переважанням піроксенових гранулітів і гнейсів та чарнокітів відносять до групи Адампада-

Фалаватра. Вони асоціюють з гранітоїдами і ґвіанського (2,5-2,6 Ga) комплексу. Радіометричні 

датування метаморфічних утворень утворень (2,2 Ga) вказують на можливе їх омолодження 

пізнішими процесами регіонального метаморфізму (Докембрий…, 1976).  

Метаморфічні породи палеопротерозою формують зеленокам'яні пояси північно-західного 

простягання (рис. 7.3). На різних ділянках Ґвіанського щита вони об’єднуються у близькі за віком 

супергрупи Пастора (Венесуела), Барама (Ґайяна), Парамака (Французька Ґвіана) та інші, кожна з 

яких поділяється на групи і формації. Вони складені амфіболітами, які несуть ознаки первинно 

вулканічного походження, а також кварцитами, сланцями, філітами та іншими метаосадовими 

породами. Серед первинно вулканічних утворень нерідко трапляються ефузиви кислого та 

середнього складу. З нижніми частинами цих стратиграфічних підрозділів асоціюють інтрузії базитів 

і гіпербазитів, перетворених в метагаббро та серпентиніти. Потужність серії Пастора перевищує 7 км 

(Докембрий…, 1976), серії Парамака – 4,7-4,8 км. Ізотопний вік зеленокам’яних утворень становить 

2,3-1,9  Ga, вкладається в палеопротерозой. З зеленокам’яними утвореннями пов’язані граніти 

карібського комплексу (2,1-1,9 Ga).  

 

 
Рис. 7.2. Розміщення різних терейнів на Гайанському щиті, Венесуела (Hildebrand et al., 2014) 

 

Давній (протоплатформний) осадовий чохол складений неметаморфізованими червоноколірними 

кварцитами серії Рорайма, потужністю до 2,6 км. Вони прорвані траповим комплексом (долерити) і 



 

 

вміщють золотоносні коглометати Тортю. Трапи бронюють найвищу вершину Ґвіанського нагір’я г. 

Рорайма (2772 м ). Ізотопний вік серії 1,9-1,5 Ga (Михайлов, 2002). Аналоги серії Рорайма відомі на 

інших докембрійських платформах - Атабаска (Канадський щит), Ватерберг (Південна Африка). 

На Ґвіанському щиті відомі і більш молоді граніти, в тому числі граніти-рапаківі, а також дайки 

(1,2-1,3), що сформувались в готську (гренвільску) епоху. 

Західнобразільський (Цетральнобразільський) щит. Від Ґвіанського відділяється Амазонською 

западиною, що виникла ще наприкінці протерозою. На сході межує з синеклізами Парнаїба 

(Мараньяо) і Сан-Франциску, на півдні синеклізами Парани і Чако (Пампи). 

 

 
 

Рис. 7.3. Детальна геологічна карта північно-західної частини Гайанського щита, що ілюструє 

положення зеленокам’яних структур (Hildebrand et al., 2014) 

 

Західнобразільський щит складений більш молодими утвореннями у порівнянні з Ґвіанським. 

Найдавніші породи тут віднесені до серії Мантикейра. Це гнейси і амфіболіти, метаморфізовані та 

гранітизовані на рубежі архею і протерозою (2,5 Ga) Вони поширені західній і центральній частинах 

щита, де також виділяється серія Барбасена. Остання з перервою залягає на серії Мантикейра, і 

скадена в нижній частині квацово-слюдистими сланцями і гнейсами, а в верхній – кварцитами, 

граувакками, туфами і діабазами. Верхню частину часто виділяють окремо під назвою формація 

Лафайеті. З нею пов’язані магранцеві руди – аналоги гондитів Індостанської платформи. Обидві серії 

часто об’єднують в серію під назвою до-Мінас і зіставляють домінаськими утвореннями 

Східнобразільського (Приатлантичного) щита. Вік цих порід визначається у широких межах, але у 

більшості результати датувань не виходять за межі палеопротерозою (1,9-2,1 Ga). До 

ультраметаморфічних утворень в цих районах відносяться мігматизовані гнейси комплексу Басао 

(2,8 Ga).  

На сході від гирла Амазонки до р. Параґвай субмеридіонально розміщується неопротерозойський 

складчастий пояс Параґвай-Араґуая, перикриваючись на півдні осадовими породами синекліз Парана 

і Чако. Стратиграфічний розріз цього поясу складають три структурні поверхи:  

Нижній (група Куйаба) – це слабометаморфізовані у зеленосланцевій фації флішоїди з 

прошарками кварцитів і вапняків та золотоносними конгломератами Жакобіна. Потужність групи 

досягає декількох кілометрів, 

Середній - у нижній частині вміщує два горизонти тілітів (до 1000 м), що перекривається 

карбонатами груп Арарас і Бодоквена (Бразилія) Корумба (Болівія) і Ітаколумі (Параґвай). Карбонати 



 

 

вміщують строматоліти типу Соllепіа і мають потужність до 2000 м. Серед карбонатних порід групи 

Арарас виявлені діаміктити, сліди пізньодокембрійського (едіакарського) зледеніння. 

Верхній поверх - моласа групи Альто-Параґвай (вгору проти течії р. Параґвай) потужністю до 

5000 м. На південно-західній периферії щита (Південна Бразілія, Болівія, Параґвай) у верхній частині 

товщі відомі червоні аркозові пісковики з алмазами. На заключній стадії орогенного етапу 

сформувались граніти (500-600 Ma). 

На ділянці, де межують синеклізи Парнаїба і Парана виділяється масив Гойяс. Тут на денну 

поверхню виходить граніто-гнейсова основа Західнобразільського щита, складена гнейсами 

мігматитами, кварцитами, амфіболітами, що заміщуються гранітами. На ній незгідно залягають 

мармури, кварцити, біотитові сланці з гранатом групи Аракса. В структурі масиву Гойас виділяють 

складчасті структури окремого уруасіанського тектоно-магматичного циклу (1,4-1,0 Ga). Зокрема, 

складчаста систему Уруасу розміщується на сході серединного масива, де відділена від бразілід 

поясом офіолітів (1,2-1,1 Ga)  

Система Бразілія обрамлює синеклізу Сан-Франциску, простежуючись на відстані до 1000 км. 

Нижній структурний поверх складений флішоїдами та кварцитами, філітами, ітабіритами, аркозами, 

вапняками групи Канастра з силами порід основного складу. Верхній поверх, група Бамбуї, в нижній 

частині представлений карбонатними, які у верхній частині змінюються теригенними породами і 

моласами. Можливо, що група Бамбуї підстелюється тілітами, конгломератами, пісковиками серії 

Лаврас. Обидві групи складіють протоплатформний чохол, який складає нижню частину розрізу 

синеклізи Сан-Франциску.  

Східнобразільський (Приатлантичний) щит розміщується на східному узбережжі материка 

східніше синекліз Мараньяо, Сан-Франсіску, Парана. Його продовження на південному сході 

платформи називають кратоном Ла-Плата. Більша частина щита складена протерозоєм.  

Найбільш поширена серія Ріу дас Вельяс. Вона залягає на граніто-гнейсах, що утворюють граніто-

гнейсові купола, і ймовірно має архейський вік. Це слабометаморфізовані (зеленосланцева фація 

регіонального мtтаморфізму) конгломерати, кварцити, філіти, сланці з графітом, доломіти, гондити і 

ітабірити. Вони дислоковані з утворенням ізоклінально-лускуватих структур та гранітизовані. Серія 

Ріу дас Вельяс за своїм складом дуже схожа з серіями Іматака, Барама, Ібакрама (гондити, 

гіпербазитові інтрузії, золотоносність) та відноситься зеленокам’яних систем. Не виключається її 

синхронне з останніми формування. 

Різко незгідно на утвореннях серії Ріу дас Вельяс залягає серія Мінас, яка відноситься до 

протоплатформних утворень. Вона складена конгломератами (серед яких трапляються урано-

золотоносні, ймовірні аналоги конгломератів Жакобіна), кварцитами, філітами, ітабіритами 

(окисненими з важливим промисловим значенням) і залізистими кварцитами, доломітами (світа 

Ітабіра). Потужність серії 5-7 км. 

На північ від ділянки розвитку серії Мінас, що дістала назву «залізорудного чотирикутника», в хр. 

Еспіньясу серія складена переважно кварцитами (до 80%), ітабірити виклинюються, з’являються 

прошарки алмазоносних конгломератів (Чапада Діамантина). Серія прорвана гранітами Ітабірито 

(1,9-1,35 Ga), пегматитами Маракужа (1,1 Ga) і гранітами Гевеа (880 Ma). 

Стратиграфічно вище розміщується серія Ітаколумі, що складена косошаруватими кварцитами, 

конгломератами з галькою ітабіритів. Серія дислокована і прорвана гранітами (500 Ma). 

Північніше хребта Серра-ду-Еспіньясу серія Мінас з кутовими і стратиграфічними незгідностями 

перекривається серіями Макаубас (або Лаврас) і Бамбуї - моласою складчастої системи Еспіньясу. 

Східне крило цієї системи ймовірно знаходиться у Африці. 

Сам хребет Серра-ду-Еспіньясу складений групою Еспіньясу, що відноситься до палеопротерозою 

та складена кристалосланцями, залізистими кварцитами, гіпербазитами. Вона утворює однойменну 

складчасту систему – результат трансамазонського тектоно-магматичного циклу. Паралельно 

складчастій системі Еспіньясу розміщується пояс Арасуай, що сформувалися в результаті завершення 

уруасінського циклу.  

Приатлантична зона відрізняється широким розвитком гранітізації, високим метаморфізмом 

(відомі чарнокіти), ультраосновними інтрузивами. Вона розглядається як евгеосинклінальна зона на 

відміну від міогеосинклінальної Еспіньясу. Метаморфічні комплекси приатлантичної зони 

перекриваються просто побудованою неопротерозойською серією Сеара, яка складена сланцями, 

кварцитами, конгломератами, вапняками і мергелями. Серія прорвана чисельними пегматитовими 

тілами, які на контактах з карбонатними породами формують скарни з багатою берилієво-танталовою 

та уранінітовою мінералізацією.  

 



 

 

7.2.2. Будова платформного чохола  

Платформний чохол зосереджений в синеклізах, а також у Приандійській та Приатлантичній 

перикратонних зонах. До найбільших синекліз Південноамериканської платформи належать: 

Амазонська, Парнаїба (Мараньяо), Сан-Франціску, Чако (Чако-Пампа) і Парана. Вони мають чимало 

спільних рис геологічної будови, але, водночас, відрізняються за особливостями  стратиграфії 

платформних утворень.  

Стратиграфія. До неопротерозою віднесена групи Бамбуї, яка в синеклізі Сан-Франциску 

незгідно залягає на групі Лаврас. Складена конгломератами, пісковиками, алевролітами, 

доломітизваними вапняками, що вміщують строматоліти. Товщина групи від 1000 до 3000 м. 

Кембрій пошиений обмежено, ордовик виявлений в синеклізах Сан-Франциску, Парнаїба та 

Амазонській. Це переважно конгломерати, пісковики, сланці, ефузиви товщиною 600 м. Силур з 

багатою фауністичною характеристикою вивчений на бортах Амазонської синеклізи, де він незгідно 

залягає на більш давніх породах чохла та складений пісковиками і глинистими сланцями. Девон (до 

200 м) у складі трьох відділів поширений у всіх синеклізах. Він складений пісковиками, алевролітами 

і аргілітами з морською фауною. Карбон в Амазонській синеклізі складений узбережно-морськими 

пісковиками і вапняками з фауною та евапоритами. Його товщина тут за даними буріння - до 1300-

1500 м. Вона зменшується до 50-300 м в синеклізі Сан-Франціску. В синеклізі Парана у складі 

карбону наявні вапняки, аргіліти, алевроліти з прошарками тілітів та пластами вугілля. В породах 

континентального походження виявлена глосоптерісова флора. У западині Чако потужність 

флювіогляціальних відкладів складає 1,5 км. В південній Парані верхній карбон континентальний 

піщано-глинистий вугленосний. Він вміщує 4-5 горизонтів тілітів. Товщина тільки верхнього карбону 

тут перевищує 1 км. Пермські відклади представлені морськими (доломіти, бітумінозні вапняки з 

фауною) та континентальними (червоноколірні пісковики, алевроліти, аргіліти з рештками флори) 

відкладами. Їх товщина в синеклізі Парана не перевищує 300 м. Мезозойські відклади тріасу і юри 

складені червоноколірними континентальними породами. В синеклізах Парана і Сан-Франциску і 

Парнаіба їх сумарна товщина не перевищує 850 м. Товщина крейдових відкладів, що поширені в 

прогинах, набагато більша і досягає 5 км. Це перважно піщано-глинисті товщі з прошарками мергелів 

та вапняків. В Приатлантичному периокеанічному прогині (південно-східне узбережжя Бразілії) 

товщина лише нижнього відділу досягає 2500 м. З мезозойськими відкладами асоціює трапова 

формація, яка складена покровами балальтів, туфами і туфобрекчіями та силами діабазів.  

Кайнозой в Амазонській синеклізі та Передандійських прогинах  складений переважно 

континентальними і лише інколи морськими відкладами. Їх товщина може досягати 3-4 км. В 

Приатлантичному прогині розріз кайнозою досягає 10 км і інтенсивно нарощуються сучасним 

алювієм р. Амазонки  

Платформний магматизм. Важливою особливістю синекліз Південноамериканської платформи є 

широкий розвиток платформного магматизму (рис. 7.4). В Амазонській, Парнаіба, Сан-Франсіску, 

Парана, Чако синеклізах виявлені потужні товщі плато-базальтів та міжпластових інтрузій основного 

складу та інших порід трапової формації, що має юрсько-крейдовий вік. Ця формація особливо 

розвинена в синеклізі Парана, де складає серію Серра-Жерал, товщиною до 1,8 км (Старосельський, 

Рудько, 2014; Объяснительная…, 1979). Її формування пов’язують з рифтогенезом і деструкцією 

Гондвани.  

У межах Приатлантичного щита відомі мезозойські інтрузивні комплекси, що складені сієнітами і 

нефеліновими сієнітами (масив Ітатіайа).  

 

7.2.3. Тектоніка Південноамериканської платформи 

 

В структурі Бразільського геоблоку виділяються палеопротерозойські дислоковані та 

гранітизовані комплекси, які складають масив Гойас. Поряд з цим виділяються мезопротерозойська 

система Уруасу та неопротерозойські лінійні складчасті системи бразілід – Бразіліа і Параґвай-

Араґуайа.  

Геоблок Сан-Франсіску складений архейськими зеленокам’яними структурами, 

палеопротерозойською системою Еспіньясу і уруасіанським поясом Арасуай. Його особливістю є 

широкий розвиток протоплатформних утворень серій Мінас, Бамбуї, Сеара та інших, що незгідно 

залягають на інтенсивно дислокованих та гранітизованих домінаських утвореннях. При цьому породи 

серії Мінас несуть сліди активної переробки і гранітизації, що пов’язано з формуванням бразілід. 

На південь від синеклізи Парана фундамент платформи виходить на поверхню в межах кратону 

Ла-Плата і в Сьєрах Буенос-Айреса. Тут він перекривається метаморфізованими та дислокованими 



 

 

відкладами палеозою. Наявність таких дислокацій на платформі пояснюють інтенсивними рухами 

блоків докембрійського фундаменту в межах інтракратонної зони. 

 

 
Рис. 7.4. Геологічні профілі басейнів Південноамериканської платформи по Milani & Zaian, 1999 

(Хаин, 2001) 
Мезозойські вулканіти залиті чорним  

 

Патформний чохол формувався, починаючи з неопротерозою. Він зосереджений в синеклізах, а 

також у Приандському перикратонному  та Приатлантичному периокеанічному прогинах. На початку 

формування більшості синекліз виникали неопротерозойські авлакогени. Про їх наявність свідчать 

результати сейсмічних досліджень Амазонської синеклізи (Старосельський, Рудько, 2014).  

Одночасно з системою авлакогенів почали формуватись Субандські прогини. Натомість, 

виникнення Приатлантичного прогину пов’язано з розпадом Гондвани і утворенням системи 

мезокайнозойських грабенів пасивної окраїни континенту (грабена Баія та ін.). 

Амазонська синекліза - одна з найбільших на платформі. Ділиться на окремі частини (сегменти): 

Приандський перикратонний прогин - поріг Іквітос - Верхньоамазонська синекліза - поріг Пурус - 

Середньоамазонська синекліза - грабен Маражу - Приатлантична зона опускань. Амазонська 

западина виникла наприкінці протерозою і ймовірно початково мала вигляд грабена. Основна фаза 

занурення припадає на силурійський і девонський періоди. На середину карбону приходиться 

перетворення авлакогена в синеклізу. Верхньоюрські-нижньокрейдові породи складені вулканітами 

основного складу. Загальна потужність осадового чохла Амазонської западини - 4-6 км і більше. 

Адже свердловина в грабені Маражу на глибині 4 км не вийшла з верхньої крейди.  

Синекліза Парнаїба (Мараньяо). Кристалічний фундамент занурений на глибину 3-3,5 км. Як і в 

Амазонській, нижня частина осадового чохла складена морськими породами силуру, девону і 

нижнього карбону. Починаючи з середнього відділу карбону, пермі і тріасу, морські утворення 



 

 

чергуються з лагунними (евапоритами) і континентальними, потужністю до 2,6 км. Вони прорвані 

міжпластовими інтрузіями діабазів. У складі крейдової системи переважають прибережно-морські і 

континентальні фації. 

Синекліза Сан-Франціску. Більша частина платформного чохла складена потужною (до 2,5 км) 

піщано-глинистою товщею протерозойських порід континентального походження. У верхній частині 

цієї товщі виділяється серія Бамбуї з тілітами в основі і карбонатами у верхній частині (550 м). Вище 

розміщуються верхній палеозой з тілітами карбону та континентальні утвореннями юри і крейди. 

Глибина залягання ранньодокембрійського кристалічного фундаменту – до 3,5 км.  

Синекліза Парани. Осадовий чохол починається силурійськими і нижньо-середньодевонськими 

морськими породами. На пізній девон і ранній карбон приходиться перерва. У пізньому палеозої 

відбуваються нові опускання, що збіглись із зледенінням Гондвани. Загальна товщина палеозою в 

западині - 2 км. На мезозой приходиться формування трапового комплексу. Фундамент розміщується 

на глибині 3-4 км. 

Приандський перикратонний прогин виник у неопротерозої-ранньому кембрії. В фундаменті 

відомі утворення силуру-верхнього палеозою, які перекриваються кайнозойською моласою. 

Приатлантичний периокеанічний прогин з’явився наприкінці юри у вигляді грабена Баія, який 

виповнений 4 км товщею лагунно-морських відкладів титону і морських карбонатних і піщаних 

відкладів крейди та 10 км товщею кайнозою. Його ширина близько 50 км. Важливе місце в розрізі 

осадових порід цієї зони належить гігантській авандельті р. Амазонка. 

 

7.3. Фанерозойські складчасті структури 

 

7.3.1. Патагонська молода платформа 

Стратиграфія. Границя з Південноамериканською докембрійською платформою проводиться 

вздовж р. Ріо-Колорадо. Фундамент платформи вивчений недостатньо. Вавжається, що докембрій 

складає два серединних масиви - Північнопатагонський (Сомункура) і Південнопатагонський 

(Десеадо). Так, масив Десеадо (рис. 7.5) складений амфіболітами, амфіболітовими сланцями, 

філітами, метакварцитами мігматитами, гнейсами комплексу Ріо Десеадо (Guido, 2003). Детальні 

дослідження цих порід показали, що крім пізньодокембрійських порід (580–1200 Ma), до складу 

комплексу можуть входити також магматичні породи раннього палеозою. Вище залягає помірно 

деформований нижній і середній палеозой (включаючи ордовик і силур), складений кварцитами, 

вапняками, доломітами. Більш повні розрізи морських палеозойських відкладів (від середнього 

кембрію – до середнього девону) виявлені також на півдні платформи. Їх сумарна потужність досягає 

тут 4 км. 

Фолклендські (Мальвінські) острови, що є частиною платформи, складені помірно складчастим 

морським девоном, який перекриває кристалічні породи докембрію. На девоні незгідно залягають 

континентальні відклади карбону і пермі, що включають також товщі тілітів. Дислокований палеозой 

простежується і на шельфі, що підтверджено сейсмічними дослідження підводного продовження 

басейну Ріо-Колорадо (Геология.., 1979.) 

Платформний чохол формувався починаючи з тріасу та зосереджений в западинах. Тріас (2000 м) - 

континентальні червоноколірні породи В юрі (1500 м) формуються переважно мілководно-морські 

породи та вулканіти середнього і кислого складу. У пізній юрі (між докембрійськими масивами) 

утворились рифтогенні прогини - Ріо-Колорадо і Чубут-сан-Хорхе. В рифті Ріо-Колорадо крейдово-

палеоценові морські і континентальні утворення мають потужність до 6 км. Рифт Чубут-Сан-Хорхе 

виповнений верхньоюрсько-крейдовими відкладами близької потужності. На північному заході 

платформи виділяється западина Неукен, де широкий розвиток мають карбонати неокому, 

червоноколірні породи та евапорити апту і альбу. Значна частина платформи перекрита 

континентальним кайнозоєм, в якому поширені платобазальти. 



 

 

 
 

Рис. 7.5. Серединний масив Десеадо (Guidoa D.M.et al., 2004) 

 

Магматизм. У фундаменті платформи широкий розвиток мають пізньопалеозойсько-тріасові 

граніти. Так, вік порід, що складають батоліт Сомункура (Північнопатагонський масив) становить 

239-258, відповідаючи пермі- ранньому тріасу (Pankhurst et al. 1993).  

В платформному чохлі магматичні породи зосереджені на двох основних стратиграфічних рівнях. 

Тріасово-юрські кислі ефузиви, що перешаровуються з континентальними уламковими породами, 

виявлені в межах Північної та Центральної Патагонії. В Південній Патагонії поширені дайки 

долеритів, а також покрови і дайки ріолітів, ігнімбрити і туфи кислого складу середньо-

верхньоюрського віку (рис. 7.5). Другий стратиграфічний рівень активізації магматичних процесів 

обумовлений кайнозойським платобазальтовим та андезитовим магматизмом.  

Тектоніка. Патагонська платформа вважається епігерцинською на тій підставі, що в її фундаменті 

дуже поширені верхньопалеозойські і тріасові граніти, а також пізньопалеозойські континентальні 

моласи (Хаїн). Такій трактовці суперечить пермсько-тріасовий вік деяких інтрузій гранітів. Проте їх 

наявність може пояснюватись не процесами орогенезу, а початковими етапами рифтингу Гондвани 

(Guido et al., 2003).  

В структурі фундаменту виділяються два серединних масиви (Десеадо і Сомункура), які тривалий 

час вважались ранньодокембрійськими. Нещодавні датування дозволяють розглядати їх як блоки 

бразілід, а, можливо, і ранніх каледонід. Більш молоді ділянки фундаменту складені складчастим 

палеозоєм. Пізньодокембрійсько-палеозойський фундамент простежується на північний захід, де має 

назву масив Сьєра-Памппа. Тому Патагонську платформу часто називають Пампа-Патагонською.  

Мезокайнозойський платформний чохол характеризується розвитком мезозойських та 

кайнозойських (включаючи четвертинні) вулканітів. Він заповнює западини, частина з яких має 

продовження на шельфі. Найбільші западини -  Ріо-Колорадо і Чубут-сан-Хорхе, Ріо-Саладо, Неукен. 

В їх межах фундамент занурюється на глибину до 6 км. Розвиток западин пов’язують також з 

формуванням складчастих споруд Анд.  
 

7.3.2. Андський складчастий пояс 
Районування. Простягається на 9 тис. км у західній окраїна материка, маючи середню ширину 750 

км. На південному сході межує по розлому Боконо з південним флангом Антільської острівної дуги 

(Карібські берегові хребти). На півночі переходить у Північноамериканські Кордільєри, частково 



 

 

зрізаючись розломом Ока в Карібському морі. На півдні через острів Св. Георгія і дугу Скоша 

з'єднується з Антарктандами. 

Виділяється три сегменти (сектори) Анд: Північний, Центральний і Південний (рис. 7.6 А). Крім 

того, у Центральному сегменті виділяються Перуансько-Болівійські і Чілійсько-Аргентинські Анди, 

які зчленовуються, утворюючи т.з. кут Аріка (місто в Чілі). Так само як і Північноамериканським 

Кордільєрам, Андам властива поздовжня зональність. Зокрема, в Андах виділяється смуга 

Передандських (Субандських) моласових прогинів та пояс батолітів. Найбільш давні терейни Анд 

(Протоанди), що збудовані складчастим неопротерозоєм і палеозоєм, межують на сході з 

Південноамериканською платформою.  

 

 
 

Рис. 7.6. Основні геологічні підрозділи Анд, Ramos, 1998 (Хаин, 2001) 
А – терейни фундаменту згідно часу акреції до протоокраїни Гондвани: 1 – кайнозой, 2 – мезозой, 3 – ранній мезозой, 4 

– пізній палеозой, 5 – ранній палеозой, 6 – протоокраїна Гондвани; Б – структурна схема з головними субандськими 

басейнами форланда: 1 – вулкани, 2 – головні насуви, 3 – зсуви, 4 – субандські басейни форланда 

 

Стратиграфія. Докембрійські породи в Андах складають серединні масиви. В Центральних 

Андах виділяються серединні масиви Арекіпа і Антофалья (Arequipa-Antofalla Craton), які 

сформувадися в палеопротерозої та після гренвільського орогенезу входили до складу Родінії. 

Дислоковані палеозойські відклади також поширені в у наближених до платформи складчастих зонах 



 

 

Центральних Анд (т.з. Протоанди). Метаморфізований палеозой складає Берегову Кордільєру Чілі.  

Протягом неопротерозою-раннього кембрію тут утворились теригенні товщі, які складають терейн 

Пампа, та формують перший осадовий цикл (Tectonic…, 2000). Неопротерозойські та можливо 

нижньопалеозойські відклади цього циклу вивчені у Східій Кордільєрі (Кордільєрі Орієнтале) 

Перуанських Анд (Богданов, 1976). Тут вони виділяються у формацію Мараньон, яка складена 

серицитовими та хлоритовими сланцями, кварцитами та базитами, що залагяють на більш давніх 

кристалічних породах. 

Починаючи з середнього кембрію до раннього карбону, седиментація відбувається в умовах 

епіконтинентальних басейнів західної окраїни Гондвани. Породи цього стратиграфічного інтервалу 

об’єднуються в другий седиментаційний цикл, що відділений від першого стратиграфічною 

незгідністю. Середній і верхній кембрій складений фауністично охарактеризованими карбонатними 

та уламковими породами, що перешаровуються з глинистими. Товщина кембрійських теригенно-

глинистих товщ в Болівійських Андах 1500-7000 м. Ордовик з перервою залягає на кембрії і 

поширений від Венесуели до Західної Аргентини. Складений переважно теригенно-глинистими 

утвореннями, включаючи товщі граптолітових сланців, товщиною до 10 км. Виявлено сліди давнього 

зледеніння. У складі силуру так само переважають теригенно-глинисті товщі, товщина яких у 

Болівійсько-Перуанських Андах досягає 1,5 км (Объяснительная…, 1979; Engler, 2009). Девонські 

відклади поширені в різних частинах Анд, включаючи Південні. В Центральних Андах у їх складі 

переважають піщані і глинисті відклади, товщиною 1000-3800 м. У Північних Андах вивчені 

девонські вапняки, що містять багату морську фауну середнього і верхнього девону, товщиною 

800 м. Завершують цикл відклади нижнього карбону (міссісіпію), що складені теригенною серією з 

прошарками глин і карбонатних порід, товщина яких в Центральних Андах досягає 1500-4000 м.  

Третій цикл – пізньокам’яновугільно-ранньотріасовий різко незгідно залягає на другому. У його 

складі різко переважають континентальні відклади подекуди з рештками флори, серед яких відомі 

діаміктити льодовиково-морського походження. Лише у складі пермі Центральних (Болівія) і 

Північних (Венесуела) Анд поширені карбонатні породи з фауною. У Східній Кодільєрі Перу 

(Богданов, 1978) середній і верхній карбон складений теригенною флішоїдною серією у верхній 

частині якої трапляються вапняки. Її товщина – 2000 м. Майже такої ж товщини (1800 м) досягає в 

цьому районі нижньопермська карбонатна товща. З перевою, що повязується з пізньогерцинськими 

рухами, вона перекривається верхньопермською червоноколірною вулканогенною моласою. Типовим 

для верхньої пермі нижнього тріасу є розвиток евапоритів, вулканогенно-осадових товщ та лав. 

Загальна товщина комплексу може перевищувати 4000 м.  

На верхньопермсько-тріасових субаеральних і вулканокластичних породах незгідно залягають 

морські переважно карбонатні і карбонатно-глинисті товщі верхів тріасу-низів крейди – результат 

обширних хвиль трансгресій. У Східній кордельєрі Перу карбонатно-сланцева серія тріасу-лейасу 

має товщину 1500-1800 м. Ці породи вміщують багату морську фауну. В ряді районів (наприклад, на 

півночі Чілі) карбонатні породи перемежовуються та перекриваються базальтовими потоками 

формації Ла Негра (La Negra Fm.), товщиною 700 м. Утворення вулканічних товщ пов’язують з 

магматичною активізацією в синемюрі. У складі середньої і верхньої юри суттєво збільшується доля 

уламкового і глинистого матеріалу, з’являються сланцеві товщі з олістолітами, подекуди формуються 

евапорити. Товщина юрських відкладів  в центральних Андах - 2,6 км, у Південних Андах вона 

збільшується до 6  км. На півночі Чілі формуються чорні сланці, тірбідіти і пісковики. 

Відклади крейди морського походження – вапняки, мергелі аргіліти. Вони поширені в басейні 

Арекіпа, де їх товщина досягає 2 км (Tectonic…, 2000). У Західній Кордільєрі Перу (Кордільєра 

Оксідентале) крейдові відклади, крім вапняків, складені також сланцями та пісковиками, а їх товщина 

перевищує 3500 м (Богд). Починаючи з альбу, збільшується потужність піщано-глинистих відкладів. 

В Еквадорі і Болівії товщина тільки цього стратиграфічного інтервалу перевищує 2,0 км. В цілому ж 

товщина крейдових відкладів у північних Андах оцінюється в 12-14 км. (Хаїн, 2001). Альб Перу і 

Еквадора складений переважно вулканогенними породами. 

В палеоцені-олігоцені сланці і вапняків морського походження перемежовуються з піщаними 

континентальними відкладами, що вміщують рештки хребетних. В Східній та Західній Кордільєрах 

переважають конгломерати, конгломерати та вулканічні коплекси з потоками андезитових і 

ріолітових лав. Товщина цих порід досягає 5 км.  

Починаючи з пізнього олігоцену, формуються переважно грубоуламкові відклади моласової 

формації, що заповнюють вузькі грабеноподібні міжгірські прогини (Центральна долина Чілі, грабен 

Альтиплано з відомим оз. Тітікака) та смугу субандських прогинів, що розміщуються на західній 

окраїні Південноамериканської платформи. Переважають пісковики, конгломерати, вулканогенні 



 

 

породи, інколи соленосні відклади. Їх товщина становить 2,5-3,0 км, збільшуючись у Передандських 

прогинах до 7-10 км. (Tectonic…, 2000; Объяснительная…, 1979). Кайнозойські відклади поширені 

також і на континентальних окраїнах Південної Америки. Особливо примітний гігантський конус 

виносу р. Амазонки, який проникає в океан на відстань до 800 км.  

Інтрузивний магматизм. Розвиток складчастого поясу Анд супроводжувався спалахами 

магматичної активізації, що в цілому ув’язуються з епохами активних тектонічних рухів (епохами і 

фазами орогенезу). З перетворенням пасивної окраїни Гондвани на активну і розвитком процесів 

субдукції пов’язують формування офіолітових комплексів пізнього кембрію – раннього ордовику на 

межі масиву Сьєра-Пампа і Передкордільєри, а також батоліту Сан Ріколас на південному заході 

Перу. Широкий розвиток пізньопалеозойських інтрузій викликаний еогерцинською та герцинською 

тектоно-магматичними подіями. Пізньопалеозойські інтрузивні проривають метаморфізовані 

палеозойські відклади Береговох Кордільєри Чілі. В Південних Андах у пізньому палеозої 

сформувався Патагонський батоліт.  

Найбільший проявом магматизму є формування мезокайнозойський пояс батолітів Анд. У цей час 

виникли багатофазні субмеридіонально витягнуті Береговий батоліт Перу (Де-ла-Коста) та ін. У 

деяких джерелах ідеться про величезний Андський батоліт, що простягається від Північного Перу до 

Вогняної Землі на відстані 6000 км (Магакьян, 1974). Початок формування батоліту приходиться на 

пізній палеозой з основним вторгненням у пізній крейді, і закінченням – у палеогені. Протягом юри, 

крейди та палеогену мав місце також розвиток офіолітових асоціацій в різних частинах Анд. 

Тектоніка. Північні Анди - це пучок мегаскладок, шириною від 100 км на півдні до 450 км на 

півночі. Від Ґвіанського щита відділяється смугою субандських крайових прогинів: Оріноцький, 

Апуре-Берінас, Льянос і Іквітос (Поіумайо). Вони розділені підняттями Ель-Баул, Араука, Сьєра-де-

Макарена. У ранньому палеозою на місці прогинів розміщувалась пасивна континентальна окраїна. 

Крайові прогини сформувались: Оріноко у пізньому еоцені, Іквітос - у середньому олігоцені, Барінас-

Льянос у пізньому міоцені. Від орогена прогини відділяються глибинними розломами-насувами 

східної вергентності (рис. 7.6 Б). 

Власне ороген Північних Анд являє собою декілька піднять (кордільєр), розділених прогинами 

(річковими долинами). Східна Кордільєра Колумбії відділяється від Центральної Кордільєри 

долиною р. Магдалена. На південь вона переходить у підняття Напо-Галерас і антиклінорій Сьєра-де-

Кутуку, в яких на денну поверхню виходять інтенсивно дислоковані ранньопалеозойські відклади. 

У північному напрямі Східна Кордільєра роздвоюється на Сьєру-де-Меріда (на сході) і Сьєра-де-

Періха (на заході). Між ними розміщена міжгірна западина Маракайбо. Основну частину 

дислокованого комплексу складають багатокілометрові мілководно-морські відклади крейди. Окремі 

блоки складені докембрієм, перекритим морським палеозоєм і континентальним мезозоєм. 

Верхньоюрські відклади тут складені евапоритами, які обумовлюють діапіризм. 

Підняття (інверсія) Східної Кордільєри приходиться на середній міоцен. У цей час утворились 

міжгірний прогин Магдалени та передгірський прогин Берінас-Льянос. 

Центральна Кордільєра на північ занурюється під прогин Магдалени. Ще далі на північ 

розміщується докембрійський масив Сьєра-Невада-де-Санта Марта – продовження 

мезопротерозойського крайового вулкано-плутонічного пояса Амазонського кратона (Бразільська 

платформа). Крім докембрію в Центральній Кордільєрі відомий дислокований, метаморфізований та 

прорваний батолітами у пізньогерцинську епоху палеозой. Вважають, що в юрський період 

палеозойська енсіалічна кордільєра була острівною дугою під яку відбувалась субдукція енсіматичної 

земної кори. На межі крейди і палеогену по насуву Ромерал сформувались офіоліти, а в середньому 

еоцені - складки, насуви і підняття. 

Західна Кордільєра відділена від Центральної прогином Каука. Складена дислокованими в 

ізоклінально-лускуватими, прорваними батолітами утвореннями крейди. На півдні (територія 

Еквадору) між Центральною Кордільєрою і Кордільєрою Реал (продовження Східної Кордільєри 

Колумбії) розміщується вузький грабен з континентальними утвореннями неогену. На захід від 

Західної Кордільєри розтошований глибокий прогин, заповнений теригенною товщею крейди і 

кайнозою. Ще далі розміщується Берегова Кордільєра (хребет Баудо), що продовжується через хребет 

Дар'єн на Панамський перешийок. Основні підняття в Західній Кодильєрі відбулися наприкінці 

міоцену.З розломами Північних Анд пов'язана північна група сучасних Андських вулканів: 

Чімбораса, Котопахі та ін. 

Центральні Анди діляться на Перуансько-Болівійські і Чілійсько-Аргентинські. Зі сходу від 

Перуансько-Болівійських Анд розташовані передові прогини, що продовжуються до масиву Сьєра-

Пампа та виповнені мезокайнозоєм, потужністю до 7 км. 



 

 

На півдні Перу розміщується серединний масив Арекіпа, сформований в результаті 

трансамазонського тектоно-магматичного циклу (1,8 Ga), що свідчить про енсіалічний характер 

орогену. Масив розділяє Східну і її продовження – Пуна, та Західну Кордільєри Болівійсько-

Перуанських Анд. Східна Кордільєра складена переважно палеозоєм, що сформувався між 

платформою і масивом Арекіпа. Пісковики ордовику при цьому незгідно залягають на фундаменті. 

Палеозой дислокований і прорваний батолітами у пермському періоді (герцинська епоха). На півночі 

він перекривається мілководно-морськими і континентальними утвореннями юри, крейди і 

палеогену. 

Західна Кордільєра відрізняється значним поширенням юри і тріасу та розвитком енсіалічного 

магматизму. Підняття у пізній крейді супроводжувались формуванням потужного гранітного 

батоліту (Береговий батоліт Перу). На півдні Західної Кордільєри розташована Центральна група 

молодих вулканів. Основні деформації у Західній Кордільєрі відбулись в результаті інкської (пізній 

еоцен) і фази Кечуа (міоцен-пліоцен) альпійського орогенезу. Загальне підняття супроводжувалось 

насувами на передгірські прогини та формуванням міжгірного прогину Альтиплано, виповненого 

олігоцен-четвертинними моласами, потужністю до 10 км (рис. 7.7).  
 

 

 
 

Рис. 7.7. Глибинна структура центральних Анд (McQuarrie et al., 2005) 
Білими зірочками позначені сейсмостанцій проекту BANJO/SEDA 

 

Південні Анди. Східна Кордільєра і Пуна далі на південь не продовжуються. Тут виділяються 

серединний масив Сьєра-Пампа, Передкордільєра, Передова Кордільєра. Місце Західної займає 

Головна Кордільєра, а вдовж убережжя тягнеться Берегова Кордільєра. На крайньому півдні 

виділяються Патагонська, Магеланова та Кордільєра Дарвіна. Масив Сьєра-Пампа - це декілька 

хребтів, розділених кайнозойськими грабенами. Хребти складені бразілідами (неопротерозой), які 

прорвані пізньогерцинськими гранітами, що підкреслює їх приналежність Андам. На півночі відомий 

дислокований палеозой. Передкордільєра відділена від Сьєра-Пампа глибинним розломом. Це 

ранньопалеозойська карбонатна плита, зірвана з гренвільського фундаменту та насунута на схід (рис. 

7.6 Б). Вздовж її західної окраїни розміщуються офіоліти кембрія-ордовику. 

У Передовій Кордільєрі на поверхні з'являються «пізньобразільські» (500 Ma), а в Чілі і Аргентині 

- мезозойські комплекси. Тут знаходить своє продовження юрська вулканічна дуга. На схід від неї 

відомі юрські карбонати і евапорити. Основні деформації відбулись перед маастрихтом. В інкську і 

Чако фази сформувались моласи Центральної долини Чілі. Найбільш західна Берегова Кордільєра 



 

 

Чілі складена палеозойським метаморфічним комплексом океанічного походження, що прорваний 

пізньопалеозойськими гранітами. Проте її східне крило складене юрсько-крейдовою вулканічною 

товщею з пізньокрейдовими батолітами. Патагонська Кордільєра складена юрсько-крейдово-

палеогеновими карбонатно-уламковими і вулканогенними утвореннями. Центральне положення 

займає величезний багатофазний Патагонський батоліт. Неоген-четвертинний грабен Центральної 

долини Чілі відділяє Патагонську Кордільєру від продовження Берегової Кордільєри. До розломів, 

що утворюють грабен, приурочені морлоді (пліоцен-четвертинні) вулкани Південної групи. 

Патагонська Кордільєра далі на південь переходить у Магеланову, а ще далі у Кордільєру Дарвіна 

(о. Вогняна Земля). На цій території з юрсько-крейдового рубежу формується океанічне дно. 

Офіоліти юри, що перекриті крейдовим флішем, насунуті на кайнозойський Магеланів прогин. Тут 

також розміщуються западини Неукен, Чубут, що з'єднуються з западинами Патагонської платформи: 

Ріо-Колорадо, Ріо-Негро, Чубут-Сан Хорхе. 

 

7.3.3. Плита Скоша 

Неважко помітити, що плита Скоша є гомологом Карібської плити. Проте виникла вона тільки на 

початку олігоцену. До цього Анди з’єднувались з Антарктандами. Географічно дуга Скотія включає 

три сегменти: 1) північний хребет Скоша з островом Св. Георгія; 2) Південно-Сандвічеву вулканічну 

дугу; 3) південний хребет Скоша (рис. 7.8). 

Північний хребет Скоша - геологічне продовження Вогняної Землі і Магеланового прогину. 

Складений палеозойським метаморфічниим комплексом, який включає і тріас, що перекривається 

юрськими грауваками, ранньокрейдовим флішем і пізньокрейдовою моласою. Відомі 

ранньокімерійські і більш пізні гранітні інтрузії. 

Південний хребет Скоша близький за своєю геологічною будовою до Антарктанд Арктичного 

півострову і Південних Шетландських островів. В основі залягає палеозойсько-тріасовий 

метаморфічний комплекс, який перекривається пізньокрейдовою моласою, прорваною гранітними 

інтрузіями. 

 

 
Рис.7.8. Географічна карта та тектонічні структури дуги Скоша (Civile et al., 2012) 

 

Западина моря Скоша - літосферна плита (мезоплита), що відділяється від Тихоокеанської 

розломом (поріг) Шеклтона. Закартовані смуги магнітних аномалій, які розміщуються паралельно 

цьому розлому і сформувались в результаті спредингу, що відбувався у часовому проміжку 26-7 Ma. 

Сучасна активна вісь спредингу фіксується у східній частині моря Скоша та супроводжується 

вулканічною дугою Південних Сандвічевих островів з толеїтовим базальтовим магматизмом. Зі сходу 

розміщується жолоб, глибиною 8 км. Наявні ознаки субдукції моря Скоша під Північний хребет 

Скоша. Виділяються дві мікроплити Скоша і Сандвічева (рис 7.8). Осадове заповнення тісно 

пов’язане з пізньокайнозойським вулканізмом та зледенінням Антарктиди. 



 

 

 

7.4. Історія геологічного розвитку  

 
Початок формування континентальної земної кори на території континенту приходиться на 

еоархей (3,7-4,0 Ga). Протягом архею виникли гранітно-зеленокам’яні області Ґвіанського геоблоку. 

В результаті епохи діастрофізму, відомою під місцевою назвою орогенез Жекіє (Жакуї). Наприкінці 

архею сформувались перші еократони - Кайені та Іматака. 

В палеопротерозої продовжувалось формування гранітно-зеленокам’яних формацій, що 

завершилось трансамазонською епохою діастрофізму і утворенням Амазонського кратону. Остаточна 

кратонізація завершилась уруасанским діастрофізмом, що зіставляється з гренвільським і знаменує 

формування суперконтиненту Родінія. В неопротерозої відбулась його деструкція з утворенням 

лінійних, подекуди енсіматичних (офіоліти) прогинів, закриття яких відбулося в результаті 

бразільського діастрофізму формуванням лінійних складчастих систем бразілід – Параґвай-Араґуайа 

та Бразілія та їх аналогів на інших платформах з утворенням суперконтиненту Гондвана. В цей період 

виникають протоплатформні утворення (серія Мінас та ін.).  

Власне платформний чохол формувався, починаючи з неопротерозою. Седиментація відбувається 

в западинах центральної частини платформи та на західних перикратонній окраїні Гондвани. У 

подальшому западини розвивались у межах цього суперконтиненту, аж до початку його розпаду, що 

супроводжувалось потужним мезозойським траповим магматизмом. Водночас, на західній та 

південній окраїнах спочатку Гондвани, а згодом Південноамериканського континенту відбуваються 

активні тектонічні процеси, які в кінцевому результаті призводять до виникнення молодої 

Патагонської платформи та складчастого поясу Анд.  

У розвитку Анд виділяють декілька етапів. На початковому етапі відбувається розвиток давньої 

окраїни Гондвани, колізія і амальгація різновікових терейнів, включаючи протерозойську окраїну 

Гондвани. Починаючи з кінця кембрію або початку ордовику, західна пасивна окраїна Гондвани 

перетворюється в активну. Тут розміщується південна частина океану Япетус, після закриття якого 

виникають аналоги каледонід.  

Розвиток окраїни продовжується у пізньому палеозої з формуванням фундаменту молодої 

Патагонської платформи та «еогерцинських» складстих зон Анд з утворенням суперконтиненту 

Пангея. У пізньому карбоні відбулося Гондванське зледеніння, сліди якого фіксуються у південній 

частині континенту.  

Розпад Пангеї на Лавразію і Гондвану, що обумовлювалось розкриттям Атлантичного океану, 

приходиться на початок мезозою. У мезокайнозої відбувається бурхливий розвиток західної окраїни 

Південної Америки, викликаними активними процесами субдукції гіпотетичної літосферної плити 

Фаралон. Ці процеси супроводжуються швидким прогинанням, складчастістю та інтенсивним 

магматизмом, зокрема формуванням Андського мегабатоліту. Фази альпійського орогенезу Анд 

(тектонічні події): Мочіка або Чако (Mochica), ранній сеноман; Перу (Peruvian), межа сантон-кампан; 

інкська (Inca), дві підфази - пізній палеоцен і пізній еоцен; Аямара (Ayаmara),  пізній олігоцен; Кечуа 

(Quechua), чотири підфази у неогені, з наймолодшою підфазою на межі пліоцен-плейстоцен.  

Орогенез з формуванням сучасних Анд розпочався в пізньому олігоцені (Tectonic…, 2000 ) і 

супроводжувався активним андезитовим вулканізмом і формуванням потужних молас. На олігоцен 

приходиться також виникнення дуги і моря Скоша. Зараз Тихоокеанська окраїна продовжує свій 

розвиток, обумовлений субдукцією Антарктичної плити та плити Наска. Це, зокрема, 

супроводжується активним сучасним вулканізмом Анд та сейсмічними явищами. 

 

7.5. Закономірності розміщення корисних копалин 

 
Південній Америці належить перше місце у світі за запасами залізних руд, а також руд міді, 

берилію, літію, ніобію, кристалічного графіту. Вона займає друге місце за запасами титану і 

молібдену (після Північної Америки), сурми і олова (після Азії), бокситів, танталу і апатитів (після 

Африки) та третє місце за запасами мангану, золота і фосфоритів (Магакъян, 1974; Горная…, 1984). 

Метаморфогенні родовища заліза і мангану зосереджені в районі «Залізороудного чотирикутника», 

де пов’язані з серією Мінас (Ітабіра, Моро-де-Міна та ін.) 



 

 

З докембрійською платформою, крім родовищ заліза і мангану, пов’язані також золотоносні та 

ураноносні конгломерати (родовище Жакобіна), нікеля і хрому (Сан-Жозе-ду-Токантіс), родовища 

розсипних алмазів (Діамантина), золота, бокситів. 

В західній частині материка виділяються п'ять субмеридіональних мінерагенічних зон, 

обумовлених особливостями геологічного розвитку західної окраїни материка. 

1. Міденосний пояс Тихоокеанського узбережжя. Родовища асоціюють з мезокайнозойськими 

гранітними батолітами (наприклад, Родовище Чікікімата). 

2. Свинцево-цинковий пояс Центрального Перу пов'язаний з вулканітами і малими інтрузіями 

(родовище Касапалька). 

3. Східноандський золотоносний пояс. Родовища приурочені до палеозою (Бумбібуйо та ін.). 

4. Болівійський олово-срібний пояс. Асоціює з гранітами і порфіритами палеозою (родовища 

Льяльягуа, Уануні, Потосі). 

Нафтогазоносність пов’язана осадовими 20 осадовими басейнами, найбільші з яких 

Маракайбський, Оріноцький, Верхньоамазонський та Неукен. Маракайбський басейн є унікальним за 

щільністю запасів в осадовому чохлі. Він приурочений до міжгірського прогину Анд, що 

розкривається в Карібське море. Тут розташовані гігантські нафтові родовища – Кот-Болівар і Лама. 

Відзначимо також родовища вугілля та горючих сланців, що зосереджені в западинах Бразільскої 

платформи, а також Андський соленосний пояс, пов’язаний з соленосними моласами. 
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